
Osvětimanský zpravodaj

1

www.facebook.com/ObecOsvetimany

2018



Osvětimanský zpravodaj

2

www.osvetimany.cz

červenec - prosinec

Úvodní slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané, 

ustavující zastupitelstvo městyse Osvětimany mě na svém zase-

dání 31. října zvolilo starostou městyse. Po osmi letech práce v za-

stupitelstvu, ve kterém jsem první volební období vykonával předse-

du Kontrolního výboru a následně další období předsedu Finančního 

výboru, nastala změna. A to změna nejen v tom, že si občané Osvěti-

man budou zvykat na novou tvář starosty, ale také změna u mne. Do 

této doby bylo mou hlavní pracovní činností podnikání. Nyní je mým 

hlavním úkolem starost o naše Osvětimany. O to, aby náš městys byl 

krásnější, aby se zde všem občanům dobře žilo, nezáviděli si, nepo-

mlouvali, ale naopak si pomáhali a přál bych si, aby každý občan byl 

hrdý na to, že je z Osvětiman.

Místostarostou byl ustavujícím zastupitelstvem zvolen pan 

Otakar Berka, který uplynulá dvě volební období vykonával funkci 

starosty. Panu Berkovi patří velké poděkování za 8 let starostování. 

Za opravdový kus poctivé práce, která je vidět v Osvětimanech na ka-

ždém kroku. Poděkování patří také minulému místostarostovi panu 

Mgr. Lubomíru Berkovi. Vykonával funkci místostarosty úctyhodných 

12 let. A navždy bude neodmyslitelně spjat s kulturou a vedením 

kroniky městyse, kterou psal 40 let.

Dále bych chtěl poděkovat všem zastupitelům a zastupitelkám, 

kteří se minulé volební období aktivně podíleli na vedení městyse, 

na organizaci kulturních a společenských akcí. Ty zastupitele, kteří 

neobhájili mandát, zvu mezi nás, aby pracovali jako členové komisí, 

protože práce ohledně kultury a sociálních věcí je opravdu mnoho.

Do zastupitelstva byli zvoleni čtyři noví členové pan Mgr. Jaro-

slav Cvek, Luboš Křemeček, Martin Hýsek a Ing. Lubomír Geryšer. Pro 

pana učitele Jaroslava Cveka není funkce zastupitele nic nového, tuto 

funkci vykonával již v minulých letech. Pro pana Luboše Křemečka, 

Martina Hýska a Lubomíra Geryšera je to premiéra. Všem čtyřem 

přeji pevné nervy, chuť do práce a čistou mysl při rozhodování.

Krátce k uplynulému pololetí
Uplynulých 6 měsíců jsme budovali, stavěli a opravovali.

Podařilo se nám dokončit nové ZTV pro rodinné domky U koupali-

ště. V této lokalitě vyroste 6 nových rodinných domů. Pět parcel je již 

prodaných a jedna parcela se nabízí nyní k prodeji.  Všechny parcely se 

podařilo prodat místním občanům.

Započala rekonstrukce lokality Újezda. V letošním roce jsme pro-

vedli výstavbu chodníku od horní autobusové zastávky k mateřské 

a základní škole. Součástí je také parkoviště u mateřské školy. Na tuto 

stavbu bude navazovat pokračování rekonstrukce lokality Újezda. 

V  plánu je také oprava chodníku na 4. řádku, nové parkoviště nad 

smuteční síní, příjezdová cesta ke školní bytovce, školní jídelně a ještě 

parkoviště u školní zahrady.

Byla provedena revitalizace zeleně na hřbitově, v okolí hřbitova 

a smuteční síně.

Na tuto revitalizaci bude navazovat oprava hřbitovní zdi a márnice.

Našim hasičům bylo zakoupeno nové dodávkové vozidlo Ford.

Proběhla celková rekonstrukce veřejného osvětlení. Stávající osvět-

lení bylo již nevyhovující a docházelo neustále k poruchám, spotřeba 

elektrické energie byla vysoká a svítivost nízká. Provozem nového ve-

řejného osvětlení by měly roční náklady klesnout zhruba o polovinu.

V druhém pololetí letošního roku jsme investovali 11 milionů ko-

run. Na tyto akce se nám podařilo získat dotaci ve výši 4 milionů korun. 

V současné době připravujeme projekty pro podání žádostí o do-

tace na rekonstrukci střechy mateřské a základní školy a již zmíněných 

projektů, a to opravu hřbitovní zdi a márnice, parkoviště nad smuteční 

síní, opravu cesty ke školní bytovce a škole.

Na přelomu měsíce dubna a května očekáváme nové vozidlo pro 

naše hasiče. Jedná se o novou cisternovou automobilovou stříkačku 

CAS 20 v hodnotě 5 800 000,- Kč, na kterou se podařilo získat dotaci ve 

výši 3miliony korun.

O společenské a kulturním životě v obci se dočtete v dalších člán-

cích zpravodaje. Přesto si dovolím zmínit pár akcí, a hlavně poděkovat 

pořadatelům a občanům, kteří tyto akce pořádají a pomáhají s jejich 

organizací.

Děkuji Klimentku a jejich vedoucím za trpělivou práci s dětmi, za 

organizaci a pořádání Folklorního festiválku a za všechna jejich ostatní 

vystoupení.

Hodové chase, Mladé cimbálové muzice a Klimentku za krásné 

hody a účast na Slováckých slavnostech vína v Uherské Hradišti.

Děkuji Osvětimanskému smíšenému pěveckému sboru za oboha-

cení kulturního života našeho městyse. Za účinkování na kulturních 

a společenských akcích a za výbornou a vzornou spolupráci s naší far-

ností.

Sportovcům za vynikající výsledky a reprezentaci městyse, a to jak 

fotbalovému mužstvu žáků a mužů, ale také šachistům.

Našim hasičům a hasičkám za poctivou práci, odborné nasazení, 

pomoc při organizování společenských akcí a vzornou reprezentaci 

městyse, která vedla k získání prvního místa v oblasti severní Morava 

v Anketě Dobrovolný hasič roku. K tomuto ocenění jim gratuluji jmé-

nem zastupitelstva městyse Osvětimany, jménem svým, a hlavně jmé-

nem všech občanů.

Poděkování patří také Divadelnímu spolku, myslivcům, včelařům 

a všem občanům, kteří se zapojují do kulturního a společenského ži-

vota obce.

Vážení občané,

nyní mně na závěr dovolte popřát Vám jménem svým i za celé za-

stupitelstvo městyse klidné Vánoce plné rodinné pohody, štěstí a lásky. 

Dětem přeji hodně dárků pod stromečkem a všem do nového roku hod-

ně zdraví, štěstí, lásky, osobních i pracovních úspěchů.

Váš starosta,

 Aleš Pfeff er
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Společenská kronika
Nově narození občané

Josef Trefi lík

Šimon Hrkalík

Emílie Šigutová

Dominik Blažek

Filip Luňák

Jakub Náplava

Významná životní jubilea

80 let

Milada Vaculíková

Josef Merta

Hedvika Rokytová

Františka Zálešáková

85 let

Marie Ševčíková

91 let 

Anna Rýznarová

94 let 

Anna Kostíková

Všem jubilantům přejeme dobré zdraví, mnoho životní pohody 

a stále dobrou náladu.

Naše řady opustili

Zdenka Láníková

Alexandr Placar

Věra Kachtíková

Libuše Hýsková

Jarmila Mateašáková

Čest jejich památce

tili

Stav obyvatel 

k 30. 11. 2017                      865 obyvatel

narozeno            10 občanů

zemřelo            11 občanů

přistěhováno            23 občanů

odstěhováno            20 občanů

stav k 30. 11. 2018         867 obyvatel

v obci přestěhováno              7 občanů 

ví

Dana Hrušťáková,

matrikářka

Vítání Josefa Trefi líkaVítání Josefa Trefi líka
Vítání Šimona HrkalíkaVítání Šimona Hrkalíka

Vítání Maji Amáty ŠkachovéVítání Maji Amáty Škachové



Osvětimanský zpravodaj

4

www.osvetimany.cz

červenec - prosinec

Sociální komise
Setkání důchodců

25. listopadu jsme se opět sešli na XI. setkání důchodců. Neděl-

ní odpoledne s námi přišlo strávit přes 80 spoluobčanů, pro které 

jsme připravili s finanční podporou městyse Osvětimany pohoštění 

a kulturní program. Setkání zahájil pan starosta Aleš Pfeffer, který 

poděkoval důchodcům za jejich práci pro společnost i obec a se-

známil je s  tím, co se v našem městyse vybudovalo, na čem se pra-

cuje a s plány do dalších let. V programu se důchodcům představil 

soubor Kunovjan v netradičním zábavném vystoupení. K dobré 

náladě přispěly samozřejmě i písničky Jožky Machálka. Při dobrém 

vínečku a harmonice se nám dobře zpívalo, povídalo a tancovalo. 

Tak nějak se dá charakterizovat atmosféra tohoto setkání. 

Přejeme všem spoluobčanům pokojné, láskou a porozuměním 

naplněné vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví, spokoje-

nosti a všeho dobrého. 

Dobré vínečko!Dobré vínečko!

Jožka s harmonikouJožka s harmonikou

Někdo nám chybí u stoluNěkdo nám chybí u stolu

Pařilo sePařilo se

Projev pana starostyProjev pana starosty

PařmeniPařmeni PospoluPospolu
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Debatovalo seDebatovalo sePovídalo se...Povídalo se...

Scházíme seScházíme se Stůl č. 1 bez damStůl č. 1 bez dam

Stůl č.5 bez dam. Pánové!Stůl č.5 bez dam. Pánové! Úsměv jim slušíÚsměv jim sluší

Líbezné hosteskyLíbezné hostesky

Vystoupení KunovjanuVystoupení Kunovjanu

V pohoděV pohodě
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Tříkrálová sbírka

Buďte dobří ke všem lidem

k sobě i svým sousedům,

Tři králové vám dnes nesou

požehnání pro váš dům.

Vážení občané, 

v sobotu 12. ledna 2019 vyjdeme opět do našich ulic s koledníky 

Tříkrálové sbírky. U prahů Vašich domácností popřejeme šťastný nový 

rok, zazpíváme koledu, věnujeme drobný dárek a poprosíme o příspě-

vek do zapečetěné pokladničky. Zároveň označíme Vaše dveře symbolic-

kými iniciály tří králů  K+M+B+. Tato zkratka se vykládá jako iniciály tří 

králů - Kašpar, Melichar, Baltazar. Původní text zní Christus mansionem 

benedicat - Kristus ať obydlí žehná, ať Kristus požehná tomuto příbytku 

(po celý rok, proto se za třetí křížek píše letopočet). Tři křížky symbolizují 

Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého.

Jak Váš příspěvek pomáhá?

Z daru, který vhodíte koledníkům do kasičky, pomůžete z 65 % pří-

mo ve vašem regionu, 15 % využije na své projekty vaše diecézní Chari-

ta, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty 

a 5 % je režie sbírky.

V roce 2018 se do Tříkrálového koledování na Uherskohradišťsku 

zapojilo více než 1 200 koledníků ve 46 obcích našeho regionu.

Celková vykoledovaná částka včetně DMS a dalších příjmů činí 

2 609.118,74,-Kč a byla rozdělena následovně:

Projekty Oblastní charity Uherské Hradiště 

- celkem 1 508.728,78 Kč, z toho: 

Přímá pomoc občanům Uherskohradišťska  220.000,00 Kč 

Pomůcky pro domácí hospicovou péči  305.180,38 Kč 

Centrum služeb pro lidi bez přístřeší  794.648,40 Kč 

Automobil pro přepravu osob s postižením  188.900,00 Kč

Centrální projekty Charity ČR a Arcidiecézní charity 

Olomouc - celkem 1 100.389,96 Kč, z toho: 

Zahraniční humanitární pomoc   260.125,65 Kč

Projekty s celostátní působností   520.251,30 Kč 

Krizový a nouzový fond

 Arcidiecézní charity Olomouc   182.087,96 Kč 

Režijní náklady sbírky    137.925,05 Kč 

Věříme, že i v roce 2019 se nám podaří podpořit projekty, 

které pomáhají těm

nejpotřebnějším.

Listonoš zazvonil dvakrát. Do Vánoc scházelo pět dní. 

Nesl obrovskou krabici zabalenou v drahém papíru a zdo-

benou zlatými stuhami. „Dále, “ ozvalo se z domu. Listonoš 

otevřel dveře. Dům byl zanedbaný, všude leželo plno pra-

chu. V křesle seděl starý muž. „Podívejte, jak krásný dárek 

vám nesu!“ zahlaholil vesele listonoš. „Děkuji. Klidně ho 

postavte na zem,“ odpověděl muž smutně. Pošťák se zma-

teně zarazil. Bylo jasné, že krabice obsahují něco krásného 

nebo dobrého, a ten stařík rozhodně nevypadal, že by žil 

v blahobytu. Proč ho tedy dárek tolik zarmoutil?“ Pane, vás 

ten dárek ani trochu netěší? Ani se nepodíváte dovnitř?“ 

„Nemůžu… Opravdu nemůžu,“ odpověděl stařík se slza-

mi v očích. A začal vyprávět listonošovi o své dceři, která se 

provdala do sousedního města a zbohatla. Každý rok mu 

k Vánocům posílá dárek s lístkem: „Od dcery Lucie a jejího 

muže.“ Nikdy žádné osobní přání, jediná návštěva nebo 

pozvání: „Přijeď k nám na Vánoce.“ „Jen se pojďte podívat,“ 

dodal muž a unaveně vstal. Listonoš šel za ním. Když došli 

ke komoře, stařík ji otevřel. „Ale….“ Podivil se pošťák. Ko-

mora přetékala vánočními dárky. Každý rok přišel jeden. 

Všechny byly zabalené v krásném papíru a ovázané lesk-

lými stužkami. „Vždyť vy jste je vůbec neotevřel!“ divil se 

listonoš. 

„Ne,“ prohlásil zklamaně stařík. Není v nich láska.“

  

Za sociální komisi, Milena Vaculíková

Vánoční příběh od Bruna Ferrera - Dárky v komoře

Koncert Michala Davida
Ve čtvrtek 29. listopadu 2018 jsme přivítali v našem sále Obecního domu 

v Osvětimanech vzácnou návštěvu. V rámci pravidelných předvánočních kon-

certů, které pořádá vedení městyse společně se zastupitelem panem Ing. 

Vratislavem Mynářem, přijal pozvání zpěvák, skladatel a šoumen pan Michal 

David.

Zcela zaplněný sál si užil 90 minut trvající koncert spojený s přátelským 

povídáním se zpěvákem, který již 40 let vytváří výbornou náladu všude tam, 

kam přijde, kde vystoupí. Své umění nám předvedl dokonale. Na závěr koncer-

tu téměř nikdo neseděl, ale tančilo se a zpívalo.

Děkuji panu Michalovi Davidovi za krásný večer plný dobré a přátelské ná-

lady.  A všem pořadatelům za výbornou organizaci.

 Aleš Pfeff er, starosta
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STO LET REPUBLIKY

8. října 1918 - vznik samostatného Československa

29. - 30. září 1938 - Mnichovská dohoda

1. října 1938 - 14. března 1939 - tzv. 2. republika

15. března 1939 okupace Čech a Moravy

16. březen 1939 - 8. květen 1945 Protektorát Čechy a Morava  

25. únor 1948 - nástup komunistického režimu

21. srpna 1968 - okupace Československa státy Varšavské smlouvy

17. listopad 1989 - Sametová revoluce 

1. ledna 1993 vznik České republiky 

Prezidenti Československa:

T. G. Masaryk, Edvard Beneš, Emil Hácha, Edvard Beneš, 

Klement Gottwald,

Antonín Zápotocký, Antonín Novotný, Ludvík Svoboda, 

Gustáv Husák, Václav Havel

Prezidenti České republiky:

Václav Havel, Václav Klaus, Miloš Zeman

Osvětimany 1918 – 2018 

1920 – postaven Pomník padlých z 1. světové války

1922 – otevřena měšťanská škola

1938 – dokončena stavba hasičské zbrojnice

29. 4. 1945 - osvobození Osvětiman

30. září 1951 – otevření budovy ZDŠ

říjen 1957 – založení Jednotného zemědělského družstva

únor 1973 – přístavba tělocvičny ZŠ

1977 – otevření nákupního střediska 

1986 - otevření víceúčelové budovy – dnes obecní dům 

2001 – Dům s pečovatelskou službou

2007, 2008 – nová hrací plocha a nové kabiny TJ

2017 – rekonstrukce hřiště u ZŠ 

 

Starostové  1918 – 1945

Matouš Krmenec, Eduard Černoch, Cyril Ševčík, Ferdinand Sabáček,

Předsedové MNV: 1945 - 1989

Jaroslav Hroch, Karel Boháč - místní kaplan, Šebestián Blažek, Emil 

Cvek – pověřen zastupováním, Karel Berka (st.), Jaroslav Minařík, Milo-

slav Cvek, Jaroslav Koukal, Josef Magdálek – od r. 1990 starosta, Milan 

Svozil, Antonín Chrbját, Josef Bartoněk a Otakar Berka

Správci osvětimanské farnosti: Josef Brázdil, Antonín Kučera, Josef 

Kolečkář, Vojtěch Proksch, František Zlámal, Antonín Červinka, Alois 

Randa, Anton Kasan.

Ředitelé školy: prvním ředitelem měšťanské školy byl Josef Bílek. 

Další ředitelé: Inocenc Konvičný, Eduard Sychra, Otto Burda, Josef Mo-

ric, Miroslav Břustek, Marie Kordulová a Petr Orlický

Předsedové JZD - od října 1957 

Ignác Hromada, Karel Berka (st.), Jan Heršák, Otakar Šišák, Bohumil 

Řezníček, František Čuma a Zdeněk Havlíček

Kroniku městyse založil řídící učitel Bohumil Barák v roce 1922. Do 

dnešního dne se vystřídalo celkem 10 kronikářů. Nejdéle působícím 

kronikářem byl Lubomír Berka, který psal osvětimanskou kroniku ne-

přetržitě téměř čtyřicet let.

SPOLKOVÁ ČINNOST V OSVĚTIMANECH 1918 - 2018

Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů byl založen 7. května 1899. Zakládají-

cí členové: starosta F. Mlčoch, náčelník bratr Hána, l. podnáčelník 

Petr Náplava, jednatel Josef Tichý, pokladník Jan Barnek a člen vý-

boru Pavel Něnička. Sbor měl 30 zakládajících členů. Nejvýznam-

nějším hasičem byl v 2. pol. 20. století František Vyšinka, nositel 

několika hasičských vyznamenání na nejvyšší úrovni.

Dětský folklorní soubor Klimentek 
Dětský folklorní soubor Klimentek byl založen v červnu 2010 a u zro-

du stáli Hana Motalová, Pavla Chaloupková a Patrik Slovák. Nyní vede 

Klimentek starší Simona Vašková, Monika Hlaváčková a Romana Peli-

kánová, Klimentek mladší: Pavla Chaloupková a Marie Klučková.

Osvětimanský smíšený pěvecký sbor
První zkouška Osvětimanského smíšeného pěveckého sboru se 

uskutečnila v listopadu 2000. Zakladatelem a zároveň sbormistrem 

byl a je pan učitel Jaroslav Cvek.

Klub žen 
Místní ženy se začaly organizovat po 2. světové válce. Nejprve si 

založily Radu žen a po únoru 1948 se přejmenovaly na Český svaz 

žen. U zrodu tehdy stály: Emilie Vaculíková, Adolfína Kryštofová, 

Vincencie Jurkovská, Valerie Sabáčková, a v dalších letech Františka 

Černochová a Marie a Anna Rýznarovy.

Šachisté
První šachový oddíl byl založen v roce 1947 a pořádal v 50. - 60. 

letech populární Chřibské poháry. U zrodu novodobého šachového 

oddílu stál v roce 1994 pan Radek Ondrůšek.

Divadelníci – založila Hana Motalová, nyní 

vede Martin Hýsek
Počátky ochotnického divadla spadají do počátku 20. století. Prv-

ní hry se hrály v r. 1900 v hospodě u Hánů, a to Hledali tatínka 

a Vychytralý ženich. V roce 1924 byl ustaven Spolek divadelních 

ochotníků. Předsedou byl Karel Musil, jednatelem Jaroslav Cahlík 
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a režisérem Josef Cvek. Současný Ochotnický divadelní spolek byl 

založen v roce 1999.

Fotbalisté 
Fotbalový oddíl SK Osvětimany byl založen v červnu 1932. Jeho 

zakládajícími členy a zároveň hráči byli: Antonín Pančochář, Ota-

kar Vintr, Miloslav Machálek, František Chlup, Oldřich Šesták, 

Oldřich Struha, Alfons a Miloslav Širůčkovi, Karel Berka a Otakar 

Hofr.

Knihovna 
 V roce 1892 byl založen Čtenářský spolek sv. Klimenta. V r. 1902 

si hasiči založili knihovnu a zakoupili 50 knih, které začali půj-

čovat. Další rozvoj knihovnictví začal po 2. světové válce. Místní 

lidová knihovna sídlila v obecné škole (pan uč. Oldřich Svátek), 

poté v ZŠ (pan uč. Otto Burda) a pak v místě bývalé pošty (paní 

uč. Jarmila Mateašáková) a nyní v obecním domě paní uč. Marie 

Kordulová.

Osvětimanská chasa
Počátky folklorních akcí spadají do 50. a 60. let minulého století. 

Místní chasa pořádala dožínky, fašaňky, velikonoční a odvede-

necké zábavy, stavění máje. První krojované hody, tehdy ještě 

bez stárků, se uskutečnily v roce 1963. První hody se stárky v r. 

1967. O rozvoj folklorních tradic se v 70. letech zasloužila Věra 

Mičková, bývalá členka souboru Dolina. Pak pokračovala VONICA 

– s Radimem Černochem a na ni navázala současná chasa. Bez 

ní si nedovedeme v posledních letech představit pořádání hodů, 

účast na Slavnostech vína v Uh. Hradišti nebo na Slováckém roku 

v Kyjově.

Klub důchodců 
U zrodu Klubu důchodců stála paní Věra Mičková. Poprvé se se-

šli v únoru 2000. Paní Mičková byla doslova hnací silou a funkci 

předsedkyně Klubu důchodců vykonávala nepřetržitě až do své 

náhlé smrti.

Kino
Historie kina sahá do roku 1944, kdy získal koncesi Otakar Ná-

plava. Po jeho smrti převzala provoz kina jeho Marie Náplavová 

– Vašková. Po ní vedl kino její syn Ing. Petr Náplava se svojí ženou 

Marií a celou rodinou. První představení se hrálo 25. 3. 1944 a 

byl to film Jan Cimbura. Nejdéle sloužícím promítačem v ČR je 

Svatoslav Vašek starší, který promítá více jak 50 let.

Rybáři  
První rybáři z naší obce spadali pod Moravský rybářský svaz v 

Koryčanech. Mezi první aktivní členy patřili Josef Zpěvák, Ing. 

Josef Miroš a Miroslav Blažek. Po vybudování přehrady počet čle-

nů výrazně stoupl. V roce 2011dochází k přejmenování na Místní 

organizaci rybářů Osvětimany. V roce 2015 dosáhl počet rybářů 

a rybářek 390.

Myslivci
Historie mysliveckého spolku spadá do roku 1946, kdy byla v obci 

založena první myslivecká společnost s předsedou Josefem Špal-

kem a hospodářem Vavřínem Machálkem. Dalšími funkcionáři 

byli Josef Heršák, František Vaculík, Oldřich Struha, Jaroslav Kou-

kal, Josef Náplava. Dlouhých 30 let vykonával funkci hospodáře 

pan Josef Magdálek.

Zahrádkáři
Místní organizace Českého zahrádkářského svazu byla založena 

19. dubna 1964. Zakládajících členů bylo 12, prvním předsedou 

byl Josef Polák, jednatelem Augustin Chaloupka. Další předse-

dové byli: František Vyšinka, Jaroslav Kylián, Svatopluk Dvořan, 

Jaroslav Širůčka. Velmi záslužnou akcí místních zahrádkářů bylo 

vybudování místní pálenice, kde odpracovali stovky brigádnic-

kých hodin. Pálenici otevřeli v roce 1984.

Včelaři 
První zprávy o chovu včel se dochovaly ze 17. století, kdy se ob-

jevují záznamy v urbářích a kronikách. První organizace včelařů 

je založena v 60. letech minulého století. Ve výboru pracovali 

Otakar Berka starší, František Vašek, František Macalík, Josef 

Čevelík. Mezi nejstarší členky patřily paní Sedláčková a Šašková. 

Včelstva byla i u ZŠ Osvětimany, kde se o ně starali místní učitelé 

Štěpán Kůřil, Josef Moric a Marie Kordulová. 

Školství
Počátky školství spadají do roku 1684, kdy se objevuje první 

zmínka o škole a učiteli. První škola stávala naproti fary. Roku 

1877 je položen základní kámen budovy obecné školy (budova 

pod farou). V roce 1922 je v Osvětimanech zřízena měšťanská 

škola (dnes zdravotní středisko). Budova dnešní ZŠ byla otevřena 

30. září 1951.

Cimbálka
Historie osvětimanské cimbálovky se začala psát v roce 1973. U 

zrodu stáli bratři Mirek a Petr Chaloupkovi, Vojta a Jaromír Ma-

chálkovi. Vedoucím muziky se stává Jaromír Machálek, primášem 

Ladislav Chrbját, další primáši byli Jiří Potyka a Dr. Luděk Běťák, 

za cimbál usedl Vojtěch Machálek, kontry hráli Libor Jandásek, 

Mirek Chloupka, dalším houslistou byl MUDr. Jaroslav Mlčák a z 

Petra Chaloupky se stal basista.
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Osvětimanský smíšený pěvecký sbor
Nejen podle ohlasu návštěvníků, ale i účinkujících patřil Advent-

ní koncert, který se uskutečnil 1. prosince ve farním kostele sv. Havla 

v Osvětimanech k velmi zdařilým. Účinkovaly smíšené pěvecké sbory 

ze Stříbrnic, Vážan, Osvětiman a Komorní soubor ZUŠ Strážnice. Nej-

dříve vystoupil každý soubor samostatně, na závěr koncertu předvedli 

všichni účinkující dvě skladby společně. Velmi milá byla pro všechny 

přítomné slova našeho pana faráře Antona Kasana na závěr koncertu. 

Všechny potěšila a účinkující povzbudila do další práce. Při následují-

cím přátelském posezení na faře zazněla spousta slováckých písniček 

za doprovodu smyčců z Komorního souboru ZUŠ Strážnice (řada členů 

hraje také v cimbálových muzikách).

Současné obsazení sboru:

soprán: Marie Bartošíková, Anna Mirošová, Marie Píchová, 

Marie Žáčková, Hana Stávková, Dana Dudáková

alt: Anna Sukopová, Gabriela Kabrnová, Antonie Vaculíková, 

Marcela Pohanková

tenor: Jaroslav Cvek st., František Luňák, Petr Řepa, Lukáš Mrkůs

bas: Zdeněk Pícha, Vladimír Kabrna, Jaroslav Cvek mladší, 

Dominik Cvek

Kde jsme letos zpívali:

- 1. 1. Slavnost Matky Boží Panny Marie ve farním kostele sv. Havla v 

Osvětimanech

- 25. 3. Květná neděle ve farním kostele sv. Havla v Osvětimanech

- 30. 3. Velkopáteční obřady v kostele sv. Havla v Osvětimanech

- 1. 4. Zmrtvýchvstání Páně ve farním kostele sv. Havla v Osvětima-

nech

- 22. 4. Setkání pěveckých sborů ve Vážanech

- 20. 5. Svatodušní pout´na hoře sv. Klimenta

- 25. 5. Noc kostelů v kostele sv. Havla v Osvětimanech

- 27. 5. Mše u kaple Panny Marie v Labutech k 650. výročí první pí-

semné zmínky o Labutech

- 30. 6. Mše při příležitosti Petropavlovských hodků v Újezdci

- 19. 8. Pout´ ke sv. Rochu nad Uherským Hradištěm a vystoupení 

sborů

- 12.10. Oslava 50. narozenin Antonie Vaculíkové v KD v Hostějově

- 13. 10. Hodová mše ve farním kostele sv. Havla v Osvětimanech

- 26. 10. Uctění památky 100. výročí vzniku ČSR u pomníku padlých 

v parku

- 27. 10. Mše k 100. výročí vzniku ČSR ve farním kostele sv. Havla 

v Osvětimanech

- 1. 12. Adventní koncert v kostele sv. Havla v Osvětimanech

- 2. 12. Vánoční jarmark v obecním domě v Osvětimanech

V tomto roce a na začátku roku příštího ještě vystoupíme: 

- 24. 12. a 25. 12. při příležitosti Vánoc v kostele sv. Havla v Osvěti-

manech

Kulturní klub
Kulturní klub byl založen v r. 2000 jako společenství složek: Klubu 

žen, Vonica, Šachový klub, Smíšený pěvecký sbor, Divadelní spo-

lek, cimbálová muzika Denica. První předsedkyní se stala paní 

Marie Kordulová, která stála v čele až do roku 2011, kdy přešla na 

funkci místopředsedkyně. 

Za zmínku stojí připomenout i ty spolky a organizace v Osvěti-

manech, jejichž založení spadá do minulého století a dnes už 

neexistují. Buď byly zrušeny, nebo zanikly.

Jedná se o TJ SOKOL, který byl založen v roce 1921 a vyvíjel vel-

mi aktivní sportovní i kulturní činnost. Členové místního Soko-

la – cvičenci i cvičenky nacvičovali skladby na Všesokolské slety 

a zúčastňovali se místních, okrskových, okresních i Všesokolských 

sletů v Praze. Poprvé byl SOKOL zakázán v roce 1939 fašisty a po-

druhé v roce 1948 komunisty. Po roce 1989 se SOKOL v Osvětima-

nech nepodařilo obnovit.

  Po válce v Osvětimanech velmi aktivně pracovala místní orga-

nizace Československého červeného kříže. Pořádala populární 

maškarní plesy, ale hlavně se starala o osvětovou a zdravotnic-

kou činnost, zejména o dobrovolné dárcovství krve. Dlouholetou 

předsedkyní byla Františka Černochová. Do práce v ČČK se zapo-

jovali také místní lékaři. Místní organizace na konci minulého 

století zanikla a některé členky ČČK přešly do Medlovic.

 Po roce 1948 byla v Osvětimanech založena mládežnická organi-

zace Československý svaz mládeže - ČSM, ten zanikl v roce 1968.  

V ZDŠ Osvětimany působila Pionýrská organizace. Ta zanikla po 

roce 1989.

 Další mládežnickou organizací byl Socialistický svaz mládeže – 

SSM, který vznikl v roce 1971. Jeho členové se scházeli o víken-

dech na bývalé „sušárně“, kterou si upravili na klubovnu. Pořádali 

krojované hody, Velikonoce, fašaňky, odvedenecké zábavy, dis-

kotéky na tanečním kole u hospody. Krátkou dobu působila pod 

hlavičkou SSM skupina Plameny, kterou založil Libor Jandásek. 

Tato beatová kapela několik let hrávala v KD Medlovice. Organi-

zace SSM zanikla po listopadu 1989.

 Tento velmi stručný přehled práce spolků i událostí si klade za 

cíl připomenout mladé generaci našich spoluobčanů sto let his-

torického vývoje městyse a těm dříve narozeným si trochu za-

vzpomínat na svá mladá léta, která prožili ve 20. a 21. století 

v   Osvětimanech.  

 
Lubomír Berka
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- 25. 12. ve vánočním programu v Labutech

- 6. 1. ve vánočním koncertu ve Vřesovicích

- 1. 1. při novoroční mši v kostele sv. Havla v Osvětimanech

- 13. 1. ve vánočním koncertu v kostele sv. Havla v Osvětimanech 

(Osvětimanský smíšený pěvecký sbor, Smíšený pěvecký sbor Stříbr-

nice, Smíšený pěvecký sbor Pro radost z Vážan, Zpěvulenky z Čelož-

nic, Mužácký sbor z Kunovic).

Velmi smutný je pro nás odchod naší zpěvačky paní Jany Vajčnerové ze 

Vřesovic. Vzpomínáme na spoustu krásných chvil, které jsme s ní ve sboru 

strávili. Naposled se s ní rozloučíme 21.12. v kapli na hřbitově ve Vřesovicích. 

Závěrem děkuji sboristům za vytrvalost v krásné a náročné práci. 

Všem přeji krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a spoko-

jenosti v novém roce.

Jaroslav Cvek, starší

Mateřská školka
Dobrý den, jsem ráda, že se s Vámi můžu podělit o dění a zážitky z 

naší mateřské školky.

Během velkých prázdnin se dočkala mateřská školka nového ka-

bátku. Prostory MŠ se vymalovaly a vytapetovaly, ve třídě je pořízen 

nový dětský nábytek, který je rozdělen do center aktivit.  Zakoupily se 

ručníky, nové ložní povlečení, kapny i s polštáři.

V letošním školním roce byla opět navýšena kapacita MŠ z 34 na 39 

dětí. Děti jsou rozděleny dle věku. Jedna třída s 11 dětmi ,,Sovičky“ - je 

pro děti nejmladší, v ní působí paní učitelka Marie Kučeříková. Druhá 

třída ,,Liščata“ s kapacitou 28 dětí je třída smíšená, zde jsou předškolní 

děti a děti mladší. Ve třídě pracují p. učitelky Kateřina Líčeníková a Ve-

ronika Ondrišová.

V MŠ mají děti dostatek spontánních a řízených činností, které se 

během dne prolínají, mají dostatek prostoru pro vlastní hru. Ve školce 

z dětmi tvoříme, vyrábíme, zpíváme, malujeme, cvičíme, tancujeme, 

ale také se vzděláváme a dovídáme nové věci.

Děti mají možnost navštěvovat kroužek anglického jazyka, pod ve-

dením p. učitelky Martiny Kockové, kde se zábavnou formou seznamují 

s anglickými slovíčky.

Každý měsíc se snažíme dětem zpříjemnit nějakou pohádkou, di-

vadlem, výletem či exkurzí, které využíváme u nás v MŠ nebo se se-

tkáváme s okolními školkami a akce plánujeme společně. Pravidelně 

k nám jezdí divadlo ,,Rolničky“, ,,Šikulka“ , výukové programy Bílé 

Karpaty.

Na divadelní představení jsme vyjeli např. do speciální školy Vřeso-

vice, na pohádku ,,O Bivoji“, kterou hrál p. Přeučil a p .Hrušková. Zavítali 

jsme i do Kyjova na ,,Hudební pohádku“.  Z jižních Čech k nám přijel 

p. Radek Jareš, který nám přivezl ukázat papoušky Ara, Amazoňany či 

opice. A před Vánocemi si za námi přišel zakouzlit opravdový ,,Kouzel-

ník“.

A nemůžeme zapomenout ani na rodiče a společné akce, při kte-

rých se vzájemně poznáváme.

Hned v září se děti mohly těšit na ,,Drakiádu“, která se uskutečnila 

na školním hřišti, i když ne všem se podařilo dostat draka do oblak, tak 

jsme si udělali příjemné odpoledne. Za vytrvalost si děti odnesly malou 

odměnu.

Pak se mohli těšit na společné vyřezávání Dýní v MŠ, lampionový 

průvod se stezkou odvahy a závěrečným ohňostrojem. Děti přišly ob-

lečené v kostýmech za strašidla a vydaly se cestou, na které měly plnit 

úkoly a ukázat svou nebojácnost.

 A pomalu se blíží vánoční čas, s dětmi pečeme perníky, vánoční 

cukroví, vyrábíme vánoční ozdůbky či dekorace, které jste si mohli pro-

hlédnout a zakoupit na Vánočním Jarmarku. Za získané peníze přinesl 

něco hezkého Ježíšek dětem pod stromeček.

  Advent zapálily jsme první adventní svíčku a netrpělivě jsme 

všichni vyhlíželi Mikuláše z jeho družinou. A opravdu přišel, i když měl 

s sebou jen jednoho čerta, tak děti slibovaly, jak moc se polepší a že 

už budou hodné. Za pěknou básničku či písničku dostaly dáreček od 

Andílka. Tímto děkuji p. Klučkové a p. Motalové za spolupráci.

Vánoční pásmo měly děti možnost předvést na Vánočním rozjímá-

ní, které bylo plné vánočních koled, říkadel, tanečků a neslo se v duchu 

ladovské zimy.
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I Ježíšek se u nás zastavil, nejprve dětem přinesl vánoční strome-

ček, který si nazdobily a pak už jen čekaly, jaký dáreček pod stromeč-

kem najdou.....a přece jen našly. Něco pro holky - domeček, panenky, 

společné hry a puzzle. I kluci si přišli na své. Na ně čekala dráha na auta, 

puzzle, autíčka a stavebnice. Tímto bych chtěla poděkovat za fi nanční 

příspěvky, za které se mohly pořídit hračky, didaktické a vzdělávací hry. 

Poděkování patří rodičům dětí, které navštěvují MŠ, Základní škole, 

městysu Osvětimany, p. Důbravovi, p. Vykoukalovi, p. Haně Márové 

a Divadelnímu spolku.

Teď už mi zbývá Vám jen popřát krásné prožití vánočních svátků 

a do nového roku jen to dobré.

Hezké vánoční svátky,

ať máte čas na pohádky,

ať se na Vás štěstí směje,

ať Vás láska stále hřeje,

ať Vás úspěch provází,

i v roce, který přichází.    

Kateřina Líčeníková,

 vedoucí učitelka MŠ
Hrajeme siHrajeme si

Roznášení vánočních hvězdičekRoznášení vánočních hvězdiček

Zpívání do rozhlasuZpívání do rozhlasuOdpočinek ve školceOdpočinek ve školce

Návštěva Mikuláše, anděla a  čertaNávštěva Mikuláše, anděla a  čerta
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Základní škola
Co nového ve škole?

Na konci roku nastává čas k bilancování všeho, co se událo. A jaký 

byl letošní rok pro nás? V září nastoupilo do naší základní školy 143 

žáků, to je o deset více než v loňském roce.  Ve škole pracuje 13 pe-

dagogických pracovníků, z nichž jsou dva speciální pedagogové a tři 

asistentky pedagoga. Od září zahájilo nově činnost také druhé odděle-

ní školní družiny. Ve školní družině i školním klubu pracují vedle dvou 

vychovatelek také tři školní asistentky. 

  Snažíme se stále zlepšovat vzdělávací a materiální podmínky 

pro naše žáky. Připomeňme si alespoň některé důležité aktivity školy 

a jejich fi nancování.  Zapojili jsme se do dotačních titulů EU a MŠMT 

a v rámci nich se nám podařilo získat další zdroje fi nancí. Realizujeme 

projektovou činnost, neboť v nich vidíme dobrou příležitostí k rozvoji 

školy. Jsou přínosem hlavně pro žáky, zároveň však kladou vysoké ná-

roky na pedagogy, kteří jsou do nich zapojeni. Za několik posledních 

let jsme se zapojili do několika projektů z ESF. V letošním školním roce 

realizujeme tři Čtenářské kluby v 5., 6. a 7. ročníku. Nastavené aktivi-

ty rozvíjí žáky v oblasti, které jsou prioritní pro vzdělávání žáků, a tím 

je právě čtenářská gramotnost. Považujeme ji za důležitý základ pro 

vzdělávání v dalších oborech. Projekt je fi nancován z Operačního pro-

gramu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Velmi si vážíme dosavadní spolupráce s městysem Osvětimany, 

protože bez této podpory se škola opravdu neobejde. A že se máme čím 

chlubit! Tento výčet mluví za vše - nově zřízené oddělení školní družiny 

za 400 000,- Kč, vytvoření zázemí pro pedagogy v podobě nové cvič-

né kuchyňky a letos nové sborovny, zmodernizování jazykové učebny, 

pořízení nábytku do druhé třídy mateřské školy, oplocení areálu školy 

a pořízení posuvné brány, nový nábytek v počítačové učebně, pořízení 

chladicí vitríny ve školní jídelně chladicí vitrína za 60 000 ke zkvalitnění 

podávaných jídel. 

Deváťáci
Na konci roku nastává čas k bilancování všeho, co se událo. A jaký 

byl letošní rok pro nás? V září nastoupilo do naší základní školy 143 

žáků, to je o deset více než v loňském roce.  Ve škole pracuje 13 pe-

dagogických pracovníků, z nichž jsou dva speciální pedagogové a tři 

asistentky pedagoga. Od září zahájilo nově činnost také druhé odděle-

ní školní družiny. Ve školní družině i školním klubu pracují vedle dvou 

vychovatelek také tři školní asistentky. 

Snažíme se stále zlepšovat vzdělávací a materiální podmínky pro 

naše žáky. Připomeňme si alespoň některé důležité aktivity školy 

a  jejich fi nancování.  Zapojili jsme se do dotačních titulů EU a MŠMT 

a v rámci nich se nám podařilo získat další zdroje fi nancí. Realizujeme 

projektovou činnost, neboť v nich vidíme dobrou příležitostí k rozvoji 

školy. Jsou přínosem hlavně pro žáky, zároveň však kladou vysoké ná-

roky na pedagogy, kteří jsou do nich zapojeni. Za několik posledních 

Podzim ve školní družině 
Letošní krásný teplý slunečný podzim jsme strávili především ven-

ku, kde děti sportovaly a vnímaly krásy podzimu. K podzimu patří draci, 

bylinky, brambory, podzimní plody a nádherně zbarvená příroda. O tom 

Nová učebna informatikyNová učebna informatiky

Posuvná bránaPosuvná brána

V učebně 1. třídyV učebně 1. třídy V učebně 1. třídyV učebně 1. třídy

V jazykové učebněV jazykové učebně
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všem jsme si povídali, soutěžili a proběhlo několik zajímavých podzim-

ních akcí. V září jsme uskutečnili společně s dětmi ze školního klubu 

Bylinkové odpoledne, ve kterém se děti dověděly spoustu zajímavostí 

o bylinkách, určovaly je a ochutnávaly čaje z nich uvařené. V září se usku-

tečnila i Drakiáda, které se zúčastnilo 35 dětí z obou oddělení školní dru-

žiny. Po úporné práci a naběhaných kilometrech zafoukalo a draci všem 

dětem vzlétli. Bramboriáda – letos nová akce, která se všem líbila. Děti 

soutěžily v disciplínách spojených s bramborami, dověděly se zajímavosti 

o bramborách, užily si legrace a na závěr odpoledne si brambory opekly. 

Opékání brambor v popelu bylo pro všechny děti příjemným zážitkem 

a  pro některé novou zkušeností. A nevěřili byste, jak nám brambory 

chutnaly…. Pro velký úspěch jsme v říjnu opékali ještě jednou. Poslední 

říjnový den se konal Halloween. Děti soutěžily, malovaly a vyráběly ve 

strašidelném duchu. A teď nás čekají vánoční dílničky a těšíme se na nej-

krásnější svátky v roce. 

 kolektiv vychovatelek školní družiny 

Sportovní aktivity
V měsíci září proběhl Olympijský den pro žáky 1. a 2. stupně ve 

venkovním areálu školy. Soutěžilo se v 10 modifikovaných olym-

pijských disciplínách. Chlapci 2. stupně se zúčastnili turnaje ve 

futsalu v ZŠ Boršice a skvělým výkonem obhájili 1. místo. Tadeáš 

Peška navíc získal ocenění za nejlepšího střelce turnaje. Pro školu 

naši hoši přivezli pohár a diplom. Na konci měsíce září se účastnili 

vybraní žáci 1. stupně Atletického čtyřboje v ZŠ Polešovice. Bojo-

vali ve čtyřech disciplínách lehké atletiky – v běhu na 50m, skoku 

dalekém, běhu na 300m a v hodu míčkem. A to není všechno. Skvě-

lé výkony v kategorii starších chlapců, ale za které závodili mladší 

chlapci, jsme podali v závodech O pohár starosty města UH. Žákyně 

2. stupně se v prosinci zúčastnili v ZŠ Tupesy turnaje v přehazované 

a získali diplom za pěkné 3. místo. Porazili jsme ZŠ Buchlovice a ZŠ 

Velehrad. 

Operace medvěda
Ve čtvrtek 22. 11. 2018 děti 1. a 2. třídy absolvovaly ve Střední 

zdravotnické škole v Uherském Hradišti s p. uč. Vilímkovou a Knáp-

kovou edukační program s názvem „Operace medvěda“. Vyzkoušely 

si, jaký je to pocit být zdravotní sestrou či lékařem operatérem, 

učily se zacházet s nástroji, na-

bírat lék do stříkačky, pracovat 

s obvazem, získaly informace o 

orgánech v břišní dutině i o ce-

lém těle a poslouchaly fonen-

doskopem své srdíčko. To byl 

zážitek! Děti byly tak nadšené, 

že na otázku, kdo z nich by chtěl 

pracovat ve zdravotnictví, větši-

na odpověděla kladně. 

Preventivní programy
V rámci preventivních programů se žáci seznamovali s mimořádnými 

situacemi, ve kterých je třeba umět se správně zachovat a pomoci druhému. 

Preventivní programy pořádáme každoročně pro žáky na obou stupních. 

Policie je nás kamarád, tak se jmenoval program pro druháky a třeťáky, kteří 

si při besedě prohlédli výstroj policistů, seznámili se s postupem volání na 

tísňového linku a tím, jak se zachovat při setkání s cizí osobou.

Pro žáky 2. stupně se realizovalo v říjnu zajímavé téma Trestná čin-

nost mládeže a páchaná na mládeži. Žákům byl vysvětlen rozdíl mezi 

přestupkem a trestným činem včetně sankcí, dozvěděli se, jaké jsou nej-

častější druhy protipráv-

ního jednání mladých lidí 

i dospělých páchaných na 

dětech. V další besedě se 

páťáci a šesťáci seznámili 

s nebezpečím, které je 

spojeno s používáním ko-

munikačních prostředků 

V učebně 1. třídy
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jako jsou mobil a internet.

Moderní je nekouřit. Tento program vedl zkušený lektor, který zá-

bavnou formou prezentace, obsahující obrázky a videa, seznámil žáky 

s problematikou kouření, zdravotními následky, závislostí a pasivním 

kouřením. 

Program Hasík znají naši žáci ve 2. a 6. ročníku velmi dobře. Zatím-

co ti mladší se seznámili se základy problematik - prací hasičů, voláním 

na tísňovou linku, ohněm zlým a dobrým, tak starší se učili, jak ohla-

šovat nehodu a událost pomocí sms, jak poskytovat první pomoc při 

popáleninách, chovat při požárech v přírodě a používat hasicí přístroje. 

Slavili jsme 100. výročí založení republiky
Cílem projektu pro žáky 

5. – 8. ročníku bylo připo-

menout si nejzajímavější 

momenty ve stoletém vývoji 

naší země. Na šesti věkově 

smíšených stanovištích si žáci 

vyzkoušeli například číst slo-

venský text, hráli česko - slo-

venské pexeso, poznávali pa-

mátky UNESCO, poslouchali 

hymnu a prováděli spoustu 

dalších zábavných činností. Aktivity k tomuto výročí prolínaly ve vý-

ukou jednotlivých předmětů a výstupy z nich teď zdobí nástěnky tříd 

a chodby školy.

Pamětní deska na kamenném podstavci umístěná v říjnu 2018 

u lípy před naší školou připomíná významnou událost našich dějin. 

Milena Vaculíková, zástupkyně ředitele školy

Petr Orlický, ředitel školy 

Vánoce, Vánoce přicházejí
Nastal čas adventní.  Děti se dočkaly Mikuláše s anděly a čer-

ty a dostaly po zásluze mikulášskou nadílku. Ve škole vyrábíme 

vánoční ozdoby, svícny a přáníčka, nacvičujeme vystoupení na 

Vánoční rozjímání v našem městyse, zpíváme koledy, učíme se 

zimní a vánoční říkanky a školu postupně oblékáme do zimního 

kabátu, přestože počasí se tváří rozpačitě.  Děti se nejvíce těší na 

dárky pod stromečkem, ti nejmenší píší dopisy Ježíškovi. A jejich 

přání bývají často velmi překvapivá.

„Milý ježíšku, moje přání je letos dost dlouhé, protože bych 

chtěl tolik věcí, že nevím, co si mám skutečně přát. Stejně všech-

no nedostanu. Proto jsem si myslel, že bys ty sám mohl z mého 

seznamu vybrat. Budu mít radost určitě ze všeho. 

Přeju si: autíčko na dálkové ovládání za 1000 korun z katalo-

gu Bambule, jeřáb s otočným ramenem ze strany 79, nový MP3 

přehrávač se sluchátky, stolní lampičku jako má spolužák Petr, 

školní aktovku ve tvaru batohu, nové kopačky, ty víš jaké, hodin-

ky se stopkami, lyže a lyžařské boty, protože ty staré už jsou mi 

malé (…) Něco sladkého také můžeš přidat a z toho ostatního si 

vyber sám, co mi chceš dát. Zbytek asi dostanu od strýčka Karla a 

od babičky a od dědečka. Srdečně tě zdraví Honzík“.

 Poslední den v roce se rozloučíme při Vánočním zpívání na 

schodech a při vánočních besídkách ve třídách si žáci rozdají dá-

rečky.  Pak se rozejdou do svých domovů, protože jim nastávají 

tolik očekávané vánoční prázdniny. Přejeme jim dostatek sněhu 

k zimním radovánkám, hodně pěkných chvil strávených v kruhu 

rodiny a pod stromečkem dárečky, které jim udělají opravdovou 

radost. Všem zaměstnancům a přátelům školy krásné prožití 

svátků vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví, pohody 

a spokojenosti.

Za základní školu Milena Vaculíková, 

zástupkyně ředitele

PAMĚTNÍ DESKA U LÍPY SVOBODYPAMĚTNÍ DESKA U LÍPY SVOBODY

LÍPA SVOBODYLÍPA SVOBODY Přišel Mikuláš s anděly a čertyPřišel Mikuláš s anděly a čerty
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Spolková činnost
Dětský folklorní soubor Klimentek 

Po prázdninovém oddechu jsme se opět v září sešli, abychom začali 

opět pilně trénovat na vystoupení, které nás čekají ještě v tomto roce 

a v roce příštím. Jak již je tomu zvykem, začátek nového školního roku 

přináší také změny v počtu dětí, některé se přihlásí, jiné odejdou.

Po pouhých dvou zkouškách bylo před námi první vystoupení. 

Jak se stalo již tradicí, opět byla starší skupinka součástí Slováckých 

slavností vína a otevřených památek v Uherském Hradišti. Vedoucí a 

děti se vydali hned z rána autobusem, aby reprezentovaly soubor, a 

hlavně obec v průvodu městem. Děti zatancovaly a společně s cha-

sou si krátily dlouhou cestu z Vinohradské ulice zpěvem. Po průvodu 

následoval odpočinek před vystoupením v blízkosti Františkánského 

kostela. Vystoupení zahájila Mladá cimbálová muzika z Osvětiman a 

poté přišel na řadu náš soubor se svým Velikonočním pásmem. 

Měsíc po vystoupení v Uherském Hradišti čekalo obě skupinky 

vystoupení v Osvětimanech na hodech. V letošním roce děti nevystu-

povaly v sobotním průvodu u Martexu, ale své dovednosti si nechaly 

až na nedělní posezení u cimbálu. Starší skupina z důvodu velkého 

množství nových členů předvedla dva tance. Ty děti, které už navště-

vují soubor delší dobu, někteří již od vzniku, se naučily za tak krátkou 

dobu tanec, který ještě nikdy netancovaly – tanec Bílovských. Nové 

děti se zvládly naučit tanec skočných. Mladší skupina před-

vedla pásmo písniček, tanečků a básniček. Starší skupina spo-

lečně s chasou předvedla verbuňk a karičky.

Další vystoupení, která nás čekalo poslední říjnový víkend, 

bylo u příležitosti 100 let České republiky. Jelikož se tato akce 

konala až ve večerních hodinách, vystoupila pouze starší sku-

pina dětí. Zároveň proběhlo ocenění pro místní složky, které se 

podílejí na kulturním dění v obci, proto nemohlo chybět ani oce-

nění pro vedoucí našeho souboru.

Po náročném začátku se obě skupiny začaly připravovat 

na své vystoupení, která je čekají do konce roku. Mladší děti 

vystoupily v neděli 5. 12. na Vánočním jarmarku v Osvětima-

nech s pásmem čertů, které se jim podařilo od hodů secvičit. 

Se stejným pásmem vystoupily také o týden později tedy 9. 12. na 

Vánočním rozjímání na kulturním domě v Osvětimanech. Starší sku-

pina se vydala v sobotu 15. 12. na Vánoční koledování do Újezdce, 

kde místním děti zatancovaly Kyjovské skočné a Bílovské.

Těmito vystoupeními jsme zakončili letošní rok. Nicméně v no-

vém roce nás toho čeká také spoustu. Už nyní Vás můžeme pozvat na 

sobotu 23. 3. 2019, kdy se uskuteční tradiční posezení u cimbálu s 

vystoupením. Pro letošní rok jsme si zvolili různá řemesla, se kterými 

se Vám v březnu představíme. 

V poslední řadě bychom Vás chtěli požádat o pomoc při hledá-

ní tanečníků do starší skupiny. Jelikož jsme se poprvé od existence 

souboru dostali do situace, která je napříč ostatnímu soubory v okolí 

běžná a to ta, že máme málo chlapců. Budeme tedy rádi za každého 

dalšího tanečníka!

Nyní nám dovolte, abychom Vám popřáli vánoční svátky plné lás-

ky, pohody, zdraví a radosti. Užijte si tyto nejkrásnější svátky v roce 

se svými rodinami a v novém roce mějte stále kladný vztah k folkloru 

a našemu souboru. Budeme se na Vás těšit při některém z dalších 

našich vystoupení.

Za DFS Klimentek

 Romana Pelikánová

Hody v Osvětimanech - Starší KlimentekHody v Osvětimanech - Starší Klimentek

Slavnosti vína Uherské Hradiště - Starší Slavnosti vína Uherské Hradiště - Starší Hody v Osvětimanech - Mladší Klimentek  Hody v Osvětimanech - Mladší Klimentek  
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Slavnosti vína Uherské Hradiště - Starší Klimentek Slavnosti vína Uherské Hradiště - Starší Klimentek 

Vánoční jarmark - Mladší Klimentek Vánoční jarmark - Mladší Klimentek 

Klub důchodců

Setkání důchodců na Žabím rynkuSetkání důchodců na Žabím rynku Setkání důchodců na Žabím rynkuSetkání důchodců na Žabím rynku Vánoční dílničky na jarmarku
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Setkání důchodců na Žabím rynku.Setkání důchodců na Žabím rynku. Beseda s kronikářem ke 100. výročí vzniku republikyBeseda s kronikářem ke 100. výročí vzniku republiky

Výlet do BuchlovicVýlet do Buchlovic

Klub žen

13.  7. Dětské odpoledne

31.  8. Rozloučení s prázdninami

  2. 12. Vánoční jarmark

  9. 12. Vánoční rozjímání

Vánoční dílničky na jarmarkuVánoční dílničky na jarmarku Dětské odpoledneDětské odpoledne Dětské odpoledne.Dětské odpoledne.
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Klub žen s Čestným uznánímKlub žen s Čestným uznáním

Mikulášská nadílkaMikulášská nadílka

Zpívání u vánočního stromkuZpívání u vánočního stromku

Vánoční jarmarkVánoční jarmark

Výjimečný rok 2018 osvětimanských hasičů
Jako každé léto, tak i to letošní, měli hasiči plné ruce práce, viz. článek 

o zásahové jednotce. Vzhledem k náročnosti této práce nebylo mnoho 

času na zábavu.

I tak se na začátku srpna naši závodníci zúčastnili Nočních závodů v 

Újezdci, kde se bohužel letos nezadařilo a členové SDH Osvětimany se na 

vítězných místech neobjevili.

V minulém čísle zpravodaje jsem informoval o změně termínu sběru 

železa na září. To se také stalo a my jsme se na konci září vydali našimi 

vozidly ke sběru. Množství vysbíraného železného šrotu bylo značné a my 

jsme jezdili do pozdních večerních hodin, kdy už bylo dávno po setmění. 

Všem, kteří nám touto formou přispěli, bych velmi rád poděkoval.

Jak je z nadpisu článku zřejmé, byl letošní rok v něčem jiný. To, že re-

publika oslavila 100 let, ví všichni a osvětimanští hasiči se oslav nejen že 

účastnili, ale byli významným aktérem oslav. Oslavy začínaly v pátek 26. 

10. slavnostním průvodem k pomníku padlých. Ve slavnostních unifor-

mách upravení hasiči a hasičky, za doprovodu dechové hudby, zastupitel-

stva a spoluobčanů jsme se vydali vzdát hold našim padlým spoluobča-

nům, kteří se zasloužili o budování svobodného státu. Po skončení jsme 

rádi zašli na sousedské posezení na Žabí rynk a při svařáku si popovídali 

se spoluobčany.

Sobotní odpoledne začínalo mší svatou v kostele. Za účasti uniformo-

Sbor dobrovolných hasičů
vaného sboru, vybaveného v čele praporem, jsme vyslechli kázání otce 

Kasana a průvodem se odebrali na náměstí, kde se za účasti okolních 

sborů (SDH Buchlovice, SDH Stříbrnice, SDH Žeravice) a občanů městyse 

schylovalo k historickému okamžiku. Po dlouhých 35 letech bylo hasičské 

zásahové jednotce přiděleno nové zásahové vozidlo FORD Transit.

Po slavnostním aktu předání vozidla, jsme se odebrali pohostit naše 

hosty na hasičskou zbrojnici a chystali se na večerní galavečer, který pro-

běhl na sále kulturního domu. My, podobně jako ostatní složky v obci 

působící, jsme obdrželi čestné uznání za příkladnou práci. Celý tento slav-

nostní víkend byl završen ohňostrojem na náměstí, který jsme odpalovali 

a hlídali, aby nedošlo k ohrožení.

Rok 2019 bude pro osvětimanské hasiče pro změnu rokem výročním, 

protože náš sbor oslaví již 120 let od svého založení. Věříme, že se na osla-

vách potkáme v co největším počtu. 

Co nás ale čeká ihned na přelomu roku je VI. Hasičský bál, kdy Vás 

opět čeká večer plný scének, zábavy, hudby a tance. Bál se bude konat 19. 

ledna a my doufáme, že se setkáme v co největším počtu.

Vše podstatné bylo řečeno. Dále již nezbývá než Vám popřát příjem-

né prožití svátků vánočních, dětem bohatého Ježíška a šťastný vstup do 

nového roku 2019.

Za SDH Osvětimany,

Patrik Slovák
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Zásahová jednotka – JSDHO Osvětimany 2018

Vážení spoluobčané, rád bych vás touto formou informoval o čin-

nosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Osvětimany.

Druhou polovinu roku 2018 naši hasiči zahájili technickou pomocí 

6. srpna, kdy jsme vyjeli k odstranění spadlého stromu do poloviny ko-

munikace směrem na Ježov. Pomocí motorové pily byl strom odstraněn 

a hasiči museli uklidit i popadaná jablka, která ze stromu spadla.  V od-

poledních hodinách 18. srpna byl vyhlášen poplach k požáru vyvážečky 

dřeva v lokalitě Medlovické boří, na který vyjeli hasiči z Osvětiman a 

další tři jednotky z Uh. Hradiště, Buchlovic a Boršic. Jelikož se jednalo 

o požár v lese, byl velmi důležitý rychlý zásah. Na místo jsme se dostali 

jako první a požár uhasili pomocí dvou „C“ proudů před příjezdem dal-

ších jednotek. Jelikož ze stroje vytékal olej, byl zasypán sorbentem. Již 

za pět dní jsme byli povoláni znovu k požáru, tentokrát při vyhlášeném 

II. stupni poplachu do Koryčan, místní části Lískovec. Zde došlo k požá-

ru objektu, kde se zpracovávalo dřevo. Bylo to 18. 8. po čtvrté hodině 

ráno. Na místo jsme se dostavili a byli nápomocni při likvidaci požáru, 

na který se sjelo celkem 8 jednotek.

Dne 14. září byl naší jednotce předán k užívání nový dopravní auto-

mobil Ford Transit a byl zaveden do systému IZS. Tento vůz byl pořízen 

z Fondu zábrany škod, dotace Zlínského kraje a doplacen městysem 

Osvětimany, za což děkujeme.

Sotva se hasiči s novým vozem seznámili, již 6. října byli povoláni 

k zásahu. Obě naše vozidla vyjela k odstranění tří stromů, které hrozily 

pádem na silnici v zatáčce před ježovským rybníkem. Stromy jsme od-

stranili a na místě jsme kyvadlově usměrňovali provoz. 

Na konci října, při oslavách 100 let od vzniku Československa, jsme 

obdrželi čestné uznání za činnost od zástupců obce a slavnostně nám 

byl předán dopravní automobil.

O týden později, 4. listopadu, zasahovaly oba vozy při pomoci ZZS 

s transportem pacienta z hory sv. Klimenta. Ve středu 7. listopadu pro-

běhlo taktické cvičení, kde hasiči provedli dva výcviky. Jednalo se o ná-

cvik při požáru chaty a polního porostu, oba zásahy byly provedeny v 

dýchací technice.

V listopadu nás čekalo vyhlášení Ankety Dobrovolní hasiči roku 2018. 

Mezi 5 nejlepších jednotek dobrovolných hasičů Moravskoslezského, Olo-

mouckého a Zlínského (sever Moravy) kraje nás vybrala odborná porota. 

V této anketě jsme soutěžili se zásahem z konce dubna, při kterém jsme 

uchránili před požárem budovu a uchráněná hodnota byla vyčíslena na 

jeden a půl milionu korun. O konečném pořadí jednotek v této anketě 

rozhodl počet hlasů. Hlavně díky podpoře všech lidí z našeho okolí se JSD-

HO Osvětimany umístila na 1. místě v oblasti sever Moravy. Vítězstvím v 

Požár vyvážečky - horní osvětimanské pasekyPožár vyvážečky - horní osvětimanské paseky

Předání nového dopravního automobilu FORDPředání nového dopravního automobilu FORD

První výjezd Ford Transit - nebezpečně nakloněný strom První výjezd Ford Transit - nebezpečně nakloněný strom 
nad komunikaci Ježov - Osvětimanynad komunikaci Ježov - Osvětimany

Slavnostní vyhlášení ankety Dobrovolní hasiči rokuSlavnostní vyhlášení ankety Dobrovolní hasiči roku
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anketě jsme získali fi nanční podporu na nákup vybavení a další hodnotné 

dary na podporu výjezdové činnosti. Je to pro nás velké ocenění a za pod-

poru Vám jménem celého kolektivu hasičů DĚKUJEME. Poděkování patří i 

všem členům jednotky za obětavou práci. 

Rád bych Vám všem popřál za JSDHO Osvětimany klidné prožití 

svátků vánočních a šťastné vykročení do roku 2019.

 Michal Mlčák

velitel jednotky

Seznam zásahů JSDHO Osvětimany v roce 2018:

27. 2. požár - Čeložnice, II. stupeň, požár chaty 

18. 3. technická pomoc - Osvětimany, odstranění stromu ze silnice (paseky 3 stromy)

22. 3. požár - Vřesovice, požár garáže u RD, střecha, OA uchráněno

24. 3. výcvik - Žeravice, zásah v zakouřeném prostředí v DT

29. 4. požár - Osvětimany, Křehule, přístřešek 16x7m + 2x OA, RD uchráněn

12. 5. součinnostní výcvik - Uh. Hradiště, slaňování, sebezáchrana na laně a hadici, Cobra,

                                             1. pomoc

  3. 6. technická pomoc - Osvětimany -Ježov, silnice 422, odstranění stromu ze silnice

12. 6. technická pomoc - Osvětimany, odstranění 5 stromů z komunikace směr Vřesovice

12. 6. technická pomoc - Vřesovice, odstranění 8 stromů z komunikací směr Labuty, Hýsly, Koryčany

12. 6. technická pomoc - Osvětimany, zajištění funkčnosti chladicích regálů

12. 6. záchrana osob - Osvětimany, na žádost ZZS vysláni na otevření bytu na DPS, předlékařská                                                                                                                                     

                                             pomoc, transport pacienta

13. 6. taktický výcvik - Vřesovice, námět: požár v MŠ, evakuace dětí, vyhledání osob v budově

20. 6. technická pomoc - St. Hutě, pátrání po osobě u motorestu Samota

  6. 8. technická pomoc - Osvětimany, u cihelny strom přes půl silnice, pomocí MPŘ odstraněno

18. 8. požár - Medlovské paseky, požár vyvážečky dřeva, uhašeno před příjezdem dalších JPO

23. 8. požár - Lískovec, průmyslové objekty, požár fi rmy zpracovávající dřevo

  6. 10. technická pomoc - Osvětimany - Ježov, odstranění 3 stromů

  4. 11. technická pomoc - Osvětimany, pomoc ZZS s transportem pacienta z hory sv. Klimenta

  7. 11. taktický výcvik - Osvětimany, provedeny 2 zásahy, požár budovy a požár lesního porostu

Včelaři
Včelařský rok je mírně nadprůměrný

Včelaři vstoupili od letošního roku se svými 15 členy obhospodařující-

mi 138 včelstev. V letošním roce 2018 jsme vyprodukovali 2077 kilogramů 

medu, což je o 19,6% méně oproti roku 2017. Vosku bylo vytěženo 82,5 kg. 

Matek pro vlastní potřebu jsme odchovali 25. 

První letošní snůška medu byla slušná, ta druhá byla výrazně ještě lep-

ší, snůška přišla dříve, než je obvyklé. Většina včelařů zůstala optimistická a 

očekávala medu více. Za méně medu stojí dlouhodobé sucho a rychlý prů-

běh jara.  To zkomplikovalo tvorbu květového medu. Kvůli suchu, rostliny 

na jaře nevytvářely dostatečné množství nektaru. Některé oblasti zazna-

menaly nedostatek, ba dokonce žádný med. Květena vykvetla o tři týdny 

dříve a velmi rychle odkvetla v důsledku suchého počasí. Včely sice nebyly 

v plné síle, bohatá úroda ovoce naznačila, kde byla síla nektaru. Lípy také 

málo medovaly. Lesního medu bylo poskromnu, ba skoro žádný. Letošní rok 

hodnotíme jako mírně nadprůměrný se snůškou až 35 kilo medu na jedno 

včelstvo. Poslední med jsme vytáčeli koncem července. První medy byly 

květový z ovocných stromů a akátu. Poslední medobraní bylo v červenci, 

med jsme vytáčeli z lípy a planinky. Medy jsou v tekutém stavu. Na tekutost 

medu má vliv poměr složení fruktosy a sacharózy. Také záleží na uskladnění, 

a to při teplotě 18 - 200C a v temnu.

Červen a červenec prožívá včelař ve znamení medobraní, tvorby od-

dělků, rojení a chovu matek. Jsou to poslední měsíce včelařské sezóny, v 
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němž se včelstva bouřlivě rozvíjejí a početně sílí. Z tohoto důvodu je červen 

a červenec nejdůležitějším měsícem v roce pro ovlivnění síly včelstev na jaře 

příštího roku. Kdo tedy chce příští první jarní snůšku využít co nejlépe, musí 

udržet intenzivní plodování co nejdéle. Cukerné zásoby dodáváme ihned po 

odebrání posledního medu, aby včelstva neomezovala plodování z důvodu 

nedostatečného množství zásob. Doplníme zásoby v množství 20 kg cukru 

na včelstvo. Způsobů, jak zimovat včelstva, je několik, u nás nejrozšířenějším 

je doplnění zásob na zimu cukerným roztokem v poměru 3:2. Zároveň je 

důležité poskytnout včelstvům dostatek prostoru pro ukládání dodávaných 

zásob a zároveň pro kladení matek.  Po posledním medobraní je důležité 

doplnění glycidových a pylových zásob. To je důležité pro šetření dlouho-

věkých včel. Právě nyní se začínají líhnout dlouhověké zimní včely, které 

by měly být ušetřeny práce se zpracováním zimních zásob a s ošetřováním 

plodu. Po medobraní bez zbytečného odkladu proto dokončíme krmení. 

Učiníme to tím razantněji, čím méně budou včelstva uteplené a budou lépe 

vnímat postupný pokles denních i nočních teplot. Včasné ukončení plodová-

ní je zárukou dobrého zdravotního stavu a množení nemocí. Nové dlouho-

věké včely se navíc neopotřebují výchovou plodu a pylové zásoby zůstanou 

uchovány pro předjarní měsíce.

Můžeme odpovědně hodnotit včelařský letošní rok 2018 u příležitosti 

100. výročí vzniku republiky za úspěšný. Náš med na prestižním mezinárod-

ním hodnocení medů byl oceněn stříbrnou medailí. Náš med byl zařazen po 

laboratorních rozborech (1640 vzorků) do fi nálního hodnocení mezi květo-

vé medy. Ocenění je pro včelaře našeho městyse velká pocta. Za dosažené 

výsledky patří poděkování všem občanům městyse za kladný přístup k pří-

rodě a ochraně životního prostředí. 

Co předchází takovému ocenění?  Včelař zašle vybranou šarži medu do 

laboratoře, k podrobné analýze, a to nejen laboratorní, která obsahuje více 

parametrů, než předepisuje legislativa, ale i senzorické kontrole. Pokud je 

med kvalitní, postupuje vzorek do komise degustátorů. Vzorky jsou hodno-

cené pod číselným označením. Výsledky hodnotí nezávislá komise, kterou 

zastupují znalci v oboru medů s mezinárodní certifi kovanou zkouškou. Ná-

klady hradí včelař - žadatel. Vyhodnocení včelaři přebírají ocenění v podobě 

diplomu, poháru apod.

Ve dnech 10. až 12. 8. 2018 jsme se účastnili Kyjovských letních slavnos-

tí. Slavnosti mají svou tradici a jsou spojeny s dožínkami. Prezentace včelař-

ství je spojeno s ochutnávkou a prodejem medů. Počasí nám přálo a účast 

byla hojná. O ochutnávku medu byl velký zájem, a to hlavně u dětí. 

Následuje další včelařský víkend 18. - 19.  8. 2018 SKIPARK RACIBOR 

ORAVSKÝ PODZÁMOK.  Zde poskytujeme servis a radu příteli Peteru Zem-

kovi na včelařské farmě. Peter mám poskytuje zázemí, provádí nás místními 

včelařskými skanzeny a seznamuje nás s problematikou oravského včelař-

ství. Ski Park RACIBOR poskytuje 7 km sjezdovek různé náročnosti s převý-

šením 237 m. Petr měl v loňském roce 20 včelstev, letos má 80 včelstev, se 

kterými kočuje na jih Slovenska. Naše rady jsou úročené a to nás těší. Máme 

dobré zázemí pro naši činnost a otevřenou cestu mezi Polské včelaře.

15. 9. 2018 jsme zajistili velmi zdařenou akci pro děti v parku „Zažít Ky-

jov jinak - včelařství“.  Ochutnávka medů, prodej, pozorovací úl – živé včely. 

Přednáška a vše zajímavé okolo včel. Účast překonala naše očekávání. Krás-

né slunné počasí k našemu včelařském stánku nasměrovalo velkou část dětí 

s rodiči celého okolí. 

Ve dnech 7. až 9. září 2018 se uskutečnil tematický poznávací zájezd 

včelařů z Moravy, Čech a Slovenska do Slovinska. V pátek odjel autobus v 

05.00 hodin z Kyjova přes Rakousko do Cerkna. Cesta trvala 10,5 hodiny, 

mimo plán. Zdržení nastalo v hornatém terénu, kde došlo ke kolizi náklad-

ního a osobního automobilu. Po obědě v hotelu Cerkno jsme pokračovali v 

předem naplánovaných akcích. Návštěva partyzánské nemocnice a muse-

um. Nemocnice byla postavena v těžkém a členitém terénu v odlehlé rokli 

Pasica v západním Slovinsku. Byla otevřena v prosinci 1943 a byla neustále 

vylepšována až do května 1945. Německá vojenská aktivita byla častá v 

okolní oblasti po celou dobu provozu nemocnice. Vchod byl ukrytý v lese 

a nemocnice mohla být dosažena jen přes mosty. Pokud se v okolí vyskyto-

val nepřítel, mosty mohly být zvednuty. Za účelem zachování nezbytného 

utajení byli pacienti do nemocnice přepravováni se zavázanýma očima. Ne-

mocnice byla rovněž chráněna minovými poli a kulometnými hnízdy. Vzhle-

dem k tomu, že nemocnice byla v rokli, hustý porost stromů a maskování 

budov poskytovaly ochranu proti leteckému průzkumu. 

V odpoledních hodinách jsme navštívili včelařské družstvo Cerkno. Slo-

vinští včelaři rádi prezentují své umění jako životní styl zakořeněný do lidové 

kultury. „Včelařství je v našich genech,“ říká předseda družstva. Navštívili 

jsme včelín, který je vybaven API terapeutickými pomůckami. Po malém 

občerstvení nám byly předány upomínkové předměty. Po rozloučení s míst-

ními včelaři jsme odjeli do hotelu.

V sobotu po snídaní odjíždíme do Idrije. Idrija je slovinské město, na-

cházející se v západní části státu na pomezí Alp a Dinárských hor, v údolí řek 

Idrijca a Nikova. Je součástí Gorického regionu. Město je známé pro zdejší 
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výrobu krajek. Pokračujeme v návštěvě rtuťových dolů, musea důlních lo-

komotiv, zpracování rudy, výklopníku a vodního kola. Po obědě následovala 

prohlídka města spojená s prohlídkou městského včelínu. Vedoucí včelínu 

přednášel v angličtině a překlad zajistila Ing. Zuzana Juríčková ze Skalice. Po 

přátelském rozloučení následovala prohlídka hradu Gewerkenegg. Vracíme 

se na hotel, po večeři máme posezení u pohárku dobrého vína, k poslechu a 

tanci nám hraje místní živá hudba. 

V neděli po snídaní odjíždíme navštívit museum do Cerkna. Návštěva 

včelnice Aleše Rodmana. Oběd a degustace vín ve sklepu Rehar. Domů od-

jíždíme v 16:30 hodin, příjezd do Kyjova 01:00 hodin.

S přátelským pozdravem František Šišák

Rybáři
Činnost našeho spolku byla v minulých letech poznamenána vy-

puštěním a opravami naší přehrady, kdy jsme na tomto rybářském 

revíru prováděli pouze pravidelné brigády, spočívající v sečení hráze 

a přilehlých ploch i celkovém úklidu břehů a odkrytého dna. Nedo-

čkavě jsme očekávali ukončení prací, které proběhlo v minulém roce 

a zároveň započalo její opětovné napouštění. V tomto roce je již ná-

drž i přes srážkově špatný rok téměř naplněna.

Zde je pár faktů a zajímavých technických informací o tomto 

vodním díle. Nádrž Osvětimany je tvořena zemní hrází a sdruže-

ným funkčním objektem, nádrž je průtočná a je napájena z Kli-

mentského potoka. Objem nádrže při zásobní hladině je cca 275 

700 m3 a zatopená plocha činí 62 500 m2. Hráz je provedena jako 

nehomogenní se středním šikmým těsněním. Základní parametry 

hráze- šířka koruny je 4 m, výška hráze činí 12,3 m, délka hráze v 

koruně 108 m, celková kubatura hráze činí 42 000 m3. Výstavba 

vodního díla byla provedena v letech 1979 až 1985. Původní účel- 

akumulaci vody pro závlahy pozemků JZD Družba Boršice- nádrž 

neplní a ani se s ním do budoucna nepočítá. V roce 2006 byl tento 

účel zrušen. V současnosti slouží nádrž k chovu ryb a ke zmírnění 

škodlivých účinků velkých vod a ochraně území pod tímto dílem 

před povodňovými průtoky.

V průběhu roku již proběhlo vysazení násady kapra a další druhy 

ryb budou následovat posléze dle schváleného zarybňovacího plánu. 

Začátkem měsíce července jsme uspořádali rybářské závody na Vře-

sovském rybníce za prozatím největší účasti závodníků a v příštím 

roce se rybáři mohou těšit již na 4. ročník závodů, které plánujeme 

opět na tomto rybníce.

V průběhu ledna bude otevřen rybářský kroužek pro nové zájemce 

Petrova cechu z řad dětí a proběhnou školení i pro dospělé, to vše bude 

zakončeno zkouškami vedoucími k získání rybářského lístku. Práce s 

mládeží je v naší organizaci velmi úspěšná, kroužek je otevřen každý 

rok a průměrně přivítáme do našich řad kolem 15 dětí a dospělých. Na 

tak malou obec náš spolek sdružuje kolem 380 členů, což je v současné 

době velmi krásný počet a snažíme se jej i nadále navyšovat.

Závěrem se sluší popřát Vám krásné adventní dny, veselé a po-

klidné Vánoce a samozřejmě hodně zdraví v příštím roce a co nejvíce 

úspěchů. 

Za rybáře Osvětimany

Vít Klučka,

místopředseda

Jaro na přehraděJaro na přehradě Odpuštěná přehrada na podzimOdpuštěná přehrada na podzim
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Sport

Fotbal muži – podzim 2018

Přehled zápasů v podzimní části soutěže

FC KVASICE  -  TJ OSVĚTIMANY  1:0 (0:0)

TJ OSVĚTIMANY   -  TJ DOLNÍ NĚMČÍ  4:1 (2:1)

FC V.OTROKOVICE B   -  TJ OSVĚTIMANY  3:2 (1:0)

TJ OSVĚTIMANY   - TJ SOKOL ÚJEZDEC 6:1 (2:0)

TJ OSVĚTIMANY  -  SOKOL ŽALKOVICE  1:0 (1:0)

SK SV BOJKOVICE  -  TJ OSVĚTIMANY  3:2 (1:0)

TJ OSVĚTIMANY   -  TJ NIVNICE  5:1 (3:0)

Tabulka soutěže po podzimní části 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -

1 Kvasice 13 11 0 2 46:8 34 0 1

2 Osvětimany 13 9 0 4 38:20 26 1 0

3 Dolní Němčí 13 8 0 5 31:21 24 1 1

4 Bojkovice 13 8 0 5 30:32 24 1 1

5 Nivnice 13 8 0 5 27:22 23 1 0

6 Napajedla 13 9 0 4 22:19 23 4 0

7 Nedachlebice 13 6 0 7 32:25 20 0 2

8 V. Otrokovice B 13 5 0 8 24:32 17 1 3

9 Buchlovice 13 5 0 8 19:25 16 0 1

10 Ořechov 13 5 0 8 19:40 15 1 1

11 Kunovice 13 5 0 8 27:31 14 2 1

12 Koryčany 13 4 0 9 18:23 14 0 2

13 Žalkovice 13 5 0 8 18:24 14 2 1

14 Újezdec 13 3 0 10 19:48 9 1 1

TJ NEDACHLEBICE  -  TJ OSVĚTIMANY  2:3 (0:3)

TJ OSVĚTIMANY  -  SOKOL OŘECHOV  7:1 (4:0)

FS NAPAJEDLA   -  TJ OSVĚTIMANY  3:0 (1:0)

TJ OSVĚTIMANY  -  FK Kunovice  5:3 (4:2)

TJ BUCHLOVICE   -  TJ OSVĚTIMANY  0:2 (0:0)

TJ OSVĚTIMANY  -  FC KORYČANY 1:1 (0:1)  

      (5:4pk)

Střelci branek – podzim

Salay Jakub 9  Šmatelka Pavel  5  Zýbal Ondřej  1

Pantič Alexa 6  Skřivan Adam  2

Klimeš Lukáš 6  Žandovský Marek  2 

Perůtka Jiří 5  Ohnutek Lukáš  1

Trenér Němčický Pavel, asistent trenéra Trávníček Filip, vedoucí mužstva Berka Martin

Fotbal žáci – okresní přebor - podzim 2018

V podzimní části soutěže žákovské mužstvo reprezentovali tito žáci:

Axman Matěj   Dudák Ondřej   Marek Štěpán

Blahynka Sebastián  Formánek Michal   Marek Tomáš

Broda Martin   Hromada Vojtěch   Pelikán Tadeáš

Dubský Jindřich   Juřík Filip    Sobotka Jakub

Čevelík Daniel   Kolaja Štěpán   Vašek Jakub
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Střelci branek – podzim 2018 Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 Prakšice 9 9 0 0 68:6 27

2 Topolná 9 6 1 2 39:17 19

3 Nivnice 9 6 0 3 39:19 18

4 Šumice 9 5 1 3 41:22 16

5 Osvětimany 9 4 1 4 25:25 13

6 Bánov 9 3 1 5 22:46 10

7 Velehrad 9 2 3 4 24:30 9

8 O. N. Ves 9 2 1 6 9:31 7

9 Mařatice 9 2 1 6 16:47 7

10 Mistřice 9 1 1 7 8:48 4

Vašek Jakub     10 

Marek Tomáš     5 

Pelikán Tadeáš     5 

Blahynka Sebastián     2

Dudák Ondřej        1

Kolaja Štěpán      1

Zápasy soutěže:

Šumice  -  Osvětimany 2:2

Osvětimany -  Velehrad  2:3 

Osvětimany - Mistřice  3:0

Prakšice  - Osvětimany 4:2

Osvětimany - Nivnice  2:5 Trenéři Hanák J. a Mrkus B.

O. N. Ves  - Osvětimany 0:1

Osvětimany - Mařatice  7:3 

Topolná   - Osvětimany 5:2

Osvětimany - Bánov  4:3

Turnaj ve stolním tenise čtyřher

V obecní hospodě se v sobotu 15.12. uskutečnil turnaj ve stolním teni-

se čtyřher. Zúčastnilo se celkem 12 hráčů. Výsledky turnaje:

1. místo Petr Churý a Jaroslav Sehnal

2. místo Petr a David Korvasovi ze Syrovína

3. místo Ondřej Berka a Josef Omelkaka

Areál Skiparku Osvětimany

Areál Skiparku Osvětimany tímto děkuje 

všem návštěvníkům za přízeň v uplynulém roce.  

Budeme se na vás těšit v roce nadcházejícím, ať 

už na svahu, v Hospůdce Na Srubu či v Penzionu 

Malovaný.

Všem přejeme krásné a pohodové vánoční 

svátky s vašimi nejbližšími a jen a jen to nejlepší 

do nového roku 2019.

Kolektiv areálu Skiparku

PODĚKOVÁNÍ REDAKCE
Děkujeme všem občanům, kteří se svými příspěvky podílejí na vytváření našeho Osvětimanského zpravodaje. Čtenářům děkujeme za jejich 

přízeň a zájem o dění v  našem městyse. Velký dík patří Lubomíru Berkovi, který se zasloužil o vydávání zpravodaje po mnoho let. Všem 

spoluobčanům přejeme krásné prožití vánočních svátků, v novém roce hlavně zdraví, štěstí a spokojenost.
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Zima s fi lmem v kinokavárně Osvětimany

Leden

4. 1. 2019

Pat a Mat Zimní radovánky

18. 1. 2019 

Mission Impossible - Fallout

Únor 

1.2. 2019

Po čem muži touží

Zapište si do kalendáře

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

Termín konání NÁZEV AKCE Místo konání 

24.12. Půlnoční mše ve 21.30 hodin kostel sv. Havla

12.1. Tříkrálová sbírka Osvětimany

19.1. Hasičský bál Obecní dům

2.2. Dětský karneval Obecní dům

9.2. Školní ples Obecní dům

23.2. Fašaňk + obecní zabijačka Žabí rynk

2.3. Košt vína Obecní dům

9.3. Včelí apiterapie (přednáška) Obecní dům

23.3. DFS Klimentek Obecní dům

13.4. Velikonoční jarmark Obecní dům

12.5. Den matek Obecní dům

8.6. VII. Festiválek u ZŠ
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Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a 
pokoje v novém roce hodně zdraví, štěstí, 
osobních a pracovních úspěchů

Vám přejí
Jitka Blechová a Klára Macalíková

Lazebna u rytíře Smetany
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Michal David
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