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SPOLEČENSKÁ KRONIKASPOLEČENSKÁ KRONIKA

V  měsíci  září  p.  Brančíková  Marie  oslavila  významné  životníV  měsíci  září  p.  Brančíková  Marie  oslavila  významné  životní
jubileum 85 let. K tomuto dni jí tradičně za obec předala dárkovýjubileum 85 let. K tomuto dni jí tradičně za obec předala dárkový
balíček starostka obce a popřála do dalších let mnoho spokojenosti,balíček starostka obce a popřála do dalších let mnoho spokojenosti,
zdraví a pohody a my se k tomuto přání připojujeme.zdraví a pohody a my se k tomuto přání připojujeme.

Koncem  měsíce  června  byl  naplánován  táborák  při  kytaře  s  opékáním  špekáčků.  OvšemKoncem  měsíce  června  byl  naplánován  táborák  při  kytaře  s  opékáním  špekáčků.  Ovšem
nevyzpytatelné  počasí  rozhodlo  jinak.  Pro  dlouhodobé  suché  a  horké  období  bez  deště  bylnevyzpytatelné  počasí  rozhodlo  jinak.  Pro  dlouhodobé  suché  a  horké  období  bez  deště  byl
hejtmanem Jihomoravského kraje vydán zákaz rozdělávání ohňů a tak v letošním roce přišly našehejtmanem Jihomoravského kraje vydán zákaz rozdělávání ohňů a tak v letošním roce přišly naše
děti nejen o den dětí, jehož náhradou měl být právě táborák, ale i o tuto druhou možnost.  děti nejen o den dětí, jehož náhradou měl být právě táborák, ale i o tuto druhou možnost.  

Sbor dobrovolných hasičůSbor dobrovolných hasičů

První závody v hasičském sportu se uskutečnily ve Strážovicích 27.5.2017 a naše soutěžní družstvoPrvní závody v hasičském sportu se uskutečnily ve Strážovicích 27.5.2017 a naše soutěžní družstvo
se umístilo na skvělém prvním místě.  Cyrilometodějské dny ve Věteřově zahrnují již tradičně ise umístilo na skvělém prvním místě.  Cyrilometodějské dny ve Věteřově zahrnují již tradičně i
soutěž v hasičském sportu. Naši soutěžící se tentokráte museli spokojit se třetím místem. Dalšímsoutěž v hasičském sportu. Naši soutěžící se tentokráte museli spokojit se třetím místem. Dalším
sportovním hasičským dnem bylo okrskové klání ve Ždánicích a zde se náš soutěžní tým umístilsportovním hasičským dnem bylo okrskové klání ve Ždánicích a zde se náš soutěžní tým umístil
nejhůře v tomto roce až na 5. místě. Tradičně začátkem srpna pořádá náš Sbor dobrovolných hasičůnejhůře v tomto roce až na 5. místě. Tradičně začátkem srpna pořádá náš Sbor dobrovolných hasičů
v rámci okrsku hasičskou soutěž v útoku na Trávníku. Při stáletrvajících vedrech to bylo vítanév rámci okrsku hasičskou soutěž v útoku na Trávníku. Při stáletrvajících vedrech to bylo vítané
zpestření  hlavně pro  děti,  které  se  po soutěži  mohly vyřádit  v  nádrži  na  vodu.  Letošní  rok  sezpestření  hlavně pro  děti,  které  se  po soutěži  mohly vyřádit  v  nádrži  na  vodu.  Letošní  rok  se
zúčastnilo soutěže dne 5.8.2017 sedm  týmů, ovšem z okrsku pouze čtyři. Dalšími účastníky bylazúčastnilo soutěže dne 5.8.2017 sedm  týmů, ovšem z okrsku pouze čtyři. Dalšími účastníky byla
dvě družstva ze Bzence, z nichž mužský tým je již na vyšší úrovni a tedy nesrovnatelně lepšímidvě družstva ze Bzence, z nichž mužský tým je již na vyšší úrovni a tedy nesrovnatelně lepšími
výkony porazil ostatní soutěžící. Druhým týmem bylo jejich družstvo děvčat, a to se rovněž velmivýkony porazil ostatní soutěžící. Druhým týmem bylo jejich družstvo děvčat, a to se rovněž velmi
dobře umístilo v tomto sportovním klání. Dále se předvedla ve smíšeném složení naše dorůstajícídobře umístilo v tomto sportovním klání. Dále se předvedla ve smíšeném složení naše dorůstající
mládež, jejíž sestavu doplnila jako jediná dívka Terezie Uhýrková. Výkony ve dvou závodech semládež, jejíž sestavu doplnila jako jediná dívka Terezie Uhýrková. Výkony ve dvou závodech se
jim sice nepovedly tak, jak bychom si přáli,  ale je zde slibný začátek pro pokračování hasičskéjim sice nepovedly tak, jak bychom si přáli,  ale je zde slibný začátek pro pokračování hasičské
tradice v naší obci. Naše družstvo mužů skončilo na 4. místě, mládež na páté příčce. V polovinětradice v naší obci. Naše družstvo mužů skončilo na 4. místě, mládež na páté příčce. V polovině
měsíce  září  dne  16.9.2017  zazářilo  naše  družstvo  v  nočním  požárním  útoku  na  živý  oheň  vměsíce  září  dne  16.9.2017  zazářilo  naše  družstvo  v  nočním  požárním  útoku  na  živý  oheň  v
Želeticích, kde soutěž vyhráli. Je velká škoda, že se o tyto úspěchy se nemohou ve větším počtuŽeleticích, kde soutěž vyhráli. Je velká škoda, že se o tyto úspěchy se nemohou ve větším počtu
podělit i naši občané, vzhledem k tomu, že hasiči nezveřejňují  termíny a místa soutěží.podělit i naši občané, vzhledem k tomu, že hasiči nezveřejňují  termíny a místa soutěží.
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Svatováclavské hody a stavění májeSvatováclavské hody a stavění máje

Přípravy na hody se ujaly Marie Závodská, Jarmila Dlouhá a Karel Jedovnický, jimž musíme zaPřípravy na hody se ujaly Marie Závodská, Jarmila Dlouhá a Karel Jedovnický, jimž musíme za
trpělivost  a ochotu předávat  své znalosti  a zkušenosti  mládeži  poděkovat.   Všechny překvapilotrpělivost  a ochotu předávat  své znalosti  a zkušenosti  mládeži  poděkovat.   Všechny překvapilo
nadšení, se kterým se vrhla mládež v nebývalém počtu na nácvik hodových písní, tanců i hodovýchnadšení, se kterým se vrhla mládež v nebývalém počtu na nácvik hodových písní, tanců i hodových
zvyků. Již ve velkém předstihu si sami vyrobili papírové růže a mašle na ozdobu máje a hodovýchzvyků. Již ve velkém předstihu si sami vyrobili papírové růže a mašle na ozdobu máje a hodových
věnců na domy.  Poctivě docházeli nacvičovat na zkoušky  a jejich snaha se projevila naplno přivěnců na domy.  Poctivě docházeli nacvičovat na zkoušky  a jejich snaha se projevila naplno při
hodech. hodech. 
Při setkání pěveckých sborů z okolí u stavění máje na Trávníku  v pátek dne 29.září 2017 hrálaPři setkání pěveckých sborů z okolí u stavění máje na Trávníku  v pátek dne 29.září 2017 hrála
cimbálová muzika Hradisko. Mládež v obyčejných krojích se postarala  o roznášení  občerstvenícimbálová muzika Hradisko. Mládež v obyčejných krojích se postarala  o roznášení  občerstvení
všem přítomným a zejména těm, kteří se podíleli na stavbě máje. Strom na máju věnoval opět panvšem přítomným a zejména těm, kteří se podíleli na stavbě máje. Strom na máju věnoval opět pan
Dlouhý Miroslav,  jemuž tímto ještě  jednou děkujeme.  Máju dovezl  s  koňmi p.  Petr  Horáček zDlouhý Miroslav,  jemuž tímto ještě  jednou děkujeme.  Máju dovezl  s  koňmi p.  Petr  Horáček z
Bukovan a mládež si ji sama opracovala.Bukovan a mládež si ji sama opracovala.
Hody s věncem a stárky v sobotu 30. září zahájil slavnostní průvod po obci provázený dechovouHody s věncem a stárky v sobotu 30. září zahájil slavnostní průvod po obci provázený dechovou
hudbou Vacenovjáci. Předání hodového práva prvnímu stárkovi Vlastimilu Závodskému se ujal p.hudbou Vacenovjáci. Předání hodového práva prvnímu stárkovi Vlastimilu Závodskému se ujal p.
Miroslav  Dlouhý  a  místostarostka  Marie  Závodská.  Průvod  celou  obcí  s  vyhráváním  písní  uMiroslav  Dlouhý  a  místostarostka  Marie  Závodská.  Průvod  celou  obcí  s  vyhráváním  písní  u
každého domu končil  u stárek.  Nejprve si  přišel  druhý stárek Hubert  Čermák  pro svou stárkukaždého domu končil  u stárek.  Nejprve si  přišel  druhý stárek Hubert  Čermák  pro svou stárku
Barboru Závodskou a poté si došel na dolní konec první stárek Vlastimil Závodský pro SabinuBarboru Závodskou a poté si došel na dolní konec první stárek Vlastimil Závodský pro Sabinu
Helešicovou, od které se vynesl hodový věnec a průvod se vydal na kulturní dům, kde chasa a nejenHelešicovou, od které se vynesl hodový věnec a průvod se vydal na kulturní dům, kde chasa a nejen
ona, zazpívala písně a zatančila sólo pro krojované. Večer na hodové zábavě opět hráli Vacenovjáci,ona, zazpívala písně a zatančila sólo pro krojované. Večer na hodové zábavě opět hráli Vacenovjáci,
rozšíření o další členy kapely a rozproudila se hodová zábava s dalšími zvyky, jako je zatahování dorozšíření o další členy kapely a rozproudila se hodová zábava s dalšími zvyky, jako je zatahování do
věnce nebo sólo pro stárky.  Místních krojovaných se zúčastnilo šestnáct a doplnili je i krojovanévěnce nebo sólo pro stárky.  Místních krojovaných se zúčastnilo šestnáct a doplnili je i krojované
páry ze sousedních obcí. Po celé hodové dění se mezi všemi pohybovaly i malé děti v krojích.páry ze sousedních obcí. Po celé hodové dění se mezi všemi pohybovaly i malé děti v krojích.
Máme radost, že jsou již od mládí zapojovány do těchto krásných starobylých zvyků a jednou zMáme radost, že jsou již od mládí zapojovány do těchto krásných starobylých zvyků a jednou z
nich snad vyrostou další stárci a stárky a budou pokračovat v tradicích svých předků.nich snad vyrostou další stárci a stárky a budou pokračovat v tradicích svých předků.
Hodové veselí zakončila slavnostní hodová mše 1.října 2017 v kapli sv. Václava a absolvovala jiHodové veselí zakončila slavnostní hodová mše 1.října 2017 v kapli sv. Václava a absolvovala ji
také  krojovaná  chasa.  Na  závěr  je  třeba  poděkovat  všem  organizátorům,  kteří  se  podíleli  nataké  krojovaná  chasa.  Na  závěr  je  třeba  poděkovat  všem  organizátorům,  kteří  se  podíleli  na
zabezpečení zdárného průběhu celých hodů a zejména těm, kteří s trpělivostí učili mládež všemu,zabezpečení zdárného průběhu celých hodů a zejména těm, kteří s trpělivostí učili mládež všemu,
co ke správnému hodovému dění patří a samozřejmě rodičům. Výčep po oba dny zabezpečovalico ke správnému hodovému dění patří a samozřejmě rodičům. Výčep po oba dny zabezpečovali
hasiči.  Rádi bychom také poděkovali občanům, kteří finančně přispěli, celkem se vybralo 9200,-hasiči.  Rádi bychom také poděkovali občanům, kteří finančně přispěli, celkem se vybralo 9200,-
Kč. Obec  financovala oba hodové dny, včetně hudeb.  Fotografie z hodů na www.ostrovanky.czKč. Obec  financovala oba hodové dny, včetně hudeb.  Fotografie z hodů na www.ostrovanky.cz
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INFORMACE OBČANŮMINFORMACE OBČANŮM

Na Trávníku dne 9.9.2017  proběhl každoroční Na Trávníku dne 9.9.2017  proběhl každoroční sběr nebezpečného odpadusběr nebezpečného odpadu, který obec na vlastní, který obec na vlastní
náklady sjednává u firmy EKOR Kyjov. Občané zde mohli přivézt všechen nebezpečný odpad, ježnáklady sjednává u firmy EKOR Kyjov. Občané zde mohli přivézt všechen nebezpečný odpad, jež
se nesmí dávat do popelnic, od plechovek barev po obaly od postřiků, baterie a podobně. se nesmí dávat do popelnic, od plechovek barev po obaly od postřiků, baterie a podobně. 
Železný sběr lze hasičům i nadále dávat k zadnímu vchodu zahrady domu čp. 86.Železný sběr lze hasičům i nadále dávat k zadnímu vchodu zahrady domu čp. 86.

16. veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo dne 12.července 2017.16. veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo dne 12.července 2017.
Program:Program:
1. schválení smlouvy č. HO-014330043955/001 o zřízení věcného břemene1. schválení smlouvy č. HO-014330043955/001 o zřízení věcného břemene
2. výběr firmy na zakázku: modernizace veřejného osvětlení v obci Ostrovánky2. výběr firmy na zakázku: modernizace veřejného osvětlení v obci Ostrovánky
3. schválení smlouvy o dílo3. schválení smlouvy o dílo
4. schválení smlouvy o poskytnutí dotace z jihomoravského kraje4. schválení smlouvy o poskytnutí dotace z jihomoravského kraje
5. schválení finančního příspěvku na krojované5. schválení finančního příspěvku na krojované
6. žádosti občanů6. žádosti občanů
7. různé a závěr7. různé a závěr
Další zasedání proběhlo dne 19.září 2017 s tímto programem:Další zasedání proběhlo dne 19.září 2017 s tímto programem:
l.  zahájeníl.  zahájení
2. schválení smlouvy s knihovnou Hodonín2. schválení smlouvy s knihovnou Hodonín
3. schválení rozpočtového opatření3. schválení rozpočtového opatření
4. schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti4. schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
5. schválení posudku o zdravotním stavu stromů v obci a jejich ořezu5. schválení posudku o zdravotním stavu stromů v obci a jejich ořezu
6. diskuze a závěr6. diskuze a závěr
Pro  Pro  rekonstrukci  veřejného  osvětlenírekonstrukci  veřejného  osvětlení v  obci  byla  zastupitelstvem  obce  vybrána  ze  třech v  obci  byla  zastupitelstvem  obce  vybrána  ze  třech
přihlášených účastníků výběrového řízení firma Elektroinstal NR Kyjov, která od pondělí 2.10.2017přihlášených účastníků výběrového řízení firma Elektroinstal NR Kyjov, která od pondělí 2.10.2017
začala s pracemi na výměně svítidel. Stávající osvětlení již neodpovídá standardům dnešní doby,začala s pracemi na výměně svítidel. Stávající osvětlení již neodpovídá standardům dnešní doby,
provozní  náklady jsou zbytečně  vysoké,  s  nízkou efektivitou  svítivosti  s  možným dopadem naprovozní  náklady jsou zbytečně  vysoké,  s  nízkou efektivitou  svítivosti  s  možným dopadem na
bezpečnost provozu vozidel i chodců. Vlivem stárnutí se u starších typů svítidel projevují vady nabezpečnost provozu vozidel i chodců. Vlivem stárnutí se u starších typů svítidel projevují vady na
konstrukčním provedení, a to zhoršením těsnosti krytu proti vniknutí nečistot, případně vody dokonstrukčním provedení, a to zhoršením těsnosti krytu proti vniknutí nečistot, případně vody do
krytu svítidla. V některých případech jsou kryty popraskány, nebo úplně chybí. Projekt je zaměřenkrytu svítidla. V některých případech jsou kryty popraskány, nebo úplně chybí. Projekt je zaměřen
na výměnu starých nefunkčních svítidel podél hlavní komunikace a vedlejších komunikací v obci zana výměnu starých nefunkčních svítidel podél hlavní komunikace a vedlejších komunikací v obci za
nová LED svítidla, která jsou navržena tak, aby světelný tok svítidla směřoval tam, kde je potřeba  anová LED svítidla, která jsou navržena tak, aby světelný tok svítidla směřoval tam, kde je potřeba  a
nevzniklo  tím  žádné  rušivé  osvětlení.  Všechna  referenční  svítidla  jsou  vybavena  systémemnevzniklo  tím  žádné  rušivé  osvětlení.  Všechna  referenční  svítidla  jsou  vybavena  systémem
udržování  konstantního  světelného  toku  a  regulací.  Cílem projektu  je  tak  zajistit  dostatečné  audržování  konstantního  světelného  toku  a  regulací.  Cílem projektu  je  tak  zajistit  dostatečné  a
efektivní  osvětlení  veřejných  prostranství  a  komunikací  a  tím zvýšit  bezpečnost  obyvatel  obceefektivní  osvětlení  veřejných  prostranství  a  komunikací  a  tím zvýšit  bezpečnost  obyvatel  obce
Ostrovánky. Celkové náklady činí 320 tisíc Kč a z toho dotace Jihomoravského kraje 159 tisíc Kč. Ostrovánky. Celkové náklady činí 320 tisíc Kč a z toho dotace Jihomoravského kraje 159 tisíc Kč. 

1.školní den1.školní den
4. září 2017 začal nový školní rok pro děti: ZŠ Nechvalín - Uhrincová Laura, Matula David a Sedlář
Adam,  Ždánice  -  Kožuská  Izabela  a  Kyjov  -  Dlouhá  Klára.  Všechny děti  dostaly  od  obce  na
památku knížku.
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         Dlouhá Klára
    Uhrincová Laura. Matula David, Sedlář Adam 

            Kožuská Izabela



Rekonstrukce hřbitovaRekonstrukce hřbitova
Proběhlo  společné  jednání zastupitelstev obce Nechvalín a Ostrovánky ohledně I. etapy projektu :Proběhlo  společné  jednání zastupitelstev obce Nechvalín a Ostrovánky ohledně I. etapy projektu :
oprava přední hřbitovní zdi, vstupní brány a stávajících chodníků. Obec Nechvalín podala žádost ooprava přední hřbitovní zdi, vstupní brány a stávajících chodníků. Obec Nechvalín podala žádost o
dotaci  na  Ministerstvo  zemědělství  do  programu  „Údržba  a  obnova  kulturních  a  venkovskýchdotaci  na  Ministerstvo  zemědělství  do  programu  „Údržba  a  obnova  kulturních  a  venkovských
prvků“.  Žádost  byla  úspěšná  a  nyní  obec  Nechvalín  připravuje  výběrové  řízení  na  dodavatele.prvků“.  Žádost  byla  úspěšná  a  nyní  obec  Nechvalín  připravuje  výběrové  řízení  na  dodavatele.
Dotace činí 700 tisíc korun. Obec Ostrovánky se bude podílet na dofinancování opravy hřbitova.Dotace činí 700 tisíc korun. Obec Ostrovánky se bude podílet na dofinancování opravy hřbitova.
Připravujeme  společně  rovněž  druhou  etapu  prací  na  ostatní  části  hřbitovní  zídky,  která  je  vPřipravujeme  společně  rovněž  druhou  etapu  prací  na  ostatní  části  hřbitovní  zídky,  která  je  v
havarijním stavu, novém osvětlení, vybudování nových chodníků na staré části hřbitova. Žádost ohavarijním stavu, novém osvětlení, vybudování nových chodníků na staré části hřbitova. Žádost o
dotaci na tyto práce se bude podávat v jarních měsících příštího roku.dotaci na tyto práce se bude podávat v jarních měsících příštího roku.
Posouzení  a  ořez  stromů,  Posouzení  a  ořez  stromů,  posouzení  se  týkalo  zejména dvou lip  na  parcele  č.688/1  u bývaléposouzení  se  týkalo  zejména dvou lip  na  parcele  č.688/1  u bývalé
zastávky ČSAD, z nichž jedna má silně jednostrannou korunu, která se naklání nad komunikaci.zastávky ČSAD, z nichž jedna má silně jednostrannou korunu, která se naklání nad komunikaci.
Vitalita a zdravotní stav obou stromů je zatím dobrý, ale je třeba provést obvodovou redukci korunVitalita a zdravotní stav obou stromů je zatím dobrý, ale je třeba provést obvodovou redukci korun
a bezpečnostní vazbu kvůli menšímu náklonu nad vozovku. Další posouzení se týkalo ořešáku naa bezpečnostní vazbu kvůli menšímu náklonu nad vozovku. Další posouzení se týkalo ořešáku na
Trávníku, který jen lehce prosychá a je třeba odstranit suché větve z hlediska bezpečnosti dětskéhoTrávníku, který jen lehce prosychá a je třeba odstranit suché větve z hlediska bezpečnosti dětského
hřiště pod ním.hřiště pod ním.
Upozorňujeme  občany  na  možnost  Upozorňujeme  občany  na  možnost  zakoupení  denního  tisku,  časopisů  a  TV  magazínů  vzakoupení  denního  tisku,  časopisů  a  TV  magazínů  v
obchoděobchodě, dále možnost platit  složenky, dobíjení mobilních telefonů  a v neposledním případě je, dále možnost platit  složenky, dobíjení mobilních telefonů  a v neposledním případě je
zde možnost zakoupit volně prodejné léky, papírenské zboží, punčochové zboží.zde možnost zakoupit volně prodejné léky, papírenské zboží, punčochové zboží.
Na obci byl modernizován  rozhlas, jehož pořizovací hodnota činila 47 tisíc korun.Na obci byl modernizován  rozhlas, jehož pořizovací hodnota činila 47 tisíc korun.
Nadále probíhá zpracovávání změny územního plánu obce č. II Nadále probíhá zpracovávání změny územního plánu obce č. II 

VOLBY do parlamentu ČRVOLBY do parlamentu ČR se konají ve dnech 20. - 21. 10. 2017 na kulturním domě v se konají ve dnech 20. - 21. 10. 2017 na kulturním domě v
Ostrovánkách.Ostrovánkách.
První  den  v  pátek   dne  20.  října  od  14,00hod.  do  22,00hod.,   druhý  den  v  sobotuPrvní  den  v  pátek   dne  20.  října  od  14,00hod.  do  22,00hod.,   druhý  den  v  sobotu
21. října od 08,00 do 14,00 hod. 21. října od 08,00 do 14,00 hod. 

SPORTSPORT
Na Trávníku se v letním horku dne 22. 7.2017 pořádal trojboj, jehož se zúčastnilo pět smíšenýchNa Trávníku se v letním horku dne 22. 7.2017 pořádal trojboj, jehož se zúčastnilo pět smíšených
družstev. Soutěžilo se v nohejbalu, stolním tenisu a volejbalu. Vítězem se stalo družstvo Blankydružstev. Soutěžilo se v nohejbalu, stolním tenisu a volejbalu. Vítězem se stalo družstvo Blanky
Jedovnické s Radkem Červíkem. Toto byla jediná organizovaná sportovní akce v letním období.Jedovnické s Radkem Červíkem. Toto byla jediná organizovaná sportovní akce v letním období.

AKCE VE 4. ČTVRTLETÍ 2017AKCE VE 4. ČTVRTLETÍ 2017
27. října 201727. října 2017  Lampionový průvod na počest výročí vzniku ČR v 18 hod. od kaple Lampionový průvod na počest výročí vzniku ČR v 18 hod. od kaple

            POZVÁNKA  POZVÁNKA  

Obec Ostrovánky zve všechny občany dne Obec Ostrovánky zve všechny občany dne 17. prosince 2017 na slavnostní křest třetího vydání17. prosince 2017 na slavnostní křest třetího vydání
tištěné podoby knihy o Ostrovánkáchtištěné podoby knihy o Ostrovánkách s doprovodným kulturním programem od 15,00.hod na  KD s doprovodným kulturním programem od 15,00.hod na  KD
v Ostrovánkách.v Ostrovánkách.
Tato publikace vychází z digitální podoby knihy, ale všichni občané, zejména starší ročníky, nemajíTato publikace vychází z digitální podoby knihy, ale všichni občané, zejména starší ročníky, nemají
počítač,  proto  zastupitelstvo  obce  rozhodlo  o  vydání  tištěné  podoby.  Knihu  opět  zpracovalpočítač,  proto  zastupitelstvo  obce  rozhodlo  o  vydání  tištěné  podoby.  Knihu  opět  zpracoval
RNDr.  Vladimír Kotík ze Ždánic.RNDr.  Vladimír Kotík ze Ždánic.

23.prosince23.prosince Tradiční zpívání u vánočního stromkuTradiční zpívání u vánočního stromku
31. prosince31. prosince Silvestrovské derby v kopané na TrávníkuSilvestrovské derby v kopané na Trávníku

 ZPRAVODAJ OBCE OSTROVÁNKY PODZIM 2017 – NEPRODEJNÉ!
Ostrovánky – zpravodaj  -  čtvrtletník,  XV.ročník,  3.číslo   –  PODZIM.  Vychází  4.10.2017.  Vydává  Obec Ostrovánky v nákladu 100
výtisků. Registrováno pod reg. číslem  MK ČR  E 14189. Redakční rada: Svršková Květoslava, Gardášová Zdeňka, Závodská Marie,
ing.Jedovnická Blanka.  Publikace neprošla  jazykovou úpravou.  Zpravodaj  je  tištěn na obci  Ostrovánky.  Příspěvky doručujte  na OÚ
Ostrovánky pod značkou „Zpravodaj“. Uzávěrka příštího čísla 15.12.2017.         
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