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Táborák pro děti
Na ukončení školního roku a uvítání začátku prázdnin, než se všichni rozjedou za
prázdninovými zážitky, se na podnět p. Mgr. Jarmily Dlouhé sešly děti i dospělí dne 29.6.2018
u táborového ohně na Trávníku. Opékaly se špekáčky a zpívaly různé písně za doprovodu
kytary.

Hasičské soutěže
Každoročně se koná soutěž v požárním sportu v cyrilometodějských dnech ve Věteřově,
tentokrát dne 6.7.2018. Další soutěž pořádá rovněž pravidelně první sobotu v měsíci srpnu náš
sbor dobrovolných hasičů a tak dne 4.8.2018 nastoupilo ke sportovnímu klání za úmorného
horka šest družstev. Protože se v posledních letech málo zúčastňují SDH Ždánice a Lovčice,
pozvali naši hasiči i družstva z jiného okrsku. Za Ostrovánky soutěžily v druhém družstvu naši
mladí požárníci a skončili pátí a jejich dospělé protějšky se umístily na čtvrtém místě.
Atraktivní hašení živého ohně při nočním hasičském útoku v Želeticích dne 15.9.18 skončilo
pro náš tým rovněž čtvrtým místem. Neobhájili tedy loňské první místo také proto, že se nesešel
celý soutěžní tým a museli doplňovat potřebný počet z jiného týmu.

Mikroregion Babí Lom
Speciality Babího Lomu ve Stražovicích v sobotu 15.9.18 nahradily tradiční sešlost lidu nahoře
na kopci a konaly se u místní základní školy. Jednotlivé obce představovaly své speciality a tak
mohli návštěvníci ochutnat naše lívanečky s ovocnou pěnou, bukovanskou sekanou a anglickou
domácí slaninu, stražovický grilovaný vepřový plátek, kyjovské laty, koláčky z Dražůvek,
šumajstr ze Stavěšic i škvarkovou pomazánku a anýzové třísky z Věteřova. K doladění celé
akce zazpívaly mužské a ženské sbory a děti si mohly nechat malovat na obličej dle vlastního
přání.
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První školní den
U příležitosti tradičního počátku školního roku předala starostka obce knížku novým školáčkům
z naší obce. Do Kyjova nastoupil Karel Jedovnický, do Lovčic Monika Šaléová a Valentýna
Vranková a do Nechvalína Filip Slovák. Ve školkách máme jedenáct dětí.

INFORMACE PRO OBČANY
Zasedání zastupitelstva obce
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se konalo dne 8.8.2018 s tímto programem:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Schválení smlouvy o spolufinancování rekonstrukce hřbitova s obcí Nechvalín
Schválení přijetí dotace na podporu provozu venkovských prodejen
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jm. kraje
Žádosti občanů
Výběr firmy na zhotovení fasády na kulturním domě
Schválení smlouvy o dílo na fasádu KD
Schválení regulačních zásad na výstavbu rodinných domů v lokalitě Za humny

V diskuzi se občané zajímali hlavně o realizaci rybníka a dále navrhli hlášení v místním
rozhlase krátce před zahájením akcí.
24.zasedání zastupitelstva obce dne 19.9.2018 s tímto programem:
1) schválení rozpočtového opatření
2) schválení externího auditora
3) darovací smlouva s Kyjovským Slováckem v pohybu
4) schválení dodatku č.l. k veřejnoprávní smlouvě s městem Kyjov
5) schválení kupní smlouvy na kroj
6) hodnocení volebního období 2014-2018
7) žádosti občanů
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Hodnocení volebního období v letech 2014–2018
Na závěr volebního období bych chtěla zhodnotit práci celého zastupitelstva, kterou vykonali v letech
2014 až 2018. Vybudovalo se nové moderní osvětlení obce, zcela nové dětské hřiště na Trávníku, kde
se rovněž souběžně vysadily nové vzrostlé stromy. Novým nábytkem se vybavila místní knihovna,
pořídila se nová rozhlasová ústředna. Ve spolupráci s obcí Nechvalín probíhá rekonstrukce hřbitova I.
etapa, na níž se podílíme i finančně. Vybudoval se nový sklad pro obchod, vybavilo se nábytkem
pohostinství, vymalovalo se a nově se upravil sokl včetně schodů do hospody, zadala se oprava fasády
KD, jejíž realizace se již uskutečňuje. Dalším velkým finančním počinem ve výši 400 000,-Kč byla
koupě domu čp.86, který obec dlouhodobě zapůjčila SDH na vybudování hasičské zbrojnice, na jejíž
realizaci se obec nemalými finančními prostředky rovněž podílí. Nechala na ni vypracovat projekt,
financovala nová okna a dveře a veškerý materiál na opravy (písek, cement, potrubí apod.). Obec
každoročně finančně podporuje i činnost hasičského sboru, včetně dovybavení výzbroje a výstroje.
Konečně se vybudovala jáma na stavění máje, zorganizovala se výsadba třešňové aleje a starých
ovocných odrůd na obecních pozemcích. Uskutečnila se změna územního plánu, která obec stála 181
500,-Kč. Vypracoval se nový program rozvoje obce na léta 2018–2024, zřídily se nové webové stránky,
vydala se elektronická i tištěná kniha o Ostrovánkách. Na plánovanou výstavbu domů Za humny se
nechal vypracovat projekt na místní komunikaci, kanalizaci a vodovod v částce 96 800,-Kč. Vybudovalo
se parkoviště u kaple, zpevnily se některé komunikace. Do vybavení technického zázemí se pořídila
vícefunkční tiskárna, nová sekačka na trávu a chladící box na KD. Obec financuje hody, den dětí, jubilea,
den matek, setkání seniorů, dále pravidelně vítá nové občánky. Zabezpečuje velkoobjemové kontejnery
i nebezpečný odpad pro občany. Vlastním nákladem vydává čtvrtletní „Zpravodaje obce“. Chtěla bych
na závěr poděkovat všem zastupitelům, kteří celé toto volební období pracovali pro rozvoj naší malé
obce a dále rovněž p. Romaně Slavíkové, účetní obce, která již řadu let bezchybně vede účetnictví obce.
Také velmi srdečně děkuji všem těm občanům, kteří nám nezištně pomáhali při zajišťování některých
akcí, konaných v obci.
Starostka obce p. Květoslava Svršková

Volby do obecního zastupitelstva
Zveme všechny občany k volbám do obecního zastupitelstva ve dnech 5.- 6.října
2018, aby si zvolili nové zástupce obce. Dne 5.10. od 14 – 22 hod. a dne 6.10.
od 8 – 14 hod. v obecním pohostinství.
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SPORT
Trojboj
Na Trávníku se dne 21.7.2018 uskutečnil trojboj v nohejbalu, volejbalu a stolním tenisu. Do
startovní listiny se přihlásilo celkem šest smíšených družstev a opět za nesnesitelného vedra se
urputně bojovalo ve všech třech disciplínách. Vyhrálo mladé družstvo „Blonďáci“, ale musíme
kladně hodnotit i účast všech, kteří sportovali ve velmi nepříznivých podmínkách a neodradilo
je horké počasí.

Pozvání na akce

Pozvánka pro všechny občany na veřejné projednání územního plánu
Dne 3.10.2018 od 17 hodin se bude konat na kulturním domě veřejné projednání územního
plánu – změny č.2, která zahrnuje upravený a posouzený návrh.
Srdečně vás všechny zveme na

tradiční svatováclavské hody 28.-29. září 2018,
které začínají v pátek 28.9.2018 na Trávníku při stavění máje setkáním mužských a ženských
pěveckých sborů s CM Hradisko a v sobotu 29.9. od 13 hod. do krojovaného průvodu po obci
za doprovodu dechové hudby Vacenovjáci. Večer zveme na hodovou zábavu od 20 hod. na KD.
V neděli 30.9. se koná slavnostní hodová mše v kapli sv. Václava od 10,45 hod.
28..9.2018

Instalace soch českých knížat a králů u bukovanského mlýna

28. říjen 2018

Lampionový průvod

Prosinec 2018

Zpívání u vánočního stromku

31.12.2018

Silvestrovské derby ve fotbale
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