PF 2015
Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.
městys Osvětimany

co je u nás nového

Smuteční síň

Rozsvícený vánoční stromeček

Traktor se zametací sestavou

Nové osvětlení u hřbitova

Nová opěrná kamenná zídka

Osvětimanský zpravodaj

úvodní slovo starosty
Otakar Berka

Vážení občané,
rok se sešel s rokem a Vy otvíráte prosincové číslo osvětimanského zpravodaje. Stalo
se dlouholetou tradicí, že náš zpravodaj začíná
úvodním slovem starosty městyse. I letos k Vám
promlouvám před Vánocemi již po páté a jsem
velmi rád, že Vás mohu touto cestou pozdravit
a zároveň informovat, co významného se v posledním půlroku v Osvětimanech událo, co se
podařilo zbudovat, a seznámit Vás se záměry a
důležitými úkoly, které náš městys čekají v nadcházejícím období.
Než se pustím do výpisu stavebních, kulturních, společenských a sportovních akcí, dovolte mi, abych Vám ze srdce poděkoval za hlasy, které jste mi dali v říjnových volbách a díky
kterým k Vám opět v dalším volebním období
promlouvám jako starosta. Velmi si Vašich hlasů
vážím a doufám, že Vaši důvěru nezklamu.
Počátkem druhého pololetí letošního roku
byly dokončeny drobné dokončovací stavební
úpravy hasičské zbrojnice a u příležitosti 115.
výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v
obci jste si mohli prohlédnout i budovu hasičské
zbrojnice po rekonstrukci. Tato akce byla navíc
spojena s ukázkou hasičské techniky a zásahem
hasičů u požáru včetně záchrany zraněné osoby.
Událost to byla velmi zdařilá a věřím, že se občanům líbila.
Ve spojitosti se stým výročím 1. světové
války byl vedle kostela sv. Havla zbudován kamenný pomník, na kterém byly umístěny pamětní desky padlých vojáků z naší farnosti.
Největší stavební akcí druhého pololetí
byla úprava veřejného prostranství před smuteční síní s názvem „Zpevněná plocha u smuteční síně Osvětimany“. Na tuto akci jsme získali dotaci ze Zlínského kraje z Podprogramu na
podporu obnovy venkova ve výši 300 000,- Kč z
celkových uznatelných nákladů 644 000,- Kč. V
rámci této stavební akce byla provedena výměna dlažby, oprava schodů a svislých betonových
konstrukcí, zbudování šikmé pochůzné plošiny
a montáž zábradlí a revitalizace zeleně. Stavba
byla dokončena v listopadu. Pouze výsadba ze-

www.facebook.com/obecosvetimany

leně bude realizována ve dvou etapách. V současnosti je vysazena pouze malá část a na jaře
se bude pokračovat výsadbou trvalek a cibulovin. Mimo dotace byla ještě provedena výměna
dřevěného opláštění štítů budovy a jejich nátěr.
Pro zvýšení bezpečnosti pohybu občanů ve večerních a nočních hodinách byla prodloužena
větev veřejného osvětlení od kostela ke smuteční síni a druhá větev pro osvětlení rodinných
domků zbudovaných v lokalitě u hřbitova. Snad
se světla líbí a jste spokojeni.
I v druhém pololetí jsme pokračovali ve
stavebních úpravách fary, jejího zázemí a okolí. Byla započata a téměř dokončena výstavba
opěrné zdi před farou včetně pochůzné plochy
před budovou. Tato kamenná stavba, značně
diskutovaná v zastupitelstvu, téměř dokončuje
venkovní úpravy okolí budovy a jistě stavebně i
vzhledově tyto prostory vylepšila a zkrášlila.
Dalším dokončeným projektem, na který jsme získali finanční podporu z operačního
programu Životního prostředí – prioritní osa 2
Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, byl
„PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V MĚSTYSU
OSVĚTIMANY“. Předmětem projektu je pořízení čisticí techniky pro snížení prašnosti v obci.
V rámci projektu byl zakoupen traktor se zametací sestavou – zametačem, bočním přimetacím
kartáčem, kropícím zařízením a sběrnou vanou.
Cílem projektu je zajistit v obci pravidelné čištění
komunikací a chodníků, a tím snížit úroveň prašnosti. Celkové výdaje na projekt činí 672 090 Kč
a naše finanční spoluúčast činí 65 024,- Kč. V
zimních měsících bude tato technika také využívána k zametání sněhu z chodníků a místních
komunikací.
Posledním rozpracovaným projektem je
projekt s názvem „Varovný protipovodňový systém pro městys Osvětimany“. Projekt řeší systém
povodňové služby a preventivní protipovodňové
ochrany včetně digitálního povodňového plánu
na celém území působnosti městyse Osvětimany. Hlásné monitorovací moduly budou umístěny
v místech, na kterých mají nejvyšší pravděpodobnost včas upozornit na povodňové nebezpečí, zmírnit nebo zabránit významným škodám na
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majetku, případně ohrožení zdraví a života obyvatel. Pro upřesnění bude v rámci projektu mimo
jiné zbudován nový bezdrátový rozhlas s 36 ks
venkovních hlásičů (90 ks reproduktorů) a s 10
ks domovních přijímačů. Tento pokryje celé území obce včetně dolních a horních pasek. Celý
systém bude napojen do JSVV (JEDNOTNÝ
SYSTÉM VAROVÁNÍ A VYROZUMĚNÍ OBYVATELSTVA). Celkové způsobilé výdaje projektu
činí 2 610 623, - Kč. Z toho podpora bude ve
výši 2 349 561,- Kč a městys se bude podílet na
spolufinancování částkou 261 062,- Kč. Projekt
musí být realizován do konce dubna 2015. Tímto
končí výčet stavebních a investičních akcí.
Z akcí kulturních, společenských a sportovních,
na kterých se organizačně alespoň částečně
městys podílí, musím vzpomenout výstavu k výročí 1. světové války, Chřibákův pohádkový les,
velmi zdařilou účast na „Slováckých slavnostech
vína“, kde nás vzorně reprezentovala chasa a
mladší i starší soubor Klimentek. Dále zájezd do
Lán, koncert Jožky Černého, již 7. Setkání důchodců, rozsvěcení vánočního stromu a Vánoční rozjímání. Nesmím zapomenout na vzornou
sportovní reprezentaci městyse našimi šachisty
a fotbalisty. O těchto akcích budete jistě obšírněji
informováni v samostatných článcích.

Co nás čeká, co chceme a měli bychom zbudovat v příštím roce a v celém novém volebním
období? Ve stručném výčtu musím uvést zbudování nové střechy budovy školy a víceúčelové sportovní plochy na školním hřišti, provedení
generální opravy přivaděče osvětimanského vodovodu, výstavbu inženýrských sítí pro rodinné
domky v lokalitě U koupaliště, rozšíření hřbitova
o hrobová místa na urny – urnový háj, případně
zbudování kolumbária, opravy místních komunikací, chodníků, revitalizaci starých provozů, dokončení úprav okolí fary a farského dvora, případně opravu a znovu zprovoznění koupaliště.
Co všechno se podaří zrealizovat, bude hodně
záležet na získání dotací a podpor. Snad jich
bude dostatek.
Vážení občané. Na závěr mně dovolte, abych
Vám, občanům městyse Osvětimany, popřál
jménem svým i jménem celého zastupitelstva
klidné a příjemné prožití svátků vánočních a
v nadcházejícím roce 2015 hodně zdraví, pohody, osobních i pracovních úspěchů.
Váš starosta.

Kontejner na textil konečně i v Osvětimanech
Eva Berková

Na konci listopadu 2014 získal městys
Osvětimany nový kontejner na textil. Je umístěn
za obecním domem (u knihovny). Speciální bílý
kontejner na sběr oděvů, textilu a obuvi získal
městys Osvětimany zdarma od společnosti REVENGE a.s., která se zabývá sběrem a následným zpracováním vytříděného textilu. Do kontejnerů lze odkládat oděvy, bytový textil - záclony,
závěsy, povlečení, ubrusy, dále obuv, kabelky,
tašky, batohy, hračky plyšové i dřevěné. Textilie
do kontejneru vkládejte v zavázaných igelitových
taškách nebo pytlích, boty nejlépe svázané po
párech. Svoz vytříděného textilu bude zajišťovat
společnost REVENGE a.s. jedenkrát za týden
(zdarma).
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společenská kronika
Všem jubilantům přejeme radost, štěstí, dobré zdraví, pohodu a spokojenost.
Nově narození občané:

Významná životní jubilea:

Vít Hauser
Vendula Polnická
Lukáš Ulrych
Alex Pfeffer
Jaromír Martinek

70 let
Oldřich Struha
Ludvík Křemeček

Vítání - Jáchym Šimčík

80 let
Božena Blechová
Rudolf Cahlík
Terezie Křemečková
Zdena Láníková
Jarmila Mateašáková
85 let
Marta Kosturová
Hedvika Pokoráková
90 let
Anna Kostíková

Vítání - Laura Geryšerová
Vítání - Vít Hauser

Vítání - Vendulka Polnická

Vítání - Eliška Půčková
Stav obyvatel
k 30. 11. 2013
narozeno		
zemřelo			
přistěhováno		
odstěhováno		
stav k 30. 11. 2014

845 obyvatel
13 občánků
7 občanů
15 občanů
11 občanů
855 obyvatel

60 let společného života oslavili:
manželé František a Františka Pavlíkovi

Naše řady opustili:
Lubomír Trefilík
Veronika Zpěváková
Bedřich Hromada
Čest jejich památce.

www.facebook.com/obecosvetimany
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počty obyvatel v historii osvětiman
Lubomír Berka, kronikář

První písemná zmínka o Osvětimanech
pochází z roku 1350, i když můžeme předpokládat, že tato osada a její obyvatelé zde existovali
již o mnoho let dříve.
Čísla a fakta o tehdejším počtu obyvatel jsou velmi těžko dohledatelná, podrobné písemné záznamy o přesném počtu osadníků se
ve středověku nevedly. V pozemkových knihách
měla pořádek hlavně církev, feudální páni už
méně. Poprvé oficiální sčítání obyvatel zavedla
císařovna Marie Terezie (doba vlády 1740-1780).
Další z jejich reforem se týkala užívání příjmení a
označení každého domu popisným číslem.
Dá se přibližně odhadnout, že v polovině
14. století mohlo v Osvětimanech být asi 20 až
30 usedlostí - polozemnic a žilo zde kolem 60 až
70 obyvatel. Polozemnice byla stavba většinou
obdélníkového tvaru z hrubých otesaných klád,
zapuštěná asi 1 metr do země, bez oken, krytá slámou nebo rákosem. Osada to musela být
asi důležitá, protože je zde r. 1365 postaven dřevěný kostelík i s farou. Takovéto sakrální stavby
stávaly většinou ve významných osadách, které
byly přirozeným správním i církevním centrem
pro široké okolí.
Velmi těžkým obdobím prošla naše obec
v 15. století při řádění moravských husitů z nedalekého tábora u Nedakonic. Ti vypálili roku
1421 i klášter augustiniánů na hoře sv. Klimenta.
Nejhorší však bylo 17. století. Roku 1605 plenil náš kraj Štěpán Bočkaj se svým vojskem, r.
1606 vypukl mor a zemřelo mnoho obyvatel. V
r. 1611 zde žilo 53 usedlíků: z toho dva jeden a
půl láníci, devět láníků, devětpůl láníků a zbytek
tvořili jejich rodinní příslušníci. Mezi lety 1620 až
1630 je vypálen kostel a fara. Za 30 války naše
obec trpěla častými nájezdy císařských i švédských vojsk. V r. 1650 zde bylo obsazeno pouze
8 gruntů a žilo zde 50 obyvatel. V r. 1656 bylo
obydleno 14 domů, 38 bylo pustých. Další rána
dolehla na Osvětimany r. 1664, kdy řádila morová epidemie a zemřeli další obyvatelé.
Od r. 1675 jsou založeny při kostele sv.
Havla první matriky (křestní, sňatkové a úmrtní)
- psány latinsky, od r. 1686 česky. V r. 1707 zde
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žilo 516 obyvatel, obydleno bylo 128 domů. R.
1720 - 340 obyvatel: dva jeden půl láníci, devět
láníků, devět pololáníků, 17 podsedníků s rolemi,
14 bez rolí a 2 mlynáři. R. 1790 žilo 516 obyvatel
a 128 domů, 706 obyvatel v r. 1834. Roku 1838
přichází do obce první cikánská rodina Danielů.
Postupně přichází další a obec jim vyčleňuje pozemek za vesnicí směrem na Dolní paseky “U
cigánového“. Roku 1857 řádí epidemie cholery
- zemřelo přes 20 lidí a je založen nový hřbitov.
V roce 1870 - 835 obyvatel a 155 domů. R. 1885
obec povýšena císařem Františkem Josefem I.
na městys. R. 1900 tu žije 1025 obyvatel a je zde
177 domů. R. 1910 má městys 1074 obyvatel a
199 domů. Během 1. světové války padlo z našeho městyse 23 občanů. V r. 1918 zde žilo 1050
občanů a bylo zde 203 domů. V r. 1921 - 1059
obyvatel. Ve dvacátých letech 20. stol. zde byly 3
hospody a pět vodních mlýnů, několik obchodů,
pošta a četnická stanice. R. 1930 mají Osvětimany 1149 obyvatel, kteří žijí ve 250 domech. V
roce 1942 je odvezeno z cikánského tábora, který stával za vesnicí, přes 60 našich cikánských
občanů do koncentračního tábora v Osvětimi. Po
válce se vrátil pouze jeden, a to Leopold Daniel. Umučena byla také rodina židovského lékaře Oskara Fleischmanna (3 lidé). Dále zahynuli
v koncentračním táboře R. Cvek a A. Krmenec.
Těsně po skončení 2. světové války, má městys 1474 obyvatel a obydleno bylo 276 domů. V
druhé polovině roku 1945 odešlo přes 100 obyvatel Osvětiman osidlovat pohraničí, hlavně na
Znojemsko a také na Bruntálsko. Další obyvatelé, zejména mladí, se houfně stěhují do měst za
prací a lepšími výdělky. V r. 1947 klesl počet na
990 obyvatel. Díky výstavbě rodinných domků v
šedesátých letech se počet zvýšil na 1131 obyvatel, r. 1970 je zde 1027 obyvatel a 277 domů,
r. 1973 - 1023 obyvatel a 316 domů, r. 1977 - 962
obyvatel a domů 331, r. 1985 - 836 obyvatel, r.
1989 - 774 obyvatel, 254 domů obydlených a 51
prázdných, r. 1991 - 789 obyvatel, domů 308, r.
1994 - 785 , 2001 - 843 obyvatel, 340 domů, r.
2005 - 883 obyvatel, 2007 - 833 obyvatel, 2011
- 832 obyvatel, 2013 - 845 obyvatel, 248 domů
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obydlených 22 neobydlených 69 chalup a 172
chat sloužících k rekreaci.
Statistika narozených občánků za poslední
desetiletí: 2003 narozeny 4 děti, 2004 – 7dětí,
2005 – 10 dětí, 2006 – 3 děti, 2007- 9 dětí, 2008
– 4 děti, 2009 – narozeno 11 dětí, 2010 – 4 děti,

2011 – 8 dětí, 2012 – 5 dětí, 2013 – 13 dětí a
2014 – 13 dětí.
Ke konci roku 2014 k 30. 11., měl městys Osvětimany celkem 855 obyvatel.
Čerpáno z místní kroniky.

Odhalení a vysvěcení pamětních desek
obětem „Velké války“
Lubomír Berka
V neděli 27. července 2014 si občané našeho městyse i farníci osvětimanské farnosti připomněli 100 let od vypuknutí 1. světové války.
Samotná vzpomínka začala v neděli v 10 hodin
v přísálí obecního domu, kde starosta městyse
Otakar Berka otevřel výstavu u příležitosti tohoto významného výročí. Místní kronikář L. Berka
krátce pohovořil o těchto událostech, které se
odehrály před 100 lety v Osvětimanech.
Z naší farnosti tehdy rukovalo přes 250
vojáků a to ke střeleckému pluku do Hodonína,
dále do Břeclavi a Kroměříže. Po proslovu následovalo promítnutí filmu o našich legiích.
V poledne ve 12 hodin se u kostela sv.
Havla uskutečnil důstojný pietní akt a tím bylo
odhalení a vysvěcení pamětních desek 51 padlým občanům z naší farnosti. Pamětní desky
odhalili starosta městyse Osvětimany O. Berka,
starostka Hostějova A. Vaculíková a vysvětil je
správce naší farnosti Anton Kasan. Po krátkém
kulturním vystoupení Osvětimanského smíšeného pěveckého sboru a básni „Hoši od Zborova“, kterou přednesla H. Motalová, promluvil o
pohnutém osudu těchto desek místostarosta L.
Berka. Místní farář a děkan Josef Brázdil nechal
tyto desky vyrobit těsně po 1. světové válce. Visely na stěně v chodbě kostela a každý farník
kolem nich procházel, když vstupoval do chrámu. Na počátku 2. světové války poručili němečtí okupanti tyto desky odstranit a zničit. Tehdejší
pan farář Antonín Kučera je ukryl do komůrky v
kostelní věži a tam ležely zapomenuty téměř 70
let. Z iniciativy místního kronikáře L. Berky a za
velké podpory starosty městyse O. Berky a otce
Antona Kasana byly desky umístěny na malý ka-
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menný pomníček, který stojí nalevo od kostela
sv. Havla.
Na tomto důstojném místě budou jména
51 padlých vojáků z osvětimanské farnosti další
desetiletí a snad i staletí připomínat našim spoluobčanům, farníkům a budoucím generacím hrdinství a statečnost těchto vojáků. Jak řekl první
prezident Československa T. G. Masaryk: „ Padlí
vojáci položili své životy za svobodu a samostatnost naší drahé vlasti.“
Čest jejich památce.

Kamenný pomník padlých v 1. sv. válce
7

Osvětimanský zpravodaj

sociální komise v roce 2014
Marie Náplavová, předsedkyně sociální komise

Sociální komise, která pracovala od roku
2006 v téměř stejném složení, ukončila svou činnost poslední akcí, kterou bylo již VII. setkání
všech důchodců z našeho městyse. Slavnostní
odpoledne se uskutečnilo první adventní neděli
30. listopadu 2014. Kulturní program zahájil svým
proslovem pan starosta Otakar Berka, který seznámil přítomné s aktuálním děním v městyse
a s plánem činnosti nového zastupitelstva. Následovalo vystoupení pásma dětí z malého Klimentku pod vedením paní Pavly Chaloupkové a
Marie Klučkové, které vystřídaly děti ze staršího
Klimentku, jejichž pásmo připravily paní Simona
Vašková a Monika Hlaváčková. Obě skupiny doprovodila cimbálová muzika z Osvětiman. Kulturní program uzavřel ženský soubor „Drmolice“ z
Polešovic s pásmem „Šlapání zelé“. Po loňském

se kterými se mi po celé období činnosti komise
velmi dobře spolupracovalo.
Vážení spoluobčané, Vánoce jsou zvláštním obdobím klidu, pokoje, ve kterém chce mít
každý pohodu a kolem sebe své nejbližší. Ožívají v nás vzpomínky na dětství, mládí, na své
rodiče a příbuzné. Snažme se všichni najít vzájemné pochopení, otevřeme svá srdce, odhoďme pýchu, sobeckost a nenávist. Vánoční světlo
nechť v nás zažehne nejen vzpomínky, ale i vůli
odpouštět, dávat a darovat po celý příští rok.
Přejeme Vám Vánoce plné pohody, hodně
zdraví a spokojenosti v novém roce 2015.

pan Machálek z Lipové
Drmolice z Polešovic
překvapení si pro přítomné v sále připravily zase
něco nového, tentokrát „Dopis pro Ježíška“ a navodily výbornou předvánoční atmosféru. Dobrá
nálada se přenesla i do volné zábavy, ke které
přispěl i harmonikář pan J. Machálek z Lipova se
zpěvačkou z Horního Němčí. Zábava se protáhla
do podvečerních hodin. Účel akce, který si vždy
kladl za cíl společné setkání všech důchodců,
na kterém si zavzpomínají a zazpívají, se naplnil. Doufáme, že účastníci odcházeli spokojeni,
což je pro organizátory největší odměnou. Děkuji
Městysu Osvětimany za finanční příspěvek na
malé občerstvení a obětavým členkám komise,
které během odpoledne přítomné obsluhovaly, a
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tříkrálová sbírka 2015
Milena Vaculíková

Tříkrálová sbírka se v nadcházejícím roce
uskuteční v sobotu 3. ledna 2015. Tříkrálovou
sbírku 2015 Oblastní charita použije na Chrá-

něné bydlení ULITA a na přímou pomoc lidem v
nouzi na Uherskohradišťsku.

Tříkrálová sbírka

v sobotu 3. ledna 2015

kulturní komise - slavnosti vína
Hana Motalová

Každým rokem počátkem září rozkvete
brzo po ránu náměstí v Osvětimanech krásou lidových krojů. Nejinak tomu bylo i letos 13. září.
Už před osmou hodinou se scházela chasa a děti ze souboru Klimentek. Přestože se obloha mračila a pršelo, čekali všichni nedočkavě
na opozdilce a nasedali do autobusu. V kroji nastupuje i pan starosta a místostarosta. A kamže
to všichni i přes nepřízeň počasí vyrazili? S dob-

Slavnosti vína

Vystoupení CM na Slavnostech vína

www.facebook.com/obecosvetimany

rou náladou a písničkou vyjeli na „Slavnosti vína“
do Uherského Hradiště. Na „seřadišti“ (Mařatice)
se sešli zástupci všech regionů Uherskohradištska na každoroční slavnostní průvod. I když z
počátku pršelo, je všude slyšet pěkná písnička.
I naše chasa a děti z Klimentku zaháněly písničkou mraky. Vedoucí Klimentku rozdávaly koláčky a pro dospěláky se našla u pana starosty
i štamprlička pro zahřátí. Po skončení průvodu

9

Osvětimanský zpravodaj
všichni spěchali k Františkánskému klášteru, aby
nezmeškali vystoupení mladších dětí z folklorního souboru Klimentek doprovázený cimbálovou
muzikou z Osvětiman. Mladší děti vystřídaly ty
starší ze souboru. Moc se všem divákům líbily. A
ostudu neudělala svým vystoupením ani mladá
cimbálka.
Je třeba všem zúčastněným poděkovat
za reprezentaci našeho městyse. Poděkování
patří i panu Michalu Mlčákovi, který nás bezpečně dopravil tam i zpět. Tak ještě jednou dík všem
a příští rok opět na shledanou.

DFS Klimentek - mladší

Poděkování za práci v kulturní komisi
Chci poděkovat členkám kulturní komise, které pracovaly v minulém volebním období.
Jsou to: Marie Kordulová, Jiřina Křemečková,
Pavla Chaloupková, Simona Vašková, Kateřina
Struhová, Ladislava Chaloupková
Děkuji za jejich ochotu věnovat spoustu
svého času při přípravách kulturních akcí našeho městyse.

DFS Klimentek - starší
Přejeme Vánoce plné pohody a v novém roce
zdraví a dobrou náladu.

DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR KLIMENTEK
druhá polovina roku

Za Klimentek: Marie Klučková, Pavla Chaloupková, Simona Vašková, Monika Hlaváčková
I druhá polovina roku byla pro FS Klimentek náročná i úspěšná. K starším přešel jeden
pár, řada malých se rozrostla o pět děvčátek z

DFS Klimentek mladší

DFS Klimentek starší
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Osvětiman a okolí.
První vystoupení se konalo 2. září při příležitosti návštěvy pana ministra školství mládeže
a tělovýchovy pana M. Chládka, kdy část taneční složky FS Klimentek předvedla svůj zkrácený program. Za tři týdny malá cimbálová muzika
zahrála a zazpívala panu prezidentovi Miloši Zemanovi. Mezi tím stihl FS Klimentek, jako každý
rok Slavnosti vína v Uherském Hradišti, a i přes
nepřízeň počasí se zúčastnil slavnostní průvod.
Neodmyslitelnou součástí sobotního hodového průvodu byl opět Klimentek s krátkým
vystoupením u sochy sv. Jana. Svým programem starší úspěšně zpestřili nedělní besedu u
cimbálu. Můžeme s klidem říct, že osvětimanské
chase roste velká konkurence.
Na pozvání DFS Jařinka Těmice, který
slavil 5 let trvání souboru, vystoupil Klimentek
jako jeho host. Poslední listopadovou neděli po-

www.osvetimany.cz
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těšil soubor naše důchodce a 14. prosince na
Vánočním rozjímání svým programem vytvořil
příjemnou atmosféru Vánoc.
DFS Klimentek děkuje všem příznivcům,
sponzorům, rodičům, cimbálové muzice a hlavně
všem, kteří se podíleli na všech akcích.
Věříme, že nám zachováte svou přízeň i
v novém roce 2015, ve kterém DFS Klimentek
oslaví 5. výročí svého trvání.
Soubor přeje všem příjemné prožití svátků
vánočních.
FS - folklorní soubor
DFS - dětský folklorní soubor

VII. setkání důchodců - Klimentek starší

R. Chaloupková a V. Klučka

VII. setkání důchodců - Klimentek mladší

VII. setkání důchodců - Klimentek mladší
www.facebook.com/obecosvetimany
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čí sú hody?
Klára Lupačová

Na letošní hody konané 11. - 12. října můžeme už jen vzpomínat, jak jsme si zase po roce
hezky zazpívali a zajuchali. Byl k tomu taky větší
důvod než loni, když se podařilo celkem bezproblémově sehnat stárky. Byli jimi Klára Lupačová
s Lukášem Fialou a Romana Pelikánová s Martinem Mlčákem. Chasa byla jako již tradičně ve-

Stárci - Lukáš Fiala a Klára Lupačová

Na hodovou sobotu šlo všechno jako po
drátkách. Po mši svaté v kostele, která byla nově
v sobotu v poledne následně proběhlo tradiční povolování hodů, o které žádal starší stárek.
Pan starosta Otakar Berka hody povolil a průvod
vyšel pro stárky. Chasa se stárky obešla celé
Osvětimany a ulicemi se nesl výskot, zpěv a vyhrávání kapely, doprovázející průvod.
Večer po průvodu se konala hodová zábava, kde jako každý rok hrála dechová krojovaná hudba Nedakoňanka. Na zábavě chasa
předvedla své pásmo, které secvičila Alžběta
Palánová.
Hody byly v neděli zakončeny posezením
u cimbálu, k tanci a poslechu hrála cimbálová
muzika Pavla Růžičky z Kyjova. Program doplnilo vystoupení DFS Klimentek.
Tímto chce celá chasa poděkovat všem ,
kteří s přípravou a realizací letošních hodů pomohli. Děkujeme.
Osvětimanská chasa přeje všem krásné prožití vánočních svátků a v novém roce hodně
zdraví, štěstí a veselých nejen kulturních zážitků.

Stárci - Martin Mlčák a Romana Pelikánová
selá, i když se s přípravami muselo začít už na
začátku srpna, ale i přes to všechno se chasa na
hodový víkend sešla v hojném počtu.
Předhodový týden se zahájil večerním
zdobením práva, výrobou věnců pro stárky a voniček, za což patří velké dík těm, kteří přiložili
ruku k dílu a chase pomohli. I když bylo spousta práce, tak se všechno krásně stihlo a čekal
nás nejtěžší závěrečný úkol, kterým bylo páteční
zdobení žůder u stárků.
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Kreativní dílna s herním koutkem
Kamilka v Osvětimanech
Kamila Hozíková
Kurzy kreativní dílny v létě neprobíhaly,
ale přesto se dílna zúčastnila velmi úspěšného
Dětského dne v Bike parku ve Vřesovicích, který
proběhl v červnu. Dále se v srpnu stala vystavovatelem na Bzeneckém salónu. A první víkend v
září pořádala dílny na akci Chřibákův pohádkový
les, který se konal v areálu hospody Na srubu.
V říjnu začaly probíhat kurzy v obvyklých termínech, a to v pondělí v Osvětimanech a ve čtvrtek
v MŠ Stříbrnice. Tímto chci poděkovat stálým,
ale i novým příznivcům kreativní tvorby, že mi
zachováváte přízeň.
Dále jsme pořádali v listopadu už tradiční
3. Vánoční jarmark, který jsme spojili s výstavou
adventních a vánočních dekorací Marie Mrvové a také s výstavou betlémů. Mohli jste vidět
spoustu nových prodávajících, kteří se zabývají

Krmítka

výhradně rukodělnou činností. Dne 6. prosince
jsme zorganizovali Mikulášskou nadílku s čertovskou diskotékou spojenou s rozsvěcením vánočního stromečku na náměstí městyse. Děti si zde
mohly zatancovat, zasoutěžit, pomalovat si obličej a také si vyrobit ozdobu z recyklovatelného
materiálu, kterou si pak pověsily na stromeček
na náměstí, který věnovali manželé Motalovi.
Mnohokrát jim děkujeme.
Více informací získáte na facebooku pod
názvem Kreativní dílna s herním koutkem Kamilka.
Chtěla bych Vám pořád klidné vánoční svátky a šťastný celý nový rok 2015.
A jaké akce jsme si pro Vás připravili v 1. pololetí
roku 2015?
Leden: Dětský karneval s bratry Chabičovskými
Březen: 2. ročník FIT Day
Duben: 3. Velikonoční jarmark
Květen: 2. Čarodějnický rej

Zvonkohry

Postavičky
www.facebook.com/obecosvetimany

Dětský den v bike parku
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Ochotnický spolek Osvětimany
Martin Hýsek

Vážení spoluobčané!
Po úspěšném představení pohádky „Vodník od Vaškova mlýna“, kterou jsme odehráli na
konci měsíce června, si myslím, že se vydařil i
divadelní bál již patnáctý v pořadí s podtitulem
„Řemeslo má zlaté dno“. V sobotu 15 listopadu
se v prostorách obecního domu „pracovalo“, ale
práce to byla zábavná, jak pro členy Ochotnického spolku v Osvětimanech, tak i pro všechny, kteří se divadelního bálu zúčastnili. Jako vždy jsme
si pro vás připravili známé scénky zahrané místními ochotníky, nechyběl taneček v podání žen
jako fotbalistky a muži coby mažoretky. O půlnoci bylo možné vidět překvapení v podobě módní
přehlídky s komentářem našeho Leoše Mareše.

děláme to pro Vás!
Znám spoustu okolních starostů i představitelů obce, kteří by byli rádi, kdyby se u nich v
obci konaly podobné bály a divadelní představení, ale z druhé strany již 25 let žijeme ve svobodné zemi a každý z nás si může určit, co ho baví a
co zajímá, zda kultura, politika nebo sport!
Přeji všem spoluobčanům klidné vánoční
svátky plné pohody a spokojenosti a do nového roku pevné zdraví a hodně přátelství
mezi námi.

Divadelní bál
Módní přehlídka
K tanci nám hrála již počtvrté skupina z Olomouce ROSEBAND. Podle ohlasu vás všech se bál
líbil a je to jako vždy výzva pro nás, abychom
nadále pracovali pro všechny spoluobčany. Vy
jste se mohli přijít pobavit a zároveň se bavíme
i my! Díky za vaši podporu, samozřejmě děkujeme všem sponzorům, bez nichž by nemohla být
vždy bohatá tombola. Děkujeme ženám, které do
časných ranních hodin vydržely v šatně, díky za
vždy precizně nachystané občerstvení paní H.
Márové, díky za již každoročně nachystané víno
p. L. Chrbjátovi a velké díky kamarádům, kteří
se v šenku nezastavili, aby nakrmili, ale hlavně
napájeli nenasytné účastníky bálu, prostě díky
všem, kteří se málo i nemálo zapojují na uskutečnění divadelního bálu.
Z toho důvodu si nemůžu odpustit kritiku
na představitele naší obce, kteří již několik let
buď z nedostatku času, neochoty nebo ze zaujetí se neúčastní našich společných akcí. Přátelé,
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Operační team

Společná fotka převleků
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mateřská školka
Věra Rusňáková, vedoucí učitelka MŠ

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček,
rozsvítí se stromeček,
velcí i malí potají
svá tajná přání šeptají…
Ještě máme v živé paměti úžasné zakončení minulého školního roku u Sedláčků ve Vřesovicích, kde jsme na vlastní oči viděli, jak se nafukuje skákací hrad a už tady máme advent. Je
to doba plná očekávání, tajemna, setkávání, obdarovávání se navzájem… Děti z naší MŠ dobře
ví, že úplně nejmilejší jsou dárečky vlastnoručně vyrobené, tajně zabalené s láskou a napětím
darované. I ony si každoročně připravují dárečky pro své nejbližší a spoluobčany program na
veřejném vánočním vystoupení, besídku u stromečku v MŠ, kam si zvou kromě rodičů i mnoho

dalších hostů, vystoupení pro seniory v DPS s
rozdáváním přáníček a vzpomínkových dárečků.
Letos se naše děti podílely také na výrobě výzdoby vánočního stromu na vsi. Tento školní rok máme v MŠ zapsaných 24 dětí, z toho14
děvčat a 10 chlapců; 8 předškoláčků se intenzivně připravuje na 1. třídu. Díky p. Šárce Martínkové i letos pravidelně probíhá výuka anglického
jazyka. Od října nově pracuje výtvarný kroužek
pod vedením p. učitelky Martiny Pernicové, kroužek jógy, nadále se uskutečňují loutková a divadelní vystoupení, výchovné programy, muzikoterapie, vzájemné návštěvy a akce s okolními MŠ
a místní ZŠ, podílíme se na vítání nejmenších
občánků.

Naše celoroční aktivity
Od října pravidelně zařazujeme do našeho výchovně vzdělávacího programu 1x týdně jógu.
Nabídka přišla od paní Slezáčkové z Vřesovic,
která se této činnosti věnuje již několik let a dětem se cvičení opravdu líbí.

www.facebook.com/obecosvetimany

Spousta aktivit se každoročně opakuje a některé
akce se stávají tradicí. Letošní drakiáda se obzvlášť vydařila, pobavili se opravdu všichni – děti
i rodiče. Dnešní draci létají dokonce,
i když nefouká.
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Udržet draka na provázku dá zabrat. Nožky bolí
a taky vyhládne! Dobrý čaj a pečené brambory
na zahradě MŠ chutnají opravdu skvěle!

Každý den se dozvídáme v MŠ spoustu nových
informací. Někdy je však zajímavé slyšet to i od
někoho jiného. Výchovné programy organizované výchovným střediskem „Bílé Karpaty“ jsou milým zpestřením.

Výroba „dýňáků“ je pro všechny vždy zábavná a
pěkná akce. Pracovalo se opravdu se zápalem,
atmosféra byla příjemná a výrobky velmi zdařilé.

Návštěva našeho pana prezidenta v Osvětimanech jsme si nemohli nechat ujít. Jemu i celé delegaci jsme přišli zamávat.
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Práce s přírodním materiálem je zajímavá a kreativní. Poklady z vycházek si dlouho schováváme a pak se do toho pustíme. Fantazii se meze
nekladou….
Děkujeme všem, kteří se snaží předávat
dětem to, co sami umí, a tím přispívají k obohacení a doplnění našeho výchovně vzdělávacího
programu. Děkujeme za spolupráci rodičům, kteří se podílí na pěkné atmosféře při společných
akcích. Touto cestou také děkujeme všem sponzorům, kteří pravidelně přispívají na pomůcky,
hračky a lepší vybavenost naší MŠ.
Nesmírně si vážíme každé pomoci, neboť
nám záleží na tom, aby se děti v MŠ cítily co nejlépe. A díky vám se nám to daří.
Všem rodičům a spoluobčanům přejeme pohodové a klidné Vánoce, pevné zdraví a hodně elánu v novém roce 2015.

základní školka
Milena Vaculíková, zástupkyně ředitele

Uč se, dítě, moudrým býti.
A tak se 1. září po prázdninách opět otevřely dveře naší školy a školní tělocvična se
začala plnit žáky, učiteli, rodiči a starosty ze
spádových obcí. Byl zahájen nový školní rok
2014/2015. V tomto školním roce jsme přivítali
13 prvňáčků a celkem nastoupilo 118 žáků. Druhý školní den byl pro nás velmi netradiční. Byli

Návštěva ministra školství Marcela Chládka

www.facebook.com/obecosvetimany

jsme poctěni vzácnou návštěvou. Osvětimanskou základní školu a mateřskou školu navštívil
ministr školství PhDr. Marcel Chládek, MBA. Po
slavnostním uvítání a krátkém proslovu předal
pan ministr pamětní listy našim prvňáčkům a v
následující besedě odpovídal na otázky hostů i
na všetečné dotazy našich žáků. Pak se vydal na
prohlídku školní budovy a do tříd mezi žáky.
Škola letos nabízí žákům bohatou mimoškolní činnost v 15 zájmových kroužcích širokého zaměření. Z toho 13 zajišťují pedagogičtí
pracovníci, kroužek florbalu vede Mgr. Sedláček,
šachový p. Macků a hru na nástroj a zpěv p. J.
Cvek mladší.
Celoroční plán práce ukazuje, že i tento školní rok bude svou náplní pestrý a bohatý.
Čekají nás exkurze, divadelní a filmová představení, zájezdy, výlety, sportovní soutěže, vědomostní soutěže a olympiády, projektová činnost,
sportovní dny, plavecký a lyžařský výcvik a mnoho dalších tradičních i nových akcí.
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Opět v Kovosteelu

Atletický čtyřboj
Už koncem září se 13 žáků z naší školy
utkalo v atletickém čtyřboji, který pořádala ZŠ v
Polešovicích. Soutěžilo se v běhu na 50 m a 300
m, ve skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem,
skoku dalekém z místa, hodu plným míčem a v
závodu štafet. A byli jsme úspěšní. Mladší žáci
získali ve štafetě 2. místo a Jakub Vašek ze 3.
třídy se umístil na pěkném 4. místě v kategorii
mladších žáků.

Tento areál ve Starém Městě naši žáci
rádi navštěvují. A tentokrát na ně čekala i zvířátka, taková malá zoologická zahrada nebo porodnice zvířátek v životních velikostech z kovu.
Vše o kovovém odpadu – jak se vykupuje, třídí,
drtí, rozebírá a mnoho dalších informací si děti
odnesly z této exkurze. A z majáku byla krásná
vyhlídka do okolí.

Exkurze v kovosteelu
Atletický čtyřboj

Zážitková škola na Všemině

S vůní medu
Na této besedě v Přírodovědném centru
Trnka v Uh. Hradišti se třeťáci dověděli mnoho
nového o hmyzím životě. A nejvíce o včele. Teď
už vědí, jak vypadá včelí příbytek, ze kterých
částí se úl skládá a proč je práce včelaře velmi
užitečná. A ochutnávka medu na závěr byla také
výborná!

Vůně medu
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Ve dnech 22. – 24. září se žáci 2. stupně zúčastnili tzv. Zážitkové školy na Všemině.
Tato akce byla ukončením projektu Rozumíme
penězům se zaměřením na zvýšení finanční
gramotnosti žáků. Žáci pracovali pod vedením
odborných lektorů v několika skupinách. Naučili se pracovat s GPS – kou, vyhledávali na 3,5
km dlouhé procházce v lese kešky, procvičovali si orientaci podle mapy. Pracovali dokonce i s
profesionální kamerou a mikrofony. Také se naučili, jak se točí video a jak si připravit scénu.
Jejich úkolem bylo pak samostatně natočit asi
pětiminutové video na různá témata týkající se
finanční gramotnosti jako např. koupě auta, podomní prodej, nakupování a půjčky. Žáky čekala
sice náročná práce, ale stála za to. Výsledné dílo
– natočené video navíc dokládá, že si naši žáci
počínali výborně, dokázali se dohodnout a vzájemně spolupracovat. A zážitky z těchto tří dnů
mají jedinečné. Celý zážitkový kurz byl financován z fondů EU

www.osvetimany.cz
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Zážitková škola na Všemině

Zážitková škola na Všemině

Studijní pobyt v Anglii
Ve dnech od 5. 10. 2014 do 15. 10. 2014
se paní učitelka naší školy Martina Kocková zúčastnila studijního pobytu v Londýně ve státní
škole jménem Trafalgar Infant School. Tento studijní pobyt finančně podpořila Evropská Unie, a
umožnila tím poznat prostředí jiné školy v cizím
státě. Tady jsou některé z jejich dojmů a zkušeností z pobytu.
V Anglii chodí děti do školy již od věku
pěti let a povinně navštěvují přípravku zvanou
Reception od věku čtyř let. Infant school je pro
děti od čtyř do šesti let. Učí se zde číst, počítat, kreslit, zpívat, pracovat na počítači a rozumět světu kolem sebe. Ve třídách je kolem třiceti
žáků, jeden učitel a jeden asistent učitele. Velmi
často ve škole pomáhají rodiče nebo penzisté
jako dobrovolníci – čtou s dětmi, počítají, hlídají
je o volných přestávkách, atd.
Škola začíná v 8.55 a končí v 15.15 hodin. Děti mají dvě kratší patnáctiminutové přestávky a jednu delší, hodinu a čtvrt trvající pauzu
na oběd. Vyučovací bloky trvají hodinu a čtvrt.
Obvykle se během tohoto bloku vyučuje několik

www.facebook.com/obecosvetimany

vyučovacích předmětů, děti často mění činnosti
a jedno z hlavních pořekadel bylo „Nemarni svůj
čas“. Přestávky děti tráví na školním dvoře a mají
svůj playtime – čas na hraní. Ven chodí i při mírném dešti, ve škole nikdo z dětí nezůstává. Děti
jsou díky tomu otužilejší a také méně nemocné.
Na dvorku mají různé sportovní vybavení a hry,
které s velkým nadšením využívají. Takto osvěžené se lépe zapojují do další výuky.
Další odlišností je, že ve Velké Británii
neexistuje odklad školní docházky jako u nás.
Děti se musí do výuky zapojit, i když neovládají
skvěle anglický jazyk. V Londýně je mnoho dětí,
pro které angličtina není mateřským jazykem, ale
přesto mají školní výuku v tomto jazyce.
Ve škole převládá pohodová klidná atmosféra, která vychází z dodržování tzv. zlatých
pravidel, u nás je pro žáky závazný školní řád.
Každý sebemenší prohřešek proti pravidlům se
řeší okamžitě, při opakování i s rodiči nebo psychologem. A toto opatření funguje i u čtyřletých
dětí, které dokázaly sedět potichu, nezlobit a dávat ve výuce pozor. Striktně se odlišuje čas na
hraní a čas na výuku už u těch nejmenších dětí.
Učitelé a asistenti si velmi pochvalují spolupráci
s rodiči, kteří se často zapojují do akcí pořádaných školou i jako dobrovolníci a bez nároku na
plat při výuce. Děti se učitelům chovaly s respektem a úctou, práci plnily bez odmlouvání a do
školy se opravdu těšily.
Školu navštěvovaly děti různých etnik či
náboženského vyznání, učitelé se proto snažili,
aby žáci poznali a respektovali tyto jinakosti skrze různé diskuze, projekty a také k tomuto napomáhala každodenní celoškolní shromáždění.
Děti v šesti letech na začátku roku plynně čtou, sčítají a odčítají do stovky, velmi pěkně
kreslí, píší příběhy a učí se tvořit prezentace na
počítači. Nenosí si do školy aktovku, v malé taštičce nosí jen žákovskou knížku a ještě jednu
útlou knížečku na čtení, kterou čtou a každý den
si ji mění. Hodně, opravdu hodně žáci čtou. Děti
jsou vedeny ke čtenářství v rodině i ve škole. Sešity si nechávají ve škole a nemají ani písemné
domácí úkoly. Překvapující je, že celkem málo
se dbá na úhlednost písma, důležitější je, co se
píše. Ve třídách už nikde nejsou klasické tabule – jen ty interaktivní, které používáme i v naší
škole. Žáci nosí školní uniformy, aby se setřely
sociální rozdíly mezi dětmi. Rodiče si uniformy
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chválí – nemusí každý den ráno přemýšlet, co si
dítě obleče a také nepotřebuje tolik oblečen. Díky
novému státnímu nařízení mají Infant school pro
své žáky obědy zdarma. Děti dostávají na svačinu ovoce a mléko, v naší škole tak, a to díky
zapojení do projektu Ovoce do škol. Rodiče musí
děti každý den do školy přivést a také si je odpoledne vyzvednout.
Tolik ze zajímavostí odjinud. Je dobré
poznat, jak funguje školství v jiné zemi, mít tak
možnost ke srovnání se školským systémem u
nás, inspirovat se a třeba i dobré nápady přenést
do vlastní výuky. V rámci projektu Stáže učitelů
v EU ve Velké Británii vyučuje p. učitelka Kocková anglický jazyk 2x týdně naše děti v mateřské
škole.

se bezpečně chovali jako cyklisté v dopravním
provozu. A tomuto byla věnována podzimní část
dopravní výuky na dětském dopravním hřišti na
začátku listopadu.

Červená, žlutá, zelená

Foukej, foukej, větříčku
Tentokrát nám konečně pořádně foukalo
a krásní draci se dětem s lehkostí vznášeli vysoko v oblacích. Až jsme měli obavy, aby spolu
s nimi nevzlétly i některé naše děti. Takové perfektní větrné podmínky a spokojené děti při tradiční drakiádě!

Výuka v Londýně s M. Kockovou

Výuka v Londýnské škole

Červená, žlutá, zelená
Představují barvy na semaforu a co znamenají pro účastníky silničního provozu, to naši
čtvrťáci už dávno vědí. A kromě toho znají, co
patří do výbavy jízdního kola a cyklisty. Na základě těchto znalostí pak prakticky dokázali, že mají
všechny předpoklady k tomu, aby
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Za dveřmi jsou Vánoce
Na poslední měsíc v roce připravují naši
učitelé a žáci tradiční aktivity, ke kterým patří mikulášská nadílka s obchůzkou v MŠ a městysu,
slavnostní rozsvícení vánočního stromku, vánoční dílničky, tradiční Vánoční zpívání na schodech,
třídní besídky u stromečku, pro občany program
na Vánoční rozjímání a nově vánoční hru, kterou
s žáky nacvičila p. H. Motalová. Celá škola se
už v tomto čase začíná ladit do zimního kabátu,
aby všem připomněla, že se blíží Vánoce. Svátky, které jsou dětmi tolik očekávané, básníky popisované a koledami opěvované. Pro některé z
nás nejkrásnější svátky v roce. Připravme se na
ně, nalaďme své nitro do klidu, mysleme víc na
druhé než na sebe, přejme, odpusťme, pomozme a obdarujme.
Děkujeme vedení městysu Osvětimany
za dobrou spolupráci a podporu našich aktivit,
díky za spolupráci rodičům, kteří nám pomáhají
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zajišťovat zájmové aktivity pro žáky. Děkujeme
také obětavým členům ze Sdružení rodičů za finanční podporu naší činnosti a všem, kteří škole
jakýmkoliv způsobem pomáhají.

Všem občanům přejeme vánoční svátky plné
radosti a do nového roku 2015 všechno dobré, hlavně hodně zdraví, pohody a lásky.

klub důchodců
Věra Mičková

„Babičko, od kdy si ty babička?“
ptá se malá vnučka a babička jí vysvětluje, že přece od té doby, co ses narodila. Vnučce upadne na
zem kousek buchty a babička poučuje, ze země to nejez, je tam spousta bacilů, ty by tě pak v bříšku
škrábaly a bolely. Babičko, ty si tak chytrá, učila ses na babičku? To víš, že ano, každý den. A dělala
jsi nějaké zkoušky? Ano, často. A udělala jsi je? Samozřejmě. A kdybys je neudělala, tak bys byla
dědeček? Nebo se ptá vnouček: „Babičko, když jsi byla malá, žili ještě dinosauři?“ Nebo při prohlížení fotek říká babička vnučce: „Verunko, tady na té fotografii jsi na mě podobná.“ Verunka si ji prohlíží
a říká: „ No tož to nevadí.“
To jsou výroky našich dětí. A o tom všem
si na našich nedělních setkáních povídáme. Co
se děje v našich rodinách nebo co veselého se
přihodilo někomu z našich známých. A těch vtipů, co si kdo pamatuje. Bývá tam veselo. Když
přijde pan Pernica s harmonikou, tak si s chutí
zazpíváme.
Letos jsme měli možnost popřát našim
dvěma seniorkám k jejich kulatému výročí. Paní
učitelka Sedláčková se dožila ve zdraví devadesátých narozenin. Chodí mezi nás už od začátku. A zrovna tak paní Terezka Křemečková. Ta
oslavila osmdesátiny. Popřáli jsme jim krátkým
pásmem básniček a písniček, aby byly hodně
zdravé, měly hodně radosti a jenom samé dobré
lidi kolem sebe. Na to jsme si pak všichni připili.

Narozeniny paní Sedláčkové
www.facebook.com/obecosvetimany

Je nám tady spolu dobře. Sledujeme,
co se děje v našem okolí a těšíme se ze všech
úspěchů těch, kdo dělají naši obec zajímavější a
život v ní radostnější. Fandíme malým v Klimentku, naší chase, divadlu, sledujeme, jak si vedou
sportovci, chválíme hasiče, jsme pyšní na naše
šachisty. Vzpomínáme na myslivecké srnčí hody.
To bývalo pěkné, a těch dobrot! Takový srnčí gulášek nebo výborné ražničí. Už není srnců? Tak
udělejte kančí hody! Úspěšní jsou i zahrádkáři,
nikdy na nás nezapomenou, když pořádají zájezdy. Náš pěvecký sbor nám připravuje také pěkné
zážitky. Už se těšíme na vánoční zpívání 25. prosince na Žabím rynku od 15 hodin. U nás máme
ještě kino. Jsme rádi, že se tu pořád něco děje.
Každý rok si náš „klub důchodců“ někam
vyjede. Během roku si vybíráme místa, kam
bychom se mohli podívat. Letos zvítězil návrh
zoologická zahrada v Hodoníně. Třetí neděle je
vždycky doba našich setkávání, tak tedy třetí neděli v září pro nás přijel náš pan „řídící“, jak mu
z legrace říkáme, pan Klimeš, novým autobusem
pro 30 osob. Paráda, všichni jsme se vešli!
Hodonínská ZOO není moc rozlehlá, ale
je tam spousta zajímavých zvířat i mnoho vodních živočichů. Přesvědčte se, byl to pěkný výlet
pro celou rodinu. Dobře jsme si vybrali, všem se
to moc líbilo.
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V 17 hodin jsme byli už na náměstí u zpívající fontány. Byl to opravdu zážitek sledovat
desítky gejzírů, které reagovaly na hudbu, ta
celé to dění řídila. Čím vyšší tóny, tím výš gejzíry
tryskaly a naopak. Se zatajeným dechem jsme
to sledovali. Kolem byla spousta laviček, tak v
pohodlí jsme to mohli strávit. Pak jsme si prohlédli kostel, pěkně vyzdobený, právě probíhala
růžencová pobožnost. Pak zbylo ještě dost času
projít náměstí a vybrat si některou ze spousty kavárniček na dobrou kávičku a výborný zákusek.
Naši pánové chtěli ochutnat hodonínský burčák.
Hledali, ale nenašli. Museli si počkat až na doma.
Náladu jim to ale nepokazilo, měli sebou trnkové
mazání a nebyli lakomí. Už se těšíme, kam se
vydáme příště.
Letos byl výjimečně dlouhý podzim. Dá se
říct i přes suché léto, byla dobrá úroda. Kromě trnek, kvetly krásně, i nasadily, ale pak zelené opadaly. Takže trnkového mazání moc nebude. Zato
na houby, speciálně na hřiby byla úroda nadprůměrná. Kdo šel do lesa, nikdo nešel s prázdnou.
Dostala jsem recept na hřibový pochoutkový salát od paní doručovatelky a té já věřím. Tak jsem
to také zkusila. Bylo toho hodně a jedna sklenice nedržela. Bylo už krátce před půlnocí, ale
řekla jsem si, to stihnu zavařit znovu, než půjdu
spát. Uvařila jsem si z Justu meduňkový čaj, na
milé houby jsem zapomněla. Ty se vařily až do
3 hodin, kdy mě vzbudil manžel, že něco smrdí.
Okamžitě jsem zareagovala, ale dopadlo to tak,
že jsme museli vymalovat. Stačila jedna sklenka
a zabarvila všechny stěny. No co, nadarmo se
neříká: „Do půlnoci s Pánem Bohem, po půlnoci
s čertem“. Jestli houby porostou i na rok, budu
zavařovat znovu, ale už ne v noci. Ten salát je
opravdu výborný, přinesu na setkání ochutnat

Narozeniny paní Ryznarové
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Narozeniny paní Křemečkové
všem.

No a máme tady advent. Ještě 30. listopadu se setkáváme na velkém setkání všech důchodců, které pro nás připravila sociální komise .
Pak se sejdeme už tradičně třetí neděli v prosinci
t. j. 21. prosince u vánočního stromečku, u jesliček, a je možné, že kromě programu, dobrého
svařáčku, přijde i některý z andílků s nadílkou.
Moc se na Vás těšíme.
Přeji Vám pěkné a pokojné Vánoce. Buďme
k sobě vstřícnější, milejší, uvidíte, že Vás samotné to potěší.

Vánoční rozjímání
www.osvetimany.cz
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V hostinci nemáme jediné místo
Karlovi bylo dvanáct a chodil teprve do
páté třídy. Dvakrát totiž propadl. Byl to takový velký, pomalý dobrák, ale mezi dětmi byl oblíbený.
Vždycky byl milý, ochotný a měl ustavičně dobrou náladu. Jaksi samo sebou se stal ochráncem
nejmenších dětí.
Největší událostí školního roku bylo jako
pokaždé vánoční představení. Karel toužil hrát
pastýře s flétnou, ale paní učitelka mu svěřila důležitější roli – měl hrát hostinského. Karel se tak
nebude muset učit mnoho textu a svým vzhledem určitě dodá odmítnutí noclehu Josefovi s
Marií na síle.

		

Jděte pryč!

Před představením se sál zaplnil rodiči a
příbuznými do posledního místečka. Nikdo však
neprožíval kouzlo Vánoc silněji než Karel.
Když nadešla jeho chvíle, Josef zvolna
kráčel jevištěm a podpíral přitom Marii. Josef
zabušil na dřevěné dveře připevněné do papírových kulis. Právě na to Karel v roli hostinského
čekal.
„Co chcete?“ zeptal se zhurta, jakmile je
uviděl. „Hledáme nocleh.“ „Tak ho hledejte jinde.
Hostinec je plný až po střechu.“ I když Karel stál
možná příliš nehybně, zněl jeho hlas velmi rozhodně. „Pane, hledali jsme už všude, ale marně.
Máme za sebou dlouhou cestu a jsme k smrti
unavení.“ „V hostinci pro vás místo nemám,“ na-

mítl Karel zamračeně. „Prosím vás, pane hostinský, buďte od té dobroty, moje žena Marie čeká
dítě a potřebuje si někde odpočinout. Určitě pro
ni nějaké místo najdete. Už nemůže dál.“
V tento okamžik hostinský poprvé jako
by roztál a pohlédl na Marii. Následovalo dlouhé
ticho. Dost dlouhé na to, aby v publiku vyvolalo
údiv.
„Ne! Jděte pryč!“ šeptala nápověda za kulisami. „Ne,“ opakoval Karel automaticky. „Jděte
pryč.“
Josef k sobě zarmouceně přitiskl Marii,
která mu nešťastně položila hlavu na rameno,
a odcházeli ze scény. Místo toho, aby hostinský
Karel zabouchl dveře, zůstal stát na prahu a díval se za vzdalujícím se párem – s otevřenou pusou, tváří zachmuřenou starostmi a se slzami v
očích.

Zápletka a roruzlení
Z ničeho nic se představení zamotalo.
„Josefe, nikam nechoď!“ zavolal Karel. „Vrať se
i s Marií ke mně!“ a s širokým úsměvem navrhl: „Můžete přespat v mém pokoji.“ Podle mínění některých ten hlupák Karel celou vánoční hru
zkazil.
Ale pro jiné, a byla jich většina, tohle vánoční představení bylo nejkrásnější ze všech,
které v životě viděli.
Povídka z knihy Bruno Ferrera – Vánoční příběhy pro potěchu duše.

Osvětimanský smíšený pěvecký sbor
Jaroslav Cvek st.

Úvodem chci členům sboru poděkovat za
trpělivou a obětavou práci, která je sice náročná,
ale zároveň obohacující zpěváky i posluchače.
Zároveň také děkuji za přízeň všem našim posluchačům. Snažíme se také oslovit další příznivce
se zájmem o sborový zpěv.
Obsazení sboru:
Soprán: Věra Mičková, Marie Bartošíková, Mária Hlačinová, Marie Píchová, Dana Dudáková,

www.facebook.com/obecosvetimany

Hana Stávková, Marcela Pohanková
Alt: Anna Sukopová, Jana Vajčnerová, Antonie
Vaculíková, Kristýna Hlaváčová, Karolína Rachvalová
Tenor: Jaroslav Cvek st., František Luňák, Lukáš Mrkůs
Bas: Zdeněk Pícha, Jaroslav Cvek ml., Dominik
Cvek
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27. 7. Znovuodhalení a vysvěcení pamětních desek obětem 1. světové války z naší farnosti vedle farního kostela sv. Havla v Osvětimanech při
příležitosti 100. výročí vypuknutí první. světové
války
20. 9. Farní den- žehnání kapličky Panny Marie
u kostela sv. Havla
11. 10. Bohoslužba slova ve farním kostele sv.
Havla při příležitosti slováckých hodů
12. 10. Mše svatá ve farním kostele sv. Havla při
příležitosti slováckých hodů

Pěvecký smíšený sbor

V době vánočních svátků zazpíváme na
Štědrý den na půlnoční mši, 25. prosince na
Slavnosti Narození Páně ve farním kostele sv.
Havla v Osvětimanech. Naše vánoční zpívání
bude 25. prosince od 15 hodin pokračovat na
Žabím rynku v Osvětimanech a od 17 hodin
v Labutech. Také na tyto akce Vás srdečně
zveme.

V tomto roce jsme zpívali:
1. 1. Slavnost Matky Boží Panny Marie ve farním
kostele sv. Havla v Osvětimanech
6. 4. Velikonoční jarmark v obecním domě v
Osvětimanech
13. 4. Květná neděle ve farním kostele sv. Havla
20. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně ve farním
kostele sv. Havla
3. 5. Farní májový ples v obecním domě v Osvětimanech
10. 5. pouť k Panně Marii pomocnici křesťanů v
Hostějově a zpívání na ochutnávce vína v kulturním domě v Hostějově
8. 8. Pouť k Slavnosti Seslání Ducha Svatého na
hoře sv. Klimenta
29. 6. Mše svatá k Petropavlovským hodkám v
kapli ve Vřesovicích a Újezdci

Farní den
Přeji krásné Vánoce plné pohody, klidu, míru
a lásky. V novém roce přeji hodně štěstí a
zdraví.

ze života farnosti
Zdeněk Pícha

Vážení přátelé,
opět po roce Vám podávám stručné informace o dění v římskokatolické farnosti Osvětimany. Základní údaje o farnosti se nezměnily,
patří do ní kromě městyse Osvětimany i okolní
obce Hostějov, Medlovice, Újezdec a Vřesovice.
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Duchovním správcem je P. Anton Kasan, který
spravuje ještě farnosti Boršice a Stříbrnice.
Počátek liturgického roku u křesťanských
církví se liší od počátku občanského roku, začíná první nedělí adventní. Ten uplynulý tedy začal v neděli 1. prosince 2013 a skončil sobotou
29. listopadu 2014. Doba adventní trvá od první
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adventní neděle do 24. prosince, přísluší jí barva fialová. Štědrý den, přestože je u nás státním
svátkem, patří ještě do adventu. Při liturgických
obřadech se během roku používají čtyři základní
liturgické barvy, fialová, bílá, červená a zelená.
V liturgické barvě je oděv kněze, ornát při mši
svaté a pluviál (plášť vepředu sepnutý sponou)
při ostatních pobožnostech. Mohou v ní být provedeny i jiné předměty používané při liturgii.
Vánoční doba, které přísluší barva bílá,
začíná slavností Narození Páně 25. prosince.
Je to jedna ze čtyř největších slavností církve.
V Osvětimanech oslavy Vánoc začaly půlnoční mší 24. prosince ve 21:30. Není to chyba.
Všechny velké slavnosti v církvi se slaví již v
předcházející noci tzv. vigilií. Tato tradice vychází
z židovského kalendáře, kde nový den nezačíná
o půlnoci, ale západem slunce předchozího dne.
A v místech, kde má kněz na starosti více farností, musí v některých z nich začínat půlnoční
mše dříve. Do vánoční doby patří i druhá ze čtyř
největších slavností církve, slavnost Matky Boží,
Panny Marie (1. ledna). Slavnostní mše v době
vánoční byly ozdobeny nejen slavnostní výzdobou kostela, ale i vystoupením Osvětimanského
smíšeného pěveckého sboru. Do vánoční doby
spadá ještě slavnost Zjevení Páně (6. ledna), lidově Tři králové. Následující nedělí, letos to bylo
12. ledna, končí vánoční doba.

Farní den
Období od vánoční doby do Popeleční
středy se nazývá liturgické mezidobí. Přísluší
mu barva zelená. Postní doba začíná Popeleční středou, letos byla 5. března. Je to období 40
dnů (bez nedělí) před Velikonocemi, přísluší mu
barva fialová.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Hod Boží
velikonoční, je největší svátkem křesťanů. Termín je pohyblivý, slaví se v neděli po prvním
jarním úplňku, letos to bylo 20 dubna. Poslední
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tři dny před touto slavností je tzv. velikonoční triduum (třídění), Zelný čtvrtek, Velký pátek a Bílá
sobota. Na Zelený čtvrtek se slaví památka na
Poslední večeři a ustanovení eucharistie, Velký
pátek je připomínka ukřižování Ježíše Krista a
Bílá sobota, den klidu a uctívání Božího hrobu,
končí po západu slunce slavností Vzkříšení, velikonoční vigilií.
Době velikonoční přísluší bílá liturgická
barva. Je zakončena čtvrtou hlavní slavností
církve, Seslání Ducha Svatého. V Osvětimanech
se na tuto slavnost koná hlavní pouť na hoře sv.
Klimenta. Po této slavnosti následuje druhá část
liturgického mezidobí (zelená barva) až do konce liturgického roku.

Farní den
Pokud jste si někdy všimli, že kněz má
roucho jiné barvy, než odpovídá liturgické době,
není to omyl. Jiné barvy se používají na svátky a
slavnosti takto:
Červená barva na Velký pátek a na svátky mučedníků, svatých, kteří položili život pro Krista.
Bílá barva na svátky Ježíše Krista, Panny Marie
a ostatních svatých.
Fialová barva při pohřbech a Památce zesnulých. Místo fialové se může použít černá.
Zlatá barva se může použít místo kterékoliv jiné,
používá se při důležitých slavnostech.
V průběhu roku se v Osvětimanské farnosti konaly i dvě slavnosti místní, a to první svaté přijímání a hody. Hody, posvícení, by se měly slavit
na výročí posvěcení chrámu. Vzhledem k tomu,
že datum posvěcení chrámu není známo, slaví
se na patrocinium, svátek patrona chrámu sv.
Havla. Připadá na 16. října, hody se slavily v sobotu a neděli před tímto svátkem. Hodová chasa
zahájila v sobotu hody účastí na bohoslužbě v
chrámu sv. Havla, po ní následovalo občerstvení
na faře.
K pravidelně konaným oslavám patří ve
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farnosti Osvětimany poutě na hoře sv. Klimenta.
Kromě hlavní pouti v den slavnosti Seslání Ducha Svatého se poutě konaly každou první neděli v měsíci od května do října.
Na letošní rok připadlo sté výročí zahájení
první světové války. Na památku obětí této války
byla sloužena v neděli 27. července mše svatá. Po ní následovala krátká pietní vzpomínka a
požehnání nového památníku obětí první světové války. Je postaven vlevo u kostela. Památník zbudoval městys Osvětimany, jsou na něm
umístěny původní desky se jmény obětí z celé
farnosti. Původně byly tyto desky umístěny těsně
po konci první světové války v předsíni kostela.
Za protektorátu musely být odstraněny, ale duchovní správce je nezničil, ale ukryl ve věži kostela. Tam byly uloženy až do letošního roku.
Pravidelně se konají bohoslužby i v kaplích v okolních obcích, patřících do farnosti
Osvětimany, a to v sobotu odpoledne. Postupně
v Medlovicích, Újezdci a Vřesovicích. Na svátek
patrona kaple se v nich konají i pouti. V Hostějově byla farní pouť k Panně Marii, Pomocnici
křesťanů, ve Vřesovicích a v Újezdci byly pouti
na svátek sv. Petra a Pavla.
Zakončení liturgického roku se koná vždy
společně pro všechny farnosti spravované otcem
Antonem Kasanem, letos se tzv. „křesťanský silvestr“ konal 29. listopadu v Boršicích.
Aktivity farnosti se neodehrávají jen na
poli liturgickém, ale i v oblasti společenské. V sobotu 3. května 2014 se v sálu Obecního domu
v Osvětimanech konal MÁJOVÝ FARNÍ PLES
pořádaný římskokatolickou farností Osvětimany. Byl první a velmi úspěšný. Dokázali jsme si,
že se lidé dokáží slušně bavit, přestože v ceně
vstupného byla večeře a konzumace dalšího občerstvení včetně vína bez omezení.
Další úspěšnou akcí byl farní den konaný
20. září 2014, při kterém byla požehnána socha
Panny Marie u fary. V rámci farního dne byla ne-

jen možnost občerstvení, ale i prohlídky budovy fary. V ní sestry Kateřina Struhová a Marie
Mrvová připravily výstavu současného i historického liturgického oblečení a ostatních předmětů
používaných při bohoslužbách. V sadách jednotlivých předmětů bylo názorně vidět používání liturgických barev.
Na závěr bych chtěl jménem celé farnosti
poděkovat správci farnosti, otci Antonu Kasanovi. A taky naší varhanici Terezii Alžbětě Vaculíkové, Osvětimanskému smíšenému pěveckému
sboru vedenému Jaroslavem Cvekem, farníkům
ze všech obcí farnosti za přípravu a organizaci
farního plesu a farního dne. Těm, kteří se celý
rok starají o úklid kostela a fary a všem, kteří jakkoliv přispěli k oslavě Boha a ke zdárnému a důstojnému průběhu uskutečněných akcí.
A ještě jedno veliké poděkování. Před rokem jsem převzal funkci kostelníka od paní Libuše Vajčnerové, která ji vykonávala mnoho let, a
zdravotní stav ji už nedovoloval pokračovat. Za
tuto obětavost si zaslouží od nás všech uznání a
díky.
Přeji všem občanům z Osvětiman i z celé farnosti radostné a pokojné Vánoce a do nového roku hojnost Božího požehnání, lásky, pokoje a zdraví.

Pořad bohoslužeb o Vánocích 2014
24. 12. 2014 půlnoční vánoční mše

21:30

25. 12. 2014 Boží hod vánoční		

11:00

26. 12. 2014 sv. Štěpána			

11:00

28. 12. 2014 neděle, sv. Rodiny		

11:00

1. 1. 2015

Matky Boží Panny Marie 11:00

včelaři
František Šišák

Vážení přátelé,
naše včelařská organizace Kyjov, ve které jsme organizováni, oslavila 4.10 2014 již 110.
výročí včelařského spolku na Kyjovsku. V Bohuslavicích byla 12. 4. 2014 otevřena Včelařská
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naučná stezka. V květnu následoval zájezd do
Slovinska Gresupije, včelařství, musea Koželj,
Trebnji, Reg-Ponikve, včelařství Sever (jediné
studio chovu matek ve Slovinsku), musea pod
širým nebem Dožela Kozalcev, prohlídka země-
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dělské školy (včelařství, sadařství, vinařství zajímavé laboratoře, rozbory medu, vinné sklepy,
degustace, prohlídka kláštera Stična, museum,
baziliky, klášterní zahrady - lékárny bylin. V tomto roce jsme absolvovali zájezd na včelařskou a
zahrádkářskou výstavu do Ostravy.
Současně se ohlédneme za letošní skončenou sezonou. Včelaři na osvětimansku vytočili
málo medu. Snůška byla ovlivněna nepříznivým
počasím. Mírná zima mívá za následek přemnožení různých škůdců, kteří decimují včelstva.
Přes tyto přírodní nástrahy, šla včelstva po ranném jaru do velké síly. První květová snůška byla
velmi příznivá, a pak následovalo jenom paběrkování. Přestože včelař výnos medu cíleně řídí

Medu je trvale nedostatek

a ovlivňuje, moderní technologií, včely dobře
připraví, zajistí dobrý zdravotní stav, rozšiřuje
včelstvo v optimální čas, ve finále jsou výnosy
nejvíce závislé na přírodních podmínkách.
Ekonomicky výhodné je vytáčet v průměru z jednoho úlu 40 kilogramů medu. Pokud vytáčíme
na včelstvo o třetinu až polovinu méně, je chov
včel stěží rentabilní. Pak mluvíme o lásce k přírodě, velkém koníčku a srdcové záležitosti. Každý
jeden kilogram medu nese příběh včelaře, který mu pomohl na spotřebitelský stůl. Medy naší
produkce oslovilo mnoho našich spokojených
zákazníků.
Včelaři varují před falšovaným medem.
Podle vzorků odkoupených na tržnici, v tomto
roce, je stav alarmující. Ve vzorku se nacházelo
pouze 10 % medu a zbytek byl zahuštěný sirup.
Zákazníci navíc v posledních letech kupují med
stále častěji přímo od zdroje. V regálech obchodů se podle Státní zemědělské a potravinářské
inspekce často objevuje zředěný nebo jinak falšovaný. Proto doporučujeme nákup medu přímo
od „svého“ včelaře. Medu je trvale nedostatek.
Akáty „sprchly“, lípy odkvetly za tři dny a lesního
medu včelaři vytočili poskromnu. Medníky byly
prázdné. Za med si tak lidé pravděpodobně připlatí, cena se pohybuje od 150 do 180 Kč.

Úspěch loveckého psa
mysliveckého spolku Osvětimany
Milan Hampl, člen Kyn. komise Uherské Hradiště
Významného úspěchu dosáhl ohař český
fousek Alan ze Slunné paseky v soutěži o nejpracovitějšího českého fouska České republiky v
roce 2014. Tento pes patřící členu MS Osvětimany Marku Latinovi v této soutěži zvítězil a navíc
se stal nejmladším vítězem v historii této soutěže. Navíc jeho majitel pan Latina se stal nejlepším cvičitelem českých fousků v roce 2014. Jedná se tedy jak o velký úspěch Uherskohradišťské
kynologie, tak i mysliveckého spolku Osvětimany. Jeho majitel o svém psu tvrdí: „Možná to není
úplně ten nejvlohovější pes, jakého jsem měl, ale
určitě je pracovitý, má dobrou povahu a podává
vyrovnané výkony, proto dosahuje výborných výsledků.“ Tento pes v roce 2014 úspěšně dokon-
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Marek Latina se psem Alanem
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čil dvanáct zkoušek a vždy obstál v první ceně
s vysokým počtem bodů. Již v deseti měsících
na svých prvních zkouškách zvítězil, a porazil i o

mnoho starší jedince.
„Lovecké kynologii zdar“

Hasiči osvětimany
Za výbor SDH Patrik Slovák

Nastává konec roku, čas, který mnoho
z nás užívá ke zhodnocení předešlých měsíců,
vyhodnocení toho, co se povedlo i nepovedlo a
z těchto osobních analýz vychází závěr do budoucna. I já si tedy dovolím sesumírovat předešlých šest měsíců naší jednotky, protože první
půlrok byl již rozebrán v prvním čísle zpravodaje.
A že jsme nezaháleli, to jste se určitě při našich
společných setkáních mohli přesvědčit i Vy, naši
spoluobčané.
Celý průběh léta jsme věnovali čas přípravě na Den otevřených dveří na hasičské
zbrojnici. Veškeré stavební úpravy probíhající při
rekonstrukci byly ukončeny a na nás zůstalo zařízení vnitřních prostor. Zakoupili jsme kuchyňskou linku, nábytek, stoly, židle a vše potřebné
vybavení. Než jsme toto vybavení nainstalovali,
upravili jsme si rozvody elektřiny, vody a odpadů.
Hasičku jsme si zevnitř vymalovali a úřad městyse nechal položit nové linoleum. Jakmile byla příprava hotova, došlo k montáži nábytku a vybavení. Myslím, že se nám celá akce velmi povedla,
ostatně to bylo zřejmé hlavně z Vašich reakcí,
když jste se za námi na hasičku přišli podívat.
Hasiči, potažmo celá obec tím získala moderní
prostor, který je nejen reprezentativní, moderní,
ale i účelný.
Celý Den otevřených dveří probíhal v
přátelském duchu, měli jsme nachystáno občer-

Hasičské oslavy
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stvení, pan starosta oficiálně předal budovu do
užívání hasičům, my si pro vás připravili ukázky naší práce a za pomoci děvčat udělali i jednu
scénku mírně recesistickou.
Věřím tomu, že celá akce se líbila i Vám,
o čemž svědčil nejen velký zájem veřejnosti, ale
i to, že poslední z Vás s námi na hasičce vydrželi
do pozdních večerních hodin. My Vám za tuto
podporu velmi děkujeme.
Jakmile se do našich domácností vkrádal
podzim, přišla hasičům nabídka na převod staršího auta od výcvikové jednotky profesionálních
hasičů z Brna. Po jistých formalitách vše klaplo a
auto – TATRA 815 s dieslovým vzduchem chla-

Zásah hasičksých vozidel
zeným šestiválcem na terénním podvozku bylo
převedeno naší jednotce do Osvětiman. Auto je
momentálně „zazimováno“ na hospodářském
dvoře, protože hasičská zbrojnice musí být pro
vjezd auta upravena. Věříme, že tato technika
přispěje opět ke zvýšení úrovně osvětimanských
hasičů a hlavně přispěje k rychlejší přepravě jednotky k zásahu za podstatně vyšší bezpečnosti
osádky než náš starý zásahový „Mates“. Jistě je
namístě poděkovat všem z úřadu městyse, kteří
při převodu auta celou akci organizovali a po formální stránce zaštiťovali.
Vzhledem k tomu, že legislativa po methanolové aféře se přímo dotkla i všech hasičských
sborů v naší republice, byli jsme i my nuceni,
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abychom se mohli o Vás na námi pořádaných
akcích starat, požádat o vystavení živnostenského oprávnění a koncese na prodej lihu na všech
akcích, sborem pořádaných. Holt doba jde kupředu a my nemůžeme jen tiše přihlížet. K tomuto rozhodnutí nás vedla hlavně skvělá zábava na
loňském hasičském bálu.
Proto teď na konci roku, kdy se pro hasiče
neblíží „jen svátky vánoční a oslavy konce roku,
ale i nová tradice našeho sboru – Hasičský bál.
Dovoluji si Vás pozvat na druhý ročník Hasičského bálu v Osvětimanech. Věřím tomu, že se s
námi přijdete pobavit v minimálně stejném počtu
a stejně dobře naladěni jako loni. Věřte, že my,
hasiči, uděláme všechno proto, abychom Vás
nezklamali, a nejen to, ale opět překvapili.
Těšíme se na Vás 17. ledna na viděnou.

rybářská organizace
Josef Miroš, jednatel místí organizace

Dlouho plánovaná rozsáhlá oprava přehrady Březina se v letošním roce neuskuteční.
Správce přehrady (Lesy České republiky) oznámil tuto skutečnost naší rybářské organizaci prostřednictvím hrázného na konci září. Jako důvod
uvedl správce použití finančních prostředků na
jinou akci. Technický stav přehrady sice podle
nálezu odborníků vyžaduje opravu, ale její stav
není havarijní, oprava se odkládá o jeden rok.
Současně se navyšují finanční prostředky na
opravu.
Oznámení o odkladu opravy zasáhlo do
činnosti naší organizace ve věci vysazování ryb.
Původní záměr nevysazovat ze zřejmých důvodů žádné ryby byl operativně přehodnocen a ze
sortimentu plánovaných druhů k zarybnění byli
do přehrady vysazeni kapři v původním množství, zbývající druhy (amur a lín) byly vysazeny
do Vřesovského rybníka. Tato skutečnost nám
umožní vyhlásit v příštím roce již 5. ročník rybářských závodů, které rok od roku přitahují stále
více zájemců. Letos se závodů zúčastnilo 81 rybářů a ohlas byl velmi příznivý. Bohatá tombola a
dobře zásobený bufet spolu s příznivým počasím
vytvořily příznivé podmínky k celodennímu výletu nejen rybářů.
O tom, že je z hlediska rybářského naše
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přehrada zajímavá svědčí lovecké úspěchy některých rybářů. Konečný sumář úlovků bude sice
zveřejněn až po Novém roce, ale již teď známe
některé úspěšné lovce, kterým se podařilo ulovit
trofejní rybu. Člen naší organizace pan V Klíger
ulovil sumce - albína, délka 128cm, hmotnost
17kg, který byl vrácen do vody. Neméně úspěšný byl i další člen organizace pan M. Klimek se
dvěma ulovenými sumci většími než 1m.

Mirek Klimek se sumcem
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Hospoda Na Srubu, Ski Park Osvětimany
a Penzion Malovaný
Kolektiv Hospody na Srubu a Penzionu Malovaný
Vám všem děkuje za přízeň a návštěvu
na proběhnutých akcích, které se v uplynulém
roce v našem areálu uskutečnily. Můžeme zmínit některé z těchto akcí: Košt slivovice, Traktoriáda, Folklorní festiválek, Oldies party, Myslivecká noc, Chřibákův pohádkový les či Středověké
speciality.

Ski areál

Z pohádky do pohádky
Tímto také děkujeme všem, kteří se na
těchto akcích podíleli, ať už jako hosté či účinkující. Vaší přízně si velmi vážíme.
Po Vánocích na sv. Štěpána 26. 12. se na Vás
opět budeme těšit v Hospůdce Na Srubu a zároveň se chystat na nadcházející lyžařskou sezónu. Pokud nám bude přáno a sněhové nadílky
bude dostatek, můžeme Vám slíbit Maškarádu s
Chřibákem na lyžích.

V příštím roce bychom Vás rádi pozvali
na další plánované akce, kterými budou v měsíci
dubnu Velikonoční speciality a Košt slivovice, v
červnu traktoriáda, v červenci Letní noc a v měsíci srpnu jako každý rok Myslivecká noc.
Kromě výše uvedených akcí plánujeme
také různé speciality, o kterých budete včas informováni.
Ještě jednou tedy děkujeme všem našim
zákazníkům, přátelům a pomocníkům. Všem příznivcům Hospody Na Srubu, Ski Parku a Penzionu Malovaný.
Přejeme příjemné prožití svátků vánočních a
do nového roku hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a rodinné pohody.

Osvětimany v Lánech
Aleš Pfeffer

Dne 1. října tohoto roku přijalo asi 150
občanů Osvětiman pozvání kancléře prezidenta
České republiky Vratislava Mynáře k prohlídce
zámku v Lánech, oficiálního letního sídla našich
prezidentů.
Ráno v šest hodin na nás čekaly tři připravené autobusy, které nás dovezly až do krásného prostředí Křivoklátska. V zámku jsme byli srdečně přivítáni Vratislavem Mynářem, kancléřem
prezidenta České republiky. Po slavnostním pří-
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pitku a občerstvení kávou, čajem a koláčky jsme
byli seznámeni s programem a organizací prohlídek. Během dne jsme zavítali do muzea našeho
prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka,
prohlédli si zámek Lány, oboru, zámecký park,
zastavili jsme se také u Masarykova kamene a
nakonec jsme se šli poklonit k hrobu prezidenta
Masaryka na místním hřbitově.
Věřím, že všichni účastníci prožili pěkný
den, ve kterém mohli nahlédnout do dějin naší
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Zámek Lány

Z historie zámku v Lánech a obory
republiky od jejího vzniku až po současnost.
Nejstarší písemné prameny sahají až do
roku 1392, v té době zde stávala dřevěná tvrz
Haška z Lán.
Od 16. století přešla obec i tvrz do královského
majetku císaře Rudolfa II. Za jeho vlády byla tvrz
přebudována na lovecký letohrádek. Koncem 17.
století se zámek stal majetkem rodu Valdštějnů,
kteří provedli rozsáhlou rekonstrukci a lánský zámeček byl výrazně přebudován a dostavěn.
Na počátku 18. století přešel zámek do majetku
rodu Furstenbergů, kteří jej vlastnili až do roku
1921. V tomto roce byl lánský zámek odkoupen
státem za 25 milionů korun československých
pro reprezentační účely a potřeby hlavy státu. V
roce 1921 také proběhly větší stavební úpravy
zámku a přilehlého zámeckého parku.

Zámek je dnes spojován především s
osobou prvního československého prezidenta
Tomáše Garrigua Masaryka, jenž si zdejší zámek velmi oblíbil, považoval a využíval jej za svůj
domov, místo k odpočinku, relaxaci a pro práci.
Po své rezignaci v roce 1935 se sem s rodinou
přestěhoval prakticky natrvalo. Přál si být pohřben na lánském hřbitově. Po jeho smrti 14. září
1937 byl lánský zámek využíván jen velmi málo,
respektive pouze příležitostně. Až v posledních
letech se stal zámek sídlem prezidenta Václava
Havla, Václava Klause a Miloše Zemana.
První zmínky o lánském revíru pocházejí již z raného středověku. Čeští panovníci zde
pořádali štvanice na jeleny a černou zvěř. Další
zprávy pocházejí z počátku jedenáctého století,
kdy zde lovil kníže Jaromír z Přemyslovců. V roce
1100 kníže Břetislav II., na konci 12. století Přemysl Otakar I., v polovině 13. století král Václav
I. a ve 14. století král Václav IV. V současné době
oboru obhospodařuje Lesní správa Lány. Jedná
se o příspěvkovou organizaci Kanceláře prezidenta republiky. Celkem hospodaří na 5 791 ha
pozemků ve vlastnictví České republiky. Z toho 5
689 ha zaujímá lesní půda, zbytek tvoří pastviny,
louky, zastavěné plochy, rybníky a ostatní vodní
plochy. Téměř celá obhospodařovaná plocha se
nachází v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.
Čerpáno z internetu.

Prezident v Osvětimanech
Aleš Pfeffer

Dne 21. září navštívil náš městys již podruhé během svého funkčního období prezident
České republiky Miloš Zeman. Pan prezident přijal pozvání našeho pana starosty a přijel na přátelskou návštěvu s našimi občany ještě před tím,
než započal oficiální návštěvu Zlínského kraje.
Před obecním domem byl již očekáván
uvítací delegací v čele s dětmi v krojích a vedením městyse. Po symbolickém přivítání si pan
prezident krátce popovídal s dětmi a ochotně se
vyfotografoval s místními krojovanými chlapci.
Poté se všichni přesunuli do již úplně zaplněného sálu obecního domu, ve kterém byl pan prezi-
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dent přivítán potleskem. Besedu v sále obecního
domu uvedl starosta přivítáním pana prezidenta
a jeho kancléře Vratislava Mynáře, našeho občana. Následovalo vystoupení dětského folklorního
souboru Klimentek a potom již dostal slovo pan
prezident. Svůj proslov zahájil apelem na to, aby
se lidé zúčastnili nadcházejících komunálních
voleb a dobře si rozmysleli, komu dají svůj hlas.
Doporučil, aby lidé volili takové kandidáty, za kterými je vidět kus práce a kteří opravdu chtějí pracovat. Poté již přišly na řadu dotazy občanů, na
které pan prezident odpovídal. Otázky se týkaly
islámského státu, současné ekonomické situace
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v České republice, ukrajinské krize, názoru pana
prezidenta na zavedení trestu smrti, ale také
toho, jak je pan prezident spokojen s prací svého
kancléře Vratislava Mynáře.
Pan prezident se také vyjádřil, že náš kraj
je mu moc blízký. Má rád zdejší přírodu a lidi,
kteří tu žijí, a proto se sem rád vrací. Asi po hodinové debatě prezident poděkoval za vřelé přijetí
a rozloučil se s našimi občany.

Návštěva prezidenta M. Zemana

Šachový oddíl žáků - podzim 2014
Roman Vrtal

Začátkem září začala další sezóna dětem
v našem šachovém kroužku a oddíle. Trenérem
našich dětí je opět pan Lubomír Macků. Šachový
kroužek funguje při ZŠ a MŠ Osvětimany a šachový oddíl v rámci Kulturního klubu – šachový
kroužek Osvětimany. Hráči trénují každý čtvrtek
od 13 hodin v místní škole a od 15 hodin v klubovně šachového klubu v obecním domě (za
knihovnou). Zatím se do soutěží zapojilo asi 20
dětí a kroužek i oddíl je otevřen všem zájemcům
o tuto hru.

Žáci s trenérem p.Macků
Prvním větším testem pro naše hráče
je série Velkých cen okresu Uherské Hradiště.
Jedná se o šachové turnaje pro mládež, kde
jediným omezením je rok narození hráčů. Tyto
turnaje můžou hrát hráči narození v roce 1999
a mladší. První turnaj se hrál začátkem října ve
Veselí nad Moravou. Náš oddíl tu reprezentovalo
6 hráčů. Zlato z kategorie starších dívek přivezla
Erika Náplavová. Pěkně zahrál ve starší kategorii i Ondřej Vašek - 7. místo. Mezi mladšími žáky
si nejlépe vedl Marek Vajčner, který vybojoval 8.
místo. Ani Leona Černochová, David Svozil a Ja-
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kub Vašek se také neztratili.
Druhý turnaj této série jsme začátkem listopadu uspořádali v Osvětimanech. Pro všechny
hráče jsme přichystali drobnou cenu s pamětním
listem a pro první tři v každé kategorii ještě medaili a diplom. Celkem u nás hrálo 62 hráčů z
našeho kraje. Z našeho oddílu hrálo 10 hráčů.
Medaile vybojovala ve svých kategoriích Erika
Náplavová (stříbro). Nejlépe z chlapců zahráli v
kategorii starších žáků Ondřej Vašek, který vybojoval 3. místo a David Svozil 16. místo. Nejlépe
z našich hráčů zahrál Marek Vajčner, který vybojoval velmi pěkných 5 bodů, což mu stačilo na 6.
místo. Další náš hráč Štěpán Kolaja vybojoval 4
body a 11. místo, které bylo jeho nejlepším výsledkem v těchto turnajích. Jakub Vašek a jeho
3,5 bodu stačilo na pěkné 15. místo. Pak jsme
měli dvojici Tomáš Marek a Tadeáš Pelikán, kteří
vybojovali 3 body a pěkné 19. a 20. místo. Náš
nejmladší Filip Juřík vybojoval pěkné 2 body a
prvního turnaje se účastnil Ondřej Hlaváček, který na úvod vybojoval pěkný 1,5 bod. Pro Ondřeje
Hlaváčka to byl první turnaj a držel se statečně.
Všichni ukázali, co se naučili, a další šachový růst bude záležet na jejich tréninku. Pro
oddíl jsou všichni přínosem.
Na turnaji v Osvětimanech jsme se při zahájení turnaje rozloučili s dlouholetými mládežnickými funkcionáři panem Petrem a Evou Náplavovými, kteří ukončili svoji činnost a předali
štafetu nám mladším. Tímto jim oběma ještě jednou děkuji a přeji hodně úspěchů v dalším životě
a také děkuji za předávání cenných informací ze
šachového prostředí.
Dalším velkým turnajem je šachový turnaj v Brankovicích. Je to počtem hráčů největší
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turnaj ve Zlínském a Jihomoravském kraji. Do
Brankovic jsme poslali 8 hráčů. Celkem hrálo
v Brankovicích letos 141 hráčů. Nejlépe zahrál
Ondřej Vašek, který v kategorii „A“ vybojoval
13. místo mezi 41 hráči, Martin Vrtal 16. místo a
David Svozil 33. místo. V kategori „B“ za účasti
rovné 100 hráčů nejlépe zahrál Marek Vajčner -

Žaci - vyhlášení vítězů 1.10.2014 VC Osvětimany

46. místo, Jakub Vašek 49. místo, Josef Vrtal 51.
místo, Tadeáš Pelikán 69. místo, Ondřej Hlaváček - 91. místo.
Do konce roku nás čekají ještě turnaje v
Bezměrově, Dolním Němčí a Břeclavi. Naši hráči
začnou 10. 1. 2015 ve Starém Městě krajský přebor družstev starších žáků, dále budou následovat individuální soutěže v rapid šachu o postup
na Mistrovství ČR. Hráči budou reprezentovat
své školy v soutěžích družstev.
Pro všechny zájemce uspořádáme ve
škole předvánoční turnaj. Hlavně chceme, aby
tato aktivita děti bavila.
Za odvedené výkony a podporu našich
dětí bych chtěl poděkovat hráčům, trenérovi, rodičům, městysu a všem našim příznivcům.
Všem přeji bílé Vánoce a v novém roce 2015
hodně úspěchů v šachovém i osobním životě.

Šachový oddíl muži - podzim 2014
Radek Ondrůšek, předseda KK-ŠK Osvětimany

Naše sezóna začala hned záhy po ukončení letních prázdnin a to šachovým turnajem
’’ O putovní pohár starosty Osvětiman’’ v neděli
7. 9. 2014. Šachového turnaje se zúčastnilo 60
hráčů. Turnaj lze nazvat jako mezinárodní, protože se opět zúčastnili přátelé ze Slovenska a
tentokrát i z Ukrajiny. Turnaj hladce probíhal pod
vedením Stanislava Volčíka staršího a mladšího.
Po těžkých bojích nakonec zvítězil Kirill Burdalev
z Ukrajiny se ziskem 7,5 bodů. Turnaje se zúčastnilo také 8 našich hráčů. Nejúspěšnějším z
místních borců byl Pavel Kunc na krásném 17.
místě 5,5bodu, dále pak 33. místo Jaroslav Vrtal,
43. místo Martin Peška, 48. místo Štěpán Mrva,
49. místo Petr Churý, 50. místo Roman Vrtal, 56.
místo Martin Vrtal, 59. místo Ondřej Vašek.
Letošní turnaj byl pěkným zahájením letošní šachové sezóny. Byl v pořadí jedenáctý a těšíme
se na pořádání 12. ročníku.
V neděli 28. 9. 2014 jsme se zúčastnili
Svatováclavského turnaje v Kyjově. Konal se v
příjemném prostředí místního kulturního domu a
zúčastnilo celkem 61 hráčů. Celkovou vítězkou
turnaje se stala paní Zdeňka Blümelová ze Slavie Kroměříž. Naši hráči se umístili: Štěpán Mrva
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27. místo, Radek Ondrůšek 33. místo, Roman
Vrtal 40. místo, Martin Peška 45. místo. Všichni
jsme si dobře zahráli, a pokud to vyjde, turnaje
se zúčastníme zase. Turnaj je vhodný i pro mladé hráče. Letos se zúčastnilo asi 15 dětí a každé
obdrželo sladkost, takže pokud bude zájem, můžou se zúčastnit i naši mladí šachisté.

Muži - vítězové turnaje O pohár starosty 7.9.2014
V neděli 16. 11. 2014 naše družstvo mužů
zahájilo sezónu v Regionální soutěži Uherského
Hradiště. Družstvo hrálo v sestavě Petr Churý,
Lubomír Macků, Štěpán Mrva, Martin Peška, Ondřej Vašek. Z našich borců bodovali pan Macků
půl bodu a Ondřej Vašek půl bodu. Ostatní bohužel prohráli. Nevadí, snad se příště bude dařit
více. Naše hráče čekal 30. 11 soupeř soupeř ze
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Šachového klubu St. Město.
Hráči trénují každý pátek od 19 hod v
přísálí obecního domu. Zatím se do soutěží zapojilo 12 hráčů. Šachový oddíl je otevřen pro
všechny zájemce o tuto královskou hru.

Závěrem bych chtěl poděkovat: hráčům,
sponzorům, Městysu Osvětimany a všem popřát hezké Vánoce a šťastný nový rok 2015.

Mužstvo žáků - podzim 2014
Lubomír Berka

Mužstvo žáků TJ Osvětimany vyhrálo v
sezóně 2013/2014 okresní soutěž a od podzimu
2014 již startovalo v okresním přeboru. I ve vyšší
soutěži podávali naši žáci velmi dobré výsledky,
o čemž svědčí jejich umístění po podzimní mistrovské sezóně a tím je výborné třetí místo v
tabulce.
Žákovské mužstvo odehrálo na podzim
celkem devět zápasů a dosáhlo těchto výsledků:
V neděli 24. srpna podlehli v prvním zápase favorizovanému mužstvu Újezdce (u Luhačovic)
na jeho hřišti 7 : 2. Naše branky vstřelili: Mir. Čevelík a E. Trlida. Další neděli zajíždělo naše mužstvo do Uherského Ostrohu, kde podalo výborný
výkon a zvítězilo 8 : 1. Branky: Mir. Čevelík 3, B.
Rajsigl, O. Vašek, F. Klát, R. Knápek, E. Trlida. V
sobotu 6. září se představili naši žáci na domácím hřišti, porazili mužstvo Bánova 5 : 1. Branky
vstřelili: E. Trlida 2, O. Vašek, R. Knápek a Mir.
Čevelík.
V neděli 14. záři uhrálo naše žákovské
mužstvo remízu 1 : 1 na hřišti v Topolné. Branku dal Mir. Čevelík. V sobotu 20. září remizovalo
doma s Prakšicemi 3 : 3. Branky dali: F. Klát, O.
Vašek a Mir. Čevelík. V neděli 28. září zvítězili
na hřišti v Jarošově v poměru 2 : 0. Branky: F.
Klát a M. Vykoukal. V dalším zápase se utkali
doma s mužstvem Šumic a rozešli se remízou 0
: 0. Na hodovou sobotu 10. října zajíždělo naše

mužstvo do Ostrožské Nové Vsi, kde předvedlo
výborný výkon a zvítězilo zde 7 : 0. Branky dali:
Mir. Čevelík 3, D. Broda 2, M. Vykoukal, M. Vrtal.
V posledním podzimním mistrovském zápase, v
sobotu 18. října, podlehli žáci na domácím hřišti mužstvu Nivnice v poměru 0 : 2. Po těchto
odehraných zápasech získalo mužstvo žáků TJ
Osvětimany v okresním přeboru celkem 15 bodů
a skóre 28 : 13 a obsadilo pěkné 3. místo, což je
na nováčka soutěže výborný výkon.
Dále na podzim žáci vyhráli v 1. kole
okresního poháru, když porazili v Traplice 3 : 1
a postoupili do 2. kola, kde se na jaře utkají s
mužstvem Nedachlebic. Naše branky dali: Mir.
Čevelík 2 a E. Trlida 1.
Nejlepší střelci včetně poháru: Mir. Čevelík 12, E. Trlida 7 a F. Klát 3.
Poděkování patří oběma trenérům a to
Jiřímu Hanákovi a Bohuslavu Mrkůsovi a také
všem žákům, kteří naši TJ reprezentovali.
Na podzim to byli tito hráči:
David Broda, Ondřej Dudák, Dominik Havrda,
Martin a Miroslav Čevelíkovi, Filip Klát, Radek
Knápek, Štěpán Kolaja, Vojtěch Kučera, Tadeáš
Pelikán, Radim Petřvaldský, Bronislav Rajsigl,
Dalibor Stávek, Jakub Sobotka, Erik Trlida, Marek Vajčner, Jakub a Ondřej Vaškovi, Martin Vrtal
a Michal Vykoukal.

Mužstvo žáků TJ Osvětimany
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MUŽSTVO MUŽI TJ Osvětimany
podzim 2014
Lubomír Berka

Mužstvo mužů TJ Osvětimany nastoupilo do podzimní mistrovské soutěže jako nový
účastník 1.A skupiny.„ B“ Zlínského kraje. V 82
leté historii osvětimanské kopané je to zatím nejvyšší soutěž, kterou kdy naše fotbalové mužstvo
hrálo.
		

HOŠI DĚKUJEME!

Naše mužstvo zahájilo přípravu na podzimní sezónu třemi přípravnými zápasy:
12.7.2014 - TJ Osvětimany : SK Ratíškovice
= 3 : 0, branky: Mojžíš 2, Exel 1.
20.7.2014 - TJ Osvětimany : Spartak HLUK
= 5 : 1, branky: Zýbal 2, Horňák 2 a vlastní.
27.7.2014 - TJ Bzenec : TJ Osvětimany = 2 : 0
Mistrovskou sezónu zahájilo mužstvo
mužů v sobotu 9. 8. 2014, kdy se na domácím
hřišti utkali s mužstvem z Mladcové (součást Zlína): TJ Osvětimany : Mladcová = 5 : 1. Branky:
Válek 2, Zýbal 2, Žandovský.
Březolupy : TJ Osvětimany = 1 : 2 PK (1:1)
Naši branku vstřelil Horňák.
TJ Osvětimany : O.N. Ves = 6 : 2. Branky:
L. Křemeček 2, Zýbal, Válek, Trefilík a Dobeš.
Jaroslavice : TJ Osvětimany = 3 : 2. Branky
Trávníček a Válek.

Mužstvo mužů TJ Osvětimany v zápase s Hlukem

www.facebook.com/obecosvetimany

TJ Osvětimany : Kvasice = 3 : 2 PK. Branky
Zýbal 2, zvítězili jsme na pokutové kopy.
Bojkovice : TJ Osvětimany = 3 : 2. Branky
Hála a Zýbal.
TJ Osvětimany : S. Hluk = 3 : 1 Branky: Sychra,
Chaloupka a Hála.
TJ Strání : TJ Osvětimany = 1 : 0. PK. Ve Strání
uhrálo naše mužstvo cennou remízu 0 : 0, ale
podlehlo na pokutové kopy.
TJ Osvětimany : Nedachlebice = 5 : 1. Branky:
Zýbal 3, Exel a Válek.
Žalkovice : TJ Osvětimany = 2 : 1. Branku dal
Horňák.
TJ Osvětimany : Nivnice = 4 : 2. Branky: Zýbal
2, Křemeče L. a Horňák.
Újezdec : TJ Osvětimany = 2 : 0
TJ Osvětimany : D. Němčí = 4 : 2. Branky: Horňák, Exel, Zýbal a Dobeš.
Mladcová : TJ Osvětimany = 5 : 6. Předehrávka jarního kola. Branky: Zýbal 4, Sychra, Válek.
Mužstvo mužů obsadilo pěkné 5. místo v
1. A třídě, sk. „B“ a získalo 26 bodů a skóre 43 :
28. Nejlepší střelci: O. Zýbal 16 branek, J. Válek 6, P. Horňák 4, L. Křemeček 3 a D. Exel 3.

Tréner Vlasta Filásek
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kulturní a společenské akce
Datum konání

Název akce

Místo

Pořadatel

24. 12. 2014

Půlnoční mše - 21.30 hodin

Kostel sv. Havla

Farnost Osvětimany

25. 12. 2014

Boží hod vánoční - 11 hodin

Kostel sv. Havla

Farnost Osvětimany

25. 12. 2014

Vánoční koledování - 15 hodin

Žabí rynk

Smíšený pěvecký sbor

26. 12. 2014

Sv. Štěpán - 11 hodin

Kostel sv. Havla

Farnost Osvětimany

28. 12. 2014

Sv. rodiny - 11 hodin

Kostel sv. Havla

Farnost Osvětimany

1. 1. 2015

Matky Boží Panny Marie - 11 hodin

Kostel sv. Havla

Farnost Osvětimany

3. 1. 2015

Tříkrálová sbírka

17. 1. 2015

II. Hasičský bál

Obecní dům

Hasiči

24. 1. 2015

Dětský karneval s bratry Chabičovskými

Obecní dům

Kreat. dílna Kamilka

7. 2. 2015

Ples sdružení rodičů

Obecní dům

Sdružení rodičů

7. 3. 2015

Výstava vín

Obecní dům

Myslivecké sdružení

21. 3. 2015

DFS Klimentek - folklorní pásmo

Obecní dům

DFS Klimentek

březen 2015

2. ročník FIT Day

Obecní dům

Kreat. dílna Kamilka

duben 2015

3. Velikonoční jarmark

Obecní dům

Kreat. dílna Kamilka

10. 5. 2015

Den matek

Obecní dům

Klub žen

květen 2015

2. Čarodějnický rej

Obecní dům

Kreat. dílna Kamilka

červen 2015

III. Folklorní festiválek

Obecní dům

DFS Klimentek

Sociální komise

Změna programu vyhrazena.

Osvětimany

!

Zveme Vás do kina

Pozor změna promítacího času:
všechny filmy se budou promítat od 19 hodin

!

9. ledna 2015 - Tři bratři
23. ledna 2015 - Díra u Hanušovic

Zaměstnanci kina přejí všem krásné vánoční svátky.
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hody 2014

Prodejní doba
v době vánočních svátků
22. 12. - 6.30 až 17 hodin
23. 12. - 6.30 až 17 hodin
24. 12. - 6.30 až 10 hodin
25. 12. - ZAVŘENO
26. 12. - ZAVŘENO
27. 12. - 6.30 až 10 hodin
28. 12. - ZAVŘENO
29. 12. - 6.30 až 17 hodin
30. 12. - 6.30 až 17 hodin
31. 12. - 6.30 až 10 hodin
01. 01. - ZAVŘENO
Krásné svátky vánoční, bohatou nadílku
a do nového roku hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti
přeje svým zákazníkům
kolektiv prodejny
enapo - martex
Nové tel. číslo do prodejny

702 530 160
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