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Informace Úřadu městyse Osvětimany

Úvodní slovo
starosty městyse

V

ážení spoluobčané, čas běží
jako voda a opět jsou před
námi Vánoce, období klidu
a míru, rozzářených dětských očí,
šťastných rodin, ale také konec letoš−
ního roku. Proto tak jako vždy Vás
ve druhém ročním zpravodaji nej−
dříve seznámím s tím, co se v druhé
polovině letošního roku událo, zbu−
dovalo a co nás v příštím roce z po−
hledu rozpracovaných akcí ještě
čeká.
Již v červnovém čísle Osvětiman−
ského zpravodaje byla popsána nej−
důležitější stavební a investiční akce
prvního pololetí letošního roku,
a to „Dvůr na Žabím rynku – dětské
a společenské centrum“. Přesto se
o ní ještě krátce zmíním. Cílem bylo
vytvořit odpočinkovou zónu pro
klidné posezení, hry dětí a pořádání
malých tematických setkání. Jistě mně
dáte za pravdu, že toto se nám po−
dařilo splnit. Celkové finanční nákla−
dy díla dosáhly částky 2 600 000 Kč,
včetně veřejného osvětlení a herních
prvků. Od SZIF z titulu Programu roz−
voje venkova dostaneme 1 500 000 Kč,
z vlastních finančních prostředků
jsme vynaložili 1 100 000 Kč. Již po
půl roce provozu se ukázalo, že areál
je hojně využíván a finanční pro−
středky byly vynaloženy oprávněně.
Měli jste zde možnost zhlédnout
např. vystoupení DFS Klimentek,
Omlazené cimbálové muziky Osvě−
timany, Smíšeného pěveckého sboru
a Ochotnického divadelního spolku.
Věřím, že se v tomto areálu uskuteč−
ní ještě mnoho dalších skvělých akcí.
Zvažujeme možnost pořádat zde také
bruslení pro naše nejmenší, pokud
k tomuto bude příznivé počasí.
První realizovanou investiční akcí
ve druhém pololetí byla „Oprava so−
ciálního zařízení ZŠ Osvětimany“.
Získali jsme na ni finanční podporu
od Zlínského kraje v rámci Podpro−
gramu na obnovu venkova. Dílo bylo
realizováno za 1 606 013 Kč. Podpo−
ra od Zlínského kraje ve formě dota−
ce činila 680 000 Kč. Práce byly zahá−
jeny 2. 7. 2012 a dokončeny byly
24. 8. 2012. Po prázdninách už žáci
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naší ZŠ mohli používat nové sociální
zařízení i jedno WC s bezbariérovým
přístupem pro tělesně postižené děti.
Touto akcí došlo k odstranění snad
jednoho z posledních nedostatků in−
teriéru naší krásné školy. V blízké
budoucnosti ještě počítáme s rekon−
strukcí střechy celé budovy.
Další investiční akcí, která je v sou−
časnosti již dokončená, je „Chodník
u komunikace II/422“. I na tuto
jsme také žádali o finanční příspě−
vek. Státní fond dopravní infrastruk−
tury (SFDI) z programu zaměřeného
na zvýšení bezpečnosti dopravy po−
skytuje na základě žádosti příspěvek
maximálně do výše 70 % uznatel−
ných nákladů. Celkové náklady to−
hoto díla dosáhly výše 2 172 878 Kč.
Příspěvek od SFDI činí 1 439 000 Kč.
Z vlastních zdrojů doplácíme částku
733 878 Kč. Jedná se o opravu chod−
níku na 1. řádku, při které byl stáva−
jící chodník rozebrán a ze zámkové
dlažby se vybudoval chodník nový
o šířce 1,5 m. Také u horní autobu−
sové zastávky byl zhotoven nový
chodník o šířce 2 m a došlo k jeho
prodloužení až k místu přechodu
pro chodce. Stávající přechod je nyní
posunut dál směrem k obci Medlo−
vice. Starou zastávku jsme nahradili
dřevěnou. Stavební úpravy zastávky
umožní přístup i osobám s omezenou
schopností pohybu. Hlavním cílem
této stavby bylo zvýšení bezpečnosti

dopravy v tomto frekventovaném
místě. Stavbu jsme zahájili 3. 9. 2012,
dokončena byla 26. 11. 2012. Záro−
veň byly všechny vodovodní pří−
pojky pod chodníkem opraveny kvůli
jejich špatnému stavu. Současně se
provedla i oprava chodníku na Vře−
sovské ulici v úseku od mlýna až
po Špalkovo.
Dalším probíhajícím projektem je
zpracování Územního plánu Osvě−
timany, o kterém jsem se zmínil již
v předcházejícím zpravodaji. Pro
připomenutí. V prvním kole bylo
zpracováno a schváleno ZADÁNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU OSVĚTIMA−
NY. Pořizovatelem byl Městský úřad
Uherské Hradiště − Odbor architek−
tury, plánování a rozvoje − oddělení
územního plánování. Zhotovitelem
ÚZEMNÍHO PLÁNU OSVĚTIMA−
NY se stal na základě výběrové ří−
zení Ing. arch. Vladimír Dujka. Cena
za dílo činí 300 000 Kč včetně DPH.
Čistopis ÚZEMNÍHO PLÁNU OS−
VĚTIMANY musí být dle smlouvy
o dílo dokončen nejpozději do 31. 10.
2013. Návrh územního plánu bude
předložen k připomínkování a k ve−
řejnému projednávání. O spolufi−
nancování na zhotovení územního
plánu jsme požádali Zlínský kraj.
Na základě žádosti O udělení pod−
pory v rámci PF02−12 − Podprogram
na podporu obnovy venkova (dotač−
ní titul 2) a rozhodnutím výběrové

Opravený chodník na Medlovské ulici

Osvětimanský zpravodaj

komise byl projekt Územní plán
Osvětimany vybrán k poskytnutí
podpory ve výši 150 000 Kč. Již po−
druhé jsme byli u Zlínského kraje jako
žadatelé o podporu úspěšní.
Posledním zpracovávaným projek−
tem je Program obnovy venkova
(POV) OSVĚTIMANY. Jedná se o ur−
čitou formu rozvojového plánu s ča−
sovým horizontem asi 5 let, který
nemá závazný charakter. Jde o ote−
vřenou záležitost, kterou lze neustá−
le upravovat, doplňovat a postupně
povyšovat na dokumentaci vyššího
stupně. Měla by být nápomocna za−
stupitelstvu městyse při stanovení
postupu prací a etapizaci realizace
možných záměrů. Zpracovatelem je
Ing. arch. Jiří Hloušek, jehož znalost
problematiky v Osvětimanech je
velká a jeho práce je v Osvětimanech
a okolních obcích známa. V součas−
nosti je POV připomínkován a měl
by být schválen na prosincovém zase−
dání zastupitelstva. Návrh byl dán
občanům k nahlédnutí v prostorách
chodby před hlavním sálem Obecní−
ho domu v Osvětimanech a mohli se
k němu vyjádřit svými připomínkami.
Dalším připraveným projektem,
na který jsme také žádali o finanční
podporu z Operačního programu ži−
votního prostředí (OPŽP) v rámci
oblasti Zlepšování stavu přírody
a krajiny (ERDF), je projekt s náz−
vem Revitalizace ploch veřejné ze−
leně – Osvětimany. V prvním kole
nebyl náš projekt vybrán, ale na zá−
kladě doporučení Řídícího výboru
OPŽP byla naše žádost zařazena
do tzv. zásobníku projektů, což zna−
mená velkou šanci pro získání pod−
pory v dalším kole. Základní akti−
vitou projektu je praktická realizace
regenerace prvků nelesní zeleně v in−
travilánu městyse. V rámci realizace
projektu proběhne regenerace dře−
vin na pěti samostatných lokalitách
v katastru obce (hlavní park, park
naproti − u máje, park horní auto−
busové zastávky, školní zahrada
a okolí školního hřiště). A tak se ta−
ké stalo. Ve druhém kole jsme byli vy−
bráni a k realizaci dojde v příštím roce.
V rámci investičních akcí ještě při−
pravujeme II. etapu ZTV U Hřbitova
a ZTV U Koupaliště. Počítáme také
s opravou fary a hasičské zbrojnice.
Vážení občané, současné zastu−
pitelstvo i já máme polovinu voleb−
ního období za sebou. Doposud jsem
v tomto příspěvku psal o větších in−
vestičních akcích. Chtěl bych proto
ještě připomenout, co se nám za dva
Osvětimanský zpravodaj

Opravený chodník na Medlovské ulici

roky podařilo vybudovat s finančním
příspěvkem získaným ze schválených
požadovaných dotací:
1. „Zateplení obecního domu
Osvětimany“
2. „Zateplení zdravotního střediska“
3. „ZTV U Hřbitova – Osvětimany,
1. etapa“
4. „Dvůr na Žabím rynku – dětské
a společenské centrum“
5. „Oprava sociálního zařízení ZŠ“
6. „Chodník u komunikace II/422“
7. je zpracováván „Územní plán
Osvětimany“
8. neinvestiční akce „POV
Osvětimany“
Vážení občané, chci Vás opět po−
žádat o pomoc při údržbě zeleně,
pořádku a při likvidaci černých sklá−
dek komunálního odpadu. Byly vy−
naloženy nemalé finanční prostřed−
ky a pracovní úsilí zaměstnanců
městyse a některých spoluobčanů
na likvidaci těchto skládek (skládka
odpadu za hřbitovní zdí, prostory
za hřbitovem u kostela). Nedovolme
tedy nezodpovědným lidem jejich
opětovné zakládání. Chraňme si pří−

rodu a naše životní prostředí, nedo−
pusťme jejich opětovné ničení!
V dalších příspěvcích se bude hojně
psát o kultuře, sportu a zájmové čin−
nosti v našem městyse. Proto se o této
oblasti zmiňovat nebudu. Přesto však
chci vyzdvihnout a poděkovat za ná−
ročnou a obětavou práci těm, kteří se
jakýmkoliv způsobem ve svém vol−
ném čase angažují pro náš městys
např. v práci s mládeží, v Kulturním
klubu, Klubu žen, Klubu důchodců,
Divadelním spolku, u hasičů, zahrád−
kářů, myslivců, rybářů, šachistů,
volejbalistů, fotbalistů i u jiných spor−
tovních sdružení a v dalších aktivi−
tách. S Vaším přičiněním budou
Osvětimany tou naší krásnou a milo−
vanou vesnicí na úpatí Chřibů, ve kte−
ré se nám bude dobře žít.
Na závěr mně dovolte, abych Vám,
občanům městyse Osvětimany, po−
přál jménem svým i jménem celého
zastupitelstva klidné a příjemné pro−
žití svátků vánočních a v nadcházejí−
cím roce 2013 hodně zdraví, pohody,
osobních i pracovních úspěchů.
Váš starosta Otakar Berka

Sbírka na opravu kostela sv. Havla a fary

Ú

řad městyse Osvětimany vy−
hlásil veřejnou finanční sbír−
ku na opravu místního kos−
tela a fary. Tyto významné památky
jsou nepřehlédnutelnou dominantou
naší obce. Proto i Vám nabízíme mož−
nost přispět na jejich opravu a podílet
se tím na zvelebení našeho městyse.
Sbírka byla zahájena 1. června 2011
a potrvá po dobu tří let (do 31. květ−
na 2014).

Přispět můžete:
1. Zasláním příspěvku na zvláštně
zřízený bankovní účet
Název banky: Komerční banka
Adresa banky: Svatováclavská 450,
686 45 Uherské Hradiště
Číslo účtu: 43 – 9217950227 / 0100
2. Darovat peníze do pokladničky
na Úřadu městyse Osvětimany
v pracovní dny v době od 8.00
do 15. 00 hodin.
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Společenská kronika
Nově narození občané
Eva Kolajová
Jitřenka Motalová
Pavlína Vrtalová
Klára Zálešáková

Vítání Jitřenky Motalové

Na společnou cestu
životem se vydali
Radim Hýsek – Denisa Chvátalová
Kamila Blechová – Stanislav Hozík
Zlatou svatbu oslaví
Josef a Marie Ondrůškovi
Významná životní jubilea
70 let
Zdeňka Pernicová
Miroslav Blažek
Marie Mertová
Libuše Táborská
Jiřina Cihlářová
75 let
Milan Zálešák
Růžena Budíková
Jitka Kyliánová
Ludmila Rokytová
80 let
Zdeňka Rusňáková
Jaroslav Vajčner
Marie Hrušťáková
Miroslav Křemeček
Marie Berková
85 let
Anna Rýznarová
88 let
Anna Kostíková
90 let
Anděla Palánová
Nejstarším občanem
našeho městyse je pan
Cyrill Palán,
který ostavil 92. narozeniny.
Všem oslavencům přejeme do dalších
let spoustu štěstí, pevné zdraví, kopec
dobré nálady radosti a pohody…
Naše řady opustili
Petr Andrysík
Miroslav Ševčík
František Vyšinka
P. Alois Randa
Josef Magdálek
Milada Wojciková
Jiřina Berková
Čest jejich památce.
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Vítání Václava Novotného

Setkání pětasedmdesátníků

Počet obyvatel k 30. 11. 2012
k 30. 11. 2011 ................. 832 obyvatel
narozeno ............................ 6 občánků
zemřelo ................................ 15 občanů
přistěhováno ...................... 14 občanů
odstěhováno ...................... 11 občanů
stav k 30. 11. 2012 ......... 826 obyvatel
V obřadní síni našeho městyse se
uskutečnilo několik slavnostních při−
jetí (svatba, vítání občánků, ocenění
vybraných žáků základní školy, roz−
loučení s žáky 9. třídy, oslavy zleti−
losti, setkání ročníků).
Při vzpomínkách na školní léta se
21. září v obřadní síni sešli pětasedm−

desátníci. Mezi sebou také přivítali
paní učitelku Antonii Sedláčkovou
a pana učitele Oldřicha Hulu, který
v červenci oslavil 90. narozeniny.
Všichni si rádi zavzpomínali na dobu
školních let a dobu mládí. Pan učitel
Hula byl velmi spokojen a s doje−
tím děkoval žákům i účinkujícím
za pěkné přijetí.
Máme před sebou nejkrásnější ob−
dobí roku, Vánoce. Přeji Vám všem,
tak jako z oblohy sníh padá, ať za Váš
stůl nejen o Vánocích, ale po celý rok
jen štěstí sedá.
Dana Hrušťáková, matrikářka
Osvětimanský zpravodaj

Historie

Výročí v historii Osvětiman

U

ž po několik let listuji kro−
nikami − starými archivními
dokumenty a na rok 2012
připadají tato výročí, se kterými si
Vás dovoluji seznámit:
565 let
Od roku 1447 sídlí v Osvětima−
nech na tvrzi rod rytířů Smetanů,
a to rytíř Vavřinec s ženou Kateři−
nou.
500 let
V roce 1512 patří Osvětimany pá−
nu Kropáčovi z Nevidomí.
315 let
V roce 1697 obdržely Osvětima−
ny svoji pečeť. Je zde zobrazen vel−
ký smrk a po jeho stranách dva
smrky menší. Nápis: 16−97 PE.
OB.−DIEDINI. OSWETIMANI
130 let
V roce 1882 byl v Osvětimanech
zřízen první poštovní úřad s pa−
nem pošmistrem.
135 let
Dne 24. srpna 1877 byl položen
základní kámen ke stavbě budovy
obecné školy (budova pod farou).

120 let
V roce 1892 je v obci založen čte−
nářský spolek sv. Klimenta.
90 let
V roce 1922 je v Osvětimanech
otevřena měšťanská škola (dnešní
zdravotní středisko).
80 let
5. června 1932 je založen fotbalový
oddíl SK Osvětimany. „Na Hro−
bech“ byl 24. června učiněn „sen−
zační objev“ hrobu sv. Metoděje.
70 let
Dne 22. září 1942 je popraven
nadporučík Oldřich Pechal, slav−
ný rodák naší obce.
65 let
V roce 1947 je v Osvětimanech
založen první šachový oddíl, kte−
rý pořádal populární šachové
turnaje „O Chřibský pohár“.
40 let
V březnu 1972 vyšlo první číslo
Osvětimanského zpravodaje.
35 let
V prosinci 1977 bylo otevřeno
Nákupní středisko s prodejnami

potravin, masny a průmyslo−
vého zboží. Hodnota díla 3,5 mili−
ónu korun, stavěno v akci Z.
V roce 1977 žilo v Osvětimanech
962 obyvatel.
30 let
V roce 1982 byla otevřena provo−
zovna Svitu, která zaměstnávala
kolem 80 zaměstnanců, převážně
žen.
25 let
V roce 1987 se zprovoznil Dům
služeb, ve kterém se nacházelo ka−
deřnictví, holičství, kosmetika
a krejčovství.
Na podzim téhož roku byla zahá−
jena stavba osvětimanského vodo−
vodu.
15 let
V roce 1997 se provádělo dláž−
dění a nové osvětlení na náměstí
a v tzv. Kostelní ulici a byl nasví−
cen kostel sv. Havla.
V roce 1997 je postavena budova
Telecomu.
L. Berka, kronikář

40 let Osvětimanského zpravodaje

J

ak ten čas letí. Letos na jaře uply−
nulo již 40 let od vydání prvního
čísla Osvětimanského zpravodaje.
...Tento místní zpravodaj vyšel
v březnu 1972 a vydal jej Místní ná−
rodní výbor Osvětimany ve spolu−
práci s JZD Osvětimany. První čísla
vycházela zpočátku každý měsíc
a měla dvě až čtyři stránky v počtu
320 kusů. Pak byl počet výtisků re−
dukován na čtyři až pět čísel ročně
a v pozdějších letech se ustálil na po−
čtu dvou čísel zpravodajů ročně
a náklad se pohyboval od 300 do 350
čísel. Prvním redaktorem byl Josef
Moric, ředitel ZDŠ Osvětimany.
Za JZD pracoval v redakční radě Pa−
vel Kníž. Do kolonky historie pra−
videlně přispíval pan Alfons Širůč−
ka. Když se místní JZD spojilo s JZD
Rozkvět a přešlo do Medlovic, tak byl
zpravodaj vydáván pouze Místním
Osvětimanský zpravodaj

národním výborem Osvětimany, a to
agitačním střediskem.
Osvětimanský zpravodaj měl
svého předchůdce a tím byl „Hlas
Osvětiman“, který vycházel na po−
čátku šedesátých let pod redakčním
vedením pana učitele Štěpána Kůři−
la. Vyšlo pouze několik čísel a Hlas
Osvětiman zanikl pro nedostatek čte−
nářských příspěvků. Jak mi před
mnoha lety nad jedním z dochova−
ných výtisků vyprávěl pan učitel
Kůřil, mnoho občanů Osvětiman po−
měry v obci kritizovalo, ale napsat
článek do Hlasu Osvětiman nechtěli.
Od roku 1976 se stal odpovědným
redaktorem Osvětimanského zpra−
vodaje pan Ing. Miloslav Michalčík,
který stál v čele redakční rady až
do roku 1984. Po něm převzal funkci
odpovědného redaktora L. Berka.
V tehdejších letech se redakční rada

scházela v budově základní školy
a tvořili ji: Ing. Miloslav Michalčík,
učitelé Otto Burda, Karel Kordu−
la, Lubomír Berka, Ing. Petr Nápla−
va (st.), Robert Budík, Pavel Kníž.
Ručně psané příspěvky se zde redi−
govaly a přepisovaly na několika
psacích strojích. Zbytek přepsaly
druhý den pracovnice MNV. Výtisk
Osvětimanského zpravodaje zajiš−
ťoval pan Květoslav Churý s man−
želkou, kteří pracovali v tiskárně
v Kyjově.
Od roku 1990 vydával Osvěti−
manský zpravodaj Obecní úřad
Osvětimany a jednotlivá čísla re−
dakčně zpracovávaly pracovnice
obecního úřadu ve spolupráci s Kul−
turní komisí. V letech 1998 až 2000
stála v čele redakční rady paní Věra
Mičková, od roku 2000 paní PhDr.
Marie Náplavová, dále s ní spolu−
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pracovali Ing. Marie Marková a Mgr.
Marie Kordulová.
Od roku 2003 redakčně pracovali
PhDr. M. Náplavová a Ing. Josef
Bartoněk. V roce 2004 k nim přibyla
Mgr. M. Kordulová a Ing. Eva Bar−
toňková.
V roce 2006 převzal redakci zpra−
vodaje L. Berka ve spolupráci s Ing.
J. Bartoňkem a Danou Hrušťákovou.
Tu pak v roce 2010 vystřídala Jana

Sojáková. Od roku 2011 vydává Osvě−
timanský zpravodaj redakční rada
ve složení PhDr. Marie Náplavová,
Hana Motalová, Mgr. Milena Vacu−
líková a Jana Sojáková. Odpovědným
redaktorem je L. Berka.
Osvětimanský zpravodaj vychází
dvakrát ročně, a to v měsíci červenci
a prosinci v nákladu 350 výtisků.
Cena jednoho čísla je 10 Kč. Každo−
ročně zaplatí Úřad městyse Osvěti−

many 35 tisíc korun za vydávané
zpravodaje.
Co popřát Osvětimanskému zpra−
vodaji do dalších let? Stálé a pozorné
čtenáře, mnoho dopisovatelů a co nej−
více zajímavých a poutavých článků.
Tento stručný příspěvek je věnován
jako vzpomínka a poděkování všem
těm, kteří se za těch 40 let podíleli
na vydávání „našeho“ zpravodaje.
L. Berka, kronikář obce

Služby

Sociální komise v roce 2012

Tříkrálová sbírka 2012

DUO Novákovi

S

ociální komise se již několik
let zaměřuje na péči a pomoc
občanům při řešení jejich so−
ciálních problémů, práci charita−
tivní, ale i vzdělávací a společen−
skou. Shromažďuje požadavky
občanů v oblasti sociální, zpracová−
vá je a řeší ve spolupráci s úřadem
městyse.
Spolupráce s místním Domovem
s pečovatelskou službou (DPS)
Komise má na starosti schvalo−
vání žádostí o přijetí do DPS. Kont−
roluje, zda splňují požadovaná kri−
téria a rozhoduje o přijetí nebo
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Dětský folklorní soubor Klimentek mladší

Omlazená cimbálová muzika Osvětiman

zamítnutí. Během roku 2012 roz−
hodla o nových nájemnících ve třech
případech.
Za účelem bližšího poznání s oby−
vateli DPS a jejich požadavky navš−
tívily v měsíci únoru členky komise
osobně jednotlivé nájemníky bytů.
Přínosné bylo již tradiční setkání oby−
vatel DPS se zástupci komise a sta−
rostou městyse.
K oblíbeným akcím pořádaným
komisí pro obyvatele DPS patří před−
nášky paní V. Mojžíšové, se zdra−
votní tématikou. Letošní téma: Co
je deprese? Jak na depresi ve vyšším
věku a její léčba.

Návštěva občanů městyse
při významném životním jubileu
Návštěvy občanů ve věku nad 80 let
se zástupcem sociální komise a Sbo−
ru pro občanské záležitosti pokra−
čovaly i v letošním roce. Navštívili
jsme 30 jubilantů, kteří vedle přání
obdrželi i menší dárek. Společně
„posedíme“ a převážně zavzpomí−
náme na staré časy. Před Vánocemi
nezapomínáme ani na naše občany,
kteří jsou v domovech důchodců
mimo náš městys. Návštěva a malý
dárek je vždy potěší. Společně si za−
vzpomínáme na život v našem
městyse a probereme novinky, které
Osvětimanský zpravodaj

Paní Marie Lekešová při podpisu své knihy

se udály. Letos jsme v předvánoč−
ním čase navštívili paní: T. Fialovou
v LDN ve Veselí n. Moravou a A.
Němcovou. Dárek a přání k Váno−
cům byl předán i paní Věře Berkové
pro její maminku Vlastu Vyšinkovou,
která žije v Praze.
Charitativní činnost:
Tříkrálová sbírka
Tříkrálovou sbírku organizova−
la komise již šestým rokem. Letos
vyšly do ulic čtyři skupinky ko−
ledníků pod vedením paní Jitky
Pončíkové, Petry Hýskové, Ivany
Vajčnerové a Markéty Čevelíkové.
Děkujeme jim a také malým koled−
níkům za jejich obětavost a čas, kte−
rý této akci věnovali. Poděkování
patří také všem dárcům, kteří mají
pochopení pro pomoc lidem v nou−
zi. Vybraná částka byla nejvyšší
za celé období, ve kterém se komise
na akci podílí.
2007
18 491 Kč

2008
15 495 Kč

2009
16 275 Kč

2010
19 772 Kč

2011
21 905 Kč

2012
25 040 Kč

Diakonie Broumov
Významnou charitativní činností,
na které se komise podílí, je sbírka
ošacení pro Diakonii Broumov, která
probíhá dvakrát do roka. V určených
jarních a podzimních termínech ho
můžou občané městyse darovat
v Domě služeb (bývalé Musilovo).
Komise zajišťuje službu, která pře−
bírá darované věci od občanů. Letos
napomáhaly paní: M. Náplavová,
J. Čevelíková, P. Chaloupková, H.
Motalová, I. Vajčnerová, J. Sojáko−
vá a J. Pončíková. Darované věci
jsou baleny do pytlů, kterých bylo
předáno 200 kusů. Děkujeme všem,
Osvětimanský zpravodaj

kteří do této sbírky přispěli i těm, co
se podíleli na její organizaci. Termí−
ny pro sbírku v roce 2013 budou
upřesněny.
Sbírka optických brýlí pro Afriku
a vlny na pletení ponožek
Ve spolupráci s Českým červeným
křížem Medlovice (ČČK) pokračo−
vala během celého roku 2012 sbírka
optických brýlí pro Afriku a sbírka
vlny k pletení ponožek. Zde je nutné
vyzvednout práci paní Milady Vacu−
líkové z horních pasek, která v mi−
nulém roce upletla 150 párů pono−
žek a v letošním roce předala před−
sedkyni ČČK paní M. Jedovnické
350 párů. Počet darovaných předmě−
tů svědčí o zájmu našich občanů po−
moci druhým.
Poradenská činnost
Projekt zaměřený na zdraví občanů,
prevenci obezity, na zdravý životní
styl a udržení dobré kondice
v každém věku
Tento bezplatný projekt, do kte−
rého se zapojil Úřad městyse Osvě−
timany, organizovalo Studio 21
z Kunovic. Společně se sociální ko−
misí připravili v září svou prezen−
taci, na které měli občané možnost
konzultace s odbornými poradci
pro zdraví a životní styl zdarma.
Přestože se jednalo o akci velmi za−
jímavou a jistě prospěšnou, zájem
občanů byl malý.
Pojišťovna VZP
Koncem měsíce října měli občané
možnost navštívit poradenský stánek
pojišťovny VZP, ve kterém pracovnice
pojišťovny VZP v Uh. Hradišti paní
M. Foltýnová informovala zájemce
o klientských programech a možnos−
tech benefitů, které VZP svým klien−
tům nabízí. Zájem občanů byl malý.

V. setkání důchodců

V. setkání všech důchodců
Již pátým rokem připravuje komi−
se Setkání všech důchodců našeho
městyse. Jsou zvány ženy nad 62 let
a muži nad 65 let. Snažíme se při−
pravit příjemné nedělní odpoledne
se zajímavým programem. Zahájení
patří panu starostovi, který informu−
je o celoročním dění městyse a pak
přichází na řadu kulturní program.
Letos vystoupily děti z dětského folk−
lórního souboru Klimentek za do−
provodu Omlazené osvětimanské
cimbálové muziky. Mladší pod ve−
dením paní H. Motalové a P. Cha−
loupkové, starší pod taktovkou pana
P. Slováka. Děti byly výborné a svým
vystoupením potěšily všechny účast−
níky i mnohé své babičky a dědy.
Druhou část programu vyplnila be−
seda s manželi Lekešovými z Hluku.
Paní Marie Lekešová je autorkou
knihy “Jak se dříve žilo a co se jedlo
v Hluku aneb opomíjená jídla a zvy−
ky“. Zavzpomínali jsme, co se dřív
jedlo, jak se vařilo a srovnali jsme
život dnes. Po příjemném poví−
dání si mohli zájemci zakoupit kníž−
ku paní Lekešové i s věnováním
a autogramem autorky. Po besedě
následovala volná zábava při hudeb−
ním doprovodu Dua Novákových.
Zajištěné bylo i menší občerstvení.
Členky komise paní V. Fialová
a I. Vajčnerová připravily podle
receptu paní Lekešové sekanou pl−
něnou vejci, která zpestřila připra−
vené pohoštění. Poděkování patří
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem
na přípravě a realizaci této akce po−
díleli.

Vánoce plné štědrosti,
pohody, lásky, klidu,
v novém roce hodně štěstí
a zdraví přeje za sociální komisi
PhDr. M. Náplavová
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Názory a stanoviska

Skvělý úspěch starostů obcí
„K tomu, že byl zvolen do funkce před−
sedy Sdružení místních samospráv ČR,
se nabízí otázka, co z toho Osvětimany
mají? Zatím nemáme informace o ja−
kýchkoliv výhodách pro Osvětimany“

V

ážení spoluobčané, v hlavičce
tohoto článku čtete slova, kte−
rými se naši fotbalisté snažili
před dvěma roky ve volebním letá−
ku zpochybnit mé snahy o lepší fi−
nancování takových obcí, jako jsou
například naše Osvětimany.
Již dlouho před komunálními vol−
bami jsem o výsledcích práce Sdru−
žení místních samospráv ČR (SMS
ČR) samozřejmě naše zastupitelstvo
informoval několikrát. Pro rok 2008
a roky následující se nám podařilo
prosadit navýšení rozpočtů malých
obcí. Pro Osvětimany konkrétně to
znamenalo 800 tis. Kč ročně navíc.
Lídři kandidátek podepsaní pod le−
tákem v minulém zastupitelstvu
většinou již seděli, text v letáku tedy
byl, mírně řečeno, jen účelovou ma−
nipulací. Bohužel i to je už dnes ob−
raz komunální politiky na malé obci.
Nemohu jinak než se s Vámi po−
dělit o radost z velkého úspěchu,
kterého se nám prostřednictvím SMS
ČR neúnavnou několikaletou prací
a zarputilostí podařilo letos dosáh−
nout. Jedná se o další zvýšení přílivu
peněz do rozpočtů obcí. Nebylo to
lehké, a také na počátku málokdo
věřil, že naše snaha může být úspěš−
ná. My, kteří jsme boj proti diskri−
minaci obcí iniciovali a stáli v jeho
v čele, jsme museli i něco obětovat.
Všechnu práci a veškerou činnost
jsme my, starostové v SMS ČR mu−
seli zastat při svých povinnostech
ve vedení obcí, a tak nás to stálo kro−
mě práce a úsilí i mnoho hodin z vol−
ného času.
To, že jsem již dále nemohl po−
kračovat v Osvětimanech jako sta−
rosta, mi umožnilo se věnovat práci
pro SMS ČR, kde působím jako před−
seda již čtvrtým rokem. Dovolím si
zde připomenout, že se jedná o ce−
lostátní organizaci obcí a měst o 1100
členech, která hájí jejich práva.
Soustavnou prací na několika fron−
tách se nám postupně podařilo pře−
svědčit vládu i zákonodárce, že roz−
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díly mezi příjmy obcí a měst jsou
nespravedlivé, že diskriminují ven−
kovské obyvatelstvo a že je nutné
příslušný zákon změnit. Nebylo to
jednoduché, protože se proti nám
postavilo několik silných hráčů
v čele s největšími městy, která do−
sud na úkor malých obcí žila. Do−
konce se to neobešlo bez masové
protestní demonstrace tisícovky
starostek a starostů u Úřadu vlády.
Jednalo se o první protest starostů
v dějinách vůbec a prý také první
demonstrací, v níž účastníci bojovali
za práva ne svá, ale svých bližních,
v tomto případě svých diskrimino−
vaných spoluobčanů z venkova.
Po prosazení našeho hlavního cíle
SMS ČR svou aktivitu neutlumuje.
Stojíme na straně malých obcí a je−
jich obyvatel. Jak šel čas, museli jsme
se postavit mnoha hrozbám, kte−
ré venkov a malé obce ohrožovaly
a ohrožují. Rušení služeb v obcích,
stavebních a matričních úřadů,
pošt. Největším přínosem kromě
změny financování obcí bezesporu
bylo, že se nám po velkém úsilí po−
dařilo zabránit zrušení základních
škol na venkově. Bojujeme za přízni−
vější podmínky malých obcí a jejich
občanů a třeba i za přímou volbu
starostů. Svou činností jsme se stali
respektovaným partnerem při řešení

záležitostí samospráv, zejména ma−
lých obcí, pro zákonodárce, minister−
stva a další státní orgány.
Náš velký úspěch je příkladem
toho, že je možné trvalou snahou
a poctivou prací dosáhnout i cílů,
které jsou na první pohled neusku−
tečnitelné. Věřím, že prostředky,
které do rozpočtů obcí připlynou
v příštích letech, pomohou význam−
ně změnit tvář venkova a učinit
život na venkově natolik příjemným,
že to může zastavit i odliv obyvatel−
stva do měst.
Vždyť jen do Osvětiman z po−
sledního navýšení přijde každý rok
o 2 mil. Kč navíc. Pokud k tomu při−
čtete těch 800 tis. Kč, které dostává
obec od roku 2008, dělá to celkem
za jedno čtyřleté funkční období
zastupitelstva přes 11 mil. Kč.
První peníze z nového navýše−
ní budou v Osvětimanech už v roce
2013. Možná jich přechodně část
padne na sanaci propadu příjmů
způsobeného krizí. Ale pokud bu−
de současné vedení obce s finanč−
ními prostředky hospodařit ve dru−
hé polovině svého funkčního období
rozumně, zbude i tak na rozvoj Os−
větiman dost peněz. Přeji to Osvěti−
manům a přeji to celému venkovu.
Ing. Josef Bartoněk,
předseda SMS ČR

45. výročí
„Vítězného února“
„Nenávist, neznalost, zásadní ne−
důvěra, to je psychický svět komunis−
mu“
Karel Čapek

J

e 21. listopadu. Vzpomínka na va−
lašského rodáka, novináře Závi−
še Kalandru, od jehož narození
...právě dnes uplynulo 110 let a který
skončil na komunistickém popraviš−
ti, se mi mísí se zprávami o právě
probíhající stávce studentů třeboň−
ského gymnázia proti nástupu ko−
munistické krajské radní pro školství.

Za dva měsíce, 25.února 2013,
si připomeneme 45. výročí komunis−
tického puče. Tedy měli bychom si
připomenout. Připomínat si toto
výročí a jeho důsledky je zejména
v dnešní době velmi důležité. Ná−
rod, který zapomene svou historii,
se vystavuje nebezpečí, že ji třeba v ji−
né podobě ale přece, prožije znovu.
Mladším ročníkům možná ani
nepřijdou autentické zápisy z naší
obecní kroniky tak závažné a va−
rovné, ale dolehnou na ty z nás,
Osvětimanský zpravodaj

kdo nesvobodu, ponižování a strach
z komunistické zvůle zažívali. Již
z nich je jasně patrné, jak ostře a ne−
milosrdně se zrůdná komunistická
ideologie chystala zakroutit demo−
kracii krkem, již je zde možno cítit
předzvěst přicházejících temných
let komunistické diktatury.
Únorové události v osvětimanské
kronice. Zápisy z roku 1948.
V únoru došlo k dalekosáhlým změ−
nám ve vnitřních záležitostech naše−
ho národa a státu. Jsou tvořeny tzv.
Akční výbory, které měly odstranit z ve−
řejného života reakční živly. Nejdříve
vzniká Ústřední akční výbor, pak Zem−
ské, Okresní a Místní. Po odstranění
zrádné reakce, která mařila vůli lidu,
po převzetí vlády a moci ve státě, šlo
vše rychleji a bez překážek k socialismu.
Řízení státu se ujímá pracující lid
pod vedením s. Klementa Gottwalda.
V důsledku nespolehlivosti mnohých
předsedů a členů místních národních
výborů jíti nekompromisně na cestě
k socialismu byli tito zbaveni svých funk−
cí na MNV a na jejich místa povoláni
nástupci pracujícího lidu, kteří měli
kladný poměr k budování naší vlasti
a k socialismu. Ze zdejšího místního
národního výboru byli odvoláni Cyril
Pančochář a Ferdinand Sabáček a místo
nich přijati noví členové a to Miloslav
Machálek a Emil Cvek. Předseda MNV
Šebestián Blažek jako člen KSČ a mají−
cí důvěru pracujícího lidu ponechán
ve funkci předsedy i nadále. K této změ−
ně došlo 13. března 1948. Noví členové
byli schváleni Akčním výborem Národ−
ní fronty.
Naše mládež, která byla do února
roztříštěna v mnoha spolcích a korpora−
cích, se sjednotila v jednu pokrokovou
mládežnickou organizaci „Svaz české
mládeže“. Katolické spolky, které měly
politické vedení a zaměření, byly roz−
puštěny.
Tolik citace z naší kroniky. Úno−
rem 1948 začalo násilné zabírání
podniků, živností, statků, potlačo−
vání lidské důstojnosti, svobody
a náboženské svobody, pronásle−
dování lidí s jinými politickými ná−
zory, lidí nepohodlných režimu
nebo i např. lidí, kteří byli za války
členy jiných odbojových skupin než
partyzánských.
Do roku 1954 bylo u nás vybu−
dováno kromě velkých věznic pro po−
litické vězně i více než sto táborů
nucených prací. Jejich branami pro−
šlo přes 210 tisíc našich bezpráv−
ných občanů, kteří do nich byli
Osvětimanský zpravodaj

zařazeni bez soudů a bez možnosti
obhajoby. Tyto rudé koncentráky
byly stejně jako ty nacistické obeh−
nány ostnatými dráty, v noci osvět−
lené světlomety a střežené ozbrojen−
ci a speciálně cvičenými psy. Trpěli
v nich v drtivé většině nevinní lidé,
kteří se znelíbili některému komu−
nistickému funkcionáři, lidé nepo−
hodlní režimu, lidé, kterým bylo
výhodné zabavit jejich majetek, díl−
nu, obchod, statek a často jen dům,
na který si brousil zuby nejeden ko−
munistický pohlavár. Zde je nutno
připomenout, že komunisté nepos−
tihovali pouze tyto zatčené, ale že
současně důsledně zničili život i dal−
ším členům jejich široké rodiny.
Brzy po nástupu komunistů ná−
sledovaly také vykonstruované poli−
tické procesy. V nich bylo 238 osob
popraveno z politických důvodů.
Jednalo se vysloveně o justiční vraž−
dy, mnohdy šlo o případy připra−
vené, řízené nebo provokované ko−
munistickou tajnou policií. Mezi už
obecně známé případy patří příběh
P. Josefa Toufara umučeného v roce
1950 v souvislosti s tzv. číhošťským
zázrakem, totiž vychýlením oltářní−
ho kříže během mše svaté.
Nejznámější je justiční vražda čtyř
lidí v procesu s doktorkou Miladou
Horákovou. O komunistické hyste−
rii té doby hovoří vzpomínka jedno−
ho obyčejného občana: „Pamatuju,
když jsme v roce 1951 museli povin−
ně na náves a poslouchat z rozhlasu
proces s paní doktorkou Miladou
Horákovou a potom podepisovat
papír, že s rozsudkem smrti souhla−
síme. Kdo nepřišel a nepodepsal,
dostal dvojku z mravů a dospělým
krátili potravinové lístky.“
Padesátá léta byla nejkrutější, ale
nesvoboda a ponižování pokračova−
ly až do roku 1989, tedy poté, co se

komunisté udrželi u moci v roce 1968
vlastizradou, když pozvali proti vlast−
ní zemi a vlastnímu lidu cizí vojska.
Za tu dobu za sebou zanechali mili−
ony zničených životních osudů lidí,
kteří nemohli studovat, nesměli vyko−
návat své povolání, byli nuceni emi−
grovat. V Osvětimanech je dodnes
názorným příkladem komunistického
devastačního hospodaření historie
a stav zabaveného statku v Hruškovi−
cích.
Je tedy až neuvěřitelné, že se stá−
le k ideologii komunizmu hlásí lidé
a že příslušnost ke komunistům tyto
lidi ze slušné společnosti nediskva−
lifikuje. Spoléhají na to, že mnoho
lidí zapomíná, co období totality
pro občany tohoto státu, jejich svo−
bodu, morálku a důstojnost zname−
nalo. Nebezpečí komunizmu dnes,
stejně jako kdykoliv dříve, tkví
v krásných slibech nastolení ideální
společnosti. Té však nelze dosáh−
nout a nelze ji udržet bez diktatury,
omezení demokratických svobod a li−
kvidace kritiků s nepohodlnými
názory. O tom hovoří Čapek v uve−
deném citátu.
Jako starosta jsem se ještě stačil
setkat s několika lidmi, kteří o sobě
hrdě prohlašovali, že jsou „Baťovci“.
S velkou láskou, zaujetím a obdi−
vem vzpomínali na léta, ve kterých se
učili nebo pracovali v dobře organi−
zovaném Baťově komplexu továren,
škol a služeb, než ho komunisté
zkonfiskovali a postupně zlikvido−
vali. Dnes sedí komunisté v Baťově
mrakodrapu a odsud řídí náš kraj. Ti,
kteří se o to přičinili, by se měli stydět.
Ostatní prosím, aby si ve dnech
únorového výročí s úctou připo−
mněli všechny zavražděné, mučené
a ponížené.
Ing. Josef Bartoněk,
člen zastupitelstva

Kulturní komise

P

táte se, jaký byl rok 2012?
Opět bohatý na kulturní dění
v naší obci. Zásluhou jednotli−
vých složek je nabídka kulturních
akcí velmi pestrá. Nejsou to jen slož−
ky, ale i jednotlivci. Všem těm patří po−
děkování za obětavou práci. Ne−
budu zde vyjmenovávat jednotlivé
složky a jejich akce. Budou se zcela jis−
tě ve zpravodaji prezentovat. Chci těm

obětavým spoluobčanům poděkovat
a vyslovit uznání. Věřím, že tak aktiv−
ně budou pokračovat i v příštím roce
a že se k nim přidají i mnozí další.
V neposlední řadě děkuji rovněž před−
stavitelům našeho městyse a všem
sponzorům. Přeji Vám všem hezké Vá−
noce, klid, pohodu a zdraví v novém
roce.
Hana Motalová,
předsedkyně Kulturní komise
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Farnost

Ze života farnosti

Biřmování − přinášení obětních darů

Ř

ímskokatolická farnost Os−
větimany, to není jen samot−
ný městys Osvětimany, ale
patří do ní i okolní obce Hostějov,
Medlovice, Újezdec a Vřesovice.
Duchovní správce, otec Anton Kasan,
má ve své správě tři farnosti − Borši−
ce, Osvětimany a Stříbrnice.
Katolická církev začíná liturgický
rok první neděli adventní, letos to
bylo 2. prosince. Proto se v infor−
macích za uplynulý rok objeví i udá−
losti z přelomu roku 2011 a 2012.
Hlavními akcemi života farnosti
byly, stejně jako je tomu každý rok,
čtyři největší slavnosti celé církve
a dvě slavnosti místní. Hlavní ce−
locírkevní slavnosti jsou Narození
Páně (Vánoce), Matky Boží, Panny
Marie (1. ledna), Zmrtvýchvstání Pá−
ně (Velikonoce, letos 8. dubna 2012)
a Seslání Ducha sv. (27. května 2012).
Slavnost Seslání Ducha sv. jsme
oslavili na hoře sv. Klimenta, kde se
hlavní pouť koná právě při této slav−
nosti. Proto je také termín konání
hlavní pouti pohyblivý. Při letošní
pouti byla požehnána i socha sv. Go−
razda u nově opravené Gorazdovy
studánky. I v letošním roce se mše
svaté na Klimentku konaly pravidel−
ně vždy odpoledne první neděli
v měsíci (od května do října). Počasí
nám téměř vždy přálo, pouze v říjnu
se konala mše místo na Klimentku
v chrámu sv. Havla.
Pravidelné místní slavnosti jsou
první svaté přijímání a patrocinium
chrámu sv. Havla (patrocinium = svá−
tek světce, kterému je kostel za−
svěcen), které se termínově shoduje
s tzv. císařskými hody. Děti se připra−

strana 10

Biřmování − promluva otce arcibiskupa

vují k prvnímu svatému přijímání
každoročně, letos k němu ve far−
nosti Osvětimany přistoupily v ne−
děli 13. května dvě děti.
Kromě pravidelných slavností se
ve farnosti Osvětimany konaly v le−
tošním roce ještě dvě mimořádné
události. Po pěti letech se uskuteč−
nilo biřmování. Svátost biřmování
udělil v neděli 16. září v kostele sv.
Havla třiceti uchazečům Mons. Jan
Graubner, arcibiskup olomoucký
a metropolita moravský. Biřmovan−
ci se v rámci roční přípravy zúčast−
nili kromě samotného vzdělávání
i mnoha kulturních akcí, zapojili se
do příprav jednotlivých slavností
a pomáhali při brigádách.
Druhou událostí byl pohřeb dlou−
holetého duchovního správce osvě−
timanské farnosti P. Aloise Randy.

Pohřební mši otce Randy sloužil
společně s mnoha dalšími kněžími
ze širokého okolí ve čtvrtek l3. září
Mons. Josef Hrdlička, pomocný bis−
kup olomoucký.
K slavnostnímu průběhu těchto
významných událostí a svátků při−
spívá i Osvětimanský smíšený pě−
vecký sbor, který vede Jaroslav Cvek.
Otec Anton Kasan zavedl ve svých
farnostech oslavu zakončení staré−
ho a začátku nového církevního roku
pod označením „křesťanský Silvestr“.
Označení Silvestr je symbolické,
svatý Silvestr je možná jediný svatý,
u kterého si všichni pamatují, kdy
má svátek. „Křesťanský Silvestr“ je
společný pro všechny tři farnosti,
koná se vždy v sobotu před 1. nedělí
adventní. V minulém roce oslava
proběhla 26. listopadu v Osvěti−
Biřmování − společná fotografie

Osvětimanský zpravodaj

Osvětimanský smíšený
pěvecký sbor při biřmování

manech, pořádání této akce měli na sta−
rosti biřmovanci. V letošním roce se
konala 1. prosince v Boršicích.
Kromě bohoslužeb v chrámu sv.
Havla se pravidelně konají mše sva−
té i v kaplích v okolních obcích z far−
ností Osvětimany, a to v sobotu
odpoledne. Postupně, vždy v jedné
z obcí Hostějov, Medlovice, Újez−
dec a Vřesovice. Na svátek patrona
kaple se pravidelně konají i pouti.
19. května proběhla farní pouť do Ho−
stějova k Panně Marii, Pomocnici
křesťanů, 30. června byly pouti
ke sv. Petrovi a Pavlovi ve Vřeso−
vicích a v Újezdci (hodky).

Udělování svátosti biřmování

V chrámu sv. Havla se nekonají jen
bohoslužby, ale pořádají se v něm
i koncerty duchovní hudby. Za up−
lynulý rok se uskutečnily tyto kon−
certy:
22. 12. 2011
Adventní koncert cimbálové muziky
Ohnica z Uherského Hradiště
29. 12. 2011
Vánoční koncert cimbálové muziky
Pentla
5. 2. 2012
Koncert skupiny Paprsky
22. 4. 2012
Velikonoční koncert cimbálové mu−
ziky Pentla

Na závěr bych chtěl jménem celé
farnosti poděkovat správci farnosti
otci Antonu Kasanovi a všem, kteří
jakkoliv přispěli ke zdárnému a dů−
stojnému průběhu uskutečněných
akcí v celé farnosti, kteří pomáhali
při brigádách na faře a úpravách je−
jího okolí, a hlavně těm, jež se celý
rok starají o chod farnosti a chrám
sv. Havla, zejména paní Libuši Vaj−
čnerové.
Přeji všem občanům z farnosti
Osvětimany radostné prožití vánoč−
ní doby a do nového roku hojnost
Božího požehnání, pokoje a zdraví.
Zdeněk Pícha

Zemřel
P. Alois Randa

V

pátek 7. září 2012 zastihla
naše občany smutná zpráva
o úmrtí velebného pána Aloi−
se Randy. Všichni si ho pamatujeme
jako postavou drobného, povahou
skromného, vždy ochotného a oběta−
vého člověka, který plně žil pro svou
farnost. V Osvětimanech působil
od roku 1977 až do roku 2009, kdy
v požehnaném věku 82 let odešel
ze zdravotních důvodů na zaslou−
žený důchod. Přestěhoval se do Do−
mova pokojného stáří v Boršicích,
kde pokud mu to zdravotní stav do−
voloval, plnil i nadále duchovní
službu a sloužil mše svaté v místní
kapli. Nepřetrhal ani kontakt se svý−
mi farníky, kteří ho pravidelně
navštěvovali. Jedno z posledních se−
tkání proběhlo 18. června 2012 u pří−
ležitosti jeho významného životního
jubilea 85. narozenin. Společně jej
oslavil se zástupci samosprávy Os−

Osvětimanský zpravodaj

Oslava narozenin pátera A. Randy s členy Farní rady

Oslava 85. narozenin
pátera A. Randy

Páter A. Randa
při svatebním obřadu
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větiman a Boršic i členy farní rady
osvětimanské a stříbrnické. Bohužel
zdravotní stav důstojného pána se
zhoršoval a koncem srpna byla nut−
ná hospitalizace v nemocnici v Uh.
Hradišti, kde zemřel. Jeho přáním
bylo, aby byl pohřben na starém
hřbitově v Osvětimanech. Zde si
na vlastní náklady nechal upravit
hrob a pomník v blízkosti kostela
a hrobu P. Antonína Kučery.
Rozloučení se zesnulým se usku−
tečnilo ve čtvrtek 13. září 2012 ve far−
ním kostele sv. Havla v Osvětima−
nech. Pohřeb celebroval olomoucký
biskup Mons. Josef Hrdlička a dě−
kan Uh. Hradiště P. J. Turko. Roz−
loučit se přišli kněží, šest děkanů,
představitelé farností a místních
samospráv, pečovatelky z Domova
pokojného stáří v Boršicích, řádové
sestřičky z Velehradu, rodina a zná−
mí z Veselí nad Moravou, kde se ve−
lebný pán narodil a v hojném počtu
zástupy lidí, kteří důstojného pána
znali. Nelze všechny zúčastněné
vyjmenovat, ale o jeho oblíbenosti
svědčí počet věnců, kytic a živých
květů položených na jeho hrob.
Při příležitosti posledního rozlouče−
ní byly vydány dva svaté obrázky
s modlitbou za důstojného pána.
V našich srdcích vzpomínka na pá−
tera A. Randu zůstává. Věřím, že
nejen při návštěvě starého hřbitova
se naše kroky zastaví a věnujeme
mu tichou vzpomínku modlitbou.

Hody

Poslední mše pátera
A. Randy v Osvětimanech

Svaté přijímání

PhDr. Marie Náplavová
Příchod kněží na zádušní mši

Mons. Josef Hrdlička při zádušní mši sv.

Pohřbívání na místním hřbitově
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Rozloučení
s P. A. Randou

Osvětimanský zpravodaj

Zádušní mše otce Aloise Randy

Zádušní mše v kostele

Slovo otce Antona Kasana

A

dvent – latinsky znamená
„příchod“. Je to období ra−
dostného očekávání a těše−
ní se na příchod Spasitele, Ježíše
Krista. Doporučuje se ticho, klid,
mírný půst a očištění svého nitra.
Má to být především doba duchov−
ní, ale často v ní lidé spíš propada−
jí komerčním účelům, nakupování
a spotřebě.
Letošní Advent je provázen sen−
zací a u mnohých strachem z konce
světa, který má být 21. 12. 2012. Ja−
ko důvody zániku Země se uvá−
dějí koncem Mayského kalendáře
srážka naší Země s planetou Nibiru,
přistání posádky mimozemšťanů,
nebo srážka s meteoritem, a tak by
měla vzniknout globální katastrofa.
Můžu všechny ujistit, že: „O tom
dni a o té hodině neví nikdo, jenom
Otec“, říká Pán Ježíš /Mk. 13,32/.
Takže to nevědí ani Mayové, ani
média … Už těch konců světa mělo
být tolik, a nebyly.
Mayská civilizace spíše předpo−
vídala, že lidství bude okolnostmi
donuceno pochopit, že dosavadní
materialistickou spotřební společ−
nost je třeba postavit na duchovních
hodnotách.
Proč čekat, dokud nás někdo
nedonutí být hodní, myslet a žít i du−
chovně?
Proč nezačít již dnes, bez donu−
cení? Advent je na to vhodným
obdobím.
Líbilo se mi 150 mladých lidí
na večírku zvaném „Křesťanský Sil−
vestr“.
Osvětimanský zpravodaj

Za 100 Kč, které zaplatili na vstup−
ném, mohli jíst a pít kolik chtěli,
ano i víno. Krásná atmosféra vyvr−
cholila půlnocí, kdy jsme všichni
stáli v kruhu, drželi se za ruce a v ti−
chu jsme oslavili příchod Nového
liturgického roku. Symbolicky,
z hluku moderní hudby a úžasné
zábavy jsme přešli v tichu po půl−
noci do doby adventní. Pak jsme si
poslechli duchovní slovo a povz−
buzení, zazpívali několik duchovních
písní, ještě chvíli poseděli a v tichu
a lásce se rozešli.
Není to krásné vidět tolik mla−
dých lidí bez známky opilosti, i když
mohli?
Není to krásné věřit mladým li−
dem – naší budoucnosti i nám všem,
že to jde i bez donucení nějakou
globální katastrofou?
Ježíš nikdy nenutil, vždy jen na−
bízel svou lásku, příklad a ukazoval
cestu. Těšme se, že se nám „znovu“
narodí a udělejme vše proto, aby
se On těšil z našeho chování a smýš−
lení. Poděkujme za celý rok 2012
a poprosme o Boží požehnání do ro−
ku nového.
V uplynulém roce jsme prožili
kromě smutného rozloučení s du−
chovním otcem Aloisem Randou
i hodně radostných chvil: sv. biřmo−
vání, které přijalo z rukou o. arcibis−
kupa 35 mladých lidí a začali jsme
generální opravu celého farního
dvora.
V příštím roce chceme postavit
ve spolupráci s naším městysem ve−
řejné sociální zařízení u fary, pří−

stavbu fary s přístřeškem a pokra−
čovat v opravě farního dvora.
Chci i já Vám všem poděkovat
za všechno, co jste dobrého udělali
v našem městyse, farnosti i společ−
nosti. Zvláště p. starostovi, zastu−
pitelům naší obce i Vám občanům
za všestrannou pomoc.
Přeji Vám všem radostné a milos−
tiplné vánoční svátky a požehnaný
Nový rok 2013.
P. Mgr. Anton Kasan, farář

Bohoslužby
v Osvětimanech
Vánoce 2012
Štědrý den − Vánoční vigilie
(půlnoční) − 21.30 hodin
Boží hod vánoční, slavnost
Narození Páně − 11. 00 hodin
Mše na svátek sv. Štěpána
− 11. 00 hodin
Silvestr, děkovná mše za rok
2012 − 16. 00 hodin
Nový rok, slavnost Matky Boží,
Panny Marie − 11. 00 hodin
5. ledna, vystoupení
folklorního souboru Klimentek −
15. 00 hodin
Tříkrálová sbírka v roce 2013
proběhne v sobotu 5. ledna 2013.
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Školství v naší obci

Mateřská škola
Hraní v MŠ Osvětimany

Hraní v MŠ Osvětimany

Naše děvčátka

J

eště cítíme na tvářích sluneční
paprsky letošního krásného pod−
zimu a už nám v uších znějí vá−
...noční melodie. Romantiku barevné−
ho listí vystřídala blikající světýlka,
všude to voní vanilkou a skořicí
a všichni mají k sobě nějak blíž...
Je tady kouzlo Vánoc, ale také spousta
práce, příprav a dětských očekávání.
Všichni se snažíme udělat radost
svým nejbližším a těm, kteří to nej−
více potřebují. Každý se snažíme
vytvořit co nejkrásnější atmosféru
plnou nezapomenutelných zážitků.
Jsou tu však i ostatní dny v roce.
Mnohdy se nám zdají šedivé a smut−
né, jeden jako druhý. I ty však mají
své kouzlo − kouzlo okamžiku, který
se už nikdy nebude opakovat. Kaž−
dý den prožíváme něco pěkného,
jen to v tom životním shonu nepo−
střehneme. Učme se vnímat i ty běž−
né, zdánlivě bezvýznamné radosti,
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Snídaně

pomáhejme druhým, zapomeňme
na zlobu a závist. Nejdříve však se
musíme naučit vážit si sami sebe
a učit to i naše děti. Jen tak si budou
umět v životě vážit druhých a vní−
mat je v tom lepším světle. My v ma−

teřské škole se o to opravdu sna−
žíme a vážíme si všech rodičů, kteří
nám pomáhají. Vedeme děti ke ka−
marádství, shovívavosti, vzájemné
pomoci, toleranci, přizpůsobivosti,
úctě ke starým lidem.

U manželů Sedláčkových v Bike Parku Vřesovice

Osvětimanský zpravodaj

Letos máme zapsaných 25 dětí
a už nejsme „klučičí školka“, jak jsme
si říkali. Tento rok je poměr mezi
chlapci a děvčaty zcela vyrovnaný.
I prostředí MŠ se za posledních
5 let hodně změnilo. Máme nový
nábytek, spoustu pomůcek a hra−
ček, což kladně přispívá k rozvoji
celé dětské osobnosti. Vždy je však
co vylepšovat i my se o to spolu se
zřizovatelem stále snažíme. Díky
sponzorským darům z řad rodičů
dětí, spolku divadelníků a klubu
žen se dětem určitě splní nejedno
přání pod stromečkem. Všem touto
cestou moc děkujeme.
V naší mateřské škole nuda nemá
místo. Je tu spousta zábavy i na−
učných činností. Podařilo se nám
obnovit výuku anglického jazyka.
Dvakrát týdně za dětmi dochází
p. Šárka Martinková a velmi pěk−
nou formou učí děti první slovíčka,
a to bez nároku na jakoukoliv fi−
nanční odměnu. Za to jí patří z naší
strany velký dík.
Velkou kreativitu projevili rodiče
v podzimních a vánočních dílnič−
kách, kde společně s dětmi vytvořili
krásné podzimní dekorace a vyře−
zali úžasné dýňáky. Výrobky z těch−
to dílen se zase s velkým úspěchem

Vánoční dílničky v MŠ Osvětimany

prodávaly na Vánočním jarmarku.
Děkujeme rodičům za jejich čas a pří−
jemnou atmosféru, která vždy pa−
nuje při těchto akcích. Poděková−
ní posíláme i p. Petře Zálešákové,
která nás zásobuje vitaminovými
bonbony pro děti. Moc milé bylo
pozvání od manželů Sedláčkových
do jejich rekreačního areálu ve Vře−
sovicích. Pro děti tu byla připravena
spousta zábavy a občerstvení. Byl
to moc příjemný den a jménem dětí
děkujeme.
I my se snažíme rozdávat ra−
dost druhým. Připravujeme veřej−

né vánoční vystoupení pro spolu−
občany, chceme vykouzlit úsměvy
na tvářích seniorů v DPS, těšíme se
na všechny hosty, které potěšíme
na vánoční besídce u nás v MŠ pěk−
nými básničkami či písničkami a vy−
jádříme tak svůj dík za jejich starost
a pomoc.
Každý, kdo pomáhá, ví, že pomá−
hat je lidské. A my se to v MŠ učíme
taky.
Krásné a klidné Vánoce přejí za−
městnanci a děti z MŠ.
Věra Rusňáková,
vedoucí učitelka MŠ

Základní škola

N

ový školní rok 2012/ 2013
byl tradičně zahájen shro−
mážděním v tělocvičně, při
kterém jsme slavnostně přivítali
18 prvňáčků. Od září zasedlo do škol−
ních lavic celkem 132 žáků. V naší
škole pracuje celkem 25 zaměst−
nanců, z toho je 16 pedagogických.
Podíváme−li se na stav žactva v prů−
běhu 5 let, musíme konstatovat,
že počet žáků navštěvující naši ško−
lu má klesající tendenci: 2007/ 2008
− 160 žáků, 2008/ 2009 − 164 žáků,
2009/ 2010 − 132 žáků, 2010/ 2011
− 128 žáků a 2012/ 2013 − 132 žáků.
Z Jihomoravského kraje dojíždí
do naší školy 27 žáků, a to 4 z Labut,
1 ze Syrovína, 20 z Vřesovic, ze Skal−
ky pak 2 žáci. Počty žáků z ostat−
ních vesnic Zlínského kraje jsou
následující: z Osvětiman 51 žáků,
z Medlovic 30 žáků, ze Stříbrnic
10 žáků, z Újezdce 9 žáků, z Hostě−
jova 3 žáci a z Uh. Hradiště 1 žák.
Osvětimanský zpravodaj

Tento úbytek pociťují i další, zejmé−
na vesnické školy. S počtem žáků
však souvisí i financování škol ze stát−
ního rozpočtu. Platí, že čím více má
škola žáků, tím více peněz se jí do−
stane. S každým přicházejícím žá−
kem dostáváme finanční prostředky,
které pak na školách našeho typu
při menším počtu žáků chybí a obec
musí školu dotovat. I přes tento stav
máme, jako jedna z mála vesnických
škol, žákům co nabídnout. Jednak je
to zázemí týkající se dobré vybave−
nosti školy, dále se můžeme dlou−
hodobě chlubit např. skvělými vý−
sledky na úrovni okresních soutěží
a olympiád, výukou anglického
a německého jazyka, zájmově i fran−
couzského. Žáci v naší škole se reali−
zují a rozvíjejí svoje zájmy v řadě
zájmových kroužků, jejichž činnost
zajišťují jak pedagogové, tak i rodiče.
Pro žáky hledáme stále nová a zají−
mavá místa k exkurzím a výletům,

snažíme se obohatit je o nové zážitky
a poznatky.
Žáci, kteří přišli po prázdninách
do školy, poznali, jakými změnami
škola za dva měsíce prošla. Asi nej−
větší radost měli všichni z nového
sociálního zařízení, které už několik
let volalo po celkové rekonstrukci.
Sociální zařízení dostalo úplně novou
podobu a věříme, že bude dlouho
sloužit ke spokojenosti nás všech.
Tuto rozsáhlou akci zaštítil finanční−
mi prostředky městys Osvětimany
a KÚ Zlínského kraje. Zároveň jsme
v září zprovoznili novou učebnu ja−
zyků, která by měla žákům poskyt−
nout lepší zázemí k rozvoji cizího
jazyka. Přispívá k tomu i moderni−
zace zařízení této učebny, která je
vybavena interaktivní tabulí a slu−
chátky, do budoucna ještě počítáme
s pořízením počítačů. Výraznou pro−
měnou postupně prošly i jednotlivé
třídy, v nichž byly provedeny ba−
strana 15

Drakiáda

Exkurze − elektrárna Dalešice

revné nátěry skříní, dveří a předě−
lovacích stěn. V současné době
pokračujeme v nátěrech laviček v šat−
nách a nutných údržbových pra−
cích. Do pořádku byla dána také
budova bývalého včelína a v její blíz−
kosti jsme vytvořili úložiště kom−
postu.
V naší škole se stále něco děje,
a tak i v 1. pololetí tohoto školního
roku se uskutečnilo několik význam−
ných akcí, exkurzí, přednášek a pro−
jektů. Přibližme si ty nejdůležitější.
Například letos v září jsme v rám−
ci Dne jazyků opět připravili projekt
pro 8. třídu. Celé dopoledne se os−
máci vyučovali v anglickém jazyce.
Seznámili se s geografií Velké Bri−
tánie, v dějepise s historií britských
ostrovů, v literatuře si zase poslechli
„Šťastného prince“. Oproti loňské−
mu roku byl projekt zpestřen tím,
že vyučování probíhalo v nové jazy−
kové učebně, ve které žáci využívali
audiovizuální techniku a interak−
tivní tabuli.
V říjnu byl v rámci společen−
ské výchovy zahájen taneční kurz
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Atletický čtyřboj

Halloween

pro žáky devátého ročníku, který
už po několik let v naší škole vede
p. uč. Uřičářová. Deváťáci se před−
vedou svým předtančením na škol−
ním plese v únoru 2013.
Po týdenním rozmaru počasí se
ve středu 24. 10. 2012 uskutečnila
drakiáda. V tento den se 45 žáků
z naší školy vydalo do přírody se
svými dráčky. Děti byly šikovné
a díky jejich obrovské snaze se dráč−
kům podařilo vzlétnout vzhůru.
Tohoto odpoledne si všichni oprav−
du moc užili.
Žáci 8. ročníku navštívili 11. října
v rámci dějepisné exkurze druhé
největší město Brno. Kapucínská
hrobka všechny překvapila množ−
stvím kosterních pozůstatků a jejich
výborným uchováním. Kasematy
pod Špilberkem zase lákaly k blou−
dění po nekonečných chodbách,
k pozorování vězeňských cel z doby
Josefa II. a také mučíren ze 2. svě−
tové války. Krátký individuální roz−
chod v nákupním středisku Vaň−
kovka dokončil velmi dobrý dojem
z celé exkurze.

V pátek 12. října se vybraní žáci
ze 2.−5. třídy zúčastnili Atletického
čtyřboje v Polešovicích. Do této sou−
těže se zapojilo celkem 6 základ−
ních škol. Žáci museli zvládnout běh
na 50m, skok daleký, hod kriketo−
vým míčkem, běh na 400 m a vložený
závod štafet. Všichni byli velmi ši−
kovní, v sychravém studeném po−
časí byly k vidění hodnotné výkony,
spousta mladých atletů si vylepšila
i svoje osobní rekordy. Ti nejlepší
z naší školy v závodě štafet, ve které
získali 2. a 3. místo v kategorii star−
ších a mladších žáků, byli oceněni
medailemi a diplomy.
Předmětem zkoumání Kroužku
regionálních dějin se ve čtvrtek
18. října 2012 stalo Vlastivědné
muzeum v Kyjově. Žáci 7. ročníku
si prohlédli celkem čtyři expozice.
První byla věnována spisovateli
Petru Bezručovi, v druhé se žáci do−
zvěděli více o pravěké historii města
a okolních vesnic, další vypovídala
o lidových krojích v této oblasti a ta
čtvrtá, nejzajímavější, byla shrnu−
tím přírodopisných poznatků formou
Osvětimanský zpravodaj

Zážitkové odpoledne pro deváťáky

Sociální zařízení − dívky

Sociální zařízení − chlapci

sbírky motýlů a vycpaných zvířat.
Žáci zažili moc hezké odpoledne.
Poslední říjnový den se žáci 9. roč−
níku vypravili společně se žáky
Základní školy z Uherského Brodu
do polského města Osvětim, ve kte−
rém se nachází největší nacistický
koncentrační a vyhlazovací tábor.
Všichni s velkým zaujetím poslou−
chali slova česky mluvícího prů−
vodce a svorně se shodli na tom,
že na některé informace prostě za−
pomenout nelze. Navštívit tato místa
by měl každý mladý člověk zvláště
v dnešní době, kdy bohužel vzrůstá
popularita nacionálně zaměřených
stran a sdružení.
V pondělí 29. října 2012 se žáci
1.−4. třídy zúčastnili preventivního
programu „Co je zdravé“. Tuto be−
sedu vedla pracovnice z centra eko−
logické výchovy Žabka ve Starém
Městě. Žáci si hravou formou rozší−
řili znalosti o zdravé výživě, hovořili
o biopotravinách a na závěr si spo−
lečně připravili zdravý salát.
I když Halloweenpřipadá na po−
slední říjnový den, v naší škole se sla−
Osvětimanský zpravodaj

Andílci ve vestibulu školy

vil až 1. listopadu. Žáci 3. − 8. ročníku
si připravili tři taneční pásma v hal−
loweenských kostýmech. Ostatní žáci
se dozvěděli, proč a ve kterých zemí−
ch se Halloween slaví.
Dne 7. 11. 2012 proběhla exkurze
pro žáky 7. až 9. ročníku do vodní
elektrárny Dalešice a jaderné elekt−
rárny Dukovany. V Dalešicích měli
žáci možnost zhlédnout film o vod−
ních elektrárnách, dozvěděli se,
jak vodní elektrárny fungují, pro−
hlédli si modely a nakonec navštívili
nejzajímavější části, a to provozní
prostory elektrárny. V jaderné elekt−
rárně Dukovany se žáci do provozu
sice nedostali, ale vše bylo vynahra−
zeno zajímavým výkladem při pro−
hlídce v moderním informačním
centru, které bylo vybaveno modely
technologie elektrárny a ve kterém
se žáci dozvěděli více zajímavostí
o problematice jaderné energetiky.
Žáci 1.−4. třídy se zúčastnili 8. lis−
topadu exkurze do planetária v Brně.
Celé planetárium prošlo v nedávné
době celkovou rekonstrukcí, která
se nyní projevuje především velmi

vysokou úrovní nabízených vzdě−
lávacích programů. Děti absolvo−
valy hodinový program, v němž se
seznámily s hvězdnou oblohou,
základními souhvězdími a jejich
umístěním na noční obloze, Sluncem,
planetami, Mléčnou dráhou, ves−
mírem a výzkumem vesmíru. Děti
sledovaly celou prezentaci s velkým
zaujetím a byla pro ně vhodným
doplněním především učiva pr−
vouky a přírodovědy. Všem zúčast−
něným se exkurze velmi líbila, proto
se těšíme na další podobné akce.
Zážitkové dopoledne prostřed−
nictvím workshopů pro letošní de−
váťáky řipravila SŠPHZ v Uherském
Hradišti. Velmi pěknou formou stu−
denti i učitelé přiblížili žákům obo−
ry, které se budou otevírat v příštím
školním roce na této škole. Takže si
deváťáci prakticky zkusili např. pra−
covat na počítači v programu Au−
tocat, který je potřeba ve studiu obo−
ru mechanik – seřizovač, dívky zase
vkusně zabalit a ozdobit vánoční
dáreček, což potřebují v oboru asis−
tent prodeje. Nakonec všichni ochut−
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Mikuláš v 1. třídě

Zimní vesnička

nali výborný míchaný nápoj, který
žákům připravili studenti z oboru
číšník − kuchař.
Hravě žij zdravě! Tak se jmenu−
je internetový kurz zdravého život−
ního stylu. V rámci tohoto kurzu
probíhá i soutěž, která je určena
žákům 5. ročníků základní školy
a do které jsme se s chutí zapojili.
Ve čtyřech lekcích soutěžící plní úko−
ly a sbírají body. Cílem této soutěže
je naučit žáky pracovat na změně
svých stravovacích návyků s důrazem
na správnou skladbu jídelníčku.
Od 1. listopadu se naše škola za−
pojila do projektu s názvem Zlepše−
ní podmínek pro výuku přírodo−
vědných a praktických dovedností
žáků přírodovědných a technicky
zaměřených předmětech. Projekt
reaguje na nepříznivou situaci v pří−
rodovědném a technickém vzdělává−
ní ve Zlínském kraji a jeho hlavním
cílem je dosáhnout u žáků pozitiv−
ního přístupu k dalšímu vzdělávání
v oblasti přírodních věd. Žáci v pří−
rodovědných předmětech budou
např. navrhovat a provádět experi−
menty, využívat různé metodické
materiály, ICT, učit se spolupráci.
Přínosem pro školu, žáky a výuku
by kromě zvýšení úrovně vzdělání
žáků v přírodovědných předmětech
a posílení orientace na vykonávání
profesí mělo být i vybavení ICT po−
můckami, učiteli vytvořené učební
materiály, pracovní setkání učitelů
z partnerských škol. Celý projekt
je pod záštitou Gymnázia Uherské
Hradiště.
Další projekt Rozumíme peně−
zům, jehož iniciátorem je ZŠ Bánov,
je zaměřený na finanční vzdělává−
ní žáků a učitelů a měl by pomoci
hlavně žákům rozumět a orientovat
se ve finančních záležitostech kaž−
dodenního života jako je např. hos−
podaření domácnosti, dovolená,
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smlouvy, bydlení a zodpovědné za−
dlužování. Projekt přinese kromě
praktických poznatků i třídenní
pobyt zdarma pro 50 žáků školy,
proškolení učitelů na třídenních
seminářích a metodické materiály
do výuky. Celkem škola získá do ná−
sledujících dvou let v rámci projek−
tové činnosti přibližně 800 tisíc
korun z fondů EU.
Dne 15. a 16. listopadu se žáci
6. a 8. třídy zúčastnili informatické
soutěže Bobřík informatiky. Žáci vy−
plňovali test na počítači. Hlavním
smyslem soutěže bylo vyzkoušet
si své vědomosti, bojovného ducha
a ulovit bobříka. K získání bobříka
bylo potřeba dosáhnout alespoň
150 bodů z možných 240 bodů. V naší
škole se podařilo ulovit bobříka pou−
ze Terezce Malinové, žákyni 6. roč−
níku. Tímto jí moc gratulujeme!
Jaké je to být uprchlíkem. Už
název tohoto workshopu ze dne
21. listopadu ukazuje, jak zajímavý
byl pro žáky 8. ročníku jeho obsah.
Zábavnou formou jim přiblížil pro−
blémy a situace, kterými prochá−
zejí lidé, kteří do naší země prchají
před válkami, totalitními režimy
a před porušováním jejich lidských
práv. Žáci si na vlastní kůži zažili
některé situace, kterým jsou nuceni
uprchlíci čelit, a diskutovali o sou−
visejících tématech.
Celým školním rokem nás bude
provázet další zajímavý projekt
s názvem Státní svátky České re−
publiky. Cílem je připomenout vý−
znam historie na vytváření státních
svátků. Probíhá v tělocvičně školy,
hodinové prezentace si připravují
a předvádějí střídavě žáci 8. a 9. roč−
níku. Vlastní příprava je náročná,
ale pro žáky přínosná, neboť se
kromě rozvoje kultivovaného jazy−
kového projevu učí např. vyhledávat
a následně zpracovávat informace

z různých zdrojů, pracovat s note−
bookem a dataprojektorem.
V prosinci ožije celá škola přípra−
vou na vánoční svátky a tradičními
aktivitami, mezi něž patří příprava
kulturního programu k Vánočnímu
rozjímání pro občany Osvětiman,
obchůzka s Mikulášem, návštěva
Knihovny B. B. Buchlovana v Uh.
Hradišti a exkurze do Slováckého
muzea. Nezapomínáme ani na ty,
kteří potřebují naši pomoc. Finanč−
ním příspěvkem získaným ve Vá−
noční sbírce obdarujeme Kojenecký
ústav v Kyjově a další část zašleme
do Indie Sahibu Khanovi v rámci pro−
jektu Adopce na dálku.
Předvánoční čas je u nás charak−
teristický laděním na blížící se Vá−
noce. Při vstupu do školy přivítá
všechny příchozí trojice rozkoš−
ných andílků se závojem stříbrných
vloček a tóny libě znějících vánoč−
ních koled a vůně jehličí prostoupí
každého z nás. K předvánočnímu
času u nás neodmyslitelně patří stro−
meček, světla svíček, koledy a po−
hádky, vůně perníčků a rozdávání
dárečků. Když pak nastane poslední
den ve škole, těšíme se všichni na be−
sídky u stromečku a Vánoční zpí−
vání na schodech. A pak už za pár
dnů nastanou ty kouzelné Vánoce.
Čas, na který se vždycky žáci nejvíce
těší nejen kvůli Vánocům, ale i prázd−
ninám. A sejdeme se spolu opět až
v novém roce 2013, možná s novými
přáními, tužbami a plány.
Děkujeme vedení městysu Osvě−
timany za výbornou spolupráci
a podporu našich aktivit v tomto
roce. Přejeme všem klidné a poho−
dové Vánoce a do nadcházejícího
roku 2013 vše dobré, zdraví, štěstí,
pohodu a optimismus. Mějme se rádi.
Mgr. Petr Orlický, ředitel školy
Mgr. Milena Vaculíková,
zástupkyně ředitele
Osvětimanský zpravodaj

Zpívání

Osvětimanský smíšený pěvecký sbor

M

áme rádi hudbu a zpěv.
Zpíváme při různých příle−
žitostech v roce, jak je ži−
vot člověku přináší.
Obsazení sboru je následující:
Soprán: V. Mičková, M. Bartošíková,
M. Hlačinová, M. Píchová,
I. Hrabalová, V. Fialová,
H. Stávková, D. Dudáková,
Alt: A. Sukopová, Z. Zábojová,
J. Vajčnerová, J. Lupačová,
K. Hlaváčová
Tenor: J. Cvek st., L. Pazdera,
F. Luňák, L. Mrkůs, K. Buček
Bas: P. Hrabal, J. Skalka, J. Cvek ml.,
D. Skalka, D. Cvek., Z. Pícha
V roce 2012 jsme zpívali
při těchto příležitostech:
1. 1. slavnost Matky Boží Panny
Marie ve farním kostele
sv. Havla
1. 4. Květná neděle ve farním
kostele sv. Havla
8. 4. slavnosti Zmrtvýchvstání
Páně ve farním kostele
sv. Havla
27. 5. pouť na sv. Klimentu
při slavnosti Seslání Ducha
svatého
16. 6. 50. narozeniny členky sboru
Věry Fialové
17. 6. otevření areálu
na Žabím rynku

Osvětimanský smíšený pěvecký sbor

30. 6. slavnost sv. Petra a Pavla
v Újezdci
30. 6. slavnost sv. Petra a Pavla
ve Vřesovicích
13. 9. pohřeb P. Aloise Randy
ve farním kostele sv. Havla
16. 9. biřmování ve farním kostele
sv. Havla
14. 10. hodová mše
v kostele sv. Havla
24. 11. Vánoční jarmark
v sále Obecního domu
v Osvětimanech
1. 12. rozsvěcování vánočního
stromu v Medlovicích

2. 12. Adventní koncert
pěveckých sborů
v Boršicích u Buchlovic
V době vánočních svátků bude−
me zpívat u vánočního stromu v Os−
větimanech, na Štědrý den na půlnoč−
ní mši ve farním kostele sv. Havla
a 25. 12. na Slavnosti Narození Páně
ve farním kostele sv. Havla.
Děkuji členům sboru za jejich
práci, těšíme se na společné chvíle
s hudbou. Všem přeji hodně zdraví,
krásné Vánoce a vše nejlepší v no−
vém roce.
Za pěvecký sbor Jaroslav Cvek

Spolková činnost

Klub důchodců
A co vy, důchodci, jak se máte?

V

lastním přičiněním se má−
me dobře. Proč? Protože
v knize života listujeme po−
malu a důkladně. Dobře víme, že ji
můžeme číst jen jednou.
Víte, za tu dobu, co Klub fun−
guje, jsem poznala, že se důchodci
dají rozdělit do tří kategorií. Ti prv−
ní, nejmladší, co do důchodu odešli
nedávno. Myslí si, že do důchodu
ještě nepatří, nemohou se s tím vy−
rovnat. Potom jsou tady ti střední.
Tato kategorie už ví, že si nemohou
Osvětimanský zpravodaj

vybrat, jak se cítí, ale mohou si vy−
brat, co s tím udělat. A ti třetí nej−
starší, dobře ví, že je třeba děkovat
za každý prožitý den a jen na nich
záleží, jak ho prožít.
Jistě mi dáte za pravdu, že se letos
podzim vydařil. Byl dlouhý, krásně
barevný. A my, senioři teď proží−
váme podzim života. Aby byl také
krásný a barevný, tak si musíme
uvědomit, že být seniorem je vlastně
„Výsada!“ Je to především svoboda,
už nic nemusíme, ale všechno mů−

žeme. Samozřejmě pokud nám na to
síly a peněženka stačí. A ještě malá
rada, jak se cítit dobře: Přijďte do Klu−
bu! Hlavně vy, z té I. kategorie. Po−
třebujeme vás. Jste ještě plní elánu
a nápadů. Čekáme na vás, těšíme se.
Uvidíte, nudit se nebudete. Schá−
zíme se každou třetí neděli v přísálí
víceúčelové budovy.
Letos v únoru, už tradičně, přišel
nám zpříjemnit a plno zajímavostí
sdělit kronikář pan Mgr. Lubomír
Berka. Na velké obrazovce, kterou
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Výlet do Buchlovic

máme k dispozici, nám dokumen−
toval to, o čem mluvil. Všichni ho
vždycky rádi posloucháme a těšíme
se na setkání příští.
Jedno letní setkání jsme chtěli
uskutečnit v hospodě Na Srubu.
Mnozí z nás tam třeba ještě nebyli.
Předem jsme požádali vedení a ti
nám přislíbili, že nás provedou i pen−
zionem Malovaný. Zmobilizovali
jsme osobní auta. Neděle plná pře−
kvapení mohla začít. Byli jsme srdeč−
ně přivítáni. Ujala se nás recepční
paní Palánová. Provedla nás celým
penzionem, no krása! Potom nám
v jídelně připravili malé pohoštění.
Mají tam šikovné servírky, ty se nám
pak věnovaly. Pro tyto chvíle jsme
měli připravené pásmo slova a pís−
niček o tom, jak toto zařízení vzni−
kalo, jak to, že je tam rybník a jak se
navýšil kopec. Kousek z toho pásma
o „Spářovech“ vám přiblížíme.
Slovo: Když budete stoupat vzhůru
po svahu, jste jakoby kouzlem
přitahováni k roubené stu−
dánce. Studánka Kamila láká
vás ochutnat vodu z ní, je křiš−
ťálová, krásně studená a voní
jakoby po heřmánku.
Píseň: Ve Spářovech studánečka
je vrůbená kamením,
/:rozkvetla tam fialenka,
to je lásky znamením:/
Půjdem spolem moja milá
okolo téj studánky
/:já ti podám ze svých dlaní
křišťálovej voděnky:/
Slovo: A když vystoupáte až na vr−
chol, uchvátí vás nádherný
pohled na všechny strany.
Ano, tady se snoubí louky s le−
sem. Tudy procházeli vě−
rozvěstové Cyril a Metoděj.
Tady se odehrávaly dějiny hra−
du Buchlova. Zhluboka se na−
dechněte nejčistším vzdu−
chem v celém širokém okolí
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Nedělní odpoledne pro důchodce

Gratulace k narozeninám
p. Anně Rýznarové

a děkujme Bohu, že žijeme
v tomto požehnaném kraji.
Píseň: Pod Spářovy dolinečka,
dolina
kdo ju pozná, každý na ňu
spomíná.
/:Na ty lesy aj na lůčky
voňavé
na potůček v kerém bystrá
voda je:/
Ej tá naša dědinečka, dědina
od potoka do lesa sa rozbíhá.
/:Zraje tady bílé vínko,
červené
smutnú dušu aj srdénko
zahřeje:/
To byla ukázka kousku z našeho
programu. Po té písničce jsme si
všichni připili červeným osvětiman−
ským vínkem. Bylo výborné a my,
dobře naladění, jsme dostali pozvá−
ní využít zdejšího lázeňského zaří−
zení. Vířivky, sauny. Bylo to moc
příjemné. Přes skleněnou stěnu, kte−
rá je odsouvací, jsme viděli krásný
bazén s modravou vodou a s výhle−
dem na celé paseky a okolí.
Všem děkujeme, že se nám tak
věnovali. Uvědomili jsme si, že man−
želé Mynářovi vybrali toto místo
s velkým citem, že to byl geniální
nápad využít těchto přírodních krás.
Děkujeme, že jste tolik úsilí věno−

vali tomu, aby naše Osvětimansko
získalo takové hodnoty.
Každý rok v září jedeme někam
na výlet, který předem naplánujeme.
Tento rok zvítězil nápad navštívit
areál Samota za Buchlovicemi. Ces−
tou jsme se zastavili na výstavě fuk−
sií v Buchlovicích a prohlédli si také
malou zoologickou zahradu v parku.
Věřte, že tak z blízka jsem výra ne−
bo sovu pálenou ještě neviděla.
A ta pohoda u zurčícího potůčku
s jezírkem pro labutě. A potom,
na samé „Samotě“ jsme nevěděli,
kam se napřed podívat, jestli
do ZOO, zábavného areálu, nebo
pohodové posezení při občerstvení.
Už jsme tam ochutnali i letošní bur−
čák. Všem se výlet líbil. Kam poje−
deme příští rok? Přemýšlejte!
V listopadu nás na důchodcov−
ské setkání pozvaly členky sociální
komise. Sešlo se nás hodně, přes stov−
ku. Vystoupily děti z národopisného
souboru Klimentek. Máme radost,
že je jich tolik a že je to baví. Dík
všem, kteří se snaží vštípit jim lásku
k folkloru. Bylo to pěkné odpoledne
u knížky starodávných receptů, kte−
rou vydali manželé z Hluku. Z jejich
vyprávění jsme se dozvěděli, jak kni−
ha vznikala. Při hudbě jsme potom
ochutnali dobroty podle jejich ku−
chařky. Díky za pohoštění a za vzor−
nou obsluhu.
A je tady prosinec. Advent a Vá−
noce. My ty svátky míru a pokoje
oslavíme trošku s předstihem. Sej−
deme se už v neděli 16. prosince
u vánočního stromečku a u jesliček.
Jak už víte, čeká nás pěkný program
s malým překvapením. Přijďte si
zazpívat koledy.
Všem Vám do nového roku přeji
hodně zdraví a radosti. Ať svátky
vánoční jsou požehnané, ať je proži−
jete v pohodě mezi svými blízkými.
Věra Mičková
Osvětimanský zpravodaj

A nakonec krátká povídka o tom,
že všechno zlé je k něčemu dobré.
To je dobré
Nedávno jsem slyšel příběh o jed−
nom africkém králi, který měl dů−
věrného přítele, jenž s ním vyrůstal.
Tento muž měl ve zvyku dívat se
na každou situaci, která se v životě
přihodila (ať dobrá, nebo špatná),
s konstatováním: „To je dobré!“ Jed−
noho dne byli spolu na lovecké vý−
pravě. Přítel pro krále připravil
nabité pušky. Podle všeho udělal
u jedné z pušek něco špatně, proto−
že když král vystřelil, přišel o pa−
lec. Ve chvíli, kdy se to stalo, přítel
jako obvykle automaticky pronesl:
„To je dobré!“ Král na to řekl „Ne,
to NENÍ dobré!“ a přítele uvrhl
do vězení.
Asi o rok později král lovil v ob−
lasti, o níž měl vědět, že je lepší se
jí vyhnout a raději zmizet. Chytili
ho kanibalové a odvlekli ho do své
vesnice. Svázali mu ruce, zarazili
do země kůl, připoutali ho k němu
a připravili hranici. Když přišli blíž,
aby podpálili dřevo, všimli si, že krá−
li chybí palec. Protože byli pověr−
čiví, nesnědli nikdy nikoho, kdo by
měl nějakou tělesnou vadu. Krále
tedy rozvázali a propustili, ať jde
svou cestou.

Gratulace p. M. Šafaříkové a p. B. Študentové k narozeninám

Když se vrátil domů, vzpomněl si
na událost, při níž přišel o palec,
a pocítil výčitky svědomí kvůli to−
mu, jak se svým přítelem naložil. Šel
za ním do vězení, aby si s ním pro−
mluvil. Řekl: „Měl jsi pravdu. Bylo
dobré, že jsem si ustřelil palec.“ A vy−
právěl svému příteli vše, co se právě
stalo. „Velmi se omlouvám za to,
že jsi byl tak dlouho ve vězení. Moje
rozhodnutí bylo špatné“. „Ne“, od−

pověděl jeho přítel. „Bylo to dobré!“.
„Co tím myslíš, že to bylo dobré!?“
„Co může být dobrého na tom, že
jsem svého přítele nechal sedět rok
ve vězení?!“ A přítel odpověděl: „Víš,
kdybych nebyl ve vězení, byl bych na
tom lovu s tebou.“ Římanům 8,28
říká: Víme, že těm, kteří milují Boha,
všechny věci spolu působí k dobrému,
těm, kdo jsou povoláni podle jeho před−
sevzetí. Z internetu, přel. Robert Hart

Klub žen
Akce v II. polovině roku 2012
Prosinec: Mikuláš (2. 12.)
Vánoční rozjímání (9. 12.)
Připravované akce roku 2013
Únor: Soutěživé hry pro děti (16. 2.)
Květen: Den matek
Den dětí
Za Klub žen Monika Hlaváčková

Mikuláš
Osvětimanský zpravodaj

Mikuláš
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Dětský folklorní soubor Klimentek

J

Slovácké slavnosti vína v Uherském Hradišti − DFSK mladší

ak jistě všichni víte, působí v naší
obci dětský folklorní soubor Kli−
mentek. Od jeho založení v roce
...2010 jsme nacvičili a uskutečnili
celkem 12 vystoupení. To nejvýznam−
nější pro naši prezentaci bylo vystou−
pení na letošních Slavnostech vína
v Uherském Hradišti. Další takové
vystoupení se uskutečnilo v rámci
mikroregionu Buchlov na Velkém
mikulášském jarmarku 2. prosince
2012 v Buchlovicích. Chtěli bychom
poděkovat všem, kteří nám fandí
a podporují nás. Zvlášť děkujeme
paní Janě Zálešákové, která zdarma
darovala materiál na dva ženské kro−
je pro vedoucí mladší sekce, dále
panu Pavlu Martínkovi za výrobu
dřevěných doplňků k tancování
a paní Janě Sojákové, která vždy
ochotně namnoží veškeré potřebné
materiály. Také máme velkou pod−
poru ve vedení městyse. Velký dík
patří i rodičům dětí, které soubor
navštěvují. Rádi bychom mezi sebe
přivítali i další děti, a to již od 3 let.
Vedoucí souboru: Pavla Chaloupko−
vá, Hana Motalová a Patrik Slovák.
Přání dětí všem:
Ježíšku, prosím Tě, přečti si mé
psaní.
Je krátké, mám k Tobě jen jedno
přání:
Ať jsou všichni v celém roce takoví,
jak na Vánoce!
Ať jsou milí, míň se mračí...
Děkuji Ti. To mi stačí.

Slovácké slavnosti vína v Uherském Hradišti − DFSK starší

Hana Motalová

Poděkování

K

Slovácké slavnosti vína v Uherském Hradišti − OCMO
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lub Bezva Babiček děkuje pa−
ní Blance Blažkové za velmi
pěkné plakáty, které ochotně
tiskne na všechny akce. Také její pro−
pagační panel Osvětiman pro letošní
Slavnosti vína byl velmi pěkný a se−
tkal se s velkým ohlasem. Rovněž dě−
kujeme p. Antonínu Tichému z Do−
mu s pečovatelskou službou za pěk−
ný sponzorský dar na akci Koledo−
vání pro ptáčky.
Hana Motalová
Osvětimanský zpravodaj

Ochotnický divadelní spolek Osvětimany

V

ážení občané! Blíží se konec
roku 2012 a každý z nás hod−
notí uplynulý rok, jaký byl,
co se podařilo a co nám přinesl.
Za všechny ochotníky musím říci,
že byl pro nás spíše odpočinkový
a po divadelní stránce volnější, ale
zároveň jsme se dále podíleli nema−
lou měrou na kulturních akcích v na−
šem městyse.
V půli roku proběhlo slavnostní
otevření „Žabího rynku“, kde jsme
se do horkých dní snažili zakompo−
novat část známé pohádky „Mra−
zík“. Snad se všichni přítomní při ma−
lé ukázce trochu ochladili, ale hlavně
pobavili.
V druhé polovině roku bývá pra−
vidlem, že ochotníci pořádají diva−
delní bál. Ani letos tomu nebylo ji−
nak. Proběhl již 13. divadelní bál
za účasti spousty z vás, kteří pravi−
delně chodíte na naše divadelní bály,
ale i představení a za to jsme vám
moc vděční a cítíme od vás podporu
už jen z ohlasů, které po bálech za−
znívají. Divadelní bál jsme pojali
v kostýmech filmových a divadel−

ních postav, a proto i program byl
připraven z ukázek českých filmů.
Samozřejmě nechyběly tanečky
na hudbu z filmů. Často slyšíme
na všech úrovních, že se v Osvěti−
manech toho moc neděje, ale musím
za sebe a snad i za některé z vás říci,
že tomu tak není. Kulturní klub,
který zaštiťuje se všemi složkami dění
v Osvětimanech se snaží, aby každý
z nás si našel během roku volnou
chvilku a přišel se podívat na akce,
ke kterým patří maškarní bál pro děti,
Mikuláš, Den matek, Slovácké ho−
dy, divadelní bál a další. Všichni
mají možnost navštívit jakoukoliv
akci a společně se pobavit, uvolnit
a také se podívat, co všechno jsou naši
spoluobčané schopni připravit. Není
to lehké a věřte, že vím, o čem píšu.
V následujících dnech už ochot−
níci začnou nacvičovat novou diva−
delní hru s názvem „Lékařem proti
své vůli“ od známého autora diva−
delních her Molliéra. Intenzivní
zkoušky začnou po Novém roce
a premiéru bychom rádi odehráli
v měsíci červnu. V nové hře uvidíte

také nové tváře, které se k nám při−
daly při zkouškách na divadelní bál.
Určitě mnozí z vás budou překva−
peni hereckými výkony nových
členů, ale mnozí se mohli o jejich
nadání přesvědčit již 17. 11. 2012
na divadelním bále.
Proto bych také rád vyzval všech−
ny ostatní, aby se mezi nás přišli
podívat a třeba i zkusit zahrát, nebo
jen s námi trávit volný čas. Vím, že je
to časově náročné, ale vždy na zkouš−
kách je o zábavu postaráno, proto se
rádi scházíme, divadlu věnujeme
a připravujeme další divadelní hry.
Chtěl bych všem ochotníkům po−
děkovat za práci, kterou odvádějí,
moc si toho vážím a věřím, že na−
dále budeme společně spolupracovat
a divadlem se bavit.
Přeji všem spoluobčanům pří−
jemné prožití vánočních svátků, hod−
ně pohody, lásky a spokojenosti.
V novém roce hodně splněných přá−
ní a hlavně zdraví a ať se brzy uvi−
díme na některých akcích, které
pro vás chystáme.
Martin Hýsek, vedoucí souboru

Kreativní dílna s herním koutkem Kamilka

V

říjnu jsem opět začala pořá−
dat kurzy pro děti, maminky
s dětmi i dospělé, a to jak
v Osvětimanech, tak i ve Stříbrni−
cích. Jsem moc ráda, že je o kurzy
zájem a samozřejmě ráda uvítám
i nové tváře. Od října jsme vyrobili
spoustu nových věcí, jako např. ma−
lované plechovky, náramky z ko−
rálků, malované sklenice s koupelo−
vou solí, přívěsky ze smršťovaček,
třpytivé gelové svíčky, lucerničky,
voňavá mydélka, korálkové hvězdy,
vánoční přání…
Kurzy probíhají v pondělí
od 15.00 hodin v MŠ Stříbrnice
a ve středu od 15.30 hodin v dílnič−
ce v Osvětimanech. Samozřejmě
dle zájmu přizpůsobím kurzy
podle Vás. Veškeré další informace
a spoustu novinek najdete na face−

Osvětimanský zpravodaj

Andílci vyrobení dětmi
v MŠ Osvětimany

Výrobky z Kreativní
dílničky Kamilka
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Tany, tany s Majdou

Výrobky z Kreativní
dílničky Kamilka

Výrobky z pleteného papíru

Kreativní dílníčka
na Vánočním jarmarku

Umělecké kovářství

Obrázky Šárky Martinkové

bookových stránkách pod názvem
Kreativní dílna s herním koutkem
Kamilka.
A nyní bych se ráda zmínila o Vá−
nočním jarmarku, který proběhl dne
24. 11. 2012 v Obecním sále v Os−
větimanech. Akci pořádala dílna
ve spolupráci s maminkami z Osvě−
timan, kterým ještě jednou moc dě−
kuji. Vidět jste mohli svíčky, mýdla,
strana 24

koupelové soli, šály, zrcadla, květi−
nová aranžmá, dekorativní sklo,
přírodní kosmetiku, kované svícny,
perníčky, háčkované drobnosti, med,
upomínkové předměty Osvěti−
man, obrázky zdobené ubrousko−
vou technikou, dekorace pletené
z papíru, bižuterii, keramiku, výrob−
ky od dětí z MŠ Osvětimany. Na pro−
gramu bylo vystoupení Smíšeného

pěveckého sboru Osvětimany,
Gymdance M, Tany, tany s Majdou,
aerobní duo a nakonec zahrál J. Cvek
ml. s doprovodem.
Jarmark byl úspěšný, velká účast
předčila naše očekávání. Všem pro−
dávajícím, účinkujícím i zúčast−
něným moc děkujeme. V březnu
se můžete těšit na Velikonoční jar−
mark.
Osvětimanský zpravodaj

Myslivecké sdružení Osvětimany

B

lížící se konec roku inspiruje
k hodnocení činnosti za uply−
nulé období. Ne jinak je tomu
i v naší organizaci, přestože mysli−
vecký rok končí až v březnu násle−
dujícího roku. Tradiční kulturní akce
− Výstava vín, byla slušně navštíve−
na a splnila naše očekávání. Výdrž
některých účastníků do druhé hodi−
ny ranní svědčí o spokojenosti i z je−
jich strany. Srpnovou noc pořádáme
již poněkolikáté v hospodě Na Sru−
bu a její úspěšnost je silně závislá
na počasí. Letos nám počasí přálo
a tradičně bohatá tombola včetně
zvěřinových specialit přilákaly množ−
ství spokojených návštěvníků, pře−
devším z řad místních chatařů. Také
tato akce končila až v brzkých ran−
ních hodinách. Obě kulturní akce
v přibližně stejných termínech usku−
tečníme i v roce příštím.

Na úseku myslivecké činnosti
přetrvávají nízké stavy drobné zvěře.
I když příznivé klimatické podmínky
umožní vyhnízdění bažantů, v prů−
běhu dalšího období se stanou potra−
vou velmi rozšířené tzv. škodné, jak
pernaté, tak srstnaté. Se stavy zajíců
je situace obdobná. Spokojeni mů−
žeme být se stavy zvěře srnčí, i přes−
tože u ní zaznamenáváme postupný
úbytek. Nemalou měrou se na tom
podílí hustý provoz na silnicích, pře−
devším kamionů. Výskyt zvěře černé
má v posledních letech vzrůstající
tendenci, způsobena je velkoploš−
ným hospodařením na celém katastru
naší honitby, což vytváří všestranně
příznivé podmínky pro jejich rozmno−
žování. V letošním roce jsme zazna−
menali díky rozšiřujícímu teritoriu
výskytu bobra zvýšený počet kachny
divoké a projevilo se to také na množ−

ství ulovených kusů. Každoročně
nakupujeme bažantí kuřata, která do−
chováváme voliérovým způsobem.
Slovitelnost je kolem osmdesáti pro−
cent, zbytek zůstává v přírodě. Ne−
jen lovem se však naše organizace
zabývá, je naší povinností mít dosta−
tečnou zásobu vhodného krmiva pro
případ, že v době nouze budeme
muset volně žijící zvěř přikrmovat.
Z oblasti myslivecké i lidské ne−
mohu opomenout zmínku o ztrátě,
která potkala naši organizaci. Ode−
šel náš dlouholetý hospodář, mysli−
vec a kamarád pan Josef Magdálek.
Ztratili jsme v jeho osobě zkušeného
odborníka, všestranně zaměřeného
člověka, který pro myslivost vyko−
nal nezapomenutelnou a velmi zá−
služnou práci. S úctou vzpomínáme.
Ing. Josef Miroš,
jednatel MS Osvětimany

Sbor dobrovolných hasičů Osvětimany

S

tejně jako v minulém čísle Os−
větimanského zpravodaje se
i teď pokusím pár řádky popsat,
co nového se děje u hasičů v Osvěti−
manech.
Tak jako začalo první pololetí le−
tošního roku mnoha zásahy, jeho
druhá polovina bohužel nebyla
o moc klidnější. Zásahů bylo opět
požehnaně a myslím, že je zbytečné
je všechny vyjmenovávat. Příči−
nou tolika výjezdů je určitě i fakt,
že SDH Osvětimany má od letošní−
ho roku nový výjezdový plán, do kte−
rého spadá při větších požárech
i okolí Koryčan, Starých Hutí,
Buchlovic a dalších vzdálených míst.
Díky tomuto plánu do našeho hlav−
ního působení spadají obce Vřeso−
vice, Medlovice, Újezdec, Hostějov,
Stříbrnice a Osvětimany v celém
svém katastru.
I díky tomuto rozšíření není výjim−
kou patnáct i více zásahů za rok,
což je téměř každý třetí víkend.
Avšak i tak se letos vyjíždělo k zby−
tečným planým poplachům. Proto
Osvětimanský zpravodaj

nabádám občany, aby i sebemenší
pálení klestí hlásili na portálu
www.hzszlk.eu, kde vám pálení sice
nepovolí, ale získají kontakt pro pří−
padnou kontrolu zvládání situace.

Sportovní činnost stejně jako
každý rok ani letos nezahálela. Zú−
častnili jsme se všech plánovaných
soutěží jako např. Noční závody
v požárním sportu v Újezdci, Ne−

Dětský den v Osvětimanech
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Svatý Florián
patron hasičů

S
Burčákový turnaj ve Stříbrnicích

Netradiční hasičská olympiáda v Hýslích

vatý Florián byl mučední−
kem, který žil ve 3. století.
Je považován za patro−
na profesí, které souvisejí s oh−
něm − hasičů, hutníků, kominí−
ků, hrnčířů či pekařů. Jeho kult
byl značně rozšířen i v českých
zemích a jeho sochy se budovaly
na ochranu proti požáru. Je−
ho památku si připomínáme
4. května.
I osvětimanskou hasičskou
zbrojnici zdobila socha tohoto
patrona. Avšak v minulém sto−
letí došlo k nehodě, při které
byla socha zničena.
Myšlenka pořízení nové so−
chy sv. Floriána byla iniciována
už členy zastupitelstva, kteří
oslovili sochaře Martina Bureše.
Městys s touto akcí počítá i v no−
vě vytvářeném „Programu ob−
novy venkova“.
Socha bude instalována na pů−
vodní podstavec a přemístěna
na důstojnější místo před hasič−
skou zbrojnici.
Za výbor SDH Bc. Patrik Slovák
Socha sv. Floriána

tradiční hasičské olympiády v Hý−
slích nebo Burčákového turnaje
ve Stříbrnicích.
Další čtyři naši členové letos slo−
žili zkoušky na nositele dýchací
techniky a získali oprávnění a zku−
šenosti pomáhat i ve velmi nepří−
stupných a zakouřených prostorech.
Díky velikosti naší jednotky byli le−
tos v rámci týdenního školení vy−
cvičeni při velitelských zkouškách
dva z našich členů – Martin Mlčák
a Pavel Klimek.
Po celý rok nadále fungovala koo−
perace městyse Osvětimany při do−

vybavování jednotky novou vý−
strojí, a tím se naše vybavení dále
rozšiřuje. Nemyslíme ovšem jen
na technické potřeby, ale snažíme
se zvelebit i okolí Osvětiman a naší
zbrojnice. Proto vznikla dohoda
o pořízení repliky sochy sv. Flori−
ána u nás v Osvětimanech. Více in−
formací v následujícím článku.
Za celý sbor děkuji všem občanům
za podporu, která pro nás není ta−
jemstvím, a přeji Vám příjemné pro−
žití svátků vánočních a skvělý vstup
do roku 2013

Více informací o našem městyse
najdete na webových stránkách
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Za výbor SDH Bc. Patrik Slovák

www.osvetimany.cz
Osvětimanský zpravodaj

Včelaři

J

est včelař zodpovědný za škodu
včelami způsobenou? (L.P. 1920)
Zemský soud v Brně rozhodl
...na prospěch včelaře spor, v němž
majitel koní, jež byly ubodány
na smrt od včel, domáhal se veliké
náhrady na majiteli včel.
Podstatný obsah žaloby byl tento:
Pan Antonín má v zahradě Ostro−
vačicích včelín o 54 osazených úlech.
Zahrada včelín končí s pozemkem
barona de Foresta a včelín stojí jen
3 kroky od plotu, jimž zahrada pro−
ti poli je ohrazená. Čeledín oral
na poli, když se přiblížil asi na 12 kro−
ků k zahradě, počaly na koně do−
rážet rojící se včely. Starší kůň pošel
na místě. Rovněž mladší kůň pošel
do rána.
Na žalobu podal včelařův právní
zástupce tuto žalobní odpověď:
Včelař není zodpovědný za škodu
včelami způsobenou, i kdyby se do−
kázalo, že koně byly pobodány
od jeho včel, což popírá. Žalovaný
neopomenul ničeho, co pečlivý vče−
lař dle platných předpisů a zásad
rozumového včelaření jest povinen
činiti. Počet včelstev které se do−
volují na nějakém místě, není ničím
obmezen.
Naopak patent ze dne 8. VII. 1775
vydaný na ochranu včelařství vý−
slovně stanoví v § 13., že každému
je volno chovati včely v libovolném
počtu. Včelaři dle odst. 9 téhož pa−
tentu je dovoleno zavézt své úly
na pastvu př. Pole pohankové, aniž
mu smí majitel pozemku překážeti.
Byl tedy žalovaný oprávněn své úly
postaviti třeba na horní konec pan−
ského pole, když by tam byla pastva
pro včely.
Rovněž vzdálenost úlů od soused−
ních pozemků není nijak obmezená.
Uvedený patent poskytuje v tom vče−
lařům úplnou volnost. Pro Moravu
dosud platí citovaný patent.
Ubodání koní bylo zaviněno hru−
bou neopatrností správy panství
a čeledína. Správě panství musilo bý−
ti známo, že v zahradě žalobcově
jsou včely více let. Podle toho měla
se zaříditi a čeledíny poučit, jak si
mají počínati. Zápach zpocených ko−
ní včely dráždil až k zuřivosti, byť
byly jen mírné.
Osvětimanský zpravodaj

Po provedeném řízení vynesl
zemský soud rozsudek, jež odůvod−
nil takto: Vypovědění svědků jest
dokázáno, že jeden pár koní, patří−
cí žalobci zahynutím, že na poli,
kde koně pracovali, se usadil celý roj
včel na hlavu koní, které následkem
poranění a otravy zcepeněli. Nelze
tudíž pochybovati o tom, že žalobce
utrpěl škodu způsobenou zvířaty.
Podle § 13420 obč. zák. jest zodpo−
vědný za škodu takovou ten, který
zvířata k tomu popouzel, dráždil
aneb je opatřiti opomenul. Jest věcí
majitele zvířat dokázati, že se sta−
ral o patřičné opatření a dohled
nad zvířaty.
Chovati včely na své půdě podle
platných ustanovení nikomu není
zapovězeno, k čemu nasvědčuje
i ustanovení §§ 383 a 384 obč. zá−
kona. Nikdo proto není zodpověden
za obtěžování způsobené včelami.
Také na ustanovení § 364 obč.z.
ve znění III. díl. Nov. Ustanoveném
nemůže se žalující strana odvolati,
jelikož jednak následky chování
včel nelze na jednu roveň postaviti
a účinky v § 344 uvedenými a jed−
nak chování 54 úlů ani nepřesa−
huje podle místních poměrů pravi−
delnou míru. (Stalo se před 92 lety).
V dnešní době se děti chodí na do−
mácí zvířata podívat do ZOO.
Na dvorech vyrůstaly parky a bazé−
ny. Nepříjemné bodnutí může při−
jít při sečení travnatých ploch,
při vysokém atmosférickém tlaku
od sršně, vosy a včely. Do bazénu
postačí nálet trochu octa a odstra−
níme napajedla bodavého hmyzu.

Rok 2011 nám dal velkou naději
na dobrou snůšku. Slýchával jsem
v mládí, že sedm chudších, střídá
sedm let bohatších. Tento rok ne−
byl tak dobrý, jak bychom si před−
stavovali. Domnívám se, že větší
polovina včelařů med nemá. Při cel−
kovém hodnocení produkce medu
v letošním roce, musíme bohužel
říci, že snůška medu je výrazně nižší
než v roce minulém. Tak hodnotí
letošní snůšku medu naši včelaři.
V letošním roce jsme na jaře měli včel−
stva v dobrém stavu, zimní ztráty
byly zanedbatelné a těšili jsme se
na úspěšný včelařský rok. Žel, však
počasí letošního jara nepřálo vče−
lařům. Pozdní mrazíky poškodily
ovocné stromy, například − meruňky,
trnky aj. Nižší letošní produkce se
už projevuje i na růstu cen medu
v obchodech. U medů květových,
českého původu, se ceny pohybují
nad 200 Kč za 1 kg. U našeho včela−
ře koupíte kvalitní a nezávadný
med obvykle za cenu kolem 120 Kč
za kg. Tento med neprošel žádný−
mi technologickými zásahy, kterými
nutně projdou medy dovážené
a které nesporně mají na hodnotu
i kvalitu medu negativní vliv. Ceny
medu jsou v Česku stále nižší než
v okolních zemích, kde včelaři pro−
dávají med běžně za osm až patnáct
eur. Pár příkladů cen medu v malém
balení USA a Německu. 517 Kč/ kg
za švédský zkrystalizovaný med
(balení 350 g), 260 Kč/ kg akáto−
vého medu (250 g balení), jedlo−
vý lesní med 2,5 kg za 28 EUR,
300 Kč/ kg (balení 2,5 kg).
Med má ještě i jiné výhody, např.
nezpůsobuje kazivost zubů a dokon−
ce ani tloustnutí. Obsah minerálních
látek v medu: draslík, sodík, vápník,
hořčík, železo, mangan, křemík a zi−
nek. Vitaminy: B1, B2, B3, B5, B6, C− vše
v malém množství.
Med provází člověka již od pra−
dávna. Oslazoval lidem život a zá−
roveň jim pomáhal zbavit se mnoha
neduhů. Za tu dobu jsme získali
mnoho informací o jeho vzniku, dru−
zích, vlastnostech i způsobech pou−
žití. Přesto všechna jeho tajemství
nejsou odhalena.
František Šišák
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Cihelna Osvětimany

V

šichni z Vás, kteří chodíte
na vycházky směrem na jih
a nebo jezdíte za prací a ná−
kupy do Kyjova pamatujete neváb−
ný pohled na chátrající areál bývalé
cihelny. Je to již více než šestnáct let,
co pan Šašek nechal vyhasnout
kruhovou pec, a tím ukončil výrobu
osvětimanských cihel.
Určitě jste si také všimli, že za po−
slední dva roky nastala řada změn.
Zmizely budovy sušárny a pece.
Vyrostla nová patrová budova. Vše
se uskutečňuje za podpory EU,
Fondu pro regionální rozvoj – Re−
konstrukce výrobních objektů.
Denně se zde zastavují občané Os−
větiman a okolních obcí s dotazem
na možnost budoucího zaměstnání.
Nejprve co zmíním o tom, co zde
bude. Vše kolem vyřazeného elekt−
rozařízení a elektrospotřebičů. Je−
jich soustřeďování, třídění a čás−
tečná renovace. Obavy z dopadu
na životní prostředí Vám rozptýlím
tímto příkladem. Televizor, moni−
tor od počítače nebo lednička obsa−
hují z pohledu odpadkáře nebez−
pečné složky. Ale všechny tyto věci
máme téměř všichni běžně doma
a nechodíme po bytě s žádný−

mi ochrannými pomůckami. Od−
straňování nebezpečných složek
z těchto zařízení se nebude dělat
v Osvětimanech, ale u odborných
zpracovatelů v rámci ČR. Navíc
v dnešní době se technologie na vy−
užití vyřazených předmětů natolik
zdokonalily, že můžeme tvrdit:
materiálová recyklace u všech spot−
řebičů a zařízení dosahuje téměř
100%.
Nakonec asi nejčastější dotaz,
kdy to začne? Předpokládáme, že
se do konce letošního roku uskuteční
kolaudace areálu. Pak se teprve mů−
žou začít stěhovat skladovací a vý−

robní technologie. Některé jsou
ve stádiu vývoje a některé se již vy−
rábí. Jakmile budeme potřebovat
pomocníky na realizaci našich čin−
ností, určitě se Vám ozveme.
Od jarních měsíců plánujeme od−
běr vyřazených elektrospotřebičů
a elektrozařízení od občanů Osvě−
timan a okolních obcí a také výkup
druhotných surovin. O zahájení
těchto činností Vás budeme také včas
informovat.
PS.: Dominanta, 37m vysoký ko−
mín cihelny zůstává zachován!
Ing. Ondřej Hylák,
vedoucí provozu

Sport

Šachový oddíl žáků − podzim 2012

L

etos šachový oddíl mládeže za−
číná svou jedenáctou šachovou
sezónu. Ze současných hráčů
družstva Osvětiman (nyní už hrají
za družstvo mužů) pamatují tyto
začátky možná Martin Peška, Jakub
Náplava a Petra Churá. Oddílem pro−
šly za tuto dobu desítky hráčů, kteří
mají nejrůznější vzpomínky na svá
vítězství a prohry. Do tréninku na−
šich dětí se zapojilo několik trenérů.
Zlínský kraj procestovaly děti se ša−
chy křížem krážem a nejlepší se po−
dívaly i za hranice kraje. Především
dívky se pravidelně účastnily Mis−
trovství České republiky. Družstva
starších a mladších žáků pravidelně
hrají krajský přebor. Jmenovat všech−
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ny je obtížné. Všem patří dík za re−
prezentování oddílu i našeho měs−
tyse (v začátcích to byla ještě obec).
Úspěchy našich dětí jsou podrob−
ně dokumentovány na interneto−
vých stránkách obce v kapitole − šachy
− žáci v archivu (http: www. osveti−
many.cz/index.php?u=050302).
Příprava našich hráčů na sezónu
začala už v polovině srpna. Protože
se dva naši hráči chystali 15. − 16. zá−
ří do Klatov na Mistrovství ČR v ra−
pid šachu, museli se náležitě při−
pravit. Ondřej Vašek se svědomitě
připravoval s naším trenérem pa−
nem Macků, Erika Náplavová se
připravovala individuálně sama.
Účast na tomto mistrovství si museli

E. Náplavová
a O. Vašek
s Pamětním
listem Klatov

Osvětimanský zpravodaj

S trenérem ing. Lubomírem Macků

V Brankovicích

naši hráči vybojovat v krajských
soutěžích, proto jen samotná účast
na tomto mistrovství je úspěchem.
Ondřej Vašek je dokonce prvním
naším chlapcem, kterému se to v ra−
pidu podařilo. V samotném turnaji
pak Ondřej Vašek vybojoval 5 bodů
z 9 a mezi 42 hráči obsadil výborné
18. místo, Erika Náplavová pak
s 3,5 body pěkné 16. místo. Oba
hráči měli možnost poznat atmos−
féru vrcholného turnaje v České
republice a poměřit své síly s nejlep−
šími hráči.
Mezitím už začala šachová se−
zóna. Tréninky probíhají v úterý
od 13 hodin v budově ZŠ a MŠ
v Osvětimanech a od 15 hod v klu−
bovně šachového oddílu na Obec−
ním domě. Děti pravidelně trénuje
už druhou sezónu pan Lubomír
Macků. Do tréninku a soutěží se
zatím zapojilo přes 20 dětí.
První větší soutěží pro naše děti
byl turnaj ve Veselí nad Moravou.
Jako první turnaj ze série Velkých
cen (VC) okresu Uherské Hradiště.
Protože termín turnaje kolidoval
s termínem hodů v Osvětimanech,
tak jsme do Veselí vyslali pouze
6 hráčů. Na druhém turnaji této
série už hrálo 15 našich hráčů, na tře−
tí turnaj do Dolního Němčí se také
pokusíme poslat co největší výpravu.
Zatím mají velkou šanci v boji o me−
daile v mladší kategorii Ondřej
Vašek a Josef Vrtal. První body
za umístění mezi patnácti nejlepšími
hráči už získali Tomáš Marek a Ond−
řej Klíger. Zkušenosti a možnost zís−
kat body mají ale také Jakub Vašek,
Marek Vajčner, Anička Klígerová
a Daniel Čevelík a případně další
hráči, kteří zatím jen trénují ve škole.
Ve starší kategorii si drží zatím umís−
tění na stupních vítězů mezi dívka−
mi Erika Náplavová a Leona Černo−
Osvětimanský zpravodaj

chová. Zkušenosti tu získávají David
Svozil, Martin Vrtal, Michael Hozza,
Miroslav Čevelík a Václav Klíger.
Poslední listopadovou sobotu
naše děti hrály na XV. ročníku Bran−
kovického krále v Brankovicích.
Počtem hráčů je to největší turnaj
v okolí. Sjíždějí se sem děti z Jiho−
moravského a Zlínského kraje.
Letos tu hrálo 157 dětí, z Osvě−
timan 11 dětí. Největšího úspěchu
dosáhly v kategorii děvčat Erika
Náplavová − 4. místo a Leona Černo−
chová − 6. místo. V kategorii mlad−
ších žáků nejlépe zahrál Ondřej
Vašek a mezi 88 účastníky vybojoval
20. místo. Martin a Josef Vrtalovi by−
li 34. a 36., Tomáš Marek 37., Da−
vid Svozil 54., Ondra Klíger 67.
a Jakub Vašek 68. Mezi 51 staršími
žáky pak Michael Hozza a Václav
Klíger sbírali zkušenosti.
První prosincovou sobotu začala
v Kroměříži Grand prix (GP) Zlín−
ského kraje. Jedná se o postupovou
soutěž na Mistrovství ČR. Loni si
postup vybojoval Ondřej Vašek (le−
tos už musí hrát starší kategorii)
a Erika Náplavová (letos hraje na−
posledy tuto soutěž). Do Kroměříže
jsme přivezli 8 dětí. V nejmladší
kategorii dětí do 10 let se bohužel na−
ši hráči mezi nejlepší nevešli, ale
věříme, že Marek Vajčner, Josef Vrtal
a Jakub Vašek se v dalších turnajích
prosadí. V kategorii dětí do 12 let
hráli 3 naši hráči. Výborně zahrál
Martin Vrtal a jeho 6. místo je vel−
kým příslibem pro další turnaje.
Ondřej Vašek zaplatil nováčkovskou
daň a vybojoval 13. místo a David
Svozil 20. místo. V kategorii dětí
do 14 let se naše slečny nepáraly se
soupeři a celkové 6. a 7. místo Eri−
ky Náplavové a Leony Černochové
(1. a 2. mezi děvčaty) jsou pěkným
vkladem v boji o republiku.

Jelikož naše družstvo loni udr−
želo krajský přebor, nemuselo o po−
stup do této soutěže bojovat v kraj−
ské soutěži. Krajský přebor začneme
začátkem ledna. Do konce roku nás
čeká 8. 12. třetí turnaj VC v Dolním
Němčí. Ve středu 12. 12. budou
naši hráči reprezentovat své školy
v okresním kole družstev žáků.
Doufáme, že družstvo mladších žáků
osvětimanské školy bude bojovat
o vítězství a postup do krajského
kola. Pak bychom chtěli uspořádat
ve škole turnaj pro hráče, kteří sem
chodí trénovat a 15. 12. pojedeme
na XXXV. ročník Vánočního turnaje
do Břeclavi. Je toho dost, ale naše
děti jsou šikovné a rodiče vstřícní.
O našich vítězstvích i prohrách
zájemce pravidelně informujeme
na internetových stránkách obce
v kapitole sport − šachy − žáci (http:/
/www.osvetimany.cz/index.
php?u=050302). Od podzimu opět
plníme daty internetové stránky na−
šeho oddílu (http://www.sachy.
osvetimany.cz/) a část informací je
i na nástěnce na náměstí.
Všechny úspěchy našich dětí
jsou založeny:
− na našich dětech, které chtějí ša−
chy hrát,
− na šikovném trenérovi, který děti
učí hrát šachy,
− na rodičích, kteří mají zájem o tuto
činnost svých dětí,
− starostovi obce, řediteli ZŠ a MŠ
Osvětimany za poskytnutí prostor
k tréninkům a turnajům,
− sponzorům za finanční podporu.
Všem děkujeme za podporu,
bez které bychom nedosáhli těchto
úspěchů. Přejeme občanům klidné
Vánoce a v novém roce, aby se Vám
dařilo vše, na co sáhnete.
Petr Náplava
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Podzimní mistrovská soutěž 2012
v kopané TJ Osvětimany − mužstvo žáků

M

užstvo našich žáků zahá−
jilo svoji podzimní mistrov−
skou sezónu 2012 v okres−
ní soutěži skupiny A pod vedením
trenérů J. Hanáka a B. Mrkůse. Pra−
videlných tréninků v úterý a pátek
se zúčastňovalo kolem dvaceti žáků,
kteří patří ve své skupině k věkově
nižší kategorii, ale nadšení z fotbalu
jim rozhodně nechybí.
První mistrovský zápas sehráli naši
žáci 1. září na domácím hřišti a pod−
lehli mužstvu z Velehradu 0 : 5.
Za týden hráli na hřišti v Košíkách
a prohráli zde 4 : 1. Ve třetím kole
doma podlehli Mařaticím 2 : 4. Na−
še branky dal M. Čevelík. V dalším
kole uhráli remízu 2 : 2 na hřišti
v Jalubí. Branky dali: Konečný a Ku−
čera. Na domácím hřišti podali ko−
nečně očekávaný výkon a porazili
Kudlovice 5 : 0. Branky dali: M. Če−
velík 2, Broda, Stávek, Konečný.
V dalším kole pokračovali žáci v dob−
rém výkonu a doma rozstříleli muž−
stvo Traplic 6 : 0. Branky střelili:
M. Čevelík 2, Pecha, Trlida, M. Vy−
koukal, V. Kučera. Na hřišti v Buch−
lovicích pak dokázali remizovat
1 : 1. Branku dal M. Čevelík. V po−

Žáci

sledním zápase podlehli doma muž−
stvu Sušice 1 : 6. Branku dal M. Če−
velík.
Mužstvo žáků TJ Osvětimany
obsadilo po podzimu 7. místo, když
získalo 8 bodů a skóre 18 : 22. Dva
zápasy vyhráli, dva remizovali a čty−
ři prohráli. Nejlepším střelcem se stal
M. Čevelík s 8 brankami.

Naše mužstvo žáků reprezentovali:
Broda David, Čevelík Martin a Miro−
slav, Dubský Jaroslav, Hůsek Karel,
Klíger Ondřej a Václav, Knápek Radek,
Kolébal Robert, Konečný Filip, Kučera
Vojtěch, Niessner Viktor, Pecha Patrik,
Potyka Tomáš, Rajsigl Bronislav, Stá−
vek Dalibor, Trlida Erik, Vašek Ondřej,
Vrtal, Vykoukal Michal.
L. Berka

Podzimní mistrovská soutěž 2012
v kopané TJ Osvětimany − mužstvo mužů

P

o oslavách 80. výročí založení
fotbalového oddílu SK Osvěti−
many sehrálo mužstvo mužů
v létě pouze jeden přípravný zápas.
V neděli 15. července porazili doma
mužstvo Ořechova v poměru 5 : 3.
Naše branky dali: R. Dobeš 3, M. Br−
hel a R. Křemeček. Nepřipravené
mužstvo pak na podzim podávalo
průměrné výkony, a to pod hranicí
svých herních možností.
V prvním kole jsme doma přivíta−
li Sušice a uhráli pouze remízu 2 : 2.
Obě branky vstřelil R. Dobeš. V dal−
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ším zápase naši hráči prohráli v Niv−
nici v poměru 1 : 0, ve třetím kole
doma porazili Slavkov 6 : 2. Bran−
ky dali: R. Křemeček 3, Dobeš 2
a Exel − nová posila z Ježova. V dal−
ším zápase, opět na domácím hřišti,
jsme v dramatickém utkání získali
bod za remízu 3 : 3, když jsme už
v 18. minutě prohrávali 0 : 2. V pá−
tém kole ve Zlámanci podlehli do−
mácím 3 : 2. Branky dali: Hajný
a R. Křemeček. Doma jsme pak po−
razili Havřice 4 : 1. Naše branky: R.
Křemeček 2, Dobeš a Trefilík. V sed−

mém kole mužstvo prohrálo v Jalubí
2 : 0. Výbor TJ svolal do kabin hráč−
skou schůzi a důrazně všem promlu−
vil do „duše“. V dalším zápase jsme
doma porazili Zdounky 5 : 1. Bran−
ky dali: R. Křemeček 2, Exel 2 a Tre−
filík. Zápas v Nedakonicích byl
pro nepříznivé deštivé počasí ukon−
čen v 31. minutě za stavu 1 : 0
pro Osvětimany. Ve velmi vypjatém
derby s Korynou Koryčany fotba−
listé vydřeli remízu 0 : 0. Ve Zle−
chově se nám tradičně nedařilo.
Osmdesát minut jsme hráli my, ale
Osvětimanský zpravodaj

gól nedali. V posledních 10 minu−
tách nás domácí potrestali dvěma
brankami. Nejlepší zápas byl před−
veden doma s Prakšicemi. Během
14 minut už dali tři branky a bylo roz−
hodnuto. Ve 2. poločase přidali pou−
ze jeden gól, ale šancí bylo nejméně
pět. Na hřišti ve Stráni nebyl podán
špatný výkon, byli jsme místy herně
lepší, ale nakonec rozhodující druhý
gól dali domácí. Zápas skončil 2 : 1.
Naši branku dal R. Křemeček. V do−
hrávaném utkání v Nedakonicích
jsme vybojovali zaslouženou remízu
2 : 2. O naše branky se podělili bratři
Křemečkovi.
Po podzimu obsadilo mužstvo
mužů, které hrálo 1. B třídu skupi−
ny C Zlínského kraje, celkově 9. mís−
to se ziskem 16 bodů a skórem
29 : 21. Naši muži celkem čtyřikrát
vyhráli, čtyřikrát remizovali a pět−
krát prohráli. Doma získali 15 bodů,
od soupeřů přivezli pouze jeden,
což je nejhorší podzimní bilance muž−
stva mužů za posledních deset let.
Nejlepším střelcem mužstva byl ka−
pitán René Křemeček, který se stal
i podzimním králem střelců celé 1. B
třídy skupiny C. Gratulujeme!
Sedm branek vstřelil R. Dobeš. Naše
mužstvo hrálo velmi slušně, nedosta−

Muži

lo ani jednu červenou kartu, se žlutý−
mi kartami skončili na čtvrtém mís−
tě. Nejvíce trestaným „hříšníkem“
našeho mužstva byl M. Brhel s pěti
žlutými kartami. Mužstvo mužů
TJ Osvětimany reprezentovali:
P. Chaloupka, R. Křemeček, R. Dobeš,
Z. Trefilík, F. Trávníček, D. Exel,
V. Brázda, M. Žandovský, M. Brhel,
L. Křemeček, J. Blecha, J. Zapletal,
D. Sklenka, L. Strýček, R. Struha,

TJ Osvětimany přeje všem občanům, hráčům i fanouškům pohodové Vánoce
a v novém roce mnoho zdraví a štěstí.
L. Berka

Kulturní akce v I. pololetí 2013
Leden
● Nedělní odpoledne pro důchodce
● Krajský přebor starších žáků
v šachovém turnaji
Únor
● Fašank (2. 2.)
● Ples Sdružení rodičů ZŠ a MŠ
Osvětimany (9. 2.)
● Soutěživé hry pro děti
● Nedělní odpoledne pro důchodce
Březen
● Košt vína (2. 3.)
● Vítání jara − dětský folklorní
soubor Klimentek
● Noc plná dobrodružství a pohádek
● Velikonoční jarmark (23. − 24. 3.)
● Nedělní odpoledne pro důchodce
Duben
● Velikonoce – prezentace
výrobků a zvyků
● Den Země
Osvětimanský zpravodaj

O. Hajný, A. Blecha, D. Říha, K. Bře−
zina, O. Červenka, R. Karlín. Mužstvo
trénoval Milan Letovský.
TJ Osvětimany děkuje jak žákům,
tak i mužům za reprezentaci našeho
městyse. Poděkování patří i všem tre−
nérům, členům výboru, sponzorům
i městysu Osvětimany za finanční po−
moc, dále věrným divákům i A. Má−
rovi za provoz hospody a R. Nápla−
vovi.

● Premiéra divadelního představení
● Pálení čarodějnic
● Nedělní odpoledne pro důchodce
Květen
● Den matek
● Stavění máje
● Grand prix Zlínského kraje
(šachový turnaj)
● Nedělní odpoledne pro důchodce
Červen
● Den dětí
● Nedělní odpoledne pro důchodce
Červenec a srpen
● Hurá, prázdniny !
● Setkání s hastrmanem
● Náhradní babičky
● Prázdninová diskotéka
● Hrajeme si celý den
● Letní noc
● A je tu zase škola…
● Nedělní odpoledne pro důchodce

Zveme Vás
do kina
Pátek 28. 12. v 19. 30 hodin
Bitevní loď
Film USA. Hrají: Kitsch, Liam
Neeson, Rihanna, Brooklyn Dec−
ker…)
Pátek 11. 1. v 19.30 hodin
Ve stínu
Český film. Hrají: Ivan Trojan,
Sebastian Koch, Soňa Norisová,
David Švehlík, Jiří Štěpnička,
Marek Taclík, Miroslav Krobot…
Pátek 25. 1. ve 19. 30 hodin
Bourneův odkaz
Film USA. Hrají: Renner, Rachel
Weisz, Edward Norton, Albert
Finney, Joan Allen…
Na únor a březen připravujeme:
Svatá čtveřice, Postradatelní 2,
Twilight sága: Rozbřesk – 2. část
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SKI PARK
Osvětimany
Závěrem roku bychom chtěli všem popřát
krásné a klidné prožití vánočních svátků
a šťastný vstup do Nového roku. Zároveň
také poděkovat zaměstnancům a brigádníkům
za, jako vždy, dobře odvedenou práci.
V nadcházející lyžařské sezóně se na všechny
budeme těšit na svahu nebo v teple hospody.
Manželé Mynářovi
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