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Úvodní slovo starosty
Vážení občané,
pomalu končí rok 2017, a tak jako již po mnoho let i nyní, v čase
vánočním, otevíráte nové číslo obecního zpravodaje. Dvakrát ročně
Vás pravidelně informuji na jeho stránkách o dění v Osvětimanech
a bude tomu tak i nyní.
V červnovém čísle jsem Vás seznámil s důležitými akcemi za
první půlrok. V tomto čísle Vás chci stručně informovat o nejdůležitějších akcích a událostech, které se uskutečnily v druhé polovině
letošního roku.
Po dokončení „Rekonstrukce víceúčelových sportovních ploch
Osvětimany“, financované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, a snaze stále zlepšovat podmínky pro sportovní vyžití žáků ZŠ
v rámci výuky tělesné výchovy a dalších uživatelů tělocvičny ZŠ, byla
provedena „Renovace podlahy tělocvičny“, která spočívala v broušení, tmelení, lakování a lajnování parket podlahy tělocvičny. Na tuto
akci jsme žádali o dotaci a byla nám poskytnuta z fondu Zlínského
kraje na základě Programu na podporu obnovy Venkova ve výši
84000,- Kč. Celkové náklady činily 168.000,- Kč. Současně byla provedena renovace parket chodby u šaten, která byla hrazena v plné
výši z prostředků městyse.
V rámci podpory zdravého pohybu a sportu napříč všemi věkovými kategoriemi byl vylepšen a doplněn sportovní areál o Workoutové hřiště. Tato sestava lavic, žebříků, šplhací tyče, bradel a ručkovadla umožňuje provádět různé posilovací cviky s využitím vlastní
váhy. Na tuto sestavu jsme získali dotaci v rámci podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora obnovy a rozvoje venkova ve
výši 158 372,- Kč. Celkové náklady činily 226 246,- Kč a z vlastních
zdrojů jsme uhradili 67 874,- Kč.
V pokračující údržbě a obnově kulturních památek v obci jsme
z Ministerstva kultury ČR v rámci státní finanční podpory v programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností“ obdrželi dotaci ve výši 59 000,- Kč určenou na zrestaurování kříže z 19. století, který stával u komunikace
z Vřesovic do Osvětiman. Tento kříž byl zničen dopravní nehodou
dne 3. 12. 2009 a od té doby byl uložen na hospodářském dvoře.
Kříž byl zrestaurován nákladem 152 950,- Kč. Z vlastních zdrojů
jsme poskytli částku 93 950,- Kč. Ve snaze zabránit dalšímu možnému poškození kříže dopravní nehodou byl na základě povolení
Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje
zrestaurovaný kříž dne 29. 11. 2017 postaven asi o 15 metrů blíž
k Osvětimanům a 3,5 m dál od krajnice vozovky. Skvěle provedené
dílo vyšlo z dílny restaurátora MgA. Tomáše Martináka a byla to již
pátá sakrální památka v naší obci restaurovaná jeho rukou. Děkujeme za skvělou práci.
Ze stavebních akcí musím vzpomenout opravu ordinace dětské
lékařky na zdravotním středisku, která spočívala v odstranění vlhnutí zdiva, opravy omítek a podlahy, včetně vymalování celé ordinace,
a to nákladem 46000,- Kč.
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Pokračováním úprav a oprav budovy fary a farního dvora byla
provedena rekonstrukce koupelny. Původní koupelna již nemohla
sloužit svému účelu. Po dokončení této rekonstrukce je již budova
fary plně funkční a obyvatelná. Na úhradě nákladů za rekonstrukci se
společně podílí obec i farnost.
Největší stavební akcí, započatou v listopadu letošního roku, je
rekonstrukce vodních zdrojů Gotlibka, U Skal a studánka Novotného obecního vodovodu včetně přivaděčů těchto zdrojů, svedených
do sběrné jímky u Jáchymkového. O podporu na tuto akci s názvem
„Vodní zdroje pro městys Osvětimany – lokalita I a lokalita II“ jsme
žádali Státní fond životního prostředí České republiky. Podpora
nám bude poskytnuta ve výši 70% z hodnoty díla 4,106.571,- Kč,
tj. 2,875.000,- Kč. Z vlastních zdrojů poskytneme částku v hodnotě
1,232.000,-Kč. Hodnota díla byla vysoutěžena ve výběrovém řízení
firmou Vodohospodářské stavby Javorník – CZ s.r.o., která se stala
dodavatelem a dílo má dokončit do konce května 2018. U Lokality I bude položeno 1742 m potrubí a rekonstruovány vodní zdroje
Gotlibka a U Skal. U Lokality II bude položeno potrubí z Horních
pasek z rekonstruovaného zdroje studánka Novotného do sběrné
jímky u Jáchymkového v délce 859 metrů. Potřeba rekonstrukce
nefunkčních přivaděčů rekonstruovaných vodních zdrojů se plně
projevila v letošním suchém a horkém létě, kdy skutečná celková
spotřeba vody byla na hraně vydatnosti současných funkčních vodních zdrojů.
Že obec žije bohatým kulturním životem, dokazují oblíbené akce
tradičně pořádané, a to společenský ples SRPŠ, hasičský bál, košt
vína, Dětský karneval, Den matek, folklorní festiválek, slavnosti vína,
slovácké hody, divadelní bál. Za to všem organizátorům těchto akcí
patří velké poděkování. Děkuji hasičům, Klubu žen, Klubu důchodců,
rybářům, myslivcům, včelařům, zahrádkářům, Klimentku - staršímu
i mladšímu, Mladé cimbálové muzice, Osvětimanské chase za krojované hody i za účast na Slavnostech vína, divadelníkům, pěveckému
sboru J. Cveka, Sboru pro občanské záležitosti.
Nemohu se nezmínit o velmi dobrých výsledcích dosažených na
poli sportovním. Zasloužili se o ně hlavně naši mladí šachisté i šachové družstvo mužů, fotbalisté a naši fotbaloví žáci.
Co je třeba a co chceme zbudovat v příštím roce, který je také
posledním v současném volebním období.
Byla podána žádost na podporu z Ministerstva průmyslu a obchodu, Státního programu na podporu úspor energie na období
2017 – 2021, dotačního titulu PROGRAM EFEKT, na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci. VO je zastaralé, poruchové, neekonomické.
Rekonstrukcí se zvýší kvalita osvětlení a sníží náklady na spotřebu
elektrické energie. Realizace v případě obdržení podpory by měla
proběhnout v příštím roce, s možným posunem do roku 2019.
V rámci operačního programu Ministerstva životního prostředí –
prioritní osy Ochrana a péče o přírodu a krajinu jsme opětovně žádali
o podporu projektu „Revitalizace ploch zeleně na hřbitovech v Osvěčervenec - prosinec
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timanech“. Projekt řeší úpravu zeleně na hřbitovech. Souběžně by
měl být zřízen urnový háj, případně i kolumbárium.
Opět budeme žádat o podporu na projekt restaurování dvou
drobných sakrálních památek, a to Kříže z roku 1902 v lokalitě U Cikánového a sochy Panny Marie z roku 1910 u domu s pečovatelskou
službou. Pokud se nám to podaří, budou všechny sochy a kříže včetně
kapličky opraveny a zhodnoceny.
Stále je třeba zhotovit novou střechu na budově ZŠ a zbudovat
ZTV (inženýrské sítě) pro stavbu nových rodinných domů v lokalitě
„U koupaliště“.

Osvětimanský zpravodaj
Je třeba opravit některé místní komunikace a chodníky. Stálým
dlouhotrvajícím problémem je rekonstrukce koupaliště. Možná se
v horizontu několika let dílo podaří.
Snad jsem uvedl vše, co bylo třeba, a na nic podstatného jsem
nezapomněl.
Nyní mně na závěr dovolte, abych jménem svým i jménem celého
zastupitelstva městyse popřál Vám, občanům našeho městyse, klidné a příjemné prožití svátků vánočních a v nadcházejícím roce 2018
hodně zdraví, pohody, osobních i pracovních úspěchů.
Váš starosta Otakar Berka

Budoucím generacím městyse Osvětimany
Díky iniciativě starosty městyse Otakara Berky rozhodlo zastupitelstvo městyse Osvětimany v roce 2016
o zrestaurování kříže, který stával na hranici katastru
mezi městysem Osvětimany a obcí Vřesovice. Kříž byl
postaven v blízkosti komunikace v úseku Osvětimany
– Vřesovice, po její levé straně. To se mu stalo osudným a dne 3. 12. 2009 byl kříž zničen při dopravní nehodě osobním automobilem. Jeho zbytky ležely sedm
let v technických prostorách městyse. V roce 2017
provedl celkovou a náročnou restauraci poničeného
kříže MgA. Tomáš Martinák nákladem 185 tisíc korun.
Po dohodě s Památkovým úřadem byl kříž přemístěn
o 20 metrů směrem k Osvětimanům a postaven dál
od silnice. Stěhování bylo uskutečněno z důvodu jeho
nadměrného opotřebení intenzivním silničním provozem v jeho těsné blízkosti a nebezpečí, že může být
kříž opět zničen.
Postavení nově rekonstruovaného kříže proběhlo
začátkem prosince 2017, tedy téměř na den a osm let
od jeho zničení.
Slavnostní vysvěcení kříže provedl správce osvětimanské farnosti Anton Kasan.
Kříž pochází z první poloviny 19. století a jedná se
o hodnotnou umělecko-řemeslnou práci. Pochází od
neznámého autora. Na čelní straně je patrně vyobrazen reliéf Panny Marie, na zadní straně jsou jména donátorů, kteří nechali kříž postavit. Na levé boční straně
se nachází letopočet 1828. Tento kříž, starý téměř dvě
stě let, patřil neodmyslitelně ke koloritu této části krajiny a je jen dobře, že se jej podařilo znovu obnovit
a najít mu nové, bezpečné a důstojné místo.
Doufejme, že další staletí bude chránit budoucí
generace našeho městyse od všeho zlého.
Do schránky byly vloženy české koruny z roku 2017.
Otakar Berka, starosta městyse Osvětimany
Mgr. Lubomír Berka, místostarosta a kronikář
2017
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Společenská kronika
Nově narození občané
Radovan Pojezný
Eva Sedláčková
Klára Špalková
Viktorie Minářová
Oliver Milan Morton

Vítání Olivera Milana Mortona

Vítání Klárky Špalkové

Významná životní jubilea
Paní Rýznarová s dětmi
80 let
Milan Zálešák
Růžena Budíková
Jitka Kyliánová
85 let
Zdeňka Rusňáková
Marie Hrušťáková
Miroslav Křemeček
Marie Berková

Naše řady opustili
tili
Antonín Vrtal
Čest jeho památce.

90 let
Anna Rýznarová
93 let
Anna Kostíková
Všem jubilantům přejeme dobré zdraví, mnoho životní pohody
a stále dobrou náladu.

Stav obyvatel
k 30. 11 .2016
narozeno
zemřelo
přistěhováno
odstěhováno
stav k 30. 11. 2017

857 obyvatel
10 občanů
9 občanů
29 občanů
22 občanů
865 obyvatel
Dana Hrušťáková
matrikářka
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Městys Osvětimany, občané i farníci blahopřejí otci Mgr. Antonu Kasanovi, správci osvětimanské farnosti,
M
nostti,
ti
k významnému životnímu jubileu 50 let.
Př
udd.
Přejeme
mnoho zdraví, štěstí a pohody. Otče, buďte i nadále tak usměvavý a optimistický jako doposud.
Máme Vás rádi a vážíme si Vaší práce pro náš městys i farnost.

Tříkrálová sbírka 2018 se uskuteční v sobotu 6. ledna 2018
Vážení občané, v sobotu 6. ledna 2018 vyjdou opět do našich ulic koledníci Tříkrálové sbírky. U prahů Vašich domácností popřejí šťastný
nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a poprosí o příspěvek
do zapečetěné pokladničky. Výtěžek sbírky, kterou pořádá Oblastní
charita v Uh. Hradišti, je určena na:
- nákup dalších zdravotních pomůcek pro domácí hospicovou péči
a půjčovnu kompenzačních pomůcek,
- na přímou pomoc občanům Uherskohradišťska, podporu rodin
v krizi (především s malými dětmi)
- a na spolufinancování výstavby Nízkoprahového centra pro osoby
bez přístřeší v Uherském Hradišti.
Věříme, že i v roce 2018 se nám s Vaší pomocí podaří podpořit projekty, které pomáhají těm nejpotřebnějším. Začněme novým rok dobrým
skutkem. Děkuje sociální komise a městys Osvětimany.
V roce 2017 se do Tříkrálového koledování na Uherskohradišťsku zapojilo
více než 1000 koledníků, kteří ve 46 obcích vykoledovali 2 409 046 Kč.

Kulturní komise

Celková částka pak včetně přerozdělení dalších výnosů činila 2 535 459,68 Kč
a byla rozdělena následovně:
Projekty Oblastní charity Uherské Hradiště celkem
z toho:
Přímá pomoc občanům Uherskohradišťska
Vozidlo pro Domácí pečovatelskou službu
Vozidlo pro rozvoz obědů seniorům
Vozidlo pro přepravu osob s handicapem včetně úpravy
Pomůcky pro domácí hospicovou péči
Oprava budovy sv. Ludmily na Velehradské třídě čp. 247
Centrální projekty:
Zahraniční humanitární pomoc
Projekty s celostátní působností
Krizový a nouzový fond Arcidiecézní charity Olomouc
Režijní náklady sbírky

1 465 637,78 Kč
220.000,00 Kč
190.000,00 Kč
200.000,00 Kč
410.000,00 Kč
50.000,00 Kč
395.637,78 Kč

252.696,17 Kč
505.392,34 Kč
176.887,32 Kč
134.846,08 Kč

Děkujeme všem malým i velkým koledníkům, duchovním správcům
farností a představitelům obcí za bezproblémový průběh sbírky v roce
2018 a samozřejmě všem dárcům za jejich štědrost.
2017
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Sociální komise
S důchodci je zábava
Dobré vínečko, kávička, pohoštění a k tomu pěkná písnička, nějaký ten vtípek, tanečky a zajímavý program. Takto se odvíjelo nedělní
odpoledne při X. setkání důchodců. Po přivítání panem starostou Otakarem Berkou a paní Milenou Vaculíkovou se to stalo. Přiletěli krásní
a roztomilí andělíčci v bílých šatičkách a svatozáří, snesli se z nebíčka
tak tiše, až se tajil dech. Dva velcí andělé je provázeli při cestě na zem,
k lidem.
Děvčata ze souboru Drmolice všem zazpívala, povykládala a navíc metlama pěkně úřad vygruntovala. A když Jožka Machálek spustil, zpívalo se, naslouchalo a tančilo. Ti nejvytrvalejší vydrželi opět až
do konce. Zábavná tombola měla vnést do tradičního programu zase
něco nového s cílem pobavit. A povedlo se! Nejlepší cenu vyhrála p.
Robková. Snídani s Karlem Gottem jí můžeme opravdu závidět. I pan
starosta si přišel na své - balíček první pomoci zaujímá důstojné místo
v jeho kanceláři.
A nyní chci za všechny moje šikovné holky v sociální komisi – J. Kučerovou, J. Pončíkovou, J. Sojákovou, J. Zálešákovou, skvělé asistentky
Natálku a Nikolku a paní M. Čevelíkovou vyjádřit, že jsme se snažily
připravit pro naše spoluobčany pěkné nedělní odpoledne. Věnovaly
jsme tomu hodně sil a svého času, proto nás povzbudilo, když se nám
dostalo pochvaly a poděkování.
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Vážení spoluobčané, přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků
v radosti, klidu a pohodě mezi svými nejbližšími. Ať se Vám při rozbalování dárečků zajiskří v očích a zahřeje Vás u srdíčka. Hodně zdraví, síly
a optimismu. Vykročte do nového roku s novým předsevzetím a elánem.
Za sociální komisi Milena Vaculíková

červenec - prosinec
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Osvětimanský smíšený pěvecký sbor
Ve čtvrtek 16. listopadu jsme se zúčastnili Predkaterinského zpívání sborů a besedy u cimbálu s Cimbálovou muzikou Mladí Burčáci z Míkovic v Boršicích u Blatnice. Kromě našeho sboru účinkovaly mužácké
sbory Derfla, Míkovjané, Kunovjané, Dolněmčané a Boršičané. Netradiční bylo noční zpívání sborů v ulicích Boršic s názvem Píseň valící se
nocí Boršicama. Akce to byla moc pěkná, plná krásných písní, tance,
družných kontaktů, nových podnětů pro další práci sborů a v neposlední řadě výborného občerstvení.
Často si vzpomeneme na paní Věru Mičkovou. Snad nás nakazila
svým elánem a optimismem a my se znovu pouštíme do práce, které
určitě není málo a není vůbec snadná, ale o to krásnější.

- 9. 4. Květná neděle ve farním kostele sv. Havla v Osvětimanech
- 14. 4. Velkopáteční obřady v kostele sv. Havla v Osvětimanech
- 16. 4. Zmrtvýchvstání Páně ve farním kostele sv. Havla v Osvětimanech
- 30. 5. ZUŠ OPEN ve Strážnici ve venkovním areálu ZUŠ Strážnice
- 4. 6. Svatodušní pouť na Hoře sv. Klimenta
- 9. 6. Noc kostelů v kostele sv. Havla v Osvětimanech
- 7. 10. Hodová mše ve farním kostele sv. Havla v Osvětimanech
- 8. 10. Mše za P. Antona Kasana k jeho 50. narozeninám ve farním
kostele sv. Havla v Osvětimanech
- 16. 11. Predkaterinské zpívání sborů a beseda u cimbálu v Boršicích
u Blatnice

Současné obsazení sboru
soprán: Marie Bartošíková, Anna Mirošová, Marie Píchová, Marie Žáčková, Hana Stávková, Dana Dudáková
alt: Anna Sukopová, Gabriela Kabrnová, Jana Vajčnerová, Marcela Pohanková
tenor: Jaroslav Cvek st., František Luňák, Lukáš Mrkůs
bas: Zdeněk Pícha, Vladimír Kabrna, Jaroslav Cvek ml., Dominik Cvek

V tomto roce ještě 2. 12. vystoupíme na adventním koncertu za
účasti hostů - Vážanského pěveckého sboru „Pro radost“ a Komorního
souboru ZUŠ Strážnice ve farním kostele sv. Havla v Osvětimanech,
3. 12. na adventním koncertu v kulturním domě ve Bzenci, 16. 12. na
adventním koncertu ve Vřesovicích, 24. 12. a 25. 12. při příležitosti Vánoc ve farním kostele sv. Havla v Osvětimanech a 25. 12. ve vánočním
programu v Labutech.
Všem přeji krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí
Kde jsme letos zpívali
- 1. 1. Slavnost Matky Boží Panny Marie ve farním kostele sv. Havla v novém roce.
Jaroslav Cvek st.
v Osvětimanech

2017
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Cimbálová mladá osvětimanská muzika
Muzika dostala pozvání vystoupit na Mezinárodním folklorním
festivalu – 48. liptálské slavnosti. Jednalo se o společné pásmo souboru Lipta – senioři a osvětimanské muziky, která soubor hudebně
doprovázela. Původní záměr či nabídka doprovázet všechny jejich
soubory, kterých mají asi pět od malůšat až po seniory. Jenže času
bylo na zkoušení málo a pak vzdálenost do Liptálu. Tak jsme nakonec
nacvičili pouze se seniory, se kterými se známe od vystoupení v roce
2015 v Polsku. V sobotu 26. srpna v amfiteátru Liptál jsme hráli tanečníkům – seniorům a samostatně jsme své pásmo zakončili písněmi
z Osvětiman. Pak jsme si zahráli u zámku svá pásma písní. Večer byl
věnován zahraničním souborům z Kostariky, Indie, Rumunska, Dánska,
Polska a Slovenska. Jejich temperament je pro nás trochu jiný jako náš
folklor. Závěr ukončil velkolepý ohňostroj. Večer pak začal u cimbálu,
ovšem jediná muzika, co tam zbyla, byla naše. Kdo se bojí, nesmí do
lesa. Hrálo se a kdo z muzikantů měl housle, zahrál si s námi. Hrálo se
dlouho přes půlnoc. Ubytování bylo zajištěno přímo v Liptále kousek
od školy, kde jsme se stravovali. Nedělní program začal průvodem přes

Liptál všech zúčastněných souborů, hlavně zahraniční tomu dali hodně
temperamentu. Od 15 hodin začal galaprogram, ve kterém jsme byli
zařazeni i my do programu s tanečníky seniorů. Festival skončil a snad
jsme tam zanechali dobré jméno. Spolupráce s liptálskými je vždy příjemná, i když je to trochu na poslední chvíli. Jsou tam zakotvené kořeny
spolupráce, která snad bude pokračovat. Jejich tradice je dlouhodobá,
vždyť to byl již 48. ročník! Že nám to hrálo dobře, děkujeme p. Jakubovi
Špalkovi, který si dal tu práci a pásmo s námi nacvičil. Pokud chcete
vědět jak se hraje před plným amfiteátrem, tak Vám na to odpoví Ti,
co jsou na fotce zleva: Tomáš Falešník j.h. housle, Ondřej Vašek – viola,
kontry, Jakub Zapletal – housle, kontry, Jakub Vašek – housle – prim,
Jonáš Frýza – cimbál, Petr Chaloupka j.h. basa, Ondřej Hlaváček –
housle, Viktorka Vykoukalová – housle a Anička Mráčková j.h. klarinet
(j.h. – jako host).
Závěrem ještě společné vystoupení 16.9.2017 v Boršicích na Burčákových slavnostech, kde jsme opěr hráli liptálským tanečníkům,
kteří byli nadšeni celým programem slavností. Na fotu jsou Ti, kterým
hrajeme. Tanečníkům – seniorům
z Liptálu.
Ti, kteří si myslí, že jsou staří, tak
malý příklad: i když to není taktní,
jedné z tanečnic je již 78 let a dojíždějí na zkoušky každé pondělí ze Zlína,
Jesenného i Vsetína. Jediný problém
– chybí muzika.
Petr Chaloupka

Mateřská školka
Zprávičky z naší mateřské školky
Je mi milou povinností napsat pár řádků o dění v naší mateřské
školce. Letošní školní rok pro nás začal většími organizačními, ale
i personálními změnami. Kapacita MŠ byla navýšena na 34 dětí, z toho
18 chlapců a 16 děvčat.
Děti jsou rozděleny do dvou tříd, jedna třída Opičky se 24 dětmi je
ve stávající třídě MŠ a druhá třída Sovičky s 10 dětmi je v nově zrekonstruované třídě. Místnost dříve sloužila jako odpočinková. Třída je nově
vymalována, položena nová podlaha a máme zde i nový nábytek.
O děti se starají a vzdělávají je Kateřina Líčeníková, Marie Kučeříková a Veronika Ondrišová.

Je velmi důležitá trpělivost rodičů i nás učitelek. Děti si časem zvyknou,
zapojí se do chodu a aktivit mateřské školky.
Rádi se účastníme divadelních představení. Na jedno z nich jsme
byli pozváni do Speciální školy ve Vřesovicích, hráli ji p. Přeučil a p.
Hrušková a pohádka se jmenovala Čert a Káča.

Co už jsme zvládli?
Září
Září je pro nás vždy náročný měsíc, letos o to více. Přibylo nám hodně nových dětí a ty ne vždy zvládnou přechod od maminky bez slziček.
8
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Plánovaná Drakiáda pro rodiče se nám letos nevydařila, počasí nás
Na další představení k nám byly pozvány děti z MŠ Medlovice
zklamalo. Tak snad příští rok.
a Stříbrnice na pohádku divadla Rolničky.
Dne 15. listopadu jsme uspávali broučky. Ty si děti namalovaly na
kamínky a uložily je na zahradu ke spánku s kouzelným zaklínadlem.
Závěr měsíce nám zpříjemnil Výukový program Bílé Karpaty – Jak
Křemílek a Vochomůrka pili čaj. Děti ochutnávaly bylinné čaje, mátový,
heřmánkový apod.
A protože se Vánoce pomalu blíží, připravili jsme si perníkové těsto
a pustili se do pečení perníčků. Děti válely, vykrajovaly a ochutnávaly.
Byli jsme osloveni, abychom vyrobili vánoční dekorace na tradiční
vánoční jarmark. Děti tvořily např. svícny, vánoční ozdoby, andělíčky či
čepičky a jiné.
Prosinec
A je před námi krásný měsíc. Na ten se těší nejen ti nejmenší, ale
i dospělí. Pro nás dospělé je ale náročnější. S dětmi připravujeme pásma písniček, básniček či tanečků na Vánoční rozjímání.
Těšíme se na návštěvu čerta, Mikuláše a anděla, ti dětem za pěknou básničku či písničku nadělí dárek.
A také čekáme na příchod Ježíška, ten nám snad pod stromeček
nadělí také překvapení. Tímto bych chtěla poděkovat všem rodičům,
kteří se podílejí na akcích mateřské školy.
Děkujeme základní škole, rodičům a firmám, kteří nám přispěli finančním darem, a tak jsme mohli dětem zakoupit hračky, vzdělávací
a didaktické hry pod stromeček. Všem moc děkujeme.

Říjen
Od měsíce října mají možnost děti navštěvovat kroužek anglického
jazyka pod vedením p. učitelky Martiny Kockové. Pro předškolní a starší
děti je připraven kroužek Hry na flétnu.
Metoda dobrého startu, která je zaměřena na rozvoj jemné motoriky, je určena pro předškoláky, těch máme v letošním roce pouze čtyři.
I nadále probíhají výukové programy z Bílých Karpat. Přednášející
si vždy pro děti připraví zajímavé téma. Děti se dozví více o přírodě, životě na zemi i pod vodou.
Spolupracujeme a setkáváme s okolními školkami. Dne 19. října
k nám zavítaly děti z MŠ Vřesovice na pohádku p. Sasínové.
To jsem tak v krátkosti shrnula, co se u nás děje. Už mi nezbývá jen
První společnou akcí pro rodiče bylo Vyřezávání dýní. Sešli jsme se popřát Vám krásné prožití vánočních svátků, užívejte rodinné pohody
odpoledne v mateřské školce, kde si rodiče s dětmi vytvořili různé bu- a do nového roku přejeme zdraví a štěstí.
báky a strašidla. Dýně byly vystaveny ve školní zahradě.
Kateřina Líčeníková
V pondělí 30. října jsme uspořádali Lampionový průvod se stezkou
vedoucí učitelka MŠ
odvahy a závěrečným ohňostrojem. I
když nám zpočátku počasí nepřálo, tak
večer se umoudřilo a děti se tak těšily
na setkání s bílou paní, čarodějnicí
či čertem. Kdo zvládl stezku odvahy,
čekal ho na náměstí ohňostroj. Tímto
bych chtěla poděkovat rodičům za přispění na koupi ohňostroje a všem, kteří
se podíleli na organizaci.
V říjnu proběhlo u dětí ve školce
vyšetření řeči – tzv. logopedická depistáž.
Listopad
V měsíci listopadu jsme navštívili
společně s MŠ Vřesovice Slovácké divadlo, kde proběhlo představení Špalíček pohádek. Pohádka byla pěkná,
ale zároveň i strašidelná, plná písniček
a tanečků.
2017
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Základní škola
Nový školní rok 2017/2018 byl netradičně zahájen v kmenových
třídách oproti předchozí zvyklosti konat toto setkání v tělocvičně. Důvodem byly dokončovací práce na úpravě povrchu parket v tělocvičně
a tyto nedovolovaly větší pohyb osob. Do svých řad jsme letos přivítali
dvacet prvňáčků, které si pod svá křídla vzala paní učitelka Petra Vilímková. V září nastoupilo do naší školy celkem 134 žáků, což je o osm
více než v loňském školním roce. Podívejme se na skladbu žáků. Naši
základní školu v současnosti navštěvuje 53 žáků z Osvětiman, 32 žáků
z Medlovic, 29 z Vřesovic, z Újezdce 11, po dvou žácích z Hostějova a Labut, po jednom z Bučovic, Bzence, Skalky, Syrovína, Ostravy a Stříbrnic.
Přehledy o pohybu počtu žáků z minulých let nám ukazují na jejich
pozvolné zvyšování. Je pravděpodobné, že v rozpětí dvou až pěti let
můžeme čekat výrazný nárůst žáků v základní škole, a to nás velmi těší.
Chtěla bych Vás nyní seznámit i s personálními změnami v mateřské
a základní škole od počátku školního roku. V mateřské škole pracují vedle
vedoucí učitelky Kateřiny Líčeníkové dvě nové paní učitelky, a to Marie
Kučeříková a Veronika Ondrišová. Druhá jmenovaná paní učitelka působí
zároveň na částečný úvazek i jako školní asistent. Pedagogický sbor základní školy posílila Mgr. Petra Vilímková, učitelka v 1. ročníku, a v rámci
inkluze jsme přijali asistentku pedagoga – paní Evu Tomečkovou. Kromě
již jmenovaných pracuje na částečný úvazek jako asistent pedagoga Dana
Hurdesová, vychovatelka ve školní družině, a paní Hana Pašková.
Nyní si připomeňme alespoň některé důležité aktivity školy a jejich financování. V předchozím školním roce jsme se zapojili do dotačních titulů EU a MŠMT a v rámci nich se nám podařilo získat pro školu
720 000,- Kč. Můžeme se pochlubit zrekonstruovanou školní kuchyňkou, zbudovanou nákladem 110 000 Kč, která je zázemím pro pedagogy a zároveň slouží jako cvičební kuchyň pro výuku pracovních činností
dívek k výuce vaření. Pořídili jsme interaktivní panel do učebny 7. třídy za 80 000,- Kč a 4 dataprojektory, které jsou umístěny v učebnách
II. stupně, za 110 000,- Kč. V mateřská škole byla rovněž instalována
interaktivní tabule za 70 000,- Kč. Do oprav a vybavení nově zřízené
druhé třídy mateřské školy se investovalo 100 000,- Kč na nákup lůžek,
stolečků a židlí, skříněk, za novou podlahu, koberec a malování. Tyto
investice byly podmíněny povinnými aktivitami našich pedagogů, a to
působením školního speciálního pedagoga Mgr. Kateřiny Motalové,
rozvíjením čtenářské gramotnosti ve třech čtenářských klubech pod
vedením Mgr. Blanky Kohoutové a Mgr. Mileny Vaculíkové, činností
školního asistenta Martiny Kockové v mateřské škole a dalším vzděláváním pedagogů mateřské školy.
Vážíme si spolupráce s vedením městyse Osvětimany, díky níž se
můžeme chlubit nově zrekonstruovaným školním hřištěm s doskočištěm, tartanovou a travnatou plochou. Už od září slouží tyto prostory
i s nově instalovaným workautovým koutem plně našim žákům jak
v tělesné výchově, tak dětem ve školní družině a klubu. Za toto ještě
jednou velké díky.
Na naši školu jsou kladeny vysoké nároky kvůli zajištění rovného
přístupu ke vzdělávání všech dětí a žáků tak, aby byl plně využit po10

tenciál každého z nich. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zapojit do
pětiletého projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické
praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání a je spolufinancován EU. Díky projektu bezplatně získáme např. koučink a mentoring v oblasti profesního rozvoje pro pedagogy a vedení školy, služby
odborných poradců jako je speciální pedagog a školní psycholog, kurz
pro vedoucí pracovníky školy a podporu služeb v rámci našeho školního
poradenského pracoviště. Účastí v projektu se staneme součástí krajské
sítě podpořených škol a školských zařízení, se kterými navážeme užší
spolupráci výměnou zkušeností a příkladů dobré praxe.

Jsme úspěšní
Chceme se pochlubit zejména úspěchy našich žáků na poli sportovním. Dne 25. října se žáci pod vedením Mgr. Žanety Gabrielové zúčastnili futsalového turnaje O pohár ředitele školy, který pořádala ZŠ
Boršice v místním moderním Volnočasovém centru. Akce se zúčastnilo
celkem šest týmů z celého mikroregionu. V celkem v patnácti utkáních
bylo vidět mnoho krásných zákroků nejen gólmanů, ale i hráčů v poli.
S obrovskou radostí po vypjatých bojích přivezli kluci do školy 1. místo,
překrásný pohár, ale také diplom za nejlepšího gólmana turnaje, kterým byl vyhlášen Ondřej Dudák.

Sportovní úspěchy

Sportovní úspěchy
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Chlapci si vysloužili nejen pochvalu do žákovských knížek za vzornou reprezentaci školy, osobní gratulace od pana ředitele a paní zástupkyně, ale především odměny v podobě lístku na fotbalové utkání
nejvyšší soutěže v republice HET Ligy týmů 1. FC Slovácko vs. FC Viktoria
Plzeň. Náš tým hrál v sestavě: Bronislav Rajsigl, Radek Knápek, David
Broda, Adam Šíma, Ondřej Dudák, Dominik Havrda, Štěpán Kolaja, Jakub Vašek a Tadeáš Pelikán.

Namaluj svého anděla
Tak se jmenovala výtvarná soutěž
školních družin v Tupesích, které jsme
se zúčastnili. Za dobrou reprezentaci
si zaslouží poděkování tato děvčata
- Hrabcová Hana, Křížanová Izabela, Morton Annabelle a Prostináková
Monika. Na krásném 2. místě v mladší
kategorii se umístila naše Hanka Hrabcová.

1. třida

Hanka Hrabcová

2. třída
Stejně jako každoročně i letos nás navštívili pracovníci HZS Uherské
Hradiště s projektem Hasík, který pomáhá dětem orientovat se při pomoci a záchraně sebe nebo i jiných. Děti se při první besedě dověděly,
kam a jak mají telefonovat, stane-li se nějaká nehoda, úraz nebo požár,
jak se mají zachovat při nálezu zápalek, jaký může být oheň, jak vypadá
celá zásahová výstroj hasiče s lahví vzduchu. Při druhé besedě se žáci učili
tomu, co dělat, pokud jsou přímo v ohnisku požáru. Třetí beseda s přímou
účastí žáků na hasičské zbrojnici v Uh. Hradišti se uskuteční na jaře 2018.

Výtvarná soutěž
Hasík ve 2. třídě

Napsali o sobě
1. třída
Letošní prvňáčci jsou parta dvaceti veselých a pracovitých námořníků. Třídu nám zdobí úlovky v podobě již naučených písmenek a číslic,
ale také velká papírová chobotnice, medůzy, mořské panny a spousta
rybiček. Každý z námořníků dostal palubní lístek, aby mohl vyplout na
strastiplnou cestu napříč vědomostmi a dovednostmi, které jim naše
škola zprostředkovává.

Námořníci z 1. třídy
2017

3. třída
Žáci 3. třídy věnují hodně volného času hudbě a tanci. Hrají na klavír,
housle, zobcovou flétnu, bicí. Zabývají se také sólovým zpěvem. Chodí do folklórních souborů Klimentek, Vřesovjánek, Buchlovjánek. Tančí
také aerobic v Kostelci u Kyjova a v Uherském Brodě. Zapojují se do řady
vystoupení: Vánoční rozjímání, Den matek, Školní akademie, Zpívání na
schodech, folklórních festivalů a řady dalších. Soutěží ve zpěvu i tanci.
V současné době připravují vystoupení na Vánoční rozjímání.

O přestávce ve 3. třídě
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6. třída
V naší třídě jsou skoro samí kluci, holky jsou tu jenom čtyři. Ale
všichni jsme kamarádi a vždycky se velmi dobře pobavíme jak v hodinách, tak o přestávkách. Hodně si navzájem pomáháme a máme hodnou paní učitelku třídní. Je fajn, že je v naší třídě hodně chytrých žáků.
Naše třída je hezká a útulná.

Kroužek Hry na flétnu
4. třída
První třída kašička,
druhá třída růžička,
třetí třída hodní žáci,
čtvrtá třída poškoláci.

6. třída

To na naše čtvrťáky určitě neplatí. Stala se z nich třída velkých a sa7. třída
mostatných kluků a holek, kteří jsou výborní pracanti (dosvědčí pan
Jsme hodní jako čertíci. Těšíme se, co všechno ještě společně do
školník) a s kterými se nemusí paní učitelka bát vydat na exkurzi do deváté třídy zažijeme. Je nás osmnáct, devět chlapců a devět dívek.
Brna, nebo UH. Jsou veselí, přátelští a rádi pomáhají.
Dalo by se říct, že ideální uskupení. Ale…! Jsme v pubertě. Pořádně to
s námi se všemi „ mlátí“. Nic se nám nelíbí, všichni jsou na nás zlí, s nikým se nedomluvíme, nikdo nám nerozumí. Ach jo! Učitelé (i rodiče)
doufají, že se to co nejdříve změní. My někdy také!

4. třída
5. třída
7. třída
Od začátku školního roku máme v naší třídě několik změn. Novou
třídní učitelku Mgr. Janu Brzicovou, která by s námi měla vydržet do
9. třídy. Novou žákyni Elišku, která se k nám přistěhovala. A novou paní
8. třída
asistentku, která pomáhá dětem v naší třídě. Třída jsme živá, ale někdy
Tak nějak všeobecně – jsme třída lenochů. Je nás pouze sedm, ale
až moc rozdováděná, takže všichni učitelé mají s námi hodně práce. Ale když je třeba, umíme se ozvat! Někdy i učitelům dáme co proto, třeba
snažíme se být lepší. Je to jeden z našich největších úkolů – být kama- svým komentářem a nečekanými otázkami. Učit se nám moc nechce,
rádi a pomáhat si. Tak nám držte pěst, ať se nám to podaří!
ale když nás něco zajímá, tak to celkem jde.

5. třída
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I přes naše každodenní „hašteření“ jsme kamarádi. Některé z nás
Nastává předvánoční čas. Děti se už moc těší na Mikuláše, který se
spojují i podobné zájmy, holky věnují svůj volný čas koním, kluci dávají svou družinou na své obchůzce školou obdarovává hodné a učenlivé
přednost moderním technologiím a sportu (jízda na kole, florbal atd.). žáky a těm zlobivým naděluje uhlí. Pak zavítá i k našim nejmenším,
dětem do mateřské školy, a potěší je drobným dárkem. V tuto dobu
Foto: 8. třída
postupně oblékáme školu do nového zimního kabátu, s pečením perKonečně v deváté třídě
níčků se po škole line nádherná vůně hřebíčku, skořice a vanilky. Ze tříd
Devět let uplynulo jako voda a máme tady „začátek konce“. Někte- jsou slyšet koledy, to žáci nacvičují vystoupení k Vánočnímu rozjímání
rým to už dochází a zvyšují studijní tempo, další prozatím zachovávají pro občany. Vyrábíme přáníčka pro své nejbližší a tak nějak den po dni
naprostý klid a ostatní nejspíš proplují devátou třídou stejně jako před- se ladíme do sváteční atmosféry, která vyvrcholí tradičním Zpíváním
chozími ročníky. Přestože se závěr školního roku zdá ještě v nedohled- na schodech, plným koled a pěkných slov, které člověka zahřejí. A pak
nu, už nyní máme plno práce. Čeká nás mikulášská nadílka, nácvik se všichni rozejdeme do svých domovů. Žáci si budou užívat vánočních
a chystání na 57. společenský ples, přijímací zkoušky a v neposlední prázdnin v kruhu svých nejbližších a setkáme se spolu až v novém roce
řadě malá maturita. Za necelé tři roky jsme si navzájem na sebe zvykli 2018. Od toho si slibujeme, že nám přinese mnoho dobrého, očekáa až na menší konflikty spolu vycházíme. Při loučení s devátou třídou vaného, jestliže to budou změny, tak aby byly k lepšímu. Přejeme si
budeme mít určitě na co vzpomínat.
zároveň, aby se v něm nestaly výjimečnými radostná nálada, pohoda
a vzájemná vstřícnost, abychom také byli zdraví, šťastní a spokojení po
celý rok.
Vážení občané, Vánoce bývají dobrou příležitostí k tomu, abychom
otevřeli svá srdce, odpustili, radovali se z přítomnosti a pozitivně vyhlíželi do blízké budoucnosti. Přeji Vám za všechny zaměstnance školy
krásné prožití vánočních svátků, těšte se z maličkostí, obdarovávejte,
prožívejte spokojeně pěkné chvíle každý den a mějte se rádi. Vše dobré
do nového roku 2018.
Za základní školu Milena Vaculíková, zástupkyně ředitele
Mgr. Petr Orlický, ředitel školy
Deváťáci

Mikuláš ve škole

Vítáme Vás ve škole

Klub důchodců
Když blíží se Vánoce a poletují vločky,
když peče se cukroví pro děti, psy a kočky,
když se všichni sejdou doma, nevytáhnou paty,
přišel zase po roce večer štědrý, zlatý.
Držíme se za ruce a zpíváme tiše,
koledy jsou písničky z vánočního plyše.
Ustelou nám ke spánku a stromek lesem voní,
do snů tisíc zvonečků, všem lidem tu noc zvoní.
2017

Pomalu a jistě nastupuje období adventu, který bude vládnout čtyři neděle, a pak přijde Štědrý den, dlouho očekávaný dětmi na celém
světě, a jistě se najdou i dospělí, které dárky pod stromečkem potěší.
Ale ještě před tím se bilancuje a hodnotí uplynulé období.
Naši senioři se již tradičně schází každou třetí neděli. V měsíci
červnu nám Mgr. Marie Kordulová připravila přednášku o bylinkách,
kdy se sbírají, k jakému účelu se která bylinka používá, jak se suší
a další rady.
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Opět se nám sešly jubilantky, které slavily své narozeniny. V červenci se měla vše připraveno velmi dobře, i malou tombolu, za což jim patří
Božena Slováková, v srpnu Lidmila Krýsová, v září Růžena Budíková, v říj- velký dík.
nu Ludmila Králíková. Děti z mladšího Klimentku přišly mezi nás, zazpíPro rok 2018 máme připraveny přednášky, besedy, výlet. Do klubu
důchodců mohou přicházet i mladší ročníky. Zkuste přijít mezi nás.
valy, přednesly básničky, popřály s kytičkou vše nejlepší oslavenkyním.
Za Klub důchodců Jiřina Křemečková, Lidmila Krýsová
Koncem srpna jsme si udělali na Žabím rynku táborák, opékali špekáčky, zazpívali si při harmonice. A že bylo pěkné počasí, besedování
nám vydrželo až do večera.
Příjemným zážitkem pro nás byl 10. září výlet do Bučovic. S radostí
jsme uvítali nabídku ing. Michalčíka, bývalého občana Osvětiman, že
nám bude městem dělat průvodce. Nejprve jsme si prohlédli zámek.
Je to chlouba a největší dominanta města. Pak následovala prohlídka
farního kostela a kaple. Zajímavostí pro mnohé byla návštěva židovského hřbitova. Náhrobky jsou rozmístěny po celé ploše hřbitova, místy
v prudkém svahu. Hřbitov je státem chráněnou kulturní památkou. Na
závěr sladké pohoštění v cukrárně a šťastný návrat domů.
Poslední akcí, které jsme se zúčastnili, bylo 26. listopadu 10. slavnostní setkání důchodců. Po krátkém projevu starosty Otakara Berky
vystoupily děti z malého Klimentku, Drmolice z Polešovic a k dobré
Klub důchodců
pohodě zahrál pan Machálek na harmoniku. Děvčata ze sociální komi-
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Na Žabím rynku

Narozeniny Lidmily Krýsové

Narozeniny Boženy Slovákové

Narozeniny Růženy Budíkové
červenec - prosinec
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Klub žen
Vánoční jarmark
V sobotu 2. prosince se na Vánočním jarmarku představilo 10 šikovných žen se svými výrobky. Návštěvníci si mohli prohlédnout i zakoupit
věci u stánku Domova pro osoby se zdravotním postižením Kopretina
z Velehradu, který se k nám pravidelně vrací. Mateřská škola Osvětimany nabízela malé svícny a věci, které dělaly děti. Další stánek nabízel
korálky a náramky, pletení z papíru, výrobky z patchworku, keramické
betlémy paní Koukalové Heleny, keramiku paní Blechové Marie. Děti si
mohly v dílničkách vytvořit pěkné vánoční věci, které si odnesly domů.
Byly pro ně připraveny perníčky, které si mohly nazdobit a odnést.
Návštěvníci si mohli také zakoupit a prohlédnout výstavku vánočních
věnečků a svícnů paní Mrvové Marie.
V programu vystoupily děti z mladšího Klimentku a jako hosté
vystoupil soubor dětí z Vřesovic Vřesovjánek. Obě vystoupení sklidila
velký úspěch. Pro všechny návštěvníky bylo připraveno občerstvení
a zákusky.
Po skončení akce v sále se pak všichni přesunuli před obecní dům,
kde se rozsvěcoval stromeček. Děti z mateřské školy přednesly básničky a pak již přišel Mikuláš, který rozdával dětem dárky. Všem děvčatům
děkuji za celoroční práci a přeji jim i všem občanům do nového roku
jen to dobré.
Za klub žen Křemečková Jiřina

Dětský folklorní soubor Klimentek ml.

Vřesovjánek

Keramické betlémy p. Koukalové

2017

Dílničky

Vánoční jarmark

Stánek Domova pro osoby
se zdravotním postižením Kopretina z Velehradu

Keramika p. Blechové
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Ohlédnutí za Vánočním rozjímáním
Klub žen spolu se ZŠ a MŠ Osvětimany pořádal pro všechny občany
Vánoční rozjímání v obecním domě. Sál se naplnil do posledního místečka a krásnou atmosféru navodily děti z mateřské školky i ze základní
školy. Veselí čertíci, tanečnice, zpěváci i herci. Veselí čertíci svým vystoupením udrželi dobrou náladu, tanečnice – radost z pohybu. Zaznělo spoustu krásných koled zazpívaných dětským sborem i sólově pod
vedením p. učitele Cveka. Závěr patřil pohádce O dvanácti měsíčkách
a komické scénce o ukradnutých dárcích. Všem účinkujícím, učitelům
a lidem, kteří se na tomto podíleli, patří dík. Věříme, že jste na chvilku
zapomněli na předvánoční shon užili si krásné odpoledne v klidu a pohodě.
Za Klub žen a ZŠ a MŠ Osvětimany Jiřina Křemečková

Pohádka O dvanácti měsíčkách

Příběh O ukradených dárcích

Hra na flétničky

Dětský sbor pod vedením p. učitele Cveka

Taneční vystoupení
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Vystoupení dětí z mateřské školky
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Ochotnický divadelní spolek Osvětimany
Vážení spoluobčané!
Ochotnický divadelní spolek Osvětimany bude brzy slavit 20 let
působení v naší obci. Samozřejmě základ spolku je v naší obci a odtud
pochází většina členů souboru. Za tu dobu jste byli svědky již několika
představení, pohádek i divadelních her. V současné době připravujeme
novou komediální hru s názvem Charlleyova teta. Novou hru jsme chtěli
uvést v roce 2017, ale z důvodu nemocnosti a pracovní vytíženosti se
nám datum premiéry posunul na rok 2018. Věřím, že v příštím roce půjde vše tak, jak si představujeme, a zdárně hru nacvičíme.
Většina z Vás si zvykla na to, že měsíc listopad je určen našim divadelním bálům, zaměřeným vždy na konkrétní téma. Letos jsme pojali
bál rockově s osvědčenou skupinou V.S.P. Band. Klasická rocková zábava
nebyla v Osvětimanech 25 let, proto ta změna. Při plánování jsme nebyli jednotní. Někteří měli obavu, že Vás tématem odradíme, ale opak
byl pravdou. Největší účast v historii pořádání divadelních bálů nás mile

překvapila a odezva od Vás, kteří jste zúčastnili, nás těší a do budoucna
zavazuje. Mnozí z Vás se dotazovali, zda je možné udělat rockovou zábavu venku během letních prázdnin. Nedokážu odpovědět, protože mi
není zcela jasné, kde by se zábava v naši obci dala venku udělat?!
Chtěl jsem všem ochotníkům poděkovat za práci, kterou ve volné
chvíli věnují divadlu. Samozřejmě musím poděkovat všem, kteří nám
pomáhají. Všem sponzorům, bez kterých by nemohla být tombola,
hasičům, kteří každoročně obsluhují v baru nebo se účastní scének.
I my se snažíme vždy být nápomocni ostatním a neodmítneme žádnou
vzájemnou výpomoc. Myslím si, že to patří k dobrému fungování každé
kulturní obce.
Přeji všem příjemné prožití Vánoc, veselého silvestra a do nového
roku 2018 hodně zdraví, pohody a osobní spokojenosti.
Martin Hýsek,
vedoucí spolku

Sbor dobrovolných hasičů Osvětimany
Sbor dobrovolných hasičů v Osvětimanech má v letošním roce za
sebou již 118 let působnosti. Stejně jako naši předchůdci i my se snažíme navázat na jejich práci a být všem spoluobčanům, ale i obyvatelům ostatních vesnic ku pomoci. A to nejen při hašení požárů či různých
technických pomocech, ale i jakékoliv jiné práci, ke které jsme požádáni. Letos jsme byli vyzváni k vyklízení nepořádku na faře, farním dvoře
a sklepě. Neváhali jsme a vše co bylo zapotřebí, bylo uklizeno.
Další pomocí našim spoluobčanům byl tradiční sběr železa, který
probíhá každým rokem. I letos se tedy dvě party hasičů vydaly brázdit
ulice Osvětiman a sbírat železný odpad, který jste si pro nás připravili.
My si této Vaší pomoci velmi vážíme a děkujeme za ni. Veškeré prostředky tímto získané jsou použity na dovybavování techniky a výstroje hasičského sboru.
V letošním roce se po krátké pauze uskutečnily Noční závody v požárním sportu v Újezdci. Stejně jako na okrskových závodech, které
proběhly na jaro, se i pro tyto závody podařilo vytvořit ženské i mužské
2017

družstvo. Přes velkou snahu našich borců se SDH Osvětimany – muži
umístili na 4. místě, dívčí družstvo skončilo na zaslouženém 2. místě.
Do našich domácností se pomalu, ale jistě vkrádá zim, začíná období
topné sezóny, což pro hasiče přináší jistou dávku napětí a obezřetnosti.
Stejně jako každý rok Vás i letos prosím, abyste byli opatrní při vytápění vašich domácností a práci s otevřeným ohněm, čímž ochráníte nejen
svůj majetek, ale hlavně Vaše zdraví.
Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku, je nasnadě otázka, kdy se
bude konat Hasičský bál. Je to neuvěřitelné, ale ihned na začátku příštího roku 2018, konkrétně tedy 20. ledna 2018 se uskuteční v pořadí již
pátý Hasičský bál. My pilně nacvičujeme a chystáme pro Vás scénky, zábavu a vše potřebné, abychom si opět společnou zábavu co nejvíce užili.
TĚŠÍME SE NA VÁS !!! Všichni Hasiči a Hasičky si Vám tímto dovolují popřát co nejkrásnější vánoční svátky, dětem bohatou nadílku a příjemný
vstup do nového roku 2018 plný zdraví, štěstí a spokojenosti.
Za výbor SDH Patrik Slovák
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Zásahová jednotka
Po kurzu první pomoci v Žeravicích, který proběhl začátkem června,
nás na konci června vyslalo operační středisko k požáru plastů v Osvětimanech. Tento požár byl včas nahlášen, a tak na likvidaci stačila pouze
naše jednotka. Na začátku prázdnin, radostných dnů pro děti, pořádají
ve Stříbrnicích již několikátý rok ‚‘Den s hasičem‘‘. Na tuto akci jsme byli
pozváni a předvedli jsme zde hasební zásah na budovu. Děti si pak vyzkoušely technické prostředky, kterými naše jednotka disponuje. O týden
později byla jednotka vyslána na žádost zdravotnické záchranné služby
na pomoc při resuscitaci osoby v Nádborové. V druhé polovině července
jsme vyjížděli k polnímu požáru do Vřesovic a na konci měsíce byl vyhlášen poplach ještě jednou, a to kvůli dopravní nehodě se zraněním. Z tohoto zásahu byla ale naše jednotka při jízdě k zásahu odvolána a vrátila
se zpět. Počátkem srpna v dopoledních hodinách na žádost zdravotnické
služby vyjela jednotka do Vřesovic, kde bylo nutné pomoci s otevřením
domu. V říjnu proběhlo ze strany meteorologů varování, že čeká celé naše
území silný vítr. Osvětimanům a blízkému okolí se naštěstí mimořádné
události většího rozsahu vyhnuly, a tak naši hasiči vyjeli pouze k jednomu
odstranění spadlého stromu na pozemní komunikaci.V průběhu druhého
pololetí se jednotka pravidelně scházela, odborně vzdělávala a starala se
o svěřené prostředky, za což patří všem hasičům poděkování.
Čekají nás vánoční svátky, při kterých si spousta lidí dělá doma krásnou atmosféru pomocí svíček, tak myslete při odchodu z domu na to, ať
na vás při návratu místo vánočního stromečku nečekáme my.
Za zásahovou jednotku sboru dobrovolných hasičů Osvětimany přeji
krásné prožití svátků vánočních a šťastné vykročení do roku 2018.
Michal Mlčák, velitel jednotky

Včelaři
Letošní včelařská sezona
Kolik bude medu? Tuto otázku jsme si položili v minulém zpravodaji. Jaro se přitom letos vyvíjelo pro včely slibně, jenže přišlo období, kdy se ochladilo a také časté deště způsobily, že květového medu
bylo méně. Někteří starší včelaři v moravských regionech nepamatují tak nízké medné výnosy za posledních čtyřicet let. Naše včelaře
překonalo veškeré očekávání, vytočených druhových medů. Medu
je méně, než jsme očekávali. Kvalita je na velmi dobré úrovni. První
vzorky jsou odeslané do hodnotících komisí. V roce 2018 se několik
našich včelařů zúčastní II. ročníku Mezinárodní výstavy medů.
Naše včelařská základna se rozšířila, a tak má 15 členů, kteří pečují o 136 včelstev. Jeden člen je bez včel. Bylo vyprodukováno 2 583
kg druhových medů a 66 kg vosku a odchováno 29 matek pro rozšíření včelstev a tvorbu oddělků. Na našem katastru jsou umístěna
včelstva včelařského kroužku a včelstva tří včelařů a jedna včelařka
z jiných organizací v celkovém počtu 88 včelstev. Celkový počet včelstev je 224. Zavčelení České republiky na jeden kilometr čtvereční je
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6,9 včelstev. Hustota zavčelení našeho katastru je 11,3 včelstva na
km² a to je 164 %. ČR je čtvrtou nejzavčelenější zemí na světě.
Dne 15. 9. 2017 se uskutečnilo výjezdní zasedání naší ZO na Žabím rynku. Na této schůzi bylo dílčí hodnocení uskutečněných včelařských akcí. Je nastíněn plán činností na rok 2018. Včelařský ples
se uskuteční 10. února 2018. V tomto roce se připravují poznávací
zájezdy do jižních Čech, Liptovského Hrádku, Slovinska a Myjavy.
Účast na všech oblastních včelařských akcí jako Zlatá včela, dožínky spojené s prezentací medů, mezinárodní výstava medů, společné
schůze s družebními ZO České Budějovice, Myjava a podobně. Dále
bude upřesněno v průběhu pracovního podletí.
Ve dnech 12. - 13. srpna jsme na dožínkách v Kyjově prezentovali
naše regionální medy, které již tradičně jsou spojeny s ochutnávkou
a prodejem. Náš stánek navštívila spousta dětí a mládeže v doprovodu rodičů. Přivítána byla i vládní delegace v čele s předsedou vlády.
Naše ZO uspořádala 8. - 10. 9. 2017 zájezd do Slovinska. Zájezd
byl směrován v severovýchodní části okolo Murské Soboty. Návštěva včelařství Tigeli - degustace. Prohlídka jeruzalemských kopců
červenec - prosinec
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a návštěva vinného sklepu s degustací. Jeruzalém založili křižáci.
Směrem na východ podél severní hranice Chorvatska se rozkládá
malebná vinařská oblast Jeruzalém se stejnojmennou vesničkou.
Její jméno má se svatým městem skutečně spojitost. Za dob křižáckých válek se zde usadila skupina vojáků, kterým přišlo zbytečné putovat až na blízký východ. Se slovy „je tu krásně, dobré víno
a hezké ženy“ a s ikonou Panny Marie založili osadu, kostel a zůstali. Ubytování Lendava. Sobota: Prohlídka bio mlýna na řece a předvedení několika výrobků - Gornja Bistrica. Následovala prohlídka
včelařství Milena Kovaš - Odranci. Prohlídka včelařství Šomen v Milenci. Prohlídka salonu nábytku a výrobků ze dřeva. Prohlídka
včelařství Lendava v Lendavských kopcích. Prohlídka města Lendava a hradu. Následovalo družební setkání místních Lendavských
včelařů. Neděle: prohlídka výstavy ručních prací, degustace pečiva
a jiných dobrot. Návštěva plantáže orchidejí -Dobrovnik a plantáže rajčat - Renkovci.
Okresní organizace ČSV pořádala ve dnech 2. - 3. září 2017 včelařský zájezd do jižních Čech. Tohoto krásného zájezdu se zúčastnilo
25% místních včelařů. Návštěva rodinného pivovaru Bernard Humpolec. Návštěva včelařství p. Zemánka v obci Cep. Následoval příjezd
do Českých Budějovic, kde v restauraci „Budvárka „ proběhla debata
s místními včelaři. Druhý den jsme navštívili Státní hrad a zámek Český Krumlov. Přilehlé zahrady s otáčivým jevištěm, bylinkové zahrady
a další pamětihodnosti. Návštěva historických motocyklů, hodinových strojů, obrazů, zvonů a nábytků.
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naopak, protože než se vám bílý cukr rozloží na jednoduché cukry,
které tělo přijímá, uběhne dost dlouhá doba, po kterou vy neustále
konzumujete sladkosti, a tělo se neumí bránit a včas zareagovat „mám dost“!!!
Včela létá rychlostí až 28 km/h, může létat až do vzdálenosti
4 - 8 km. V průběhu snůšky je průměrná délka života včely asi šest
týdnů, tři týdny stráví prací v úle a zbytek života sbíráním nektaru,
propolisu a pylu. Život včely létavky je stanoven na letovou délku
240 km. Průměr letové dráhy na den může být až 21,5 km. Záleží na
počasí, teplotě a povětrnostních podmínkách.
Výkonná včelí matka naklade ročně 200 000 vajíček. Ve vrcholném období vývoje včelstva denně naklade až dvojnásobek své
vlastní váhy. Například slepice, kdyby se chtěla vyrovnat včelí matce,
musela by denně snést asi 25 vajec.
Trubec je v úlu trpěn od jara do konce léta a poté (když přestane
snůška) jsou vyhladověni a vyhnáni z úlu ven. Tento neblahý osud je
vyvážen tím, že v době páření matek jsou včelami hýčkání a krmeni
(mají to ty holky dobře vymyšlené).
S přátelským pozdravem František Šišák

Včelí zajímavosti
Med má i jiné výhody, například nezpůsobuje kazivost zubů,
a dokonce ani tloustnutí, protože obsahuje jen necelých 10% sacharózy a ostatní jednoduché cukry (do 70%) se okamžitě vstřebávají do krve. To má za následek, že v momentě, kdy má tělo cukru
dostatečné množství, odmítá další konzumaci medu tím, že na něj
přestanete mít chuť. Proto se medu nemůžete přejíst!!! U cukru je to

Zahrádkáři
Činnost zahrádkářů podléhá rozmarům počasí
Opět i v letošním roce letošní jarní mrazy a v létě sucho u nás i v okolí
ovlivnily úrodu mnoha pěstitelů a v důsledku toho i činnost na objektu zpracovny ovoce. Letošní sezona byla zahájena koncem srpna a bude ukončena
v polovině prosince 2017. Jsme rádi (a zákazníci také), že se nám aspoň na
omezenou dobu podařilo pálenici otevřít a těm málo stálým zákazníkům
vyhovět – děkujeme jim. Také činnost na moštárně byla ovlivněna neúrodou ovoce a moštování bylo prováděno dle dohody se zákazníky.
Kontejner na odvoz tuhých výpalků býval umístěn za pálenicí. Protože býval problém s odvozem kontejneru (bláto nebo sníh) a nebylo
2017

možné jej po naplnění i za špatného počasí vyvézt, byl v srpnu zakoupen kontejner a umístěn na zpevněnou část před zpracovnou ovoce. Na
jaře příštího roku hodláme vyměnit surovinový chladič a opravit přepalovací kotel č. I. Protože toto zařízení je již 60 let staré, je občas nutné
provést opravu nebo i výměnu. Jen doufáme, že k nám bude počasí
příznivější a na opravy či výměny si vyděláme.
Jménem výboru základní organizace Českého zahrádkářského svazu přeji všem zahrádkářům a zákazníkům, kteří využili našich služeb
v pálenici i moštárně, radostné Vánoce a šťastný, úspěšný a příznivější
rok 2018.
Za výbor ČZS Pavel Kníž
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Rybářský spolek Osvětimany
Také v tomto roce pokračovaly práce na vypuštěné Osvětimanské
přehradě, kdy v průběhu jara a léta proběhlo odtěžení a odvoz sedimentu, sanace betonových částí tělesa přehrady a výměna výpustných
ventilů. V současné době jsou již veškeré práce ukončeny a započalo se
s napouštěním. Předpokládáme, že již na jaře proběhne první vysazení
rybí obsádky do revíru.
Co se týče činnosti našeho spolku, tak v lednu tohoto roku byla
opět zahájena činnost rybářského kroužku pro děti k získání prvního rybářského lístku. Zároveň proběhlo i školení dospělých zájemců,
kdy následně, až na jednu výjimku, všichni složili závěrečné zkoušky,
a rozšířili tak naši členskou základnu, která nyní koncem roku čítá
378 členů. Díky soustavné práci se nám tímto daří i přes přirozený
úbytek počet rybářů v našem spolku navyšovat. Brigádnickou činnost
v tomto roce jsme splnili jak v jarním, tak podzimním termínu. Proběh-

lo sečení hráze i části potoka pod přehradou a též sběr odpadků okolo
přehrady. V prvním týdnu letních prázdnin jsme uspořádali již potřetí
,,Noční rybářské závody“, na Klimentském rybníce ve Vřesovicích, kterého se zúčastnilo 48 závodníků z řad dospělých a dětí. Tentokráte nám
počasí přálo a též ryby byly při chuti a většina rybářů odcházela s úlovky a pěkným zážitkem. Pro všechny účastníky a širokou veřejnost byl
k dispozici bufet s grilem, hlavně grilovaní pstruzi byli výborní.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří v uplynulém roce
jakkoliv pomohli při činnosti a aktivitách ve spolku. Hasičům Osvětimany za spolupráci a výpomoc, městysu Osvětimany za vstřícnost při
zřízení sídla spolku a všem sponzorům rybářských závodů a přejeme
Vám KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY a ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK.
Za výbor a všechny rybáře KLUČKA VÍT,
místopředseda

Sumec albín z naší přehrady

Vypuštěná přehrada před odtěžením

Závěr sezóny 2017 v autoslalomu
Autoslalom jsem začal jezdit oficiálně už od svých 15 let, asi v roce
2002. Od 18 let jsem začal jezdit i závody do vrchu a amatérské rallye.
Pro vyhlášení na Mistrovství ČR je třeba získat určitý počet bodů
a odjet několik závodů. Mistrovství ČR, které se jezdí i desetkrát za rok,
jsem vždy získával 1. místo.
Jednou za rok se pak uskutečňuje Vyhlášení Mistrů ČR, kde se mi
také podařilo být první, několikrát druhý z třiceti až sto závodníků, což
se liší rok od roku. Tak se stalo, že mám doma už pěknou sbírku několika
stovek pohárů. Nyní jezdím jen autoslalom.
Tento koníček je celkem nákladný, neboť každý závodník musí zaplatit startovné a navíc k závodům je třeba speciálně upravené auto,
které nesmí jezdit po silnici, takže na závody ho musím dopravit na
vozíku. Autoslalom si může vyzkoušet každý, kdo má auto a nebojí se
do toho jít. V posledních pěti letech se zvýšila rychlost, místy se jezdí i
140 km/h. Samozřejmě lepší auta tam dosahují i větší rychlosti.
Poslední dva roky jsem nezávodil, až letos jsem to zase vytáhl kvůli
focení na moji svatbu. Zrovna se jely závody Mistrovství ČR - autoslalom Zlín, Přerov, pak dvoudenní závod Násedlovice. Na všech letošních
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závodech jsem byl druhý v celkovém pořadí.
V listopadu jsem jel do České Lípy, kde proběhlo Vyhlášení Mistrů
ČR v automobilovém sportu. Získal jsem 2. místo v celkovém pořadí
a 2. místo v kategorii L1.
Více informací o tomto sportu si můžete přečíst na www. autoslalom.cz.
Petr Blažek
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Šachový oddíl žáků a mužů – podzim 2017
Letošní sezóna našeho šachového oddílu začala opět v měsíci září.
Trenérem našich dětí je i pro tuto sezonu 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 hodin v místní škole a od
15 hodin v klubovně šachového klubu – v Obecním domě Osvětimany
(za knihovnou). Na začátek sezóny se zapojilo 5 dětí a kroužek i oddíl je
otevřen všem zájemcům.
Sezóna čtyř Velkých cen okresu Uherské Hradiště byla zahájena
7. 10. 2017 ve Veselí nad Moravou, bohužel náš oddíl se nezúčastnil,
jelikož byly u nás hody.
Druhý turnaj této série jsme 11. listopadu uspořádali v Osvětimanech. Pro všechny hráče jsme přichystali sladkost, drobnou cenu a pro
první tři v každé kategorii ještě medaili a diplom. Turnaje se zúčastnilo
celkem 48 hráčů. Za náš oddíl nastoupilo 5 hráčů. Jakub Vašek se umístil na 13. místě, Ondřej Hlaváček na 15. místě, Filip Juřík na 16. místě,
Tadeáš Pelikán na 19. místě a Daniel Čevelík na 20. místě.
Letos naše hráče čeká turnaj 1. GP ve Zlíně 2. prosince 2017 a 3. VC
v Dolním Němčí bude 9. prosince 2017. Ty jsou až po uzávěrce Zpravodaje. Informace o turnajích budou na stránkách obce.

Muži zahájili letošní sezonu s jedním mužstvem Osvětimany
A. Tým Osvětimany A hraje Regionální přebor Uherského Hradiště. Dne
22. 10. 2017 odehrálo mužstvo první utkání doma s Dolním Němčím B
prohrou 2,5:5,5. Ve druhém utkání 12. 11. 2017 se nám venku s Velehradem podařilo remizovat 4:4.
Závěrem bych chtěl poděkovat Úřadu městyse Osvětimany za
podporu. Všem přeji krásné Vánoce a v novém roce 2018 hodně štěstí,
úspěchů jak v šachovém, tak i osobním životě.
Roman Vrtal

Slavnostní zahájení VC Osvětiman

Daniel Čevelík

Jakub Vašek

Ondřej Hlaváček
2017

Tadeáš Pelikán
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Kopaná muži – podzim 2017
TJ OSVĚTIMANY - ŽALKOVICE 5:2 (1:1)
TJ OSVĚTIMANY - BOJKOVICE 1:0 (0:0)
JAROSLAVICE - TJ OSVĚTIMANY 1:1 (0:1) (6:7pk)
TJ OSVĚTIMANY - NAPAJEDLA 2:0 (1:0)
BUCHLOVICE - TJ OSVĚTIMANY 1:3 (0:2)
TJ OSVĚTIMANY - NIVNICE 5:1 (4:0)
FRYŠTÁK - TJ OSVĚTIMANY 2:3 (1:1)
TJ OSVĚTIMANY - OTROKOVICE 4:1 (2:1)
NEDACHLEBICE - TJ OSVĚTIMANY 2:3 (1:2)
TJ OSVĚTIMANY - SKAŠTICE 2:2 (2:1) (4:5pk)
DOLNÍ NĚMČÍ - TJ OSVĚTIMANY 1:1 (0:1) (2:4pk)
TJ OSVĚTIMANY - OŘECHOV 6:1 (2:0)
KORYČANY - TJ OSVĚTIMANY 3:2 (1:1)
Výsledky – tabulka I. A skupiny B
1 Skaštice
13
2 Osvětimany
13
3 Napajedla
13
4 Bojkovice
13
5 Dolní Němčí
13
6 Nedachlebice
13
7 Koryčany
13
8 Ořechov
13
9 Jaroslavice
13

12
9
6
7
6
7
6
6
4

1
2
3
0
1
0
0
0
2

0
1
0
1
2
1
2
1
2

10
11
12
13
14

Žalkovice
Buchlovice
Nivnice
V. Otrokovice
Fryšták

13
13
13
13
13

5
3
2
2
1

0
2
2
1
1

2
0
1
2
0

6
8
8
8
11

Střelci muži – PODZIM 2017
Zýbal Ondřej 14
Šmatelka Pavel 4
Salay Jakub
7
Křemeček René 4
Otáhal Matěj 5
Chaloupka Petr 1

25
13
17
19
12

:
:
:
:
:

24
26
31
35
31

17
13
11
10
5

Švrček Marián 1
Garčic Michal 1
Skřivan Adam 1

Pozvánka na zimní turnaj 2018 v Dubňanech – mužstvo mužů
TJ Osvětimany.
TJ Osvětimany zve naše fanoušky na zimní turnaj 2018. Přijeďte povzbudit naše hráče!
0
1
4
5
4
5
5
6
5

48
38
21
37
26
25
19
26
23

:
:
:
:
:
:
:
:
:

6
17
13
28
23
25
19
38
33

38
32
24
22
22
22
20
19
18

So 27. 1. 15:00 Koryčany - Osvětimany
Ne 4. 2. 13:00 Osvětimany - Gbely
So 10. 2. 13:00 Radimov – Osvětimany
So 17. 2. 11:00 Dubňany – Osvětimany
Ne 25. 2. 13:00 Ratíškovice – Osvětimany
So 3. 3. 15:00 Osvětimany - Mokrý Háj
So 10. 3. 15:00 Osvětimany - Velká n. V.

KOPANÁ ŽÁCI - okresní přebor - PODZIM 2017
O.N.VES - TJ OSVĚTIMANY 6:1 (2:1)
TJ OSVĚTIMANY - ÚJEZDEC 4:1 (1:0)
MISTŘICE - TJ OSVĚTIMANY 7:0 (3:0)
TJ OSVĚTIMANY - NIVNICE 0:3k nehráno
PRAKŠICE - TJ OSVĚTIMANY 6:0 (4:0)
TJ OSVĚTIMANY - TOPOLNÁ 0:10 (0:3)
TJ OSVĚTIMANY - volno
TJ OSVĚTIMANY - BÍLOVICE 3:0 (1:0)
ŠUMICE - TJ OSVĚTIMANY 4:2 (2:2)
TJ OSVĚTIMANY - VELEHRAD 5:4 (2:0)
TJ OSVĚTIMANY - BÁNOV nehráno
Žákovské mužstvo reprezentovali tito žáci:
Mrva D.
Blahynka S.
Juřík F.
Knápek R.
Pelikán T.
Broda M.
Sobotka J.
Dubský J.
Kolaja Š.
Vašek J.
Dudák O.
Manák T.
Formánk M.
Marek T.
22

Výsledky – TABULKA žáci
Družstvo
1 Nivnice
2 Újezdec
3 Šumice
4 Prakšice
5 O. N. Ves
6 Bánov
7 Topolná
8 Osvětimany
9 Mistřice
10 Velehrad
11 Bílovice
Střelci žáci – PODZIM 2017
Knápek R.
8
Vašek J.
6
Blahynka S.
1

Záp.
9
10
9
9
8
9
9
9
10
9
9

+
8
7
6
6
5
5
4
3
3
1
0

0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0

0
3
2
2
3
4
4
6
7
8
9

Skóre
53:8
37:21
52:25
31:6
24:12
35:27
34:20
15:41
17:44
27:54
2:69

Body
25
21
19
19
15
15
13
9
9
3
0

Trenéři Hanák J. a Mrkus B.
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Poděkování sportovcům na závěr roku 2017
Městys Osvětimany děkuje touto cestou šachovému oddílu žáků i mužů za vzornou reprezentaci a propagaci našeho městyse.
Poděkování patří všem funkcionářům i hráčům.
Děkujeme také fotbalovému mužstvu žáků TJ a jejich trenérům B. Mrkůsovi a J. Hanákovi.
Poděkování patří také mužstvu mužů TJ i realizačnímu týmu (V. Filásek, Ing. V. Mynář a F. Trávníček) za vynikající 2. místo v tabulce 1. A třídy skupiny B.
Dále děkujeme fanouškům za podporu, také všem sponzorům osvětimanské kopané a všem těm, kteří zabezpečovali zdárný
provoz celého fotbalového areálu v tomto roce.
Lubomír Berka

TURNAJ ve stolním tenise čtyřher
V obecní hospodě se letos na podzim opět sportovalo a soutěžilo.
V sobotu 28. října se uskutečnil turnaj ve stolním tenise čtyřher.
yřher. Zúč
Zúčastnilo se celkem pět dvojic a turnaj dopadl takto:
1. místo Petr Churý a Jaroslav Sehnal
nal
2. místo Pavel Bartošík a Roman Kozák
3. místo Ondřejj Berka a Josef Omelka
vé obdrželi poháry.
Vítězové

TURNAJ v šipkách
Tento turnaj uspořádala Obecní hospoda v sobotu 18. listopadu.
Ve vyrovnané soutěži nakonec obsadil 1. místo David Korvas, 2. místo
získal Libor Komínek a na 3. místě skončil Václav Benedík.
Organizátorem i sponzorem obou turnajů byl pan Jaroslav Sehnal,
nájemce obecní hospody.

2017
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Historická společnost Starý Velehrad
obnovuje vydávání sborníku
Historická společnost Starý Velehrad (HSSV) by Vás ráda informovala, že plánuje navázat na někdejší vydávání Sborníku velehradského,
který ve své první řadě vycházel v posledních dvou desetiletích 19. století, poté ve 30. a 40. letech minulého století a ve své třetí řadě pak na
samém konci 20. století.
HSSV začíná připravovat roční vlastivědný almanach s pracovním
názvem Krajem Veligradu. Na rozdíl od posledního zaměření sborníku, jenž se zabýval převážně cyrilometodějskými, velkomoravskými
a archeologickými tématy, mají členové realizačního týmu v úmyslu
rozšířit obsah o vlastivědná a místopisná témata, recenze vydávaných
regionálních publikací, pozvánky do zajímavých míst, místních muzeí
a expozic na Uherskohradišťsku, v chřibském regionu a v blízkém okolí
a tím v určitém ohledu navázat na oblíbené a dodnes vyhledávané regionální sborníky vydávané za první republiky a v několika málo letech
po II. světové válce.

Členové realizačního týmu si současně uvědomují, že obnova vydávání takového sborníku, byť v omezeném množství kusů, je závislá na
počtu předplatitelů. V této souvislosti chceme oslovit všechny zájemce
o budoucí regionální revui, aby kontaktovali níže uvedené členy HSSV,
od nichž obdrží další bližší informace k objednání a vydávání chystaného sborníku, či přímo na internetových stránkách HSSV vyplnili
a odeslali objednávkový formulář. Zároveň budeme rádi za případné
náměty, které by mohly být ve sborníku využity, a za kontakty na místní vlastivědné pracovníky ochotné a schopné ve sborníku publikovat.
Bořek Žižlavský, předseda HSSV, bubozi@seznam.cz
Milan Železník, tajemník HSSV, milanzeleznik@seznam.cz
PaedDr. Jiří Jilík, člen HSSV, jiri.jilik@gmail.com

Pozvánky
Zima s filmem v kinokavárně Osvětimany
Prosinec
22.12. Po strništi bos

Zaměstnanci kina přejí
do nového roku 2018 pevné zdraví
a mnoho hezkých filmových zážitků.

Leden
5.1. Spider-Man: Homecoming
19.1. Hurvínek a kouzelné muzeum
Únor
16.2. Auta 3
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Fotogalerie

2017

Bobři na přehradě

Vypuštěná přehrada

DFS Klimentek ml..

Vypuštěná přehrada

Lampionový průvod

Rozsvěcování vánočního stromku

Rozsvěcování vánočního stromku

Rozsvěcování vánočního stromku
25

Osvětimanský zpravodaj

www.osvetimany.cz

Vánoční koncert
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Vánoční koncert

Vánoční koncert

Vánoční rozjímání

Vánoční rozjímání

Vánoční rozjímání

Vánoční rozjímání
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Kulturní a společenské akce v I. pololetí roku 2018
Termín konání
6.1.
20.1.
10.2.
24.2.
3.3.
17.3.
24.3.
13.5.
20.5.
16.6.

2017

NÁZEV AKCE
Tříkrálová sbírka
Hasičský bál
Školní ples
Dětský karneval
Košt vína
DFS Klimentek
Velikonoční jarmark
Den matek
Pouť
VI. Festiválek

Místo konání
Osvětimany
Obecní dům
Obecní dům
Obecní dům
Obecní dům
Obecní dům
Obecní dům
Obecní dům
hora sv. Klimenta
u ZŠ
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