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Úvodní slovo starosty
Vážení občané, 

tak jako již po mnoho let, tak i nyní, v prosinci roku 2016, v čase 

vánočním, otevíráte nové číslo obecního zpravodaje. Blíží se konec roku 

a bývá dobrým zvykem bilancovat uplynulý rok a informovat Vás, ob-

čany, o tom, co všechno se v Osvětimanech událo, postavilo, upravilo a 

jaké významné kulturní, sportovní a společenské akce u nás proběhly, 

co se chystá a plánuje v roce následujícím. 

První pololetí roku 2016 bylo ve znamení oslav 666. výročí od první 

písemné zmínky o naší obci a 650. výročí založení farnosti. O průběhu 

samotných oslav jste se dočetli v červencovém čísle Osvětimanského 

zpravodaje, ale jistě stojí za zmínku a připomenutí, že u příležitosti 

těchto výročí přijal naše pozvání i kardinál Dominik Duka, který cele-

broval slavnostní mši v kostele sv. Havla a navštívil také hradisko sv. 

Klimenta. Byla také vydána kniha o Osvětimanech, která zachycuje, 

převážně ve fotografi ích, období po 2. světové válce až doposud. Jistě 

jste se na dobových fotografi ích mnozí poznali. Tato kniha je stále k 

dostání na Úřadě městyse Osvětimany. 

V rámci pokračující údržby a obnovy kulturních památek v obci 

jsme z programu Ministerstva kultury ČR „ Podpora obnovy kulturních 

památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ pro rok 2016 

obdrželi příspěvek na obnovu kulturní památky „kaple sv. Vendelína na 

pozemku parcela č. 2608 v k. ú. Osvětimany“. Kaple byla zrestaurována, 

dílo je velmi zdařilé a kaplička doslova září na kopci za obcí. 

Také jsme získali fi nanční příspěvek z Ministerstva pro místní roz-

voj na projekt s názvem „Obnova křížů v obci Osvětimany, Identifi kační 

číslo EDS 117D815004231“ na zrestaurování dvou křížů památkově ne-

chráněných, a to konkrétně kříž z roku 1769 u kostela a kříž z roku 1857 

stojící na křižovatce cest na Kamenné Horce. I na těchto křížích je vidět 

poctivá, pečlivá a prvotřídní restaurátorská práce pana MgA. Tomáše 

Martináka, který v naší obci restauroval již čtyři sakrální památky. 

Připravuje se také obnova památkově chráněného kříže z 19. století, 

který stával u komunikace z Vřesovic do Osvětiman, na hranici osvěti-

manského katastru. Na restaurování tohoto kříže bylo již vydáno kladné 

stanovisko Národního památkového ústavu – územního odborného pra-

coviště v Kroměříži. Budeme také žádat o fi nanční podporu z programu 

Ministerstva kultury - Podpora obnovy kulturních památek prostřednic-

tvím obcí z rozšířenou působností - okresu Uherské Hradiště. 

Ze stavebních akcí je dokončena akce „Chodník u komunikace 

III/43230, Osvětimany – ISPROFOND 5727510133“. Jedná se o rekon-

strukci chodníku od obchodu Martex k autobusové zastávce, včetně jeho 

prodloužení a stavebních úprav autobusové zastávky. Na tuto akci jsme 

získali příspěvek ze SFDI pro rok 2016 na realizaci akcí zaměřených na 

zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Příspěvek je poskytnut ve výši 85 % uzna-

telných nákladů tj. 1 425 000,- Kč. Vlastní podíl obce činí 257 000,- Kč. 

Kříž na Kamenné HorceKříž na Kamenné Horce Kříž u kostelaKříž u kostela

Kaple sv. VendelínaKaple sv. Vendelína Nový chodníkNový chodník
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Největší investiční akcí, která se uskutečnila ke konci roku a její 

úplné dokončení bude až na jaře příštího roku, je „Rekonstrukce více-

účelových sportovních ploch Osvětimany“, fi nancovaná Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy z programu 133510 – subtitul 512 

„Podpora materiálně technické základny sportu“ dotací ve výši 1 798 

000,- Kč. Celková cena díla je 2 990 997,- Kč. Byla zhotovena běžecká 

tartanová dráha o délce 60 metrů s doskočištěm. Dále víceúčelová plo-

cha pro míčové hry - tenis, košíkovou, házenou, odbíjenou, nohejbal a 

travnatá plocha s víceúčelovým využitím. Celý areál je obehnán novým 

oplocením, které ho má chránit před zneužitím a poškozováním, ale 

bude trvale přístupný všem generacím našich občanů ke stálému uží-

vání. 

Další akcí dotovanou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR je akce 

s názvem „Posilujeme zdraví a komunitu“. Dotace byla poskytnuta ve 

výši 139 790,- Kč na nákup a zabudování 6 kusů posilovacích strojů, na 

kterých si můžete zacvičit a aktivně relaxovat. Dva stroje byly osazeny 

na hrátkách u koupaliště a čtyři posilovací stroje ve sportovním areálu 

vedle školy.  

Poslední nákladnější stavební akcí, fi nancovanou z vlastních zdro-

jů, je akce s názvem „Oprava a stavební úpravy sociálního zařízení ob-

jektu č. p. 350 v Osvětimanech“. Byla provedena oprava a rekonstrukce 

již nevyhovujících sociálek (záchodů) v patře a přízemí budovy, kdy 

z důvodu havarijního stavu těchto zařízení docházelo často k havári-

ím s následnými složitými a náročnými, ale přesto jenom dočasnými 

opravami, které souvisely s opětovným zprovozněním WC. Také bylo 

zrekonstruováno již nevyhovující osvětlení těchto prostor. Jistě mi dáte 

za pravdu, že dílo se zdařilo a můžeme být hrdí na naše krásné sociální 

zařízení. 

V rámci pokračování oprav a stavebních úprav farního areálu byla 

postavena nová opěrná a dělící kamenná zeď a odvezena stavební suť 

a vyčištěn farní dvůr. 

Při procházce naší obcí jste si určitě povšimli krásně vyřezávaného 

včelího úlu zhotoveného z celistvého dubového klátu. Úl byl zhotoven 

v rámci projektu Mikroregionu Buchlov s názvem „Děti včelám – včely 

dětem“ a je realizován v rámci fi nanční podpory Ministerstva pro míst-

ní rozvoj ČR, podprogramu Podpory a obnovy rozvoje venkova. Projekt 

je zaměřený na návrat včelstev na katastry všech obcí mikroregionu. 

Výstupem je zhotovení čtrnácti řezbářsky zpracovaných úlů, jejichž 

předlohy vychází z vydané knihy Pohádky buchlovských hor, nebo si 

jednotlivé obce samy navrhovaly námět. Naše obec zvolila námět med-

věda jako symbol znaku našeho městyse. Kolekce úlů se stane i nauč-

nou stezkou. Další etapou tohoto projektu bude výroba naučných cedu-

lí, které budou umístěny u těchto úlů. Následně bude vydána brožurka 

o včelách a včelařství, ve které bude vložen průkaz badatele. Takže děti 

po splnění návštěvy všech 14 úlů, které jsou opatřeny symboly, pře-

kreslí tyto do průkazu badatele a ten pak odevzdají na určeném místě. 

Odměnou jim bude volný vstup do zdejších atraktivit (Archeoskanzen, 

Živá voda, Muzeum Podhradí Buchlovice a další místa). Od jara budou 

v našem úlu i včely, o které se budou starat místní včelaři. 

O bohatém kulturním životě v obci se dočtete v dalších článcích. 

Přesto se musím alespoň stručně zmínit o pořádaných akcích a hlavně 

poděkovat všem jejich účastníkům a pořadatelům. Děkuji chase a Kli-

mentku za účast na Slavnostech vína, za krásné krojované hody, za stá-

le známější Festiválek, divadelníkům za Divadelní bál a všem organi-

zacím, rybářům, myslivcům, včelařům za kulturní a společenské akce a 

jejich práci pro náš městys. Výborným hasičům za jejich vysoké pracov-

ní, odborné i společenské nasazení. Poděkování patří také sportovcům 

za jejich vynikající výsledky na sportovním poli, a to jak šachistům, tak i 

fotbalovému mužstvu žáků a mužů. Umístění mužů na 3. místě 1. A tří-

dy je historicky nejlepším v celé 85 leté historii osvětimanské kopané. 

Snad ještě stručně o tom, co nás čeká v příštím roce a co je třeba 

řešit. Nová střecha na budově ZŠ, generální oprava osvětimanského vo-

dovodu, další úpravy fary a farního dvora, revitalizace hřbitova, oprava 

místních komunikací a chodníku, snad někdy i koupaliště, a další akce, 

které se v průběhu dalšího období vyskytnou. 

Posilovací strojePosilovací stroje

Včelí úl z dubového klátuVčelí úl z dubového klátu
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StárciStárciKrojovaníKrojovaní

Stárci se stárkamaStárci se stárkama

Vážení občané, na zasedání obecního zastupitelstva dne 6. října 

2016 složil Slib člena zastupitelstva městyse Osvětimany pan Pavel 

Kníž, a nahradil tímto zastupitele pana Ing. Josefa Bartoňka, který re-

zignoval na svůj mandát. 

Chci nyní jménem svým i jménem zastupitelů a věřím, že i jmé-

nem občanů našeho městyse panu Ing. Josefovi Bartoňkovi poděkovat 

za práci v zastupitelstvu městyse a za práci ve funkci starosty městyse 

Osvětimany, kterou zastával po dvě volební období, čímž se navždy za-

řadil mezi bývalé starosty našeho městyse. Do dalšího života bych mu 

chtěl popřát hlavně hodně zdraví, osobní i rodinné pohody. Děkujeme. 

A nyní mi na závěr dovolte, abych jménem svým i jménem celého 

zastupitelstva popřál Vám, občanům našeho městyse, klidné a příjem-

né prožití svátků vánočních a v nadcházejícím roce 2017 hodně zdraví, 

pohody, osobních i pracovních úspěchů. 

Váš starosta Otakar Berka 

počet voličů 708

počet obálek 377

platných 365

neplatných 12

voličská strana počet hlasů

2- Občanská demokratická strana 11

12- Česká strana sociálně demokratická 11

24- Křesťanská a demokratická unie - ČSL 31

26- Koruna Česká 2

30- ANO 2011 24

32- TOP 09 3

34- STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 15

37- Komunistická strana Čech a Moravy 29

41- Národní demokracie 0

45- Moravané 0

48- Svoboda a přímá demokracie - SPD 8

52- Svobodní a Soukromníci 31

67- NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI 0

68- NEZÁVISLÍ 2

70- Koalice Republikánů M. Sládka 1

Výsledky voleb do krajů v městyse Osvětimany
71- SPO - Strana Práv Občanů 192

75- Dělnická strana sociální spravedlnosti 0

76- Otevřený kraj 5

81- SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU - RSČMaS 0

89- Úsvit- Národní koalice 0

celková účast 53,25%
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Společenská kronika
Nově narození občané

Teodor Svozil

Karolína Gregůrková

Alan Rebroš

Naše řady opustili

Věra Mičková

Jaroslav Kotásek

Čest jejich památce.

Stav obyvatel 

k 30. 11. 2015  865 obyvatel

narozeno   7 občanů

zemřelo   9 občanů

přistěhováno  11 občanů

odstěhováno  17 občanů

stav k 30. 11. 2016 857 obyvatel

tiliVýznamná životní jubilea

80 let

Anna Cahlíková

Radomír Jadrníček

85 let

Anna Procházková

92 let

Anna Kostíková

65 let společného života oslavili:

Matouš a Anna Procházkovi

Všem jubilantům přejeme dobré zdraví, mnoho životní pohody, stále 

dobrou náladu. 

Dana Hrušťáková,

matrikářka

Vítání Filipa VykoukalaVítání Filipa Vykoukala

Vítání Karolíny GregůrkovéVítání Karolíny Gregůrkové

Vítání Benjamina a Bonifáce VaškovýchVítání Benjamina a Bonifáce Vaškových

Vítání Teodora SvozilaVítání Teodora SvozilaVítání  Jakuba PavelkyVítání  Jakuba Pavelky

Filip Vykoukal

Jakub Pavelka
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Vánoce bez požárů
Odborná rada prevence OSH okr. Uherské Hradiště

I přes tento krásný čas bychom si měli uvědomit všechna rizika, 

která jsou s používáním otevřeného ohně doma spojená. Domovy 

jsou dnes doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály. Koberce, 

čalounění, záclony – to vše je dnes vyrobeno z umělých vláken, kte-

ré snadno hoří. Požáry v bytech se vlivem blízkosti hořlavých materi-

álů rychle šíří a mohou způsobit značné materiální škody.

Pamatujte, že hořící svíčka je otevřený oheň a jako s takovým by 

se s ní mělo zacházet: 

- velkou pozornost věnujte už tomu, jaký adventní věnec vlastně 

kupujete

- správně vybírejte i svíčky na věnec

- zapálenou svíčku nelze položit kamkoli a na cokoli

- svíčka by měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce brá-

nící přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem (např. chvojím 

adventního věnce)

- riziko, že nám věnec vzplane, je velké

- svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materi-

álů, rozhodně je nedávejte k oknům do průvanu, blízko záclon, 

do těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, ani na poličku nebo 

skříň, neboť oheň se rychle přenese na nábytek a zařízení bytu

- rizikovým faktorem jsou i děti nebo zvířata, které mohou hořící 

svíčku převrhnout

- zapálené svíčky, ať již umístěné na adventních věncích nebo jin-

de, nesmíte nechat během jejich hoření bez dozoru

- zhasněte je vždy, když opouštíte domov nebo jdete spát

Pokud přes všechna bezpečnostní opatření přece jen dojde 

k požáru, je třeba zachovat chladnou hlavu. Nezapomeňte, že lidské 

zdraví je vždy cennější než majetek a rozhodně se nepokoušejte pří-

padný požár uhasit za každou cenu sami.  

OSH Uherské Hradiště tel. 572 55 24 34 , www.osh-uh.net

Sociální komise
Poděkování

Sociální komise městyse Osvětimany uspořádala v letošním roce tři 

dvoudenní sbírky pro Diakonii Broumov. Chci dárce informovat o činnos-

ti Diakonie Broumov, abyste věděli, kam směřuje Vaše pomoc.

Diakonie Broumov byla založena v roce 1993 s cílem pomáhat soci-

álně potřebným lidem. A jedním z prostředků uskutečňování jsou právě 

tradičně organizované sbírky použitého šactva, obuvi a dalších potřeb-

ných věcí. Diakonie má 140 zaměstnanců, z toho 35 lidí těžce umístitel-

ných na trhu práce. Denně zpracovává na 30 tun materiálu, který po vy-

třídění rozesílá jako materiální pomoc lidem v České republice, východní 

Evropě a do zemí třetího světa. Diakonie připravuje i materiální pomoc 

jednotlivcům a celým rodinám v rámci projektu „ Šaty od vás pomáhají“. 

Podporuje také aktivity určené dětem například ve speciálních školách 

a mateřských školách, pomáhá opuštěným zvířatům v útulku, zlepšuje 

život dětem v Africe a pečuje o kulturní památky, např. o kostel Zmrt-

výchvstání, který dostala darem do vlastnictví. Darovaný textil se využí-

vá i k další recyklaci, a tím se přispívá také k ochraně životního prostředí. 

Vaším zapojením do sbírky podporujete nejen činnost Diakonie, ale i 

rozvoj mezilidských vztahů. Darované věci pomáhají lidem k plnohod-

notnému životu.

Děkujeme ještě jednou dárcům za dosavadní materiální pomoc pro 

lidi v sociální nouzi a věříme, že ochota pomáhat se rozšíří. Každý dar je 

totiž velmi potřebný.

Návštěvy občanů

Společně s matrikářkou Danou Hrušťákovou navštěvuje předsedky-

ně komise Milena Vaculíková naše spoluobčany, kteří jsou starší 80 let, 

při jejich významném životním jubileu. Tato setkání bývají protknuta 

krásnými vzpomínkami na jejich mládí, životními zkušenostmi a humo-

rem. Člověk žasne nad tím, kolik mají ve svém věku energie, že se zají-

mají, co se v městyse děje, a ignorují stáří. Tato setkávání nás nesmírně 

obohacují a vždycky se na ně moc těšíme. 

IX. setkání důchodců

Slavnostní setkání, které se uskutečnilo v neděli 20. listopadu 2016, 

uvedl pan starosta Otakar Berka. Informoval naše občany, co je v Osvěti-

manech nového, co se zbudovalo a seznámil je s dalšími záměry městyse. 

Přichystali jsme pro naše důchodce bohatý program. Potěšilo nás, když se 

z jejich ohlasů dovídáme, že se jim nedělní odpoledne líbilo, prožili ho v 

příjemném prostředí a s milými lidmi. K dobré atmosféře přispěli všichni 

účastníci programu. Děti z FS Klimentek pod vedením Moniky Čevelíko-

vé a Simony Vaškové zatancovaly pásmo v doprovodu Mladé cimbálové 

muziky. Všichni sklidili zaslouženě velký potlesk.  Mažoretky ze souboru 

Kamélie se nám předvedly ve svých parádních kostýmech dokonce v šes-

ti vstupech. Jožka Machálek z Lipova provázel muzikou a zpěvem až do 

konce a k tomu přidal ještě několik vtipů i písniček na přání. A protože 

byla při dobrém vínečku a kávičce dobrá nálada, tak se i letos tancovalo. 
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Děkuji ještě jednou všem, kteří k tomuto krásnému programu při-

spěli. Také maminkám, že si udělaly čas a své děti na vystoupení při-

vedly. Děkuji městysu Osvětimany za poskytnutí fi nančního příspěvku 

na tuto akci, paní Markétě Čevelíkové a členkám sociální komise – Jitce 

Kučerové, Jitce Pončíkové, Janě Sojákové a Janě Zálešákové - nejen za 

obětavost, se kterou se důchodcům věnovaly, ale i za dobrou spolupráci 

v tomto roce. Věřím, že se příští rok opět setkáme, bude to jubilejní X. 

ročník, tak určitě přijďte.

Tříkrálová sbírka

Po Vánocích přijde opět koledování v Tříkrálové sbírce, při které 

navštívíme Vaše domovy. U prahů Vašich domácností popřejí koledníci 

šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a poprosí o pří-

spěvek do zapečetěné pokladničky. 

Vážení občané, přeji Vám požehnané Vánoce a v novém roce 2017 

hodně zdraví, lásky, radosti a spokojenosti. Vykročme do nového roku 

dobrým skutkem, obdarovávejme a budeme obdarováni.

Milena Vaculíková, 

předsedkyně Sociální komise

Členky sociální komise s p. Čevelíkovou a p. MachálkemČlenky sociální komise s p. Čevelíkovou a p. Machálkem

IX. slavnostní setkání důchodcůIX. slavnostní setkání důchodců

IX. slavnostní setkání důchodcůIX. slavnostní setkání důchodců

IX. slavnostní setkání důchodcůIX. slavnostní setkání důchodců

IX. slavnostní setkání důchodcůIX. slavnostní setkání důchodců

IX. slavnostní setkání důchodcůIX. slavnostní setkání důchodců

MažoretkyMažoretky
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Tříkrálová sbírka 2017
V roce 2016 se do Tříkrálového koledování na Uherskohra-

dišťsku zapojilo více než 1000 koledníků, kteří ve 46 obcích vy-

koledovali 2. 198 100 Kč.

Celková částka včetně přerozdělení činila 2 245 979,29 Kč a byla roz-

dělena následovně:

Projekty Oblastní charity Uherské Hradiště            celkem 1.297.632,17 Kč

Přímá pomoc občanům Uherskohradišťska 220.000,00 Kč

Pomůcky pro hospicovou péči 150.000,00 Kč

Pomůcky pro půjčovnu kompenzačních pomůcek 47.632,17 Kč

Provoz Chráněného bydlení ULITA pro osoby s mentálním  

a kombinovaným postižením                                                             880.000,00 Kč

Zahraniční a celostátní pomoc 671.189,05 Kč

Krizový a nouzový fond Arcidiecézní charity Olomouc          156.610,78 Kč  

Režijní náklady sbírky 120.547,29 Kč  

Děkujeme všem malým i velkým koledníkům, duchovním správcům 

farností a představitelům obcí za bezproblémový průběh sbírky v roce 

2017 a samozřejmě všem dárcům za jejich štědrost.

Věříme, že i v roce 2017 se nám podaří podpořit projekty, které po-

máhají těm nejpotřebnějším.

OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Velehradská třída 247 

686 01 Uherské Hradiště 

tel.: 572 555 783, www.uhradiste.charita.cz 

SE USKUTEČNÍ

V SOBOTU 7. LEDNA 2017

Vánoční rozjímání

Co se andělovi nelíbilo - Bruno Ferrero

Zatímco Josef s Marií putovali do Betléma, jeden z andělů svolal 

všechna zvířata, aby mezi nimi vybral ta nejvhodnější, která budou 

v chlévě pomáhat Svaté rodině.

Jako první se samozřejmě hlásil lev: „Jen král je hoden sloužit Krá-

li světa,“ zavrčel. „Já se postavím ke vchodu a každého, kdo by se chtěl 

k Ježíškovi jen přiblížit, roztrhám!“ ,,Jsi příliš hrubý,“ odmítl ho anděl.

Andělovi se k nohám ihned začala lísat liška. Vychytrale ho s nevin-

ným pohledem přesvědčovala: „Nejvhodnější jsem přece já. Každého 

rána pro Božího syna ukradnu nejlepší med a mléko. A Marie s Josefem 

se se mnou také budou mít dobře. Každý den jim přinesu mlaďoučkou 

slepici.“

„Ty jsi příliš nepoctivá,“ namítl anděl.

Po těch slovech před andělem roztáhl svůj nádherný ocas páv. Za-

mával mu peřím duhových barev před očima a prohlásil: „Se mnou se 

i obyčejná stáj změní v královský palác, který by jim záviděl i Šalomoun!“ 

„Ty jsi zase moc pyšný,“ mínil anděl.

Zvířata předstupovala před anděla jedno po druhém a vychvalova-

la své největší přednosti. Marně. Andělovi se nezamlouvalo ani jedno 

z nich. Ale všiml si osla a vola. Pracovali na poli u vesničana, který bydlel 

poblíž betlémské stáje.

Anděl na ně zavolal: „A co můžete nabídnout vy?“ „Nic,“ odpověděl 

osel a sklopil skromně dlouhé uši. „My jsme se nenaučili ničemu - jenom 

pokoře a trpělivosti. Všechno ostatní nám přinese jenom rány holí.“ Vůl 

však nesměle namítl, aniž by vzhlédl od země: „Ale čas od času bychom 

mohli odhánět mouchy dlouhým ocasem.“ Konečně se anděl spokojeně 

usmál: „Právě vás jsem potřeboval!“
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Vánoční jídelníček našich předků
z knihy Vánoce v české kultuře

Štědrost posvátného večera 24. prosin-

ce spočívala v lidovém prostředí především 

v pestré skladbě pokrmů. Štědrovečerní 

jídelníček měl kraj od kraje své zvláštnosti. 

Řada prvků však byla společných. 

Prvním chodem byly oplatky s medem 

(někdy také s česnekem, šípkovými a jiný-

mi plody, s různými bylinami). Potom se 

podávala polévka, zasmažená, nejčastěji s 

houbami. Místy, například na Chodsku, se 

místo houbové polévky jedla hustší houbo-

vá omáčka. Houby byly štědrovečerním jídlem i v jiné úpravě. Oblíbený 

byl zvláště kuba z krupek s hřiby modráky, od jejichž barvy byl pojme-

nován černý kuba. Osobité chuti dodává tomuto pokrmu česnek. Někde 

měli k večeři i chlebové topinky s česnekem. 

Starými obřadními pokrmy byly kaše (prosná, krupičná, hrachová), 

symbolizující hojnost. Časté byly rovněž různé moučné pokrmy, vařené 

i pečené. Nezbytnou součástí štědrovečerní hostiny bylo vařené sušené 

ovoce, kraj od kraje různě upravované a pojmenované. Ryby, bez nichž si 

dnes stěží dovedeme představit štědrovečerní večeři, byly ve vesnických 

rodinách ještě počátkem 20. století vzácností. Uplatňovaly se především 

v zámožných měšťanských domácnostech a ve vesnicích v rybníkářských 

krajích a v povodí rybnatých řek (zejména v jižních Čechách). Obecně 

bylo rozšířeno vánoční pečivo různého druhu, tvaru a názvu. Výběr 

štědrovečerních jídel byl ovlivněn charakterem krajiny (rolnické oblasti 

s rozvinutým obilnářstvím, chudé kraje s chovem dobytka, vinohradnic-

ké a ovocnářské obce, rybníkářská území) a také sociálním postavením 

venkovských rodin.

Tradice o Vánocích

Chceme-li se svými dětmi nasát vůni časů našich babiček a prababi-

ček, dotknout se našich kořenů a ukázat našim nejmenším krásné české 

zvyky – hurá na to!

Hvězdička v jablku přinese zdraví

Nejznámějším a technicky naprosto nenáročným vánočním obyče-

jem je krájení jablíček. Jablko se překrojí příčně v půli (ne od stopky k 

„bubákovi!“) a poté se zkoumá, zda je ve středu hvězdička – ta prý před-

znamenává zdraví v příštím roce. Neblahým znamením je naopak červík 

či jádřinec ve tvaru kříže.

Jablečná jadérka prozradí počasí v příštím roce

Dvanáct jadérek z jablka dáme do misky s vodou – kolik jich vyplave 

na hladinu, tolik bude v příštím roce suchých měsíců. Jablka by měla být 

tuzemská.

Pantofel přinese ženicha

Házení pantofl em či botou bylo osvědčeným prostředkem jak zjistit, 

zda nebude nadcházející rok pro nezadanou dámu rokem, který jí přine-

se partnera. Žena by se v takovém případě měla postavit zády ke dveřím, 

do pravé ruky vzít botku a hodit ji za sebe. Pokud bota míří špičkou ke 

dveřím, bude svatba! V opačném případě se vdavek nedočká.

Černý ořech černou budoucnost značí

Podobně jako z jablíček můžeme věštit také z vlašských ořechů. 

Každý člen rodiny si vezme jeden ořech, který rozlouskne. Černý vnitřek 

předznamenává neštěstí a smutek, zdravý oříšek naopak štěstí a radost.

Lodičky z ořechů nás dovezou k rodinné pohodě

Do celých skořápek od vlašských ořechů přilepte tekutým voskem 

malé svíčky. Počet lodiček by měl souhlasit s počtem členů rodiny. Svíč-

ky zapalte a lodičky dejte do umyvadla plného vody. Pokud se lodičky 

drží u sebe, bude rodina pohromadě. Jestliže se nějaká vzdálí, vydá se 

její majitel do světa.

S medem na tvářích na vás b,udou druzí „medový“

Tento obyčej bude bavit zejména nejmenší! Na Štědrý den bychom 

si měli namazat tváře medem, jen tímto způsobem zaručíme to, že nás 

budou mít druzí rádi!

Roztavte olovo, popusťte fantazii

Sady k lití olova lze již běžně zakoupit, a to včetně návodu a často 

i nápovědy, co by který tvar měl předurčovat. Pokud nemáte „odborné 

instrukce“, je jen na vás a vaší fantazii, co vám ve vodě ztuhlé tvary pro-

zradí o vaší budoucnosti. Nemáte-li olovo, lijte do vody vosk!

Vánočka a hrášek štěstí

Někdo peče vánočku tradičně 22. prosince, jiný výhradně na Štědrý 

den. Ať tak či onak, nezapomeňte do vánočky ukrýt zrnko suchého hra-

chu, kdo jej najde, bude mít celý rok štěstí!

Šupinky z kapra se vyplatí

V žádném případě nezapomeňte schovávat do peněženky šupinu z 

vánočního kapříka, ta vám zajistí dostatek fi nancí pro příští rok!

Darujte jmelí, darujte štěstí

Darovali jste svým blízkým jmelí? Ne? Ještě to můžete napravit. 

Darované jmelí ochraňuje od nemocí a přináší do domu spokojenost a 

štěstí.
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Knihovna
Vážení občané, ráda bych Vám jako knihovnice připomněla ohrom-

ný význam čtení, a tím Vás motivovala k pravidelné návštěvě místní 

knihovny, kde si můžete vybrat z bohaté nabídky knih všech žánrů.  

Pokud budeme hovořit o čtení obecně, pak mi určitě dáte za pravdu, 

že moderní doba odsunula knížky daleko za tablety, počítače a televizi. 

Přitom má právě čtení velký vliv na rozvoj řeči, paměti, fantazie i sou-

středění. To platí nejen pro kategorii žáků školního věku, ale i pro všech-

ny dospělé. Děti, které pravidelně čtou, mají bohatší slovní zásobu, lépe 

si nové poznatky zapamatují a mají také lepší představivost. Naopak 

ty, které nečtou, disponují s výrazně omezenou schopností vyjadřovat 

své myšlenky, mají problémy s komunikací, nebo obtížně chápou psa-

ný text. Děti je potřeba ve čtení podporovat, aby si vytvořily potřebný 

návyk pravidelně se čtení věnovat. Čas, který rodiče věnují svým dětem 

tím, že jim předčítají, vysvětlují významy užívaných slov, nechávají je 

vybrat žánr, významně zvyšuje jejich šance na budoucí uplatnění v za-

městnání i úspěch v soukromém životě.  Menší děti mají rády krásné 

obrázky doplňující text. Rády na knihu sahají, opakovaně si ji prohlíží a 

chtějí domyslet příběh. Navíc se dítě čtením z papíru neunaví tak rychle, 

jako při čtení z monitoru, což mnoho vědců důrazně připomíná. Nezane-

dbatelným přínosem společných chvilek při čtení rodičů a dětí, babiček a 

vnuků se vytváří vzájemné nezapomenutelné pouto na celý život.

Přínos čtení pro dospělé je rovněž velmi důležitý. Čtení je často uvá-

děno jako prevence zapomínání u seniorů, kteří již nemají tolik zajíma-

vých aktivit nebo společenských kontaktů a mnohdy tráví svůj osamělý 

čas jen pasivním sledováním televize. Pravidelné a dlouhodobé procvi-

čování paměti prostřednictvím čtení, je jedním ze základních předpo-

kladů zdravého stárnutí a cestou ke zmírnění nebo zpomalení dopadů 

některých již vzniklých onemocnění. Trénování paměti je velmi vhodné 

pro všechny. Výrazně také prospívá i při rehabilitaci po mozkových pří-

hodách, dlouhodobých onemocnění, pomáhá při úzkostných stavech 

osamění, depresích a dalších příznaků stárnutí.  

Vážení spoluobčané, užívejme tedy všichni čtení jako lék, který je 

snadno dostupný, nic nestojí a je účinný.

• Otevírací doba knihovny v Osvětimanech je každý týden v pátek od 

15:00 – 18:00 hodin.

• Od nového roku knihovna dále rozšiřuje své služby o donášku knih 

do domu v případě nemoci nebo dlouhodobé nemohoucnosti. Stačí 

se domluvit telefonem na čísle 775 087 240.

• Další službu, kterou chceme od příštího roku v knihovně nabízet, je 

kurz základů počítačové gramotnosti pro seniory, který bude probí-

hat vždy v době otevření knihovny.

• V zimním období bude také realizován bazar knih. Přesný termín a 

místo bude s předstihem uveden.

• Do knihovny můžete věnovat také své knihy, které již nepotřebujete 

a ony mohou sloužit ještě dalším čtenářům.

Hodně zdraví, pohody a také přečtených knížek Vám do roku 

2017 přeje knihovnice Mgr. Marie Kordulová.
Děti z mateřské školy v knihovněDěti z mateřské školy v knihovně

Školství v naší obci
Zprávičky z naší školičky

Vánoce, Vánoce přicházejí a s ním i konec dalšího roku. Ale než úplně 

otočíme další stránku kalendáře, který nám uzavře rok 2016, ráda bych 

Vám přiblížila dění v naší mateřské školce.

Mateřská škola Osvětimany je jednotřídní, smíšená mateřská škola 

s celodenním provozem. Ve školním roce 2016/2017 je v mateřské škole 

zapsáno 28 dětí ve věkovém rozmezí 3 – 7 let.

Mateřská škola nabízí pro děti příjemné, podnětné a estetické pro-

středí. Koncepce MŠ je orientována na všestranný harmonický rozvoj 

dítěte po stránce psychické a fyzické s respektováním individuálních 

zvláštností a s maximální podporou kamarádských vztahů.

Ústřední činností zůstává samozřejmě hra, která provází dítě po celý 

den, prolíná všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost. 

Náplní her je cvičení, zpěv, tanečky, pohybové hry, říkanky, kreslení, 

malování, modelování, výtvarné činnosti, četba, vyprávění, dramatiza-

ce, samostatný mluvní projev dětí a další činnosti.

Pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu „Spo-

lečně objevujeme a poznáváme svět“, který je zpracován podle moderní 

koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání 

a vychází z přesvědčení, že vzdělávání předškolních dětí je třeba co nej-

více přizpůsobit přirozenému vývoji a životu dítěte.
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Co se u nás děje

Září - náročný měsíc jak pro nás paní učitelky Kateřinu Líčeníkovou 

a Mgr. Petru Vilímkovou, tak pro děti, které do školky vstupují poprvé. 

Odloučení od maminky je přece jen těžký krok, ale stává se, že děti od-

loučení zvládnou lépe než jejich maminky.  Děti se rychle adaptují na 

nové prostředí, nový režim, najdou si nové kamarády a je hned veseleji.

Od měsíce října mají děti možnost navštěvovat výtvarný kroužek, 

který se koná jednou týdně pod vedením p. Mgr. Martiny Pernicové. 

Je určen pro předškolní děti, které zkouší náročnější techniky při vý-

tvarné či pracovní činnosti. Dalším kroužkem je angličtina pod vedením 

p. Martiny Kockové. Děti se zábavnou formou učí například anglická 

slovíčka, písničky a básničky.

Oslovili jsme ekologické centrum Bílé Karpaty, které rozvíjí u dětí 

environmentální výchovu. Jednou za měsíc nás navštíví s programem, 

který si vybereme podle aktuálního tématu v MŠ. Dětem tak přiblíží ži-

vot zvířat, vliv počasí a dění v přírodě.

Pokračujeme také ve spolupráci s okolními školkami - MŠ Medlovice, 

MŠ Vřesovice, MŠ Stříbrnice, se kterými se účastníme různých kulturních 

a divadelních akcí přímo v prostředí našich mateřských škol mezi ně pa-

tří: Maňáskové divadlo Brno a Divadlo paní Inky Horákové. Dětem se po-

hádky velmi líbí, protože jsou připraveny tak, aby se do nich děti mohly 

zapojit v průběhu pohádky třeba písničkou a tanečkem. 

Využili jsme i místní kinokavárny, děti zhlédly fi lmové představení s 

názvem Zootropolis: Město zvířat.

Pořádáme i akce pro rodiče s dětmi, první společnou akcí byla již 

tradiční Drakiáda, ta se konala na školním hřišti. Bohužel vítr nám ne-

přál a drakům se na oblohu nechtělo, ale to nám nebránilo si společně 

užít tohoto odpoledne. Pro děti jsme měli připravené medaile a sladkou 

odměnu. Další společnou akcí bylo ,,Vyřezávání dýní“. Vyřezávalo se v 

mateřské školce, děti byly velmi kreativní a některé dýně byly opravdu 

zajímavé. Ty jsme společně vystavili na školní zahradě.

Snažíme se pro děti připravovat různé aktivity, a tak jim obohacuje-

me dny ve školce. Poprvé byli v naší školce pejsci, jednalo se o canistera-

pii s názvem Poznej svého psa. Děti měly možnost vyzkoušet si, jak se o 

pejska starat, dověděli se, jak je péče náročná, ale také jak se chovat při 

setkání s cizím psem. Canisterapie byla poučná pro děti i pro nás dospělé.

Navštívili jsme místní knihovnu, p. Kordulová dětem přiblížila svět 

knížek, seznámila je s provozem knihovny -  jak si knihu půjčit, jaké kni-

hy zde můžeme najít, a podala jim další zajímavé informace.

Pomáháme dětem v nemocnici. Brněnská nemocnice pořádala 

sbírku hraček pro děti, které bohužel musí trávit dny v nemocnici. Naše 

mateřská škola se sbírky zúčastnila, děti mohly nosit do školky různé 

hračky, stavebnice, knížky, které ještě udělají velkou radost jiným dě-

tem. Děkuji všem rodičům, kteří se do sbírky zapojili. 

A co nás ještě čeká? Mobilní planetárium, pečení vánočních perníčků, 

vánoční vystoupení, tvořivé dílničky s rodiči, návštěva Mikuláše, čerta a 

anděla, zdobení vánočního stromečku, vánoční nadílka v MŠ a jiné akce. 

Tímto jsem snad v krátkosti shrnula dění v mateřské školce, i když 

psát by se dalo velmi dlouho.

Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků plné pohody, 

spokojenosti a radosti se svými blízkými.  

Kateřina Líčeníková,

učitelka MŠ

Vánoční svátky, krásné a tajemné,

pohledy vlídné, milé a vzájemné.

Teplo je u krbu nebo jen u svíčky,

dlouhý byl celý rok, teď už je maličký.

Děti a stromeček, oči jak korálky –

Copak nám Ježíšek přinese za dárky?

Byť by byl maličký, nejmenší na světě,

vykouzlí úsměvy na tvářích dítěte.

Drakiáda  27.9.2016Drakiáda  27.9.2016

Hrajeme si na školní zahraděHrajeme si na školní zahradě

Výukový programVýukový program

Výukový programVýukový program
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Základní škola

Tekutá vzpomínka s trochou nostalgie 

od Rudolfa Křesťana

„Nevím přesně, co dělají dnešní školníci, ale je jisté, že žákům ne-

nalévají. Na počátku 2. poloviny minulého století jsme jako žáci sedá-

vali v lavicích, jejichž nedílnou součástí byl zabudovaný skleněný kala-

mář. Inkoust byl trvalým společníkem mého dětství a při neopatrném 

namáčení násadkovým perem zůstával na prstech. Existovala i jedna 

nadávka související s inkoustem. Když chtěl někdo urazit úředníka, řekl 

mu: „Ty inkouste!“ Jak se asi dneska nadává úředníkům? Ty software? 

Ty počítačová tiskárno?“ Doba školních lavic s vestavěným kalamářem 

je už dávno pryč. Taky školník s láhví inkoustu. Zmíněné lavice jsou k 

vidění už jen v některých muzeích. K jejich věrohodnosti jim však něco 

schází. Skleněné kalamáře jsou smutně prázdné.“ 

Časy se mění

Někteří si ze školy pamatujeme, jak jsme své učitele popuzovali 

žvýkačkami. Ale ta doba už je dávno pryč. Naši žáci už nás neobtěžují 

žvýkáním v hodině ani žvýkačkami přilepenými pod lavicí a na židlích, 

nevidíme je ani na tabuli a na zdech. Rýsováčky jsou snad také nedostat-

kové zboží, nebo že by nebyly pro žáky už natolik zajímavé jako za našich 

časů? Zatímco některé zlozvyky jako by vymizely, vynalézavost žáků je 

bezmezná. Dnes objevujeme ve třídě spíše rozšlapané křídy před tabulí 

nebo za tabulí a vířící se prach ve vzduchu. Měkce se nám šlape ve svači-

nových ubrouscích, v papírových kapesnících a nebýt obalů od pamlsků, 

ani se nedozvíme, co dětem nejvíce chutná. Možná si ještě vzpomenete, 

jak jste kvůli rovným zádům sedávali ve škole s rukama vzad za opě-

radlem židle. Naši žáci mají natrénovanou polohu vsedě, která jim tak 

vyhovuje, že zbytečným pohybem na sebe učitele neupozorňují. Ener-

getické nápoje, které někteří rádi popíjejí, pravděpodobně způsobují, 

že jejich pusa ve výuce je opravdu rychlá, ale ruka její tempo nestíhá. 

Dnešní mládež mistrně ovládá moderní techniku snad všeho druhu, ať 

už k nim patří foťáky, mobily nebo počítače a tablety. Ta rychlost, se kte-

rou mačkají například tlačítka mobilu, je až obdivuhodná. K čemu my, 

dospělí, potřebujeme podrobné prostudování manuálu, oni bravurně 

ovládají i bez něj. A ještě jedna sportovní disciplína se ujala. Je to hod 

předmětů z okna, který by snadno mohl vyřadit toho, kdo nestačí včas 

uhnout, protože nepředpokládá útok shora. Takže, dejte si pozor, vy, sto-

jící dole pod okny. Z tohoto výčtu je patrné, že se mýlí, kdo říká, že mladí 

nemají žádné zájmy. Je až neuvěřitelné, jak například dokážou hypno-

tizujícím pohledem kolektivně posunovat ručičky na hodinách vpřed. A 

zvonííííí ! Zvonění na přestávku stejně jako prázdniny všichni žáci milují. 

Aby se tak něco příjemného zrodilo, musela nejdříve vzniknout škola…

První den nového školního roku 2016/2017 začal tradičně slavnost-

ním shromážděním všech žáků v tělocvičně školy. Nezapomenutelným 

dnem se stal hlavně pro 15 nových prvňáčků, které si pod svá křídla vza-

la Mgr. Ivana Gabrielová.

Co nového ve škole

V letošním školním roce 2016/2017 došlo k několika personálním 

změnám. Místo vedoucí školní jídelny zastává paní Ivana Vajčnerová a 

hlavní kuchařkou je Jana Hrabcová. Provoz mateřské školy zajišťuje ve-

doucí učitelka Kateřina Líčeníková a Mgr. Petra Vilímková. Pedagogický 

sbor v základní škole posílily Mgr. Jitka Střižíková, třídní učitelka ve IV. 

ročníku, a Mgr. Žaneta Gabrielová. Od 1. listopadu 2016 pracuje v naší 

škole školní speciální pedagožka Mgr. Kateřina Motalová, která je pora-

denským pracovníkem v oblasti zkvalitnění péče o žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

V září se uskutečnil celodenní projekt Den jazyků pro žáky 8. a 9. 

ročníku. Ve skupinkách řešili úkoly, jež se týkaly nejen zeměpisných 

údajů, historie a důležitých osobností, ale také praktických věcí, které 

mohou uplatnit v běžném životě. Samostatně si pak připravovali pre-

zentaci země ve třech jazycích – českém, anglickém a německém. Díky 

mezipředmětovému propojení se tak žáci dověděli spoustu nových a 

užitečných informací, prohloubili si slovní zásobu a posilovali jazykovou 

rozmanitost. V květnu je čeká pokračování v rámci Dne Evropy.

Školní klub a Školní družina uspořádaly v září Bylinkové slavnosti. 

Děti se nejdříve dověděly hodně informací o bylinkách, které rostou na 

zahrádkách, na loukách, ale i o choulostivějších druzích v květináčích. 

Na kterou nemoc a neduh se která bylinka hodí nejlépe, to děti také 

zajímalo. Na výstavce poznávaly samotné bylinky podle vůně, chuti a 

vzhledu, ale nejvíce se těšily na překvapení ve školní kuchyňce. Paní 

učitelky si tu pro ně připravily ochutnávku bylinkových čajů jednodruho-

vých i míchaných. A co jim chutnalo nejvíce? No přece levandulový sirup, 

kterého vypily celou půllitrovou láhev. Bylinková slavnost se vydařila a 

dětem se opravdu moc líbila.

Od měsíce října byla zahájena činnost zájmových kroužků. V jejich 

zaměření se snažíme uspokojit zájem a potřeby žáků, proto jsme v 

letošním roce nabídli volnočasové aktivity nové jako např. Kompen-

zační trénink, Sportovní hry, Volejbal, Šikovné ruce a Rybářský krou-

žek. Zajišťujeme také přípravu žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky v 

českém jazyce a matematice, umělecké zájmy rozvíjíme v kroužku Hra 

na zobcovou fl étnu a ve Výtvarném kroužku, jazykové ve dvou krouž-

cích Angličtina, zájem o přírodu v Přírodopisném kroužku, Logopedický 

a dyslektický navštěvují žáci I. stupně. Jsme rádi, že z řad veřejnosti 

obětavě vede už několik let Šachový kroužek pan Lubomír Macků a 
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Včelařský kroužek pan Štěpán Strýček. Celkem se žáci mohou realizovat 

v 17 kroužcích, účast v nich není pro žáky zpoplatněna. Kromě tohoto 

výčtu probíhá taneční kurz s paní Mgr. Zdenkou Uřičářovou, která s žáky 

připravuje předtančení na školní ples v únoru. Ve škole máme rovněž 

otevřenu pobočku ZUŠ Uh. Hradiště – hudebního oboru. V něm probíhá 

výuka hry na housle  pod vedením p. Jakuba Špalka a sólového zpěvu 

s p. Adélou Papayovou.

18. října se vydali žáci 5., 6. a 7. ročníku do Planetária a muzea An-

thropos v Brně. V zajímavém pořadu s názvem Země v pohybu se do-

věděli hodně informací o pohybu naší planety, proč se střídá den a noc 

a jednotlivá roční období, ale také to, proč je život zrovna na naší pla-

netě. V muzeu Anthropos, které je zaměřené na vývoj člověka, objasnil 

průvodce žákům mnoho otázek, které k tomuto tématu měli. Největší 

atrakcí se stal samozřejmě mamut v životní velikosti. Celá tato exkurze 

byla pro žáky velkým přínosem, protože pomohla vhodně doplnit teore-

tickou výuku zeměpisu, vlastivědy, přírodopisu a dějepisu. 

A z Brna k nám do školy poprvé přijelo mobilní planetárium. V  pla-

netárním stanu, jehož nafukování do obří velikosti děti zvědavě okuko-

valy, poznávali prvňáčci a děti z mateřské školy prostřednictvím promí-

taného příběhu znamení zvěrokruhu a v názorné ukázce se seznamovali 

s tím, jak funguje Slunce a Země, jak se střídá den a noc i roční období. 

V krátkém videu pak zhlédli start kosmické rakety a let Jurije Gagarina, 

prvního člověka ve vesmíru.

Poslední den před podzimními prázdninami se žáci ve 4. třídě na-

ladili tzv. „na jablečno“. Hlavním bodem dne s názvem Apple day byla 

soutěž o nejkrásnější jablko. O tento titul bojovalo 10 krásných jablíček. 

Všechny děti ze třídy se staly porotci, ale nejprve prošly řádným školením 

o skladbě jablka v anglickém jazyce. Pak probíhalo hodnocení vzhledu, 

vůně a chuti jablíček. První místo získalo nejnablýskanější jablíčko Ve-

runky Hromadové se ziskem 213 bodů, druhé místo obsadilo velejablko 

Rozárky Chaloupkové se ziskem 93 bodů a třetí patřilo krásnému jablíčku 

Terezky Navrátilové se ziskem 50 bodů. Matematiku si žáci procvičovali 

se žonglérem s jablky a pak řešili úkoly ze vzácného stromu Jablkovníku 

matematického. A nakonec si v pracovních činnostech motali bambul-

ková jablíčka z vlny. Celým dnem děti provázela vůně jablíčkového čaje.

Od listopadu zahájily činnost Čtenářské kluby. Kluby mají formu 

volnočasové aktivity a vedou k rozvoji klíčových kompetencí. Takto zís-

kané znalosti, dovednosti a kompetence se promítají i do povinné složky 

vzdělávání žáků. Klubová činnost je pokračováním Čtenářských dílen, 

které probíhaly v loňském roce a setkaly se ze strany učitelů a žáků s 

velkým úspěchem. Klubové schůzky se konají jedenkrát až dvakrát týd-

ně. S vlastní četbou knih jsou spojeny další rozmanité aktivity, které by 

měly pomoci například k tomu, aby žáci samostatně četli, uměli si vy-

brat knihu podle svých zájmů, aby mluvili o tom, co přečetli a vzájemně 

si knihy mezi sebou doporučovali, byli schopni text převyprávět a klást 
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otázky. Učíme žáky užívat postupy, které jim pomohou lépe se v textu 

orientovat a porozumět mu. Tento projekt se uskutečňuje v rámci Výzvy 

22 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Dne 3. 11. 2016 se čtyři děti z naší školní družiny zúčastnily výtvarné 

soutěže v Tupesích. Tématem letošní soutěže, které se děti dověděly až 

na místě samém, bylo namalovat jedno ze čtyř ročních období. Malovalo 

se akvarelovými pastelkami, které po přetření vodou vyvolávají dojem 

malby barvou. Naši družinu reprezentovala děvčata ze 2. a 3. třídy - Alž-

bětka Pavlechová, Eliška Vykoukalová,  Natálka Marčáková a Karolínka 

Maňáková. Za svůj krásný podzim získala Karolínka Maňáková 1. místo.

Touto cestou děkujeme panu Pavlu Knížovi  a místním zahrádkářům 

za 240 l lahodného moštu z jablek školní zahrady, který už podruhé 

vyprodukovali v moštárně pro naše žáky a děti z mateřské školy. Žáci 

vzkazují: „Jen se po něm zaprášilo, děkujeme!“

Děkujeme zástupcům městysu Osvětimany za stálou podporu a 

přízeň a Spolku rodičů za jejich ochotu při organizování akcí pro žáky. 

Vážíme si opravdu každé pomoci a vstřícnosti.

Blíží se Vánoce a naše školička se začne v tomto duchu postupně pro-

měňovat. Místo podzimní výzdoby se objeví krásní andělíčci, zasněžená 

zimní vesnička, vločky na oknech a ozdobený vánoční stromek. Se žáky a 

zaměstnanci školy se rozloučíme u tradičního pásma Vánočního zpívání 

na schodech a při bilancování si opět posteskneme, jak tento rok rychle 

uběhl. Děti se těší na dárečky, kterými se obdarovávají ve svých třídách, 

a pak se rozejdou do svých domovů. Všichni se setkáme až po prázdni-

nách, to už bude v roce 2017. 

Vážení občané, přeji Vám za zaměstnance základní školy krásné a 

pohodové Vánoce. Udělejte si o svátcích čas na svou rodinu, přátele i na 

pomoc druhým a v nadcházejícím roce buďte zdraví a šťastní. A ještě tu 

pro Vás mám jeden vánoční příběh s dobrým koncem, potěšte se. 

Milena Vaculíková, zástupkyně ředitele školy

1. třída1. třída

Hasík ve 2. tříděHasík ve 2. třídě

Pracovní činnostiPracovní činnosti
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Tulákovy Vánoce/Jiří Žáček

Běžel pes po městě a potkal člověka. Člověk je jako pes, jenomže ne-

štěká.

A pes mu povídá: Pojď se mnou, brachu, k nám, o Štědrém večeru nemá 

být nikdo sám. Toulavý člověče, vezmu tě do smečky, psí máma usmaží 

voňavé řízečky.

Dáme si horký punč, budeme veselí, však i psí Ježíšek ti něco nadělí.

Člověk je jako pes, když ho má někdo rád, chce se mu skotačit a je mu 

akorát.

Tulák šel s hafanem a za čtvrt hodiny usedl ke stolu v kruhu psí rodiny,

jedlička svítila a došlo na dárky, našli mu zánovní papuče z almárky.

A byli veselí, zpívali koledy, s cukrovím na míse obešli sousedy.

A tulák skotačil s malými štěňátky, byly to Vánoce skoro jak z pohádky.

Člověk je jako pes, to nikdo nezmění, až na to, že nemá ocásek k vrtění.

               

Perličky ze školních lavic 

• Elektron je část atomu zabitá záporně.

• Na lebce se nachází kost vemenní.

• Kníže Václav posílal každý rok do Německa 120 volů, čímž 

se k nám dostávala západní kultura. Jeho bratr Boleslav 

Ukrutný ho za to důkladně zavraždil. Po své smrti byl Václav 

zvolen za svatého.

• V roce 1346 se stal naším králem císař Karel IV. Říká se o 

něm, že byl otcem Vlasty.

• Ameriku objevil Kristus Kolumbus.

• Jiří z Poděbrad vyslal poselstvo do ciziny, aby se podíval, jak 

to tam vypadá.

• Český ráj nejsou jen trosky, ale celé hrady a zámky.

• Když máme úsečku a ve středu máme udělat bod, tak to ne-

znamená, že budeme čekat až do středy, ale že ho uděláme 

doprostředka. 

Žákovský parlamentŽákovský parlament

Základní školu navštívil Mikuláš s doprovodemZákladní školu navštívil Mikuláš s doprovodem

Zachumlaní v listíZachumlaní v listí
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Spolková činnost

I v letošním roce se Osvětimanský smíšený pěvecký sbor snažil při-

spět k obohacení kulturního života v naší obci i v okolí. Účinkoval nejen 

při příležitostech, které se každý rok opakují, ale i jiných (např. 650. vý-

ročí založení farnosti v Osvětimanech, 666. výročí založení Osvětiman). 

Velkou ztrátou, a to nejen pro nás, je náhlé úmrtí dlouholeté členky 

sboru paní Věry Mičkové.

Dovedla poradit, povzbudit, dodat optimismus a chuť do další práce. 

Často nás dovedla také rozesmát. Její vytvořené průvodní slovo k našim 

programům bylo opravdu brilantní.

Současné obsazení sboru 

 soprán: Marie Bartošíková, Anna Mirošová, Marie Píchová, Dana Dudá-

ková, Hana Stávková

 alt: Anna Sukupová, Jana Vajčnerová, Marcela Pohanková, Karolína Ra-

chvalová

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

 bas: Zdeněk Pícha, Jaroslav Cvek ml., Dominik Cvek

Kde jsme letos zpívali

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

Osvětimanech

• 30. 1. Pohřeb paní Jany Krýsové ve smuteční síni v Osvětimanech

• 9. 2. Veřejná zkouška v Galerii slováckých vín v Uherském Hradišti

Osvětimanský smíšený pěvecký sbor 
• 25. 3. Velkopáteční obřady v kostele sv. Havla v Osvětimanech

• 27. 3. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně ve farním kostele sv. Havla v 

Osvětimanech

• 15. 5. Svatodušní pouť na Hoře sv. Klimenta

• 11. 6. Obnova manželských slibů (30. výročí sňatku Hany a Jindřicha 

Stávkových) ve farním kostele sv. Havla v Osvětimanech

• 17. 6.  Založení farnosti v Osvětimanech – 650. výročí v  kostele sv. 

Havla, mši svatou celebroval kardinál  Dominik Duka

• 19. 6.  Mše svatá k 666. výročí založení Osvětiman ve farním kostele 

sv. Havla v Osvětimanech

• 3. 7.  Mše svatá za farnost Osvětimany v bazilice na Velehradě

• 8. 10.  Hodová pobožnost ve farním kostele sv. Havla v Osvětimanech

• 9. 10. Hodová mše sv. ve farním kostele sv. Havla v Osvětimanech 

• 15. 10. Pohřeb paní Věry Mičkové ve farním kostele sv. Havla v Osvě-

timanech 

• 3. 12. Adventní koncert Osvětimanského smíšeného pěveckého sbo-

ru za účastí hostů - Vážanského komorního sboru Pro radost, Komor-

ního souboru a Cimbálové muziky Rozsocháč ZUŠ Strážnice

V tomto roce ještě vystoupíme 24. a 25. 12. 2016 při příležitosti Vá-

noc ve farním kostele sv. Havla v Osvětimanech a 25. 12.2016 ve vánoč-

ním programu v Labutech. Všem přeji krásné prožití Vánoc, hodně štěstí 

a zdraví v novém roce.

Jaroslav Cvek st.

Mše za farnost Osvětimany v bazilice na Velehradě 3. 7. 2016Mše za farnost Osvětimany v bazilice na Velehradě 3. 7. 2016
Hodová pobožnost v kostele sv. Havla Hodová pobožnost v kostele sv. Havla 

v Osvětimanech 8. 10. 2016v Osvětimanech 8. 10. 2016
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V letošním roce navštěvuje malý dětský folklórní soubor 16 dětí, z 

toho jsou 2 chlapci a 14 děvčat ve věku od 3 – 8 let. Jsou to děti z Osvě-

timan, Medlovic a Újezdce. Po celou dobu své činnosti se soubor věnuje 

hlavně folklóru svého regionu a okolí. Zaměřujeme se na tanečky, pís-

ničky a říkanky. Zúčastňujeme se kulturních akcí jako je Vítání jara, jar-

marky, Festiválek, hody, vystoupení pro důchodce a Vánoční rozjímání. 

Prázdniny utekly jako voda, dětem začala škola, a proto nebyl důvod 

k otálení se zkouškami našeho souboru. Jak již je tomu zvykem, začátek 

nového školního roku přináší také změny v počtu dětí, některé se přihlá-

sí, jiné odejdou. 

Ani jsme se neotočili a po dvou týdnech bylo před námi první vy-

stoupení. Již tradičně jsme se zúčastnili Slováckých slavností vína a 

otevřených památek v Uherském Hradišti. Tentokrát se starší děti vydaly 

hned z rána autobusem, aby reprezentovaly soubor a hlavně městys v 

průvodu městem. Zatancovaly a společně s chasou si krátily dlouhou 

cestu z Vinohradské ulice zpěvem.

Po průvodu následoval odpočinek před vystoupením. Jelikož pa-

novalo velké horko, první naše kroky vedly na zmrzlinu. Mezitím nám 

rodiče připravili ve stínu u Františkánského kláštera deky, abychom si 

odpočinuli. Vyhládlo nám, a tak jsme všichni poobědvali pizzu, která, jak 

je známo, všem moc chutná. 

Vystoupení v Uherském Hradišti zahájila Mladá cimbálová muzika 

z Osvětiman a poté přišel na řadu náš soubor. Předvedli jsme zde pás-

mo Vykopávaných, které bylo nacvičeno před prázdninami a bylo pouze 

upraveno pro nový počet dětí. Byl to pro nás velmi náročný den a byli 

jsme rádi, že propocené kroje můžeme vyměnit za letní oblečení.

Měli jsme měsíc na to, abychom se naučili něco nového. Obě sku-

pinky čekalo další vystoupení, konkrétně na hodech v Osvětimanech. 

Přes nevlídné počasí letos děti nevystoupily v sobotu u Martexu, ale své 

vystoupení si nechaly až na neděli k cimbálu. Mladší děti zahájily svým 

pásmem tanečků a písniček. Po krátké odmlce pokračovaly starší děti 

se svým novým pásmem Straňanských, kluci předvedli podšable a poté 

společný tanec. Celé pásmo souboru bylo zakončeno karičkami, které 

děvčata secvičila se staršími děvčaty z chasy.

Dalším vystoupením, které následovalo, bylo u příležitosti Slavnost-

ního setkání důchodců, zatancovali jsme zde Strání, ke kterému jsme 

přidali karičky a verbuňk. Jelikož je děvčátek málo, zatancovaly si s nimi 

vedoucí a také ochotné maminky. Karičky jsou momentálně velmi ob-

líbené, ale musí zde být nějaká podpora, neboť v pěti holčičkách by to 

nezvládly.

V prosinci nás čekají tři vystoupení, na které obě skupinky připra-

vují čertovské pásmo s andílky. První vystoupení čeká děti na Vánočním 

jarmarku v Osvětimanech. První společné vystoupení s čertovským 

pásmem proběhne na Vánočním rozjímání v Osvětimanech, další o tý-

den později na Vánočním koledování v Dolním Němčí. Soubory se pilně 

Dětský folklorní soubor Klimentek mladší

Dětský folklorní soubor Klimentek starší

Naším cílem je pěstovat vztah dětí k lidové 

kultuře, zachování krojů, lidových tradic a míst-

ních zvyků.

Děkujeme rodičům za jejich podporu a pře-

jeme všem pohodové vánoční svátky.

Za soubor Klučková Marie, Chaloupková Pavla

připravují, jak čerti – starší děti, tak i andílci v podobě mladších. Aby 

se nám malé děti nebály, pravidelně jsme trénovali toto vystoupení na 

společných zkouškách.

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

pohody, zdraví a radosti. Užijte si tyto nejkrásnější svátky se svými rodi-

nami a v novém roce mějte stále kladný vztah k folkloru a našemu sou-

boru. Budeme se na Vás těšit při některém z dalších našich vystoupení.

Za DFS Klimentek Romana Pelikánová

Slavnosti vína v Uherském HradištiSlavnosti vína v Uherském Hradišti

Slavnosti vína v Uherském Hradišti - průvodSlavnosti vína v Uherském Hradišti - průvod

Slavnosti vína v Uherském Hradišti - vystoupeníSlavnosti vína v Uherském Hradišti - vystoupení
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Ve druhém pololetí se naše činnost zaměřila hlavně na vítání občán-

ků, kde předáváme drobné dárky pro děti. Uskutečnilo se 5x a jednou 

jsme dokonce předaly dárek dvojčátkům. Protože v našem městysi pra-

cuje více složek, akce jsou rozděleny i mezi ostatní.

V prosinci si Vás dovolujeme pozvat na  Vánoční rozjímání - 11. 12. 

2016 od 14. 00 hodin v sále Obecního domu v Osvětimanech.

První naší akcí v novém roce bude 14. května 2017 oslava Dne ma-

tek, vystoupí děti MŠ a ZŠ Osvětimany a DFS Klimentek. Jako doprovod-

nou akci plánujeme výstavu věcí z minulého století. Další akce je pláno-

Co nového se událo v Kreativní dílně Kamilka?

Kurzy Kreativní dílny probíhaly i v 1. pololetí roku 2016, a to v úterý 

ve Stříbrnicích a ve středu v Osvětimanech. Děti se naučily spoustu no-

vých technik a odnesly si mnoho výrobků.

V tomto půl roce pořádala dílna 4 akce. První akcí byl již populární Dět-

ský karneval s bratry Chabičovskými, který se uskutečnil 23. ledna. Děti si 

zde zatancovaly, zasoutěžily, mohly vyhrát nějakou krásnou hračku v tom-

bole, za kterou moc děkujeme všem sponzorům, kteří nás již několikátý 

rok podporují, vyjmenovávat je nebudeme, abychom náhodou na někoho 

nezapomněli, což bychom nechtěli. Druhou akcí byl 4. Velikonoční jarmark, 

konaný 19. března, na kterém jste mohli vidět spoustu rukodělných výrob-

ků, mohli jste ochutnat velikonoční speciality. Vystoupily na něm dětské 

folklorní soubory Klimentek a Vřesovjánek a se svým pásmem za Vámi při-

jely Bzenecké drmolice. Třetí akcí byl 3. Čarodějnický rej, konaný 7. května v 

areálu Hospody na srubu. Děti zhlédly kouzelnické vystoupení, zatancovaly 

si na čarodiskotéce, zaskádaly na skákacím hradě, namalovaly si obličeje, 

vyhrály nějakou hračku v tombole a nakonec si opekly špekáčky. Poslední 

akcí byl již 5. Fit day aneb cvičení v přírodě, který se konal 29. května v 

areálu Les parku manželů Sedláčkových. Cvičilo se na pěti stanovištích, kde 

se cvičící ženy seznámily s novým cvičením TRX pod vedením pana Lukáše 

Rubeckého z LR-FIT studia Kyjov, dalším byla Tabata, kterou vedla Marcela 

Kreislová, dále uvedla do taje piloxingu Šárka Vaňková, relaxaci a klasic-

kou jógu vedla Dana Slezáčková Müllerová a bodyforming, dance fi tness 

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

na speciálním přístroji, a tak získat potřebné informace o svých tělesných 

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

Každé pondělí od 18 hodin v přísálí Obecního domu v Osvětimanech 

probíhá pravidelné cvičení žen.  Přijďte si protáhnout svá těla při kala-

netice.

Blanka Blažková

Klub žen

Kreativní dílna s herním koutkem Kamilka v Osvětimanech

Cvičení žen

vána na sobotu 20. května 2017. Branný den pro děti se bude konat na 

Srubu a spoluúčast přislíbili Hasiči, Policie ČR, pokud se podaří i rychlá 

záchranná služba.

Pomáháme při akcích, které se v městysi pořádají. Chtěla bych tímto 

poděkovat všem (nejen ženám), kteří se zapojují do kulturních akcí, a že 

jim není lhostejné, jak si tu žijeme.

Přeji Vám krásné prožití svátků vánočních a mnoho zdraví v roce 2017.

Jiřina Křemečková

Cvičení ženCvičení žen

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

zvem Kreativní dílna s herním koutkem Kamilka.

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

akcí a i těm, kteří je navštěvujete.

Chtěla bych Vám pořád krásné, slunečné a pohodové léto a v novém 

školním roce se na Vás budeme moc těšit.

A jaké akce proběhly na přelomu roku 2016/2017?

3. prosinec – 6. Vánoční jarmark s rozsvěcováním vánočního stromu

28. leden 2017 – Dětský karneval s Jirkou Hadašem

Omluva

Redakční rada se velmi omlouvá paní Mgr. Kamile Hozíkové za ne-

správné uvedení článku v letním zpravodaji. Nedopatřením byl zařazen 

článek, který byl uveřejněn již v minulosti.

Za pochopení děkujeme.

FIT DAYFIT DAY
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Podzim, který krásně vybarvil přírodu před nadcházející zimou, je 

časem, kdy ochotníci připravují divadelní bál. Letos je již 17. v pořadí. 

Do rukou se vám dostává zpravodaj, ve kterém hodnotíme uplynulý 

rok. Nemůžu tady ještě zhodnotit, zda se Vám divadelní bál líbil, neboť 

článek píši před divadelním bálem, ale věřím, že vás oslovil jak téma-

tem „LETEM SVĚTEM“, tak i vystoupeními a tanci, na kterých se podíleli 

všichni členové souboru a pilně se měsíc připravovali. Věřím, že jsme vás 

nezklamali.

Ochotnický spolek Osvětimany

Čarodějnický rejČarodějnický rej

Velikonoční jarmarkVelikonoční jarmark

Velikonoční jarmarkVelikonoční jarmark

Dětský karnevalDětský karneval

Čarodějnický rejČarodějnický rej

Dílničky v OsvětimanechDílničky v Osvětimanech

Již od jara letošního roku nacvičujeme novou divadelní hru s názvem 

„Charleyova teta“. Jde o klasickou divadelní komedii. Děj se odehrává v 

anglickém prostředí a zápletkou je jedna záměna osoby. Pilně se připra-

vujeme a premiéra nové hry bude v sobotu 1. dubna 2017 a následně v 

neděli 2. 4. 2017. Doufám, že si ve svém programu najdete čas a přijdete 

se podívat a zároveň nás podpořit.

V současné době má spolek 20 stálých členů, někteří přijíždějí z Ky-

jova a blízkého okolí. Stále čekáme na nové tváře, které přijdou mezi nás 
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a zapojí se do dění v ochotnickém spolku, ale také se zapojí do dění  a 

zkvalitnění kultury v našem městysi.

Všem členům a kamarádům bych chtěl poděkovat za práci pro diva-

delní spolek. Díky také hasičům, se kterými už spolupráce trvá pár let, a 

vzájemně se podporujeme. Přeji vám hezké a klidné Vánoce, v novém 

roce hodně pohody a zdraví a mějte se rádi.

Hýsek Martin, vedoucí souboru

Divadelní bálDivadelní bál

Divadelní bálDivadelní bálDivadelní bálDivadelní bál

Sbor dobrovolných hasičů Osvětimany
Druhá polovina roku 2016 začala pro hasiče ihned po uzávěrce mi-

nulého čísla zpravodaje dnem 18. 6. 2016, kdy městys slavil výročí 666 

let od první písemné zmínky o Osvětimanech. Starosti s přípravami jsme 

měli od prvního dne, když jsme v pátek zaštiťovali občerstvení na Ža-

bím rynku při muzicírování. Sobota se nesla ve stylu otevřených dveří na 

hasičské zbrojnici, kde jsme si pro vás připravili občerstvení, prohlídku 

prostor a v neposlední řadě scénky simulující zásahovou činnost naší 

jednotky. Vzhledem k tomu, kolik se na hasičce ukázalo spoluobčanů 

a soudě dle jejich výrazu, věřím, že s akcí byli spokojeni. Poslední třeš-

ničkou na dortu bylo naše obsluhování v šenku na večerním posezení u 

cimbálu.

28. 6. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje připravil 

„taktické cvičení“ v Základní škole speciální ve Vřesovicích. Vzhledem k 

tomu, že Vřesovice svoji jednotku nemají, plníme funkci „domácí“ jed-

notky my. Nasimulován byl požár ve 3. patře budovy s několika uvěz-

něnými osobami. Všechny se podařilo najít a vysvobodit. Po ukončení 

cvičení bylo provedeno vyhodnocení a kompletní prohlídka objektu, 

abychom věděli, jak prostory vypadají, kdyby - nedej bože - k něčemu 

došlo.  Celého cvičení se zúčastnili příslušníci HZS Jihomoravského kraje, 

SDH Osvětimany, SDH Žeravice a SDH Koryčany.

10. 7. byl v podvečer vyhlášen naší jednotce poplach s místem urče-

ní Vřesovice – požár polní porost, tráva. K požáru jsme vyjeli oběma zá-

sahovými vozy, nicméně i s ostatními jednotkami nebyl požár nalezen, 

tudíž byl vyhodnocen jako planý poplach.

22. 7. jsme vyjeli k padlému stromu mezi obcemi Medlovice a Stří-

brnice, kde byla zlomena velká větev, ohrožující dopravu na pozemní ko-

Tématické cvičení jednotky SDH OsvětimanyTématické cvičení jednotky SDH Osvětimany

Tématické cvičení na koupalištiTématické cvičení na koupališti
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Včelaři

Zamyšlení nad včelařským rokem 2016  

Mírná zima a teplé jaro slibovaly skvělou včelařskou sezónu, příz-

nivý začátek roku ale vzal za své. Rozmary počasí zkomplikovaly život 

naším včelařům. Letošní mizerný rok způsobily květnové mrazy, které 

poničily většinu květů z ovocných stromů. Následovalo chladné, deštivé 

a větrné počasí, které včelám na snůšce nepřidalo. V takovém doslova 

mizerném počasí včelky měly problém navracet se do úlu. Mnoho jich 

na zpáteční cestě do úlu zkřehlo a zahynulo. Následovalo suché poča-

sí, skoro nic nekvetlo.  Za horší snůšku můžou rozmary přírody, hlavně 

zhoršené počasí, které letošní produkci příliš nenahrávalo. Na některých 

stanovištích včelaři nevytočili vůbec nic. Až na výjimky byl letošní rok 

snůškově podprůměrný. 

Současně se také ohlédneme za právě skončenou sezónou a zhodno-

tíme, jaká byla. Z pohledu včelaře je letošní sezóna výjimečná, medu pro 

zákazníky je nedostatek. Včelaři neměli doma před  prvním vytáčením ani 

kilo medu a netrpělivě očekávali, co přinese letošní snůška. První snůšky a 

vytáčení medu byly nadějné, avšak dále už následoval jen skromný denní 

přínos sladiny. Nejatraktivnější dny podle včelařského kalendáře promrz-

ly, propršely a proschly. A tak po hektickém raném jaru následovalo už jen 

paběrkování a váha stagnovala. Věříme, jako zahrádkáři a sadaři, že po 

horším roku přijde plnohodnotný, který nám nahradí ztráty.

Naše včelařská základna se rozšířila, má 14 členů, kteří pečují o 119 

včelstev v katastru městyse. Jeden člen je bez včel. V našem katastru 

včelaří tři organizovaní včelaři z jiné ZO.  Naši včelaři nejsou jenom pro-

ducenti medu, ale aktivně se podílejí na rozvoji spolkového života naší 

ZO. Základním a dlouhodobým cílem je zastavení a snižování počtu vče-

lařů a včelstev a neustálé zlepšování chovatelské činnosti. Pro zkvalitně-

munikaci. Tato byla našimi hasiči zlikvidována a průjezd po komunikaci 

opět uveden do standardu.

V dalším týdnu, téměř na minutu přesně, byla po bouřce zlomena 

stará velká lípa pod kostelem v Osvětimanech. Zde samozřejmě také 

naši chlapi nechyběli a veškeré větve a nánosy po této události odklidili. 

Dlužno dodat, že se zlomila větší část tohoto stromu, který mnoho z nás 

bralo jako jednu z dominant Osvětiman.

Na 3. 9. velitel jednotky Michal Mlčák inicioval školení se cvičením 

naší zásahové jednotky na koupališti v Osvětimanech. Bylo připraveno 

5 různých událostí, se kterými se běžně v naší činnosti setkáváme. Vý-

sledkem tohoto školení bylo, abychom zvládali správné hasební postu-

py, měli patřičnou rychlost, ale i rozvahu v rozhodování a neohrozili na 

životě sebe, ostatní a hlavně si vše vyzkoušeli „v plné zbroji“.

Blíží se konec roku a se začátkem toho příštího, přesněji 21. 1. 2017, 

si Vás opět dovolím pozvat na IV. Hasičský bál, kde se, jak pevně věřím, 

budete perfektně bavit. Připravujeme si pro Vás nové zábavné scénky, 

šenk i tombolu a v neposlední řadě novou kapelu Fair Play ze Bzence, se 

kterou nebude o zábavu nouze.

Poslední informací, ke které připojuji svou omluvu, je neinformování 

Vás v minulém čísle zpravodaje o úspěchu na okrskových závodech z jara 

letošního roku, které se konaly na Stupavě. Účastnili se družstva dvou okrs-

ků – osvětimanského a buchlovského, ve kterém naši borci úspěšně repre-

zentovali, a tak odjeli domů s krásným a poctivě vydřeným prvním místem.

Za Sbor dobrovolných hasičů Osvětimany nezbývá než popřát hodně 

štěstí a zdraví v příštím roce a radostné prožití svátků vánočních.

Za výbor SDH Patrik Slovák

Požární taktické cvičení ZŠ speciální VřesovicePožární taktické cvičení ZŠ speciální Vřesovice

ní chovu se organizují přednášky, zájezdy a kurzy. Průměrný věk členů v 

organizaci je věk 56,5 let. Včelař v průměru obhospodařuje 8,5 včelstev.

Pranostika: Poletují-li na Ondřeje včely, neúrodný rok se strojí. Když 

v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá. 

Chci upozornit na pančované medy, které se opět objevují na tržni-

cích a v obchodních řetězcích. Předpokládám, že je to způsobené nedo-

statkem medu v tomto roce. Někteří rádoby obchodníci dávají přednost 

zisku před poctivou kvalitou.  Med se dá pančovat. Slouží k tomu ovocné 

sirupy. To jsou pak tekuté medy, které ani po roce nezkrystalizují. Kvali-

ta medu se pozná podle toho, že po čase zkrystalizuje. To je ta kvalita, 

víme, že med je přírodní a že je to skutečně med.

Včelařské aktivity, které obohatily náš spole-

čenský život v tomto roce 

13. února 2016 se uskutečnil - XVI. Včelařský ples – Základní orga-

nizace Českého svazu včelařů z.s. v Kyjově pořádala ples v DK v Kyjově 

(estrádní sál), kde byla zajištěná bohatá tombola, medové pečivo, vče-

lařské produkty, ochutnávka medu a medoviny. K tanci a poslechu hrála 

DH Mistříňanka a Slovácký soubor Pajtáši z Kyjova. Plesu se zúčastnili 

včelaři a široká veřejnost.

ZO Boršice pořádala v KD Osvětimany dne 12. března 2016 včelař-

skou přednášku spojenou s výstavkou a degustací medů a medoviny. 

Přednášející včelařský odborník Ing. Dalibor Titěra CSc. z VÚV Dol Libčice 

je externím přednášejícím na zemědělských univerzitách. Přednáška 

byla pro včelaře a včelařskou veřejnost.  Akce měla dobrou účast, byla 

dobře připravená a organizovaná. Účastníci ocenili prezentaci medů, 

medoviny a vystavených exponátů.
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 Poznávací zájezd Slovinsko byl pořádán 9 - 11. září 2016. Účastníci 

byli z naší ZO, včelaři z Moravy, Čech a Slovenska. Středem celého puto-

vání bylo starodávné a třetí největší město Slovinska Celje, region Dolní 

Štýrsko. Naším prvním cílem bylo města Frankolovo, kam jsme dorazili 

v 13 hodin. Zde jsme byli v přátelském duchu přivítáni starostou měs-

ta, představiteli místní samosprávy a zástupci včelařského družstva. Po 

přivítání jsme byli starostou Frankolova pozváni na slavnostní oběd. 

Po rozloučení se přesunujeme  do nedaleké obce Globče a zde navště-

vujeme muzeum Boženy Němcové. Také tady jsme byli velmi srdečně 

přivítáni a to dokonce živou hudbou.  Setkání bylo velmi dojemné a 

vše jako vždy ve velmi přátelské a uvolněné atmosféře. Muzeum je 

soukromé, jeho majitelem a provozovatelem je velký přítel Česka pan 

Jože Žlaus. Poslední návštěvu pátečního odpoledne jsme uskutečnili u 

pana Samce, jeho předci pocházeli z Čech, který je majitelem staroby-

lého mlýna a pily. Vše je v původním stavu a plně funkční. Mlýn i pila 

jsou poháněny vodním kolem a v době naší návštěvy se mlela kuku-

řičná mouka. Další naše cesta vedla do Celje. Druhý den v sobotu jsme 

uskutečnili prohlídku starého města Celje a jeho historické části.  Prošli 

jsme starými uličkami, zákoutími, navštívili jsme kostel sv. Daniela, jež 

pochází z 13. století, muzeum význačného slovinského fotografa Peli-

kána. Následně jsme se autobusem přesunuli do hor, kde jsme se nej-

dříve naobědvali v restauraci v podhradí na krásné vyhlídkové terase. 

Poté jsme navštívili Celjski hrad. Tento je největší středověkou pevností 

ve Slovinsku. Z terasy restaurace je vyhlídka do celého kraje s krásnou 

scenerií alpského pohoří. 

Další zastávkou bylo město Žalec, který je součástí Savinja regio-

nu. Hlavní činností regionu je pěstování chmele, je krajinou zeleného 

zlata jako náš Žatec. Střed města tvoří park, kde se nachází první pivní 

fontána. Zájemci si mohou natočit pivo z jediné pivní fontány na světě. 

Unikátní zařízení, které stojí v srdci městského parku, má přilákat turisty 

nejen přímo do Žalece, nýbrž do celého Slovinska. Fontánu Zelené zlato 

tvoří sedm píp, z nichž každá skýtá jiný druh piva. Za 6 eur (165 korun) 

si lze natočit do speciální sklenice s paměťovým čipem třetinku litru jed-

noho druhu, anebo postupně zkusit z každé pípy. Součástí je muzeum, 

které je zbudováno v historické budově sušárny chmele. V uvedeném 

zařízení je spousta historických zemědělských a chmelařských exponátů 

připomínající naše padesátá léta.

V neděli odjíždíme na prohlídku včelařství pana Šolara, který sídlí 

v malé a málo osídlené horské oblasti – Strmica – Laško. Majitel nás 

seznámil se včelím hospodářstvím a plány do budoucna. Prohlédli jsme 

si jeho včelín, který využívá především k apiterapii. Jako už tradičně i zde 

jsme byli velmi srdečně a přátelsky přivítáni, připili jsme si velmi chutný-

mi domácími likéry na přátelství. Odcházíme s dojmem hezkého setkání 

s milými a přátelskými lidmi, ke kterým bychom se určitě rádi někdy 

zase vrátili. Naše poslední štace vede do včelařského družstva Lovski 

dom. Prohlížíme si vystavené včelařské pomůcky, historické košince a 

další nářadí potřebné pro včelařovu práci. Seznamujeme se zde s apite-

rapií a s prouděním energie. Těžko se nám loučí s lidmi, které jsme do-

nedávna ani neznali, a přesto jsme si k nim během krátké chvíle vytvořili 

vztah opravdového přátelství. Loučíme se slovy, děkujeme za všechno, 

rádi Vám vše oplatíme u nás. Odjíždíme zpět do našich domovů. Cesta 

probíhá klidně, jedeme po stejné trase, jak jsme přijeli. Tak skončil jeden 

překrásný zájezd.

Degustace medůDegustace medů

Hodnocení medůHodnocení medů

Vodní mlýn Slovinsko   Vodní mlýn Slovinsko   
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Plavba lodí po VltavěPlavba lodí po Vltavě

Svaz zahrádkářů

Letošní jarní mrazy u nás i v okolí ovlivnily úrodu mnoha pěstitelů a 

v důsledku toho i činnost na objektu zpracovny ovoce. 

Proto bylo zpracování ovoce v moštárně zahájeno až ve druhé po-

lovině září a ukončeno v polovině listopadu. Cena za drcení a lisování 

ovoce zákazníka byla i letos 4,- Kč za litr moštu. Kromě toho bylo pro 

žáky místní základní školy zpracováno jejich ovoce a vylisováno zdarma 

ve dvou termínech asi 240 litrů moštu.

Ještě hůře se mrazy podepsaly na činnosti pěstitelské pálenice. Le-

tošní sezona byla zahájena až koncem října a bude ukončena v polovině 

prosince 2016. Jsme rádi (a zákazníci také), že se nám aspoň na omeze-

nou dobu podařilo pálenici otevřít a těm málo stálým zákazníků vyho-

vět. I letos jsme ponechali cenu 230,- Kč/l absolutního alkoholu (včetně 

spotřební daně), to je asi 115,- Kč za litr proteklé pálenky.

Říká se, že košt při vizovickém Trnkobraní je neofi ciálním mistrov-

stvím republiky. V tom případě má nejlepší pálenku v České republice 

Miroslav Vaculík z Vřesovic. Jeho hruškovice se stala absolutním šampi-

onem čtrnáctého ročníku koštu. V koštu soupeřilo 1131 vzorků. Hruško-

vice ročník 2013 získala ve dvacetibodové stupnici 19,32 bodů. Žádný 

jiný vzorek nezískal od degustátorů lepší hodnocení. Pohár a diplom mu 

ve Vizovicích předal ministr fi nancí Andrej Babiš. Miroslav Vaculík vyhrál 

stejný titul už před osmi lety za třešňovici. I v dalších letech zaznamenal 

ve Vizovicích pěkná umístění, například za oskorušovici. Prvenství dosá-

hl také na letošním Flora festu na Floře v Olomouci.

Svědčí to o dobré práci naší pěstitelské pálenice, protože všechno 

ovoce mu zpracováváme u nás.

výbor ČZS

Slivovice vypálená v naší pálenici zvítězila v celostátní soutěži 

Přátelské setkání s myjavskými včelaři se konalo 24. září 2016 v ky-

jovském sklípku. Na setkání byla zhodnocena dosavadní spolupráce a 

nastíněn plán akcí na rok 2017.

Včelařský zájezd do Prahy a okolí se uskutečnil ve dnech 17. - 18. 

září 2016 s bohatým programem. První návštěva byla ve včelařském 

muzeu v Rosicích. Následovala návštěva profesionálního včelaře MVDr. 

Bělohlávka na jeho farmě, na které obhospodařuje 650 včelstev. Jedná 

se o farmu rodinného typu s vysokým podílem ruční práce. Včelstva jsou 

umístěna na lesních stanovištích v okrese Benešov. Lokality, kde včely 

sbírají nektar a medovici, jsou ekologicky velice čisté, což umocňuje kva-

litu medu.

Další zastávkou bylo muzeum medoviny a s ním spojená prodejna, 

nacházející se na Praze 2. Vybrat si můžete ze široké škály domácích i 

světových medovin. Poblíž se nachází Národní památník hrdinů heydri-

chiády při pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje. Tento ústav vče-

lařský byl založen v roce 1919 jako státní výzkumný ústav. Jeho prvním 

ředitelem byl Antonín Schönfeld. V usedlosti, tehdy zvané „Na Dole”, 

sídlí náš ústav od roku 1922 až do současnosti. Výlet jsme si zpestřili 

plavbou lodí po Vltavě, obdivovali jsme krásné scenérie Karlova mostu 

a části Prahy. Následovala návštěva botanické zahrady v pražské Tró-

ji, jejíž dominantou je Trojský zámek. Je to barokní stavba v pražské 

městské části, která se nachází na pravém břehu řeky Vltavy. Na vinici 

svatá Klára je od roku 2004 budována nová vinohradnická a vinařská 

naučná stezka. Sortiment révy vinné, nacházející se na této historické 

vinici, je velice obsáhlý.  Na vinici je padesát stolních odrůd a padesát 

odrůd moštových od révy vinné. Vinice sv. Kláry byla původně spojena 

s Trojským zámkem.

Dne 9. října 2016 se uskutečnila včelařská neděle s I. mezinárodním 

hodnocením medů, která se stala součástí oslav 890 let založení měs-

ta Kyjova.  Záštitu nad akcí přijal starosta města Kyjova Mgr. František 

Lukl, MPA. Do fi nále mezinárodního hodnocení postoupilo 60 vzorků 

medů z ČR a okolních států. Hodnotící komise byla složená z národních 

komisařů pod vedením Mgr. Aleše Rodmana. Vyhodnocení se usku-

tečnilo v neděli v sále KD v Kyjově. Slavnostního zahájení se zúčastnil 

starosta města Kyjova Mgr. František Lukl, MPA. Vyzvedl vysokou úro-

veň celé akce, zdůraznil význam včel v přírodě, jejich produktů a vliv na 

zdraví člověka. Zároveň poděkoval včelařům za velmi úspěšnou akci. 

Následovalo předání ocenění. Podle počtu udělených bodů v lesním 

medu bodoval p. Josef Janoška a v květovém medu p. František Šišák. 

Mezinárodní hodnocení „našich“ osvětimanských medů je dobrý počin 

pro všechny naše včelaře a náš region. Produkce našich medů je na me-

zinárodní úrovni. Všem včelařům a našim příznivcům patří poděkování. 

Po slavnostním vyhodnocení následovala přednáška MUDr. Blažka na 

téma včelí produkty, apiterapie a zdraví člověka. Všechny akce měly 

dobrou úroveň. Včelařská neděle byla ukončena ochutnávkou hodno-

cených medů.

S přátelským pozdravem František Šišák
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Šachový oddíl žáků – podzim 2016

Fotbal

Začátkem září začala sezóna v našemu šachovém oddílu. Trenérem 

našich dětí je pan Lubomír Macků. Šachový kroužek funguje při ZŠ a MŠ 

Osvětimany a šachový oddíl v rámci KK-ŠK Osvětimany. Hráči trénují 

každý čtvrtek od 13 hod v místní škole a od 15 hod v klubovně šachové-

ho klubu – v Obecním domě v Osvětimanech (za knihovnou). Zatím se 

do soutěží zapojilo 10 dětí a kroužek i oddíl je otevřen všem zájemcům.

Sezóna čtyř Velkých cen okresu Uherské Hradiště byla zahájena 1. 

10. 2016 ve Veselí nad Moravou. Turnaj mohou hrát hráči narození v roce 

2001 a mladší. Náš oddíl tu reprezentovali 3 hráči. Z kategorie starších 

žáků přivezl 6. místo Vašek Ondřej. Dobře zahrál ve starší kategorii i Hla-

váček Ondřej, který se umístil na 15. místě, 16. místo získal Vašek Jakub.    

Druhý turnaj této série jsme uspořádali 5. listopadu v Osvětima-

nech. Pro všechny hráče jsme přichystali sladkost a drobnou cenu a pro 

první tři v každé kategorii ještě medaili a diplom. Turnaje se celkem 

zúčastnilo 50 hráčů. Za náš oddíl nastoupilo 7 hráčů. Stříbrnou medaili 

vybojoval v kategorii starších žáků Vašek Ondřej. Vrtal Josef skončil na 

12. místě, Hlaváček Ondřej na 13. místě, Vašek Jakub na 16. místě a 

Pelikán Tadeáš na 17. místě. V kategorii mladších žáků zahrál nejlépe 

Juřík Filip a umístil se na 6. místě, Dubský Jindřich na 16. místě. Všichni 

ukázali, co se za rok naučili. Vrtal Josef, Hlaváček Ondřej, Vašek Jakub, 

Pelikán Tadeáš už nastupují v kategorii starších žáků, tak uvidíme, jak 

se hochům bude dařit.   

Letos čeká naše hráče turnaj v Brankovicích a Dolním Němčí. Ty 

jsou, bohužel, až po uzávěrce zpravodaje. Informace o turnajích budou 

na stránkách městyse.

Muži - podzim 2016

Fotbalový podzim nového ročníku 2016 – 2017 v krajské soutěži mužů 

I. A třídy Zlínského kraje

V jarní části jsme doháněli manko z podzimu 2015, kde jsme získali 

pouhých 12 bodů a krčili se na dvanáctém místě tabulky. V tomto sou-

těžním období se nám dařilo a zisk 30 bodů nás vynesl na osmou příčku 

konečné tabulky soutěžního ročníku 2015 – 2016.

Muži také zahájili sezonu se dvěma mužstvy Osvětimany A a Osvě-

timany B.Tým Osvětimany A hraje Regionální přebor Uherského Hradi-

ště. Dne 6. 11. 2016 odehrálo mužstvo první zápas s Velehradem a zví-

tězilo 5,5 : 2,5. Tým Osvětimany B hraje Regionální soutěž Uherského 

Hradiště. Má za sebou už dvě utkání. V první zápase mužstvo, bohužel, 

podlehlo 3: 2 Nivnici. Ve druhém zápase porazilo 3 : 2 Ostrožskou No-

vou Ves.   

Závěrem bych chtěl poděkovat našim hráčům za reprezentaci měs-

tyse. Dále bych poděkoval trenérovi, rodičům, městysu Osvětimany a 

všem našim příznivcům. 

Všem přeji bílé Vánoce a v novém roce 2017 hodně štěstí, úspěchů 

jak v šachovém, tak i osobním životě.                                                        

Roman Vrtal 

VC Osvětiman 5. 11. 2016 - mladší žáciVC Osvětiman 5. 11. 2016 - mladší žáci

VC Osvětiman 5. 11. 2016 - starší žáciVC Osvětiman 5. 11. 2016 - starší žáciRP muži utkání Osvětimany - VelehradRP muži utkání Osvětimany - Velehrad

V letní přestávce jsme sehráli dva přípravné zápasy s kvalitními soupeři 

na domácím hřišti. V prvním jsme porazili TJ Sokol Krumvíř 5:1 a ve 

druhém jsme podlehli TJ Baník Dubňany 1:2.

K úvodnímu zápasu nového ročníku 2016 – 2017 jsme zajížděli na půdu 

sebevědomého nováčka z Nivnice. I když jsme nastupovali pouze s jedním 

náhradníkem a v neúplné sestavě, podařilo se nám domácí udolat 2:1 bran-

kami Robina Dobeše a Matěje Otáhala. První domácí utkání nám opět při-

nesl dramatický souboj s Újezdcem. Po spoustě promarněných příležitostí i 
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neproměněné penaltě jsme nakonec zvítězili 3:2, naše branky vstřelili Ond-

ra Zýbal (2) a Petr Chaloupka. Souboj o vedení v tabulce nás zavedl do Skaš-

tic. Po 25 minutách jsme prohrávali 2:0 a nevypadalo to s námi moc dobře. 

Do poločasu se nám podařilo Otáhalem a Ondrouškem vyrovnat na 2:2. Ve 

druhé půli jsme stále dotahovali až na 4:4, pak se nám podařilo utrhnout 

a zápas skončil hokejovým skóre 6:4 v náš prospěch. Vítězství nás vyneslo 

do čela tabulky před favorizovaná Napajedla. V dalším domácím klání jsme 

celkem jasně vyhráli nad Dolním Němčí 3:1 díky brankám Ondry Zýbala (2) 

a Michala Brhela. První porážku jsme utrpěli v Žalkovicích. I když jsme měli 

téměř celý zápas převahu a spoustu šancí, kýženou branku se nám vstřelit 

nepodařilo. Naopak domácím vyšel jeden útok a ten znamenal naši porážku 

1:0. Domácí střetnutí s týmem Malenovic vyznělo jednoznačně pro nás a 

brankami Zýbala (2), Dobeše, Žandovského a Otáhala jsme zvítězili jasně 

5:0. Dále nás čekala dvě utkání venku. První, označované jako šlágr kola, 

nás zavedlo na půdu Vlčnova. Tady se nám dařilo a zvítězili jsme celkem pře-

svědčivě 3:0. O branky se podělili Tomáš Ondroušek (2) a Ondra Zýbal. Dru-

hé venkovní klání v Kvasicích již moc radosti nepřineslo. I když jsme od 11. 

minuty vedli brankou Zýbala a měli převahu, po půlhodině se nám přestalo 

dařit, domácí toho využili ke vstřelení tří branek do naší sítě na konečných 

1:3 v náš neprospěch a sesazení z vedoucí pozice v tabulce. Pak přišlo na 

řadu dlouho očekávané derby s Koryčany, které přilákalo do hlediště více 

než 200 diváků. Úvod patřil našim hráčům a v desáté minutě mohli vést už 

3:0, bohužel se nám nepodařilo žádnou šanci využít. Nakonec se diváci ve 

44. minutě dočkali. Po rohu Zýbala se hlavou trefi l Marek Žandovský. Když 

v 54. minutě proměnil Ondřej Zýbal trestný kop z 25 m v krásnou branku, 

vypadalo to, že nám výhra neunikne. Bohužel jsme nevyužili další příleži-

tosti a tak přišli ke slovu hosté a dvěma brankami srovnali na konečných 

2:2. Následovali penalty, po kterých jsme se radovali ze zisku dvou bodů. Na 

hody jsme zajížděli do Hluku. Tady se nám vůbec nedařilo, na těžkém terénu 

jsme prohráli 3:0 a navíc jsme přišli o vyloučeného Ondřeje Zýbala, nejlep-

šího střelce. Jedenácté kolo k nám zavedlo adepta postupu- Napajedla. Po 

vyrovnané první půli jsme nakonec vše zvládli a zvítězili brankami Luboše 

Křemečka, Tomáše Ondrouška a Erika Fišera 3:1. Následující kolo jsme ode-

hráli v Nedachlebicích a po velmi dobrém výkonu zaslouženě vyhráli 4:2. O 

naše branky se podělili Otáhal, Ondroušek, Brhel a Cigoš. Poslední duel pod-

zimní části jsme sehráli na našem hřišti s Bojkovicemi. Výhra by nás udržela 

na druhém místě průběžné tabulky. Tentokrát jsme nezopakovali výkon z 

minulých dvou zápasů a po neproměněných šancích prohráli 1:2. 

1 Hluk 13 10 1 1 1 36 : 9 33
2 Kvasice 13 8 0 3 2 30 : 14 27
3 Osvětimany 13 8 1 0 4 33 : 22 26
4 Koryčany 13 7 1 3 2 24 : 13 26
5 Bojkovice 13 7 1 1 4 27 : 20 24
6 Napajedla 13 6 2 2 3 26 : 24 24
7 Nedachlebice 13 5 2 1 5 22 : 22 20
8 Skaštice 13 5 2 0 6 28 : 29 19
9 Vlčnov 13 5 1 1 6 14 : 16 18
10 Žalkovice 13 4 2 0 7 19 : 24 16
11 Nivnice 13 4 1 1 7 19 : 25 15
12 Dolní Němčí 13 3 0 2 8 14 : 29 11
13 Újezdec 13 3 0 0 10 17 : 33 9
14 Malenovice 13 1 1 0 11 11 : 40 5

I přes prohru v posledním zápase musíme náš podzimní výkon hodnotit 

velmi kladně. Vždyť třetí příčka v tabulce krajské soutěže není k zahození 

a dělá dobré jméno nejen osvětimanskému fotbalu, ale také městysu sa-

motnému. 

O branky se v podzimní soutěži podělili tito hráči: Ondřej Zýbal (11), Tomáš 

Ondroušek (6), Matěj Otáhal (4), Marek Žandovský (3), Robin Dobeš (2), 

Luboš Křemeček (2), Michal Brhel (2), Petr Chaloupka (1), Erik Fišer (1) a 

Michal Cigoš (1).

V zimní přestávce se zúčastníme turnaje hraného na umělé trávě v Dubňa-

nech. První utkání je na řadě v neděli 29. 1. 2017 v 15: hodin, kdy se střet-

neme s Koryčany. Následovat budou Ne 5. 2. 13:00 Rohatec, Ne 12.2. 15:00 

Gbely, So 18.2. 15:00 Mokrý Háj, So 25.2. 13:00 Dubňany, So 4.3. 13:00 Mi-

lotice a So 11.3. 15:00 Hovorany.

Rád bych poděkoval všem hráčům za vynikající reprezentaci Osvětiman. 

Rovněž bych rád poděkoval realizačnímu týmu, trenérovi Vlastimilu Filásko-

vi, výboru a všem funkcionářům za jejich práci. Hodně díků patří také měs-

tysu Osvětimany, sponzorům a divákům za jejich povzbuzování. 

Dovolte mi, abych Vám všem popřál jménem sportovců příjemné prožití 

vánočních svátků a do nového roku 2017 pevné zdraví, pohodu a hodně 

radosti ze života.

Pravidelné informace o zápasech našich týmů získáte na internetových 

stránkách www.tjosvetimany.jex.cz, rovněž si můžete nainstalovat aplikaci 

do chytrých telefonů „Můj fotbal“ z https://play.google.com/store/apps/

details?id=cz.fotbal.mujfotbal&hl=cs .
Ferdinand Důbrava

Žáci – podzim 2016

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 O. N. Ves 13 12 1 0  56:6 37
2 Nivnice 13 11 0 2 114:28 33
3 Napajedla B 13 11 0 2  80:16 33
4 Břestek A 13 8 3 2  53:13 27
5 Osvětimany 13 9 0 4  60:22 27
6 Bánov 13 8 0 5  56:27 24
7 Hradčovice 13 7 2 4  32:25 23
8 Prakšice 13 6 1 6  43:26 19
9 Velehrad 13 5 1 7  50:53 16
10 Šumice 13 4 0 9  18:76 12
11 Babice 13 3 0 10  30:53 9
12 Mistřice 13 2 0 11  17:68 6
13 Újezdec 13 1 0 12  17:80 3
14 Jalubí 13 0 0 13  2:136 0

Žáci:

• TJ Osvětimany - Jalubí 11:0 (5:0)

• TJ osvětimany - Ostrožská Nová Ves 1:2 (1:2)

• Bánov - TJ Osvětimany 4:2 (1:1)

• TJ Osvětimany - Napajedla 1:5 (1:1)

• Babice - TJ Osvětimany 0:7 (0:4)

• TJ Osvětimany - Šumice 4:1 (1:0)

• Nivnice - TJ Osvětimany 4:3 (0:1)

• Mistřice - TJ Osvětimany 1:7 (1:3)

• Velehrad - TJ Osvětimany  2:8 (1:3)
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Turnaj ve stolním tenise

Vzpomínka

Obecní hospoda uspořádala v sobotu 29. 10. 2016 1. ročník turnaje 

ve stolním tenise. Zúčastnilo se celkem 14 hráčů, kteří byli rozlosováni 

do dvou skupin. Z každé skupiny postupovali 4 hráči vyřazovacím způ-

sobem. O třetí místo hráli Honza Šimčík s Alešem Pfeff erem. Aleš vyhrál 

3 : 1 na sety a obsadil 3. místo. Ve fi nále se utkali Josef Omelka s Jaro-

slavem Sehnalem. Po velkém boji zvítězil Josef Omelka v poměru 3 : 2 

na sety a stal se absolutním vítězem turnaje. Vítězové obdrželi poháry.

Turnaj vyvolal velké nadšení a ohlas. Proto obecní hospoda uspo-

řádal další turnaj a to „čtyřher“, který se uskutečnil v sobotu 26. 11. 

2016. Přihlásilo se celkem 16 hráčů, tedy 8 dvojic, které se utkaly každý 

s každým. Celkové vítězství si odnesla dvojice Petr Churý s Jaroslavem 

Sehnalem. Na druhém místě skončili Ondřej Berka s Josefem Omelkou. 

Bronz získala nejmladší dvojice Ondřej Vašek s Erikem Trlidou.

Poděkování patří panu Jaroslavu Sehnalovi, který je nájemcem v 

obecní hospodě a oba dva turnaje velmi dobře organizačně připravil.  

Redakční rada Osvětimanského zpravodaje věnuje tichou vzpomínku paní Věře Mičkové. V minulých letech byla členkou redakční rady 

našeho zpravodaje a obohacovala jeho obsah svými články o činnosti Klubu důchodců, jehož byla dlouholetou předsedkyní.

Vážení hosté penzionu Malovaný a hospody Na Srubu, rád bych Vám 

touto cestou poděkoval za přízeň, kterou jste nám po celý rok pro-

jevovali. Věřím, že jste u nás byli spokojeni a budete se k nám rádi 

vracet.

Děkuji také všem kamarádům a známým, kteří nám pomáhali s pří-

pravou a organizací akcí - zimní lyžařský závod a maškarní karneval, 

jarní slet čarodějnic.  O prázdninách to byla letní myslivecká noc a na 

začátku školního roku Chřibákův pohádkový les.

V současné době vrcholí přípravy na novou zimní sezónu. Jestli dob-

ře počítám, bude to už dvanáctá. Pro naše hosty rozšiřujeme půj-

čovnu lyží. Lyžaři tak budou mít více místa a pohodlí na přezutí a 

úschovu věcí. Doufám, že nám bude přát počasí a všichni si dosyta 

užijeme lyžování a zimních radovánek.

A protože se blíží Vánoce, přeji všem, aby byly klidné, šťastné a ve-

selé. Do nového roku 2017 pevné zdraví, rodinnou pohodu a mnoho 

šťastných a veselých zážitků třeba u nás na svahu, v penzionu Malo-

vaný anebo v hospodě Na Srubu. Těším se na shledanou.

Miroslav Červenka

• TJ Osvětimany - Prakšice  2:0 (2:0)

• Hradčovice - TJ Osvětimany 0:5 (0:3)

• TJ Osvětimany - Břestek  5:3 (2:2)

• Újezdec - TJ Osvětimany  0:4 (0:3)

Soupiska  žáci  - podzim 2016 - Okresní přebor

Blahynka Sebastián, Broda Martin, Dubský Jindřich, Dudák Ondřej, Ha-

vrda Dominik,  Havrda Vilém, Juřík Filip, Klát Filip, Knápek Radek,  Kola-

ja Štěpán,  Kozlíček Štěpán,  Pelikán Tadeáš,  Rajsigl Bronislav,  Sobotka 

Jakub,  Vajčner Marek,  Vašek Jakub,  Vašek Ondřej,  Žiška Petr.

Nejlepší střelci:

Klát Filip                      30

Vašek Ondřej             16

Havrda Dominik          3 

Rajsigl Bronislav          3 

Naši žáci startovali v Poháru OFS - AZ SPORT AGENTURA

V 1. kole dosáhli tohoto výsledku:

Osvětimany  - Jalubí   15 : 0 a postoupili do druhého kola.

Blahopřejeme! Trenéři žákovského mužstva:  Jiří Hanák, Bohumil Mrkus.

Podle jeho slov budou následovat další turnaje pro širokou veřejnost. 

Osvětimanská obecní hospoda je asi jedna z mála, ve které se nejen 

pije, ale také aktivně sportuje. 

Sportu zdar a stolnímu tenisu zvlášť!!!

Ski park Osvětimany
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Kulturní a společenské akce v II. pololetí roku 2016

Pozvánky

Termín NÁZEV AKCE Místo konání 

1. 1. Novoroční zpívání kostel sv. Havla

7. 1. Tříkrálová sbírka Osvětimany

21. 1. IV. hasičský bál sál obecního domu

28. 1. Dětský karneval s Jirkou Hadašem sál obecního domu

4. 2. 56. školní ples sál obecního domu

4. 3. Košt vína sál obecního domu

18. 3. Jede vláček Moravú sál obecního domu

1. a 2. 4. Divadelní představení "Charleyova teta" sál obecního domu

8. 4. Velikonoční jarmark sál obecního domu

16. a 17. 4. Velikonoční zpívání kostel sv. Havla

14. 5. Den matek a výstava retro věcí sál obecního domu

květen * Branné odpoledne Osvětimany

květen * Okrskové hasičské závody koupaliště Osvětimany

4. 6. Pouť hora sv. Klimenta

9. 6. Noc kostelů kostel sv. Havla

10. 6. V. festiválek Osvětimany

červen * Hudební noc sál obecního domu

červen * Besídka ZUŠ sál obecního domu

*termín bude upřesněn
    

Zveme Vás do kina

  6. 1. 2017 Tajný život mazlíčků  20. 1. 2017 Warcraft: První střet

Obchůdek a cukrárna

Kateřina Struhová

Otevírací doba o Vánocích:
24. 12. Štědrý den 22.00 – 24.00 

„Setkání po půlnoční"

25. 12. ZAVŘENO

25. 12. - 31. 12.  14.00 – 18.00

1. 1. 2017 ZAVŘENO

více na www.obchudek-osvetimany.cz
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Redakce přeje všem občanům Redakce přeje všem občanům 

krásné prožití vánočních svátků krásné prožití vánočních svátků 

plné klidu a rodinné pohody plné klidu a rodinné pohody 

a v novém roce 2017 a v novém roce 2017 

hlavně pevné zdraví.hlavně pevné zdraví.


