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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
90. let paní Anna Komnacká
V naší obci máme další významné životní
jubileum, kterého se dožila v měsíci červenci
p. Komnacká Anna. Stala se druhou
občankou, jejíž věk dosáhl úctyhodné výše
90-ti let a paní Komnacká nás překvapila při
naší návštěvě svou vitálností i svěžím
duchem a to lze jen tiše obdivovat. Starostka
obce spolu s členkou kulturní komise předaly
naší jubilantce dárkový koš a popřály do
dalších let jen to nejlepší.
Sešlost lidu na Babím Lomu
Mikroregion Babí Lom pořádá jednou za dva roky poslední sobotu v
měsíci srpnu „Sešlost lidu“ na naší nejvyšší dominantě Babím Lomu.
Nejinak tomu bylo letos, kdy se dne 30.8.2014 na vrcholu sešly mužské
a ženské pěvecké sbory z obcí mikroregionu, hrála country kapela, pro
děti byl připraven skákací hrad. Atrakcí měl být balon, který ovšem pro
špatné povětrnostní podmínky nakonec nevzlétl. Závažným
nedostatkem akce je velmi malá propagace, což mrzelo zejména
účinkující, kteří věnují čas nacvičování programu a nakonec jich bývá
více než diváků.
Zpravodaj obce Ostrovánky – podzim 2014
1

Svatováclavské hody
První den hodů v pátek 26.9.2014 se stavěla mája na Trávníku, kterou věnoval p.Miroslav
Dlouhý. Po různých organizačních zmatcích se nakonec celá páteční akce uskutečnila pod
záštitou obce a sportovců. Hrála cimbálová muzika z Vacenovic a sešly se čtyři pěvecké
sbory ve zmenšeném počtu, než obvykle bývá. Přesto se mája nakonec s pomocí dalších
přítomných mužů postavila. Za vydatného občerstvování se u cimbálu zpívalo do
večerních hodin. Druhý den hodů v sobotu 27.září tradičně započal průvodem s dechovou
hudbou Šardičanka a postupně průvod zmohutněl a hlavně se rozrostl o nebývalé množství
krojovaných nejen z Ostrovánek. Škoda, že v současnosti nemáme dorostlou mládež, aby
mohli být i stárci a s nimi všechny hodové tradice. Věříme, že až dospěje omladina, bude
ochotna dále pěkné starodávné obyčeje udržovat. Večerní hodová zábava již nebyla tak
hojně navštívena, přesto mladá dechová hudba Šardičanka strhla svým výkonem všechny
do tanečního reje a zpěvu. Tento den byl zabezpečen sborem dobrovolných hasičů.
Na závěr je třeba všem organizátorům hodů poděkovat, dále pak patří dík všem
krojovaným a občanům, kteří finančně přispěli. Celkem se vybralo 7550,-Kč. V neděli
dne 28.září, která připadla přímo na svátek sv.Václava, byla v naší kapli, zasvěcené
tomuto patronovi českých zemí, sloužena sváteční hodová mše.

Druhý vítězný recept z buchtového odpoledne od p. Hany Zemanové
KINDER BUENO
Vyšleháme 6 bílků, přidáme 6 lžic cukru, l lžíci oleje, 2 lžíce hladké mouky, 2 lžíce mletých piškotů,
½ bal.prášku do pečiva. Zamícháme, vlijeme na vymazaný a vysypaný plech, posypeme posekanými
ořechy cca 15 dkg a upečeme. Ještě teplé potřeme nutelou.
Krém: ½ l mléka, 6 žloutků, 25 dkg cukru, 1 vanilk. pudink a 3 lžíce polohrubé mouky. Uvaříme krém,
který rozdělíme na 2 části: do první dáme rozpuštěnou čokoládu na vaření, zamícháme a necháme
vychladnout . 1 máslo vyšleháme a rozdělíme také na 2 části a vmícháme do vanilkového i čokoládového
krému. Na upečený základ potřený nutelou, naneseme a rozetřeme vanilkový krém, pak na to dáme
BEBE sušenky, lehce pokropíme mlékem. Natřeme čokol.krém, a nakonec potřeme vyšlehanou
šlehačkou ze 2 dcl smetany ke šlehání.
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HASIČSKÉ SOUTĚŽE ve II. čtvrtletí 2014
V cyrilometodějských dnech se koná již tradičně ve Věteřově soutěž v požárním sportu.
V letošním roce se naše požární družstvo umístilo na třetím místě. Další soutěž upořádaly
Ostrovánky 2.8.2014 a zde si vybojovali naši požárníci pěkné druhé místo ze sedmi
zúčastněných sborů. Zajímavým doplněním programu byla ukázka poskytnutí první
pomoci při zástavě srdce i dechu, demonstrovaná na figuríně zdravotnickým záchranářem
p. Ondřejem Vymazalem. V minulých letech přecházel hasičský den ve večerních
hodinách do letní noci. Tato se letos nekonala z důvodu nových zákonných opatření, která
žádají od organizátora živnostenský list a koncesi na podávání silnějších alkoholických
nápojů, což SDH nemá. I přes toto omezení se celá akce vydařila, spolupracovalo i počasí
a věříme, že se do budoucna vše vyřeší.
Dalším soutěžním dnem byl 16. srpen 2014, kdy soupeřila hasičská mužstva ve Ždánicích.
Zde se našim hasičům trochu nedařilo a skončili na 5.místě. Dne 6.9.2014 se naše
jednotka zúčastnila mimořádného cvičení v Lovčicích. Cvičení se týkalo dálkové dopravy
vody a bylo určeno pro 3. okrsek. Dálková doprava vody se již moc nevyužívá díky
modernějším technologiím. Dříve byla určena pro dopravu vody ke vzdáleným požárům v
nepřístupném terénu. Cvičení proběhlo dopoledne, odpolední program se uskutečnil i pro
civilní diváky, kterým zde bylo předvedeno mnoho technického vybavení hasičských
jednotek. Mimo jiné bylo možno vidět profesionální používání benzínových motorových
pil, záchrana tonoucího z břehu i ze člunu, vyprošťovací techniky u autonehod a odtah
vozidel autojeřábem. Dne 20.9.2014 jsme se zúčastnili netradiční noční požární soutěže
pořádané SDH Želetice letos uskutečněnou v Archlebově. Zúčastnilo se 10 družstev
dobrovolných hasičů. Soutěž byla netradiční v tom, že místo sestřelovacích terčů se hasí
oheň. I přes vysokou účast a nápor komárů jsme skončili na krásném druhém místě. Na
prvním místě se umístilo družstvo z Vracova.

Cvičení dálkové dopravy vody v Lovčicích
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První školní den
Starostka obce předala při příležitosti prvního dne vstupu do školních lavic našim
prvňáčkům v upomínku na tento den pěknou knížku. V Nechvalíně nastoupil František
Šalé, v Bukovanech Denisa Uhýrková a v Kyjově Lucie Dlouhá. Přejeme našim prvňákům
úspěšné vykročení do nové etapy jejich životů a samé pěkné známky.

Dále chodí děti do školky v Bukovanech: Martina Záhumenská, Michaela Jedovnická,
Sára a Erika Rýznerovi,Marek Lihan, Ondra Novák, v Nechvalíně: Helena Ježková, Laura
Uhrincová, Izabela Kožuská, David Matula a v Kyjově navštěvuje školku Helena
Šeredová.
INFORMACE PRO OBČANY
Dobíjení kreditu v obchodě smíšeného zboží v Ostrovánkách
O2
200, 300, 500 Kč
VODAFONE
250, 500, 1200 Kč
T-MOBILE
200, 300, 600 Kč
Na pozemku obce směrem na Bukovany NENÍ VEŘEJNÁ SKLÁDKA!!!!
ZÁKAZ vyvážení odpadu a zeminy pod pokutou 1000,-Kč.
22. zasedání zastupitelstva obce dne 17.9.2014
1. schválení smlouvy na údržbu místních komunikací v zimním období
2. schválení výdajů na Svatováclavské hody – stavění máje
3. schválení rozpočtového opatření
4. schválení „Pravidel pro užívání KD“
5. schválení pasportu veřejného osvětlení
6. schválení rozšíření programů KT
7. schválení financování opravy značení Moravských vinařských stezek – schváleno
pouze zaplacení oprav, ale ne převod do majetku obce, jak bylo obcím navrhováno
8. schválení rozšíření smlouvy o pozemek p.č. 126
9. schválení spolupracujícího pro ÚP
10. schválení smlouvy o zřízení věcného břemena ( vodovod Staněk)
11. hodnocení volebního období 2010-2014
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Hodnocení volebního období 2010 – 2014
Za čtyři roky volebního období se zrealizovalo několik důležitých projektů:
Výstavba chodníků v návaznosti na nový průtah obcí v roce 2011
Vybudování nové zastávky ČSAD a parková úprava středu obce
Rekonstrukce kulturního domu - výměna topení, výměna oken a dveří, obnova zařízení
prodejního zázemí a kuchyně, vymalování, výměna dlažby na schodech za nový
protiskluzový povrch.
Nová střecha na OÚ, nová rozhlasová ústředna, rozšíření TV programů a digitalizace
Úprava prostranství před kaplí sv.Václava + lavičky. U místního hřbitova vybudování
záchytného rastru.
Nové schody se zábradlím na Trávník, údržba a oprava dětského hřiště, zakoupení a
instalace nových prvků tohoto dětského hřiště včetně stolu na stolní tenis.
Otevření nového obchodu, které bylo umožněno po dohodě s představiteli Jednoty
Hodonín pouze za příspěvku obce na provoz.
Opět jsme se zapojili do soutěže Vesnice roku, kde jsme získali diplom za rozvoj obce.
Kulturní komise organizovala po celé čtyři roky den matek a buchtové odpoledne, setkání
seniorů s kulturním programem, také zlaté svatby, vítání občánků a vítání prvňáčků. Při
významných životních jubileích navštěvujeme seniory s přáním a dárkovým balíčkem a
také předáváme každému seniorovi obce přání k narozeninám, zhotovené na obci.
Čtvrtletně se vydává zpravodaj obce, kde informujeme občany o dění za uplynulé čtvrtletí.
Vede se obecní kronika. Pořádá se lampionový průvod k výročí vzniku ČR dne 28. října,
tradicí se stalo zpívání koled u vánočního stromku, vánoční odpoledne, výstavy, tříkrálová
sbírka. V roce 2011 jsme zorganizovali setkání rodáků. Při této příležitosti se vydala kniha
Obyvatelé Ostrovánek a dotisk rozšířeného vydání publikace Z minulosti Ostrovánek .
Z rozpočtu obce se přispívalo organizacím na akce: hody, dětské dny, maškarní plesy, košt
vína. Jsou připraveny projekty: víceúčelové hřiště + zázemí, dále dokumentace pro
územní rozhodnutí na vybudování rybníku. Obec odkoupila pozemky na rozšíření
víceúčelového hřiště a pozemky cesty k lesu kolem bývalého JZD.
Poděkování starostky p. Květoslavy Svrškové
Touto cestou bych chtěla poděkovat zastupitelům obce v tomto volebním období za
spolupráci a rovněž paní Romaně Slavíkové, která vede tak dobře účetnictví, že všechny
předaudity a audity, včetně dalších kontrol různých orgánů vždy proběhly bez chyb.
Dále patří poděkování všem, kteří pracovali na veřejně prospěšných pracích pro obec, což
se na vzhledu obce velmi kladně projevilo a nakonec také občanům Ostrovánek, kteří se
aktivně podíleli nejen na zvelebování obce, ale také na jejím společenském životě.
Volby do zastupitelstva obce Ostrovánky
Ve dnech 10.10.2014 a 11.10.2014 proběhnou v naší obci volby do zastupitelstva. Volební
místnost bude připravena jako vždy na KD, v pátek 10.října od 14 do 22 hod. a v sobotu
11.října od 8 do 14 hod. Volební lístky obdrží občané včas domů. V naší obci se volí pět
zastupitelů. Kandidátky sestavily čtyři volební strany.
Zpravodaj obce Ostrovánky – podzim 2014
5

Občané si mohou na OÚ Ostrovánky zakoupit kalendář historických objektů obcí
Kyjovska na rok 2015 za 50,-Kč.
Pozvánka na akce
Připravuje se kurz pečení kváskového chleba
Podzimní tvoření pro děti
Lampionový průvod k 28.10.
Vánoční dílna pro děti
Zpívání u vánočního stromku
Vánoční turnaj - stolní tenis
Cvičení na KD pro ženy při hudbě od 18-19 hod. pondělí a čtvrtek. Sebou karimatku,
obuv, pití.

SPORT
12.ročník turnaje mezi obcemi
Již po dvanácté proběhl turnaj ve fotbale mezi obcemi. Pořadatelství se střídá po čtyřech
letech a letošní turnaj organizovala naše obec na Trávníku dne 9.srpna 2014. Vítězi se stali
hráči z Nechvalína, druhý tým ve finále Lovčice, třetí se umístily Ždánice a posledním
týmem se staly bohužel Ostrovánky. Další ročník se uskuteční příští rok v Nechvalíně.
Poháry pro všechny týmy věnovala obec Ostrovánky.
Smíšený trojboj na Trávníku
Dne 12.července 2014 poprvé uspořádal
1.FC Ostrovánky-Nechvalín trojboj na
Trávníku, kterého se zúčastnila 4 smíšená
družstva z Ostrovánek, Nechvalína a
Bukovan. Soutěžilo se v nohejbalu,
volejbalu a stolním tenisu. V tomto
sportovním klání nakonec zvítězilo
družstvo z Bukovan a všechna zúčastněná
družstva byla odměněna poháry a
oceněním.
.
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