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Přejeme Vám příjemné prožití 

vánočních svátků a v novém roce 

pevné zdraví, mnoho štěstí 

a spokojenosti.

městys Osvětimany
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Úvodní slovo starosty
Vážení občané,

jako vždy v tomto předvánočním čase a s blížícím se koncem roku 

se do Vašich rukou dostává další číslo obecního zpravodaje a opět Vás 

budu stručně informovat o tom, co se v druhé polovině roku událo, co 

jsme zbudovali a co nás v dalším roce čeká.  

Než začnu s  výčtem dokončených nebo započatých různých sta-

vebních akcí a  dotačních titulů, jsem velmi rád, že mohu říci, že náš 

krásný městys žije plným kulturním a  společenským životem. Za to 

všichni vděčíme Vám, občanům, kteří jste ochotni přiložit ruce k dílu 

a angažovat se v různých spolcích, sdruženích, nebo se alespoň aktivně 

zúčastňovat akcí v obci pořádaných.

Těžko si lze kulturní a společenský život v obci představit bez ma-

lého i velkého Klimentku a jejich mladé cimbálové muziky. Jejich vy-

stoupení nás vždy velmi potěší a pobaví a utvrzuje nás ve vědomí, že 

folklórní život u nás nezanikne, ale spíše bude vzkvétat. To potvrzuje 

i naše chasa, bez které by nebyly krásné hody, fašaňk, vzorná reprezen-

tace na Kyjovském roku a Slováckých slavnostech vína. Také bez našich 

divadelních ochotníků, jejich představení a nezapomenutelných zážit-

ků na divadelním bále by to nebylo ono.

Nesmíme také zapomenout na akce vzdělávací, historické jako na-

příklad výstavu o Velké Moravě spojenou s  přednáškou Doc. PhDr. L. 

Galušky, CSc. Dále uctění památky našich významných rodáků odhale-

ním pamětní desky letci praporčíku Ladislavu Bilíkovi.  

Nemohu také zapomenout na hasiče. Jejich práce není tak vidět 

a  málokdo ví, kolik svého volného času musí věnovat tomu, aby byli 

připraveni jak po odborné stránce, tak i po stránce připravenosti zása-

hové techniky. Jistě se také těšíme na jejich bál, který zahajuje kulturní 

život v novém roce a jistě bude opět excelentní.

Neodmyslitelný je i  život na poli sportovním. Zasloužili se o  ně 

hlavně naši mladí šachisté i šachové družstvo mužů, fotbalisté a hlavně 

naši fotbaloví žáci, kteří poprvé hrají krajskou soutěž a v tabulkách jim 

patří čelní místa. Starší žáci jsou druzí a mladší čtvrtí. Jistě vynikající 

výsledky. Mužům se v  podzimní části soutěže moc nedařilo. Věříme 

však, že po kvalitní zimní přípravě vše na jaře napraví. 

Také spoluobčané organizovaní ve spolcích včelařů, myslivců, rybá-

řů a zahrádkářů dokreslují a doplňují život v obci. 

Díky Vám všem žijí Osvětimany bohatým kulturním a  společen-

ským životem.  Za to Vám všem děkuji a věřím, že ve své práci pro měs-

tys budete i nadále pokračovat.

Nyní k  akcím stavebním a  dotačním titulům. Ve druhé polovině 

roku jsme dokončili následující akce.

Stavební úpravy hasičské zbrojnice, které spočívaly v úpravě par-

kování zásahového vozidla nákladem asi 400 000,-Kč. Na fi nancování 

této akce se na základě naší žádosti podílel i Zlínský kraj, který v rámci 

programu obnovy objektů hasičských zbrojnic hradil uznatelné nákla-

dy této akce ve výši 60 %, tj. 248 000,- Kč.

Dokončena byla výsadba zeleně vysazením trvalek a cibulovin před 

smuteční síní, a tím byla defi nitivně ukončena stavební akce s názvem 

„Zpevněná plocha u smuteční síně Osvětimany“ dotovaná taktéž Zlín-

ským krajem. Jistě se mnou budete souhlasit, že se akce zdařila a pro-

stranství před „smutečkou“ prohlédlo a zkrásnělo. 

Byly dokončeny kamenické práce před farou i na farním dvoře. Byl 

dokončen chodník a okolí studny včetně terénních úprav a vysetí tráv-

níku, zbourání přístřešku. Myslím si, že můžeme být pyšní na pěkné 

dílo zbudované společně s farností Osvětimany. Poděkování za dobrou 

práci patří všem, kteří se na tomto díle podíleli, jak otci A. Kasanovi, tak 

farníkům za práci odvedenou na brigádách a i zaměstnancům městyse, 

včetně dodavatelských fi rem.

Za zmínku ještě stojí  kamenické práce na úpravě prostranství ko-

lem pamětního kříže před obcí u „Burianova „ mostu a  zrestaurování 

kříže.

Je defi nitivně dokončen projekt „Varovný protipovodňový systém“, 

který řeší systém povodňové služby a  preventivní protipovodňové 

ochrany včetně digitálního povodňového plánu na celém území působ-

nosti městyse. Pro upřesnění v rámci projektu byl mimo jiné zbudován 

nový bezdrátový rozhlas s 36 ks venkovních hlásičů (90 ks reproduk-

torů) a 10 ks domovních přijímačů, který pokryl celé území obce, také 

dolní a horní paseky. Celý systém je napojen do JSVV (jednotný systém 

varování a  vyrozumění obyvatelstva). Připomínám možnost dodání 

domovních hlásičů těm občanům, jejichž domy se nachází v  území 

nepokrytých signálem, špatnou slyšitelností nebo srozumitelností. 

V případě vyhlášení požárního poplachu bude houkat siréna i rozhlas.

V rámci pokračující údržby a  obnovy kulturních památek v  obci 

jsme podali žádost na Ministerstvo kultury a obdrželi dotaci na restau-

rování památkově chráněné sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1731 

a  pamětního kříže z  roku 1782 stojícího za Bartošíkovým. Současně 

s restaurováním byla socha sv. Jana Nepomuckého přemístěna na po-

zemek parc. č. 63/1 v  k.ú. Osvětimany (malý parčík naproti hlavního 

parku, kde stával máj) a na hody vysvěcena. 

V rámci příhraniční spolupráce a společného projektu Mikroregionu 

Buchlov „Spoločně sa naučíme ekologicky nakladať s odpadom“ jsme 

získali kompostéry na biologický odpad a většina z Vás z řad zájemců 

kompostér bezplatně získala do užívání.

Dalším schváleným dotačním titulem, který je v současnosti rea-

lizován, je projekt „Separace a svoz bioodpadů – městys Osvětimany“ 

v rámci Operačního programu „Životní prostředí“. Cílem projektu je za-

vedení sběru a svozu bioodpadů od občanů a z veřejných ploch městyse 

a tím i snížení množství bioodpadu ukládaného do netříděného odpa-

du. Pro sběr zbytků z údržby zeleně je pořízen přívěs - nosič kontejnerů, 

3 ks kontejnerů o objemu 5 m3, 50 kusů kompostérů o objemu 900 litrů 

a štěpkovač ke zpracování dřevního odpadu. Občané, kteří neobdrželi 

kompostér z projektu MB, si mohou na jaře pořídit kompostér z tohoto 

projektu.

Mnozí z  vás si jistě všimli, že byly zbourány a  odstraněny hrátky 

u  koupaliště z  důvodu nevyhovujícího technického stavu a  možného 

ohrožení zdraví našich dětí a  občanů. V  současnosti jsou zbudovány 
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nové hrátky, na které jsme získali dotaci z Nadace ČEZ, projektu „Dět-

ské hřiště Osvětimany“ v  grantovém řízení Oranžové hřiště ve výši 

297.000,- Kč. Věřím, že se líbí a že ho naše děti budou hojně využívat.

Musím také vzpomenout provedení stavebních úprav přísálí obec-

ního domu. V rámci těchto úprav byl zhotoven nový bar, zvětšen pro-

stor pro obsluhu, byla provedena rekonstrukce osvětlení a vymalováno. 

Děkuji všem, kteří se na této akci podíleli. 

Dalším projektem, kterým žádáme o dotaci je „Revitalizace ploch 

zeleně na hřbitovech v Osvětimanech“. Předmětem projektu je revitali-

zace ploch zeleně na hřbitovech v Osvětimanech a jeho bezprostředním 

okolí. Cílem projektu je vytvořit plochy zeleně refl ektující stanovištní 

podmínky, hodnoty kulturní, přírodní, estetické, historické a  dokres-

lující účel místa. Projekt se odklání od původního dřevinného složení 

a nabízí druhově pestřejší složení. 

Vážení občané, na některé projekty jsme dotač-

ně nedosáhli. Buď z důvodu malého počtu získaných 

bodů, nebo z důvodu uvolnění menší fi nanční částky 

ze strany zřizovatelů dotačních titulů. Nedosáhli jsme 

na projekt na opravu a rekonstrukci „Sportovního are-

álu Osvětimany“ (školní hřiště), který byl vypsán Mi-

nisterstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.  Také 

na dotaci z Ministerstva kultury na obnovu sakrálních 

památek památkově nechráněných, a  to konkrétně 

na kříž z roku 1769 u kostela a kříž z roku 1857 na Ka-

menné Horce. Rovněž na projekt „Revitalizace lokali-

ty Újezda“ fi nancovaného z Regionálního operačního 

programu Střední Morava. Pokusíme se znovu o tyto 

dotační tituly žádat v příštím roce, pokud budou vy-

psány.

Co nás čeká a co chceme zbudovat v dalším období? Nová střecha 

na budově ZŠ, vybudování víceúčelové plochy na školním hřišti, gene-

rální oprava přivaděče osvětimanského vodovodu, další zvelebení fary 

a  farského dvora, inženýrské sítě v  lokalitě „U koupaliště“, zbudování 

urnového háje na hřbitově, případně i kolumbária, oprava místních ko-

munikací, chodníků a revitalizace starých provozů. Problémem zatím 

neřešitelným je rekonstrukce koupaliště.

Vážení občané, na závěr mně dovolte, abych Vám, popřál jménem 

svým i  jménem celého zastupitelstva a  zaměstnanců úřadu městyse 

klidné a příjemné prožití svátků vánočních a v nadcházejícím roce 2016 

hodně zdraví, pohody, osobních i pracovních úspěchů.

Váš starosta

Otakar Berka

Dětské hřiště „u koupaliště“Dětské hřiště „u koupaliště“

Společenská kronika

Nově narození 

občané

Vratislav Mynář

Justýna Dubská

Dorota Špalková

Jan Soviar

Významná životní jubilea

70 let

Josef Pantlík

Marie Bartošíková

Jaroslava Čevelíková

Ilona Pešková

Zdeňka Vršanská

Stav obyvatel 

k 30. 11. 2014  855 obyvatel

narozeno     10 občanů

zemřelo         4 občané

přistěhováno    24 občanů

odstěhováno    20 občanů

stav k 30. 11. 2015   865 obyvatel

průměrný věk obyvatel     43 let

80 let

Věroslava Churá

Ludmila Pfeff erová

91 let

Anna Kostíková

čeeeeeeeeeeervrvrvrvrvvrvrvrvvrvrvrr enec - prosinec
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Vítání občánků

Dorota ŠpalkováDorota Špalková

Radim Trefi líkRadim Trefi lík

Josef OmelkaJosef Omelka

Julie ChrbjátováJulie Chrbjátová

Křtiny Vratislav Mynář ml.Křtiny Vratislav Mynář ml.

Sofi e VrtalováSofi e Vrtalová

Rok 1922 - poznáte na ní někoho?Rok 1922 - poznáte na ní někoho?
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Děkujeme za krásnější Osvětimany

Osvětimanská tvrz

650 let osvětimanské farnosti

Jednou z  pěkných staveb našeho městyse se v  posledních letech 

stala krásně opravená tvrz rytíře Smetany. Velký podíl na její přestav-

bě mají manželé Pavel a Jitka Blechovi. Je to obrovská a neocenitelná 

zásluha, za kterou jim patří velké poděkování jak od vedení městyse, 

tak od našich spoluobčanů. Osvětimany získaly další pěknou budovu 

s historickým nádechem a opět zkrásněly.

Počátky zemanské tvrze v  naší osadě spadají do první poloviny 

15. století a úzce souvisí s rodem rytířů Smetanů. Prvním z nich je uvá-

děn Vavřinec Smetana a jeho žena Kateřina, a to roku 1437 jako maji-

telé Osvětiman. V roce 1477 Vavřinec umírá a na tvrzi hospodaří jeho 

nejstarší syn Jan. Žádné písemné zprávy se nedochovaly, neznáme ani 

rok jeho úmrtí. Po něm sídlí na tvrzi jeho mladší bratr Jiřík. Ví se, že 

koncem 15. století opustil tvrz a bezdětný dožil svůj život jako poustev-

ník v rozvalinách augustiniánského kláštera na hoře sv. Klimenta. Roku 

1500 předal Osvětimany i zpustlou tvrz bratřím Hynkovi a Protivcovi ze 

Zástřizlí. Další zápis o tvrzi je uveden v olomouckých zemských deskách 

z roku 1520, kdy Vilém z Vítkova pustil Osvětimany spolu s pustým kop-

cem, tvrzištěm, rolí dvorskou a vsí Jenišovice svému bratrovi Filipovi.

Tvrz rytířů Smetanů stávala na návrší nad vesnicí (na místě dneš-

První písemná zmínka o kostele a faře v osadě Osvětimany pochází 

z roku 1365. Kostel stával na místě dnešního a byl dřevěný. Těsně pod 

ním stála přízemní dřevěná budova fary. Komu byl tento kostel zasvě-

cen a jak se jmenoval první farář, se v církevních záznamech nedocho-

valo. Ještě před stavbou kostela chodili od roku 1358 kázat do Osvěti-

man „ osvícení mani“ z augustiniánského kláštera na hoře sv. Klimenta. 

Patrně jejich zásluhou a také přičiněním markraběte moravského Jana 

Jindřicha i olomouckého biskupa Jana Očka z Vlašimi byl v naší osadě 

postaven první kostel a zřízena zde farnost. Náležely k ní okolní osady: 

Medlovice, Újezdec, Hostějov, později Stupava, Vřesovice a Horní i Dol-

ní paseky. Farnost patřila hned od počátku pod olomoucké biskupství, 

které založil kníže Vratislav II. roku 1069.

Dřevěný kostel i fara sloužily svému účelu až do počátku 30leté vál-

ky, kdy byly vypáleny. Osvětimany patřily v letech 1620 až 1674 k far-

nosti pod kostel sv. Jakuba v Ježově. Od září 1674 je v Osvětimanech 

připomínán opět kněz Jan František Petřík. V témže roce je zahájena 

stavba nového barokního kostela sv. Havla. Donátorem stavby je Jan 

Dětřich z Petřvaldu, pán na Buchlově. Kostel je dokončen r. 1691 ná-

kladem 3 500 zlatých. V naší farnosti sloužilo od r. 1674 až do dnešních 

dnů celkem 22 kněží a od roku 1847 také celkem 16 kaplanů.

Osvětimanská farnost dostala letos ke svému 650letému výročí 

pěkný dárek. Kostel sv. Havla navštívil prezident České republiky Miloš 

Zeman u příležitosti svatby hradního kancléře Vratislava Mynáře, který 

se zde 28. února 2015 oženil s Alexandrou Noskovou. Pan prezident zde 

ním). Byla zbudována ze dřeva a kamene a chráněna palisádovou hrad-

bou a příkopem. Tvrz mohla být pravděpodobně zničena vojsky uher-

ského krále Matyáše Korvína, který roku 1468 vtrhl na Moravu, obléhal 

Uherské Hradiště, poté dobyl hrad Cimburk. Dá se předpokládat, že 

jeho vojska táhla přes Osvětimany a tvrz dobyla a vypálila.

Další písemná zmínka je z roku 1539, kdy Osvětimany získali Ma-

tyáš, Jan a  Jiří z Honbic. Ti nechali na místě bývalé zpustlé tvrze po-

stavit novou kamennou tvrz. Části jejího zdiva a kamenné základy se 

zachovaly, ale při stavbě Domu pečovatelské služby, schodiště a chod-

níku byly zabetonovány. Pozůstatkem je i sklep, jehož velká část byla 

zazděna. Roku 1550 se stal majitelem Osvětiman i tvrze Jan Ždánský 

ze Zástřizlí, který sídlil na Buchlově. Tvrz obýval správce a po roce 1848 

byla budova prodána soukromému majiteli, který ji přestavěl.

Poslední zde žijící majitelkou byla slečna Eugenie Stůpalová a ro-

dina Kalinova. V roce 1957 koupil budovu Místní národní výbor Osvě-

timany, který si zde zřídil své sídlo. Úřadovalo se zde až do roku 1986. 

V devadesátých letech 20. století koupili budovu manželé Berkovi, kteří 

zde provozovali obchod se smíšeným zbožím ke spokojenosti občanů. 

V současné době slouží opravená tvrz jako Lazebna u rytíře Smetany.

byl v roli svědka. V dlouhé a bohaté historii naší farnosti to bylo vůbec 

poprvé, kdy hlava státu zavítala do kostela sv. Havla. Žádný tak vysoce 

postavený státník zde ještě nikdy nebyl a v nejbližší době asi nebude. 

Co popřát naší farnosti, kostelu i farníkům do dalších let? Aby měla 

vždy tak zapáleného, aktivního, kreativního, společenského a lidského 

duchovního, jakým je správce otec Anton Kasan. Jemu přejme hlavně 

pevné a stálé zdraví, aby v kostele sv. Havla ještě dlouhá léta sloužil 

mše svaté, kázal, křtil a oddával. Jeho zásluhou i díky obětavé brigád-

nické práci našich farníků, občanů i Úřadu městyse Osvětimany může-

me být právem hrdi na pěkně opravený kostel i faru.

Všem patří velké poděkování. 

Lubomír Berka, kronikář

Svatba Ing. Vratislava MynářeSvatba Ing. Vratislava Mynáře
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Obecná škola

Svatý Jan Nepomucký 

Stěhování sochy sv. Jána

V první polovině letošního roku byla dokončena nákladná opra-

va budovy bývalé obecné školy. Svým pěkným exteriérem vytvořila 

vedle již opravené fary a  kostela sv. Havla krásnou trojici historic-

kých budov, které patří neodmyslitelně k významným dominantám 

Osvětiman. Svým umístěním vytváří neopakovatelný kolorit našeho 

městyse a  jsou viditelné ze širokého okolí. Velké poděkování patří 

Ing.  Vratislavu Mynářovi, který opravu budovy obecné školy (bý-

valého Kyjovanu) fi nančně realizoval. Vedle nových oken, slušivé 

a decentní fasády i nové střechy byla provedena i generální oprava 

interiéru vlastní budovy.

Pojďme zpátky do historie. Stavba obecné školy byla zaháje-

na 2. května 1877 a  byla ukončena 28. října 1878. Stavební práce 

prováděla fi rma V. Paterny, stavitele z Kyjova. Pro mnoho stavebních 

chyb a závad nebyla stavební komisí uznána způsobilou a po opra-

vách byla žákům předána k 1. září 1879. Celkový náklad na stavbu 

činil 16 000 zlatých. Obecná škola sloužila svému účelu více jak sto 

let. Určitou dobu zde byla také mateřská školka. V roce 1975 prodal 

MNV Osvětimany nepotřebnou a chátrající budovu VDI Kyjovanu Ky-

jov, který provedl opravu budovy. Na počátku 21. století byla výroba 

ukončena. Budovu koupil Ing. Vratislav Mynář, který ji opravil do stá-

vající podoby.

Narodil se po roce 1340 v  Pomuku, zemřel při mučení roku 1393 

a jeho tělo bylo vhozeno z Karlova mostu do Vltavy. Kanonizován byl 

v Římě 19. 3. 1729. Je patronem mlynářů, vorařů, lodníků a zpověd-

níků. Jeho ostatky se nachází v barokním sarkofágu v Chrámu svatého 

Víta na Pražském hradě. Studoval právo na Karlově univerzitě a pak na 

univerzitě v Padově, kde získal titul doktor práv. Roku 1389 ho arcibis-

kup Jan z Jenštejna jmenoval generálním vikářem.

Lubomír Berka, kronikář

„Zastupitelstvo městyse Osvětimany na počátku roku 2015 rozhod-

lo o  rekonstrukci sochy sv. Jána a  po dohodě s  Památkovým úřadem 

odsouhlasilo její přemístění k potoku, do parčíku naproti Pomníku pad-

lých. Stěhování bylo uskutečněno kvůli vysokému silničnímu provozu 

v její blízkosti, protože hrozilo její možné poškození. Sochu zrestauroval 

MgA. Tomáš Martinák. Oprava, kterou platil městys, stála 150 000 ko-

run.

Slavnostní znovuvysvěcení sochy sv. Jana Nepomuckého na jejím 

novém místě provedl na hodovou sobotu 10. října 2015 správce osvě-

timanské farnosti Anton Kasan, za velké účasti občanů a  krojované 

chasy.

Socha sv. Jana Nepomuckého pochází z roku 1731, je od neznámé-

ho autora a patří k nejstarším v obci. Po více jak 300 letech našla nové, 

bezpečné a důstojné místo. Doufejme, že další staletí bude chránit bu-

doucí generace našeho městyse od všeho zlého.“

Otakar Berka, starosta městyse Osvětimany, 

Mgr. Lubomír Berka, místostarosta a kronikář.

Tento text byl dán do schránky a spolu s mincemi, starým textem 

a českými kovovými korunami a uložen do základů nově přemístěné 

sochy.

„Socha sv. Jána se totiž stěhovala již podruhé v historii. Poprvé se 

tak stalo v sobotu dne 19. prosince 1964, kdy ji pracovníci Okresní sprá-

vy silnic posunuli asi o metr a půl směrem k potoku. Při letošní rekon-

strukci sochy byla nalezena schránka s pěti mincemi a   tímto textem: 

„Socha byla přemístěna 19. prosince 1964 za účasti zdejších občanů. 

Jako vzpomínku na nynější dobu pracujících vkládáme 5 kusů stříbr-

ných mincí. Občané buďte svorní, aby se Vám vedlo také dobře. Pán 

Bůh Vás opatruj.“ 

Machálek Vavřín, 

bývalý obchodník na čísle domu 79 hned naproti. 

Nalezené kovové peníze: 

10 korun z r. 1932, třikrát 20 korun z roku 1933 

a 50 korun z roku 1948.

Socha sv. JánaSocha sv. Jána

Bývalá škola, fara a kostel sv. HavlaBývalá škola, fara a kostel sv. Havla
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VIII. Slavnostní setkání důchodců

Přivítali jsme důchodce Klimentek důchodcům

Sociální komise

Vzpomínka na legionáře z Osvětiman
V květnu 2015 uplynulo 100 let od vzniku střeleckého praporu na-

šich legií v Rusku. Tento prapor měl celkem 4 roty a kulometný oddíl 

a  záložní rotu. Během dalších let 1916 až 1918 se postupně rozrostl 

počet našich legionářů v Rusku na 60 tisíc. Z Osvětiman bojovali v Rus-

ku tito legionáři:

• Doležal František, narozen 27. 6. 1888, střelec

• Hrušťák Antonín, narozen 18. 1. 1895, sloužil v 9. pluku K. H. 

Borovského

• Šimeček František, narozen 4. 4. 1895, 7. pluk Tatranský

• Širůčka Josef, narozen 3. 8. 1880, 5. pluk T. G. Masaryka

• Vrtal Jan, narozen 1. 5. 1881, strážní rota

• V Itálii bojovali jako legionáři:

• Blecha Štěpán, narozen 1897, 31. pluk, střelec

• Kučera František, narozen 7. 3. 1897, 32. pluk, 8. rota

Ve Francii byl členem našich legií: 

Stuchlík Leopold, narozen 1880, působil jako střelec v  21. pluku. 

Naše legie v Rusku absolvovaly „válečnou anabázi“ a po Transsibiřské 

magistrále, dlouhé téměř 9 000 km, se velmi disciplinovaně a ukázně-

ně přesouvaly do přístavu ve Vladivostoku. Svedly mnoho bojů a vojen-

ských potyček s Rudou armádou. Od září roku 1920 se kolem 60 000 

legionářů navracelo pomocí 40 amerických, anglických a  japonských 

lodí do své vlasti. Z Vladivostoku vedly tři trasy:

1. přes Tichý oceán do Kanady a USA, odtud přes Atlantský oceán 

do západní Evropy, 

2. přes Tichý oceán, Panamský průplav, Atlantský oceán do zá-

padní Evropy,

3. kolem Číny, Singapuru, Indickým oceánem, dále Rudým mo-

řem přes Suezský průplav do Terstu nebo Janova.

Za Československé republiky byli naši legionáři uznáváni jako hr-

dinové, oceňováni a  vyznamenáváni. Za okupace a  komunistického 

režimu byli perzekuováni, vězněni, někteří i popraveni. Čest jejich pa-

mátce!

Lubomír Berka,

kronikář

Místní skupina Českého červeného kříže v Medlovicích přeje všem členům ČČK, 

dárcům krve z Osvětiman a všem občanům radostné prožití svátků vánočních, 

hodně štěstí a pohody v roce 2016.
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Skupina Budu to rozjela

Poslúchejte, řeknu vám vtip

I na taneček došlo

Při kávě a dobrém vínečku

Zábava v plném proudu

Staraly jsme se rády

Členky sociální komise přejí všem občanům klidné 

a pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku 2016 všechno dobré.
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Kulturní komise

Co trápí naše krásné Osvětimany

Blíží se konec roku 2015 a já bych chtěla poděkovat všem, kteří se 

pozitivně, kreativně a s chutí podíleli na kulturním dění v naší obci. Na 

začátku bych jen chtěla podotknout, že do kultury obce jako takové 

patří i (ne)kulturní chování jejích občanů. Bohužel nás neustále trápí 

nedodržování pravidel využívání veřejných prostor na Žabím rynku. 

Týká se to tedy zejména našich dospívajících spoluobčanů, že tam po 

večerech chodívají přes místní zákaz kouřit a  popíjet nejen nealko-

holické nápoje. Bylo by jim snad i s přimhouřeným okem odpuštěno, 

kdyby si po sobě alespoň dokázali uklidit nedopalky a odpadky (od-

padkových košů je tam víc než dost) a nedocházelo tak k tomu, že na 

druhý den ráno se v jejich nedopalcích a nedopitých lahvích a rozsypa-

ných zbytcích jídla patlají mrňousci s maminkami, kteří přišli v dobré 

víře využít herního veřejného prostoru. Dospělý člověk se pozná podle 

svého zodpovědného chování, proto prosím, koho se to týká, myslete 

i na ostatní uživatele těchto prostor. Další nemé-

ně příjemnou věcí jsou psí exkrementy přítomné 

na chodnících, zejména pak v „Kaliňáku“, ano, 

stane se, že někomu uteče pejsek a  jde se sám 

projít, ale pokud s  ním jde jeho pán, je takový 

problém sebrat hovínko do pytlíčku a  vyhodit 

do popelnice, nebo odpadkového koše? Jinak 

počínající topná sezóna zaťukala na naše osvě-

timanské nosy vůní dýmu spálených pneumatik. 

Procházka očistcem je zejména zvečera v  okolí 

školy. I toto vše patří k (ne)kultuře života v jinak 

krásných Osvětimanech. 

Tedy teď již obraťme list a  pojďme k  tomu příjemnému. V  obci 

proběhla řada pěkných kulturních akcí, ať už organizovaných obcí, 

nebo jejími jednotlivými složkami, či dalšími uskupeními. Za Kultur-

ní komisi to byly v tomto roce realizace Výstavy sv. Metoděj a Velká 

Morava, Výstava k příležitosti Odhalení pamětní desky prap. Ladisla-

va Bilíka, Cirkusový dětský den a spolupráce za obec Osvětimany při 

realizaci „Chřibákova lesa 2015“. Na konci tohoto roku Kulturní komi-

se uspořádala ještě 5. 12. 2015 Rozsvěcení Vánočního stromečku (po 

ukončení 4. Vánočního jarmarku organizovaného Kreativní dílnou 

Kamilka). 

Důležitou aktivitou bude také dne 13. 1. 2016 v 17 hodin schůz-

ka se zástupci všech složek aktivních v naší obci s cílem domluvit se 

na zamýšleném průběhu a způsobu aktivní účasti plánovaných oslav 

666. výročí první písemné zmínky o naší obci, které se uskuteční ke 

konci prvního pololetí příštího roku. K této pří-

ležitosti zvu na tuto informativní schůzku jmé-

nem Kulturní komise všechny zájemce, i  neor-

ganizované v jednotlivých složkách, kteří by se 

rádi podíleli na průběhu oslav - pojďme s vaším 

přispěním uskutečnit hezké a naplněné dny pa-

třící jen a jen našim Osvětimanům. Předem Vám 

děkuji a těším se. 

Přejeme všem krásné Vánoce a v novém roce 

zdraví, štěstí, lásku a také více tolerance.

Za Kulturní komisi 

Hana MotalováNepořádek na Žabím rynkuNepořádek na Žabím rynku

Dětský folklorní soubor Klimentek
Letní prázdniny sice trvají dva měsíce, ale děti ze starší skupinky 

se po krátkém oddychu opět sešly již na začátku srpna. Hlavním dů-

vodem byl Slovácký rok v Kyjově, který se zde koná pouze jednou za 

čtyři roky. Bylo pro náš soubor velkou ctí, že jsme zde mohli vystou-

pit a  to přímo na náměstí před radnicí. V sobotu jsme tedy zahájili 

program a i přes brzkou dopolední hodinu náš zpěv a tanec přilákal 

spoustu nadšených diváků. Co bychom mohli v Kyjově a v kyjovských 

krojích tancovat jiného než kyjovskou skočnou. S tímto pásmem jsme 

již několikrát sklidili úspěch a v Kyjově tomu nebylo jinak. V odpo-

ledních hodinách se konal průvod Kyjovem, kterého se zúčastnili 

i zástupci našeho souboru. Zvládli to na jedničku i přes velká horka, 

která toto léto panovala.

Neuběhlo dlouho a soubor se vydal na opačnou stranu naší vesni-

ce a to do Uherského Hradiště, kde jsme se jako každoročně zúčastnili 

Slavností vína a dne otevřených památek. Zde jsme již tradičně doplnili 

průvod a  reprezentovali náš soubor a  kroj. Jelikož jsme se přes letní 

prázdniny zapojili do soutěže s deníkem Dobrý den s kurýrem o Hvězdu 

slováckého folkloru, kde jsme reprezentovali severokyjovský kroj. A po-

ctivě každý týden sbírali kupóny z  novin, byli jsme pozvaní na slav-

nostní vyhodnocení soutěže, která se konala ve Vinohradské ulici. Vedli 

jsme si velice úspěšně a získali krásné 2. místo. Jako odměnou nám byl 

fi nanční grant ve výši 40 000 Kč od Nadace Synot. Starší děti zde před-
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19. Slovácký rok - 13. - 16. 8. 2015
Tato nejvýznamnější národopisná slavnost regionu, která je pořá-

dána již od roku 1921, přivádí každé čtyři roky do Kyjova tisíce návštěv-

níků a  krojovaných. Nejhonosnějším a  nejpestřejším okamžikem je 

krojovaný průvod Slováckého roku, ve kterém se tradičně představuje 

na desítky obcí Kyjovska od nejmladších účastníků v  kočárcích až po 

nejstarší babičky a  dědečky, kteří folklornímu prostředí zasvětili celý 

život a mají jej rádi. Bez nadsázky by se dalo říct, že Slovácký rok spo-

juje generace folkloristů napříč jednotlivými obcemi. V  letošním roce 

se průvodu zúčastnilo 47 obcí Kyjovska, mezi 

které i Osvětimany historicky patří, a to nejen 

díky kyjovskému kroji, který u  nás v  dědině 

oblékáme. Kyjovjáci jsou si toho dobře vědo-

mi, proto nás pravidelně zvou, čehož si velmi 

vážíme a s radostí a potěšením do Kyjova je-

deme. V letošním létě, které bylo tolik typické 

svými tropickými teplotami, to bylo o  to ná-

ročnější. Horko, které atakovalo čtyřicetistup-

ňovou hranici, jsme se bez obav v  celkovém 

počtu třiceti krojovaných zvládli a  vydali se 

reprezentovat to, co máme rádi – folklor, kro-

je, naši obec.

vedly před plným stanem své vystoupení a s radostí z odměny jsme se 

vydali domů. Jistě Vás zajímá, na co budou fi nanční prostředky využity. 

Bude se jednat o údržbu a obnovu krojů pro soubor, propagaci souboru 

a konání festiválku. Částečně podpoříme také soustředění starších dětí, 

které se uskuteční poslední víkend v listopadu v Čeložnicích. Věříme, že 

pro děti bude velký zážitek poznat folklor i z jiné strany a společně si 

užít celý víkend. 

Tímto bychom Vám chtěli moc poděkovat za podporu při sbírání 

hlasů. Jedině tak jsme se mohli umístit na tak krásném místě.

Po Slavnostech vína v  Uherském Hradišti měly obě skupinky 

spoustu práce. Za necelý měsíc se totiž konala pro soubor jedna 

z důležitějších akcí, a to Slovácké hody s právem v naší obci. Mladší 

i starší děti si připravily nové pásma písniček a tanců, které předvedly 

při nedělním u cimbálu. Nebudeme lhát, pokud řekneme, že děti jsou 

stále šikovnější.

Týden po hodech proběhlo focení celého souboru. Jelikož nám 

počasí nepřálo, všechno se muselo odehrát v kulturním domě. Focení 

bylo důležité zejména pro společnou reprezentaci souboru v tisku a po-

dobně. Fotky jsou velmi vydařené a jen podtrhují krásu kroje a našich 

šikovných dětí.

Druhou polovinu jsme měli opravdu nabitou a teď už nám nezbývá 

nic jiného, než se připravovat na vánoční vystoupení. Tímto bychom Vás 

chtěli pozvat na vystoupení, které se uskuteční v neděli 3. ledna 2016 

v kostele sv. Havla v Osvětimanech. Vystoupí zde také malá cimbálová 

muzika a soubory z okolí.

Nyní nám dovolte, abychom Vám popřáli vánoční svátky plné lásky, 

pohody, zdraví a radosti. Užijte si tyto nejkrásnější svátky v roce se svý-

mi rodinami a v novém roce mějte stále kladný vztah k folkloru a na-

šemu souboru.

Za DFS Klimentek, Romana Pelikánová

Průvod trval něco kolem tří hodin a musím uznat, že všichni repre-

zentanti naší obce od nejmladších po nestarší vše ustáli s grácií a vzor-

ně se postarali o propagaci naší obce širokému okolí.

Tímto chci samozřejmě poděkovat všem zúčastněným a věřím, že 

za další čtyři roky v létě se sejdeme opět na dvacátém Slováckém roce. 

Šable hore!!!

Patrik Slovák,

člen zastupitelstva

Slovácký rokSlovácký rok

HodyHodyHodyHody
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Hody milé hody… 

Folklor v Osvětimanech žije

Osvětimanská cimbálová muzika hrála v Polsku

Letošní Slovácké hody s právem proběhly v Osvětimanech ve dnech 

10. A 11. října. Sychravé počasí se nám sice v   sobotu nevyhnulo, ale 

i  tak jsme si hody užili jako každý jiný rok. Sobota začínala polední 

mší svatou v kostele sv. Havla. Po mši následovalo tradiční povolování 

hodů, které proběhlo beze změn. Po odtančení sóla s panem starostou 

Otakarem Berkou vyrazila chasa za doprovodu DH Nedakoňanky pro 

stárka Richarda Struhu a jeho stárku Terezu Jančovou. Po průvodu po 

dědině se všichni sešli v obecním domě, kde chasa zatancovala své na-

cvičené pásmo, jako každý rok

Na nedělní odpoledne připadalo setkání stárků, po něm následo-

valo tradiční posezení u cimbálu, kde se opět tančilo, zpívalo a cifrova-

lo. O výbornou náladu se postarala cimbálová muzika Kunovjan.

Všem, kteří se na přípravě hodů podíleli, Osvětimanská chasa moc 

děkuje.

Přejeme příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok!

Klára Lupačová

Také Vám zůstala krásná vzpomínka na hodovou neděli? Neopako-

vatelný zážitek pro oči i duši při vystoupení té nejmladší generace byl 

pro všechny z nás, kteří máme rádi krásu krojů a tradici folkloru.

Díky obětavé práci s  vedením mladé chasy zůstává v  dědině ta 

největší hodnota interpretace lidové hudby a zvyků. Poděkování patří 

panu Jakubovi Špalkovi, který vede „naši“ mladou cimbálovou muziku. 

Jsou moc šikovní, přejeme celé muzice, aby jim to dlouho tak dobře la-

dilo. Máme z nich velikou radost. A protože k muzice patří tanec a zpěv, 

o to se starají paní Pavla Chaloupková a Marie Klučková. Pod jejich obě-

tavým vedením vystupují ti naši nejmenší. Za jejich trpělivost při na-

cvičování jim patří to největší poděkování. Práce s nejmladší „chasou“ 

je pro dědinu moc důležitá. Jsou to první a ty pravé kroky k tomu, aby 

tradice hodů u nás nezanikla. Vystoupení starší chasy jenom dokazuje, 

že práce paní Moniky Hlaváčkové a paní Simony Vaškové je nezastupi-

telná. Díky jim bude krása tanců a zpěvu pokračovat. Patří Vám velké 

poděkování. Přejeme celé vaší mladé „chase“, aby Vás neopustil elán 

Po vystoupení DFS Klimentek a cimbálové muziky na Mezinárod-

ním dětském festivalu v Liptále na Valašsku 7. 6. 2015 oslovil čestný 

prezident souboru Lipta p. Michálek naši cimbálovou muziku, zda by 

hudebně nedoprovodila jejich soubor při vystoupeních na beskydském 

festivalu v polském Szczyrku. Cimbálová muzika nadšeně nabídku při-

jala a  začala zkoušet pod vedením Jakuba Špalka, kterému bychom 

tímto chtěli poděkovat. 

Stárci Tereza Jančová a Richard Struha ml.Stárci Tereza Jančová a Richard Struha ml.

pokračovat. A protože jste naše krásné mládí a budoucnost, věříme, že 

život folkloru udržíte.

Atmosféra celého odpoledne se nesla v duchu vzpomínek na první 

krojované hody. Poděkování také patří vedení obce za pozvání všech 

stárků od roku 1963. Výstava fotografi í prvních Krojovaných hodů byla 

plná nostalgických vzpomínek. Dokonalost celého odpoledne podpo-

řili právě ti bývalí „krojovaní“ šohaji svým zpěvem. A že jim to zpívalo 

stejně dobře jako před 50 lety, se přesvědčil celý sál. Škoda, že z tako-

vých zpěváků nevznikl sbor. Stálo by to za to. Poděkování si zaslouží 

maminky a  babičky, které ty naše šikovné děvčice a  šohaje do krojů 

oblékaly. O krásu krojů se stará paní Katka Struhová. Za to jí patří také 

velké poděkování.

Všem přeji hodně úspěchů v krásné práci. Buďte si jisti, že si moc 

vážíme toho, co pro naši obec děláte.

Za celou bývalou chasu 

Marie Blechová

Dne 1. srpna odjela naše muzika z Liptálu spolu se souborem Lipta 

- senioři a ženským pěveckým sborem Rokytenka. První vystoupení, kde 

kromě nás účinkovalo ještě několik polských souborů, mělo podle reak-

ce diváků velký ohlas a i večerní družba se souborem Dudoski, který byl 

naším hostitelem, byla velmi přátelská. Druhý den nás hostitelé provedli 

městem Bielsko - Biala a po obědě jsme odjeli do areálu Szczyrk s krás-

ným amfi teátrem pod lyžařskými skokanskými můstky, kde nás čekalo 
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vystoupení na 52. festivalu beskydské kultury. Na tomto festivalu účinko-

valy soubory z Francie, Bulharska a Polska. Naše vystoupení se souborem 

Lipta a se zpěvačkami z Rokytenky trvalo čtyřicet minut a končilo písní „ 

Beskyde, Beskyde...“ Jako jediná měla naše cimbálová muzika v obsazení 

cimbál, tím jsme vzbudili pozornost nejen ostatních souborů, ale i diváků 

a při závěrečné děkovačce jsme rozezpívali celé hlediště.

 Soubor Lipta, děvčice z Rokytenky i vedení zájezdu nás při-

jali mezi sebe velmi hezky, i když jejich věk se pohybuje i nad 70 roků 

a našemu nejmladšímu členovi je pouhých 10 roků. Naše dobré vzta-

hy se souborem Lipta dokazuje i pozvání na 46. Mezinárodní folklorní 

festival Liptálské slavnosti, kde jsme měli doprovázet soubor seniorů 

a  jako hosté se zúčastnili i zástupci DFS Klimentek a CM Osvětimany. 

„Souboráci z Lipty, děkujeme, že jsme vám mohli hrát tam, kde vám 

dlouhá léta primášoval osvětimanský rodák pan Něhoslav Rýl, na kte-

rého stále rádi vzpomínáte, a věříme, že nás sledoval z muzikanstkého 

nebe a určitě se i usmíval, jak to on uměl.“

A toto jsme my, mladá cimbálová muzika: prim - Mikuláš Araya, 

prim - Jakub Vašek, cimbál - Jonáš Frýza, kontr - Ondra Vašek, basa - 

Petr Chaloupka.

Petr Chaloupka st.

Co nového se událo v Kreativní dílně Kamilka?
Kurzy Kreativní dílny probíhaly i v 2. pololetí roku 2015, a to v úterý 

ve Stříbrnicích a ve středu v Osvětimanech. Ráda jsem přivítala nové 

tváře a těším se i na další. 

V tomto půlroce pořádala dílna dvě akce. První akcí byl již populární 

4. Fit day aneb cvičení pod širým nebem, který se konal 20. září v areálu 

Les parku manželů Sedláčkových. Cvičilo se na čtyřech stanovištích, kde 

se účastníci seznámili s  novým cvičením Tabata, které vedla Marcela 

Kreislová, dále uvedla do taje power jógy paní Irena Kyjovská, relaxaci 

a klasickou jógu vedla Julie Motyčková a bodyforming, dance fi tness už 

známá Magda Mazánová. V rámci cvičení se ženy a dívky mohly změřit 

na speciálním přístroj, a tak získat potřebné informace o svých těles-

ných hodnotách. A po cvičení na ně čekal již tak oblíbený fi t raut.

Druhou akcí pořádanou kreativní dílnou spolu s maminkami a ve 

spolupráci s  městysem Osvětimany byl 4. Vánoční jarmark s  rozsvě-

cením stromu. Na jarmarku jste mohli vidět spoustu rukodělných vý-

robků, doplňků, dekorací a ozdob. Vystoupily zde děti z Mateřské školy 

Osvětimany a dětské folklórní soubory Klimentek a Vřesovjánek. Byly 

zde připraveny již tradiční vánoční dílničky pro děti. Po jarmarku byl na 

návsi městyse Osvětimany rozsvícen vánoční strom, který byl ověšen 

vyrobenými ozdobami na téma perníkových Vánoc. U stromečku zazpí-

val smíšený pěvecký soubor Osvětimany a popíjel se svařák, který da-

roval městys Osvětimany. Hned po rozsvícení stromu vyšly mikulášské 

družiny na obchůzku po rodinách.

I v letošním roce žádala dílna o dotace od nadace Synot. Budeme si 

muset počkat až do ledna, kdy se dozvíme, kolik peněz jsme tentokrát 

obdrželi. 

Více informací, fotografi í a novinek získáte na facebooku pod ná-

zvem Kreativní dílna s herním koutkem Kamilka. 

Ještě jednu děkuji všem, kteří se se mnou podílíte na organizování 

akcí a i těm, kteří je navštěvujete.

Chtěla bych Vám popřát klidné a spokojené Vánoce a v nového roku 

2016 hlavně zdraví, štěstí a lásky. 

Těším se na Vás v novém roce.

Kamila Hozíková

Dílničky v OsvětimanechDílničky v OsvětimanechDílničky v OsvětimanechDílničky v Osvětimanech

Vánoční jarmarkVánoční jarmark4. fi t day4. fi t day
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Divadelní bál

Ocenění za celoživotní přínos

V sobotu 14. 11. večer jste na ulicích mohli vidět spoluobčany a ka-

marády v převlecích ve stylu 80. let. Jak je to možné? Všichni totiž mířili 

na v  pořadí už 16. divadelní bál, který pořádal Ochotnický divadelní 

spolek Osvětimany. Letos byl ve stylu České disko 80. let aneb Hej pane 

diskžokej!

Kdo přišel, ten nelitoval. Byla to opět akce, na které jste si mohli 

zatančit a odvázat se. Nemusíte řešit módu, protože když se podíváte 

doma na půdu, tak vždy najdete parádní kousky a v sále zapadnete.

Každým rokem počty masek narůstají, což nás divadelníky velmi 

těší. Letos bylo na parketu více než 200 lidí! Opravdu jsme to nečekali. 

DJ Martin Mlčák z Osvětiman hrál až do ranních hodin a museli jsme 

prodlužovat oproti původnímu plánu. :)

A kdo netančil, tak se pobavil zhlédnutím scének, tanečků a losová-

ním tomboly. Ale hlavně co je nejlepší - chodí všechny věkové skupiny. Je 

to tím, že i v divadelním spolku máme všechny věkové kategorie a jsme 

skvělá parta! Máme pořád více členů a  nadšenců. Neváhejte a  pojďte 

mezi nás! Letos jsme rádi, že se opět přidala Bára Pfeff erová, která byla 

Cenu za celoživotní přínos v environmentální výchově ve Zlínském 

kraji získala na krajské konferenci ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU Marie 

Kordulová

Patnáctý ročník Krajské konference o environmentálním vzdělává-

ní, výchově a  osvětě ve Zlínském kraji hostil ve čtvrtek 12. listopadu 

14|15 BAŤŮV INSTITUT ve Zlíně. Tématem letošního ročníku bylo: Po-

znáváme a objevujeme přírodu. Během konference byly předány také 

výroční Ceny EVVO. Ocenění za celoživotní přínos v oblasti EVVO 

získala Mgr. Marie Kordulová z LÍSKY. Marie Kordulová v letošním roce 

stála u  mnoha projektů. Mimo jiné je i  jednou ze spoluautorek pro-

jektu Jak učit POLY – rozvoj kompetencí pro polytechnické vzdělávání 

v mateřských školách. Aktivně se zapojuje do nejrůznějších osvětových 

kampaní, působí jako spoluautorka didaktických materiálů, lektorka 

nepřehlédnutelná ve scénce Hogo fogo a Lukáš Doubrava z Ježova, který 

nás všechny pobavil svým výkonem v moderní Sněhurce.

Ale nebyli bychom tak dobří, kdyby nás nestmeloval dohromady 

vedoucí souboru Martin Hýsek. Jemu patří poděkování od nás všech. 

Dále chci poděkovat hasičům a  ostatním, kteří nám pomohli před 

bálem a i během něj. Děkujeme také štědrým sponzorům za dary do 

tomboly.

Nezdá se to, ale opravdu je příprava bálu náročná, zvlášť když jsme 

většina pracující nebo třeba maminky na rodičovské. Ale díky tomu, 

že na bály a další naše vystoupení chodíte, tak víme, že to má smysl 

a času a energie nelitujeme. Jsme rádi, že se přišel podívat i pan staros-

ta s manželkou. Z ohlasů je znát, že jste se skvěle bavili. Už vymýšlíme 

téma na příští rok. Jaké? Nechejte se překvapit.

Za nás divadelníky přeji všem spoluobčanům krásné Vánoce a v no-

vém roce ať se Vám vyplní vše, co si přejete.

Petra Gregůrková, 

členka souboru

a spolupodílí se na chodu LÍSKY. Je odbornou a velmi uznávanou kon-

zultantkou v rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Koutná Yvona, předsedkyně

Divadelní bálDivadelní bál OchotníciOchotníci

Cena za EVVOCena za EVVO
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Mateřská škola
Prázdninové léto uteklo jako voda a  1. září jsme společně se 

základní školou slavnostně zahájili nový školní rok. Pro školní rok 

2015/2016 máme zapsaných 24 dětí, z toho 16 děvčat a 8 chlapců. 

Pro vstup do 1. třídy ZŠ připravujeme letos 7 předškoláčků.

V rámci adaptačního programu se velmi pěkně a aktivně zapojují 

maminky s nejmenšími. Pomáhají tak svým dětem nenásilně překonat 

období přechodu z domácího prostředí do kolektivního zařízení.

 Od října opět pracuje v  naší mateřské škole kroužek jógy s  paní 

Slezáčkovou, kroužek výuky anglického jazyka pro předškoláky s paní 

Šárkou Martinkovou, kroužek výuky anglického jazyka pro nejmen-

ší s  paní učitelkou Martinou Kockovou a  kroužek výtvarných činností 

s paní Martinou Pernicovou. 

Naše děti nikdy nechybí při vítání občánků. Pásmem básniček 

a ukolébavek vítají do života všechny svoje budoucí kamarády. Nadále 

spolupracujeme s okolními mateřskými školami, společně navštěvuje-

me divadelní, fi lmová, hudební či kouzelnická představení, pořádáme 

exkurze, výlety a  navštěvujeme se vzájemně v  MŠ, kde si povídáme, 

hrajeme, předáváme si zkušenosti, plánujeme 

další akce. Poznáváme jiné prostředí, hračky 

i kamarády a porovnáváme mezi sebou pěvecké, 

recitační či sportovní výkony. Účastníme se i ně-

kterých akcí pořádaných základní školou a  také 

zveme děti 1. A  2. třídy na pohádky k  nám. 

Využíváme prostory velkého hřiště, tělocvičny 

a  jazykové učebny. Pro naše budoucí prvňáčky 

je to přínosem, protože už teď jsou ve škole jako 

doma. Stálá spolupráce se Speciální psychologic-

ké centrum v Uherském Hradišti a pravidelné ná-

vštěvy logopeda přímo v mateřské škole pomá-

hají včasnému odhalení vad ve výslovnosti dětí. 

Každý rok se malí i velcí těší na tradiční drakiádu. 

Letos si s námi počasí opravdu zahrálo. Nakonec 

jsme se ale dočkali a podařilo se nám vytipovat 

ten správný den. Draci létali opravdu vysoko. Do 

klukovských let se vrátilo i několik tatínků. Nezapomněli jsme ani na 

dýňáčky. Bylo to příjemné odpoledne. Vyřezávaly se a zdobily dýně vel-

ké i docela maličké, ale všechny byly moc pěkné a děti měly z vlastních 

výrobků velkou radost. Při plánování výchovně vzdělávacích programů 

pro děti nikdy nezapomínáme na to, v jakém krásném a bohatém pro-

středí se nachází naše mateřská škola. Vycházky do okolí skýtají vel-

ké možnosti pozorování a  objevování. Nacházíme spousty „pokladů“, 

které pak využíváme k rozvíjení tvořivosti a zručnosti dětí. Učíme děti 

vnímat věci kolem sebe a radovat se z krás přírody. 

Nyní už žijeme přípravami na Vánoce. Děti se moc těší na stromeček 

a na dárečky, ale myslí i na to, čím udělají radost druhým. Štěstí spočívá 

v tom, že dokážeme učinit šťastnými lidi kolem sebe.

Děkujeme všem rodičům, sponzorům a  spoluobčanům za spolu-

práci a přejeme hodně zdraví, pohody a štěstí. Krásné Vánoce.

Foto: Hrajeme si s podzimem, Předškoláci v kroužku AJ, Vycházka 

do okolí MŠ

Věra Rusňáková, vedoucí učitelka MŠ

Předškoláci v kroužku AJPředškoláci v kroužku AJ

Hrajeme si s podzimemHrajeme si s podzimemVycházka do okolí MŠVycházka do okolí MŠ
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Základní škola
Zahájili jsme nový školní rok Jak jsme poznávali Anglii

Zapojili jsme se do projektů

Nový školní rok 2015/2016 byl tradičně zahájen shromážděním žáků 

a  rodičů v  tělocvičně školy, při kterém jsme slavnostně přivítali 22 no-

vých prvňáčků. V letošním školním roce do naší školy nastoupilo celkem 

126 žáků, z toho 83 žáků z I. stupně a 43 žáků z II. stupně. V naší škole 

učí celkem 16 pedagogů, z toho 5 místních, ostatní dojíždějí z okolních 

Boršic, Ježova, Labut, Zlechova a také z Uherského Hradiště. 

1. den

První den jsme vyjeli z Osvětiman a přes Brno a Prahu jsme se do-

stali do Německa a dále do Belgie. 

2. den 

Druhý den brzy ráno jsme se nalodili v Calais na trajekt mířící do 

Velké Británie. V  ranních hodinách se už vjíždělo do Doverského pří-

stavu a brzy jsme byli v Londýně. Tento den jsme navštívili Trafalgerské 

náměstí, Big Ben, Westminster, Londýnské oko, Buckinghamský palác, 

Covent Garden a Národní galerii. Večer jsme se přemístili na ubytování 

do městečka Bexley-Heath, děti se rozdělily do skupinek a byly ubyto-

vány v hostitelských rodinách. 

3. den

Hned po snídani jsme začali prohlídkou středověkého městečka 

Rochester. Tady jsme viděli ponorku, zajímavé bylo muzeum Charlese 

Dickense, hrad, kostel a také jsme měli příležitost navštívit místní malé 

obchůdky. V  odpoledních hodinách se děti vzdělávaly v  anglickém 

jazyce v  Oxford Language School v  Greenwichi. Byly rozděleny na tři 

skupiny podle úrovně svých znalostí.

4. den

Tento den jsme pobývali v  prostorách Přírodovědného muzea 

a Vědecko-technického muzea v Londýně. Děti získaly mnoho nových 

poznatků, zažily například simulované zemětřesení, simulovaný let 

stíhačkou a mohly samy zkoušet různé interaktivní hry. Odpolední pro-

gram pokračoval výukou v jazykové škole.

5. den

Vyrazili jsme si na celodenní výlet po jižní Anglii. Nejdříve jsme 

se šli pěšky podívat na postavu vytesanou do skály – The Long Man 

of Wilmington, pak jsme se dostali na pobřeží k útesům Seven Sisters 

a Beachy Head. Této nádherné procházky s mírným vánkem v zádech 

jsme si opravdu užívali. Děti si nasbíraly mušle a obdivovaly pláž s vel-

kými tmavými kameny. Po obědě jsme si prohlédli přímořské lázeňské 

město Brighton a následovaly nákupy v Poundlandu a Primarku. Naku-

pování bylo skvělé a bavilo samozřejmě všechny.

6. den

Tento den byl našim posledním dnem v Londýně. Prohlídka začala 

v katedrále svatého Pavla, pokračovala po Kaplického lávce na druhý břeh 

do Southwarku na kterém byla k vidění replika Shakespearova divadla 

Globe, tržnice, radnice, loď kapitána Drakea, Tower Bridge a  pevnost 

Tower. Na výletní lodi jsme si užívali plavbu do Greenwiche. Námořní 

muzeum nás také uchvátilo a k večeru jsme se vydali procházkou kolem 

observatoře a nultého poledníku. Pak už nás čekala zpáteční cesta domů.

Naše škola se v  letošním školním roce zapojila do projektu, který 

byl podpořen z  Operačního programu Vzdělávání pro konkurence-

schopnost, Výzva 56. V  rámci tohoto programu je podporována čte-

nářská gramotnost, výuka cizích jazyků a  další vzdělávání pedagogů 

v klíčových aktivitách, o kterých se dočtete níže.

Na konci září navštívilo 5 pedagogů v rámci projektu „Výzva 56“ 

záhřebskou základní školu v Chorvatsku. Prostorově byla škola 

srovnatelná s naší, ale s větším počtem žáků. První den si prohlédli 

budovu školy a seznámili se s učiteli. Každý den pobytu se vyučující 

účastnili 4 vyučovacích hodin v různých vyučovacích předmětech, ve 

kterých sledovali práci kolegů. V Záhřebu se naši učitelé lehce doro-

zuměli. Sledovali, jaké metody učitelé ve výuce používají, jak moti-

vují žáky, jak žáci pracují, jaké pomůcky při vzdělávání potřebují, ale 

i  to, jak se chovají a  jaký vztah mají k  učitelům. Poslední den naši 

učitelé ukázali kolegům alespoň část ze života osvětimanské školy, 

aby jim přiblížili, jak to vypadá u nás. Tento pracovní výjezd byl pro 

pedagogy přínosem a zajímavou zkušeností. 

V záhřebské školeV záhřebské škole

Slavnostní zahájení školního roku 2015-2016Slavnostní zahájení školního roku 2015-2016
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Tento zahraniční jazykově-poznávací pobyt pro žáky odstartoval 

21. září. Naši 4 pedagogové se spolu se 42 žáky, převážně z  II. stupně, 

účastnili sedmidenního zájezdu v  Anglii. Byli po skupinkách ubytováni 

v hostitelských rodinách a po dobu 7 dní se seznamovali s reáliemi. Vy-

jížděli poznávat historické památky, muzea a další zajímavá místa v Lon-

dýně a okolí. Pro žáky byl pobyt navíc přínosný v tom, že strávili 10 hodin 

výukou anglického jazyka v  mezinárodní jazykové škole a  mohli si vy-

zkoušet, jak na tom jsou se svými znalostmi a konverzačními dovednost-

mi v anglickém jazyce. První rozpršený den nám trochu pokazil náladu, 

ale naštěstí všechny ostatní dny pobytu byly slunečné a vlídné.

AnglieAnglie

V listopadu se pak jeden z  našich pedagogů zúčastnil studijního 

jazykového kurzu na Maltě.

Dalším projektem, který realizuje naše škola v rámci Výzvy č. 56, 

jsou Čtenářské dílny. Dílny probíhají na celém II. stupni a  také ve 

3. a 5. třídě na I. stupni ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura. 

Jejich úkolem je zkvalitnění čtenářství a  čtenářské gramotnosti, ale 

hlavně zvýšení zájmu o čtení. 

Poznáváme, soutěžíme, realizujeme se

Ve čtvrtek 8. října 2015 se žáci 2., 3. A 4. třídy zúčastnili projek-

tu „Naučná stezka kolem Buchlova“. Po celou dobu je provázel 

Ing. Pavel Zůbek a  pan David Kratochvíl z  Lesní správy Buchlovice. 

Děti i pedagogové byli mile přivítáni v hájence pod Buchlovem. Zde 

se žáci dozvěděli mnoho zajímavostí o  lese a  prohlédli si hájenku. 

Nechyběla ani střelba lukem a hod oštěpem na cíl. Poté se vydali na 

Naučnou stezku, která se skládala z  11 stanovišť. Děti se na téměř 

tříkilometrové trase kolem Buchlova a kaple sv. Barbory dozvěděly, 

jak se lesníci starají o  les, jak máme chránit přírodu a  jaká zvířata 

můžeme v Chřibech potkat.  Žáky zaujaly především dřevěné plastiky 

lesní zvěře. Tato exkurze byla pro všechny velmi zajímavá a poučná.

Stezka kolem BuchlovaStezka kolem Buchlova

A jak takové dílny probíhají?

Obsahem dílen je souvislá četba beletristického textu 1x týdně 

přímo v hodinách českého jazyka, ve kterých mají žáci prostor k četbě 

po dobu 20 – 30 minut. Po četbě probíhají ve třídě čtenářské reakce 

a  s  nimi související aktivity. K  nim například patří hovory o  knihách, 

písemné přemýšlení nad knihami, psaní podvojných deníků, sdílení ve 

dvojicích a jiné. V rámci českého jazyka vytvořili učitelé českého jazyka 

2 různé tematické plány vždy pro 2 vybrané ročníky na celý školní rok 

2015/2016, v nichž popisují nejméně 10 čtenářských dílen. Současně 

jsme zajistili materiální podmínky potřebné k realizaci dílen, a to ná-

kup 300 knih v papírové podobě, které významně obohatí naši školní 

knihovnu a jejichž nákup je hrazen z prostředků Evropské unie. Čtenář-

ská dílna je jednou z možných cest, jak s žáky v hodinách českého jazy-

ka hledat smysl čtení. Nezdůrazňují se v ní rozdíly v technice čtení, žáci 

pracují individuálním tempem. 

Přestože se uskutečnilo v každé třídě teprve pět dílen z celkových 

deseti, žáci si je velmi oblíbili. Přispěla k tomu zcela jistě možnost vy-

brat si samostatně knihu z předložené nabídky, diskutovat o své knize 

a pocitech z četby s ostatními i to, že nejsou v těchto hodinách klasifi -

kováni. Myslíme si, že i žáci si začali uvědomovat, jaký význam pro ně 

čtení má. Překvapilo nás, s jakým zájmem čtou, že se na čtenářské dílny 

těší, mnozí by chtěli knihy i k četbě domů, a dokonce se dožadují čtení 

v každé volné chvíli.

Naši učitelé v LondýněNaši učitelé v Londýně



Osvětimanský zpravodaj

18

www.osvetimany.cz

červenec - prosinec

Napsali o naší škole

Ve středu 4. 11. 2015 se ve škol-

ní jídelně v Tupesích konal 3. ročník 

výtvarné soutěže mezi okolními 

družinami. Téma letošní soutěže 

bylo zajímavé, děti měly vytvořit své 

vlastní mandaly. K  dispozici měly 

voskovky, anilinové a vodové barvy. 

Rozhodování o  vítězi bylo opravdu 

moc těžké. Naše Stázinka Ondrúšo-

vá vyhrála za svou mandalu krásné 

2. místo. K  tomuto úspěchu jí moc 

blahopřejeme.

Žáci v naší škole mohou rozvíjet a realizovat svoje zájmy nejen na 

exkurzích a v soutěžích, ale také i v řadě zájmových kroužků, jejichž 

činnost zajišťují jak pedagogové, tak i rodiče. Novinkou je, že Základ-

ní umělecká škola Uh. Hradiště otevřela od září v naší škole pobočku 

– obor hudební, který navštěvuje 11 žáků.

Postupně také modernizujeme zařízení učeben a  do budoucna 

počítáme např. S pořízením dalších interaktivních tabulí, dataprojek-

torů, v rámci Výzvy 57 i s obnovou potřebného vybavení školní dílny 

nářadím a stroji pro žáky a pedagoga.

V prosinci vždycky ožije celá škola přípravami na vánoční svátky 

a tradičními aktivitami jako je zdobení stromečku, příprava kulturní-

ho programu na Vánoční rozjímání, třídní besídky, Vánoční dílničky 

a Zpívání na schodech. Při vstupu do školy znějí od rána koledy, vítají 

nás andělíčci a zimní vesnička. A vůně jehličí a perníčků oznamuje, že 

Vánoce jsou tady.

Děkujeme městysu Osvětimany, rodičům a  přátelům školy za 

dobrou spolupráci, důvěru, pomoc a za podporu našich aktivit v tom-

to roce. Přejeme všem občanům klidné Vánoce a do nadcházejícího 

roku 2016 hlavně pevné zdraví, hodně lásky, štěstí a optimismu. Měj-

me se rádi.

Milena Vaculíková,

zástupkyně ředitele školy 

„Vážený pane řediteli,

děkuji Vám jménem svých spolužáků, kteří se sešli 12. září 2015 

u  příležitosti 60 let od ukončení povinné školní docházky na OSŠ  

v Osvětimanech. Školu jsme opouštěli v roce 1955 po úspěšných „zá-

věrečných zkouškách“, dnes tolik diskutovaných. Byli jsme prakticky 

druhý ročník, který se v nové škole, tehdy nazývané Osmiletá střední 

škola,  vzdělával. Vzpomněli jsme na přísného ředitele p. Sychru, star-

ší učitele p. Konvičného, p. Bočánka, p. Svátkovou i generaci mladých 

učitelů p. Spisara, našeho třídního p. Raka, sl. Špačkovou, sl. Poláko-

vou, do kterých jsme byli zamilováni... tedy my kluci do sl. učitelek 

a děvčata do pánů učitelů.  Ještě bych doplnil, učitelé - Ryba, Kon-

vičný, Kubín, Tkadleček, byly to osobnosti, které se podílely na naší 

výchově. Nyní jsme viděli výsledky Vaší práce, školu rekonstruova-

nou, moderně vybavenou vším, co současná technika umožňuje, po-

čítače,  interaktivní tabule, speciální vybavení pro chemii, tělocvičnu, 

jídelnu. My přespolní jsme chodili na „polévku + 2 rohlíky“ do místní 

hospody, když bylo odpolední vyučování, to bylo 2 krát týdně. Nebyli 

jsme žádní andělé a v té době neměl jak ředitel, tak školník daleko 

pro pohlavek, no někdy to byla i  řádná facka. Na Slovácku nás tak 

tímto způsobem vychovávali naši rodiče, takže ti si nikdy nestěžovali, 

že i my jsme vychováváni tímto způsobem. 

Děkujeme Vám za to, že jste nám umožnil prohlídku Vaší součas-

né školy, rázem se z nás dědečků, babiček a  prarodičů stali ti nezbed-

ní kluci a děvčata, dokonce někteří z nás si zakřičeli, když parodovali 

p. ředitele Sychru či školníka p. Širůčku. Prostě na to není možno 

zapomenout. Poděkujte naším jménem p. Mgr. Vaculíkové za krásný 

výklad a za trpělivost, kterou obětovala nám, seniorům, ve Vaší škole 

znovu nezbedným žáčkům. Už jsem napsal do pamětní knihy: takoví 

pedagogové nás přesvědčují o tom, že výchova našich vnoučat a pra-

vnoučat je v dobrých rukou.

Fotky připravil náš spolužák Fr. Tománek. Ještě jednou díky.“

Ing. Karel Pazdera, CSc

Stezka kolem BuchlovaStezka kolem Buchlova

Výtvarná soutěžVýtvarná soutěž
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Klub důchodců
Haló, seniorky a senioři, jste tady?

To je dobře. Zastavte se a přečtěte si tyto řádky. Mám pro vás dob-

rou zprávu. Našla jsem návod, jak „umět být šťastný“. Je to dost překot-

né, tak začnu od začátku.

Dostala jsem nabídku jet do lázní do Luhačovic na týden, do lá-

zeňského střediska Pohoda. Váhala jsem. O  těch pár tisíc ani nešlo, 

říkala jsem si v duchu. Ale manžel a podzimní práce, a co pes? Potom 

mě můj naštval. Rozhodla jsem se. Jedu! Nelituji a doporučuji to vám 

všem. Přijdete do úplně jiného světa, bez starostí. Jen všichni kolem se 

starají, aby vám bylo dobře a vaše potíže aby ustoupily. A navíc, jsem 

gurmán a  vařili tu výborně. Ráno švédské stoly, co hrdlo ráčí. Poled-

ní jídla i večeře jsme si vybírali ze čtyř druhů (předkrmy, zákusky). No 

paráda! a  co váha? v  pohodě! Měli jsme denně jednu proceduru po-

vinnou a jinak celý den jsme měli k dispozici bazén, čtyři sauny a dvě 

vířivky. Ve vodě jsme byli dvakrát denně. Okolí Pohody je obklopeno 

nádhernou přírodou, která přímo lákala k  procházkám. Na Kolonádu 

to bylo pěšky asi 15 minut, ale každou hodinu od hotelu odjížděla naše 

dodávka. Takže jsme všechno stihli v  jednom dni. Obešli jsme denně 

několik vřídelních pramenů. Nejvíc nám chutnala Vincentka a Aloiska. 

A právě pod Aloiskou se nachází malá kavárna, kde vaří výbornou čo-

koládu. Ta je tak hustá, že ji musíte jíst lžičkou a nahoře kopec šlehačky. 

Tak dobrou čokoládu jsem ještě neměla. Kousek dál, za kavárnou, je 

obchod vedle obchodu. Procházeli jsme a  hledali vhodné dárky, kte-

ré přivezeme domů. Je tam také knihkupectví. Vešli jsme a hned mě 

upoutala knížečka „Umět být šťastný“. Sáhla jsem po ní a hned první 

stať mě zaujala:

Rozcvičuj a  používej své dary. Každý má své štěstí v  rukou, jako 

umělec nezpracovanou hmotu, které chce dát tvar. S tímto uměním je 

to však jako s každým ostatním, schopnost k němu je nám vrozena, ale 

musí se cvičit. (Johann Wolfgang Goethe)

Rozumíš? Na čem závisí tvé štěstí

Štěstí člověka nezávisí na jeho síle, nýbrž na 

jeho náladě. (F. Hebbel)

Co je štěstí? Štěstí je mozaika složená z  ne-

patrných malých radostí (André Marouis). Celá 

knížečka je plná lidského chápání štěstí samého. 

Třeba Goethe řekl: „Nehledejte trny, sbírej-

te radost.“ (celá končí najdu něco, co mě potěší) 

a zaujalo mě také nařčení od W. A Ward – Životní 

zralost

Šťastný ten, kdo se naučil obdivovat, ale nezá-

vidět, následovat, ale nenapodobovat, chválit, ale 

nelichotit, a vést, ale nemanipulovat.

Rozumíte? Moc se mně toto počteníčko líbilo 

a chci se o ně s vámi podělit. Dozvíme se, že vlast-

ně štěstí chodí kolem nás. Jen se musíme naučit 

ho zachytit. 

A věřte, nebo nevěřte, na každém našem setkání v klubu se to učí-

me. Každý tam mluví jen o tom pozitivním, co se mu přihodilo, nebo 

co prožil.

V únoru přišel opět mezi nás pan profesor Luba Berků. Vždycky 

zajímavý a originální projev. Mimo jiné vzpomenul 70. výročí ukonče-

ní války. Z  kroniky jsme se dozvěděli, jak to tady všechno probíhalo. 

Někteří vzpomínali, co si jako děti z  toho všeho pamatovali a  jaké to 

bylo ponuré období. Také jsem se přidala a pověděla, jak jako sedmiletá 

prožívala konec války. Můj otec pracoval ve Starém Městě v zesilovací 

telekomunikační stanici. Vyzradil tenkrát partyzánům, kdy pojede vlak 

se zbraněmi. Partyzáni pak most i vlak vyhodili do povětří. Tatínek měl 

strach z prozrazení, a tak jsme se celá rodina přestěhovali k dědečko-

vi, hajnému do Zástřizel. Do školy jsem chodila do Střílek a pamatuji 

si, jak jsme se radovali, když zahoukaly sirény ohlašující nálet. Utíkali 

jsme domů a  radovali se, že nám odpadlo vyučování. Pamatuji si, že 

taťka ve dne nebyl doma, přicházel někdy v noci. Pořád se u nás šep-

talo. Prožívali jsme na hájence střídání ustupujících Němců a nástupu 

osvobozujících vojsk. Cítila jsem veliké napětí v rodině, maminka často 

plakala, nerozuměla jsem tomu. Až po válce nám o tom naši vyprávěli. 

Pochopila jsem to obrovské nebezpečí. 

Ale dost. Už je to 70 let a ať se nikomu z nás nic takového nestane. 

Každý rok, tradičně v září, jedeme někam na výlet. Letos zvítězila 

v hlasování zase Smraďavka. Napadlo mě, že bychom se cestou mohli 

zastavit ve Starém Městě v KOVOZOO. Týden předem jsem tam zajela, 

dozvěděla jsem se, že právě tam bude probíhat Den otevřených dveří. 

To se nám hodilo a získala jsem pro všechny slevu na vstupném. Když 

jsme přijeli, byl program v plném proudu. Vystupovala Dáda Patrasová 

se svou hudební skupinou. Bylo tam plno stánků s občerstvením. Děti 

Beseda s Lubomírem BerkouBeseda s Lubomírem Berkou
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soutěžily o to kdo vyrobí nejlepší zvířátko. Celá ta atmosféra byla pří-

jemná a těch krásných kovových zvířátek! Opravdu podívaná, která stojí 

za to. KOVOZOO, jediné v Evropě. Kdo jste tam ještě nebyli, udělejte si 

výlet, třeba s dětmi. Bude je to bavit.

No a odtamtud jsme odjeli na Smraďavku. Bylo krásné, ještě letní 

odpoledne, které vyzývalo k procházce kolem rybníka. Bylo zajímavé 

pozorovat tu vodní havěť při krmení. Tolik druhů a ta různobarevnost! 

Ze dvora restaurace se ozývala pěkná hudba, která lákala si zazpívat, 

nebo i zatancovat. A najednou jsme uslyšeli fanfáru a přivítala zájezd 

klubu Důchodců z  Osvětiman a  panu Matoušovi Procházkovi popřála 

všechno nejlepší k svátku. Následující kousek patřil jemu. Jak se to do-

zvěděli – nevíme. Ale okamžitě, my baby, jsem ho hledaly, abychom ho 

přivedly na parket. Hledaly, ale marně. Předpokládáme, že byl schova-

ný tam, kam ženy nesmí, a tak se zachránil. 

Jasně, že jsme mu pak popřáli, a on nezůstal, jako vždy, nic dlužen.

Když jsme odjížděli, tak nám pan řidič (my mu říkáme pan řídící, 

protože řídí autobus) vyprávěl pár vtipů, publikovaných až po 22. hodi-

ně. A tak jsme šťastně přijeli domů. Už se těšíme na příště. 

Listopadové setkání pro nás tradičně připravuje sociální komise 

městyse Osvětimany. Bývá o nás vždycky perfektně postaráno. Pěkný 

program a milé pohoštění. Patří jim za to upřímné poděkování.

„Už se zase těšíme na Ježíška.“ Ano, Vánoce jsou za dveřmi. Sejde-

me se jako obvykle třetí neděli v prosinci, to je 20. 12. 2015 ve 14 hodin 

u vánočního stromečku. Vloni nám dárečky přinesli dva malí andělíčci 

Rozárka a Jitřenka. Jak to bude letos? Nechte se překvapit.

A nezapomeň! Šťastný je ten, kdo na každém kroku nalézá příleži-

tost k radosti.

A na závěr, jako vždy, povídka Bruno Ferrera – Volba

Jeden člověk se neustále cítil zavalený životními problémy a  po-

stěžoval si na ně slavnému duchovnímu mistrovi. „Už to nevydržím! 

Takový život se nedá snést!“ Mistr vzal hrst popela a vhodil ho do skle-

nice s vodou, která stála na stole. „To je tvoje trápení,“ řekl a ukázal na 

sklenici. Všechna voda uvnitř se popelem zakalila a byla špinavá. Mistr 

sklenici vylil. Potom znovu nabral hrst popela, ukázal ji muži a vyhodil 

ji z okna do moře. Popel se v mžiku rozptýlil a moře bylo stejné jako 

dřív. „Vidíš?“ řekl mistr. „Každý den se musíš sám rozhodnout, jestli bu-

deš sklenicí vody, nebo mořem.“

Je příliš mnoho malých srdcí, příliš mnoho váhavých duší, příliš 

mnoho uzavřených myslí a pokleslých ramen. Jedním z nejzávažnějších 

nedostatků naší doby je nedostatek odvahy. Ne hloupého fanfarónství, 

bezduché opovážlivosti, ale skutečné odvahy, která si před každým pro-

blémem klidně řekne: „Nějaké řešení tu musí být a já ho najdu!“

Přeji Vám pokojné a  radostné prožití Vánoc, ať se Spasitel narodí 

v srdci každého z nás.

Věra Mičková

Paní Krýsová Jana a paní Mičková VěraPaní Krýsová Jana a paní Mičková Věra

Osvětimanský smíšený pěvecký sbor
Je nám patnáct ... jedeme dál!

První zkoušku jsme měli v listopadu v roce 2000. Prvními skladba-

mi, které jsme nacvičovali, byly staroslověnské chorály. Získali jsme je 

od smíšeného pěveckého sboru z Mikulčic. První pozvání na vystoupení 

našeho sboru na sebe nedalo dlouho čekat. Další měsíc mezi vánočními 

svátky jsme vystoupili se třemi staroslověnskými chorály na setkání pě-

veckých sborů v kostelíku na Modré u Velehradu. Byl to velmi přínosný 

a podnětný začátek naší činnosti. Od té doby se jednou týdně pravidel-

ně scházíme při zkouškách. Nacvičujeme skladby z oblasti hudby litur-

gické, vážné, populární i  lidové. Za dobu své existence sbor vystoupil 

při více než stovce různých příležitostí nejen v naší obci, ale i v okolí.  

Vystřídala se celá řada zpěváků a zpěvaček. 

Poděkování za podporu patří Úřadu městyse Osvětimany, kulturní-

mu klubu, zahrádkářům i všem ostatním příznivcům. Chtěl bych  touto 

cestou poděkovat všem zpěvákům současným i  minulým za práci ve 

sboru. Do další činnosti jim přeji hodně trpělivosti a radosti z hudby.
Hody 2015Hody 2015



Osvětimanský zpravodaj

21

www.facebook.com/ObecOsvetimany

2015

Současné obsazení sboru:

• Soprán: Věra Mičková, Marie Bartošíková, Mária Hlačinová, Ma-

rie Píchová, Dana Dudáková, Hana Stávková

• Alt: Anna Sukopová, Jana Vajčnerová, Antonie Vaculíková, Mar-

cela Pohanková, Karolína Rachvalová, Kristýna Hlaváčová

• Tenor: Jaroslav Cvek st., František Luňák, Lukáš Mrkůs

• Bas: Zdeněk Pícha, Jaroslav Cvek ml., Dominik Cvek

Kde jsme letos zpívali:

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

Havla v Osvětimanech

• 29. 3. Květná neděle ve farním kostele sv. Havla

• 3. 4. Velký pátek ve farním kostele sv. Havla

• 5. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně ve farním kostele sv. Havla

• 24. 4. Přednáška historika Luďka Galušky k 1130. výročí úmrtí 

sv. Metoděje, obecní dům v Osvětimanech

• 30. 4. Odhalení pamětní desky praporčíku Ladislavu Bilíkovi, 

letci RAF, u pomníku padlých v parku v Osvětimanech

• 2. 5. Farní májový ples v Osvětimanech

• 17. 5. První svaté přijímání ve farním kostele sv. Havla

• 24. 5. Pouť k Slavnosti Seslání Ducha Svatého na hoře sv. Kli-

menta

• 27. 6. Mše svatá k Petropavlovským hodkám v kapli v Újezdci

• 10. 10., 11. 10. - Zpívání ve farním kostele sv. Havla při příleži-

tosti slováckých hodů

• 29. 11. První adventní neděle v kostele sv. Havla

• 5. 12. Rozsvěcování vánočního stromu v Osvětimanech

V době vánočních svátků zazpíváme na Štědrý den na půlnoční 

mši, 25. prosince na Slavnosti Narození Páně ve farním kostele sv. Havla 

v Osvětimanech. Naše vánoční zpívání bude 25. prosince od 15. hodin 

pokračovat na Žabím rynku v Osvětimanech a od 17 hodin v Labutech. 

Také na tyto akce Vás srdečně zveme.

Přeji požehnané Vánoce plné pohody, klidu, míru a lásky. V novém 

roce hodně štěstí a zdraví. 

Jaroslav Cvek st.

Zpívání u rozsvěcení vánočního stromuZpívání u rozsvěcení vánočního stromu

Zahrádkáři hlavně pálí, ale už i moštují
Hlavní činností zůstává pěstitelské pálení ovocných destilátů pro 

pěstitele z Osvětiman i okolí. Letošní sezona byla zahájena 24. 8. 2015. 

Do konce října bylo vyrobeno 2.270 lt. absol. alkoholu (100% stupňo-

vitost) za cenu 230,- Kč/lt. (včetně spotřební daně), to je asi 4.500 litrů 

proteklých – naředěné pálenky, kterou si odvezete domů, přepočtem 

za cenu asi 115,- Kč/lt. (za celý loňský rok bylo vypáleno 2.892 lt. absol. 

alkoholu). Pěstitelské pálení bude letos ukončeno do Vánoc.

V letošním roce proběhla v objektu zpracovny ovoce rozsáhlá opra-

va dosud nevyužívané části. Byla provedena výměna téměř 70 let staré 

elektroinstalace, oprava a příprava vnitřních omítek před malováním. 

Dále byl zakoupen nerezový drtič ovoce a lis na ovoce. Na tuto akci jsme 

využili fi nanční příspěvek od městyse, za což děkujeme. Zbývající ná-

klady byly pokryty z vlastních zdrojů.

Důvodem těchto oprav byla realizace provozu moštárny. Moštování 

bylo zahájeno začátkem září a probíhalo každou sobotu asi 2 měsíce. 

Přesto, že se jednalo o drcení a lisování ovoce pro veřejnost poprvé, bylo 

vyrobeno 1.170 litrů moštu za cenu 4,- Kč za litr. Aby tento druh zpra-

cování ovoce aspoň trochu vešel ve známost v obci i okolí, dohodli jsme 

se s místní školou, že jim zdarma zpracujeme jejich ovoce. Celkem bylo 

pro žáky vyrobeno a ve škole rozdáno 240 litrů šťávy. Doufáme, že se 

i doma ochutnávkou pochlubili.

Na internetových stránkách Českého zahrádkářského svazu www.

zahradkari.cz najdete kalendárium, aktuální rady v  ochraně rostlin, 

metodiku ochrany zahradních plodin, termíny výstav atd. Takzvané 

„SIGNALIZACE“ kdy a kde se vyskytl škůdce či choroba rostlin, zeleniny, 

stromů či révy vinné a jak škůdce hubit, texty signalizačních zpráv na-

leznete na webových stránkách státní rostlinolékařské správy srs.brno.

sweb.cz.    

Pro připomenutí: telefon pálenice 776 152 726, telefon moštárna 

77 55 44 100.

Za výbor ČZS Pavel Kníž

Drtič ovoceDrtič ovoce Lis na ovoceLis na ovoce
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Včelařský rok končí 
„Pověsili jsme klíč od včelína na hřebík“ a podle zažitých pravidel 

nastává čas bilancování. Po loňské velmi špatném přezimování včelstev 

jsme se soustředili na chovatelskou činnost, která je spjatá s obnovou 

včelstev. Náš cílený záměr se nám nepodařilo naplnit. Kmenový stav 

včelstev je oproti původnímu snížen o 40 %, to je 28 rodin. Nedostatek 

včelstev navýšil cenu rojů (oddělků) z 1100 na 2600 Kč. Cena oddělků 

na 3 plástech u našich jižních sousedů je 385 €. Uvedené ceny jsou na 

úvahu pro začínající včelaře a obnovení včelstev. 

ZO pořádala několik velmi zajímavých včelařských akcí. 

21. června 2015 se uskutečnil poznávací zájezd do rakouské oplozo-

vací stanice  NÖIV BELEGSTELLE, jedná se o legendární včelnici Sklenár 

v  rakouském Mistelbachu. Oplozovací stanici Hirschgrund navštívilo 

několik stovek včelařů. Zakladatel a průkopník rakouského chovu vče-

lích matek je Guido Sklenár, narodil se 15. června 1871 na poloostrově 

Istrii v městečku Carpano.  Otec pocházel z Těšína a matka z Olomouce. 

Zemřel 25. května 1953 v Mistelbachu.

V termínu 11 - 13. září byl uskutečněn včelařský zájezd za účasti 

přátel z  Českých Budějovic, Myjavy a  Dobrušky do slovinského Mari-

boru. Program začal návštěvou ČEBELARSTVO Vogrančič Karl v Mocné, 

propagátora apiterapie, který klade důraz na tradici a propagaci míst-

ních včelařských produktů. Seznámili jsme se s praktickými ukázkami 

léčby astmatu, bolesti kloubů, a doplňováním energie.

Druhý den jsme byli pozváni do ČEBELÁRSKÉHO spolku Maribor, 

kde se prodávaly veškeré produkty místních včelařů. Spolková prodejna 

má několik zaměstnanců, kteří se starají o propagaci včelařských pro-

duktů, prodej a rozvoj včelařství. Poté následovala prohlídka Mariboru 

profesionálním historikem. Prohlídka začala historickou částí města, 

hradu, ve kterém je muzeum města, panovníků a lidové tvořivosti. Dále 

následovala prohlídka „nového“Mariboru, výstavišť, radnice apod. Na 

jedné městské budově (vinotéka) u řeky Drivi je vinný keř „STARÁ TRTA“ 

nejstarejša trta na svetu, alte rebe, old vine, 450 let s keřů se vyrobí 

přes 80 l vinného moku. Z Mariboru jsme odjeli na návštěvu strážného 

hradu Fala, který se tyčí na skalnatém útesu řeky Dravy.  Hrad je ve 

zchátralém stavu, má nového majitele, který se snaží o jeho nákladnou 

rekonstrukci.  Pro inspiraci jezdí do Čech, Moravy a Slovensko. 

Poslední den jsme navštívili hrob Dr. Filipa Terče, zakladatele mo-

derní světové apiterapie. Dr. Filip Terč se narodil v Prapořišti u Kdyně 

a na jeho počest Světová apiterapeutická společnost slaví v den jeho 

narozenin (30. 3.) Světový den apiterapie.  Apiterapie je léčba s po-

mocí včely a  včelích produktů. Tedy naprosto přírodní léčba. První 

zmínky o  ní jsou již ze starého Řecka, Dr. Terč ji začal „novodobě“ 

zkoumat na konci 19. století. V Čechách je však Dr. Terč poněkud po-

zapomenutý. Dnes se v rámci apiterapie používá nejvíce konzumací 

včelích produktů.  Další přírodní terapií je inhalace. Včely se v úlu ne-

ustále pohybují a víří křídly vše, co mají kolem sebe. Vzniká aerosol, 

ve kterém je k teplému vzduchu přimíchán pyl a různé silice a drobné 

částečky včelích produktů.  Stačí včelí vzduch vdechovat 20 minut po 

dobu 10 dnů a  astma je na ústupu. Další produkty jsou již známé 

krémy, masti s propolisem a mateří kašičkou, které si můžete vyrobit, 

nebo zajistit u „svého“ včelaře.  

 Následovala návštěva Biodynamické vinice a výroba biodynamic-

kých vín. Průkopníkem a zakladatelem biodynamického zemědělství 

a vinařství byl Rudolf Steiner (nar. 1861 v Kralevici v dnešním Chor-

vatsku). Biodynamické vinařství je pod vlivem kosmu, polohy Slunce, 

Měsíce a planet. Pohyb měsíce a gravitace v určité fázi jsou vhodné 

po výsadbu, hnojení, ochranu a sklizeň. Největší důraz je kladen na 

nepoužívání chemických prostředků k ochraně révy vinné, nepouží-

vání umělých hnojiv, exogenních kvasinek, a syntetických přípravků.

Plánovaní zájezdů a ostatních akcí je věnováno spoustu času.  Noc-

leh byl zajištěn v exkluzivním pětihvězdičkovém hotelu Habakuk, který 

se nachází v krásném přírodním sportovním prostředí, přímo na zales-

něné horské plošině u termálních lázní Maribor. Komfort a eleganci si 

můžete vychutnat v  pokojích obklopených lesem s  velkým podílem 

kaštanů. Pokoje nabízejí výhled na město a zelené lesy.

V termínu 26. A 27. září se uskutečnil dvoudenní včelařský zájezd. 

Program zájezdu: Návštěva  VÚVč Kývalka, botanická zahrada v  Prů-

honicích, exkurse  pivovaru Velkopopovický kozel, nocleh v hotelu na 

pražském Chodově a návštěva včelařského farmáře přítele Petra Cihláře 

v Odolené Vodě u Mělníka (1040 včelstev). Farmář obdělává 50 ha ze-

mědělské půdy - semenářství. Včelnici a rekonstrukci rodinného statku 

vybudoval za 11 let poctivé práce. Tečkou zájezdu byla návštěva lovec-

kého zámku Konopiště. Zájemci o adrenalinový sport měli možnost za 

poplatek uskutečnit výlet teplovzdušným balónem.

Hrob Dr. Filip TerčHrob Dr. Filip TerčPod vinnou révou, která je stará 450 letPod vinnou révou, která je stará 450 let
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Myslivci
Historicky první všestranné zkoušky se konaly i v Osvětimanech

O hodové sobotě a neděli se konaly v okrese Uherské Hradiště vše-

stranné zkoušky ohařů. Jedná se o náročné úkony, kde musí psi ukázat, 

jak dobře jsou připraveni pro loveckou praxi. Zkoušek se muselo zhostit 

hned několik mysliveckých spolků, a to Boršice jako hlavní organizátor, 

dále Osvětimany, Nedakonice, Stupava a Buchlovice. Škoda, že zkoušky 

padly termínově zrovna na den, kdy se v Osvětimanech konaly hody, 

a tak účast diváků nebyla velká. Počasí zkouškám také moc nepřálo.

Psi museli ukázat, jak dobře jsou připraveni pro loveckou praxi. 

V  Osvětimanech se zkoušelo na vodním rákose za pálenicí. O  nároč-

nosti svědčí fakt, že se účastnilo pouze deset vůdců se svými ohaři, 

téměř z  celé Moravy. Z  okresu Uherské Hradiště se zkoušek účastnili 

čtyři vůdci. Úspěšně dokončil jen jeden ve třetí ceně. I to poukazuje na 

náročnost zkoušek. Jako všestranný rozhodčí jsem byl určen na vodní 

práce v  sobotu, které se konaly v Osvětimanech a Boršicích. V neděli 

jsem posuzoval práci na „barvě“ (krevní stopa). Výkony psů byly spíše 

průměrné, ale je potřeba říct, že vůdci, co zkoušky dokončili, mohou 

být na sebe pyšní. Pro srozumění uvádím, že všestranné zkoušky se 

skládají z  polních, vodních a  lesních disciplín. Celkem zkouška obsa-

huje 32 různých úkolů, kterými musí pes projit. Pokud na jedné selže, 

tak zkoušky úspěšně nedokončí a musí ukončit zkoušku. Vítězem těchto 

zkoušek se stal MUDr. Josef Sklenář se svým krátkosrstým ohařem Aro-

nem od sv. Floriána.

Chtěl bych poděkovat Mysliveckému spolku Osvětimany za ochotu, 

kterou prokázali členové při přípravě těchto zkoušek. Velká pochvala 

patří Ivo Korvasovi (náš člen), který mně asistoval po celou sobotu při 

posuzování a ochotně přejížděl s vůdci k daným disciplínám. Zároveň 

bych na jeho adresu uvedl, že se mu podařilo letos předvést svého skot-

ského setra na všestranných zkouškách v Břeclavi a to velmi úspěšně. 

Jedná se tak o třetího všestranného ohaře v dějinách MS Osvětimany.

Za myslivecký spolek Marek Latina 

Skupina hodnocených psů, rozhodčí a zástupci MS OsvětimanySkupina hodnocených psů, rozhodčí a zástupci MS OsvětimanyRozhodčí při posuzování výkonu psaRozhodčí při posuzování výkonu psa

Rybáři zůstali bez vody
Dovolte, abych pro Vás shrnul činnost naší rybářské organizace 

v  tomto roce. Náš spolek začal kalendářní rok pravidelným výdejem 

členství a  povolenek jak v  Osvětimanech, tak i  v Koryčanech, odkud 

stále máme početnou členskou základnu i v okolních obcích. V únoru 

také proběhla výroční členská schůze, kde jsme zhodnotili činnosti za 

uplynulý rok a vytvořili plán práce na letošní rok. V  lednu opět po roce 

začalo školení nových adeptů pro získání rybářského lístku. Letos za 

účasti tří dospělých a deseti dětí. Pod vedením p. Františka Luňáka se 

děti připravovaly k závěrečným zkouškám. Nechyběly praktické ukázky 

a společně s rodiči navštívili vodní svět na Modré. Na osobní pozvání 

nás v květnu navštívil pan Milan Tychler, propagátor populárního lovu 

Feederovou technikou a  autor několika knih. Dětem a  přítomným 

zájemcům předvedl v  praxi techniku lovu přímo u  nás na přehradě. 

V tomto měsíci se také uskutečnily již tradiční rybářské závody za účas-

ti 80 rybářů a  rybářek. Akce to byla vydařená a  v závěru dne zakon-

čená vyhlášením vítězů a slosováním bohaté tomboly. I v tomto roce 

jsme v rámci brigád plnili povinnosti ohledně prací, které nám ukládá 

smlouva se správcem přehrady Lesy ČR. Bohužel účast členů i letos byla 

slabá a objem práce zůstal na pár jedincích.

Dostávám se k tomu, co pro nás rybáře v tomto roce bylo zřejmě 

největší událostí. Zahájení vypouštění přehrady, které začalo v  září, 

Feederový den s Milanem TychleremFeederový den s Milanem Tychlerem
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Hasiči
Před koncem roku je ideální čas k bilancování předešlého roku.

Druhá polovina toho letošního byla opět hodně naplněná a hasiči 

rozhodně nezaháleli. Vzhledem k tomu, že si pro nás příroda v letošním 

roce připravila řadu překvapení, byli jsme neustále, stejně jako v první 

polovině roku, nachystáni k akci. Prvním ostrým zásahem byla větrná 

smršť se silným deštěm, která zasáhla území naší obce v červenci. Nej-

hůře postiženou lokalitou byla zahrada základní školy a  její nejbližší 

okolí, horní zastávka, cesta k Ježovu. Celkem zásah trval přes tři hodiny, 

oběma našimi výjezdovými auty v celkovém počtu 12 hasičů.

Stejně jako nás zastihla větrná smršť, jsme se potýkali celé léto 

s  tropickými teplotami atakujícími hranici čtyřiceti stupňů. Hejtman 

Zlínského kraje vyhlásil „Období nepříznivých klimatických podmínek“, 

kterým zakazoval rozdělávání otevřeného ohně a vyzýval k opatrnosti 

všechny občany kraje. Bohužel i tak byl počet výjezdů v tomto obdo-

bí více než trojnásobný. To také pocítila naše jednotka. Jen namátkou 

připomenu několik výjezdů: Hýsly – požár lesa, travní porost, Vřesovi-

ce – technická pomoc zřícení domu, Medlovice – požár trávy, porostu, 

Újezdec – požár trávy a  porostu, Osvětimany – Medlovské paseky – 

požár pole. Dalšími výjezdy, které již nebyly ovlivněny počasím, byla 

technická pomoc – spadlý strom Osvětimany - Ježov, který spadl na 

cestu, k čemuž mu notně pomohli potok obývající bobři. Předpokládá-

me, že vzhledem k nekontrolovanému přemnožování těchto živočichů 

na potoce, může k těmto událostem docházet čím dál častěji. Posled-

ním zásahem, který stojí za zmínku, byl požár hnoje na skládce v polích 

mezi Starým Městem, Zlechovem a Tupesy.

a  to za účelem opravy hrázného tělesa i  vypouštěcích ventilů. Při té 

příležitosti i k odtěžení sedimentu dna, který se za cca 30 let napuštění 

přehrady vytvořil. V průběhu odpouštění probíhal sběr škeblí, které se 

v přehradě nacházely, a jejich přemístění na jinou lokalitu. Termín odlo-

vu rybí obsádky byl stanoven na začátek listopadu a přípravy probíhaly 

v nejistotě, jelikož nebylo možno předem říci, v jakém stavu se nachází 

vypouštěcí zařízení, a tudíž kolik vody nám v přehradě pro konečné slo-

vování zůstane. Pro samotný výlov byli domluveni pracovníci Povodí 

Moravy a samotné slovení proběhlo elektrickým agregátem ve dnech 

3. A 4. listopadu za pomoci našich rybářů. Pro zajímavost bylo vyloveno 

250 kaprů, 307 candátů, 25 amurů, 27 štik, 73 kg úhořů a jako rarita 

sumec albín 141 cm a další dva velcí sumci o velikosti 186 cm a 164 cm. 

Celkem se jednalo o cca 1 386 kg ryb, které byly převezeny a vysazeny 

do revírů MRS. Akce, i přes reálné obavy, proběhla úspěšně a poděko-

vání patří všem, kteří svou prací přispěli k jejímu zdaru. Předpokládané 

dokončení oprav je v roce 2017 i s následným opětným napuštěním. Do 

této doby se naše organizace bude starat o zbylý revír ve Vřesovicích, 

kde také plánujeme v příštím roce uskutečnit rybářské závody.

Závěrem bych rád poděkoval těm, kteří se v tomto roce podíleli na 

činnosti a  aktivitách v  naší organizaci a  jménem rybářů Vám popřál 

krásné vánoční svátky a šťastný nový rok.

Klučka Vít, místopředseda MO

Vypouštění a výlov přehradyVypouštění a výlov přehradyZávody Osvětimany květen 2015Závody Osvětimany květen 2015

Jistě uznáte, že zásahů v druhé polovině 

roku bylo nečekaně hodně. Abychom se na 

ně lépe připravili, byly v červenci na koupali-

šti velitelem jednotky, stejně jako loňský rok, uspořádány zátěžové zkouš-

ky TFA, kde byla prověřena fyzická zdatnost členů Zásahové jednotky.

Milou informací, kterou Vám chci sdělit, je, že stejně jako se v první 

půli roku k hasičům přidal Roland Černoch, tak se k nám v průběhu léta 

přidali další dva mladí nadějní borci, a to Matěj Hauser a Petr Vajčner. 

Pevně věříme, že skvěle zapadnou do kolektivu. Borci, přejeme hodně 

úspěchů. 

První akcí, kde můžete poprvé naše mladíky potkat, samozřejmě 

i s námi ostatními, bude III. Hasičský bál, který se bude konat 16. led-

na 2016 od 20:00 v sále Obecního domu v Osvětimanech. Stejně jako 

v předešlých letech se můžete těšit na spoustu zábavy, humorné scén-

ky, hudbu i tombolu.

V těchto dnech se dokončuje úprava hasičské zbrojnice, díky které 

bude možné v budově „hasičárny“ parkovat nový zásahový automobil 

Tatra 815, který se do hasičárny doposud nevešel. Doufáme, že sta-

vební fi rma odvede kvalitní práci a my budeme schopni vyjíždět k zá-

sahům i přes špatnou orientaci budovy hasičky bez větších problémů 

a zdržení.

Milí spoluobčané, přejeme Vám společně se všemi hasiči i hasička-

mi krásné Vánoce a ještě lepší nový rok 2016.

Za výbor SDH 

Patrik Slovák
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Informace pro život VIII.
Typy hasících přístrojů a jejich použití

Hasicí přístroje dělíme dle typu náplně na pěnové, vodní, práškové, 

sněhové

Správná volba hasicího přístroje je podmíněna druhem hořlavé látky - 

ty se dělí do tzv. tříd požáru:

tř. druh hořlavé látky

A hoření pevných látek hořících plamenem nebo žhnutím

B hoření kapalných látek a látek, které do kapalného 

 skupenství přecházejí

C hoření plynných látek hořících plamenem

D hoření lehkých alkalických kovů

F hoření jedlých olejů a taků

Jakým hasicím přístrojem co hasit

Vodní HP

vhodný nevhodný nesmí se použít!

Papír, dřevo a další 

pevné hořlavé látky

Alkoholy

Benzín, nafta, líh, 

ředidlo

Hořlavé plyny

Cenné materiály 

(archivy)

Elektrická zařízení pod 

proudem

Lehké  a hořlavé 

alkalické kovy

Látky prudce reagující 

s vodou (např. kyseliny)

Rostlinné a živočišné 

tuky a oleje

Pěnový HP

vhodný nevhodný nesmí se použít!

Pevné hořlavé látky

Benzín, nafta, minerál-

ní oleje a tuky

Hořlavé kapaliny mísící 

se s vodou

Hořlavé plyny

Elektrická zařízení pod 

proudem

Lehké  a hořlavé 

alkalické kovy

Práškový HP 

vhodný nevhodný nesmí se použít! 

Elektrická zařízení pod 

proudem 

Hořlavé plyny 

Benzín, nafta, oleje 

Pevné materiály 

Počítače, televizory 

a další elektronika

Dřevo, uhlí, textil 

  

  

  

Lehké  a hořlavé 

alkalické kovy 

  

  

Sněhový HP (CO2) 

vhodný nevhodný nesmí se použít! 

Elektrická zařízení pod 

proudem 

Hořlavé plyny 

Hořlavé kapaliny 

Jemná mechanika 

a elektronické zařízení 

Pevné hořlavé látky 

typu dřeva, textil, uhlí 

  

  

  

Lehké  a hořlavé 

alkalické kovy 

Hořlavý prach 

Sypké látky 

  

POZOR! Při potřísnění pokožky CO2 hrozí nebezpečí vzniku omrzlin! 
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Hospoda Na Srubu a Penzion Malovaný děkuje

Rekonstrukce přísálí na „kulturáku“

Hospoda Na Srubu a Skipark Osvětimany tímto děkuje všem zákaz-

níkům a přátelům za přízeň v uplynulém roce.  Budeme se na vás samo-

zřejmě těšit i v roce nadcházejícím, na všech plánovaných akcích a při 

jiných příležitostech. Doufáme ve vydařenou zimní lyžařskou sezónu. 

Jak jsme slibovali, zpevnili jsme pro vás parkoviště, abyste se nemuseli 

brodit blátem ke svahu. 

Taktéž děkujeme spolupořadatelům, kamarádům, kteří se podíleli 

a pomáhali s pořádáním Traktoriády, Pohádkového lesa, Výlovu rybní-

ka, bez nich bychom to tak dobře nezvládli. V  měsíci listopadu jsme 

pro Vás připravili tradičně středověké speciality, které vás vtáhly svou 

atmosférou do dávné doby, kde neexistovala žádná pravidla, lidé jedli 

rukama, pili víno ze džbánů, neměli elektřinu a pořádali šermířské zá-

pasy.

V příštím roce se můžete tradičně těšit na Velikonoční speciality, 

Košt slivovice, Traktoriádu, Mysliveckou letní noc a Pohádkový les. In-

Mnoho z Vás určitě pamatuje rok 1986. Dne 17. května tohoto roku 

prožívaly Osvětimany velký svátek. Po třech letech usilovné práce a pat-

nácti tisících odpracovaných brigádnických hodinách byla slavnostně, 

za nebývalého množství občanů, televize a vzácných hostů, otevřena 

víceúčelová budova v Osvětimanech.

Ačkoli jsem tuto slávu nemohl zažít, pevně věřím tomu, že tento 

den pro naši obec byl velkolepým dnem završující úsilí všech, kteří se 

na tomto díle podíleli. Co však naplat, je to bezmála 30 let a vybavení 

interiéru budovy má už bohužel nejlepší za sebou. V roce 2013 prošla 

budova rekonstrukcí pláště budovy včetně výměny oken a dveří, kterou 

potřebovala. No a letos jsem na zasedání zastupitelstva vznesl dotaz, 

zda by nebylo na čase vyměnit vybavení přísálí. Zastupitelstvo můj ná-

vrh přijalo a následně odsouhlasilo, čímž mi dalo volnou ruku, za to mu 

děkuji.

Cílem této rekonstrukce byla kompletní výměna obslužného ba-

rového pultu, rekonstrukce rozvodů elektřiny, vody a  odpadů, výmě-

na osvětlení a renovace podlahy. Věřím tomu, že tato rekonstrukce je 

kvalitním zásahem do infrastruktury používání přísálí, a to jak při sou-

kromých oslavách, tak hlavně při pořádání kulturních akcí pro všechny 

občany Osvětiman. 

formace o pořádaných akcích a otvírací době najdete na www.hospo-

danasrubu.cz,  www.penzionmalovany.cz,  www.skiosvetimany.cz 

Penzion Malovaný, který patří do našeho areálu, také děkuje všem 

návštěvníkům, kteří k nám přijeli strávit dovolenou a také těm, kteří nám 

svěřili uspořádání významných akcí, kterými jsou fi remní školení, team-

buildingy, oslavy narozenin a  v neposlední řadě také svatební hostiny, 

kterých rok od roku přibývá. Musíme také zmínit, že nás už po několikáté 

navštívil pan prezident Miloš Zeman, kterému se u nás velmi líbí a do bu-

doucna se má v plánu vracet. Díky jeho pobytu jsme měli tu čest setkat se 

s  významnými osobnostmi Zlínského kraje, a to při pořádaní hejtmanské 

večeře. Bylo nám ctí, že jsme získali důvěru k tak významné události.

Ještě jednou tedy děkujeme všem našim hostům celého areálu za 

důvěru a přátelům a spolupořadatelům za výbornou spolupráci. Přeje-

me krásné a pohodové Vánoce a šťastný nový rok 2016.

Kolektiv Hospody na Srubu a Penzionu Malovaný

Zatěžkávací zkouškou, zkouškou ohněm, prošlo přísálí letos 

v  říjnu při hodech. Ačkoliv se detaily dolaďovaly ještě pár dní před 

hodama, přísálí obstálo na jedničku. Obsluha byla spokojená, pro-

tože jí nic nezavazelo v cestě, nepackovali přes sebe a měli dostatek 

prostoru a návštěvníci hodů byli také spokojeni, hodnotili, bavili se 

a chodili se kochat. Tohle vše je odměna pro všechny, kteří jsme se na 

akci „rekonstrukce přísálí“ podíleli. V neposlední řadě musím podě-

kovat všem, kteří byli ochotni přiložit ruku k dílu a pomoci. Jsou to: 

M. Hauser, P. Klimek, O. Šmukař, P. Křemeček, R. Struha, dodavatelské 

odborné fi rmy a ostatní. Děkujeme.

Patrik Slovák, člen zastupitelstva

Rekonstrukce přísálíRekonstrukce přísálí

Slavnostní tabuleSlavnostní tabulePohadkový lesPohadkový lesHospoda Na SrubuHospoda Na Srubu
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Šachový oddíl žáků – podzim 2015
Začátkem září začala další sezóna dětem v našem šachovém krouž-

ku a oddíle. Trenérem našich dětí je opět pan Lubomír Macků. Šachový 

kroužek funguje při ZŠ a MŠ Osvětimany a šachový oddíl v rámci KK-ŠK 

Osvětimany. Hráči trénují každý čtvrtek od 13 hod. V místní škole a od 

15 hod. V klubovně šachového klubu v Obecním domě v Osvětimanech 

(za knihovnou). Zatím se do soutěží zapojilo asi 15 dětí a kroužek i oddíl 

je otevřen všem zájemcům o tuto hru.

Prvním větším testem pro naše hráče je série čtyř Velkých cen okre-

su Uherské Hradiště. Jedná se o šachové turnaje pro mládež, kde jedi-

ným omezením je rok narození hráčů. Tyto turnaje můžou hrát hráči 

narození v roce 2000 a mladší. První turnaj se hrál začátkem října ve 

Veselí nad Moravou. Náš oddíl tu reprezentovalo 5 hráčů. Zlato z ka-

tegorie starších žáků přivezl Vašek Ondřej. Tímto výsledkem úspěšně 

zahájil šachovou sezónu. Pěkně zahráli ve starší kategorii i Vrtal Jo-

sef - 9.  místo. Mezi mladšími žáky nejlépe zahrál Vašek Jakub, který 

vybojoval 6. místo. Neztratili se ani Hlaváček Ondřej - 17. místo, Juřík 

Filip - 22. místo. Kdo sleduje dění kolem žákovského šachu si všiml, že 

nastupuje mladší generace dětí a starší generace končí.   

Druhý turnaj této série jsme 7. listopadu uspořádali v Osvětimanech. 

Pro všechny hráče jsme přichystali sladkost a drobnou cenu a pro první 

tři v každé kategorii ještě medaili a diplom. Celkem u nás hrálo 50 hráčů 

z našeho kraje. Z našeho oddílu hrálo 8 hráčů. Stříbrnou medaili vybojo-

val v kategorii starších žáků Vašek Ondřej, Vrtal Josef skončil na 14. místě, 

Vajčner Marek na 17. místě, Kolaja Štěpán na 23. místě. Nejlépe z našich 

v kategorii mladších žáků zahrál Vašek Jakub, který vybojoval 4,5 bodu, 

což mu stačilo na 6. místo. Další náš hráč Juřík Filip vybojoval 13. místo, 

které bylo jeho nejlepším výsledkem v těchto turnajích. Hlaváček Ondřej 

se umístil na 20. místě, Dubský Jindřich na 22. místě

Všichni ukázali, co se naučili, a další šachový růst bude záležet na 

jejich tréninku. Pro oddíl jsou všichni přínosem. Vašek Ondřej, Vrtal 

Martin a Vrtal Josef už několikrát nastoupili v sestavě družstva mužů, 

které letos postavilo do soutěže dvě družstva. Bližší informace jsou na 

stránkách obce.   

Dalším velkým turnajem je šachový turnaj v Brankovicích. Ten se 

bohužel koná po uzávěrce zpravodaje, ale nevěšte hlavy. Informace 

o turnaji budou na stránkách obce. 

Do konce roku nás čeká ještě turnaj v Dolním Němčí. 

Pro všechny zájemce uspořádáme ve škole předvánoční turnaj. 

Chceme, aby šachy děti bavily a rozvíjely své myšlení a osobnost, což se 

jim bude v budoucnu určitě hodit.

Za odvedené výkony a podporu našich dětí bych chtěl poděkovat 

hráčům, trenérovi, rodičům, obecnímu úřadu a  všem našim přízniv-

cům. 

Všem přeji krásné Vánoce a v novém roce 2016 hodně úspěchů v ša-

chovém i osobním životě.

Roman Vrtal

VC Veselí na Moravou 3.10.2015VC Veselí na Moravou 3.10.2015VC Veselí nad MoravouVC Veselí nad Moravou

VC Osvětimany 7.11.2015VC Osvětimany 7.11.2015KK-ŠK Osvětimany-žáciKK-ŠK Osvětimany-žáci
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Mužstva žáků – podzim 2015
V roce 1982 v  rámci TJ Osvětimany bylo ofi ciálně založeno fotba-

lové žákovské mužstvo a přihlášeno do nejnižší soutěže v rámci okresu 

Uherské Hradiště. Tehdy ani ten největší optimista netušil, že TJ Osvěti-

many bude mít v roce 2015 dvě žákovská mužstva a ta budou startovat 

v krajské soutěži. Naše obě žákovská mužstva si vedla jako nováčci kraj-

ské soutěže mimořádně zdatně. Jejich umístění po podzimní mistrovské 

soutěži je opravdu vynikající. Mladší žáci obsadili výborné 2. místo se 

ziskem 24  bodů a skóre 58 : 18. Celkem 8 zápasů vyhráli a tři prohráli. 

Mužstvo starších žáků se umístilo také na výborném 2. místě se ziskem 

také 27 bodů a skóre 74: 16. Celkem 9 zápasů vyhráli a 2 prohráli.

Lubomír Berka 

Podzimní zápasy krajské soutěže mladších žáků
kolo domácí : hosté skóre

1. Osvětimany : Morkovice 8 : 0
2. Osvětimany : Slovácko 2 : 1
3. Napajedla : Osvětimany 0 : 10
4. Osvětimany : Zlechov 11 : 1
5. Dolní Němčí : Osvětimany 8 : 2
6. Osvětimany : Koryčany 5 : 1
7. Strání : Osvětimany 3 : 6
8. Osvětimany : Kvasice 11 : 1
9. Bojkovice : Osvětimany 2 : 0

10. Osvětimany : Staré Město 1 : 5
11. Hluk : Osvětimany 1 : 3

  

Podzimní zápasy krajské soutěže starších žáků
kolo domácí : hosté skóre

1. Osvětimany : Morkovice 8 : 1
2. Osvětimany : Slovácko 10 : 0
3. Napajedla : Osvětimany 0 : 10
4. Osvětimany : Zlechov 7 : 0
5. Dolní Němčí : Osvětimany 1 : 5
6. Osvětimany : Koryčany 4 : 5
7. Strání : Osvětimany 0 : 10
8. Osvětimany : Kvasice 3 : 1
9. Bojkovice : Osvětimany 6 : 2

10. Osvětimany : Staré Město 10 : 1
11. Hluk : Osvětimany 1 : 7

Krajská soutěž  mladší žáci
Jméno hráče góly
Horňák Patrik 13
Jurák Pavel 12
Dvouletý Ondřej 11
Petřvalský Radim 9
Pavlínek Michal 6
Knápek Radek 2
Šmít Jan 2
Stávek Jakub 2
Jurkovič Adrián 1
Vajčner Marek 1

Krajská soutěž starší žáci
Jméno hráče góly
Matejkovič Lukáš 24
Vašek Ondřej 14
Matejkovič Patrik 10
Vykoukal Michal 10
Klát Filip 8
Trlida Erik 5
Vrtal Martin 3
Kočenda Ondřej 1
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Fotbalové mužstvo mužů – podzim 2015
Fotbalového mužstva mužů TJ Osvětimany dosahovalo v  posled-

ních letech pravidelně výborné výsledky a  umisťovalo se na čelných 

místech tabulky. Letošní podzimní mistrovská sezona byla pro hráče, 

realizační tým i samotné fanoušky, velkým zklamáním. Našemu muž-

stvu se nedařilo, projevil se pokles formy u některých hráčů, objevila se 

častá zranění. V některých zápasech chybělo i trochu štěstí. Mužstvu se 

navíc nedařilo střelecky. 
Lubomír Berka

Fotbalové mužstvo mužů - podzim 2015

kolo domácí : hosté skóre

1. FC Strání  - TJ Osvětimany 5 : 0

2. TJ Osvětimany : SK Jaroslavice 2 : 1

3. TJ Nedachlebice : TJ Osvětimany 3 : 4

4. TJ Osvětimany : FC Kvasice 0 : 1

5. SV Bojkovice - TJ Osvětimany 3 : 1

6. TJ Osvětimany - Březolupy 5 : 0

7. Vlčnov - TJ Osvětimany 2 : 1

8. TJ Osvětimany - Žalkovice 0 : 4

9. Hluk :  TJ Osvětimany 2 : 1p

10. TJ Osvětimany -  Dolní Němčí 2 : 0

11. Újezdec - TJ Osvětimany 2 : 1

12. TJ Osvětimany - Skaštice 2 : 7

13. Mladcová - TJ Osvětimany 3 : 1

14. TJ Osvětimany - FC Strání 0 : 3

1. Strání 14 11 0 1 2 41:20 34

2. Skaštice 14 7 3 2 2 36:18 29

3. Újezdec 14 8 1 1 4 23:17 27

4. Nedachlebice 14 7 2 1 4 31:24 26

5. Kvasice 14 8 1 0 5 26:25 26

6. Hluk 14 6 2 3 3 30:17 25

7. Vlčnov 14 6 0 3 5 20:19 21

8. Dolní Němčí 14 6 0 2 6 25:25 20

9. Jaroslavice 14 4 3 2 5 21:26 20

10. Žalkovice 14 3 3 0 8 16:21 15

11. Bojkovice 14 4 1 0 9 19:28 14

12. Březolupy 14 3 2 1 8 21:41 14

13. Osvětimany 14 3 1 1 9 19:35 12

14. Mladcová 14 3 0 2 9 16:28 11

Střelci branek:

Zýbal Ondřej 7

Gebhart Filip 2

Knotek Tomáš 2

Trefi lík Zdeněk 2

Tychtl Matěj 1

Exel David 1

Habáň Robin 1

Sychra Petr 1

Žandovský Marek 1

Válek Jaroslav 1
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Lazebna rytíře 

Smetany 

– nově i kosmetické 

služby

Rádi bychom Vám oznámili, že v prostorách Tvrze rytíře Smeta-

ny paní Jitka Blechová spolu s Klárou Macalíkovou rozšiřují již 

nabízené masérské služby o kosmetické služby. Přijďte si k nám 

nejen zregenerovat Vaše záda, ale také zhýčkat a zkrášlit Vaši 

pleť. Dle zájmu nás můžete kontaktovat na čísle 702 049 963 

nebo 775 540 992 s možností zakoupení dárkových poukazů 

na Vánoce či jiné příležitosti.

Děkujeme, že využíváte našich služeb a těšíme se na další pří-

jemné setkání s Vámi.

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků, do nové-

ho roku hodně zdraví a štěstí.

Jitka Blechová

www.lurys.cz
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Zájem o fl orbal stále roste
Florbalový tým Medvědi Osvětimany se letos rozrostl 

o nové prvňáky. Dokonce je mezi nimi první dívka Kateři-

na Mazánová, která nezůstává oproti chlapcům v ničem 

pozadu. V  tomto roce také tři mladší žáci z  Osvětiman 

vstoupili do oddílu Draci Kyjov a pravidelně se tak účast-

ní ligových turnajů. Adam Jakubíček, Marek Vajčner 

a Dan Sedláček tak přináší předpoklad toho, aby se fl or-

bal v Osvětimanech hrál na stále vyšší úrovni. 

Mým cílem pro tento školní rok je také pořídit žákům 

číslované dresy, aby reprezentovali školu a Osvětimany 

na úrovni. Je běžné, že ostatní oddíly již pěkné dresy 

mají. Jedná se však o  poměrně vysokou investici, pro-

to uvítám, bude-li se někdo chtít na nákladech podílet 

jako sponzor. Jeho fi rma bude potom uvedena na dresu. 

Dresy navíc můžou sloužit škole i pro jiné akce. Kontakt 

pro zájemce o  sponzorství dresů Medvědi Osvětimany: 

tomas@promoplanet.cz
Tomáš Sedláček

Florbal – prvňáciFlorbal – prvňáci

Kulturní a společenské akce
18. 12. 2015 18 hod. Petr Kolář Obecní dům

24. 12. 2015 21.30 hod. Půlnoční mše Kostel sv. Havla

25. 12. 2015 8.30 hod. Mše Kostel sv. Havla

25. 12. 2015 15.00 hod. Vánoční zpívání Žabí rynk

26. 12. 2015 8.30 hod. Mše Kostel sv. Havla

27. 12. 2015 8.30 hod. Mše Kostel sv. Havla

31. 12. 2015 15.00 hod. Mše Kostel sv. Havla

1. 1. 2016 8.30 hod. Novoroční mše Kostel sv. Havla

3. 1. 2016 16.00 hod. DFS Klimentek + CM Kostel sv. Havla

16. 1. 2016 20.00 hod. III. Hasičský bál Obecní dům

23. 1. 2016 Dětský karneval Obecní dům

13. 2. 2016 20.00 hod. Ples SRPŠ Obecní dům

5. 3. 2016 Košt vína Obecní dům

19. 3 2016 IV. Velikonoční jarmark Obecní dům

1. 5. 2016 III. Čarodějnický rej

Připravujeme na červen  Den dětí

    5. Fit day

    Folklorní festiválek 

    666.výročí první písemné zmínky o Osvětimanech

Zaměstnanci kina přejí všem svým divákům do nového roku 2016 

pevné zdraví a mnoho hezkých fi lmových zážitků.

Kinokavárna Osvětimany  8.1. Terminátor Genisys  

    22.1. Mission Impossible: Národ grázlů
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Andílci a čertíci z MŠAndílci a čertíci z MŠ

Mikulášská družinaMikulášská družina
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