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Úvodní slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
nastává doba předvánoční, a tak jako po mnoho let se k Vám dostává další číslo Osvětimanského zpravodaje. V letošním roce jsme
udělali změnu. Zpravodaj bude vycházet jednou v roce, a to před
Vánocemi.
Pro mnohé z nás přichází nejočekávanější období v roce, období
ve znamení klidu a míru, zaslouženého odpočinku, rozjímání, prožití
společných chvil s rodinou a přáteli. Nejvíce se na Vánoce těší každoročně naše děti a údělem rodičů a prarodičů je přichystat jim krásné
prožití těchto svátků. Jen na každém z nás však zaleží, jestli Vánoce
budou znamenat stres, shon, pracovní vytížení, uštvanost, deprese
nebo se vrátíme ke kořenům a tyto svátky budou opravdu ve znamení lásky ke svým bližním.
Než začnu s výčtem dokončených nebo započatých stavebních
akcí a dotačních titulů, musím Vám všem, kteří se podílíte na kulturním a společenském životě našeho městyse, poděkovat za obětavou
a poctivou práci. Vím, že mnohdy se vše nepovede, všichni nejsou
spokojeni, ale bez Vaší obětavosti a pracovitosti bychom neměli tak
pestrý kulturní život, jaký v Osvětimanech máme.
Dovolte mně, abych letos jako první poděkoval našim hasičům
a hasičkám nejen za poctivou práci a odborné nasazení, ale také
za organizaci společenských akcí a práci s dětmi. V srpnu proběhly oslavy 120 lety založení Hasičského sboru v Osvětimanech. Byla
to opravdu krásná akce, o tom svědčí i plné náměstí občanů, účast
profesionálních hasičů z Uherského Hradiště a dobrovolných hasičů
z okolních obcí, kteří přijeli představit svou požární techniku. Oslavy
byly o to slavnostnější, že mé pozvání přijal hejtman Zlínského kraje
Jiří Čunek, který byl přítomen slavnostnímu posvěcení nové automobilové stříkačky, kterého se ujal páter Vavřinec Černý.
Práce s dětmi je ta nejkrásnější, ale také nejvíce náročná, a proto
si velké poděkování za poctivou práci a organizaci nejen Folklórního festiválku zaslouží vedení a členové souboru Klimentek starší
a mladší, Mladá cimbálová muzika a všichni, kteří jim pomáhají.
V letošním roce jsme měli krásné hody. A byly o to krásnější, že
to byly hody se stárky. Naši stárci se své odpovědné funkce ujali, jak
se říká, s fortelem a předvedli, že i když jsou velmi mladí, tak umí,
a proto si zaslouží být letos na první stránce zpravodaje. Děkuji stárkám Terezce Malinové, Johance Drgáčové a stárkům Ondřeji Vaškovi
a Václavu Pfefferovi za vzornou reprezentaci městyse a hodových
tradic. Samozřejmě, poděkování patří celé hodové chase, kterou
stárci reprezentují, rodičům a všem organizátorům.
Naši sportovci předvedli opět výborné výsledky a zaslouží si poděkování za vzornou reprezentaci městyse. Do podvědomí celého
Zlínského kraje se díky jim vrylo, že v Osvětimanech se hraje dobrý
fotbal a šachy.
Asi není žádná významná akce, které by se již tradičně neúčastnil
Osvětimanský smíšený pěvecký sbor, kterému tímto děkuji za účin2

kování na kulturních akcích a za vzornou spolupráci s naší farností.
Našim nejpočetnějším spolkem jsou rybáři, kteří se starají nejen o zarybnění naší přehrady, ale také o její okolí, výchovu mladých rybářů a pořádání rybářských závodů, které byly v letošním
roce opět vzorně organizované.
Poděkování patří také naší farnosti, panu faráři, myslivcům,
včelařům, zahrádkářům, Divadelnímu spolku, paní knihovnici, zaměstnancům kina, zaměstnancům městyse, zaměstnancům školy,
Klubu důchodců, Klubu žen, zastupitelům, členům výborů a komisí
a všem občanům, kteří se zapojují do kulturního a společenského
života obce.
Při nástupu do funkce starosty jsem slíbil, že udělám vše pro to,
aby střecha naší školy, která je již 20 let v havarijním stavu, byla
opravena co nejdříve. Rok se sešel s rokem a až budete číst tento
článek, tak střecha bude hotova. Celkové náklady budou necelých
pět milionů korun. Od Ministerstva pro místní rozvoj se podařilo
získat téměř tři miliony korun.
Nejvíce v letošním roce zatížilo náš rozpočet pořízení nové automobilové hasičské stříkačky MAN. Jedná se sice o velmi drahou
investici, ale z druhého pohledu zase o investici nutnou a potřebnou. Náklady na pořízení byly 5,8 milionu korun. Ministerstvo vnitra přispělo částkou 2,5 milionu, Zlínský kraj 0,5 milionu, obec Medlovice 100 tisíc a stejnou částkou přispěla i obec Vřesovice. Našim
hasičům a hasičkám přeji, aby jim auto dobře sloužilo, u každého
zásahu byli včas a hlavně, aby se z každého zásahu vrátili všichni
zdraví.
V období letních prázdnin jsme společně s vedením školy
provedli stavební úpravy v mateřské škole. Na Újezdách započala
oprava chodníku na IV. řádku, která bude pokračovat v roce 2020,
dále proběhla oprava střechy na svazarmu, výstavba plochy pod
kontejnery na Zábraní, oprava kříže u Cikánového, úpravy hřbitova
a spousta drobných oprav majetku městyse.
Pro rok 2020 je největším a nejdůležitějším úkolem nový přivaděč vodovodu do úpravny vody. V současné době je hotova projektová dokumentace, získali jsme všechna povolení a byla podána
žádost o dotace. Celková investice dle projektové dokumentace
dosahuje částky deset milionů korun. Věřím, že vše dobře dopadne
a na jaře začneme tuto akci realizovat.
Na ni by pak mělo navázat rozšíření přístupu k pitné vodě na
Dolních pasekách. V současné době je hotova studie a začátkem
roku začnou projektové práce.
Vážení občané, přátelé, sousedé, přeji Vám klidné a příjemné
prožití svátků vánočních, v roce 2020 hodně zdraví, lásky, štěstí
a pracovních úspěchů. Dětem hodně dárků pod stromeček a všem
krásnou cestu z půlnoční.
Aleš Pfeffer, starosta
červenec - prosinec
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Společenská kronika
Nově narození občané
Dalibor Půček
Alois Omelka
Sebastián Kučera
Matyáš Sobotka
Viktor Mynář
Eliška Špalková
Jonáš Svozil

Vítání Dominika Blažka

Vítání Filipa Luňáka

Novým občánkům přejeme šťastný a radostný život.
Sbor pro občanské záležitosti uspořádal přijetí při příležitosti
zlaté svatby manželů Pavly a Petra Chaloupkových.

Vítání Elišky Špalkové

Naše řady opustili

Mnoho dalších spokojených let, prožitých ve zdraví a radosti

Významná životní jubilea
80 let
František Grecman
Božena Frýdková
Věra Břustková
Jaroslava Peštuková
Růžena Toušová
Anna Geryšerová
Josef Lupač
Jaroslav Širůčka
Marie Jadrníčková
85 let
Božena Blechová
Rudolf Cahlík
Terezie Křemečková

90 let
Anežka Bednaříková
Hedvika Pokoráková
91 let
Věroslava Berková

Čest jejich památce
átce

92 let
Anna Rýznarová
95 let
Františka Ingrová
Vlasta Vyšinková
Anna Kostíková

Všem jubilantům přejeme dobré zdraví, mnoho životní pohody
a stále dobrou náladu.
Nejstarší občanskou Osvětiman je paní Františka Ingrová (95 let), nejstarším občanem pan Procházka Matouš (89 let).
2018

Josef Bartoněk
Marie Němcováá
Karel Berka
Radek Jurkovský
ký
Marta Kosturová
vá
Vlasta Vyšinková
vá
Miloš Zástava
Anežka Bednaříková
íková
Lenka Tomaštíková
ková
Jiří Špalek

Stav obyvatel
k 30. 11. 2018
narozeno
zemřelo
přistěhováno
odstěhováno
stav k 30.11. 2019
v obci přestěhováno

867 obyvatel
7 občanů
9 občanů
24 občanů
19 občanů
870 obyvatel
4 občané
Dana Hrušťáková,
matrikářka
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Sociální komise
Setkání důchodců
Neděle 24. listopadu patřila našim milým spoluobčanům, důchodcům. Sešli jsme se opět po roce, abychom se potěšili ze shledání, vyměnili si vzpomínky, popovídali si o starých časech a dobře
se bavili. V úvodu pan starosta Aleš Pfeffer přivítal všechny spoluobčany, vyzdvihl, jak si váží jejich práce pro společnost a náš městys a ocenil, jak se stále zajímají o dění v našem městyse. Snažíme
pro důchodce každý rok připravit pěkný program a zpestřit jim toto
nedělní odpoledne. A letos jsme pozvali místní folklorní soubor
Klimentek starší s cimbálovou muzikou a Osvětimanský smíšený
pěvecký sbor. Děti z Klimentku se předvedly ve dvou pásmech. Po
jejich prvním vystoupení už víme, na koho se obrátit v případě,
když nám doma selže automatická pračka. Přece na naše šikovné
pradlenky z Klimentku! Panečku, jak jim to praní šlo od ruky! Pak
přišli na řadu verbíři a ani těm by nikdo neodolal, jak byli přesvědčiví. Smíšený pěvecký sbor si připravil pásmo žánrově rozmanité,
zazněly písně lidové, ale třeba i africký spirituál a písně adventní.
K dobré náladě přispěl i Jožka Machálek, který nám hrál k poslechu i tanci a také přidal nějaký ten vtípek. Opět se tancovalo, ale
letos se o hodně víc než jindy hlavně zpívalo a při dobrém vínečku se také dobře povídalo, vzpomínalo a dobrá energie se šířila.
O hladký průběh tohoto setkání pečovaly členky sociální komise,
kterým za to upřímně děkuji. Děkuji také zastupitelům městyse
za finanční příspěvek a podporu této akce. Vážení důchodci, snažily jsme se, aby Vás toto setkání obohatilo, přineslo do vašich dnů
radost a aby mohl být každý spokojený. Snad se nám to podařilo.
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné Vánoce plné dárků, které
se nedají koupit ani zabalit. Hodně zdraví, rodinné pohody, lásky,
elánu a optimismu do nového roku 2020.
Za sociální komisi Milena Vaculíková

Bavíme se

Cimbálová muzika

Jožka

Přivítání panem starostou
4
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Pěvecký sbor

Pohled z levé strany

Šikovné pradlenky

Zpěvačky

Pospolu

Holky a kluci z Klimentku
2019
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Tříkrálová sbírka
My Tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví přejeme vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli zdaleka.
Zdaleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše.(...)

Vážení občané,
pět skupinek koledníků vyjde opět v období prvních lednových dnů do
ulic městyse při Tříkrálové sbírce. Naši koledníci se vždycky na koledování dům
od domu moc těší a přejí si, aby se jim otevřely dveře v co nejvíce domácnostech. Po modlitbě a požehnání knězem Antonem Kasanem se vydají na cestu.
Přinášejí do Vašeho domu symbolické poselství radosti a požehnání a zároveň
doufají, že naplní pokladničky dobrovolnými příspěvky.
Každá skupinka dobrovolníků má svého vedoucího, který je starší 15 let
a prokazuje se průkazkou koledníka s plnou mocí. Ta jej opravňuje k nošení
zapečetěné a uzavřené pokladničky, jejíž číslo se shoduje s číslem průkazky.
Pokladnička má nálepku s logem Charity a číslo.
Koledníci označují dveře domů symbolickým K+M+B+, tedy iniciály Tří
králů - Kašpar, Melichar, Baltazar. Původní text zní Christus mansionem benedicat - Kristus ať obydlí žehná, ať Kristus požehná tomuto příbytku (po celý rok,
proto se za třetí křížek píše letopočet). Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici,
tj. Otce, Syna a Ducha Svatého.
Pokud se podaří uskutečnit náš plánovaný záměr, vyjdou letos koledníci
v nových oblecích.
Buďte dobří ke všem lidem,
k sobě i svým sousedům,
Tři králové vám dnes nesou
požehnání pro váš dům.
Za sociální komisi Milena Vaculíková

Knihovna
Myšlení i paměť reagují velmi citlivě na nedostatečnou zátěž.
S. Lehrl, universitní psycholog
Vážení občané,
tímto výrokem bych chtěla motivovat všechny nečtenáře, nebo málo
čtenáře k zapojení do pravidelného čtení, tedy mozku prospěšné činnosti.
Často můžeme slyšet od starších nebo i mladších lidí, že se jim zhoršuje
paměť, že si nemohou vybavit jména nebo často zapomínají místo, kam si
odložili běžné věci. To je přesně ta situace, která varuje, že mozek nepracuje
tak, jak by měl. Příčiny mohou být různé, například nesprávná strava, nedostatek kyslíku, špatný pitný režim, stres a další.
Výraznou roli však při zapomínání, hraje právě nedostatečná mentální
6
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kondice, kterou můžeme zlepšit právě čtením. Proč je čtení knih nezastupitelné pro udržení paměti a soustředěnosti?
Při čtení knih se cvičí schopnost vybavit si uložené informace, zlepšuje se představivost, rozšiřuje se slovní zásoba, kreativita a právě potřebné
soustředění.
Nezapomeňte, že při pasivním sledováním televize se paměť nezlepšuje, ba naopak.
Zvu Vás tedy do naší knihovny, která je dobře vybavená zajímavými
tituly knih z mnoha oborů a současně nabízí i rozšířené služby formou výměnného fondu. Můžete se při čtení knih nejen pobavit, ale udělat také
něco užitečného pro svůj mozek.
Otvírací doba knihovny je každou sobotu od 15.00 do 18.00 hod.
Na Vaši návštěvu se těší knihovnice Marie Kordulová
Vážení občané,
v tomto dalším příspěvku Vám chceme připomenout, jak byla
mluva našich předků v minulosti pestrá, výstižná a někdy i pěkně jadrná. Souviselo to také s využíváním různých přirovnání. Pamětníci
si jistě s úsměvem zavzpomínají spolu s námi a pro mladší generaci,
pro kterou jsou některé výrazy neznámé, budou v závorce uvedeny vysvětlivky. Zda je malá ukázka z naší začínající sbírky. Bavte se
a připomeňte si nápaditost a vtip našich předků ve své mluvě.
Má řečí jak koza bobků.
Škňůří se jak poslední ertepl ve sklepě (brambor).
Je mu to platné jak mrtvému kabát.
Byl zpocený jak dveře od chlíva.
Tváří se, jak kdyby měl překůsnůt drát.
Měl vyvalené očiska, že by mu je mohl bičem ušlahnůt (oči).
Nese se jak hovno na palici.
Má zuby jak noty na buben.

Je chudý jak kostelní myš.
Má řečí jak opíca blech.
Je blbý jak troky (nádoba na paření prasete).
Slope jak jalůvka (hodně pije).
Je tlustý jak opuchlá niť.
Má prdel jak pivovarská kobyla.
Řekněte, nebylo by škoda, aby tyto perly lidové mluvy zanikly?
Máme doposud nasbíráno asi 70 příměrů a budeme se těšit na
další, která si pamatujete a pomůžete nám obohatit naši sbírku.
Můžete je sdělit osobně při setkání nebo v knihovně (sobota
15.00 – 18.00 hod.).
Nezapomeňte, že je to naše nehmotné, ale velmi zajímavé dědictví.
Mgr. Marie Kordulová
Ing. Anna Mirošová

Osvětimanský smíšený pěvecký sbor
Milým setkáním pěveckých sborů s posluchači na začátku tohoto roku byl Novoroční koncert pěveckých sborů v kostele sv. Havla
v Osvětimanech. Uskutečnil se 13. ledna a účinkovaly tyto pěvecké
sbory: Smíšený sbor Pro radost Vážany, Zpěvulenky Čeložnice, Mužský sbor Kunovice, Stříbrnický smíšený pěvecký sbor a Osvětimanský
smíšený pěvecký sbor. Podnětné bylo také Setkání pěveckých sborů
ve Vážanech, které se uskutečnilo 28. 4. 2019 za účasti Vážanského
komorního sboru Pro radost, Stříbrnického smíšeného pěveckého
sboru, Farního sboru Českobratrské církve evangelické z Uherského
Hradiště a Osvětimanského smíšeného pěveckého sboru. Všechna
taková setkání jsou pro nás motivací a povzbuzením do další práce.

Současné obsazení sboru
soprán: Marie Bartošíková, Anna Mirošová, Mária Hlačinová, Marie
Píchová, Marie Žáčková, Hana Stávková, Dana Dudáková
alt: Anna Sukopová, Gabriela Kabrnová, Milena Vaculíková, Antonie Vaculíková, Kristýna Hlaváčová
2019

tenor: Jaroslav Cvek st., Petr Řepa, František Luňák, Lukáš Mrkůs
bas: Zdeněk Pícha, Vladimír Kabrna, Jaroslav Cvek ml., Dominik
Cvek

Kde jsme letos zpívali
1. 1. Slavnost Matky Boží Panny Marie ve farním kostele sv. Havla
v Osvětimanech
6. 1. Novoroční koncert v tělocvičně ve Vřesovicích
13. 1. Novoroční koncert pěveckých sborů ve farním kostele sv.
Havla v Osvětimanech
14. 4. Květná neděle ve farním kostele sv. Havla v Osvětimanech
19. 4. Velkopáteční obřady v kostele sv. Havla v Osvětimanech
21. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně ve farním kostele sv. Havla
v Osvětimanech
28. 4. Setkání pěveckých sborů v kulturním domě ve Vážanech
19. 5. První svaté přijímání ve farním kostele sv. Havla v Osvětimanech
9. 6. Svatodušní pouť na Hoře sv. Klimenta
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29. 6. Mše k Petropavlovským hodům u kaple ve Vřesovicích
13. 10. Hodová mše ve farním kostele sv. Havla v Osvětimanech
24. 11. Setkání s důchodci v sále Obecního domu v Osvětimanech
1. 12. Adventní koncert ve farním kostele sv. Havla v Osvětimanech

V tomto roce ještě vystoupíme
24. 12. a 25. 12. při příležitosti Vánoc ve farním kostele sv.
Havla v Osvětimanech
25. 12. ve vánočním programu v Labutech
Závěrem chci sboristům poděkovat za krásnou a náročnou práci, za krásné chvíle s hudbou. Všem přeji krásné Vánoce, hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce.
Jaroslav Cvek st.

Insanus eremita – šílený poutník
Jižní Amerika byla mým vysněným cílem dlouhé roky. Prostě
jsem se rozhodl, koupil letenku jen tam (Rio de Janeiro), absolvoval pár očkování, zařídil záskok na hudebce ve Strážnici a letěl jsem.
Vetšinou cetuji na volno. To znamená, že i zde jsem měl naplánovaných tak 10 dní a pak se děj vůle Boží:) Stále tvrdím, že je na světě
více dobrých lidí a ano, potkával jsem především tuto skupinu. Jižní
Amerika bohužel není nejbezpečnější místo na zeměkouli. Ba naopak má pověst nebezpečných států. A je tomu tak, zažil jsem střelbu, viděl spousty bezdomovců, chudých čtvrtí, lidí bez smyslu života.
Ale je to jen jedna stránkánka této části zeměkoule. Mě samotného
očarovala svou energií, tempem a životním stylem.
V Brazílii, Bolívii a Peru jsem byl 4 měsíce. Převážně cestoval stopováním, spaním ve stanu, na nádražích, lavičkách a ulicích. Seznámil se s brazilskými lidmi, jejichž kořeny jsou české.
Je mnoho zážitků, mnoho informací, ale to nejde vepsat do pár
řádků. Proto Vás zvu na cestovatelskou besedu. Uskuteční se v lednu. Termín bude upřesněn. Většinu mého putování můžete vidět na
facebookových stránkách: insanus eremita.
Přeji všem mírumilovné Vánoce.
Jaroslav Cvek mladší
8
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Naše školka
Dobrý den,
dovolte mi, abych Vám pověděla, co se u nás za letošní rok stalo i nestalo.
Zima nám letos nadělila pěknou nadílku, tu jsme museli využít na stavění sněhuláků, sáňkování, ale také na pořádnou koulovačku. Děti tvořily
zimní dekorace, dělaly pokusy se sněhem a ledem, malovaly a tvořily zimní
obrázky. Abychom si tu zimu zpříjemnili, uspořádali jsme ,,Dětský karneval“. Děti přišly převlečeny za své oblíbené dětské hrdiny, ať už to byla princezna Elza, Batman, Spiderman, čarodějnice či pirát, všem to moc slušelo.
Dopoledne si zasoutěžily, zatancovaly a na závěr nemohla chybět tombola.
Ale raději máme teplo, tak už jsme netrpělivě vyhlíželi z okna jaro, to
jsme přivítali zpěvem a jarními básničkami v místním rozhlase ve spolupráci s p. Jakubem Špalkem. Nechybělo ani velikonoční tvoření s rodiči, ti
si společně se svými dětmi mohli vyrobit velikonoční slepičku, namalovat
vajíčko, přáníčko a podobné věci.
Jaro nás láká ven, děti si začaly užívat školní zahrady, kde rádi tráví čas
na pískovišti, houpačkách, kluci rádi jezdí na motorkách. A díky slunečnému počasí paní učitelky mohly začít dětem připravovat různé akce a výlety.
Od měsíce března měly možnost navštěvovat plavecký kurz ve Vřesovicích. Hravou formou je instruktorky plavání učily nebát se vody a ti nejšikovnější se dokonce naučily plavat.
Nechyběly nám ani pohádky. Společně s okolními školkami se zúčastňujeme divadelních představení, které zavítají k nám do MŠ nebo se
jedeme podívat např. do Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Nejvíce
se roztrhl pytel s kouzelníky, děti viděly, jak se dá žonglovat s míčky, jak se
vyčarují králíci z klobouku či kouzla s kartami. Každý měsíc k nám přijíždí s výukovými programy ,,Bílé Karpaty“, kde se děti dovídají něco o živé
a neživé přírodě. Oblíbená je i muzikoterapie“, mají možnost si vyzkoušet
zajímavé hudební nástroje.
Konec dubna patřil ,,Pálení čarodějnic“, všichni přišli převlečeni za čarodějnice a čaroděje, na zahradě plnily různé úkoly, překážky, vařil se lektvar
a nejvíce své dovednosti mohly děti ukázat při letu na koštěti.
Jako každý rok přišla na řadu příprava pásma tanečků, písniček, říkadel ke Dni matek, který se nesl v duchu ,,Moje maminka“. Poprvé jsme se
účastnili akce ,,Noc kostelů“, kde měly děti možnost si zazpívat několik písní
a zároveň zde proběhla výstava obrázků, které děti namalovaly, ale také
výstava prací domečků, které tvořily se svými rodiči.
Červen byl pro nás docela náročný měsíc, čekalo nás pasování předškoláků, těch bylo v letošním roce opravdu hodně. Děti si na rozloučení připravily krátké hudební pásmo, které zatancovaly svým rodičům a kamarádům
na školní zahradě. Poté byly p. ředitelem pasováni na školáky a hodně úspěchu popřál také p. starosta. Pak už nás čekalo malé občerstvení s táborákem
a jako překvapení přijeli s malou ukázkou místní hasiči. A kdo byl hodně
odvážný, mohl s námi ve školce přespat.
Na školním výletě v Dinoparku ve Vyškově se děti vrátily do pravěku
a výlet si užily. Potkaly se s pravěkými dinosaury v jejich životní velikosti,
ale byly statečné, nepolekaly je ani hrůzostrašné zvuky, které dinosauři
vydávali.
2019

I svatbu jsme stihli, své ANO si řekli Viktorka Mlčáková a Štěpán Líčeník,
svatba byla jako řemen, obřad proběhl ve slavnostně vyzdobené školce a na
školní zahradě, po obřadě všechny děti gratulovaly, házela se kytice, rýže,
rozbíjel se talířek, na oběd nesměla chybět svíčková omáčka, první novomanželský tanec. Děti se na slavnostní den hezky ustrojily, načesaly, hezky
si to užily. A pak už jsme se mohli těšit na prázdniny.
O prázdninách proběhla v MŠ velká rekonstrukce, stávající skleněné
příčky byly nahrazeny novými sádrokartonovými, ze třídy do jídelny se dala
nová okna, byla potřeba rekonstrukce elektřiny, osvětlení, vymalovalo se,
školka získala nový kabátek a my všichni jsme mohli děti přivítat 3. září
v MŠ.
Měsíc září byl pro všechny docela náročný, jak pro paní učitelky, tak i pro
děti, protože nastoupil větší počet malých dětí, ti přece jen mají nejraději
svoji maminku a odloučení bylo těžké. Díky svým novým kamarádům se ale
brzy začlenily a do školky to už bylo bez slziček.
V letošním školním roce je zapsáno 35 dětí ve věku od 2,5 do 6 let.
Program se snažíme vytvářet pestrý, zábavný, každý měsíc připravujeme
nějakou akci, buď zhlédnutí divadelního představení, nebo společné akce
s rodiči.
Na podzim se uskutečnily Drakiáda, Dýňování či Strašidýlkový večer
s ohňostrojem. Do konce roku nás ještě čeká pečení perníků a vánočního
cukroví, výroba vánočních ozdob a vánočních dekorací na vánoční jarmark,
rozsvěcování vánočního stromu, příchod Mikuláše, Vánoční besídka či Vánoční nadílka v MŠ.
Tímto bych chtěla
moc poděkovat rodičům
a lidem, kteří se podílejí a pomáhají nám při
akcích - p. Klučková, p.
Špalek, kolegyním za
aktivitu ve svém osobním volnu.
Poděkování také pa- Výlet Dinopark
tří rodičům, sponzorům,
kteří nám před Vánocemi přispěli finančním
příspěvkem, či dárkem
dětem pod stromeček.
Děkujeme.
Přeji Vám, aby rok
2020 byl pro Vás plný
pohody, porozumění,
plný lásky, aby se Vám
splnila i ta nejtajnější
přání. Krásné a pohodové Vánoce přeje
Kateřina Líčeníková,
Kouzelník
vedoucí učitelka MŠ
9
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Ženich a nevěsta

www.osvetimany.cz

Pečení perníků

Velikonoční tvoření

Pálení čarodejnic
Naše dětičky

Pasování předškoláčků

Pasování předškoláčků

Vánoční rozjímání
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Základní škola
Vážení čtenáři, chceme Vám v našem příspěvku přiblížit, co se
událo v základní škole ve 2. pololetí školního roku 2018/2019 až do
konce kalendářního roku 2019.

Přehlídka školních družin
Dne 19. 3. 2019 se na naší škole konala tradiční Přehlídka školních družin v literárně-dramatické a hudebně-pohybové činnosti.
V tělocvičně osvětimanské školy se představilo celkem sedm skupinek školních družin z blízkého okolí – Boršic, Buchlovic, Nedakonic,
Polešovic, Zlechova a dvou oddělení naší školní družiny. Děti z 1.
oddělení ŠD pod vedením Dany Hurdesové se předvedly s tanečně-divadelním představením Piráti a námořníci a děti z 2. oddělení zahrály pohádku Zvířátka a loupežníci, kterou nacvičily s Mgr. Ivanou
Gabrielovou.

Hurá do Vídně
Na zájezd do Vídně, který byl pojat zároveň jako školní výlet, se
žáci 3. – 6. třídy těšili už několik týdnů. Čekala je prohlídka centra této metropole a tamního letiště. Procházka několika náměstími
s významnými památkami jako je židovský kostel, katedrála sv. Štěpána, muzeum a jezdecká škola, byla opravdu zajímavá. A na letišti
se žákům také líbilo. Prošli si osobní a zavazadlovou kontrolou a při
jízdě autobusem po letištní ploše obdivovali letadla, mezi nimiž bylo
i to největší na světě. V budově letiště pak zhlédli čtyři krátké promítací programy o vzletu a přistávání letadel. Posledním bombónkem
byl výhled z vyhlídkové střechy, neboť mohli ve skutečnosti vidět, jak
letadla vzlétají a přistávají. A to byl pro všechny velký zážitek.

Tropical Islands
Písečné pláže, čistá voda, stezky tropickým pralesem, venkovní
areál s divokou řekou, vodní svět s obrovskými bazény a mnoho dalšího k vidění a jedinečným zážitkům. Tak vypadá Tropical Islands,
největší vodní a zábavní ráj v Evropě, který se nachází zhruba 60 km
od Berlína. Už podruhé zavítali do těchto míst pod vedením Mgr.
Petra Orlického naši žáci, jejich rodiče a někteří učitelé, aby si těchto
exotických lákadel patřičně užili. Zájezdu se zúčastnili také žáci ze ZŠ
Velehrad a Tupesy.

I v tomto školním roce jsme se zapojili do rozvojových aktivit pro
ZŠ Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a to realizací
Čtenářských klubů v 5., 6. a 7. ročníku pod vedením Mgr. Blanky Kohoutové a Mgr. Mileny Vaculíkové. Odměnou za účast v klubech bylo
pro žáky Literární putování. Tato aktivita byla realizována Pracovní
skupinou Čtenářská gramotnost v rámci Implementace Místního
akčního plánu.

Literární putování
Devět žáků z naší školy se v dubnu zúčastnilo dvoudenního literárního putování pro žáky 6. - 9. ročníků ZŠ po krásách kraje Boženy Němcové a Karla Hynka Máchy. Tato aktivita byla realizována
Pracovní skupinou Čtenářská gramotnost v rámci Implementace
MAP. Poznávali jsme známá místa, dříve to byly časté cíle školních
výletů. Krásné město Litomyšl, naše první zastávka, se pyšní osobnostmi, které zde pobývaly. Počasí nebylo nic moc, po celý první den
nás doprovázel déšť, ale děckám to nevadilo, řekla bych, že si toho
docela užívali. Prošli jsme si Váchalovu uličku se zajímavými kresbami, vyfotili se u domu, kde pobývala Božena Němcová a u sochy
B. Smetany. Po cestě k zámku jsme dali řeč s A. Jiráskem, který zde
odpočívá v mohutném křesle. Zámek je zdoben asi 8 tisíci psaníčko2019
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vými sgrafity. Atmosféru místa zámeckého pivovaru, kde se narodil
Bedřich Smetana, umocňovaly tóny, které na klavír ve venkovních
prostorách nádvoří zámku hrála jedna z účastnic našeho zájezdu. Nezapomeneme ani na splav, s nímž je svázána postava Viktorky z knihy Babička od Boženy Němcové, ani na školu v České Skalici, kterou
spisovatelka navštěvovala. Druhý den jsme zavítali do Jičína, města
pohádek a Rumcajse, do Muzea Čtyřlístku v Doksech a ke kouzelnému Máchovu jezeru. Naše putování bylo zakončeno skvělou večeří ve
středověké krčmě v Dětenicích. Dopravu, ubytování i stravu měli žáci
zdarma.

www.osvetimany.cz

Jsme úspěšní
Na významných úspěších, jichž dosahovali naši žáci na poli sportovním,
má velkou zásluhu Mgr. Žaneta Gabrielová, učitelka tělesné výchovy. V průběhu školního roku se také celý pedagogický sbor podílel na organizování
sportovních dnů pro žáky 1. a 2. stupně. Proběhl například Vycházkový den,
Branný den, Olympijský den a na místním lyžařském svahu tradiční Sportovní den.
17. 4. Turnaj ve florbale chlapců II. stupně, Buchlovice - 1. místo, pohár
24. 4. Gymnastický víceboj smíšených družstev, žáci II. stupně, Osvětimany

Projektový den První pomoc
V rámci výuky přírodopisu, jehož tématem je lidské tělo, si ve
středu 22. 5. žáci 8. a 9. třídy zopakovali a zároveň mnoho nového
naučili o laické první pomoci. Velká část tohoto projektového dne
proběhla pod vedením zkušených lektorů, kteří žákům předvedli, jak
se chovat v různých situacích, např. při zlomeninách končetin, šoku,
krvácení, zástavě dechu a srdeční činnosti. Veškerá teorie byla doplněna také praktickými ukázkami, na kterých se podíleli samotní žáci.
Žáci velmi dobře spolupracovali a odnesli si mnoho nových poznatků.
Naše družstvo - atletické závody

Evropou za jeden den
Stává se tradicí, že některé projekty se stanou oblíbenými. A proto se již poněkolikáté na naší škole konal projektový Den Evropy,
který navazoval na Den jazyků. Žáci 8. a 9. tříd si připravili pro své
spolužáky prezentaci o 5 státech. Seznámili žáky nejen se základními údaji, ale i se zajímavostmi, zvyky a tradicemi. Dokonce měli
připravenu ochutnávku typických jídel a prezentovali se v převlecích
za známé osobnosti daných států. Spolupráce osmáků a deváťáků se
vydařila a žáci hodnotili projekt jako velmi zdařilý. Projekt s žáky připravila Mgr. Jana Brzicová a Mgr. Lenka Oulehlová.
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Florbalové družstvo
1. místo celkově za družstvo
1. místo tým děvčat
1. místo z děvčat Karolína Donátková
1. místo za nejvyšší počet přeskoků přes švihadlo za minutu – Linda Poizlová
1. místo za nejvyšší počet sedů lehů za minutu chlapci – Michal Hlaváč
7. 5. Atletické závody Velehrad, smíšená družstva žáků II. stupně
1. místo ve smíšené štafetě ml. žáci, žákyně
1. místo ze všech chlapců – Jakub Vašek
3. místo ze všech dívek – Karolína Donátková
27. 3. Turnaj v badmintonu, Boršice, II. stupeň, dívky
25. 4. Štafetový pohár UH, atletické závody, smíšené družstvo žáků I. stupně
30. 4. McDonald´s Cup, fotbalový turnaj, chlapci I. stupně
9. 5. Pohár rozhlasu, UH, atletické závody, smíšená družstva žáků II. stupně
prosinec
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Autorské čtení u nás poprvé
V květnu k nám na pozvání zavítali básníci Ondřej Hník a Alois Marhoul.
Zvlášť naši nejmenší žáci byli zvídaví a setkání se skutečnými básníky bylo
pro ně velmi inspirativní. Na spoustu dotazů hosté trpělivě odpovídali ve
dvou blocích takřka čtyři hodiny. Možná toto je jedna z cest, jak přivést žáky
k poezii. S příslibem, že se za námi ještě někdy zastaví, se budeme těšit na
další shledání s nimi.

Den otevřených dveří
V tento den jsme veřejnosti a rodičům představili školu v několika aktivitách. Po přivítání v programu Zpívání na schodech následovalo vystoupení
žáků v tělocvičně s nacvičenou sestavou. V jednotlivých učebnách se prezentovali žáci v tvůrčích dílničkách, v ukázkách s pokusy, při hře na flétnu,
vystavovali výtvarné práce a představovali se v jazykové učebně se svými
jazykovými dovednostmi. Pro návštěvníky připravily paní kuchařky malé
pohoštění v nové cvičné kuchyňce.

Environmentální výchova
V této oblasti vedeme žáky například ke třídění odpadů ve třídách, objasňujeme jim důležitost vztahů v přírodě, souvislosti mezi lokálními a globálními problémy. Snažíme se vytvářet u žáků pozitivní vztah k přírodě –
citlivě ji vnímat, pozorovat a zachovávat odpovědný přístup ke svému okolí.
V květnu jsme uspořádali sběr papíru a nasbírali jsme 11 tun. Podnikali jsme
vycházky do přírody v nejbližším okolí, žáci se v rámci pracovních činností
starali o školní pozemek. Za příznivého počasí probíhala výuka také v altánu
zahrady školy. Žáci 2. stupně navštívili čističku odpadních vod v Osvětimanech. Součástí výuky se staly projekty s ekologickou tematikou – Den Země,
Den Evropy a branný den.

Hola, škola volá
Den otevřených dveří
2019

Začátek nového školního roku 2019/2020 byl slavnostně zahájen za
účasti zástupců obcí, rodičů prvňáčků, žáků a pedagogů v tělocvičně školy,
a to vystoupením žáků školní družiny. Středem pozornosti se stali prvňáčci,
13
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kteří přicházeli do tělocvičny v doprovodu svých nových kamarádů, žáků 9.
třídy. Dvacet dva dětí, které jsme přivítali v 1. třídě, bude na jejich cestě školáka provázet třídní učitel Mgr. Jaroslav Cvek. Celkový počet žáků v základní škole je 143, pedagogických pracovníků zde pracuje 13. Pozici školního
speciálního pedagoga zastává Mgr. Petra Vilímková a Mgr. Alena Knápková,
dále máme tři asistentky pedagoga - Danu Hurdesovou, Dis. Martinu Kockovou, Lic. a Hanu Měsíčkovou.

Zahájení školního roku

www.osvetimany.cz
Ivana Vajčnerová.
Deváťáci začali v říjnu předtaneční výchovou a nácvikem polonézy
na školní ples 15. února 2020, na který veřejnost srdečně zveme.
Žáci naší školy rozvíjejí svoje zájmy v řadě zájmových kroužků, jejichž činnost zajišťují jak pedagogové, tak i rodiče – Český jazyk, Hra
na zobcovou flétnu, Logopedický kroužek, Matematika, Sportovní hry,
Včelařský, Výtvarný a kroužky probíhající v rámci školního klubu jako
jsou například Sportovky, Angličtina, Florbal, Aerobic a Dramaťák.
Kromě tohoto výčtu v září zahájila opět výuku pobočka ZUŠ Uherské
Hradiště ve hře na housle, akordeon, klávesy a v sólovém zpěvu.
Pomáháme rodičům v rozvoji jejich dítěte vzděláváním a socializací
ve skupině, věnujeme péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci pedagogické intervence. Zaměřujeme se na vytvoření základny primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích
jevů formou projektů, besed a spolupráce s odborníky. Ze specifických
aktivit, které zajišťuje metodik prevence Mgr. Lenka Pavelková a jež
v tomto školním roce proběhnou, jmenujme preventivní besedy - Hasík, Policie ČR, Zdravá 5, Netolismus, Kyberšikana a Operace - medvěd.

Zažili jsme Olympijský den
Už podruhé na konci září mohli žáci zažít v jednom dopoledni
Olympijský den. Na jednotlivých stanovištích a ve skupinkách složených z různých věkových skupin si mohli ověřit své pohybové možnosti
a rozvíjet spolupráci. V týmu žáci soutěžili v modifikovaných disciplínách opravdových olympijských her.

Prvňáčci

Piráti a námořníci
V letošním roce jsme pro velký zájem a navýšení počtu žáků na 1.
stupni otevřeli tři oddělení školní družiny a jedno oddělení školního
klubu. Vedoucí vychovatelkou školní družiny je Dana Hurdesová, ve
školní družině dále pracují Mgr. Ivana Borčová, Mgr. Jana Brzicová, Mgr.
Lenka Pavelková, Hana Měsíčková, Monika Donátková, Veronika Ondrišová a Kateřina Líčeníková. Snažíme se vyjít vstříc přáním a potřebám
rodičů, proto jsme od září otevřeli ranní družinu od 6.45 hodin. Školní
klub vede Dis. Martina Kocková, Lic., školní asistentku zde vykonává
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Snažíme se neustále zkvalitňovat výchovně-vzdělávací proces,
o čemž svědčí například úspěšné přijetí žáků na střední školy,
zájem a účast pedagogů v dalším vzdělávání, jmenované aktivity
školy a úspěchy žáků, množství zájmových kroužků, ale i postupné
vytváření lepšího zázemí pro žáky i práci pedagogů. Ve školním
roce 2018/2019 proběhla rekonstrukce příček v mateřské škole,
výraznou proměnou prošla také sborovna, jež byla vybavena
novým nábytkem včetně instalace nové podlahy. Učitelé se dočkali
nových učitelských stolů ve všech třídách a ve dvou kancelářích
byly položeny nové podlahy a koberce. Počítačovou učebnu jsme
dovybavili novými stoly a židlemi.
Dne 15. července 2019 byly zahájeny práce na dlouhodobě
plánované opravě střechy školy. Akce finančně nákladná, zároveň
náročná pro pracovníky, si vyžádala i několik změn v zaběhlém
chodu školy, aby byla zajištěna bezpečnost všech příchozích do ZŠ
i MŠ. Doufáme, že v době, kdy budete číst tyto řádky, by měla být
střecha hotova.

Vánoce, Vánoce přicházejí
I když od září uplynuly pouze necelé čtyři měsíce, máme za
sebou spoustu pěkných akcí a ještě hodně nás jich čeká. A co se
u nás dělo v posledních dnech kalendářního roku 2019? Pekli
jsme perníčky, poslouchali a nacvičovali koledy, a vánoční a zimní
výzdoba postupně zahalila celou školu. Deváťáci se postarali
o obchůzku Mikuláše, žáci z 1. stupně vystoupili v programu
Vánočního rozjímání v obecním domě a všichni jsme se rozloučili
při tradičním Zpívání na schodech u vánočního stromečku a při
besídkách ve třídách. Jako každý rok i letos žáci počítali, kolik dnů
ještě zbývá do vánočních prázdnin a vánočních svátků. Ale do té
doby jsme se ladili do předvánoční pohody. Darovali jsme častěji
úsměv, byli jsme v těchto dnech ke druhým milejší a laskavější ve
slovech i v činech více než jindy. Přejeme si, aby Vánoce byly svátky
lásky, klidu a pohody a do nového roku 2020 přidejme ještě přání
pevného zdraví, spokojenosti a štěstí. To vše Vám přeje kolektiv
zaměstnanců ZŠ a MŠ Osvětimany.
Mgr. Milena Vaculíková, zástupkyně ředitele
Mgr. Petr Orlický, ředitel školy
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Počátky školství v Osvětimanech
- do poloviny 70. let 20. století
První písemná zmínka o učiteli a škole v Osvětimanech pochází z r.
1684. Podle zápisů systém ve vyučování neexistoval, vyučování probíhalo
neorganizovaně bez učebních osnov a učebnic.
V roce 1691 byla vystavěna školní budova, první historicky doložená
v místě, ve kterém dnes stojí dům č. 57, tedy naproti fary. Naturální byt
měl učitel přímo ve škole.
V roce 1703 nastupuje nový učitel a varhaník Martin Holický. Učitel dostával za svou činnost odměnu od všech obcí školního obvodu, část tvořily
naturálie.
Školní docházka byla stále nepovinná, vyučování se dělo takřka bez
pomůcek a učebnic. Jak byl vzdělán učitel, takové úrovně vzdělání se dostalo i žákům. A učitelé byli většinou vysloužilí vojáci nebo lidé, kteří uměli
nanejvýš základy trivia a neměli možnost sami se vzdělávat.
Určité zlepšení nastává až za vlády Marie Terezie, která si uvědomovala,
jak důležité pro rozvoj státu a průmyslové výroby je mít vzdělané poddané.
A tak byl vydáním školského zákona položen základ jednotné organizace
nižšího školství, který vedl k rozvoji základního vzdělání u širokých lidových
vrstev. Od roku 1774 byla školní docházka povinná pro děti od 6 do 12 let.
Ve skutečnosti však chodily děti do školy velmi nepravidelně, v zimě více
než v létě, neboť byly zaměstnány prací na poli, pasením dobytka či hlídáním sourozenců.
Učitelské vzdělání bylo opřeno pouze o několikaměsíční kurz zakončený závěrečnou zkouškou. Učitel zpravidla vykonával hned několik dalších funkcí - písaře, také kostelníka, varhaníka nebo zvoníka. Rodiče žáků,
mnozí velmi chudí, museli platit za vzdělávání svých dětí školné. Od roku
1790 do 1828 v Osvětimanech působil rector Josef Stavinovský, od r. 1828
do 1832 učitelský mládenec Bernard Pospíšil a nadučitel Tichý od r. 1859
do r. 1897.
V roce 1861 bylo zapsáno 254 žáků z Osvětiman a okolních obcí, dokonce i ze Syrovína.
Po vydání nového školského zákona v roce 1869 se zavedla osmiletá
školní docházka a školství se odloučilo od vlivu církve, která nad ním měla
dříve kontrolu. Došlo k vytvoření systému škol obecných a měšťanských,
na těch měšťanských se vyučovaly nové předměty jako zeměpis, dějepis,
přírodozpyt, kreslení, tělocvik, ale také ruční práce pro děvčata.
Zřícení stropu a sesunutí střech staré školy r. 1876 dalo podnět k položení základního kamene budovy nové trojtřídní školy r. 1877 v místě,
ve kterém stávala provozovna Kyjovanu. Vyučování zde bylo zahájeno v r.
1879. Od roku 1902 je tato rozšířena na čtyřtřídní.
A jak ovlivnila 1. světová válka školství? Vyučovalo se většinou půl dne
a nepravidelně, objevují se nemoci, na které několik dětí zemřelo.
Po vyhlášení samostatného Československa se dlouho nic na úrovni
školství nezměnilo. Na počátku 20. století se docházka žáků zhoršila, rodiče nedbali příliš na důležitost vzdělání. To se později změnilo, protože lidé
z Osvětiman a okolí museli dojíždět za prací a začali si uvědomovat důležitost měšťanských škol, nejbližší ve Bzenci a Kyjově a doprava do nich pěšky.
Tak vznikla myšlenka na zřízení měšťanské školy a roku 1922 byla otevřena první a druhá třída měšťanské školy pro žáky z Osvětiman a okolních
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obcí v místě dnešního zdravotního střediska. Škole však chyběly prostory
například k výuce tělocviku a pracovního vyučování. Žáci místní za školu
neplatili, z okolních vesnic ano, a to 250,- Kč ročně. V r. 1923 byla otevřena
III. třída měšťanské školy, v prosinci téhož roku pak první třída všeobecné
živnostenské školy pokračovací, kterou navštěvovali učni v odpoledních
i večerních hodinách k doplnění odborného a všeobecného vzdělání vedle
řemeslné praxe. V r. 1931 nastoupil do měšťanské školy pan učitel Inocenc
Konvičný, první učitel s vysokoškolským vzděláním a diplomem. V letech
1935 až 1945 dochází obecně k násilnému potlačování českého školství
s cílem poněmčit národ. Do koncentračních táborů byli odvlečeni i místní
žáci národnosti židovské a cikáni. Cikánská osada stávala v Osvětimanech
na svahu pod lesem směrem k Dolním pasekám. V roce 1948 byly všechny
školy zestátněny a sjednocena výuka mládeže do 15 let. V září 1951 bylo
zahájeno vyučování v nové školní budově. Škola nesla název Osmiletá
střední škola a navštěvovalo ji přes 300 žáků z Osvětiman a okolních vesnic. Tehdy k ní ještě nebyla přistavěna tělocvična, dílny, školní vodovod,
neměla ani fasádu. Třídy I. až III. se nacházely ve staré obecné škole (VD
Kyjovanu), třídy VI. až VIII. byly paralelní. Žáci z okolních vesnic docházeli
do pětileté obecné školy ve svém bydlišti, pak k nám.

Pamatujete?
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Na počátku padesátých let byli žáci organizováni v mimoškolské činnosti v Pionýru a v rámci něj pracovaly zájmové kroužky.
Podzim 1955 - dokončen spádový vodovod, na výkopu brigádnicky
pomáhaly rodiny žáků, závazek byl vykopat 4 m dlouhý a 150 cm hluboký výkop.
Leden 1957 – zřízena školní jídelna, počet strávníků se postupně zvyšoval.
Starší žáci pomáhali brigádnicky na stavbě kravína na farmě JZD. Nacvičovalo se divadelní představení, sbíraly se odpadové suroviny a byliny.
Na počátku 60. let bylo vybudováno školní hřiště a osázeno pámelníky,
topoly a lipami.
Od školního roku 1960/1961 byly žákům poskytovány učebnice a pomůcky zdarma.
Učitelé dostávali po studiu tzv. umístěnku a museli na určenou školu
nastoupit.
Od r. 1962 se začal pořádat společenský ples.
V r. 1966 byl pro školu zakoupen traktor Zetor 25 jako pomocník při
pracovním vyučování.
Od r. 1966/67 zavedeny teplé přesnídávky pro žáky školy. Je vybudována pracovna chemie a fyziky.
V r. 1971 byla zahájena výstavba tělocvičny, otevřena byla v únoru
1973.
Od roku 1973 zřízeno jedno oddělení školní družiny.
Koncem září 1975 byla na školním hřišti vybudována víceúčelová plocha s hladkým asfaltovým povrchem.
V letech 1974 – 1979 se prováděla parková úprava okolí školy.
V průběhu roku 1976 – 1977 se stavěl školní skleník.
Milena Vaculíková
Vybráno z publikace Historie školství v Osvětimanech od Lubomíra Berky
prosinec
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Z práce Kulturní komise
Po volbách bývá zvykem vytvoření nových výborů a komisí.
Ani po loňských volbách tohle nebylo výjimkou a kulturní komise
vyměnila celé své složení. Předsedou Kulturní komise se stal Ing.
Patrik Slovák, který si vybral za členy Martina Hýska, Bc. Gabrielu
Křemečkovou, Ing. Romanu Pelikánovou, Jakuba Špalka a Simonu
Vaškovou.
Okamžitě jsme začali pracovat ve spolupráci se všemi spolky
působícími na kulturním poli a začali pomáhat s problémy, které
složky trápily. Kulturní komise se má snažit podat pomocnou ruku,

poradit, zjistit informace, atp. a tak náplň naší práce také bereme.
V průběhu roku se nám podařilo zorganizovat nultý ročník
koštu pálenek, který bude pokračovat i v roce 2020 a podařilo se
domluvit divadelní představení Slovácko sa súdí buchlovských
ochotníků a CM Pentla.
I nadále se budeme snažit kulturu podporovat, aktivně vyhledávat dotační příležitosti a pomáhat s organizací akcí.
Patrik Slovák,
předseda kulturní komise

Spolková činnost
Dětský folklorní soubor Klimentek
Protančili jsme se ke konci roku 2019 a nám nezbývá nic jiného, než si
připomenout, co všechno v něm děti z Klimentku podnikly. A že toho nebylo málo.
Na začátku roku jsme se věnovali přípravě na naše tradiční březnové
vystoupení. Abychom se ještě více zdokonalili, přijel za námi v únoru pan
Růžička z Kyjova, aby nás naučil kroky verbuňku z oblasti Kyjovska. Celá lekce byla pro chlapce velkým přínosem, který využijí při dalších vystoupeních.
V sobotu 23. března jsme představili program pod názvem – „Ten dělá
to a ten zase tohle.“ Pásmo plné řemesel předvedly děti obou skupinek.
V programu jste mohli vidět pradleny, zahradníky, vojáky, krejčí, ševce,
kuchařky, dráteníky a další. Po ukončení programu následovalo posezení
u cimbálu s Mladou cimbálovou muzikou z Osvětiman. Březnové programy
jsou pro mladší i starší skupinu dětí jednou z největších akcí, neboť za krátkou dobu je nutné se naučit několik nových tanců, písní či říkanek.
Hned den poté, tedy v neděli 24. března, jsme měli dvojitou reprezentaci v pěvecké soutěži „Vyletěla holubička“ v Kyjově. Eliška Vykoukalová
a Sára Jakubíčková si odtud odvezly krásné umístění, ale hlavně cenné zkušenosti do dalších ročníků.
Uběhlo pár týdnů a starší děti se vydaly popřát všem maminkám do
kulturního domu do Chvalkovic. Program obohatily s pásmem pradlen
a vojáků, za který sklidily velký potlesk.
Jak už máme zvykem, jeden sváteční den v květnu trávíme tradičně
s rodiči na výšlapu po okolí. Letošním tématem výšlapu bylo putování
s večerníčkem, a tedy i prověření, jak děti znají klasické pohádky. Tentokrát jsme se vydali na zříceninu hradu Cimburk, k obědu si opekli špekáčky
a zakončení celého výšlapu proběhlo tradičně v Les Parku ve Vřesovicích.
Během cesty děti plnily nejrůznější úkoly a na konci je čekala odměna.
Poslední květnovou neděli se konala soutěž verbířů v prostorách zámku
Milotice, i v této soutěži jsme měli reprezentaci našeho souboru Ondřeje
Dudáka, který si odnesl krásné druhé místo.
A je tu červen, jeden z nejnáročnějších měsíců folklorního roku. Právě tento měsíc je velmi populární pro pořádání folklorních akcí, nejenom
u nás, ale i v okolí. Druhý víkend tradičně patří folklornímu festiválku
v Osvětimanech, v letošním roce se konal již 7. ročník. Jelikož se jednalo
2019

o velmi žádaný termín, podařilo se nám získat menší počet souborů, ale
ani to nezkazilo radost z šikovných dětí oblečených do krásných krojů. Pro
vedoucí souboru je tento víkend spojený s dlouhou přípravou, která začíná
již v zimních měsících. Odměnou pak je spokojenost jak ze strany folklorních
souborů, tak diváků.
O týden později se starší děti vydaly do Moravského Písku na Folklorní
písecké slavnosti, které pořádal místní folklorní soubor Písečánek. Jednalo se
o slavnosti, na kterých rovněž vystoupilo několik dětských souborů.
A poslední vystoupení v tomto měsíci měla mladší skupinka v Újezdci, kde
se konaly tradiční Petropavlovské hodky. První půlrok máme za sebou a můžeme se vydat na všemi očekávané a vytoužené prázdniny.
Nicméně to bychom nebyli správný soubor, kdybychom se o prázdninách
neviděli. A měli jsme k tomu i důvod. Po čtyřech letech se konal Slovácký rok
v Kyjově, na kterém jsme samozřejmě nemohli chybět. Jelikož bylo předem
jasné, že 17. srpna budou panovat horké dny, jely do Kyjova pouze nejstarší
děti ze starší skupiny. Jednalo se o velmi náročný den, kdy jsme hned ráno jeli
autobusem do Kyjova, kde na nás čekala dvě vystoupení. První bylo na náměstí v Kyjově a tématem byl Jarmark. Proto jsme si připravili pásmo na Osvětimanské písničky, konkrétně„A já svoju ženu na jarmark poženu“ a„Jede ševčík
s bzenčankou“. Role ševčíka s bzenčankou se ujali manželé Dudákovi, kteří
během našeho vystoupení rozdávali divákům oharky. Oharky nám vypěstovala a naložila paní Eva Náplavová. My jim tímto moc děkujeme za pomoc.
Druhé vystoupení probíhalo v parku a tam jsme předvedli pásmo řemesel. Po
obědě a odpočinku jsme vyrazili do průvodu městem a poté odjeli unavení,
ale spokojení domů.
Prázdniny utekly jako voda a je tu září. Měsíc nejenom začátku školního
roku, ale také začátek nového roku v souboru, konkrétně řečeno období, kdy
do souboru přicházejí nové děti. Nicméně i v tomto měsíci se koná spousta
akcí. Hned ze začátku měsíce probíhají Slovácké slavnosti vína a otevřených
památek v Uherském Hradišti. Letošnímu ročníku ale nepřálo počasí. Nicméně
zdravé jádro starší skupiny to neodradilo a všichni ve víře, že v Uherském Hradišti neprší, přišli na sraz. Z počátku dne pouze poprchalo a než jsme přišli na
náměstí, už „lélo jako z konve“. Po příchodu k Františkánskému klášteru jsme
zjistili, že vystoupení je přesunuto do sklepa kláštera, kam bychom se všichni
nevešli, a tak jsme v pravé poledne odjeli autobusem zpět do Osvětiman.
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O dva týdny později jsme dopoledne vystoupili ve Bzenci na Bzeneckém krojovaném vinobraní, po obědě se konal průvod městem, ve kterém
nám šlo více děvčat než chlapců, a proto si děvčata mohla během průvodu
dvakrát zatancovat „Karičky“ a naši šikovní muzikanti z cimbálovky je doprovodili.
A další akce, na které jsme nemohli chybět, byly Slovácké hody s právem
u nás v Osvětimanech. V sobotním průvodu jako součást chasy se objevilo
několik současných tanečníků Klimentku. Pokud jste pozorně sledovali páry,
které tancovaly hodové pásmo, bylo zde hned několik tanečníků a tanečnic,
kteří prošli naším souborem. A my jsme na ně moc pyšní, jelikož se u nich
láska k folkloru udržela. Naše vystoupení bylo v neděli, kdy jsme připravili
dvě pásma, a to jedno pro menší děti a ty, které teprve do souboru začaly
chodit a pásmo pro ty starší, kteří jsou už ostřílení tanečníci.
I když se může zdát, že se rok blíží ke konci, my rozhodně nekončíme.
Máme tu měsíc listopad a hned dvě vystoupení pro starší skupinu. V prvním
případě jsme rozveselili důchodce na jejich setkání a hned o týden později
jsme se naladili na Vánočním jarmarku ve Vřesovicích.
Poslední měsíc tohoto roku byl naopak náročný pro mladší skupinu dětí,
která si připravila pásmo s vánoční tématikou a vyrazila ho ukázat na Vánoční rozjímání v Osvětimanech, a o týden později na Vánočním rozjímání
v Medlovicích.
Rádi bychom poznamenali, že nejenom výše uvedené vystoupení jsme
v průběhu roku absolvovali, ale že se také pravidelně mladší děti účastní
mimo jiné vítání občánků.
Na všech uvedených vystoupeních a také na zkouškách před nimi nás
doprovází Mladá cimbálová muzika z Osvětiman, za což jí moc děkujeme,
neboť bez ní bychom se neobešli.
A ještě než se s Vámi letos rozloučíme, dovolte nám pozvat Vás na nejdůležitější akce, které nás v příštím roce čekají. Už příští rok to bude 10 let
od založení našeho souboru neboli 10 let jeho fungování a to si požaduje velkou oslavu, která se bude konat 4. 4. 2020. A druhou velkou akcí je
folklorní festiválek, který bude probíhat v sobotu 13. 6. 2020. Nejenom na
uvedených akcích se na Vás všechny a Vaši podporu moc těšíme.
Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků v kruhu Vašich nejbližších
a příští rok na viděnou.
Za DFS Klimentek
Romana Pelikánová
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Bzenecké krojované vinobraní - před průvodem

Bzenecké krojované vinobraní - vystoupení

Den Matek - Chvalkovice

Ten dělá to a ten zase tohle - společná

Vánoční rozjímání
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Hody Osvětimany - sobota

Folklorní festiválek 2019

Slavnosti vína UH- reprezentace Osvětiman

Hody Osvětimany

Slovácký rok Kyjov - reprezentace Osvětiman

Ten dělá to a ten zase tohle - mladší

Slovácký rok Kyjov - všichni účinkující

Starší skupinka
2019
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Klub důchodců
Pomalu končí rok 2019, tiše našlapuje a blíží se rok 2020. Každý z nás prožívá toto období jinak. Někomu se splní dlouholeté
přání a vyhraje ve sportce, druhý vyjde ze dveří a bum, má zlomenou nohu. Nežehrejte na osud a řekněte si, bude líp.
Naši senioři si to jistě říkají, protože když přicházejí na besedy,
jsou usměvaví, nikdy si nestěžují a tu jejich vitalitu by jim mohli
závidět i někteří dnešní mladí, otrávení životem. Scházíme se každý měsíc, v létě na Žabím rynku posedíme u táboráku, opečeme
špekáčky, zazpíváme při harmonice. V září jsme si udělali výlet do
Kroměříže na Floru. Mohli jsme nakoupit hlavně květiny, dřeviny
a jiné. Od 11 hodin vystupovala oblíbená skupina ze „Šlágru“ Duo
Jamaha, tak jsme si společně i zazpívali.
V letošním roce jsme popřáli paní R. Toušové a paní T. Křemečkové, panu J. Lupačovi a panu J. Širučkovi k jejich narozeninám.
V měsíci listopadu se každoročně koná tradiční Slavnostní
setkání důchodců, pořádané sociální komisí, na kterém jsme se
příjemně bavili. Následující neděli se sejdeme u vánočního stromečku, rozdáme si dárky a pak již budeme očekávat svátky míru
a klidu - VÁNOCE.
Přejeme všem krásné Vánoce, pohodové svátky, mnoho zdraví
a optimismu v novém roce.
Za klub důchodců Jiřina Křemečková
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Klub žen
2. února - Dětský karneval
Pan Chabičovský se svým týmem, medvídkem Pú a klaunem
bavil děti zábavnou formou, při které je různými soutěžemi zkoušel, zda umí třídit odpad.
Na závěr karnevalu byla diskotéka, při které si děti zatancovaly
i se svými rodiči.
Byly připraveny dva druhy tomboly. V malé tombole si každý
malý účastník mohl vybrat obálku, ve které byl již vyhrávající los.
Ve velké tombole pak rodiče zakoupili dětem losy, ze kterých se
losovaly hodnotnější ceny. Bavit se přišlo téměř 40 dětí se svými
rodiči a strávili příjemné odpoledne.

Celý program pro maminky zakončily děti z folklorního souboru
Klimentek starší, který prezentuje náš městys mimo jiné i za hranicemi okresu.

12. - 17. května - Výstava panenek

13. dubna - Velikonoční jarmark
Letos je to již 8. jarmark, na kterém byly ukázky šikovných rukou našich žen. I když tentokrát bylo prodejců méně než minulé
roky, přesto si mohli návštěvníci vybrat. K ochutnání členky připravily pomazánky, vaječnou tlačenku, plněná vejce, špenátovou
roládu, banánové řezy a jiné pochutiny.

12. května - Den matek
Po krátkém proslovu starosta Aleš Pfeffer přivítal všechny maminky a ostatní přítomné. Pak již jeviště patřilo dětem z MŠ se
svým milým vystoupením a jako vždy sklidily velký potlesk. Žáci
Základní školy se nám předvedli s uměním v tancování a zpívání.
Své pokroky ukázaly i děti pod vedením p. učitele J. Cveka.

2019

V rámci oslav Dne matek připravily členky výstavu panenek
z různých koutů světa, které nám zapůjčila paní Veronika Petraturová. Výstava 200 panenek byla umístěna v obřadní síni. Zájemci
si ji mohli prohlédnout nejen ve Dni matek, ale i po celý následující týden. Byla otevřena každý den od 16 do 18 hodin a přišli
si ji prohlédnout nejen
občané, ale i děti z mateřské školy. Byly jsme mile
překvapeny, že se přišli podívat i z okolních obcí. Také
nás navštívilo a výstavu si
přišlo prohlédnout 40 žen
až z Kašperských hor, které
byly ubytovány na Ječmínku. Ještě jednou touto cestou děkujeme paní Petraturové, která
byla ochotná a panenky nám zapůjčila.
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ny svůj volný čas věnovat pro jiné: B. Blažková, Š. Důbravová, A. Gajdová,
Pro oslavu Dne dětí jsme tentokrát zvolily farský dvůr. Počasí nám přálo, M. Hlaváčková, D. Hrušťáková, P. Chaloupková, M. Klučková, M. Kolébalová,
bylo připraveno 5 stanovišť, na kterých děti plnily různé úkoly. Za splněné M. Kordulová, B. Křemečková, G. Křemečková, J. Křemečková, H. Márová, M.
úkoly obdržely malou odměnu. Na posledním stanovišti dostaly špekáčky, Martináková, A. Martinková, V. Struhová, B. Špalková a H. Vašková.
Všem moc děkuji za celoroční práci a přeji jim i všem občanům našeho
chléb a pití. Na ukončenou byl připraven táborák, kde si špekáček mohly
městyse
krásné a pohodové Vánoce a mnoho zdraví v novém roce 2020.
společně opékat. V průběhu celého odpoledne si děti mohly nechat malovat
Jiřina Křemečková
na obličej. Zakončením akce byla diskotéka s Magdou, kterou si děti opravdu
užily.
Mimo tyto akce se jednotlivé členky účastní v obřadní
síni vítání občánků a výročí
svatby, kde předáme blahopřání a dárek.
Každá akce je zhodnocena. Než se ale připraví, je to
spoustu času všech členek,
které se na konání akcí podílí.
Jestli je to výzdoba, nabídka
ochutnávek na velikonoční
nebo vánoční jarmark, pečení
zákusků na vánoční rozjímání.
Tyto členky se starají, aby se
naše akce zdařily a jsou ochot-

29. června - Dětský den

Ochotnický divadelní spolek
V nedávných dnech jsme si připomněli výročí 30 let od „Sametové
revoluce“, kdy všichni můžeme svobodně žít a svobodně tvořit.
I my jsme oslavili v letošním roce jubileum 20 let od znovu založení
Ochotnického divadelního spolku v Osvětimanech.
Jak bývá dobrým zvykem, vždy na podzim se koná divadelní bál, kterým se snažíme obohatit kulturu v naší pěkné obci. Letos tomu nebylo
jinak. Divadelní bál byl v pořadí již dvacátý a opět jsme zvolili netradiční
téma jako každý rok. Mohli jste se zúčastnit kabaretu, ve kterém vždy
všechno žije a u nás to nebylo výjimkou. Spousta z vás si dala tu práci, že
vymetli šatník nebo půjčovny a přišli krásně tematicky oblečeni. Večerem
nás provázela hudební skupina „Roseband“ z Olomouce.
I my jsme nechtěli zůstat pozadu a připravili jsme si pro vás pásmo
scének a tanců, jak už to bývá každoročně zvykem. Snad jsme všechny
pobavili a trochu všichni zapomněli na každodenní stres. Jistě jste se společně s námi odreagovali, zatancovali a příjemně strávili sobotní večer.
V této tradici chceme nadále pokračovat. Musím si ovšem postesknout, že soubor přirozeně stárne a rádi bychom mezi sebou přivítali nové
členy, kteří by nám byli nápomocni při organizaci bálu i jiných akcí, ale
také by mohli projevit skrytý talent a zkusit si s námi nacvičit divadelní
hru nebo se zúčastnit scének na divadelním bále v budoucnu. V letošním
roce se k nám přidalo zdravé mladí, dvě mladé kolegyně, které jste mohli
zhlédnout při tanci našich členek na bále.
V současné době se chystáme nacvičovat novou divadelní hru, kterou
22

bychom vám chtěli předvést v posledním víkendu v květnu roku 2020.
Pracovní název nové hry se jmenuje „Zabijačka“ a bude pojednávat, jak
sám název napovídá, o jednom zabijačkovém dni na vesnici.
Na jaře tohoto roku jsme také provedli úklid na „Musilovém“, kde
máme uloženy kostýmy a část kulis. O kostýmy se v současné době
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vzorně stará paní Klučková. Pokud by někdo měl zájem o půjčení
kostýmu, může p. Klučkovou oslovit. Půjčení je za drobný poplatek,
protože v minulosti se nám kostýmy vracely ve stavu, kdy se nedaly
použít, nebo se nevrátily vůbec.
Chtěl bych poděkovat všem členům i nečlenům divadelního
spolku za pomoc, kterou během roku odvádějí ve spolku nejen při
brigádách, ale také s nácviky bálu a představení.
Všem spoluobčanům přeji krásné vánoční svátky plné pohody,
radosti a odpočinku a do nového roku 2020 pevné zdraví a splnění
všech přání.
Martin Hýsek,
vedoucí souboru

Sbor dobrovolných hasičů včera a dnes
*120 let s hasiči z Osvětiman*
Výročí bývají často tím správným důvodem k bilancování, porovnávání a vzpomínání, co jak bylo a jak je tomu dnes. Proto se i já pokusím
v tomto článku vzpomenout časy dávno minulé i současnost.
Počátky Sboru dobrovolných hasičů v Osvětimanech spadají na závěr 19. století. Dne 7. května 1899 se konala první ustavující schůze,
která zvolila tyto funkcionáře: starostou byl zvolen František Mlčoch,
náčelníkem bratr Hána, prvním podnáčelníkem Petr Náplava, druhým
podnáčelníkem Karel Skřepek, jednatelem Josef Tichý a pokladníkem
Jan Barnek. Zakládajících členů bylo celkem 30.
K dnešnímu dni působí výbor SDH ve složení: Jaroslav Kachtík –
starosta, Ing. Lubomír Geryšer – místostarosta, Michal Mlčák – velitel,
Ing. Patrik Slovák – jednatel, Ondřej Šmukař - hospodář a členy výboru
Věra Fialová a Pavel Klimek.
Milníkem v historii našeho sboru byla stavba hasičské zbrojnice,
která stojí na svém místě od roku 1938. Za tuto dobu prošla mnohými
stavebními úpravami. Tou poslední byla rekonstrukce v roce 2013, při
které hasičská zbrojnice získala podobu, kterou má dnes.
Sbor dobrovolných hasičů Osvětimany je nejstarším spolkem působícím v naší obci, proto se mu nevyhnuly ani nepříjemné situace z naší
minulosti – v první světové válce padli za naši zemi tři členové - B.
Březina, A. Širůčka a R. Kosíř. Čest jejich památce!
V roce 1933, kdy vykonával funkci starosty Cyril Palán, byla zakoupena motorová stříkačka a k ní 40 metrů hadic. Od té doby se vystřídalo
množství hasičské techniky. Kupříkladu dopravní automobil AVIA, která začala sloužit v roce 1977, byla nahrazena až v loňském roce novým
vozem FORD TRANSIT. Za posledních 20 let se vystřídaly tři cisterny – 2
vozy Škoda 706 RTO a TATRA 815, která sloužila až do konce prázdnin
letošního roku, kdy při Oslavách 120. výročí založení SDH byla zařazena
do výjezdu zbrusu nová cisterna MAN.
Kolem roku 2000 začala nynější podoba našeho sboru. Začátky
byly spjaty s opravou hasičské klubovny, kdy se pár „mladých“ dalo
dohromady a kde se vytvořila ta pravá přátelská pouta. Parta začala
navštěvovat hasičské soutěže, oslavy a obnovovat hasičskou techniku,
zbrojnici a vše s hasičinou spjaté. Celá tato skoro již dvacetiletá snaha
2019

a hlavně náročná práce vyvrcholila v to, jak vypadá hasičský sbor teď.
Nesmíme opomenout rok 2010, kdy byly přijaty první členky, které vytvořily ženské soutěžní družstvo. V letošním roce 2019 došlo k dalšímu
rozšíření aktivit, a to založení dětského hasičského kroužku.
Odměnou největší, při které byla oceněna naše práce, bylo ocenění
Dobrovolnými hasiči roku 2018. Výhra v této prestižní celorepublikové
anketě je tou největší odměnou, kterou jsme mohli dosáhnout.
Věřím, že úroveň, odbornost, přátelský kolektiv a snaha pomáhat
v krizových situacích u osvětimanských hasičů BYLA, JE a nadále BUDE
po mnoho dalších desítek let.
Patrik Slovák

Hasičský jubilejní rok 2019
Začátek roku bývá pro mnohé obdobím zklidnění jak po stránce pracovní, tak i v osobním životě. Stresy pojící se k vánočním svátkům a koncem
roku jsou ta tam a je čas na odpočinek. To ovšem neplatí pro osvětimanské
hasiče. Vrcholí přípravy na Hasičský bál a nejinak tomu bylo i v letošním
roce. Bál proběhl 19. 1. za vysoké návštěvnosti jak spoluobčanů, tak „přespolních“ a my máme velkou radost, že „naše“ zábava je tak hojně vyhledávaná. Jsme rádi, že nás navštěvujete, jsme rádi, že nám sponzoři přispívají
do tomboly, jsme rádi, že Vás to s námi baví. Proto Vám všem mockrát děkujeme!
Na přelomu roku se podařilo zásahovou jednotku zařadit do programu
First responder se zařízením AED, o které jsme Vás informovali minule. V návaznosti na tuto skutečnost a s ochotou Záchranné služby Zlínského kraje
jsme na půdě školy uspořádali školení
první pomoci pro Vás, naše spoluobčany. Bylo představeno zařízení AED,
objasněny informace o správné první
pomoci, resuscitaci a bylo možné si
prohlédnout záchranku i hasičská auta.
Celé jaro se neslo v duchu příprav
na hasičské oslavy, kdy jsme vybírali
vhodný termín, při čemž nakonec padlo
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rozhodnutí na poslední prázdninový víkend. I přes to všechno jsme nezaháleli a stejně jako každý rok jsme postavili na náměstí Máj, kterou v letošním
roce nikdo neukradl a vydržela až do konce měsíce. V průběhu měsíce května
se také konaly Okrskové závody v požárním sportu, v tomto roce ve Stříbrnicích. Obě mužská mužstva (muži a muži nad 35let) ve svých kategoriích
zvítězila a obsadila první místa.
Jak již bývá zvykem, pomáháme každoročně na dětském dnu ve Vřesovicích, který pořádá tamní spolek Babule. Letošním tématem Dětského dne
byl Harry Potter. Dětí bylo přes 400 a i nám dal celý den zabrat.
Na přelomu léta jsme se rozhodli převzít štafetu po organizátorech Posezení na Nové louce při mši na Klimentku. Všem, kteří se starali o tuto dnes již
tradiční neděli po celých předchozích dvacet let, patří uznání. My jsme si to
zkusili letos poprvé, postavili jsme stan, připravili bramboráky, narazili pivo
i nealko a pustili se do práce. Poutníků bylo požehnaně a věřím, že byli všichni spokojeni a naši„Osvěžovnu u Hasičů“ navštíví i v příštím roce.
V červnu jsme ještě Klimentku pomohli při jejich folklorním festiválku se
zajištěním bezpečnosti u nafukovacích atrakcí.
První pololetí bylo opravdu nabité. Přišlo to pravé léto, prázdniny a dovolené a my jsme měli plné ruce práce. Čekaly nás OSLAVY. Prakticky nepřetržitě se řešila organizace, zvaní hostů a jiné organizační záležitosti, které
vyvrcholily 31.srpna Oslavami 120. výročí od založení SDH Osvětimany.
Začali jsme důstojně, mší svatou v kostele sv. Havla která byla sloužena za náš sbor a naše rodiny. Po obědě začínal odpolední program.
Sjeli se přátelé z okolních vesnic, spřátelené sbory z Buchlovic, Žeravic, Stříbrnic, Bratčic a Svatobořic-Mistřína a také historická technika ze
Střílek a Kudlovic. V neposlední řadě naše pozvání přijal hejtman Zlínského kraje pan Jiří Čunek, velitel stanice Uh. Hradiště J. V. Kučera, starosta OSH UH pan V. Holásek. Tito všichni se sjeli nejen u příležitosti našeho výročí, ale také kvůli největšímu zlatému hřebu celého odpoledne.
Oslavy začaly vyznamenáním zasloužilých členů, a to jak od našeho sboru,
tak i okresního sdružení hasičů. Následně se představily ve své premiéře děti
z dětského kroužku, a ukázaly, co se ani ne za půl roku naučily.
Přichází zlatý hřeb odpoledne - po nekonečných, takřka třech letech příprav, dochází k nejočekávanějšímu okamžiku - příjezdu, předání a vysvěcení
nové hasičské cisterny MAN. Krásnými proslovy pozdravili návštěvníky naši
vzácní hosté, p. Vavřinec Černý cisternu vysvětil a starosta obce Aleš Pfeffer
předal pomyslný klíč k užívání do rukou velitele jednotky Michala Mlčáka.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na financování (Ministerstvo vnitra, Zlínský
kraj, městys Osvětimany a obce Medlovice a Vřesovice). Po předání cisterny
pokračovalo odpoledne ukázkami profesionálních hasičů z Uherského Hradiště, ukázkami hašení v podání naší jednotky, ukázkou zásahu historickou
technikou sboru ze Střílek a ukázkou hašení hořícího oleje naší jednotkou.
Celá akce se nesla ve znamení nádherného počasí, přátelského posezení a to
až do pozdních večerních hodin. Musíme poděkovat všem, kteří se na přípravě podíleli jak z našich řad, tak určitě zaslouží poděkování všichni ostatní,
kteří nám s organizací i průběhem oslav pomáhali – spolku Babule Vřesovice, za skvělou obsluhu v šenku, kterým pomohli manželé Petr a Eva Náplavovi s Radkem Náplavou a Vladimírem Hrdinou. Moc si Vaší pomoci vážíme.
Koncem září jsme uspořádali stejně jako každým rokem sběr železa.
I letos toho bylo požehnaně a my Vám moc děkujeme.
Na přelomu podzimu a zimy začíná období plesů a bálů. Jako vždy
24

www.osvetimany.cz
pomáháme ostatním spolkům v šenku s obsluhou dohledem a podobně.
A zároveň se již připravujeme na náš Hasičský bál. Proběhne už jeho sedmý
ročník a konkrétně se bude konat 18. 1. 2020. Moc se na Vás těšíme!
Přátelé, prožijte klidné Vánoce, užijte si pohodu a klid, do roku 2020
vkročte pravou nohou!!!
Patrik Slovák
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Hasičský jubilejní rok 2019
Vážení spoluobčané, rád bych vás prostřednictvím tohoto zpravodaje informoval o činnosti a zásazích osvětimanské hasičské zásahové
jednotky.
Letošní rok jsme zahájili kurzem od ZZS (zdravotnická záchranná
služba) Zlínského kraje, kde byli proškoleni všichni hasiči k poskytování
první pomoci a resuscitace. Tento kurz proběhl na naší zbrojnici a hlavním cílem bylo naučit se poskytnout 1. pomoc za použití AED (defibrilátor), který byl pořízen na konci roku 2018 (na pořízení se podíleli SDH
Osvětimany, Rybáři Osvětimany, AMON UH s.r.o., Myslivci Osvětimany).
Na téma první pomoci byly zaměřeny i školení a výcviky v rámci jednotky. Za první rok, kdy je tento přístroj zařazen ve výjezdu, byli hasiči
vysláni zatím na jeden výjezd, při kterém byl nasazen. K doporučení
výboje nedošlo, protože při resuscitaci byly obnoveny základní životní
funkce osoby.
První polovinu roku jsme velmi intenzivně spolupracovali s firmou
KOBIT-THZ, kde se pro městys Osvětimany vyráběla nová CAS (cisternová automobilová stříkačka). Jelikož jsme měli vlastní představu
o uložení věcných prostředků v nástavbě, tak jsme do Slatiňan několikrát osobně jeli a na výsledné podobě se podíleli. Vozidlo je vybaveno
prostředky, které byly nakoupeny za peníze, které jednotka vyhrála
v ADHR 2018 (anketa dobrovolných hasičů), za přispění obcí Vřesovice,
Medlovice a Osvětimany. Pořízení nové CAS bylo financováno Ministerstvem vnitra z Dotací pro jednotky SDH obcíe, Zlínského kraje a městyse
Osvětimany. Na konci prázdnin, při oslavách SDH Osvětimany, proběhlo
slavnostní vysvěcení a předání k užívání jednotce hasičů Osvětimany.
Vozidlo na podvozku MAN 4x4 má nádrž na 4000 litrů vody a 240 litrů
pěnidla. Je vybaveno pro zásah u požáru, odstranění stromů, čerpání
zatopených prostor, transport pacienta a první pomoc, dále jsou zde
prostředky pro základní zásah ve výšce, únik nebezpečných látek.
Co se týká přímo činností jednotky, tak jsme se pravidelně scházeli
každý měsíc na školení jednotky a několikrát do roka proběhl praktický výcvik. Jelikož jsme složkou IZS, tak každý rok dostáváme přehled
témat, se kterými musí být hasiči seznámeni a jednou ročně probíhá
součinnostní výcvik s HZS v Uh. Hradišti, kde se pod kontrolou některé činnosti prověřují. I v letošním roce jsme byli několikrát osloveni
o ukázku pro děti a vždy jsme velmi rádi vyhověli.
Počet zásahů od roku 2016 neustále stoupá, v tom letošním to bylo
znát hlavně v první polovině roku. Za poslední roky se mění hlavně typy
zásahů, na které je jednotka vysílána. Původně jezdili hasiči pouze na
požáry a v dnešní době je spíše více technických pomocí, což obnáší větší připravenost a znalost hasičů. Jelikož je naše složka dobrovolná, tzn.
že hasiči nemají finanční odměnu za činnost, je na místě, abych všem
velmi poděkoval za jejich čas a chuť být nápomocni lidem v našem
okolí. Vzhledem k tomu, že někteří naši členové jednotku opustili, jsem
velmi rád, že se další přidávají. V současné době má jednotka obsazení:
Velitelé – Michal Mlčák, Ing. L. Geryšer, P. Klimek, Martin Mlčák; Strojníci – O. Šmukař, D. Frýza, J. Frýza, L. Fiala; Hasiči – J. Fiala, J. Kachtík,
Ing. P. Slovák, M. Frýza, P. Vajčner, R. Kolébal, M. Blecha, M. Uřičář DiS.,
M. Hauser, R. Černoch a M. Janča.
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Závěrem bych velmi rád poděkoval městysi Osvětimany za podporu
při naší činnosti a hlavně za snahu zvýšit bezpečnost v Osvětimanech.
Vám všem přeji krásné prožití svátků vánočních a do nového roku
vše dobré.
Michal Mlčák,
velitel jednotky

Výjezdy a činnost JSDHO Osvětimany 2019
• 14. 2. výcvik – Osvětimany, ZZS ZLK proškolila jednotku v poskytování 1. pomoci
a AED
• 16. 2. JSDHO OSVĚTIMANY zařazena do systému FIRST RESPONDER
• 24. 2. požár – Medlovice, trafostanice, prasklá pojistka na sloupu, zahoření
• 16. 3. ZOČ – Osvětimany, na žádost starosty odstranění stromů (Nádborová)
• 18. 3. požár – Medlovice, dopravní prostředky, ve zmole požár OA
• 30. 3. požár – Osvětimany, lesní porost, požár trávy
• 30. 3. požár – Medlovice, požár trávy a keřů
• 10. 4. požár – Osvětimany, požár komína RD
• 4 .5. součinnostní výcvik – Uh. Hradiště – první pomoc, lezecká technika, likvidace ropných havárií
• 23. 5. technická pomoc – Osvětimany, po vydatném dešti spadlý strom, celkem
3 stromy odstraněny
• 31. 5. ukázka – Osvětimany, pro MŠ ukázka zásahu a první pomoci
• 4. 6. záchrana osob – Stříbrnice, osoba přiskříplá, resuscitace
• 10. 6. dopravní nehoda se zraněním – Újezdec, DN 1x OA
• 14. 6. ukázka – Vřesovice, pro MŠ ukázka zásahu a první pomoci
• 22. 6. ukázka – Medlovice, na Branném dni ukázka hašení a poskytnutí první
pomoci
• 23. 6. technická pomoc – Osvětimany, na RS Vlčák čerpání vody a provizorní vyčištění odvodnění
• 1. 7. technická pomoc – Osvětimany, paseky, dva spadlé stromy
• 6. 7. požár – Vřesovice, směr Kostelec za obcí, požár trávy (30x5m) v příkopě,
vedle pole s obilím
• 21. 7. technická pomoc – Osvětimany, odstranění spadlého stromu na cestě
• 26. 7. ukázka – Osvětimany, u Stupálky ukázky pro dva tábory dětí (AED, hašení)
• 6. 8. technická pomoc – Vřesovice, za rybníkem u táborů nalomený strom, odstranění
• 9. 8. požár – Vřesovice, požár v lese cca 20x100m
• 31. 8. SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CAS 20 MAN A ZAŘAZENÍ DO VÝJEZDU
• 26. 10. požár – Koryčany, cca 1km v lese od Cimburku, požár 10 ohnisek
• 30. 10. ZOČ – Osvětimany, jednotka vyjela k pročištění kanalizace
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Hasičský kroužek pro děti
Na jaře letošního roku jsme vyslyšeli přání několika rodičů, kteří
vyjádřili zájem o hasičský kroužek pro děti. S menší nejistotou jsme
vytvořili letáčky do školy a školky a čekali, zda bude zájem. K našemu
překvapení byl zájem vcelku velký. Někteří sice již nepokračují, ale přišli
noví zájemci.
V současné době kroužek navštěvuje 14 dětí a scházíme se třikrát
v měsíci. Hlavní náplní kroužku je zábavné seznámení s prací hasičů,
důležitá telefonní čísla, topografické značky, poznávat hasičskou výzbroj a výstroj, uzlování a příprava na požární sport. Pokud nám počasí
dovolí, využíváme školní hřiště ke sportu a pohybu, popřípadě podnikáme vycházky po Osvětimanech. Náš společně strávený čas se snažíme
zpříjemnit hrou. Poprvé se představili naši mladí hasiči veřejnosti při
oslavách SDH Osvětimany, kde ukázali, co se již naučili a my jsme na
ně patřičně hrdí. Každý, kdo do kroužku hasičů chodí, se tak může připravovat na své budoucí povolání anebo si najít nové kamarády a zažít
s nimi spoustu zajímavých dobrodružství.
Vedoucí kroužku hasičů je Bc. Klára Lupačová a Michal Mlčák.

Včelaři
Letošní včelařův rok

Zlatá včela 2019

Včelaři obhospodařují na 150 včelstev. V letošním roce 2019 jsme
vyprodukovali 1 649 kilogramů medu, což je o 19 % méně oproti roku
2018. Vosku bylo vytěženo 75 kg. Odchovali jsme 18 matek pro vlastní
potřebu. Snůška byla podle dosavadních odhadů na řadě míst letos
slabší. Hlavně ta jarní. Tak hodnotí letošní snůšku medu včelaři na
řadě místech v kraji. Někde stočili i o polovinu medu méně než loni.
Zdražovat se ale nechystáme.

Naše organizace se v letošním roce podílela na organizaci soutěže
Zlatá včela. Soutěž proběhla v sobotu 27. 4. 2019 ve Vacenovicích na
Hodonínsku. Do soutěže bylo přihlášeno 15 soutěžních družstev a přes
160 dětí (maloši, děti předškolní, mladší a starší žáci), na samotnou
soutěž dorazilo na 200 dětí s vedoucími a rodiči.

Z činnosti včelařů
ZS ČSV Boršice pořádala dne 9. 3. 2019 v odpoledních hodinách
přednášku na využívání včelích produktů, apiterapie a přírodní
léčbu včelími produkty. Přednáška se uskutečnila v Obecním domě
Osvětimany. Přednáška byla spojená s prezentací včelích produktů
a jejich prodejem. Nechyběl med včelařského kroužku Osvětimany.
Přednáška byla účelná a přilákala širokou veřejnost.
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Součástí soutěže je technické zázemí zajišťující občerstvení a stravu
pro soutěžící, doprovod, organizační tým, rozhodčí a hosty. Byla zajištěna prohlídka barokního zámku Milotice, po soutěži se děti vyžívaly
v diskotéce a různých soutěží. Doprava byla zajištěna klubovým autobusem HC KOMETA Brno a 1 SC Znojmo.
Následovalo několik včelařských akcí, kterých jsme se účastnili. Dne
19. 5. 2019 Světový den včel Kyjov. Prezentace včelařské činnosti od
založení spolku. Mše v kostele za zemřelé a žijící včelaře.
Ve dnech 15. až 18. 8. 2019 jsme se účastnili Slováckého roku v Kyjově. Slavnosti mají svou tradici a jsou spojeny s dožínkami. Prezentace
včelařství je spojeno s ochutnávkou a prodejem medů. Počasí nám přálo a účast byla hojná. O ochutnávku medu byl velký zájem, a to hlavně
u dětí.

V odpoledních hodinách jsme dorazili do krajského města Banská Bystrica. Město je ve Slovenském rudohoří na řece Hronu. Je sídlem bánskobystrické diecéze a Univerzity Mateja Bela. Žije zde kolem 80 000 obyvatel.
Poprvé byla Banská Bystrica zmíněna v roce 1255, když jí uherský král Béla
IV. udělil právo na těžbu surovin. Těžilo se zde železo, stříbro a zlato. Přibližně
po půl hodině jsme dorazili do střední odborné školy Pod Bánošom, kde se
konala Celonárodní včelařská výstava. Následovala prohlídka vystavených
exponátů. Souběžně s přednáškami probíhala včelařská výstava. Prodávaly se obvyklé včelařské pomůcky, degustoval se med, čepovala medovina,
medové pivo, odlévaly se svíčky, zdobily perníčky. Co nás nejvíce zaujalo?
Byla to pastva pro oko. Každý si přišel na své. Něco se koupilo mezi včelařský
potřebami. Nějaký suvenýr pro rodinné příslušníky a přátelé. Pro děti medové bonbonky s různou příchutí.

Zažij Kyjov jinač

Neděle 29. 9. 2019

V neděli 15. 9. 2019 jsme zajišťovali velmi zdařenou akci pro děti v parku. Ochutnávka medů, prodej, pozorovací úl – živé včely. Přednáška a vše
zajímavé okolo včel. Účast překonala naše očekávání. Krásné slunné počasí
k našemu včelařskému stánku nasměrovalo velkou část dětí s rodiči celého
okolí.
Ve dnech 28. - 29. září 2019 následoval poznávací včelařský zájezd na
Slovensko ve směru: Smolenice - exkurze ve výrobně medoviny s degustací
a přednáškou. Celonárodná včelarská výstava v Banskej Bystrici a návštěva
SOŠ "polnohospodarskej" Pod Bánošom" s výukou včelařství. Ústav Včelárstva v Liptovském Hrádku. Arboretum Liptovský Hrádok. Návštěva včelařského zařízení APIGOLD p. Ing. Michala Mačičky CSc. a syna. Lesní hřbitov
s kovovými kříži ve tvaru stromů. Přečerpávací vodní elektrárna Čierny Váh
(dolní nádrž).
První naše zastávka je Smolenice, je to obec na úpatí Malých Karpat
v okrese Trnava. Exkurze ve výrobně medoviny s následnou přednáškou
a degustací. Včelovina vyrábí ročně 100 000 litrů různých druhů včeloviny a medoviny. Vítězné medoviny jsou vyráběné z medů slunečnicového,
řepkového a lipového (v menším měřítku je silně aromatický). Medovinu
rybízovou„očkují" 6% šťávou z černého rybízu. Medovina zraje v barikových
sudech. Výroba je rozšířená také o výrobu medového piva. Účastníci poznávacího včelařského zájezdu využili možnost nákupu výrobků v podnikové
prodejně. Jednalo se o dárkové a upomínkové předměty pro přátelé a rodinu. Velmi oceňujeme vstřícnost a profesionální přístup zaměstnanců firmy.
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Po snídani se přesouváme na Ústav Včelárstva do Liptovského Hrádku.
Doprovod zajišťuje Ing. Michal Mačička,CSc, který je velký znalec místní historie. Natáčel spousty vědeckých a historických filmů z krajového prostředí.
Pan Ing. Michal Mačička CSc. pracoval ve Výzkumném ústavu včelařském do
odchodu na zasloužený odpočinek ve funkci ředitele. Zastával post předsedy
včelařského spolku Liptovský Hrádok do vysokého věku. Na ústavu jsme přivítáni Ing. Jaroslavem Gasperem. Následuje prezentace ústavu a přednášky
s aktuální včelařskou tématikou.
Po přednáškách jsme se přesunuli do Arboreta Liptovský Hrádok (oblast: Nízké Tatry, region: Liptov, Okres: Liptovský Mikuláš) Arboretum se
nachází v katastrálním území města Liptovský Hrádok v nadmořské výšce
650 metrů, přímo v severní části města je obklíčeno zástavbou sídlišť. Arboretum přes svou malou výměru je v současné době jedinečným svého druhu v Evropě. Je to nejvýše položené arboretum ve Střední Evropě, obsahuje
čtvrté nejrozsáhlejší dendrologické sbírky na Slovensku. Původní rozloha
činila 27 hektarů. Nynější rozloha je 7 hektarů. Sídlí zde první lesnická škola
v Uhersku a jedna z nejstarších v Evropě, studenti mají ve správě arboretum.
Přednášku odborníka lesnické školy nám zajistil Ing. Michal Mačička CSc.
Přednáška splnila veškeré naše očekávání.

Lesnický hřbitov na Černém Váhu
V roce 1803 postavil královský komorský úřad v Liptovském Hrádku ve zdejší lesnické osadě Hošková (nyní Černý Váh) pro svůj lesnický
personál dřevěný klasicistní kostel. Kostel byl udržován lesním úřadem.
Ve stejném slohu jako kostel Nejsvětější Trojice, který byl později přestavěn na zděný, byla postavena dřevěná zvonice s unikátním
hodinovým strojem, uloženým v dřevěném pouzdře. Kolem zvonice
je lesnický hřbitov s pozoruhodnými kříži, některé
ve tvaru stromu. Byli zde
pohřbíváni lesníci a lesní
dělníci, kteří žili a pracovali v okolních lesích. Je zde
pohřben i prof. Anton Sokol,
děkan lesnické fakulty VŠLD
ve Zvolenu v letech 1955 27
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60. Pod hřbitovem stojí čtyřhranný sloup na počest návštěvy palatína
Josefa 29. 8. 1804, vnuka císařovny Marie Terezie a bratra císaře Františka I., který zde lovil.
Následuje včelařský víkend 19. - 20. 10. 2019 a návštěva Oravského Podzámku, kde poskytujeme servis a radu příteli Peteru Zemkovi
na včelařské farmě. Peter mám poskytuje zázemí a provádí nás místními včelařskými skanzeny a seznamuje nás s problematikou oravského včelařství. Navštívil nás přítel Štefan Mikuláš Horná Lehota, který
chová přes sto včelstev a vyrábí oravskou medovinu.
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Sobota 26. 10. 2019 Myjava - lovecká chata. Přátelské posezení
a zhodnocení včelařské sezony. Včelařský rok je na pořádání akcí bohatý
co do pestrosti i kvality.
Na 8. února 2020 je v Kyjově plánován včelařský ples. Na tomto
tradičním plese se schází včelaři za Slovenska, Rakouska, Čech a široká
veřejnost. Následují výroční členské schůze a bezprostředně se plánuje několik poznávacích zájezdů s včelařskou tématikou. Velký zájem je
o dvoudenní zájezd do Prachatic a Spolkové republiky Německo.
S přátelským pozdravem František Šišák

Zahrádkáři
Osvětimanským zahrádkářům v letošním roce opět nepřála příroda
V roce 2018 byla úroda dobrá. V letošním roce 2019 se vrátila neúroda
jako v roce 2017. Tentokrát to však bylo ještě horší, což je vidět na množství
zpracovaného ovoce v pěstitelské pálenici i v moštárně v důsledku jarních
mrazíků a sucha.
Sezona roku 2018 byla ukončena v lednu 2019. Celkem za tuto sezonu
bylo zpracováno 118 600 kg ovoce pro 360 zákazníků a vyrobeno 6 714 litrů
absolutního alkoholu, to je 11 803 litrů asi 50 %. Cena za vypálení byla 230,Kč za litr absolutního alkoholu. Státu jsme odvedli na spotřební dani 960
102,- Kč. V moštárně bylo v roce 2018 zpracováno 2 130 kg jablek a hrušek
a vyrobeno 4 128 litrů a pro školu bezplatně 510 litrů.
V letošní sezoně 2019 bylo do konce října vyrobeno jen 1 460 litrů absolutního alkoholu, to je 2 943 litrů asi 50 %. V moštárně bylo zpracováno
350 kg jablek. Moštování bylo ukončeno již v říjnu a zpracování kvasů bude
ukončeno asi 10. 12. 2019. Jsme rádi (a zákazníci také), že se nám aspoň na
omezenou dobu podařilo pálenici otevřít a těm málo stálým zákazníkům
vyhovět.

Pro poruchy bylo nutno vyměnit přepalovaní kotel č. 1, nalévací nádrž na kvas a staré zářivkové osvětlení za úsporné LEDkové. Za tyto opravy
a montáže bylo zaplaceno 180 000,- Kč. Protože zařízení pěstitelského pálení je v provozu skoro 40 let, musí dojít k jeho postupné výměně, nebo aspoň
ke generální opravě. Jen doufáme, že k nám bude v příštím roce počasí příznivější a na opravy či výměny si vyděláme.
V červnu se uskutečnil jednodenní zájezd do Rožnova a okolí pro zahrádkaře i občany. Se zájezdem byli spokojeni všichni účastníci.
Věkový průměr členů je asi 71 let. Členy nad 80 let navštěvujeme
s darem. V letošním roce byly také poskytnuty dary Spolku rodičů – škola,
hasičům a ženám pro soubor Klimentek.
Jménem výboru základní organizace Českého zahrádkářského svazu
v Osvětimanech přeji všem zahrádkářům, občanům a zákazníkům, kteří
využili našich služeb v pěstitelské pálenici i moštárně, radostné Vánoce
a šťastný, úspěšný a příznivější rok 2020.
Pavel Kníž

Rybáři
Již začátek ledna tohoto roku nás rybáře přivítal každoroční výroční členskou schůzí, která byla letos po uplynutí čtyř let spojena
i s odstoupením stávajícího výboru a volbou výboru nového. Byla
shrnuta činnost spolku za uplynulé období, které pro nás nebylo
lehké z důvodu oprav Osvětimanské nádrže, jejího předcházejícího slovení rybí obsádky i přetrvávajícího každoročního problému
28

s množstvím a kvalitou vody na našich pstruhových vodách, ve kterých hospodaříme. V průběhu ledna a února proběhl výdej nových
povolenek a byla zahájena činnost rybářského kroužku pro děti
i dospělé k získání rybářského lístku, tento byl zakončen v březnu rybářskými zkouškami. Náš spolek tak každoročně získá kolem
dvaceti nových adeptů Petrova cechu, což považujeme pro organiprosinec

www.facebook.com/ObecOsvetimany
zaci naší velikosti za úspěch. Aktuálně máme 370 rybářů a rybáře,
kteří mají uhrazeno členství, a jsme tak, co se týče členů, největší
spolek v Osvětimanech.
Na naše revíry jsme letos na jaře i na podzim dali obsádku
kaprovitých i dravých ryb a podařilo se nám získat i násadu úhoře
říčního, což je v době jeho nedostatku a značné ceny na trhu malý
zázrak. V průběhu roku jsme se starali i o okolí naší nádrže a Klimentského rybníka, kde jsme prováděli úklid, sečení hráze, břehů
a přilehlých prostor.
Začátkem léta jsme uspořádali na rybníce ve Vřesovicích rybářské závody, při kterých nám letos přálo počasí a celkově je hodnotíme jako vydařené. Pro nás rybáře byl důležitý IX. sjezd Moravského rybářského svazu, ten proběhl dne 5. 10. 2019 v Blansku. Zde
proběhla volba nových orgánů svazu a byly schváleny podstatné
změny týkající se činnosti pobočných spolků.
V měsíci listopadu se uskutečnilo ve Zlíně setkání zástupců
spolků MRS a včelařů ze Zlínského kraje s ministrem zemědělství
Miroslavem Tomanem, při němž nás zastupoval člen výboru MVDr.

Osvětimanský zpravodaj
František Luňák a prezentoval problémy, které se našeho spolku
nejvíce dotýkají.
Za všechny rybáře Vám přejeme poklidné prožití svátků vánočních a v novém roce hodně zdraví a rodinné pohody.
Vít Klučka,
místopředseda

Lesní družstvo
V současné době řeší české lesnictví historicky jeden z největších problémů – kůrovcovou kalamitu. Tato se nevyhnula ani
majetku obcí spravovaných Lesním družstvem Osvětimany. Dopad
deficitu srážek za uplynulé roky se projevil na zdravotní kondici
všech dřevin a nejvíce na jehličnanech. V posledních třech letech
neustále stoupá výše nahodilých těžeb jehličnatého dříví. Brzy
nastane doba, kdy zmizí z lesů v okolí naší obce všechny porosty smrku a borovice starší 30 let. Ti, kteří jezdí po republice, mají
možná dojem, že situace v lesích v okolí Osvětiman není až tak
kritická. Opak je pravdou, jehličnaté porosty z lesa mizí a vznikají hektary nových holin, které bude nutné uměle zalesnit. Trh
s jehličnatým dřívím zkolaboval a některé sortimenty se prodávají
za ceny pod výrobními náklady a náklady na zalesnění vzniklých
2019

holin budou vysoké a několikaleté. Lesnictví je profese, kde více
než kdekoli jinde pracujeme pro naše děti a vnoučata. Proto je
snahou zaměstnanců družstva provést zalesnění vzniklých holin
co nejdříve. Nebude les, bude vyšší teplota, nebude voda. Historie
podobné kalamity pamatuje a lesníkům se je podařilo zvládnout.
Samozřejmě k tomu bude potřeba výrazné pomoci matky přírody. Pokud nastanou roky s vyššími srážkami a nižšími teplotami,
věřím ve zlepšení současného stavu. Občané najdou houby a stín
pod korunami stromů a prameny napájející vodní zdroje obecního
vodovodu, dostatek vody v okolních lesích.
Občanům přeji klidné prožití vánočních svátků, hodně lásky,
zdraví, optimismu a vydařených plánů v novém roce.
Miloš Peška, ředitel
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Sport
Fotbal muži 1. A sk. „B“ – podzim 2019

Konečná tabulka 2018 - 2019

V soutěžním ročníku 2018 – 2019 naše mužstvo mužů obsadilo, tak Rk. Družstvo
jak to poslední léta bývá zvykem, druhé místo v tabulce za Kvasicemi,
1 Kvasice
které byly obzvláště v podzimní části soutěže nedostižitelní. V jarní části
naše mužstvo zabralo a stáhlo velký náskok Kvasic z podzimu pouze na 2 Osvětimany
dva body. Skončili jsme těsně druzí, nastříleli nejvíce gólů a s inkasovaný- 3 Dolní Němčí
mi brankami jsme skončili na druhém místě.
4 Bojkovice

Střelci branek
Zýbal Ondřej
Salay Jakub
Klimeš Lukáš
Pantić Alexa
Perůtka Jiří
Šmatelka Pavel
Skřivan Adam
Křemeček René
Šumulikoski Veliče
Žandovský Marek
Ohnutek Lukáš
Vlastní Ořechov

24
17
10
7
7
6
5
5
4
3
1
1

Trenér Němčický Pavel, asistent
Trávníček Filip, vedoucí mužstva
Berka Martin, zdravotník Širůčka
Jaroslav.
Za výborný výsledek v celé soutěži
děkujeme všem hráčům a celému
realizačnímu týmu.

Nový soutěžní ročník - podzim 2019 – 2020

0

-

Skóre

Body

P+ P-

26

22 0

4

80:22

67

1

2

26

22 0

4

90:31

65

1

0

26

16 0

10

58:44

47

2

1

26

14 0

12

60:61

43

1

2

Napajedla

26

15 0

11

55:44

41

5

1

6

Nedachlebice

26

11 0

15

54:54

37

0

4

7

Koryčany

26

12 0

14

43:44

37

1

2

8

V. Otrokovice B

26

11 0

15

57:64

36

3

6

9

Nivnice

26

12 0

14

51:56

35

2

1

10 Kunovice

26

13 0

13

46:56

35

5

1

11 Žalkovice

26

10 0

16

48:55

30

2

2

12 Buchlovice

26

10 0

16

37:48

29

3

2

13 Újezdec

26

8

0

18

37:73

27

2

4

14 Ořechov

26

6

0

20

29:93

18

1

1

Výsledkový přehled jednotlivých utkání

Zýbal Ondřej
Klimeš Lukáš
Síleš Dominik
Jahoda Dominik
Křemeček René
Skřivan Adam
Němčický Pavel
Šumulikoski Veliče

Brázdil Vít Ohnutek Lukáš
Švrček Marián
Brhel MichalPantić Aleksa
Tomaštík Miroslav
Čevelík Miroslav
Perůtka Jiří
Trávníček Filip
Chvojka Petr
Salay Jakub

+

5

Po velmi vydařeném minulém soutěžním ročníku vstupovalo mužstvo
do nového prakticky nezměněném kádru a s předsevzetím opět bojovat
a uhrát výsledek do třetího místa v tabulce. Odešel pouze Marek Žandovský
do Vracova a přišel Jahoda Dominik ze FC Slovácko z.s.

Soupiska hráčů

Záp.

10. 8.

Osvětimany

Koryčany

7:0

18. 8.

Šumice

Osvětimany

1:7

24. 8.

Osvětimany

Nivnice

2:1

1. 9.

Buchlovice

Osvětimany

1:3

7. 9.

Osvětimany

Zlechov

9:1

15. 9.

Újezdec

Osvětimany

3:4

21. 9.

Osvětimany

V. Otrokovice B

5:0

28. 9.

Hluk

Osvětimany

0:1

5. 10.

Osvětimany

Dolní Němčí

5:0

13. 10.

Kunovice

Osvětimany

1:4

19. 10.

Osvětimany

Fryšták

4:1

27. 10.

Bojkovice

Osvětimany

2:1

2. 11.

Osvětimany

Nedachlebice

11 : 1

Střelci branek po podzimní části soutěže
Zýbal Ondřej

20

Pantič Alexa

4

Síleš Dominik

1

vlastní Šumice

1

Salay Jakub

15

Skřivan Adam

3

Tomaštík Miroslav

6

Perůtka Jiří

2

Klimeš Lukáš

4

Brhel Michal

1

Šumulikoski Veliče

4

Jahoda Dominik

1

30
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Konečná tabulka po podzimní části soutěže
Rk. Družstvo

Záp. +

0

-

Skóre

Body

P+ P-

8

Fryšták

13

7

0

6

24:25

20

2

1

1

Osvětimany

13

12

0

1

62:12

35

1

0

9

Šumice

13

6

0

7

28:34

18

2

2

2

Bojkovice

13

11

0

2

38:22

28

5

0

10

Kunovice

13

6

0

7

24:28

17

1

0

3

Nivnice

13

8

0

5

29:14

24

2

2

11

V. Otrokovice B

13

5

0

8

21:36

15

0

0

4

Koryčany

13

7

0

6

29:28

23

1

3

12

Zlechov

13

5

0

8

8:40

12

3

0

5

Újezdec

13

6

0

7

33:24

22

0

4

13

Hluk

13

3

0

10

17:28

9

1

1

6

Dolní Němčí

13

6

0

7

29:24

21

0

3

14

Buchlovice

13

3

0

10

14:40

9

1

1

7

Nedachlebice

13

6

0

7

30:31

20

0

2

Trenér Němčický Pavel, asistent Trávníček Filip, vedoucí mužstva Berka Mar- Za vynikající výsledek v podzimní části soutěži děkujeme všem hráčům a cetin, zdravotník Širůčka Jaroslav.
lému realizačnímu týmu.

že naši žáci soutěž hrají a děkujeme jim za vzornou reprezentaci obce. Také
Naši žáci hrající okresní přebor obsadili 8. místo v konečné tabulce roč- děkujeme trenérům za jejich práci a rodičům za pomoc, bez které bychom
níku 2018-2019 se ziskem 14 bodů a skóre 36:87. Výsledky jednotlivých se neobešli.
utkání a konečné umístění v tabulce je ovlivněno věkem hráčů. Nemáme Soupiska žáků – jaro 2019
tak velkou hráčskou základnu, a tak hrají i velmi mladí hráči. Ti pak nemoAxman Matěj
Dudák Ondřej
Marek Štěpán
hou konkurovat soupeřům, kteří disponují staršími kluky. Přesto jsme rádi,

Fotbal žáci – okresní přebor - jaro 2019

S ukončením soutěžního ročníku 2018-2019 končí také hráči, kteří dosáhli dorosteneckého věku, a to Dudák Ondřej, Marek Tomáš, Kolaja Štěpán.
Těmto hráčům ještě jednou děkujeme za vzornou reprezentaci obce a přejeme hodně sportovních a hráčských úspěchů v dorostenecké soutěži v nových týmech.

Střelci branek – jaro 2019
Vašek Jakub
Marek Tomáš
Pelikán Tadeáš
Blahynka Sebastián
Kolaja Štěpán
Čevelík Daniel
Dudák Ondřej
Marek Štěpán
2019

14
7
5
5
2
1
1
1

Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Družstvo
Prakšice
Topolná
Nivnice
Šumice
Mařatice
O. N. Ves
Bánov
Osvětimany
Velehrad
Mistřice

Blahynka Sebastián

Formánek Michal

Marek Tomáš

Broda Martin

Hromada Vojtěch

Pelikán Tadeáš

Čevelík Daniel

Juřík Filip

Sobotka Jakub

Dubský Jindřich

Kolaja Štěpán

Vašek Jakub

Záp.
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

+
17
14
14
9
7
7
5
4
3
2

0
0
1
0
1
2
1
2
2
4
3

1
3
4
8
9
10
11
12
11
13

Skóre
145:12
100:31
117:40
92:58
40:69
44:55
46:117
36:87
37:101
22:109

Body
51
43
42
28
23
22
17
14
13
9
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Nový soutěžní ročník 2019/2020 - podzim

Střelci branek – podzim 2019

V novém soutěžním ročníku došlo ještě k většímu omlazení týmu, protože Vašek Jakub
skončili tři starší žáci a do týmu přišli noví mladší hráči v soupisce zvýrazně- Pelikán Tadeáš
Broda Martin
ní, což se ve výkonnosti týmu jistě projevilo.

7
5
1

Soupiska žáků - podzim 2019
Axman Matěj

Hromada Dominik

Marek Štěpán

Blahynka Sebastián

Hromada Vojtěch

Pelikán Tadeáš

Broda Martin

Juřík Filip

Sobotka Jakub

Čevelík Daniel

Kolaja Josef

Stávek Jakub

Dubský Jindřich

Maňák Tomáš

Vašek Jakub

Formánek Michal

Mareček Adam

Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

Šumice

11

11

0

0

69:14

33

2

Prakšice

10

6

2

2

37:14

20

3

Nivnice

10

6

2

2

49:27

20

4

Bánov

10

6

1

3

42:24

19

5

Velehrad

9

2

2

5

13:33

8

6

Osvětimany

11

2

2

7

16:38

8

7

Újezdec-Orel UB

9

1

1

7

22:48

4

8

Mistřice

10

1

0

9

8:58

3

Zápasy soutěže
24. 8.
1. 9.
8. 9.
12. 9.
15. 9.
22. 9.
26. 9.
5. 10.
17. 10.
19. 10.
26. 10.

Osvětimany – Nivnice
Újezdec – Osvětimany
Osvětimany – Bánov
Šumice – Osvětimany
Velehrad – Osvětimany
Mistřice – Osvětimany
Prakšice – Osvětimany
Osvětimany – Šumice
Nivnice – Osvětimany
Osvětimany – Mistřice
Osvětimany – Prakšice

2:9
2:3
2:6
5:0
1:1
0:3
3:0
0:4
1:1
2:3
2:4

Trenéři Hanák J. a Mrkus B.

Letní soustředění
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Trénink

Cvičení žen
Každé pondělí od 18 hodin probíhá
v sále obecního domu Cvičení žen
(kalanetika + posilovací cviky).
Přijďte mezi nás!
Těší se na Vás Blanka Blažková.

2019

Areál Skiparku
Osvětimany
Areál Skiparku Osvětimany tímto děkuje všem návštěvníkům za přízeň v uplynulém roce. Budeme se na Vás těšit
v roce nadcházejícím, ať už na svahu, v Hospůdce Na Srubu či
v Penzionu Malovaný.
Všem přejeme krásné a pohodové vánoční svátky s Vašimi
nejbližšími a jen a jen to nejlepší do nového roku 2020.
Kolektiv areálu Skiparku.
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Kinokavárna Osvětimany
Promítáme 75 let!
V letošním roce uplynulo 75 let od založení kina v obci. O jeho historii se psalo ve zpravodaji již několikrát, přesto číslice udávající jeho existenci je magická
a velmi připomíná lidský život, ve kterém se střídají léta úspěšná a méně úspěšná, závislá na mnoha vnějších okolnostech a spojená s osudy lidí, kteří zasvětili
svůj volný čas filmovým představením.
Připomeňme si tedy období úspěšná ze založení kina v roce 1944, kdy první
hrané filmy lákaly do Osvětiman zvědavce z celého okolí. Otevření prvního promítacího sálu v 50. letech 20. století v prostorách Hostince a kavárny u Janošků.
I léta méně úspěšná, kdy již byly prostory nevyhovující a kino na krátkou dobu
uzavřeno, aby se v druhé polovině 80. let 20. století v nových prostorách víceúčelové budovy otevřela jedna z prvních kinokaváren v Československu. Nové
prostory, jiná forma zážitku při projekci, ale i filmové tituly Tankový prapor, Tři
veteráni či trilogie Slunce, seno z dílny Zdeňka Trošky, přilákaly do kina davy
návštěvníků z celého okresu. Nástup 90. let přinesl změnu nejen politickou, ale
i období velkých změn v oblasti kinematografie. Hrdinové se z plátna kin přenesli
do domácnosti na obrazovky televizních přijímačů a videí. Sály kin se vyprázdnily
a mnohé menší obce kina z důvodu provozních zrušila. V naší obci díky zastupitelům i vedení obce, které si uvědomovalo kulturní postavení kina, se léta kritická
ustála. Provoz kina nezastavil ani nástup kin digitálních a ústup vydávání titulů
na klasickém 35 mm filmovém pásu. Finance na plnohodnotnou digitalizaci kina
byly v řádu milionů pro obec neúnosné. Naštěstí se objevila možnost digitalizace
kina dle platformy E-cinema a promítání filmů z DVD a Blu-ray nosičů. V roce
2013 proběhla „malá digitalizace“ včetně zavedení prostorového zvuku 7.1. Otevřela se nová možnost využití kina nejen pro filmové představení, ale i promítání
archivních záznamů z kulturních akcí či doplnění projekce při vystoupeních.
V současné době patříme mezi málo početnou skupinu kin v obcích s počtem
obyvatel do 1000, která i přes tlak multikin stále promítá a má podporu zastupitelů, vedení obce a v neposlední řadě Vás diváků, které si vážíme nejvíce. Těší nás,
že se k nám návštěvníci všech generací opakovaně vrací a máme radost i z pravidelných školních představení, které navštěvují děti ze Základní školy speciální,
praktické školy a dětského domova ve Vřesovicích, žáci ZŠ a MŠ Osvětimany, MŠ
Medlovice, MŠ Stříbrnice a MŠ Vřesovice. Odměnou pro zaměstnance kina bývá
naplněný sál a na konci představení úsměv ve tvářích spokojených diváků.
Provozovatelem kina je městys Osvětimany, ale velký dík a poděkování patří
dlouholetým zaměstnancům, vedoucí paní Marii Náplavové a promítači Svatoslavu Vaškovi st., živým svědkům historie kina, kteří část svého života zasvětili
filmovým divákům, přečkali léta neúspěšná a vždy usilovali o zachování kina
v obci. Současný tým, který se podílí na chodu kina, doplňují Petr Náplava a Marie Marková.
A co Vás čeká v novém roce 2020? Budeme promítat pravidelně každý lichý
pátek v měsíci. Programově se zaměříme na české filmy a pohádky pro nejmenší, které byly v roce 2019 nejnavštěvovanější. Na stupni vítězů se umístily tituly
Tajný život mazlíčků 2, Ženy v běhu a Čertí brko. Cena vstupného zůstává 47,-Kč
a promítací čas od 19 hodin, pokud není uvedeno na programu jinak. Aktuální
program najdete na oficiálních webových stránkách městyse (www.osvetimany.
cz) a Facebooku.
Marie Marková
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Leden

3. 1. 2020 Hodinářův učeň
31. 1. 2020 Toy Story 4: Příběh hraček
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Zapište si do kalendáře
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE 2019 - 2020
Termín konání Název akce
24. 12.
Štědrý den - Půlnoční
ve 21.30 hod.
25. 12.
Narození Páně v 9.00 hod.
26. 12.
Sv. Štěpána v 9.00 hod.
1. 1.
Nový rok v 9.00 hod.
11. 1.
Tříkrálová sbírka
18. 1.
Hasičský bál
1. 2.
Dětský karneval
8. 2.
Fašank + obecní zabíjačka
15. 2.
Školní ples
7. 3.
Košt vína
4. 4.
DFS Klimentek - 10. let
25. 4.
Zlatá včela
30. 4.
Stavění máje
10. 5.
Den matek

2019

Místo konání
kostel sv. Havla
kostel sv. Havla
kostel sv. Havla
kostel sv. Havla
Osvětimany
Obecní dům
Obecní dům
Žabí rynk
Obecní dům
Obecní dům
Obecní dům
Obecní dům
náměstí
Obecní dům

16. 5.
9. 5.
31. 5.
13. 6.
4. 7.
8. 8.
6. 9.
10. 10.
27. 10.
7. 11.
22. 11.
5. 12.
13. 12.
24. 12.

Májový košt gořalek
(tragačové závody)
Divadelní představení
Pouť
VIII. Festiválek
Rybářské závody
Myslivecká noc
Chřibákův pohádkový les
Slovácké hody s právem
Lampionový průvod
Divadelní bál
XIII. Setkání důchodců
Rozsvěcení stromku+Mikuláš
Vánoční rozjímání
Půlnoční mše

Obecní dům
Obecní dům
Hora sv. Klimenta
u ZŠ
Osvětimany
Hospoda na Srubu
U Srubu
Obecní dům
náměstí
Obecní dům
Obecní dům
Obecní dům
Obecní dům
kostel sv. Havla
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