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Úvodní slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané, 

nastává doba předvánoční, a tak jako po mnoho let se k Vám dostává 

další číslo Osvětimanského zpravodaje. Letos je zpravodaj jako minulý rok 

doručen do každého domu zdarma. 

Pro mnohé z nás přichází nejočekávanější období v roce, období ve zna-

mení klidu a míru, zaslouženého odpočinku, rozjímání, prožití společných 

chvil s  rodinou a  přáteli. Nejvíce se na Vánoce těší každoročně naše děti 

a údělem rodičů a prarodičů je přichystat jim krásné prožití těchto svátků. 

Jen na každém z nás však zaleží, jestli Vánoce budou znamenat stres, shon, 

pracovní vytížení, uštvanost, deprese, nebo se vrátíme ke kořenům a tyto 

svátky budou opravdu ve znamení lásky ke svým bližním. Letošní Vánoce 

nebudou po dvou letech již snad poznamenané opatřeními, které byly za-

vedeny kvůli šíření nákazy koronaviru.

V září proběhly po čtyřech letech volby do obecního zastupitelstva a 

s tím spojená volba starosty a místostarosty na další období. Občané roz-

hodli svou volbou o tomto složení zastupitelstva: Aleš Pfeff er, Ing. Vratislav 

Mynář, Otakar Berka, Ing. Lubomír Geryšer, Ing. Petr Náplava, Michal Mlčák, 

Mgr. Lubomír Berka, Luboš Křemeček, Martin Hýsek, Ing. Patrik Slovák, Mgr. 

Jaroslav Cvek.

Na ustavujícím zastupitelstvu dne 24. 09. 2022 jsem byl všemi hlasy, 

stejně jako nový místostarosta Michal Mlčák zvolen starostou. Chtěl bych 

poděkovat za důvěru, kterou mně občané a zastupitelé dali a zároveň Vás 

ujistit, že máme s panem místostarostou a ostatními zastupiteli plnou sho-

du na plánu investičních akcí a rozvíjení našich Osvětiman v novém voleb-

ním období. Před volbami jsme Vás žádali, abyste přišli k volbám a vybrali 

z kandidátů ty zastupitele, u kterých jste přesvědčeni, že Vás budou úspěšně 

zastupovat. Do zastupitelstva se dostalo 11 členů, kteří uvedené kritérium 

splňují. Jsem přesvědčen, že v  této těžké době, ve které Česká republika 

a celá Evropa prochází ekonomickou a fi nanční krizí, vytvoří tým, který tuto 

situaci zvládne. Ve funkci místostarosty skončil pan Otakar Berka, dlouhole-

tý zastupitel, místostarosta a starosta Osvětiman. Panu Berkovi patří velké 

poděkování za poctivou a obětavou práci, kterou pro Osvětimany vykonal 

a věřím, že ještě jako zastupitel vykoná.

Rok 2022 se zapíše zlatým písmem do kroniky Osvětiman, díky dokon-

čení realizace akcí Rekonstrukce pramenišť a přivaděče vodovodu a rozšíření 

vodovodu na Dolní paseky. Jednalo se o velmi náročnou akci jak po stavební 

části, tak po fi nanční. Prameniště a přivaděč vodovodu byly dány do pro-

vozu v roce 1929 a od té doby byly provozovány bez dalších investic. Naše 

rekonstrukce započala v roce 2018 a končí letos. Celkově jsme investovali 

42 milionů korun. Podstatnou část těchto peněz se podařilo zajistit ze Stát-

ní fondu životního prostředí a Ministerstva zemědělství. Tato čísla neříkám 

proto, abychom se chválili, ale proto, že investice do vodovodu nejsou v pod-

statě vidět, protože většina je pod zemí, ale věřte, že je to ta nejlepší inves-

tice, kterou jsme mohli pro budoucnost Osvětiman udělat. Zabezpečili jsme 

pitnou vodu na dobu nejméně 100 let, a to nejen pro Osvětimany, ale také 

pro Medlovice, Újezdec a Hostějov.

Další velké investice v letošním roce byly směřovány do naší základní 

a mateřské školy. Máme novou kuchyň, jídelnu, dělící příčky mezi kabinety, 

hřiště před školkou, za školou a volejbalové hřiště. Celkem bylo proinvesto-

váno téměř 7 milionů korun českých.

Nebudu Vás déle zatěžovat výčtem stavebních akcí, které proběhly, 

ale seznámím Vás s tím, co bychom chtěli realizovat v následujících letech. 

Máme stanoveno několik priorit, které bychom chtěli uskutečnit. Opravu 

vnitřních prostor DPS a  výměnu oken, cyklostezku Stříbrnice, Medlovice, 

Hostějov, Osvětimany, parkoviště za Horní autobusovou zastávkou, opravu 

komunikací Školní bytovka, Dolní paseky, Zábraní směrem ke Kerchůvku. 

Z  důvodu zdražování elektrické energie máme v  plánu budovat fotovol-

taické elektrárny na základní škole, DPS a v čistírně odpadních vod. Dále se 

musíme zaměřit na výměnu střechy na hasičské zbrojnici a faře a také spolu 

s farností opravit schody ke kostelu. Také musíme začít řešit areál koupaliště, 

zdravotní středisko a hospodářský dvůr. 

Na jedné straně jsou investice, které jsou velmi důležité, ale bez kul-

turního a společenského dění v obci by se nám zde dobře nežilo. Chci po-

děkovat všem, kteří mají jakoukoliv zásluhu na pořádání všech kulturních, 

sportovních a společenských akcí.

Děkuji našim hasičům a hasičkám za poctivou práci, odborné nasazení, 

pomoc občanům a za přípravu kulturních akcí.

Naši fotbalisti si nadělili k 90. výročí založení kopané v Osvětimanech 

nádherný dárek. Historicky poprvé hrají naši muži Krajský přebor Zlínského 

kraje. Děkuji všem hráčům, pořadatelům a fanouškům za poctivou práci, 

vzornou reprezentaci a za skvělou atmosféru na domácích zápasech. Nej-

větší poděkování patří sponzorům, protože bez jejich fi nanční podpory by 

fotbal v Osvětimanech již nebyl.

Děkuji Osvětimanskému pěveckému sboru pod vedením pana učitele 

Jaroslava Cveka za obohacení našeho kulturního života, za nádherné kon-

certy, které pořádají v našem krásném kostele a za vzornou spolupráci s naší 

farností.

Nejpočetnějším spolkem jsou naši rybáři, kteří se starají nejen o zaryb-

nění naší přehrady, ale také o její okolí, výchovu mladých rybářů a pořádání 

rybářských závodů.  Letošní závody na naší přehradě byly opět nádherné 

a vzorně organizované. 

 Naši myslivci, kteří se starají nejen o zvěř, ale také o životní prostředí, 

se letos hlavní měrou podíleli na akci Malí a velcí – Ukliďme Osvětimany 

a Medlovice. Nemohu také opomenout každoroční ochutnávku vína s po-

sezením u cimbálu.

Začátkem října proběhly tradiční Slovácké hody s právem. Letos se ujali 

stárkování kluci Vaškovi. Starší stárek Ondřej se stárkou Terezií Malinovou 

a mladší stárek Jakub se stárkou Annou Lukeštíkovou. Mé poděkování patří 

nejen stárkům, ale také rodičům všech krojovaných, celé chase, těm, co na-

cvičovali pásmo a všem co pomáhali s organizací.

Našemu panu faráři Antonu Kasanovi patří velké poděkování za starost 

o naši farnost a farníky, za krásný lidský přístup ke všem našim občanům. 

Všem farníkům, kteří se starají o kostel a faru, děkuji za jejich pracovitost, 

za to, že je náš kostel vždy krásně vyzdoben a uklizen. Nic z toho by nebylo, 
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nebýt obětavosti a nasazení pana kostelníka Zdeňka Píchy. Děkuji Vám.

Děkuji za starost o naše děti, jejich výchovu a vzdělání, zaměstnancům 

základní a mateřské školy pod vedením pane ředitele a paní zástupkyně, 

celému pedagogickému sboru, technickým zaměstnancům a panu učiteli 

Jakubu Špalkovi, který vede základní uměleckou školu. Tito všichni se podí-

lejí rovněž na přípravě kulturních akcí Dne matek a Vánočního rozjímání. Při 

rekonstrukci školní kuchyně a jídelny nám pomáhaly paní kuchařky a uklí-

zečky, které si zaslouží velký dík. Paní vedoucí kuchařka Jana Hrabcová nám 

byla velkou pomocnicí při této rekonstrukci. Několik měsíců jsme měli také 

zastupujícího pana školníka, a to Luboše Křemečka st. A že má práci školníka 

v krvi, nezapřel. 

Poděkování patří také Dětskému folklórnímu souboru Klimentek 

a  jeho vedoucím, včelařům, zahrádkářům, Divadelnímu spolku, paní 

knihovnici, zaměstnancům městyse, Klubu důchodců, Klubu žen, zastu-

pitelům, členům výborů a komisí, zaměstnancům Lesního družstva Osvě-

timany v čele s panem ředitelem Milošem Peškou a našemu praktickému 

lékaři MUDr. Daliborovi Tomaštíkovi. Jestli jsem na někoho zapomněl, tak 

se omlouvám.

Vážení občané, přátelé, sousedé, přeji Vám klidné a  příjemné prožití 

svátků vánočních. V roce 2023 hodně zdraví, lásky, štěstí a pracovních úspě-

chů. Dětem hodně dárků pod stromeček a všem krásnou cestu z půlnoční.

        Aleš Pfeff er, Váš starosta      

Poplatky na rok 2023
Odpady za osobu nad 10 let     

nebo rekreační objekt 700,-Kč/rok   

Splatnost od 1. 1. do 30. 6. 2023  

Variabilní symbol: 1345 

Specifi cký symbol: číslo domu 

číslo chaty (1000 + číslo chaty, např. chata č. 95 = SS 1095)

Poplatek za psa 60,-Kč/rok     

Splatnost do 31. 3. 2023 

Variabilní symbol: 1341

Specifi cký symbol: číslo domu

Vodné 33,- Kč/m3

Stočné 880,- Kč/osobu/rok

Poplatek za hrobové místo 28,60 Kč m2/rok

Poplatek za urnové místo 1 000,-Kč/10 let

 

 Způsob úhrady poplatků

. nejlépe převodním příkazem na účet městyse č. 3826721/0100

. případně hotově v pokladně Úřadu městyse jen v úřední dny 

  (pondělí, středa)

Otevírací doba úřadu městyse v době svátků

Pátek    23. 12.    zavřeno

Úterý    27. 12.    zavřeno

Středa   28. 12.   7. 00 – 17. 00 hod.

Čtvrtek  29. 12.   7. 00 – 15. 00 hod.

Pátek     30. 12.   7. 00 – 13. 00 hod.  

Odpady za rok 2022
PŘÍJEM  

Vybráno od obyvatel a majitelů chat a chalup 617 700,-Kč

Za třídění odpadu (plasty, papír, sklo) 151 154,-Kč

PŘÍJEM CELKEM 708 007,-Kč

VÝDEJ  

Sběr a svoz komunálních odpadů (popelnice a kontejnery) 954 092,-Kč

Sběr a svoz nebezpečných odpadů  8 695,-Kč

Sběr a svoz tříděného odpadu (plasty, papír, sklo) 193 159,-Kč

NÁKLADY CELKEM 1 123 970,-Kč

U koupaliště je přistaven kontejner na drobná elektrozařízení od fi rmy 

ASEKOL.

Do červeného kontejneru PATŘÍ: 

veškerá drobná vysloužilá elektrozařízení s  maximálními rozměry 

51x36x40 cm. Například:

mobilní telefony

IT zařízení

hobby nářadí

kuchyňské spotřebiče

elektronické hračky

baterie

kalkulačky

rádia

přehrávače

sluchátka

fotoaparáty

videokamery

elektrické hudební nástroje 

apod.

Do červeného kontejneru NEPATŘÍ:

televizory

monitory

zářivky a úsporné žárovky

komunální odpad

zdravotnický materiál

bio odpad

Nevhazujte elektrospotřebiče překračující rozměry vhozu, nebezpečný 

odpad, autobaterie, barvy, plasty, oleje apod.
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Narození občánci
Růžena Kostková

Tereza Hrbáčová

Liliana Křemečková                        

Eliška Gregůrková

Společenská kronika

V minulém zpravodaji nebyla omylem uveřejněna fotografi e z ví-

tání Sáry Blažkové. Tímto se rodičům velmi omlouváme. Děkujeme za 

pochopení.

Na společnou cestu životem se vydali
Šimon Matejovský – Klára Lupačová

Miroslav Pavelka – Martina Márová               

Miloslav Janča – Jarmila Šmukařová

Libor Kučera – Iva Šilhavíková

Významná životní jubilea
80 let                                       85 let

Marie Hlaváčová

Josef Miroš

Marie Jurkovská

Anna Robková

Zdeňka Pernicová

Miloslav Blažek

Marie Mertová

  

Blažena Študentová

Miroslav Břustek 

Ludmila Čevelíková

Božena Beránková

František Geryšer

Marie Křemečková

Antonie Hošková

Milan Zálešák

Růžena Budíková

Jitka Kyliánová

Všem jubilantům přejeme dobré zdraví, mnoho životní pohody a  stále 

dobrou náladu. 

Nejstarší občankou Osvětiman je paní Anna Kostíková - 98 let,

nejstarším občanem pan Rudolf Cahlík - 88 let.

Naše řady opustili
Jaroslav Berka

Antonín Peška

Helena Bilíková

Josef Kuchař

Anna Zálešáková

Artur Marek

Petr Bartoněk

Šimon Mlčák

Otakar Uřičář

90 let

Zdeňka Rusňáková

Marie Hrušťáková

Marie Berková

95 let

Anna Rýznarová

Bohumil Kučera 

Stanislav Červenák            

Blažej Dolinajec

Hedvika Rokytová

Jiřina Malinová

Jindřiška Berková

František Hošek

Zdeňka Rusňáková

Čest jejich památce

Vítání Daniela LagyVítání Daniela Lagy

Vítání Liliany KřemečkovéVítání Liliany Křemečkové

Vítání Růženy KostkovéVítání Růženy Kostkové

Vítání Sáry BlažkovéVítání Sáry Blažkové
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Stav obyvatel 
k 30. 11. 2021                          882 obyvatel 

narozeno        8 občanů 

zemřelo                        13 občanů 

přistěhováno              11 občanů 

odstěhováno          15 občanů 

stav k 30. 11. 2022      873 obyvatel

v katastru obce přestěhováno           15 občanů 

Složení obyvatelstva k 30. 11. 2022

Dospělí:   muži  347

                 ženy  358

Děti do 18 let:  chlapci                    89

  dívky     79

Průměrný věk obyvatel našeho městyse: 43,14 roků.

V  našem matričním obvodu bylo uzavřeno celkem 23 sňatků, 

z toho 5 církevních.

Milí spoluobčané, blíží se Vánoce, dny klidu a dobré pohody. Novým občánkům přeji šťastný a radostný život v naší obci, novomanželům 

šťastnou společnou životní cestu, jubilantům především zdraví a dobrou náladu. Nový rok ať Vám všem přinese hodně osobních i pracovních 

úspěchů, pevné zdraví, štěstí a spokojenost. 

Dana Hrušťáková, matrikářka

Legionáři z Osvětiman
V pátek 16. září 2022 proběhl slavnostní akt odhalení pamětní des-

ky osvětimanským legionářům. Této pietní akce se zúčastnili občané 

našeho městyse a  zástupci legionářské obce. Odhalení provedl pan 

generál Aleš Knížek, ředitel Vojenského historického ústavu v  Praze 

a  starosta městyse Aleš Pfeff er. Slavnostní ráz této pietní akci dodal 

Osvětimanský smíšený pěvecký sbor pod vedením pana učitele Jarosla-

va Cveka, který zazpíval hymnu a několik oblíbených písní prezidenta 

T. G. Masaryka. Báseň Hoši od Zborova přednesla paní Hana Motalová. 

Lubomír Berka

Pamětní deskaPamětní deska

Odhalení pamětní deskyOdhalení pamětní desky
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Na sklonku roku 2022 chceme poděkovat občanům, kteří se pravi-

delně zapojují do charitativní činnosti, kterou je sbírka pro Diakonii 

Broumov, kterou pořádáme dvakrát v  roce, a  to převážně v  jarních 

a podzimních měsících.  V  letošním roce ji zajišťovaly Jitka Kučerová, 

Jana Sojáková, Jitka Pončíková, Milena Vaculíková a Jana Zálešáková. 

A  přestože v  městyse máme kontejner na obuv a  textil, vybralo se 

opravdu hodně pytlů a krabic, které se dostanou na ta správná místa 

a k těm potřebným.

Sociální komise připravuje každý rok Setkání s důchodci. Snažíme 

se zajistit občerstvení a také zajímavý program. Možná si vzpomenete 

Sociální komise
například na Drmolice z Polešovic, pěvecký sbor z Buchlovic, na vystou-

pení dětí z  mladšího i  staršího Klimentku, na taneční sbor Kamélie, 

Kunovjan, pěvecký soubor Mgr. Jaroslava Cveka a harmonikáře Jožku 

Machálka z Lipova.  

V neděli 7. 11. 2022 jsme uspořádali další Setkání s důchodci, a to 

po dvouleté pauze kvůli epidemiologické situaci. Na úvod všechny 

přítomné přivítal pan starosta Aleš Pfeff er, který je zároveň seznámil 

s tím, co se událo v našem městyse, co nového se zbudovalo a s jakými 

plány bude městys vstupovat do nového roku a budoucích let.  Před-

náška Mgr. Lubomíra Berky, dlouholetého kronikáře našeho městyse, 

s  názvem Osvětimany v  proměnách času se moc líbila a  plánujeme 

další i s promítáním. Takže se mají občané na co těšit. Doufáme, že byli 

naši důchodci spokojeni, přestože letos se jich nesešlo tolik jako v před-

chozích letech, že strávili příjemné odpoledne povídáním a s pěknou 

písničkou. Chceme poděkovat městysu Osvětimany, který tuto akci 

pravidelně fi nančně podporuje. Poděkování patří panu starostovi Aleši 

Pfeff erovi, Mgr. Lubomíru Berkovi, dále všem, kteří se během celého 

nedělního odpoledne o  důchodce starali – Markétě Čevelíkové, Jitce 

Kučerové, Liboru Kučerovi, Janě Sojákové a těm, kteří jakýmkoli způso-

bem pomáhali při realizaci.

Přednáška p. Lubomíra BerkyPřednáška p. Lubomíra BerkyKamélie 2016Kamélie 2016

Drmolice z Polešovic 2017Drmolice z Polešovic 2017

Slavnostní setkání důchodcůSlavnostní setkání důchodců
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Tříkrálová sbírka 2023 

Vážení občané, tradiční Tříkrálová sbírka, kterou organizuje sociální 

komise, proběhne v sobotu 7. ledna 2023. V tento den vyjde opět do 

našich ulic pět skupinek koledníků Tříkrálové sbírky. Pod vedením svých 

vedoucích stanou u  prahů Vašich domácností, popřejí Vám šťastný 

nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a poprosí o příspěvek 

do zapečetěné pokladničky. 

Koledníci Tříkrálové sbírky jsou opravdoví králové. Mají odvahu, 

jsou ochotní udělat dobrý skutek pro druhé a přinášejí do Vašich do-

movů radost, dobro a boží požehnání.

Výtěžek sbírky pomáhá mnoha lidem v nouzi a většina vybraných 

prostředků se vrací do regionu, kde se sbírka koná.  Děkujeme všem 

občanům, kteří svými fi nančními dary pomáhají potřebným. Připo-

meňme si, že v  loňském roce přispěli naši občané do sbírky krásnou 

částkou 34. 085 Kč.

Věříme, že i v roce 2023 se nám s Vaší pomocí podaří podpořit pro-

jekty, které pomáhají těm nejpotřebnějším. Začněme nový rok dobrým 

skutkem. Děkujeme.

Přejeme všem občanům krásné a požehnané Vánoce. Ať Vás na kaž-

dém kroku provází štěstí a láska a do nového roku hodně zdraví. 

          Za sociální komisi Milena Vaculíková

Knihovna 
Vážení občané,

dovolte, abych vás stručně informo-

vala o  dění v  naší knihovně. Knihovní 

fond byl stejně, jako v minulých letech 

rozšiřován a  obnovován zakoupením 

knih s tématikou, která je nejčastěji po-

žadována. Radost nám udělal i dar nových krásných knih od čtenářky, (která 

nechtěla být jmenována) v hodnotě asi 20 000,-Kč, rovněž od autorů, kteří 

jsou v okruhu zájmu čtenářů. 

V minulých letech jsem zavedla donášku knih, především pro zdra-

votně omezené občany. Mám radost, že této služby využívá pravidelně 

šest čtenářek.

Závěrem bych chtěla připomenout, že čtení je nesmírně důležité 

pro zachování zdravé paměti, duševní pohody, mnohem víc než jen 

pasívní sledování televize.

Znovu se obracím na občany s prosbou o darování nebo zapůjče-

ní fotografi í, zachycující vzhled i výstavbu naší obce v minulosti. Tyto 

chceme využít ve spolupráci s  obecním úřadem k  vybudování trvalé 

výstavy v prostorách knihovny. Děkujeme.

Otvírací doba knihovny je každý pátek od 15:00 do 18:00 hod.

Do nového roku přeji všem občanům, hodně zdraví, radosti, poho-

dy a také pěkných chvil s knihou.

Knihovnice Marie Kordulová

Adventní rozjímání

Čas adventu k nám vchází tiše a zvolna klepe na dveře,

vánoční době předzvěst píše, co lidská srdce otevře.

Závoru odmyká vzpomínka milá, 

pod závěj všednosti někam se skryla.

Otočíš klíčkem, otevřeš vrátka, zavoní vanilka, zavoní láska.

Zavoní zázvorem, zavoní tichem a této chvíli blíže máš k lidem.

Na prahu postojíš, pak tiše vejdeš, kolem se rozhlédneš,

prchavou vidinu dětství svého najdeš.

V duchu jen pohladíš ten starý zvoneček, 

který svým cinkáním rozžíhal stromeček.

Vzpomínek na tisíc skrývá ten čas,

a ty dnes dobře víš, že vrátíš se zas.

Marie Kordulová

KoledníciKoledníci
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Klub důchodců  
Vážení občané,

činnost klubu důchodců by se mohla zdát jednotvárná a nezajíma-

vá, opak je pravdou. Tradičně se scházíme třetí neděli v měsíci v přísálí 

Obecního domu, nebo v létě na „Žabáku“. Každé setkání je především 

naplněno vzájemným povídáním, zpěvem při harmonice nebo vzpo-

mínáním na vtipné historky ze života. Například, jaké to bývalo ve ško-

le, v práci, nebo jak se jezdilo ze školy od kostela dolů na aktovkách. 

Také jsme třeba vzpomínali na slova, která se běžně u nás používala 

a dnes už upadla v zapomnění. U níže uvedených slov si můžete zkusit 

odhadnout význam.

šlajfa, faska, papara,  nadžgat, oryngle, skřidla, hrotek

brzda, nádoba na sádlo, neupravený člověk, naplnit, náušnice, poklička,  

nádoba na dojení

Dále bych ve svém příspěvku pokračovala zamyšlením nad význa-

mem setkávání a výrokem: „Člověk je tvor společenský“, volně přelo-

ženo, samotnému člověku je smutno a  strádá. Je všeobecně známo, 

že každé strádání zhoršuje funkci imunitního systému. Připočteme-li 

k  tomu věk, či nemoci, potom se stávající problémy jen prohlubují. 

Naopak příjemná setkávání a pobyt s rodinou, či přáteli, působí blaho-

dárněji než všechny léky. Pokud se přidá ještě smích a zpěv, je to přímo 

léčivá směs, a to velmi vzácná. 

Básnicky řečeno:
Tikotem hodino nestálá, zastav se vzpomínkou zavátou,

v místech, kde mladá léta zůstala a dávné lásky tiše jdou.

Že život občas vzal, co milostivě půjčil a tebe pak bolel celý svět,

kdo že to tak určil.

Pak na vrásky se neohlížej, vždyť zavinil je stejně smích,

každou chvilku si vychutnávej, žít naplno to není hřích.

S přáteli jdi usednout, vyprávěj a zpívej, až duše pookřeje.

Sklenku vína běž pozvednout, vždyť mezi nimi – vždy dobře je.

Milí občané přeji Vám všem do nového roku hodně zdraví, pohody 

a mnoho krásných setkání.

Marie Kordulová

Ohlédnutí po dvaceti letech   
Dvacet let v lidském životě je doba dostatečně dlouhá na to, aby se 

člověk ohlédl zpět. Pakliže se jedná o poslední čtvrtinu života, důvod 

k ohlédnutí je nasnadě. 

Ano, řeč bude o Domě s pečovatelskou službou.

V roce 2000 starosta slavnostně předal budovu do užívání klientům 

DPS. Od té doby jeho nástupci permanentně řeší závady, nedodělky 

a  šlendrián. A  tak tomu bude asi napořád. Stavební dozor velkoryse 

přehlédl drobné i závažnější nedostatky. 

Za dvacet let užívání i stavba odvedená kvalitně dozná určité opo-

třebení. U  člověka je tomu nejinak. Zatímco u  stavby problém vyřeší 

generálka, u jejich obyvatel to tak jednoduché zdaleka není. Instituce 

a zainteresovaní se mohou jenom snažit, aby závěrečná etapa života 

nebyla těžší, než je nezbytně nutné. 

Institucí nejbližší (obrazně i doslova) je pro klienty DPS úřad městy-

se. Osazenstvo úřadu se za dvacet let změnilo do té míry, že téměř ne-

zůstal kámen na kameni. Přesto všechno se na úřadě pořád ještě najde 

židle (a ne jenom jedna), na které sedí úředník ochotný vyslechnout, 

poradit, pomoci – s čímkoliv. A že rady a pomoci v pokročilejším věku 

je zapotřebí dnes i denně, víme všichni. A tak se zainteresovaní musí 

opravdu činit, aby zajistili vše, co je třeba.

Jednou z  nejzákladnějších potřeb člověka snad hned po jídle je 

teplo. Vytopit novostavbu čpící ještě syrovinou a vlhkostí, domluvit se 

s jankovitým kotlem, úkol nikterak snadný. Topič, v pořadí ten první se 

ho zhostil této činnost s úsměvem a noblesou. Před zahájením topné 

sezony obešel všechny obyvatele, přeptal se, zda jim je zima, zda už má 

zatopit či nikoli a podle toho se zařídil. Po zahájení topení byty opět 

Takoví jsme bývaliTakoví jsme bývali
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obešel, znovu se zeptal na spokojenost, odvzdušnil topná tělesa, dotá-

hl kdejaký povolený šroubek. Problémy a připomínky řešil neprodleně 

a ochotně. Dnes už asi s úsměvem stejně vlídným obsluhuje nebeský 

kotel. Takového topiče i svatý Petr zaměstná rád. 

Ani sebelepší vytápění by nesplnilo svůj účel, kdyby okna netěsni-

la, dveře nešly dovřít. Aby v bytech vše fungovalo tak, jak má, mají pod 

palcem „obecní údržbáři“. Malý a velký kamarád přicházejí na zavolá-

ní, aby umravnili rozjívenou vodovodní baterii, vykázali do patřičných 

mezí skotačící kliku u dveří, zvedli mandle chrčícímu větráku, umlčeli 

vřískající dveře od balkonu. A nejen to. Je libo ryby nebo hřiby? Všechno 

bude. Bude?

Zásobování městyse potravinami obstarávali dva místní obchod-

níci. Před časem oba odešli do důchodu. Nahradili je asijští prodejci. 

Prodejna u Márů prošla celkovou rekonstrukcí a modernizací. Vzniklo 

něco na způsob skromnějšího supermarketu. Sortiment přebohatý, 

zboží uspořádané přehledně a  logicky. Ani zákazník neznalý terénu 

nemusí dlouho hledat, aby našel to, co potřebuje. Sortiment se nejen 

rozšířil, ale taky nepatrně změnil. Zda se prodejci trefi li do vkusu a chutí 

zákazníků, ukáže až čas. V tuto chvíli je jasné pouze to, že Márovi při 

rozhodování, komu předat živnost, vybrali to nejlepší z možného. 

Majitel druhého obchodu (spíše obchůdku) vsadil na osobní pří-

stup. Drobná Soňa opečovává své zákazníky jako vlastní. S rozevlátým 

máváním, širokým úsměvem a trošku cizokrajným Ahóój! Jak se máte? 

Dlouho nevídim – přináší nákup téměř až na stůl, spěšně zamává 

a běží si opět po svých. Tato služba je pro klienty DPS darem z nebes.

I  přes solidní občanskou vybavenost městyse je čas od času nut-

né zajet do města. Spojení zajišťuje ČSAD Uherské Hradiště. Frekven-

ce spojů je dostačující, stáří a  vzhled vozidel různý, spíš však vozidla 

novější. Zda se cesta stane příjemným nebo spíš hororovým zážitkem, 

závisí z devadesáti procent na řidiči. Za dvacet let se jich na trase vy-

střídala pěkná řádka. Jenom namátkou: řidič impozantní fi gury, který 

ani nepotřebuje zvýšené sedadlo, aby byl v autobusu vidět. Rozesmátý, 

vymydlený, nažehlený mládenec jako ze žurnálu, který by měl k jízdné-

mu inkasovat přirážku za tu podívanou. Zcela nenápadný ctihodný pán 

těsně před důchodem v  perfektně padnoucí uniformě. Ať usměvavý 

nebo podmračený, stříbrovlasý nebo sotva škole odrostlý, charisma-

tický nebo zcela obyčejný, s  cestujícími jednají všichni slušně. Před-

pisy a  nařízení jim neslouží k  tomu, aby znepříjemňovali život svým 

zákazníkům. Používají selský rozum. Nemají zapotřebí ukazovat, kdo 

v domě poroučí, mluví za ně jejich práce. Všichni jsou mistry svého ře-

mesla. Žádný Dubnabrzdu, Hýpnaplyn, Smýkdozatáčky mezi nimi není. 

S volantem i pákami zacházejí jemně. Vozidlo se tiše šine silnicí, ladně 

vpluje do zastávky, stejně ladně z ní zase vypluje a cestující ani v tomto 

kritickém okamžiku nemusí mít obavy o svůj chrup. Stejně tak se ne-

musí bát, že nestihne přípoj. Řidiči vyjíždějí a do cíle (i přes dopravní 

chaos v  okresním městě) přijíždějí načas. Co víc si přát? Snad jenom 

– ať to tak zůstane. 

Nelze zde vyjmenovat všechny, kdo nějakým způsobem ovlivnili 

život obyvatel DPS.  Jak však zapomenout na první pečovatelku, která 

v zařízení vonícím ještě čerstvou omítkou vítala první budoucí obyvate-

le, provázela, ukazovala, vysvětlovala, pohostila. Později po nastěhová-

ní udělala možné i nemožné, aby se necítili osamělí a ztraceni. Pracovní 

řád a pracovní doba pro ni byly pouze kusem papíru, který podepsala. 

Řídila se vlastním rozumem a citem. Přiběhla (leckdy i s členy své rodi-

ny), kdykoliv někdo potřeboval pomoc. Pracovala s nezdolnou energií 

a nadšením. Ráno proletěla chodbami, rozhlaholila snad i okenní rámy, 

poklidila, nakoupila, uvařila, zkontrolovala, zařídila, srovnala. 

Byla nám pečovatelkou, kamarádkou, dcerou, vychovatelkou, psy-

chologem, taxikářem. 

Byla . . . . . 

Ať ji provázejí naše díky.                

Helena Indrová

Osvětimanský smíšený pěvecký sbor 
I v tomto roce jsme se snažili obohatit kulturní život v Osvětima-

nech a  okolí. Účinkovat můžeme díky velké píli a  obětavosti členů 

pěveckého sboru. Touto cestou chci všem sboristům moc poděkovat 

za krásnou a náročnou práci, kterou odvádí při zkouškách a také při 

vystoupeních. V  letošním roce se sbor rozrostl o  nové členy. Jsme 

moc rádi, že si k nám našla cestu paní Veronika Šestáková z Ježova 

a paní Anna Varmužová ze Stříbrnic. Přejeme jim, ať se jim u nás líbí, 

ať se jim daří. Letos jsme konečně nebyli v činnosti omezováni pan-

demií covidu – 19 tak, jako tomu bylo v  předchozích dvou letech. 

Byla to nepříjemná zkušenost, ale i  takové věci život nese. Pojďme 

ale k příjemným věcem, tou je pro nás hudba a zpěv. Uznale hodno-

til vystoupení sboru generál Aleš Knížek při odhalení pamětní desky 

osvětimanským legionářům.  Krásným zážitkem na naší zkoušce byla 

návštěva rodačky z brazilské Bataypory Marilany Colodino Dos San-

tos. Zazpívala a  na kytaru zahrála brazilskou lidovou píseň, bylo to 

krásné. Je moc hezké, že na zkouškách je s námi i Růženka Kostko-

vá (20. prosince měla jeden rok) s maminkou Dominikou, tatínkem 

Zbyňkem, sestrou Emmou a bratrem Jáchymem. Celá rodina je čle-

nem našeho sboru a utěšeně se rozrůstá.

Současné obsazení sboru: 

soprán: Anna Mirošová, Mária Hlačinová, Marie Píchová, Hana Stávko-

vá, Dana Dudáková, Dominika Kostková, Marcela Pohanková

alt: Anna Sukopová, Gabriela Kabrnová, Veronika Šestáková, Anna Var-

mužová, Kristýna Hlaváčová, Emma Kellnerová, Jáchym Kellner

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

bas: Zdeněk Pícha, Vladimír Kabrna, Zbyněk Kostka, Jaroslav Cvek ml., 

Dominik Cvek
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Kde jsme letos zpívali:

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

v Osvětimanech

20. 2.  křest Růženky Kostkové ve farním kostele sv. Havla v Osvětimanech

10. 4.  Květná neděle ve farním kostele sv. Havla v Osvětimanech

15. 4.  Velký pátek ve farním kostele sv. Havla v Osvětimanech

17. 4.  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně ve farním kostele sv. Havla 

v Osvětimanech

6. 5.  koncert ve farním kostele sv. Havla v  Osvětimanech (účinko-

vali: Osvětimanský smíšený pěvecký sbor, komorní soubor ze 

Strážnice, Ondřej Kabrna – varhanní a klavírní virtuos, profesor 

pražské konzervatoře Jaroslava Ježka)

15. 5.  První svaté přijímání a 70 let života Márie Hlačinové ve farním 

kostele sv. Havla v Osvětimanech

22. 5.  předání Černé Madony delegací z brazilské Bataypory ve farním 

kostele ve Veselí nad Moravou

5. 6.  Svatodušní pouť na Hoře sv. Klimenta u Osvětiman

2. 7.  výročí 90. let kopané v  Osvětimanech na fotbalovém hřišti 

v Osvětimanech

29. 6.  oslava 40. narozenin Lukáše Mrkůse a 67. narozenin Gabriely 

Kabrnové v kulturním domě v Hostějově

16. 9.  odhalení pamětní desky legionářům z  Osvětiman u  pomníku 

v parku v Osvětimanech  

8. 10.  hodová mše ve farním kostele sv. Havla v Osvětimanech

9. 10.  hodová mše za paní Věru Mičkovou ve farním kostele sv. Havla 

v Osvětimanech

16. 10.  pouť ke sv. Havlovi ve farním kostele sv. Havla v Osvětimanech

27. 11.  zpívání u vánočního stromu v Osvětimanech

17. 12.  adventní koncert v Osvětimanech (stejní účinkující jako v letoš-

ním květnovém koncertu)

18. 12.  zpívání u vánočního stromu ve Vřesovicích

V  tomto roce ještě připravujeme zpívání u  vánočního stromu 25. 12. 

v Labutech a 24. 12. a 25. 12. se bude konat vánoční zpívání při mších 

ve farním kostele sv. Havla v Osvětimanech.

Závěrem všem děkujeme za přízeň. Přeji Vám krásné Vánoce a v no-

vém roce hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. 

           Jaroslav Cvek st.

Mateřská škola
Začal nám nový rok 2022 a před námi je spousta hezkých společ-

ných zážitků.

Měsíc leden patřil tematicky zimě. S  dětmi jsme tvořili sněhulá-

ky, zimní krajinky, vločky a každým dnem netrpělivě vyhlíželi sněho-

vou nadílku, abychom si ty sněhuláky postavili z opravdového sněhu. 

V tomto měsíci byl rovněž zahájen Plavecký kurz pro starší děti, který se 

uskutečnil v plaveckém bazénu ve Bzenci. Děti se hravou formou učily 

nemít strach z vody a ti nejšikovnější zvládali přeplavat i celý bazén.

Předškoláci měli také možnost navštěvovat kroužek Předškoláčka, 

ve kterém jsme se připravovali na zápis do 1. třídy. Pro představu dětí, 

jak to ve škole chodí, jsme byli pozváni na ukázkovou hodinu do 1. třídy 

základní školy.

Únor patří tradičně karnevalu. V určený den přišly děti převlečeny 

za své oblíbené pohádkové či fi lmové postavy. Proběhla velká přehlíd-

ka masek, různé soutěže, diskotéka a  na závěr nemohla chybět ani 

tombola.

Hodová mše 9. 10. 2022Hodová mše 9. 10. 2022

Velikonoční mše 17. 4. 2022Velikonoční mše 17. 4. 2022

Odhalení pamětní desky osvětimanským legioná-Odhalení pamětní desky osvětimanským legioná-
řům 16. 9. 2022řům 16. 9. 2022
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A je tu jaro, které nabízí další možnosti prožitků. Při vycházkách si 

všímáme probouzející se jarní přírody, sledujeme, jak v zahrádce vyku-

kují první sněženky, posloucháme zpěv ptáčků a písničkami přivolává-

me sluníčko.

Každý měsíc se snažíme pro děti zajistit jedno či dvě divadelní 

představení. Zavítají k  nám herci s  různými divadélky, objednáváme 

výukové programy např. muzikoterapii, divadlo Hvězdička, Klauny 

z Balónkova, kouzelníky a mnoho dalších. Dále organizujeme zábavné 

dny, mezi které patří například: Den na ruby, Kloboukový den, Barev-

né dny, Cesty za pokladem, Pálení čarodějnic, Den dětí, školní výlet či 

výlety po okolí.

Okolí MŠ poznávají děti i s turistickým kroužkem, který se koná 1x 

za 14 dnů. 

Po covidové pauze, bylo zahájeno opět Hraní ve školce, které je ur-

čeno pro rodiče a jejich děti, připravující se k zápisu do Mateřské školky.

Den maminek jsme oslavili vystoupením v kulturním domě. Děti 

předvedly pásmo, ve kterém zazpívaly a zatancovaly na téma Broučků, 

Včeliček a Berušek.

Přijali jsme také pozvání na akci Noc kostelů, kde děti vystoupily 

s krátkým pásmem. Rovněž jsme společně připravovali mapu Osvěti-

man, která byla a doposud je k nahlédnutí v místním kostele.

A  je před námi poslední měsíc školního roku - červen. Těšili jsme 

se na zahradní slavnost, která se nesla v duchu Šmoulů. Rozloučení se 

konalo na školní zahradě, kde byly předškolní děti pasovány na školáky. 

Rozloučit se s nimi přišel p. starosta Aleš Pfeff er, p. ředitel Petr Orlický 

a rodiče ze SRPŠ. Každý si odnesl malou pozornost a Pamětní list.

Rodiče připravili občerstvení, opekly se špekáčky a přijeli i místní 

hasiči s malou ukázkou jejich práce. Ty nejodvážnější děti s námi pře-

spaly ve školce až do rána. Tím jsme se rozloučili a vzájemně si popřáli 

krásné a slunečné léto.

Prázdniny se přehouply a my jsme se ve školce opět shledali. Děti byly 

plné nových zážitků a dojmů z toho všeho, co o prázdninách prožily.

I v letošním školním roce jsou děti rozděleny na dvě třídy. Sovičky, 

kam chodí děti od 4 do 6 let a Lištičky, kam patří děti od 3 do 4 let. 

V rámci výchovně vzdělávací činnosti se dětem věnují 4 pedagogické 

pracovnice.

Výšlap Les park VřesoviceVýšlap Les park Vřesovice

Pasování předškoláčkůPasování předškoláčků

Herní prvky v mateřské školeHerní prvky v mateřské škole

Zahradní slavnostZahradní slavnost
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Září jsme zahájili společným táborákem na školní zahradě. Při této 

příležitosti se opékaly špekáčky, děti dováděly na nových školních hou-

pačkách a průlezkách, které nám byly přes prázdniny nově nainstalo-

vány.

Od měsíce října mají děti opět možnost navštěvovat kroužek Před-

školáčka nebo Turistický kroužek.

Větší akcí, která se konala na podzim, byl Strašidýlkový večer. Děti 

přišly převlečeny za strašidla. Každému na cestu svítil lampion, který je 

dovedl až ke strašidelné stezce na školní zahradě. Kdo tuto cestu úspěš-

ně zdolal, mohl se v závěru těšit z ohňostroje.

A pomalu přichází opět zimní a adventní čas. V této době ve školce 

měníme výzdobu, připravujeme čertí pásmo na vystoupení a  těšíme 

se na Mikuláše s jeho družinou. Vyzkoušíme pečení vánočního cukroví 

a co by to bylo za Vánoce bez vánočního stromečku, který si společně 

nazdobíme a budeme čekat, co nám Ježíšek letos nadělí.

Vůně cukroví

domovem se line,

klid a pohoda srdce zaplní.

Užívejte si kouzelné chvíle,

kdy všechna přání

se Vám vyplní.

Krásné Vánoce Vám přeje kolektiv MŠ.

Kateřina Líčeníková, vedoucí učitelka MŠ

Pálení čarodějnicPálení čarodějnic

Zelený denZelený den Výlet HodonínVýlet Hodonín

Kloboukový denKloboukový den
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Základní škola
Vážení čtenáři, 

protože zpravodaj informuje o událostech do prosince kalendářní-

ho roku, chceme Vám ještě několika řádky přiblížit, co se v naší škole 

událo za prvního půl roku 2022.

Na jaře školního roku jsme přijali ke vzdělávání 5 ukrajinských dětí 

(4 žáci v ZŠ, 1 v MŠ). Snažili jsme se pro ně zabezpečit hlavně psychickou 

pohodu v novém prostředí a postupně odstraňovat jazykovou barieru. 

Tito žáci se velmi dobře zapojili do volnočasových aktivit, pořádaných 

soutěží i kulturních vystoupení. 

Vzdělávání v předchozím školním roce 2021/2022 bylo náročné pro 

žáky i učitele. Probírané učivo bylo sice v předchozím roce rozumně re-

dukováno na stěžejní, ale výraznější nedostatky z doby distanční výuky 

se stejně projevily. Zapojením do Realizace investice 3. 2. 3. Národního 

plánu obnovy, které se týkalo doučování žáků, jsme se snažili zmírnit 

vzdělávací obtíže, které se u některých žáků nakupily.

Těší nás, že i přes překážky ve vzdělávání byli deváťáci úspěšně při-

jati - 1 na gymnázium v  Uherském Hradišti a  ostatní žáci na střední 

školy, o které měli zájem.  Veřejnosti jsme nabídli ke zhlédnutí na na-

šich webových stránkách prezentaci prostor naší školy, neboť ne všichni 

mají možnost školu navštívit.  Pro budoucí prvňáčky jsme uspořádali 

v prostorách školní družiny kurz aktivit Předškoláček, aby se budoucí 

prvňáčci sblížili s třídní učitelkou a aby byli více motivováni pro vstup 

do 1. třídy v novém školním roce 2022/2023. 

Městys naděluje škole 

- nová kuchyň a rozšíření dětského hřiště

Vážení občané, chceme poděkovat městysu Osvětimany, našemu 

zřizovateli, od kterého škola dostala dva krásné dárky. Ten první byl pro 

nás už po několik let pouhým přáním, skoro nesplnitelným. Ale podaři-

lo se! Dlouho plánovaná rekonstrukce školní kuchyně a částečně jídelny 

nezůstala jenom vizí, ale stala se konečně skutečností. Práce byly ná-

ročné a musely probíhat v době hlavních prázdnin, za běžného chodu 

školy by to bylo nerealizovatelné.  Jisté obavy byly, zda se vše stihne do 

začátku školního roku, ale nakonec vše dobře dopadlo a provoz školní 

kuchyně pro ZŠ a MŠ byl zahájen 5. 9. 2022.  Nové prostředí je odmě-

nou hlavně pro naše paní kuchařky, které pracovaly dlouhá léta v ne-

vyhovujících podmínkách, a žáci zase oceňují zvětšení prostoru školní 

jídelny. 

Pojďme k druhému dárku městyse, který přinesl potěšení hlavně 

našim dětem. Díky podpoře městyse Osvětimany se mohla uskutečnit 

další veřejná zakázka, jejímž předmětem byla výstavba nových herních 

prvků v prostoru okolí školy (zahrady základní školy a mateřské školy) 

včetně terénních úprav a vegetace za účelem obnovení a rozšíření dět-

ského hřiště.  Vyžití tu najdou naši žáci a děti z MŠ nejen k pohybovým 

aktivitám, pracovním činnostem – vyvýšené záhony k sázení, ale i ke 

vzdělávání, a to prostřednictvím naučných informačních tabulí, u kte-

rých si mohou rozšiřovat poznatky například o třídění odpadů, o rostli-

nách, stromech a zvířatech. Ve školní zahradě se žáci učí vlastně v každém 

koutku, vnímají její proměny v ročních obdobích a vůbec v čase, proto-

že je v ní pořád co k vidění. Ještě jednou děkujeme!

Nová školní kuchyněNová školní kuchyně

Nová školní kuchyněNová školní kuchyně

Herní prvkyHerní prvky

Herní prvkyHerní prvky
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Pozor, začínáme

Pojďme na začátek školního roku 2022/2023. První slavnostní akcí 

každého takového zahájení bývá přivítání, a to se týká nejen všech žáků, 

pedagogů a zástupců okolních obcí, ale hlavně přivítání prvňáčků. A těch 

se nám opravdu urodilo! Dvacet čtyři prvňáčků usedlo v září do lavic pod 

ochranu své paní učitelky třídní Aleny Knápkové.  První dny ve škole pro-

bíhaly formou hravých a poznávacích aktivit, aby se děti vzájemně více 

sblížily. Dnes už jsou z nich kamarádi, kteří si pomáhají, také vědí, proč je 

tak důležité naučit se číst, psát a počítat, a nejen to. 

V současné době chodí do naší školy 163 žáků. Jejich počet bývá 

pohyblivý, zpravidla se v průběhu roku mění. O naše žáky se stará tým 

13 pedagogů, pracují u  nás 2 speciální pedagogové,  4 asistenti pe-

dagoga a školní asistenti. Školní družina má tři oddělení podle věku, 

do ranní družiny mohou chodit děti už od 6.45 hodin. Touto službou 

pomáháme rodičům, kteří potřebují být v zaměstnání brzy.  Náš odpo-

lední školní klub navštěvují žáci 2. stupně. 

Učení venku je skvělé

Podzim nám otevřel studená vrátka,

přicházel potichu mezi nás zkrátka. 

Listy si vzaly barevné pláště, 

červená a žlutá sluší jim zvláště.

Od září uteklo několik měsíců a vplížil se k nám podzim. Proměna 

podzimní přírody, zbarvené listí, určování stromů, sběr přírodnin a tvo-

ření z nich, poznávací aktivity u panelů, pohybové aktivity. To všechno 

se děje v  zahradě školy. K  tomu přidejme ještě hrabání listí v  celém 

areálu školní zahrady a sbírání úrody jablek. Nejen že jsme očesávali 

jablka, ale pak i ochutnávali lahodný jablečný mošt, který našim žákům 

ochotně vyrobili už poněkolikáté v osvětimanské moštárně. A nebylo 

ho málo. Asi 600 litrů dobrého moku. Moc za to děkujeme! 

K podzimu patří i Halloween. Na každoroční dlabání dýní ve škol-

ní družině a školním klubu se děti tradičně těšily a bylo také završeno 

pěknými dýňáčky, které jsme usadili pod školní lípou.

Čtvrťáci absolvovali výcvik

Na počátku října žáci 4. třídy absolvovali výuku na Dětském dopravním 

hřišti v Uherském Hradišti. Nejdříve proběhla na učebně teoretická část, ve 

které se děti zabývaly hlavně jízdním kolem. To aby věděly, jaké vybavení má 

jízdní kolo, co patří k výbavě cyklisty, jaké dopravní předpisy by měly znát. 

Potom je čekaly jízdy na cvičném hřišti, na které se žáci nejvíc těšili, a také je 

absolvovali s velkým zaujetím. Obě části výuky mladí cyklisté zdárně zvládli. 

I počasí jim přálo, takže se těší na pokračování kurzu příští rok na jaře.

Byli jsme úspěšní

Dne 5. 10. 2022 se někteří chlapci z druhé, třetí a čtvrté třídy zú-

častnili fotbalového turnaje družin v  Buchlovicích. František Sýkora, 

Jaromír Martínek, Jáchym Šimčík, Jaroslav Zapletal, Štěpán Líčeník 

a Jakub Slačík. Soutěžili jsme s dalšími šesti týmy, a to z Boršic, Buchlo-

vic, Nedakonic, Polešovic, Tupes a Zlechova. V prvním zápase nastoupili 

naši proti žákům z Buchlovic, s nimiž remízovali, a tak získali 1 bod. Ve 

stejném duchu proběhlo i utkání proti žákům z Nedakonic, Tupes a Zle-

chova. Proti Boršicím vyhráli 1:0 a proti Polešovicím 2:0, čímž v celko-

vém součtu získali 8 bodů a zasloužené 2. místo.     ´

Herní prvkyHerní prvky

Pískoviště na beach volejbalPískoviště na beach volejbal

VítězovéVítězovéPozor začínáme!Pozor začínáme!
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Jak vypadá podzimní mužíček? 

Rybová Natálie, Pavelková Beata, Tesařová Tereza a Vilímková Mia.  

To jsou žákyně naší školní družiny, které se zúčastnily této soutěže s ná-

zvem Podzimní mužíček. A jak uspěly? 

Ve 2. kategorii (3. + 4. třída) získala Tereza Tesařová 2. místo 

a Mia Vilímková 1. místo. Ostatní děvčata si také zaslouží velkou po-

chvalu.

Stromy měly svátek

Víte, že se v současné době slaví Den stromů ve více než 40 ze-

mích světa? Dne 20. října jsme oslavili tento významný den s  žáky 

2. třídy. Nejdříve si zopakovali rozdíl mezi listnatými a jehličnatými 

stromy, pak děti jmenovaly konkrétní názvy stromů a  nakonec ve 

skupinkách pracovaly na projektu, ve kterém psaly, malovaly a  za-

mýšlely se nad významem stromů pro lidstvo. Poslední 2 vyučova-

cí hodiny jsme všichni vyrazili ven hledat stromy kolem naší školy 

a hráli jsme různé hry.

Fotbalový turnajFotbalový turnaj

Den stromůDen stromů

Den stromůDen stromů

Soutež Podzimní mužíčekSoutež Podzimní mužíček
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Soutěžili jsme

V letošním školním roce jsme se zúčastnili již několika sportovních 

akcí. V první polovině září začali v Boršicích chlapci 2. stupně futsalem, 

ze kterého si odvezli skvělé 2. místo.

Na konci září mix žáků 1. stupně závodil v Polešovicích v atletickém 

čtyřboji. Odtud si suverénními výkony odvezl celkové 1. místo ze všech 

chlapců David Křemeček, jemuž patří obrovské uznání za všestrannost 

a bojovnost.

Atletikou prvostupňoví pokračovali i v říjnu na Velehradě. Zde jsme 

byli ještě úspěšnější. František Sýkora ze 2. třídy získal celkové 2. místo 

ve své kategorii, dále pak Michaela Navrátilová z  5. třídy vybojovala 

celkové 3. místo v  kategorii starších žákyň a  David Křemeček obhájil 

celkové 1. místo v  kategorii starší žáci. Mladší žáci ve složení Franti-

šek Sýkora, Jaromír Martinek, Josef Martinek a Jaroslav Zapletal získali 

pohár za 1. místo ve štafetě 4x150m mladších žáků. Štafeta starších 

děvčat i chlapců si doběhla pro krásné 2. místo. Dívky závodily ve slo-

žení Lucie Dreslerová, Michaela Navrátilová, Viktorie Mlčáková a Marie 

Pěnčíková. Chlapecká štafeta byla složena z Marka Dvouletého, Adama 

Spurného, Ondřeje Hozíka a Davida Křemečka. Všichni závodníci dostali 

pochvalu za vynikající reprezentaci školy.

Naučme se bránit

Jak ale na to? Odpovědět by nám mohli žáci 6. a 9. ročníku, kteří 

absolvovali v listopadu netradiční a zajímavý kurz sebeobrany. Učili se 

zábavnou a hravou formou zvládat simulované konfl iktní situace mezi 

svými vrstevníky, ale i s dospělým agresorem. Cílem aktivit bylo, aby 

se žáci naučili pod vedením instruktorů správně reagovat na krizové 

situace, aby jako obránci byli fyzicky a  psychicky připraveni včas od-

halit nebezpečí, schopni cíleně vytvářet co nejlepší podmínky pro sebe 

a aby nesli při střetnutí s útočníkem co nejmenší riziko. Zlínský kraj le-

tos zavedl tento dotační program na podporu kurzu sebeobrany žáků 

na základních školách a z dosavadních reakcí je vidět, že tato myšlenka 

je školami a dětmi přijata jako velmi užitečná. 

Zdravím, zdravíš, zdravíme…

Slušné je pozdravit, slušné je i  odpovědět. A  nezapomínat, že 

součástí pozdravu je i úsměv a oční kontakt. A uvědomění si toho, 

kolik lidí můžeme udělat šťastnějšími, když je hezky pozdravíme 

a ještě se na ně usmějeme. Kdo by nebyl rád, když se na něj někdo 

hezky podívá, usměje a slušně pozdraví? Tak pusťme se s chutí do 

toho!

U  příležitosti mezinárodního Dne 

pozdravů se 21. 11. 2022 uskutečnil 

v naší škole projektový den – DEN PO-

ZDRAVŮ pro žáky osmého a devátého 

ročníku. V  rámci projektu se seznámili 

s historií tohoto dne, s pozdravy v růz-

ných zemích a  rozdíly a  zvyklostmi 

v pozdravech u nás a ve světě. Dozvěděli 

se hodně nového o etiketě zdravení ve 

společnosti a  zopakovali si pozdravy 

v anglickém a německém jazyce. 

Soutěžili jsmeSoutěžili jsme

SebeobranaSebeobrana

Den pozdravůDen pozdravů

Den pozdravůDen pozdravů

Den pozdravůDen pozdravů
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Uspořádali jsme Den pro třídu

Máme se rádi?  Co máme společné a v čem se vzájemně lišíme? Umím 

podpořit spolužáka v nesnázích? Co je tolerance? A co tolerance není?

Na tyto a další otázky dal odpověď nový projekt s názvem Den pro 

třídu, do kterého se zapojili  žáci 4. až 9. třídy. Pro žáky si třídní učite-

lé připravili různé zajímavé aktivity a hry na podporu dobrých vztahů 

ve třídě. Nabídly žákům možnost se lépe poznat, ostatní i samy sebe, 

podpořit respekt, empatii a důvěru mezi nimi. V některých třídách se 

žáci dohodli na nových pravidlech třídy a  jejich dodržování. Jinde si 

navzájem upřímně řekli, co se jim líbí nebo naopak nelíbí na spolužá-

cích. Učili se vhodným způsobem vyjádřit své připomínky vůči chování 

druhého člověka. Zaměřili jsme se také na řešení různých konfl iktních 

situací s uplatněním tolerantního chování. Třídnický den splnil pláno-

vaná očekávání a byl pozitivně přijat i žáky.

Co se chystá v prosinci

Prosinec, poslední měsíc v  kalendářním roce. Měsíc plný přání, 

očekávání, radosti, obdarovávání, vůní, světýlek… Ne jinak tomu 

bude i letos. A nejdřív přijde Mikuláš se svojí družinou - čerty a an-

dělem. Děti, obzvlášť nejmladší, s  napětím očekávají, jaký Mikuláš 

bude, trošku se bojí čertovské družiny, ale pohledem na hodného an-

děla se uklidní. A ti nejvystrašenější, ti vždycky najdou bezpečí v ná-

ručích paních učitelek nebo se rafi novaně schovají. V adventním čase 

se všichni připravujeme na Vánoce - pečeme perníčky a cukroví, ku-

pujeme kapra a stromeček, ale hlavně připravujeme dárky, abychom 

udělali radost svým nejbližším. Ve třídách děti losují, koho z kamará-

dů obdarují, nacvičujeme koledy, vyrábíme vánoční přáníčka, peče-

me cukroví a perníčky, zdobíme stromeček. Připravujeme vystoupení 

na Vánoční rozjímání pro občany městyse. V naší škole máme také už 

několik let moc pěknou tradici - Vánoční zpívání na schodech, kte-

ré je vždycky krásným ukončením roku před odchodem na vánoční 

prázdniny. Děti při něm zatančí, zahrají na hudební nástroje, zazpí-

vají, k tomu se přidá pěkný příběh, slovo na závěr roku a přání všeho 

dobrého do roku nového. Předvánoční atmosféru umocňují i koledy 

a rozsvícené svíčky ve vestibulu školy.

Na závěr chceme poděkovat zejména vedení městyse Osvětima-

ny, také zastupitelstvu obce za vstřícnost, dobrou celoroční spolupráci 

a  fi nanční podporu. Členům Spolku rodičů děkujeme za jejich přízeň 

a podporu činností pro naše žáky. 

Nejhezčí dárky, ty nejsou v krabičkách,

ty máme ukryté jen v našich srdíčkách.

V ten večer vánoční zkusme si je přát,

možná je přinese ten, kdo nás má rád.

Vážení občané, přejeme Vám provoněné vánoční svátky a v novém 

roce klid, pohodu a hlavně dobré zdraví. Přejme si, abychom nosili ales-

poň malý kousíček Vánoc v našich srdcích i ve všech dnech roku příštího 

a hledejme cesty k sobě navzájem.  

   Mgr. Milena Vaculíková, zástupce ředitele

      Mgr. Petr Orlický, ředitel školy

Spolková činnost    

Dětský folklorní soubor Klimentek mladší
A už je tu zas, ten vánoční čas

Dětský folklorní soubor Klimentek působí od roku 2010. Právě díky 

Hoře sv. Klimenta, nacházející se nedaleko v Chřibech, vznikl i název 

souboru. 

V letošním roce navštěvuje soubor 20 dětí ve věku od tří do osmi 

let. Jsou to děti z Osvětiman – 7, Medlovic a Újezdce – 9, Syrovína – 1, 

Žádovic - 1 a Labut – 2.

Činnost souboru byla dva roky přerušena pandemií. Přesto jsme 

s  dětmi nacvičili tanečky na letošní hody. Letošní rok jsme zakončili 

Den pro tříduDen pro třídu
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vystoupením na Vánočním rozjímání v  Osvětimanech a  Medlovicích. 

V příštím roce začneme s dětmi nacvičovat nová vystoupení např. na 

Slovácký rok v Kyjově. 

Děkujeme všem rodičům za jejich snahu a  obětavost vést děti 

k folkloru a tradicím a panu starostovi městyse za podporu v činnosti 

souboru. 

Přejeme Vám všem pohodové vánoční svátky.

Vedoucí souboru Marie Klučková,  Pavla Chaloupková

Dětský folklorní soubor Klimentek starší
Je tu opět předvánoční čas, ve kterém pravidelně vychází Osvě-

timanský zpravodaj. A  to je také doba, kdy se se souborem můžeme 

ohlédnout za uplynulým rokem.

Řekněme si to upřímně, rok 2022 byl opět hodně složitý. Opatření 

související s  covidem, jsme sice překonali a  už nám tolik nezasahovala 

do naší činnosti, ale jeho dopad jsme ve spolku pocítili hned při úvod-

ní zkoušce. Po téměř dvouleté pauze se nám sešlo pouze 12 dětí a to 11 

dívek a 1 statečný chlapec. Přesto, že byli stávající členové velmi šikovní, 

pravidelné virózy nám narušovaly zkoušky, na které přicházelo málo dětí.

Jediné vystoupení, kterého jsme se letos zúčastnili, byly Folklorní 

Písecké slavnosti v  Moravském Písku, kam nás pozval místní dětský 

folklorní soubor Písečánek. Představili jsme se zde s pásmem řemesel, 

při kterém nás doprovodili na housle Ondřej Vašek a na basu Tadeáš Pe-

likán. Vystoupení se nám moc povedlo. U místního obecenstva sklidilo 

velký úspěch.

Na závěr školního roku jsme si udělali malou rozlučku, na které děti 

dostaly odměnu a vyrazili jsme na prázdniny s vidinou, že se opět na 

začátku školního roku potkáme.

Bohužel se tomu pro malý počet zájemců zatím nestalo. A tak to 

budeme zkoušet znovu a snad budeme v novém roce úspěšnější. Hlav-

ním vystoupením a zároveň reprezentací obce, které nás v srpnu čeká, 

bude Slovácký rok v Kyjově.

Tímto chceme pozvat všechny zájemce, kluky i holky školního věku 

(už od 1. třídy), aby za námi přišli, naučili se tančit, zpívat a také si užili 

spoustu zábavy nejen při zkouškách, ale i na společných vystoupeních. 

Pokud budete mít zájem, sledujte naše facebookové stránky, kde se do-

zvíte podrobnosti ohledně termínu setkání. Ten je předběžně stanoven 

na středu 4. 1. 2023 v 17:00 hodin v kulturním domě. Těšíme se na Vás.

Krásné Vánoce.

Za DFS Klimentek Romana Mlčáková

Osvětimanská hodová chasa
Vážení spoluobčané, 

rok 2022 míří do fi nále, a při této příležitosti bych vám chtěl s vel-

kou radostí popsat činnost hodové chasy v uplynulém roce i plány na 

rok následující. 

Náš folklorní rok začal již v únoru fašaňkem. Kvůli covidové situaci 

se o konání fašaňku rozhodlo poměrně krátkou dobu před pořádáním 

samotné akce. Z tohoto důvodu jsme se museli spokojit s menší účastí, 

než tomu bylo před covidovou pandemií. Obchůzku po dědině jsme 

zakončili kratším posezením u cimbálu. 

Ani jsme se nenadáli a  začátkem dubna proběhlo první setkání, 

abychom se mohli pomalu připravovat na následující folklorní akce. 

Schůzku jsme pořádali zejména proto, abychom dodali folkloru v Osvě-

timanech nový impuls. Velikonoce byly druhou příležitostí, kdy jsme 

opět mohli vyjít v krojích. Šohaji z chasy vyšlahali, jak mladé děvčice 

z Osvětiman, tak i ty, které máme vypůjčené z okolních vesnic. 

V  posledních letech se chasa trápila s  problémem, který měla se 

získáváním nových mladých členů, kdy se dlouho nedařilo najít způsob, 

jak mladé zaujmout. Tento se nám podařil vyřešit až letos. Jsme nesku-

Folklorní Písecké slavnostiFolklorní Písecké slavnostiFolklorní Písecké slavnosti - společnáFolklorní Písecké slavnosti - společná
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tečně vděční, že jsme zaujali i mladší generaci, na které bude následují-

cí činnost Osvětimanské chasy stát. Na začátku června jsme uspořádali 

„stmelovací“ akci, před hodovou sezónou, abychom novým členům 

ukázali a pověděli, co je všechno čeká a jaké zkušenosti nasbírají. Ne-

stačili jsme se divit, kolik nových zájemců nás navštívilo. Děkujeme. 

Srpen zaklepal na dveře a my jsme se pomalu, ale jistě, začali při-

pravovat na další akce. Pěvecké a taneční zkoušky byly o to intenziv-

nější, protože nás druhý víkend v  září čekaly Slovácké slavnosti vína 

v  Uherském Hradišti. Oproti minulým ročníkům, jsme se rozhodli re-

prezentovat Osvětimany v programu mikroregionu Buchlov, vlastním 

vystoupením. Zde jsme za doprovodu mladé cimbálové muziky Osvě-

timany, nově s názvem Cimbálová muzika Muškát, ukázali tance z ky-

jovského regionu. Kluci zatančili verbuňk a také zazpívali jako děvčata. 

Po této akci nám již nic nebránilo se plně soustředit na přípravu hodů. 

Září uteklo jako voda a už tu byl druhý říjnový víkend a celé Osvě-

timany žily folklorem. Roli starších stárků si po třech letech zopakovali 

Ondřej Vašek s Terezií Malinovou, které za mladší stárky doplnili Jakub 

Vašek s  Annou Lukeštíkovou. Týden před konáním hodů byl ve zna-

mení příprav. Zakončili jsme ho pátečním zapalováním hodů. Sobotní 

hodový den započal povolením hodů starostou u Obecního úřadu. Ná-

sledně se z  náměstí chasa přesunula na Vřesovskou ulici vyzvednout 

bratry Vaškovi, kteří poté vedli chasu na školní bytovku pro stárky Annu 

a Terezii. Průvod obcí jsme za doprovodu dechové hudby Nedakoňan-

ka zakončili hodovou mší v kostele sv. Havla. Na večerní zábavě jsme 

předvedli hodové pásmo za doprovodu cimbálové muziky Džbánek. 

Hodový víkend jsme uzavřeli nedělním Posezením u cimbálu s cimbá-

lovou muzikou Oskoruša. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří 

se na organizaci a průběhu všech výše zmíněných akcí podíleli. Jsou to 

především všichni krojovaní, dále organizátoři, pomocníci, včetně těch, 

kteří se starají o přípravu krojů. 

Pro letošní rok krojované akce skončily. My ale nezahálíme a už teď 

se intenzivně připravujeme na rok příští. V sobotu 11. února 2023 se 

bude pod naším vedením opět konat Fašaňk, který po několika letech 

zakončíme v  kulturním domě pochováváním basy a  posezením s  již 

zmiňovanou cimbálovou muzikou Muškát. 

Rok 2023 bude významný také díky Slováckému roku v  Kyjově, 

který se opět koná po čtyřech letech. Už teď probíhají první schůzky 

ohledně této folklórní akce, protože jsme se rozhodli naši účast v Kyjově 

posunout o kousek dál. V sobotu, která je hlavním dnem celého čtyř-

denního prodlouženého víkendu, vystoupíme s  ostatními folklorními 

složkami z obce v pořadu Roztančené náměstí. Všichni se budeme pre-

zentovat v rámci půlhodinového medailonku o Osvětimanech. V pod-

večer, po slavnostním průvodu, budeme pokračovat na Roztančeném 

náměstí při besedě s naší cimbálovou muzikou. 

Rádi bychom zastupovali Osvětimany s co největším počtem kro-

jovaných. Proto vás prosíme, abyste sledovali naše sociální sítě, kde 

budeme s  dostatečným předstihem přidávat informace o  společných 

veřejných zkouškách, abychom si všichni mohli v Kyjově zazpívat pís-

ničky z Osvětiman. 

Závěrem vás srdečně zveme na všechny folklorní akce v  příštím 

roce.

Za Osvětimanskou hodovou chasu Ondřej Vašek
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Klub žen
Klub žen má v Osvětimanech už dlouholetou tradici. Je škoda, že 

tak málo žen se mezi nás zapojuje. Scházíme se na Žabím rynku při 

plánování a přípravách akcí. Pravidelně chodíme cvičit. Ve spolupráci se 

složkami obce pořádáme Vánoční rozjímání a jiné akce. Na leden příš-

tího roku připravujeme pro děti karneval, na který Vás srdečně zveme.

                 Blanka Blažková 

Cvičení žen
Každé pondělí od 18 hodin probíhá v sále obecního domu Cvičení 

žen. Přijďte si protáhnout tělo. 

Těší se na Vás Blanka Blažková

Sbor dobrovolných hasičů
Začátek roku 2022 byl stále ve znamení covidových opatření 

a my byli nuceni už podruhé v řadě Hasičský bál zrušit. Naštěstí se 

v  průběhu dalších měsíců tato opatření zmírňovala až do úplného 

rozvolnění. I díky tomu se práce hasičů vrátila do zajetých kolejí tak, 

jak jsme v předchozích letech byli zvyklí.

První velkou jarní akcí, která byla uspořádána, bylo Stavění máje 

na náměstí. Po jednoleté pauze se hasiči i celá dědina dala do jeho 

slavnostního stavění. Tento se nakonec krásně tyčil nad vesnicí. Snad 

i tato spolupráce zařídila, že letos ho nikdo nepokácel. Pokáceli jsme 

ho vlastnoručně poslední den měsíce.

V  měsíci květnu Sbor dobrovolných hasičů v  Újezdci, pořádal 

Okrskovou soutěž v požárním sportu. Bez velkých příprav a trénová-

ní jsme na soutěž postavili jeden tým mužů, který suverénně porazil 

všechny ostatní týmy z okolí. Za tento výkon jsme získali první místo 

a obdrželi krásný pohár a diplom.

Na přelomu května a června jsme na Nové louce znovu otevřeli 

již známou Osvěžovnu U  hasičů. Na čepu bylo jarošovské pivo, jak 

už jste u  nás zvyklí, točená sodovka a  v  neposlední řadě smažené 

bramboráky. Děkujeme všem, kteří Osvěžovnu navštívili a budeme 

se na Vás těšit opět za rok.

V průběhu celého roku, vyjma letních prázdnin, byl veden kroužek 

mladých hasičů. Tento je hojně navštěvován dětmi. Věřím, že si mohu 

za sebe i za rodiče dovolit poděkovat všem vedoucím a pomocníkům, 

kteří s vedením dětí pomáhají. Před letní pauzou bylo pro děti a rodi-

če uspořádáno společné hasičské opékání špekáčků na Žabím rynku. 

Menší příspěvek o činnosti kroužku uvádíme v samostatném článku.

V měsíci lednu jsme opět uklidili kousek dědiny. Proběhl standard-

ní sběr železného šrotu. Odpadu bylo opět požehnaně, a  my Vám za 

tento příspěvek moc děkujeme.

A  co nás čeká dál? Usilovně pracujeme na uspořádání dalšího 

Hasičského bálu. V  lednu příštího roku by se měl ofi ciálně konat 10. 

ročník. Bohužel kvůli dvěma zrušeným bálům, bude ročníkem osmým 

a bude se konat v sobotu 21. 1. 2023, přesně mezi dvěma koly prezi-

dentské volby. Můžete se těšit, že navážeme tam, kde jsme před dvěma 

lety skončili. Na programu budou jak scénky, tak tombola, bohatý šenk 

a nově zahraje živá kapela VERDE ze Břestku.

Na závěr bych Vám rád popřál veselé Vánoce, dětem bohatého Je-

žíška a do nového roku 2023 hlavně spoustu zdraví, štěstí a spokoje-

nosti. To vše Vám přejí Vaši HASIČI OSVĚTIMANY!

Za SDH Osvětimany Patrik Slovák

Zásahová jednotka – JSDHO Osvětimany 2022
Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás tímto článkem seznámil s činností jednotky 

dobrovolných hasičů obce Osvětimany – tedy výjezdovou jednotkou.   

Letošní rok byl pro hasiče velmi zajímavý tím, že jej můžeme rozdě-

lit na dvě poloviny. V prvním pololetí bylo hodně výjezdů, v druhém se 

jednotka soustředila více na výcvik a školení. 

První letošní zásah se uskutečnil na konci ledna, kdy jednotka 

vyjela ke kolapsu osoby na skipark.  Za použití defi brilátoru (AED) ha-

siči resuscitovali osobu až do příjezdu zdravotnické záchranné služby. 

V polovině února osvětimanští hasiči vyjeli na požár lesa mezi obcemi 

Vřesovice a Hýsly. 

Nejvíce vytíženým měsícem letošního roku byl pro hasiče březen. 
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Celkem hasiči vyjeli k  osmi událostem, z  toho v  sedmi případech se 

jednalo o hašení požáru a jednou o spolupráci s Policií ČR. V polovině 

března se rozezněly sirény poprvé a jednotka vyjela k požár náletových 

dřevin u  sadu ve Stříbrnicích. Tento požár byl problematický tím, že 

nepřístupný terén komplikoval hašení. Bylo nataženo dlouhé hadicové 

vedení, které se muselo několikrát přemisťovat. Od 22. března byla jed-

notka vysílána k zásahu téměř každý den až do konce měsíce. Během 

tohoto období vyjela k hlášenému požáru do Vřesovic, další den k po-

žáru lesa a boudy do Medlovic a následující den k požáru trávy v Osvě-

timanech. Zde se díky včasnému zpozorování, podařilo požár lokalizo-

vat ještě před příjezdem dalších jednotek. Kdyby byl požár nahlášen 

později, vlivem velkého sucha by bylo jeho hašení velmi komplikova-

né. Následně jsme byli vysláni znovu na požár lesa v Medlovicích, kde 

došlo k rozhořívání ohně. V tomto místě jednotky zasahovaly již před 

dvěma dny. Po jednodenní pauze, kdy jsme si říkali, že už snad stači-

lo, byl opět vyhlášen poplach. Tentokrát na požár kompostu a stromků 

v osvětimanské chatové oblasti. 

Takto vytížený týden u dobrovolných hasičů nepamatuji, nicméně 

souhrn březnových zásahů nebyl stále u konce. Když se 29. března po 

půl třetí ráno rozezněl opět poplach, nebylo to pro nás až tak velké pře-

kvapení, ovšem jen do té doby, než jsme zjistili, že se jedná o  požár 

Hospody Na Srubu. Při příjezdu k místu zásahu se většině hasičů nasky-

tl pohled na největší požár v jejich hasičské kariéře. Ihned jsme zahájili 

průzkum a vytvořili dva hasební proudy. Prvotní snahou bylo požár lo-

kalizovat, aby se dál nešířil, ale podrobným průzkumem bylo zjištěno, 

že je již v takové fázi, kdy to není zcela možné. Po příjezdu hasičů ze 

Žeravic bylo zahájeno doplňování vodou naší cisterny a další jednotky 

vytvořily další hasební proudy. Požár byl pro naši jednotku ukončen až 

ve večerních hodinách.

Druhé čtvrtletí se neslo v duchu technických pomocí, planých po-

plachů, součinnostního výcviku s  profesionálními hasiči a  pátrání po 

pohřešované nezletilé osobě. 

Další větší zásah pro naši jednotku byl v  druhé polovině měsíce 

června, kdy jednotka vyjela k hlášenému požáru střechy smuteční síně 

v Boršicích. Ve spolupráci s ostatními jednotkami se podařila střecha 

rozebrat a požár uhasit. Naše jednotka se vrátila na základnu po pěti 

hodinách. 

Místní hasiči se také, stejně jako každý rok, zhostili čištění koryta 

potoka u hřiště. V červenci jsme byli vysláni do Zlína, odkud jsme pře-

vezli ukrajinskou rodinu na ubytování do Osvětiman. Prozatím posled-

ním zásahem byl nahlášený požár v  Osvětimanských skalách, kde se 

nacházelo nehlídané ohniště v lese.

V říjnu se jednotka zúčastnila velkého cvičení dobrovolných jedno-

tek v Žeravicích. Pořádající hasiči ze Žeravic pozvali hasiče z Kyjova, Sva-

tobořic-Mistřína, Vracova a Osvětiman. Připraveno bylo pět stanovišť, 

na kterých jednotky plnily různé úkoly. Byly zaměřeny na celé spekt-

rum událostí, ke kterým se hasiči mohou při své činnosti dostat – od 

první pomoci, přes hašení a vyhledávání osob v zakouřeném prostoru, 

až po lezecké techniky. Na každém ze stanovišť byl přítomný odborný 

dozor, který následně s každým družstvem probral jejich taktiku a způ-

sob zásahu. Jednalo se o velmi dobrý způsob prověření znalostí. 

Závěrem mi dovolte Vám popřát klidné a pohodové prožití svátku 

vánočních, rodinnou pohodu a dobrý vstup do nového roku. Všem ha-

sičům patří ještě navíc mé poděkování za jejich dobrovolnou činnost 

a profesionální přístup.

Michal Mlčák, velitel jednotky 

Požár Hospody Na SrubuPožár Hospody Na Srubu

Vítězové Okrskové soutěže v ÚjezdciVítězové Okrskové soutěže v Újezdci

Dětská soutěž v ŽeravicíchDětská soutěž v Žeravicích

Požár Smuteční síně v BoršicíchPožár Smuteční síně v Boršicích
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Včelaři
Včelařská základna má 13 členů, kteří pečují o 101 včelstev.  V roce 

2022 bylo vyprodukováno 2 100 kg druhových medů a  59 kg vosku 

a odchováno 19 matek pro rozšíření včelstev a tvorbu oddělků. Na ka-

tastru městyse Osvětimany jsou umístěna včelstva včelařského krouž-

ku a včelstva tří včelařů a jedné včelařky z jiných organizací v celkovém 

počtu 88 včelstev. Celkový počet včelstev je 189. 

Ve dnech 16. – 18. 9. 2022 jsme se včelaři absolvovali zájezd směr 

Jižní Čechy. Ubytováni jsme byli v hotelu Kristián Kubova Huť. Naší prv-

ní zastávkou byla návštěva Máchova včelína v Krušlově na Strakonicku, 

který je ve střední Evropě unikátní. Jedná se o  rozsáhlejší dřevěnou 

stavbu s  vyřezávanými a  malovanými prvky a  s  výjimečnou sbírkou 

přesahující 80 řezeb a  výtvarně ztvárněných úlů. Stavbu obklopuje 

květná zahrada a díky nadmořské výšce 740 m. n. m., ve které se včelín 

nachází, jsme mohli obdivovat kouzelné výhledy předhůří Šumavy.

V obci Dobrá Voda u Hartmanic v národním parku Šumava se na-

chází kostel sv. Vintíře, kde je umístěn monumentální skleněný oltář 

(retabulum), který je odborníky považován za naprostý evropský uni-

kát. Tento je široký 5 m, vysoký 3,5 m a váží celkem 7 tun. V kostele 

je dále k vidění skleněná socha sv. Vintíře v životní velikosti, skleněný 

oltářní stůl (menza), skleněný pultík ke čtení z bible (ambon), rozměr-

ný skleněný reliéfní betlém a 14 originálních skleněných desek s reliéfy 

křížové cesty, přičemž každá deska váží až 140 kg. 

Dále jsme zavítali do Husince, kde jsme si prohlídli rodný dům Mi-

stra Jana Husa. V tomto měšťanském domě č. p. 36 se podle tradic měl 

narodit kněz a kazatel Jan Hus. V jádře gotický dům je dnes významnou 

renesanční stavbou. Tento byl postaven asi kolem roku 1616 a později 

v důsledku požárů přestavován. Od roku 1978 je stavba národní kultur-

ní památkou.

V  sobotu po příjezdu do Německa jsme navštívili sklárnu Mauth, 

kterou vlastní dva Češi.  Shlédli jsme tam ukázku vyfukování speciální-

ho šumavského skla a poté velkou prodejnu, kde jsme si mohli vybrat 

ze spousty výrobků.  

 František Šišák, včelař

Rybáři
Letošní rok uplynul jako voda, proto bych vám chtěl rád připome-

nout, co všechno se v našem spolku, za tu dobu událo. Začátek každého 

roku je pro nás ve znamení přípravy výroční členské schůze, na které 

podáváme našim členům zprávu o činnosti výboru, hospodaření a se-

znamujeme s  nástinem plánu na rok další. V  lednu a  únoru probíhá 

ve dvou termínech výdej nových rybářských povolenek, také otevírá-

me rybářský kroužek pro děti a školení pro dospělé, vedoucí k získání 

prvního rybářského lístku. Letos je úspěšně absolvovalo celkem 13 dětí 

a dospělých. Jsme rádi, že i v  této době se stále najdou noví zájemci 

o sportovní rybolov. Snažíme se novým rybářům tuto činnost každoroč-

ním vzděláváním umožnit. V  letošním roce dosáhl počet členů našeho 

spolku 360 a má setrvalou tendenci. Osvětimanská přehrada se nachází 

v krásném prostředí zalesněného údolí, proto se rybáři snaží celoročně 

udržet její okolí čisté a upravené. Pravidelně v průběhu roku provádíme 

úklid odpadků na březích přehrady, preventivně umisťujeme pytle na 

odpad a staráme se o sečení hráze i jejího okolí. V rámci údržby rovněž 

Prodejna ve sklárně MauthProdejna ve sklárně Mauth



Osvětimanský zpravodaj

23

www.facebook.com/ObecOsvetimany

2022

Zahrádkáři  
Osvětimanským zahrádkářům 

v letošním roce opět příroda nepřála

V letošním roce 2022 nás postihla neúroda, stejně jako v roce 2019. 

Tentokrát to však bylo ještě horší, což se projevilo na množství zpra-

covaného ovoce v  pěstitelské pálenici i  v  moštárně. Neúroda nastala 

především v důsledku jarních mrazíků a sucha.

Sezona pěstitelského pálení roku 2022 byla zahájena 21. 9. 2022 

a ukončena začátkem prosince 2022. Do konce listopadu bylo zpraco-

váno jen 18 100 kg ovoce pro 60 zákazníků a bylo vyrobeno 1.059 litrů 

absolutního alkoholu, to je asi 2 120 litrů 50% alkoholu. Cena za vypá-

lení absolutního alkoholu byla 340,- Kč za litr.  

I když jsme měli zafi xovanou cenu plynu a elektřiny, dodavatel nám 

ji během sezony jednostranně zrušil a bude nám účtována cena spoto-

vá, kterou určuje německá burza. Cena plynu je rozhodující položkou 

pro výpočet ceny za pálení. Takže jestli jsme vydělali, nebo prodělali, 

uvidíme až při faktuře za plyn. Protože jsme považováni za fi rmu, netý-

ká se nás zastropování cen energií, jako pro občany.

Dle získaných informací, nebyla v našem okolí zahájena sezona v 5 

pěstitelských pálenicích a v 6 probíhala výroba jen jeden měsíc. Osud 

naší pěstitelské pálenice je v rukou neschopné vlády, protože uvažuje 

o dalším zvýšení spotřební daně!!

Jsme rádi (a zákazníci také), že se nám podařilo pálenici otevřít ale-

spoň na omezenou dobu a malému počtu stálých zákazníků vyhovět. 

V  důsledku toho, bylo zajištění provozu organizačně velmi náročné, 

především z důvodů dodržení technologických a celních předpisů.

V moštárně bylo v roce 2022 zpracováno 9 450 kg jablek a hrušek 

a z toho vyrobeno 4 683 litrů moštu. Pro školu jsme vyrobili bezplatně 

510 litrů. Cena za moštování byla 6,- Kč za 1 litr moštu. Provoz moštár-

ny byl ukončen až v polovině listopadu. 

Jménem výboru základní organizace Českého zahrádkářského sva-

zu v Osvětimanech, přeji všem zahrádkářům, občanům a zákazníkům, 

kteří využili našich služeb v pěstitelské pálenici i moštárně, radostné 

Vánoce a šťastný, úspěšný a doufejme příznivější rok 2023.

    Pavel Kníž

Lesní družstvo
Vracíme vodu lesu

Vážení občané, dovoluji si Vás informovat o  aktivitách Lesního 

družstva Osvětimany, které se netýkají přímo lesního hospodaření, ale 

s ním velmi spjatou ochranou přírody. V posledních letech se několikrát 

opakovaly velmi teplé a suché roky. Na našem katastru došlo k poklesu 

spodní vody a tím i k vyschnutí pramenišť a míst s vysokou hladinou 

spodní vody. V letošním roce jsme provedli dvě akce, které budou mít 

vliv na zlepšení přírodních podmínek, důležitých pro rozvoj živočichů, 

kteří vodu nezbytně k životu potřebují. 

provádíme prořez porostu v těsné blízkosti přehrady. Toto vše vyžaduje 

spoustu hodin dobrovolné práce našich členů. Letos jsme také nainsta-

lovali nové informační tabule, vyznačující revír a opětovně jsme vymezili 

území v zadní části nádrže, kde je zakázán sportovní rybolov.

Každoročně je naší největší akcí organizace Nočních rybářských zá-

vodů, které jsme letos pořádali začátkem července. Jelikož je náš revír 

vždy kvalitně zarybněný a  závody mají již letitou tradici, byla i  letos 

účast velká. Rybáři nachytali spoustu velkých ryb a všichni si užili grilo-

vaných pochutin v bufetu. V bohaté tombole závodníci vyhráli mnoho 

hodnotných cen. Tímto zveme i širokou veřejnost, aby přišla závodní-

ky povzbudit, nebo si jen pochutnat na grilovaném pstruhovi. Rádi se 

v příštím roce se všemi setkáme. 

Za všechny rybáře Vám přeji poklidné prožití svátků vánočních 

a v novém roce hodně zdraví a rodinné pohody.

Klučka Vít, místopředseda

První a největší je výstavba malé vodní nádrže v lokalitě Velké smr-

čí. Hlavním důvodem výstavby je zadržení vody v krajině, nekomerční 

chov ryb, obnova fl ory a  fauny vázané na vodní prostředí, zajištění 

vody pro zvěř a v neposlední řadě zásoba vody pro případných hašení 

lesních požárů. Význam této stavby pro okolí je především krajinotvor-

ný, který zlepšuje mikroklimatické poměry v okolí vodní plochy. 

Druhou, ale stejně důležitou akcí je výstavba vodních tůní, kte-

ré budujeme na místech původních mokřadů, případně pramenišť. 

U těchto tůní není nutná celoroční hladina vody, postačí pouze v jar-
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TJ Osvětimany 

ních měsících v době vývoje obojživelníků. I přes velmi suchý podzim 

v letošním roce je v tůních dostatek vody. Ihned po výstavbě začala zvěř 

tyto tůně vyhledávat.

Prosím návštěvníky lesa, abyste se při svých procházkách chovali uvě-

doměle a kulturně. Les je v prvé řadě životním prostředím zvěře. Se zvy-

šujícími se aktivitami lidí je zvěř rušena (ve dne i v noci) a proto se stěhuje 

na pole, kde má daleko více klidu. Vstup do lesa je u nás volný, ale návštěv-

níci musí brát ohled na to, že tam probíhají pracovní činnosti jako je těžba, 

soustřeďování a odvoz dřeva.  Z důvodu Vaší bezpečnosti se těmto místům 

vyhněte, případně počkejte až na signalizaci pracovníků o možnosti vstupu 

do ohroženého prostoru. Chráníte si tím především své zdraví a život.

Všem občanům přeji klidné a  spokojené prožití vánočních svátků, 

hodně štěstí a zdraví v novém roce. Ukázněným návštěvníkům přeji hod-

ně zážitků při aktivitách v lesích ve správě Lesního družstva Osvětimany.

Miloš Peška, ředitel

Vážení přátelé osvětimanské kopané, opět po roce se k Vám dostávají informace o činnosti TJ Osvětimany.

Rok 2022 se zapsal „zlatým písmem“ do historie osvětimanské kopané. Naše mužstvo mužů vyhrálo 1. A třídu, skupinu B, Zlínského kraje 

a postoupilo poprvé v historii do krajského přeboru. Byl to nejkrásnější dárek k 90. výročí založení fotbalového oddílu v Osvětimanech.

Začátkem července 2022 proběhly na hřišti důstojné oslavy 90. 

let kopané v  naší obci za účasti fotbalového mužstva internacionálů 

1. FC Slovácko, které se utkalo v mužstvem TJ Osvětimany. Další zápas 

sehrály „fotbalové legendy“ Osvětiman proti „legendám“ Kyjovska. 

U příležitosti oslav byli vyznamenáni zasloužilí funkcionáři TJ Osvěti-

many a více jak padesát bývalých hráčů Osvětiman obdrželo Pamětní 

listy. 

Tůně, lokalita JavorTůně, lokalita Javor

Tabulka celková ročníku 2021 - 2022

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 Osvětimany 26 22 2 2 93:32 68

2 Hluk 26 18 5 3 92:39 59

3 Bojkovice 26 16 5 5 67:36 53

4 Těšnovice 26 15 3 8 52:40 48

5 Nivnice 26 14 3 9 50:37 45

6 Šumice 26 11 3 12 51:62 36

7 Dolní Němčí 26 10 3 13 52:57 33

8 Buchlovice 26 9 5 12 41:50 32

9 Koryčany 26 8 5 13 37:57 29

10 Kunovice 26 9 1 16 48:69 28

11 Újezdec 26 7 5 14 43:69 26

12 Nedachlebice 26 7 3 16 41:70 24

13 Zlechov 26 5 5 16 31:61 20

14 Fryšták 26 5 4 17 44:63 19

Hráči, kteří v této soutěži hráli za Osvětimany a jejich statistiky:

ID Jméno Příjmení Z Góly ŽK ČK

93011736 Jan Bartoš 18 5 1 0

97041520 Michal Blahoušek 5 2 0 0

83090484 Vít Brázdil 2 0 0 0

00051034 Miroslav Čevelík 22 16 1 0

76070639 Petr Drobisz 1 0 0 0

94020171 Michal Groulík 1 0 0

03070791 Tibor Horáček 7 1 2 0

89060906 Petr Chvojka 21 0 1 0

81100464 René Křemeček 1 1 0 0

00030860 Vojtěch Kučera 18 4 3 0

77080730 Pavel Němčický 10 0 1 0

96061358 Lukáš Ohnutek 19 0 1 0

02080119 Vojtěch Pak 12 5 0 0

88021639 Jiří Perůtka 21 3 2 0

96030223 Michal Petrucha 8 0 4 0

98080760 Filip Pfeff er 6 0 0 0

02060006 Ondřej Porč 12 10 3 0

87020353 Marek Přílučík 15 2 1 0

02090091 Bronislav Rajsigl 20 3 1 0

96051822 Adam Skřivan 18 13 1 0

81041501 Veliče Šumulikoski 21 6 2 0

00100192 Miroslav Tomaštík 18 12 4 0

02041020 Ondřej Vašek 13 0 2 0

01080827 Michal Vykoukal 7 0 0 0
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Muži – střelci po podzimní části:

Furmánek Patrik 10

Tomaštík Miroslav 6

Straňák Radim 3

Čevelík Miroslav 2

Bartoš Jan 2

Polák David 2

Závěrem patří poděkování realizačnímu týmu ve složení: P. Němčic-

ký, Ing. V. Mynář, R. Křemeček, vedoucí mužstva M. Berka a také všem 

hráčům za reprezentaci našeho městyse. Dík patří manželům Jančovým 

i L. Křemečkovi st. za vzornou údržbu sportovního areálu, dále hospodě 

P. Korvase, nejlepšímu klobáskáři R. Náplavovi. Je třeba zvlášť poděko-

vat sponzorům, panu Důbravovi, Mynářovi, Pfeff erovi a městysu Osvě-

timany, pořadatelům a  všem ostatním, kteří pomáhají osvětimanské 

kopané.

Výbor TJ Osvětimany přeje všem hráčům, fotbalovým fanouškům 

i občanům Osvětiman krásné a pohodové Vánoce. Do roku 2023 hodně 

zdraví, štěstí a spokojenosti.

 Otakar a Luboš Berka 

1.Kolo  Sobota 6. 8. 2022 17:00 Osvětimany – Slušovice 2:0 (0:0) 200 diváků Osvětimany

2.Kolo Sobota 13. 8. 2022 17:00 Morkovice – Osvětimany 3:3 (0:3) 160 diváků Morkovice

3.Kolo Neděle 21. 8. 2022 15:00 Osvětimany – Luhačovice 2:0 (2:0) 150 diváků Osvětimany

4.Kolo Sobota 27. 8. 2022 16:30 Kvasice – Osvětimany 2:0 (1:0) 249 diváků Kvasice

5.Kolo Neděle 4. 9. 2022 10:00 Osvětimany – Boršice 2:1 (1:1) 180 diváků Osvětimany

6.Kolo Sobota 10. 9. 2022 16:00 Bystřice pH – Osvětimany  0:0 (0:0) 100 diváků Bystřice pH

7.Kolo Sobota 17. 9. 2022 15:30 Osvětimany – Nedašov 9:0 (5:0) 250 diváků Osvětimany

8.Kolo Neděle 25. 9. 2022 15:30 Nevšová – Osvětimany 2:2 (0:1) 100 diváků Nevšová

9.Kolo Neděle 2. 10. 2022 15:00 Osvětimany – Strání 0:1 (0:0) 310 diváků Osvětimany

10.Kolo Sobota 8. 10. 2022 15:00 Napajedla – Osvětimany 1:1 (0:1) 150 diváků Napajedla

11.Kolo Neděle 16. 10. 2022 14:30 Osvětimany – Franc. Lhota 5:1 (2:0) 150 diváků Osvětimany

12.Kolo Neděle 23. 10. 2022 14:30 Štítná nVl – Osvětimany 1:4 (1:1) 150 diváků Štítná nVl

13.Kolo Sobota 29. 10. 2022 14:30 Osvětimany – Brumov 0:1 (0:0) 180 diváků Osvětimany

Konečná tabulka po podzimní části soutěže:
Perůtka Jiří 1

Růžička Jan 1

Kowalík Jakub 1

Šumulikoski Veliče 1

vlastní Nedašov 1

Krajská podzimní mistrovská soutěž byla zahájena začátkem srpna. Naše mužstvo pod vedením staronového trenéra Pavla Němčického bylo 

posíleno o několik mladých hráčů ze Slovácka a dosáhlo těchto výsledků:

Statistiky hráčů po podzimní části soutěže:

ID Jméno Příjmení Záp. Góly ŽK ČK Minuty

03081154 Adam Bartoš 7 0 0 0 640

93011736 Jan Bartoš 13 2 2 0 918

00051034 Miroslav Čevelík 12 2 0 0 432

99081054 Patrik Furmánek 13 10 3 0 917

94020171 Michal Groulík 11 0 0 0 833

03070791 Tibor Horáček 13 0 1 0 964

89060906 Petr Chvojka 13 0 1 0 1138

04070053 Jakub Kowalík 13 1 0 0 532

00030860 Vojtěch Kučera 2 0 0 0 40

97101609 Lukáš Mareš 3 0 0 0 245

77080730 Pavel Němčický 0 0 0 0 0

88021639 Jiří Perůtka 11 1 3 0 900

98080760 Filip Pfeff er 2 0 0 0 59

03090152 David Polák 7 2 0 0 644

02090091 Bronislav Rajsigl 5 0 0 0 176

03120346 Jan Růžička 9 1 1 0 747

96051822 Adam Skřivan 3 0 0 0 228

04030552 Jakub Slaměna 12 0 1 0 796

96050880 Radim Straňák 13 3 1 0 970

81041501 Veliče Šumulikoski 4 1 2 0 370

00100192 Miroslav Tomaštík 9 6 1 0 685

97051153 Martin Zapletal 13 1 2 0 933
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Malí a velcí – Ukliďme Osvětimany a Medlovice
V  sobotu 2. dubna 2022 jsme se společně s  obcí Medlovice, Mysli-

veckým spolkem Osvětimany, Základní a mateřskou školou Osvětimany 

a Mateřskou školou Medlovice zapojili do celorepublikové akce UKLĎME 

ČESKO. Chtěl bych poděkovat všem za účast a úžasné nasazení. Velmi si 

ceníme těch, které neodradilo chladné počasí a přišli udělat něco na pro 

naši přírodu. Velký dík patří především našim nejmenším spoluobčanům, 

dětem školního a předškolního věku. Tito mravenečci významně přispěli 

svou pomocí k očištění naší přírody, domova mnohých živočichů a rostlin. 

Jejich účast je nadějí, že péče o krajinu bude aktivní i v dalších letech. 

Aleš Pfeff er, starosta městyse
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Penzion Malovaný, Ski park Osvětimany 

a Hospoda Na Srubu, děkuje všem svým zákaz-

níkům, kamarádům a  známým, za projevenou 

podporu v  uplynulém roce. Tento rok byl pro 

nás, především pro Hospůdku, po tragických 

událostech nelehký, ale spolu s  vámi všemi, 

jsme to zvládli. Už teď pracujeme na tom, aby 

Hospůdka byla co nejdříve postavená.

Přejeme Vám krásné Vánoce, plné rados-

ti, lásky a štěstí a budeme se na Vás brzy těšit 

v blížící se zimní sezoně na svahu.

Kolektiv areálu Skiparku

Areál Skiparku Osvětimany

Mše svaté o Vánocích
24. 12. Štědrý den – půlnoční ve 22.00 hod. 

25. 12. Narození Páně v 9.00 hod.

26. 12. Sv. Štěpána v 9.00 hod.

31. 12. Sv. Silvestra v 16.00 hod. – na ukončení roku

1. 1. 2023 – Nový rok v 9.00 hod. 

Betlémské světlo – od pátku 23. 12. v kostele

Tříkrálová sbírka – v sobotu 7. 1.

Kinokavárna
Hledáme promítače do naší kinokavárny. Pro bližší informace vo-

lejte na tel. 572 594 111.



Osvětimanský zpravodaj

28

www.osvetimany.cz

 prosinec

Osvětimanský zpravodaj vydává Úřad městyse Osvětimany. Redakční rada: Mgr. Marie Kordulová a Jana Sojáková. 

 www.osvetimany.cz, www.facebook.com/ObecOsvetimany. Náklad 350 ks. Vychází 1x ročně. Grafi cká úprava a tisk: Tiskárna Brázda - www.tiskarnabrazda.cz

Vánoční rozjímání 


