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Úvodní slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané, 

nastává doba předvánoční, a tak jako po mnoho let se k Vám do-

stává další číslo Osvětimanského zpravodaje. Letos je zpravodaj jako 

minulý rok doručen do každého domu zdarma. 

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 každo-

ročně 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 zna-

mení lásky ke svým bližním. Letošní Vánoce, tak jako téměř celý rok 

2021, budou opět poznamenány opatřeními, která jsou zavedena 

kvůli šíření nákazy koronaviru.

Tato opatření nebyla a  nejsou příjemná pro nikoho, omezování 

cítíme jako zásah do naší svobody, do našeho každodenního života, 

ale zatím není jiná možnost, než omezit kontakt mezi lidmi a hlavně 

se nechat naočkovat.

Vlna koronaviru zasáhla celou Evropu. V  jarních měsících se 

zastavil všechen kulturní a  společenský život a  ekonomika téměř 

všude. Následky výpadu ekonomiky jsme již výrazně pocítili na roz-

počtovém určení daní, které je největším příjmem obecního rozpočtu 

a vyhlídky na rok 2022 a 2023 nejsou o mnoho lepší.

Než začnu s výčtem dokončených nebo započatých stavebních 

akcí a dotačních titulů, musím Vám všem, kteří se podílíte na kul-

turním a společenském životě, staráte se o okolí svých domů, pe-

čujete o  své rodinné příslušníky, poděkovat za Vaši činnost. Vím, 

že v současné době, kdy řádí koronavirus, umírají naši rodinní pří-

slušníci, kamarádi a přátelé, je těžké najít si čas a chuť tuto práci 

vykonávat, ale musíme věřit, že tato doba brzy přejde a  budeme 

moci žít jako dříve. 

Mé letošní první poděkování patří opět našim hasičům a hasič-

kám, a to hlavně za poctivou práci a odborné nasazení. 

Velké poděkování patří naší zásahové jednotce pod vedením 

pana Michala Mlčáka. Musím vyzdvihnout hlavně dva jejich zásahy. 

Tím prvním je zásah jednotky v  Koryčanech při výbuchu zemního 

plynu v rodinném domě a druhým, zásah také v Koryčanech při po-

žáru haly s  uskladněným senem. Naše jednotka si počínala opravu 

profesionálně, o  čemž svědčí také poděkování paní starostky Kory-

čan, které jsem obdržel.

Hasiči ale neplnili jen tyto úkoly. Své odhodlání pomáhat druhým 

v  nouzi dokázali při jejich pomoci v  obcích zasažených tornádem. 

Naši hasiči odpracovali spoustu hodin a dní při pomoci lidem, kteří to 

potřebovali a velkou měrou přispěli při likvidaci škod v ZOO Hodonín. 

Děkovné dopisy, které přišly na adresu městyse, vypovídají o tom, že 

zde máme spoluobčany, kterým nejde jen o  sebe, ale umí pomoci, 

když je potřeba. Všichni, kteří pomáhali, mají mou úctu a obdiv.

 Naši sportovci předvedli opět výborné výsledky.  Děkuji Vám za 

spoustu času, kterou trávíte na trénincích a přípravou na zápasy, za 

vzornou reprezentaci městyse Osvětimany a  za skvělou atmosféru, 

kterou mohou fanoušci prožít na Vašich zápasech. V  historii Osvě-

timanského fotbalu se poprvé stalo, že po ukončení podzimní části 

máme plný počet bodů a nepoznali jsme porážku a remízu. A myslím 

si, že to bude ojedinělý výsledek ve všech krajských a vyšších soutě-

žích v celé České republice. 

Osvětimanskému pěveckému sboru pod vedením pana učitele 

Jaroslava Cveka děkuji za obohacení našeho kulturního života, za 

nádherné koncerty, které pořádají v  našem krásném kostele 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 ry-

bářů a pořádání rybářských závodů.  Letos proběhly rybářské závody 

opět na naší přehradě. A organizace závodů byla opět vzorná.

Smutnou událostí, která nezasáhla jen rybáře, ale nás všechny, 

je úmrtí velkého rybáře, dobrého člověka a kamaráda pana Oldřicha 

Menšíka. Oldo, nikdy na Tebe nezapomeneme, čest Tvojí památce. 

V  říjnu se po roční přestávce vyvolané koronavirem uskutečnily 

Slovácké hody. Děkuji všem, kteří se zapojili do organizace příprav 

a průběhu hodů a pomohli naší mladé Osvětimanské chase uskuteč-

nit tuto nádhernou tradici.

 Dalším spolkem, který si zaslouží poděkování, jsou myslivci. Dě-

kuji jim za výbornou spolupráci s městysem, organizaci Myslivecké 

noci, starost nejen o zvěř, ale hlavně o životní prostředí.

Našemu panu faráři Antonu Kasanovi děkuji za starost o náš kos-

tel a farníky. A také za krásný lidský přístup ke všem našim občanům. 

Lidem v  čele s  panem kostelníkem, kteří se starají o  kostel a  faru, 

patří velké poděkování za jejich práci.

Zaměstnancům školy, a  to nejen panu řediteli a paní zástupky-

ni, ale také všem technickým zaměstnancům a  učitelům děkuji za 

starost o naši krásnou školu a hlavně za výchovu a vzdělávání dětí. 

A nesmím zapomenout na pobočku Základní umělecké školy pod ve-

dením pana učitele Jakuba Špalka.  Do naší krásné školy investujeme 

každoročně nemalé fi nanční prostředky, aby se zde našim žákům lí-

bilo. Na počet obyvatel jsme zřizovatelem největší školy ve Zlínském 

kraji. To je krásný pocit, ale taky velký závazek do budoucích let. Pro-

to s panem ředitelem Mgr.  Petrem Orlických budujeme, opravujeme 

a  hlavně plánujeme velmi pečlivě každou investici, abychom byli 

vždy připraveni realizovat, to co je opravdu potřeba pro další rozvoj 

naší školy.

Poděkování patří také Dětskému folklórnímu souboru Klimen-

tek a  jeho vedoucím, včelařům, zahrádkářům, Divadelnímu spol-

ku, paní knihovnici, zaměstnancům kina, zaměstnancům městyse, 

Klubu důchodců, Klubu žen, zastupitelům, členům výborů a komisí, 

zaměstnancům Lesního družstva Osvětimany v  čele s  panem ředi-

telem Milošem Peškou, našemu praktickému lékaři MUDr. Daliboru 

Tomáštíkovi za péči o naše občany v této těžké době a všem, kteří se 
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zapojují do kulturního a  společenského života obce. Jestli jsem na 

někoho zapomněl, tak se omlouvám.

Koncem měsíce října nás zasáhla další smutná událost. Zemřel 

pan Svatoslav Vašek. Pan Vašek více jak 50 let promítal v Osvětima-

nech kino, ozvučoval všechny kulturní a  společenské akce, dlouhá 

léta hrál fotbal, byl také fotbalovým trenérem a funkcionářem. Pan 

Vašek nám všem bude chybět. Čest jeho památce. 

Nyní si dovolím zhodnotit hospodaření městyse a zmínit se o ně-

kolika stavebních akcí, které jsme dokončili nebo započali v letošním 

roce.

Rozpočet obce byl v příjmové části výrazně poznamenán korona-

virovou situací. I přes tento problém jsme ale v roce 2021 hospodařili 

dobře. Městys nemá žádné dluhy, úvěry, splátky a máme dostatečné 

fi nanční rezervy na realizaci plánovaných stavebních akcí.

Největší a nejvýznamnější akcí tohoto roku bylo dokončení 3. a 4.  

etapy přivaděče vodovodu. Tento přivaděč byl zhotoven ve 20. letech 

minulého století a některé jeho části byly již nefunkční. Celková in-

vestice do nového přivaděče přesáhla 15 milionů korun českých.

Další významnou investiční akcí byla oprava hřbitova. Opravena 

byla celá kamenná zeď kolem hřbitova a márnice. Proběhla oprava 

cesty v chatové oblasti, rekonstrukce kříže u Hostějova, byl vybudo-

ván nový chodník u horní autobusové zastávky.

Největší stavební akcí, která by měla být realizována od ledna 2022, 

bude výstavba nového vodovodu Dolní paseky. Budou vybudovány 

přes 4 kilometry nových vodovodních řadů. Tato investice si vyžádá 

20 milionů korun českých. 

Další velkou akcí realizovanou na jaře 2022 bude úprava areálu 

Základní školy a mateřské školy. Na tuto akci jsme již získali dotace, 

máme vysoutěženého dodavatele a ihned, jak to počasí dovolí, začne 

realizace. Náklady budou 2,4 milionů korun českých a  podařilo se 

nám získat dotaci ve výši 1,7 milionů korun českých.

Dále projekčně připravujeme nové parkoviště u  horní zastávky, 

rekonstrukci školní kuchyně a společně s obcí Stříbrnice a Medlovi-

ce novou cyklostezku. Dalším úkolem pro nadcházející rok je začít 

pracovat na přípravě projektů - výměna oken a zdrojů tepla pro DPS, 

rekonstrukce hospodářských budov na faře, schodů ke kostelu, ob-

jektu Musilovo, stodoly za Obecním domem. Musíme také začít řešit 

dlouhodobý problém s koupalištěm a zvážit, jestli se budeme snažit 

o vybudování koupaliště, nebo biotopu, či toto území vyčleníme pro 

stavbu rodinných domů.

Vážení občané, přátelé, sousedé, přeji Vám klidné a příjemné pro-

žití svátků vánočních, v roce 2022 hodně zdraví, lásky, štěstí a pra-

covních úspěchů. Dětem hodně dárků pod stromeček a všem krásnou 

cestu z půlnoční.

  Aleš Pfeff er, Váš starosta        

Prodáváme

na úřadu

městyse
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Odpady
PŘÍJEM  

Vybráno od obyvatel a majitelů chat a chalup 585 477,-Kč

Za třídění odpadu (plasty, papír, sklo) 122 530,-Kč

PŘÍJEM CELKEM 708 007,-Kč

VÝDEJ  

Sběr a svoz komunálních odpadů (popelnice a kontejnery) 832 642,-Kč

Sběr a svoz nebezpečných odpadů 18 400,-Kč

Sběr a svoz tříděného odpadu (plasty, papír, sklo) 272 928,-Kč

NÁKLADY CELKEM 1 123 970,-Kč

Do velkoobjemových kontejnerů na smíšený odpad u koupali-

ště, za budovou městyse, na Zábraní a v chatové oblasti Dolní 

paseky vhazujte POUZE běžný domovní odpad, který se Vám 

již nevejde do popelnice! Čím více netříděného odpadu bude 

v  kontejnerech, tím budou náklady za odvoz odpadu vyšší 

a cena se promítne do ročního poplatku za odpady za osobu!

Všechen odpad, který lze vytřídit, ROZTŘIĎTE do PLASTU, PA-

PÍRU A SKLA!

Velkoobjemový odpad, pneumatiky, dřevo apod. můžete 

ZDARMA odevzdat na Sběrném dvoře v Buchlovicích. 

BIOKOMP – SBĚRNÝ DVŮR Buchlovice

sídlo: Hradišťská 908

PROVOZNÍ DOBA:

Provoz letní (1. 4. – 31. 10.): 

po – pá: 7.00 – 17.00, sobota: 8.00 – 12.00

Provoz zimní (1. 11. – 31. 3.): 

po – pá: 7.00 – 16.00, sobota: 8.00 – 12.00

KONTAKTY:

· tel.: 572 595 058, mobil: 731 506 341

· email: kompostarna@biokomp.cz

· www.biokomp.cz

PŘEVZETÍ ODPADU:  Sběrný dvůr Mikroregionu Buchlov převezme 

odpad od občanů těchto obcí (s trvalým bydlištěm): Boršice, Medlovi-

ce, Staré Hutě, Velehrad, Břestek, Modrá, Stříbrnice, Zlechov, Buchlovi-

ce, Osvětimany, Stupava, Hostějov, Salaš, Tupesy, Újezdec.

POVINNOSTI původce odpadů na sběrném dvoru:

· V kanceláři evidence ohlásit druh přiváženého odpadu.

· Předložit občanský průkaz (provozovatel sběrného dvora BIOKOMP 

s.r.o. si opíše nezbytné údaje, které předává obcím, po 3 měsících se 

tyto údaje v BIOKOMP skartují).

· Na silniční váze se odpad zváží.

· Třídění odpadu proveďte nejlépe už doma.

· Odpad v pytlích NESMÍ obsahovat bioodpad a jakékoliv tříděné su-

roviny.

· Respektujte pokyny obsluhy sběrného dvora.

Přebírané odpady jsou po předložení občanského průkazu pře-

vzaty ZDARMA do 200 kg/osoba/rok. 

Stavební sutě se vždy platí dle ceníku BIOKOMP s.r.o.

Občané jiných obcí (mimo Mikroregion Buchlov), příp. organizace, fi r-

my za svůj odpad platí vždy (kromě některých druhů – viz dále).

PŘEHLED PŘEBÍRANÝCH ODPADŮ:

· komunální odpad

· velkoobjemový odpad – čalouněný nábytek, textil, koberce, vyba-

vení domácností

· bioodpad – listí, tráva, plevel, seno, sláma..,– větve – vytříděné, 

přebíráme je jen odděleně od ostatního bioodpadu

· papír – noviny, časopisy, kartony aj.

Poplatky na rok 2022
Odpady za osobu nad 10 let nebo rekreační objekt: 700,-Kč/rok   

Splatnost do 30. 6. 2022 (první polovina do 31. 3., druhá po-

lovina do 30. 6.)!  

Variabilní symbol: 1345 (pozor změna!)

Specifi cký symbol: číslo domu nebo číslo chaty (1000 + číslo chaty, 

např. chata č. 95 = SS 10 95)

Poplatek za psa: 60,-Kč/rok     

Splatnost do 31. 3. 2022! 

Variabilní symbol: 1341

Specifi cký symbol: číslo domu 

Poplatek za hrobové místo: 28,60 Kč m2/rok

Poplatek za urnové místo: 1 000,- Kč/10 let

Vodné:  29,70 Kč/m3

Stočné:  752,40 Kč/osobu/rok

Způsob úhrady poplatků

. nejlépe převodním příkazem na účet městyse č. 3826721/0100

. případně hotově v pokladně úřadu městyse jen v úřední dny 

  (pondělí, středa)

Otevírací doba úřadu městyse v době svátků

Čtvrtek  23. 12. – pondělí 27. 12.  zavřeno

Úterý  28. 12.     7.00 – 13.00 hod.

Středa  29. 12.     7.00 – 17.00 hod.

Čtvrtek  30. 12.    7.00 – 13.00 hod.

Pátek  31. 12.     zavřeno 
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· sklo – bílé, barevné, tabulové

· plasty – fólie, PET lahve, ostatní plasty

· pneumatiky – bez disku i s diskem

· dřevo – dřevotříska, dřevotřískový nábytek bez čalounění, okna 

a dveře bez zasklení

· polystyren – bílý čistý, barevný, příp. i znečištěný

ZDARMA - BEZ předložení občanského průkazu:

· kovy

· elektroodpad

· větší vysloužilé elektrospotřebiče, např. televize, pračky, sporáky, 

lednice, mikrovlnné trouby, sekačky

· menší elektrospotřebiče – rádia, vysavače, konvice, žehličky

· zářivky, žárovky, osvětlovací zařízení aj.

· baterie – monočlánky, autobaterie aj.

ZA ÚPLATU - BEZ předložení občanského průkazu:

· suť – směs z cihel, omítky, betonů, hlíny ap.

· beton – čistý bez příměsi

· zemina – čistá nebo s příměsí kamení

PŘEVZETÍ NEBEZPEČNÉHO ODPADU:

– pouze příležitostný (náhodné vzniky),

– ke sběru větších množství využívejte zásadně systém mobilního sbě-

ru – viz www.biokomp.cz (plán svozu NO v obcích).

Malé elektrospotřebiče (rádia, konvice, žehličky, mobily, fény, 

kulmy, holicí strojky, notebooky apod.) můžete vložit do ple-

chového kontejneru umístěného na úřadě městyse.

Větší elektrospotřebiče (TV, pračky, ledničky, myčky, sušičky, 

vysavače, sporáky, mikrovlnné trouby, sekačky apod). můžete 

ZDARMA zavézt do bývalé cihelny v Osvětimanech. 
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Narození občánci
Ema Matejovská

Sára Blažková

Natálie Mezíková

Nela Pupáková

Daniel Laga

Občánkům přejeme šťastný a radostný život.

Společenská kronika

Vítání Huberta UřičářeVítání Huberta Uřičáře

Vítání Nely PupákovéVítání Nely Pupákové

Vítání Emy MatejovskéVítání Emy Matejovské

Vítání Gabriely JamrichovéVítání Gabriely Jamrichové

Vítání Julie RůžičkovéVítání Julie Růžičkové
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Tříkrálová sbírka 2022
Každý rok se koná na území naší vlasti Tříkrálová sbírka. Její výtěžek pomáhá mnoha lidem v nouzi a většina vybra-

ných prostředků se vrací do regionu.  Děkujeme všem občanům, kteří svými fi nančními dary pomáhají potřebným.

Kdy se koleduje?

Všechny koledníky, tedy pět skupinek v  doprovodu dospělé osoby, můžete potkat v  ulicích našeho městyse s  pokladničkami v  sobotu 

8. 1. 2022 od 9 do 12.30 hodin.

Připravujeme se na fyzické koledování, zároveň však i na možné omezení koledování. Takovou situaci jsme už zažili v loňském roce. V přípa-

dě, že bude vydáno vládní opatření, které by znamenalo plošné omezení či zákaz koledování na území celé ČR, vydá CHČR vyhlášení platné pro 

všechny subjekty. V tomto případě budou občané včas informování o možnostech, jak mohou přispívat.

Využití vykoledovaných peněz ze sbírky

Výnos sbírky je rozdělen podle předem daného klíče: 65 % vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na 

velké diecézní projekty, 10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech a na pomoc v zahraničí, 5 % využije 

na své projekty Charita Česká republika, 5 % tvoří zákonné režie sbírky.

Pamatujme, že to nejdůležitější, čím můžete obdarovat své blízké, je láska, čas, který s nimi strávíte a pozornost, kterou jim budete věnovat. 

Naslouchejte proto svým blízkým nejen o Vánocích, ale také v celém následujícím roce.

Spokojené vánoční svátky a mnoho zdraví v novém roce přeje za sociální komisi Milena Vaculíková.

Na společnou cestu životem se vydali
Zbyněk Kostka – Dominika Kellnerová

Jaroslav Širůčka – Jolana Žáková

Martin Mlčák – Romana Pelikánová

Významná životní jubilea
80 let                                                                85 let

Ludmila Grecmanová                            Josef Peška

Richard Blecha                                       Zdeněk Jakša 

Jaroslav Širůčka                                    Anna Cahlíková          

                                                              Radomír Jadrníček

 Všem jubilantům přejeme dobré zdraví, mnoho životní pohody a  stále 

dobrou náladu. 

Nejstarší občankou Osvětiman je paní Anna Kostíková - 97 let, 

nejstarším občanem pan Rudolf Cahlík - 87 let.

Naše řady opustili
Tibor Hlačina

František Grecman

Jiřina Klimková

Růžena Toušová

Eva Berková

Jaromír Machálek

Zdeněk Rokyta 

Marie Ševčíková

Oldřich Menšík

Svatoslav Vašek

Karla Křemečková 

Anastasie Placarová

Čest jejich památce

Stav obyvatel 
Stav obyvatel k 30. 11. 2020         883 obyvatel                 Složení obyvatelstva k 30. 11. 2021

narozeno      5 občanů                    Dospělí:   muži 349

zemřelo    12 občanů                                       ženy 362    

přistěhováno   28 občanů                   Děti do 18 let:  chlapci 93

odstěhováno   22 občanů                                               dívky   78

stav k 30. 11. 2021            882 obyvatel

v rámci obce přestěhováno    11 občanů 

Průměrný věk obyvatel našeho městyse: 43,15 roků.

V našem matričním obvodu bylo uzavřeno celkem 17 sňatků, z toho 6 církevních.

Milí spoluobčané, přeji Vám krásné a pokojné vánoční svátky, v novém roce mnoho radosti, štěstí a pevné zdraví. 

Dana Hrušťáková, matrikářka
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Knihovna
Vážení občané,

dovolte mi, abych vás pozdravila a  seznámila s  děním v  naší 

knihovně, jak probíhalo během letošního, mimořádně náročného roku. 

Činnost a provoz knihoven byl poznamenán současnou pandemií, která 

se podepsala i na návštěvnosti čtenářů. Pokud nebyly knihovny přímo 

uzavřeny, platila určitá omezení a ta dopadla negativně na zájem o čte-

ní. Po celou dobu jsem se snažila pro zájemce z řad čtenářů poskytovat 

donášku a výměnu knih domů, samozřejmě za dodržení všech doporu-

čených opatření. Tato služba stále trvá i pro další zájemce. Různé akti-

vity, které v knihovně pravidelně probíhají, nebyly možné.

Dále bych chtěla v  tomto příspěvku přivést k  zamyšlení čtenáře 

i nečtenáře nad významem čtení, které je velmi důležité pro duševní 

zdraví. Je všeobecně známé, že čtení podporuje vyjadřovací schopnos-

ti, rozšiřuje slovní zásobu, zlepšuje pozornost a napomáhá relaxaci. Na 

základě vědeckých poznatků je také prokázané, že mozek chce být ne-

ustále v činnosti. Jeho soustavný tréning prostřednictvím čtení, chrání 

například před stařeckou demencí, 

zapomínáním nebo špatným vyba-

vováním slov a  jmen. Právě při čtení 

a soustředění je mozek lépe prokrvo-

ván a dostává i více živin a opět může 

lépe pracovat. Vyplatí se tedy až do vysokého stáří číst. Čtení není důle-

žité jen pro dospělou nebo starší populaci, ale také pro děti a mládež, 

protože zlepšuje nejen komunikační dovednosti, ale i sociální. Jednou 

z výrazných aktivit může být čtení s rodiči před spaním, které upevňu-

je vzájemné citové vazby, kdy se kniha stává pojítkem mezi dítětem 

a  blízkou osobou. Pokud vás osloví alespoň jeden z  výše uvedených 

důvodů proč číst, začněte.

Knihovna je otevřena každý pátek od 15 do 18 hodin. Vybrat si mů-

žete z bohaté nabídky zábavných i naučných knih pro děti i dospělé. Přeji 

všem stávajícím i budoucím čtenářům hodně pěkných chvil s knihou.

Mgr. Marie Kordulová, knihovnice 

Osvětimanský smíšený pěvecký sbor 
I přes pandemii Covid - 19 se nám letos podařilo zazpívat při něko-

lika příležitostech. Jsme moc rádi i za to. Také nás těší, že zdravotní situ-

ace členů sboru během roku byla taková, že nám umožnila vystoupení 

uskutečnit. Velký otazník vzhledem k  vývoji epidemické situace visí 

nad adventním a vánočním zpíváním sboru, s velkou nadějí hledíme do 

roku 2022, snad už to bude konečně lepší a budeme se konečně moci 

z plných plic nadechnout k zpěvným tónům bez různých nekonečných 

omezení. Velkou radost jsme v tomto roce zažili na zkoušce ve středu 

(kdy zpravidla zkoušíme) 1. září, kdy jsme přivítali hned dokonce čtyři 

nové členy. Moc krásné na tom je, že všichni dokonce patří do jedné 

rodiny. Jsou to manželé Zbyněk a Dominika Kostkovi a jejich děti Emma 

(7. třída) a Jáchym (5. třída), kteří v Osvětimanech nedlouho žijí v nově 

postaveném domě a v období Vánoc očekávají další přírůstek do rodi-

ny. Všichni do sboru znamenitě zapadli nejen po stránce hudební, ale 

i lidské. Kéž bychom takových 1. září zažili víc.

Hody 10. 10. 2021Hody 10. 10. 2021Klimentek 9. 6. 2019Klimentek 9. 6. 2019

Klimentek 9. 6. 2019Klimentek 9. 6. 2019
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Mateřská škola

Současné obsazení sboru:

soprán: Anna Mirošová, Mária Hlačinová, Marie Píchová, Dana Dudáko-

vá, Jáchym Kellner

alt: Anna Sukopová, Gabriela Kabrnová, Dominika Kostková, Emma 

Kellnerová

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

bas: Zdeněk Pícha, Vladimír Kabrna, Zbyněk Kostka, Jaroslav Cvek ml., 

Dominik Cvek

Kde jsme letos zpívali:

28. 3. Květná neděle ve farním kostele sv. Havla v Osvětimanech (menší 

obsazení sboru – protikoronavirová opatření)

4. 4. Slavnost zmrtvýchvstání Páně ve farním kostele sv. Havla v Osvěti-

manech (menší obsazení sboru – protikoronavirová opatření)

23. 5. Svatodušní pouť na Hoře sv. Klimenta u Osvětiman

21. 7. Oslava 50. narozenin sopranistky sboru Dany Dudákové v restau-

raci U Janošků v Osvětimanech

4. 9. společné zpívání na mši k 650. výročí Hostějova s pěveckým sbo-

rem ze Stříbrnic u zvoničky v Hostějově

5. 9. společné zpívání na mši k 650. výročí Syrovína s pěveckým sborem 

ze Stříbrnic v kostele v Syrovíně

9. 10. hodová mše ve farním kostele sv. Havla v Osvětimanech

10. 10. hodová mše v kostele sv. Havla v Osvětimanech  

Závěrem chci sboristům poděkovat za vytrvalost v náročné práci, za 

radost, kterou nás hudba obdarovává. Všem přeji krásné Vánoce, hodně 

zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce.                                                                                                                                          

Jaroslav Cvek st.

Zprávičky z naší školičky

Vánoce se přehouply do nového roku a my z okna vyhlížíme sněho-

vé vločky, které nám pokryjí školní zahradu a budeme moci stavět sně-

huláky, sáňkovat, koulovat se, užívat si plnými doušky sněhové nadílky. 

Ve školce patří zimní měsíce k tématům o „Zdraví, Bacilech, Zdravém 

stravování, O lidském těle.“ O lidském těle a první pomoci nám přijela 

povyprávět a  ukázat nám základní postupy při záchraně života paní 

Nováková ze záchranné služby.

V únoru se děti těšily z pohádky a plánovaného Karnevalu, přišly 

převlečeny za své oblíbené fi lmové či pohádkové hrdiny, princezny, víly, 

Spidermany, Batmany, atd. Nechyběla ani přehlídka masek, soutěže, 

diskotéka a závěrečná tombola.

Bohužel ani v letošním roce nás situace s onemocněním Covid 19 

neminula, dle vládního nařízení byla MŠ od 1. března 2021 do 9. dub-

na 2021 uzavřena. Probíhala distanční výuka pro předškolní děti, které 

mají docházku do MŠ povinnou. Dětem byly zasílány a rozváženy pra-

covní materiály k aktuálním tématům, které bychom plnili při běžném 

provozu.

Ve školceVe školce

KarnevalKarneval

Hry na školním hřištiHry na školním hřišti
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FotokoutekFotokoutek

Pasování předškolákůPasování předškoláků

TvořímeTvoříme

Od 12. dubna byla MŠ otevřena, pouze pro předškolní děti a po-

stupně se k nim přidaly děti rodičů záchranných složek. Před vstupem 

do MŠ se musely nově testovat na Covid 19, byly statečné a testování 

zvládaly bez problémů. Denní režim probíhal v MŠ tak, jak jsme byli 

zvyklí. Akce, na které se každý rok těšíme, se bohužel neuskutečnily. 

Aby to nebylo líto dětem, které nesměly MŠ navštěvovat, připravili 

jsme pro ně a jejich rodiče různá tvoření. K Velikonocům dostaly malý 

dáreček s kuřátkem, ke Dni matek tvořily kouzelné zrcátko, k Pálení ča-

rodějnic si poskládaly čarodějnici a také si mohly splnit několik úkolů, 

které byly připraveny na školní zahradě.

Od 10. května byla mateřská škola otevřena pro všechny děti a my 

jsme se tak konečně mohli těšit na běžný školkový provoz Některé děti 

se velmi dlouho neviděly, takže zážitků a povídání si o tom, jak trávily 

čas, bylo na dlouhé hodiny snad i dny.

V měsíci květnu proběhl zápis do mateřské školy. K zápisu přišlo 15 

dětí místních i z okolních obcí.

V kalendáři se nám blížil svátek dětí, a tak paní učitelky pro ně připra-

vily hledání pokladu s pohádkovými postavami. Pokud se dětem podařilo 

splnit všechny úkoly, čekal je na konci cesty pohádkový poklad.

Závěr školního roku patřil našim předškoláčkům, kterých bylo v le-

tošním roce opravdu hodně.

Do 1. třídy odcházelo 15 dětí. Slavnostní rozloučení se uskutečnilo na 

školní zahradě. Děti vystoupily s krátkým pásmem básniček a písniček, za 

které byly odměněny potleskem. Rodiče přichystali pro děti občerstvení 

(sladké a slané pečivo, domácí buchty, řezy, ovocné talíře). Rozloučit se 

s dětmi přišel p. starosta Aleš Pfeff er, p. ředitel Petr Orlický, zástupci SR 

při ZŠ a MŠ Osvětimany. Jako překvapení přijeli místní hasiči, kteří dětem 
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Pohádkový denPohádkový den

ukázali hasičská auta, výbavu a techniku. A protože bylo velké teplo, tak 

nám naše děti na závěr hezky ovlažili vodním rozprašovačem.

Tím jsme se rozloučili se školním rokem a popřáli si krásné a slunečné 

prázdniny.

Prázdniny utekly jako voda a nám začal nový školní rok. V letošním 

školním roce máme zapsáno 36 dětí, 8 holčiček a 28 chlapců. Během mě-

síce září se nové děti adaptovaly, seznamovaly se s novým prostředím, 

režimem, p. učitelkami a ostatní děti jim pomáhaly začlenit se do party. 

Společně jsme se všichni setkali při prvním zahajovacím táboráku 

na školní zahradě, rodiče si přinesli malé občerstvení, opekl se špekáček 

a panovala příjemná atmosféra.

Poslední měsíce byl pobyt dětem v  mateřské škole zpříjemněn di-

vadelním představením Hvězdička, Klauny z Balónkova, Canesterapií se 

psími slečnami.

 Poslední akcí, která se nám podařila uskutečnit, byl tzv. Strašidýlkový 

večer, který odstartoval z náměstí a končil na školní zahradě, kde děti 

čekala stezka odvahy, plnění úkolů a na závěr nechyběl již tradiční oh-

ňostroj.

Nyní jsou před námi nejhezčí svátky v roce. Bohužel, už teď víme, 

že díky situaci, která opět nastává s  Covidem 19, se nám nepodaří 

uskutečnit vše, co se naplánovalo. I  tak si vánoční atmosféru s dětmi 

ve školce užijeme. Čeká nás příchod Mikuláše s jeho družinou, pečení 

vánočního cukroví, zdobení stromečku a vánoční nadílka.

Koledy už znějí z dálky, 

zvěstují nám krásné svátky.

Svátky plné tajných přání,

setkání a pousmání.

Na Vánoce každý z nás

do dětství se vrací rád.

Krásné Vánoce

Kateřina Líčeníková, vedoucí učitelka MŠ

Pod jabloníPod jabloní
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SpolupracujemeSpolupracujemeTo byla sprcha!To byla sprcha!

Na vycházceNa vycházce



Osvětimanský zpravodaj

13

www.facebook.com/ObecOsvetimany

2021

Základní škola
Zveme vás do naší školy, do které se s dětmi opět vrátila dobrá ná-

lada a humor, kde je slyšet smích a vidět radost.

1. září proběhlo v  ZŠ Osvětimany slavnostní přivítání prvňáčků 

v prostorách tělocvičny a první třídy. Pan Aleš Pfeff er, starosta městyse, 

a starostové ze spádových obcí popřáli dětem hodně štěstí do školních 

let. Ředitel školy Mgr. Petr Orlický doplnil informace o provozu a ino-

vacích ve škole a třídní učitelka Mgr. Petra Vilímková všem představila 

prvňáčky, kteří budou v  průběhu školního roku „kouzlit“ s  písmenky 

a číslicemi. 

V  září 2021 nastoupilo do 1. třídy 20 žáků, celkový počet žáků na 

naší škole je 152. Ještě stále nedosahujeme počtu žáků předchozích let. 

Například v roce 2008/2009 škola čítala 164 žáků. V jednotlivých třídách 

máme od 12 žáků až po ty nejpočetnější třídy, ve kterých je jich 23. Na 

1. stupni jsou třídy s nejvyšším počtem žáků.  Od měsíce září se počty 

průběžně s odchodem žáků měnily a vyrovnávaly s příchodem nových. 

Jsme za každého nového žáka moc rádi a máme jim co nabídnout. Ke 

zlepšení vzdělávací práce nabízíme pomoc dvou speciálních pedagogů, 

dále se dětem dostává podpory od čtyř asistentů pedagoga. Zajímavá je 

Na vycházce

činnost zájmová, stejně jako zřízená pobočka Základní umělecké školy 

Uh. Hradiště, ve které se děti rozvíjejí v baletu, ve hře na housle, klávesy 

a akordeón. Rodiče mohou v klidu pracovat, protože o jejich děti se stará-

me ve školní družině, která má tři oddělení, a to pro 1. třídu, další pro 2. 

a 3. třídu, ve třetím oddělení jsou žáci 4. a 5. třídy. Funguje u nás i ranní 

školní družina, což rodiče jistě s povděkem vítají, neboť jde o službu, jež 

na všech školách samozřejmostí není.  Pro žáky 2. stupně je zaveden škol-

ní klub. V letošním školním roce opustí školu 14 absolventů deváté třídy.

„Tento školní rok žije škola oslavami 60. výročí od otevření nové 

budovy základní školy,“ napsala jsem před deseti lety do zpravodaje. 

„Městys Osvětimany, jako obec s nižším počtem obyvatel, se však může 

pochlubit základní a mateřskou školou, která se zde stává střediskem 

nejen výchovy a vzdělávání, ale i kultury, sportu a osvětové činnosti. 

Tuto důležitou úlohu školy chtěli zdůraznit žáci, pedagogové a ostatní 

zaměstnanci naší školy v neděli 6. 11. 2011, kdy si naše škola připo-

mněla 60. výročí od otevření nové budovy základní školy. Široká ve-

řejnost měla po celé dopoledne možnost prohlídky celého areálu školy 

v rámci Dne otevřených dveří.

Naši prvňáčci Naši prvňáčci 
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Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho ani 
vy. Tak zbývá nám jen vzpomínání… 

Věřili byste, že v letošním školním roce slaví naše škola již 70 let od svého 

otevření v roce 1951?  To si určitě zaslouží zavzpomínat, alespoň krátce, vý-

čtem, jakými změnami jsme se za deset let prošli a co všechno se u nás událo.

Realizovaná  projektová činnost:  Člověk a zdraví, Den naruby, Cestička 

do školy, Čteme dětem, Vesmír, Den Země, Den jazyků, Adopce na dálku, 

Rozumíme penězům, Státní svátky, Absolventské práce, Den pozdravů, 

Bramboriáda, Olympijský den, Netradiční olympiáda,  Zimní olympiáda, 

Den stromů, Den dřeva, Den čarodějnic, Literární noc ve škole, Poznáváme 

náš region, Energie a její využití, Rozumíme penězům, Edison zaměřený na 

multikulturní vzdělávání, Zážitková škola na Všemině, Bramboriáda, Karne-

val, Den čarodějnic, Drakiáda,  účast na Filmovém festivalu Zlín, Čtenářské 

dílny, Čtenářský klub, preventivní programy  Bezpečně do života, Hasík, Po-

licie ČR a jiné. 

Za většinou jmenovaných projektů, které vzešly z dílny pedagogů, stojí 

dny a týdny pečlivé a trpělivé práce. Některé aktivity probíhaly v rámci akti-

vit pro ZŠ Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekty mají 

různá zaměření, jejich prostřednictvím v žácích rozvíjíme například vztah 

k přírodě, k regionu, rozvíjíme fi nanční gramotnost, zabýváme se rozvojem 

čtenářské gramotnosti, multikulturním vzděláváním, zaměřujeme se v nich 

na zachovávání tradic i na prevenci rizikového chování.

Další aktivity – Vánoční zpívání na schodech, pasování prvňáčků, lite-

rárně-dramatická přehlídka školních družin, exkurze do Planetária v Brně, 

exkurze na Dlouhé stráně a do Osvětimi, do Památníku Velké Moravy, lyžař-

ský výcvik, vystoupení žáků na Den matek a ve Vánočním rozjímání, ples SR, 

taneční kurz pro deváťáky, divadelní a fi lmová představení. 

Nemůžeme opomenout také soutěže, olympiády a  významné úspě-

chy. Zejména pak naše odchované šachisty, přeborníky v kraji a účastníky 

mistrovství ČR v  této soutěži, které několik let obětavě připravoval pan 

Pilař, Tomek a pan Macků. Buchlovský kopačák, atletický čtyřboj, úspěchy 

na atletické olympiádě v Uh. Hradišti, také ve fl orbalu, úspěch na olympi-

ádě z anglického jazyka a v literární soutěži Píšu povídky, píšu básně. Ma-

tematický klokan, pěvecká soutěž Zazpívej slavíčku a  regionální Tupeský 

džbáneček, jízda zručnosti a recitační soutěž… Takto bych mohla ve výčtu 

pokračovat.  Uvádím je, abyste si představili, že se v naší škole pořád něco 

Den pozdravůDen pozdravů

BramboriádaBramboriáda

Základní škola v létě Základní škola v létě Základní škola v zimě Základní škola v zimě 
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děje, že v ní není nuda, žáci se mohou realizovat v rozmanitých činnostech 

a je o ně opravdu dobře postaráno.  Možná si kladete otázku, kdy to všech-

no děláme, jak se to dá při vyučování stihnout? Dá se stihnout, když si vše 

pečlivě naplánujeme, důkladně se připravíme, spolupracujeme dobře jako 

tým pedagogů a žáky do tvorby vtáhneme. Tehdy se věc podaří a pro žáky 

jsou pak tyto činnosti poučné a zábavné zároveň, nasávají poznatky a nové 

informace v celistvější podobě a na činnosti se těší. 

Na naši školu jsme moc pyšní. Samotné prostory školy se pod šikovný-

ma rukama žáků, učitelů a správních zaměstnanců v průběhu roku neustále 

proměňují k lepšímu. Škola je krásná, čistá a prostorná, nové skříně, kated-

ry, vybroušené parkety v  tělocvičně a  na chodbách, výborná vybavenost 

jednotlivých učeben – interaktivní tabule a  dataprojektory, nová cvičná 

kuchyňka a sborovna, jazyková a počítačová učebna, pěkné sociální zaří-

zení, zrekonstruovaná školní družina pro prvňáčky a vytvořený školní klub 

se speciálním kobercem určeným k výuce baletu, lanová pyramida sloužící 

k lezení na zahradě školy, školní knihovna a učebna fyziky a chemie, víceú-

čelové školní hřiště… V tomto školním roce žáci vstupují do budovy školy 

novými vstupními dveřmi a mohou vystupovat po schodišti s barevnými 

polepy slovních druhů, anglických slovíček, pádových otázek a matematic-

kých vzorečků. Už ve vestibulu školy přivítá návštěvníky velký znak naší školy 

a na chodbě v přízemí si zase mohou děti o přestávce či při čekání na tělocvik 

zaskákat panáka. 

Moc rádi bychom přivítali ve škole rodiče, občany městyse, bývalé žáky 

a další zájemce například při Dni otevřených dveří, ale vzhledem k proti-

covidovým opatřením nemůžeme zatím zpřístupnit naši školu veřejnosti 

v takové míře, jak dosud bývalo zvykem. Vymysleli jsme tedy jinou alter-

nativu, jak o škole informovat a ukázat vám, jakou podobu má dnes, a to 

Atletické závodyAtletické závodyAtletické závodyAtletické závody

Atletické závodyAtletické závody Atletické závodyAtletické závody

prostřednictvím virtuální prohlídky, kterou naleznete na našich webových 

stránkách. Protože v dubnu 2021 probíhal i zápis prvňáčků opět bez jejich 

osobní účasti, dali jsme dětem a jejich rodičům možnost seznámit se ob-

dobně virtuálně, cestou zajímavých úkolů a objevování s názvem Hurá do 

školy, s paní učitelkou, s budoucí učebnou první třídy a se školní družinou. 

Přijměte tedy od nás pozvánku k virtuální prohlídce školy na našich webo-

vých stránkách.

 Vraťme se do školy k našim dětem, k tomu, co mohly ve škole od za-

čátku školního roku prožívat. Září rychle uběhlo. Slunných a  teplých dnů 

začalo postupně ubývat, dny se zkracovaly. To nám na okno zaklepal pod-

zim. K němu patří nejen hrabání listí, spojené s úklidem okolí školy, ale i ka-

ždoroční výstavka plodů z našich zahrádek. Tu jsme uspořádali na střední 

chodbě. A to víte, že se žáci 1. stupně předháněli, čí mrkev je nejdelší, komu 

se urodila největší dýně, kdo má nejčervenější a  největší jablíčko, která 

brambora má srdíčkový tvar, čí hrozen je nejsladší. A toto období bylo plné 

i dalších zajímavých akcí. K nim patřila Drakiáda ve školní družině.  Draky, 

ty si děti pořádně provětraly, protože počasí tomu letos přálo.  Malí, velcí, 

hranatí, hadovití, střapatí, planoucí, všichni létali. 

Na oblíbenou Bramboriádu školních družin přišlo 56 dětí. Na 7 sta-

novištích se poprali s netradičními bramborovými úkoly, jako byl hod na 

mandelinku, hod bramborou do koše, bramborová razítka, bramborový 

kvíz, převoz brambor na kolečkách, bramborový kroket a přenos brambory 

na lžíci do hrnce. Po splnění bramborových úkolů děti si opékaly brambory. 

Ty jim chutnaly! Byly prostě nejlepší…
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Na začátku září se žáci 2., 3. a 4. třídy zúčastnili zajímavé besedy Poli-

cista je náš kamarád. Dověděli se, jaké rozdíly jsou v oděvu mezi pořádko-

vým, dopravním policistou a kriminalistou a zajímavá byla i ukázka výstroje 

policisty. A protože většina z dětí má doma kolo, tak si všichni zopakovali 

pravidla bezpečného chování na silnici.

Preventivní programy absolvovali také žáci 2. stupně. Hlavně ti starší 

se seznámili se zásadami bezpečného chování na internetu, s nebezpečími, 

která plynou z  užívání sociálních sítí a  jiných komunikačních prostředků, 

ale také s pojmy trestná odpovědnost a protiprávní chování mladých lidí. 

Programy byly poučné a potěšil nás zájem žáků, kteří využili prostoru na 

besedu a kladli spoustu zajímavých otázek. 

Na Halloweenské odpoledne, tzv. dýňování se školní družinou 

a školním klubem se děti sešly v hojném počtu a v šesti družstvech se pro-

střídaly na stanovištích s  úkoly. Musely zvládnout dýňovou překážkovou 

dráhu, skládaly obrázky, nejvíc se asi zapotily při přeskakování obří dýně 

a u strašidelného stromu. A pak se všichni pustili do tolik očekávaného dla-

bání. Velcí a malí společně. Starší pomáhali mladším, dlabali a dlabali, až 

výsledkem byly krásné výtvory, kterými vyzdobili prostor pod školní lípou. 

Velmi zdařilé odpoledne!

BramboriádaBramboriáda

BramboriádaBramboriáda

Policie v ZŠPolicie v ZŠ

BramboriádaBramboriáda

BramboriádaBramboriáda

BramboriádaBramboriáda
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HalloweenHalloween

HalloweenHalloweenHalloweenHalloween

HalloweenHalloween

Víte, že 18. 11. se slaví jako Den pozdravů?  Příležitost k novému pro-

jektovému dnu dostali žáci 8. a 9. ročníku. Na programu byla trocha z histo-

rie tohoto dne a pak se žáci seznamovali se zvyklostmi v pozdravech u nás 

a ve světě, zopakovali si pozdravy v anglickém a německém jazyce. A nejen 

to. Dozvěděli se také více o etiketě zdravení ve společnosti. Na závěr vytvořili 

plakáty na jednotlivá témata a obohatili při prezentaci sebe i své spolužáky 

o nové informace.

Vyřezávání dýníVyřezávání dýní

Co plánujeme udělat do konce kalendářního roku?  28. listopadu za-

pálíme první svíčku na adventním věnci a začíná čtyřtýdenní adventní čas. 

A k němu nám příroda nadělila dlouhé zimní večery, abychom měli dosta-

tek času naladit se do sváteční atmosféry v poklidu, beze spěchu a stresu. 

Nevíme ještě, co nás čeká, zajisté bude hodně záležet na situaci, na mož-

ných omezeních, tak zůstaneme při našich tradičních činnostech, které k zá-

věru kalendářního roku určitě patří. Budeme ladit školu do zimního hávu, 
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což znamená vyzdobit chodby, okna a třídy, mladší děti se budou učit bás-

ničky a říkanky, protože …už brzy … za nimi přijde …Mikuláš s andělem 

a čerty. V tento den půjde po celé škole slyšet řinčení řetězů, blekotání čertů, 

ječení, smích, také vidět nezvyklé hemžení dětí, vyhlížejících skupinku hos-

tů.  Velké očekávání stojí za to. Za pěknou básničku nebo písničku dostanou 

od anděla pochvalu a sladkou odměnu, a ti zlobiví?  Ššuup do pytle! Ale ne, 

naše děti jsou přece andílci. A paní uklízečky budou mít také radost, vše se 

bude pod jejich rukama blyštět, vždyť v tento den na ně čekají začerněné 

kliky a dveře, zábradlí, také umyvadla, někdy i děti samotné by potřebovaly 

jít do pračky, protože někteří z nich jsou mnohdy k nepoznání. I naše paní 

kuchařky na děti myslí a přichystají jim balíček dobrot. 

O pár dní později si už děti losují, komu z kamarádů ve třídě udělají ra-

dost svým dárkem na vánoční besídce ve třídě. Školou se line vůně vanilky, 

jehličí a perníčků a děti vytvářejí přáníčka, kterými budou obdarovávat své 

blízké a také zaměstnance školy. Do posledního školního dne v roce se la-

díme svátečně.  Chci se zmínit ještě o jedné moc pěkné tradici, kterou jsme 

založili před více než deseti lety. Nazvali jsme ji Vánoční zpívání na schodech. 

Na schodech s vločkami a prskavkami se všechno odehrává, tento den má 

zvláštní kouzlo a sváteční atmosféru. Zpíváme koledy pod vedením p. uč. 

Cveka, žáci hrají na fl étny, přidají se žáci první třídy a ti starší s básněmi a ko-

ledami, ještě několik tanečků žákyň školního klubu, roztomilé vystoupení 

dětí z mateřské školy a na závěr, před odchodem na vánoční prázdniny, se 

loučíme přáním pro všechny.  Pan ředitel s paní zástupkyní ještě navštíví 

úřad městyse, aby vyjádřili poděkování panu starostovi Aleši Pfeff ero-

vi a místostarostovi Otakaru Berkovi za podporu, kterou škole po celý rok 

a roky věnují, za dobrou spolupráci, protože se o školu, a tedy i naše žáky, 

dobře starají a v našich aktivitách nás po celý rok podporují. Opravdu si toho 

vážíme. Předají jim a  ostatním zaměstnankyním úřadu přáníčka od na-

šich dětí. Děkujeme také za podporu všem členům zastupitelstva městyse 

a sdružení rodičů. Poděkování si zaslouží všichni zaměstnanci školy, protože 

společně se nám podařilo zvládnout mimořádné období roku 2020/2021.

Vážení občané, přejeme Vám kouzelné Vánoce splněných snů, pohodu 

svátečních dnů, zdraví, vše nejlepší do nového roku a štěstí na každém kro-

ku. Ať nám na Vánoce kromě blikajících světýlek na stromečku svítí i něco 

kouzelného uvnitř nás.

  Milena Vaculíková, zástupkyně ředitele a Petr Orlický, ředitel školy

Perličky ze školních lavic
Pro pobavení a odlehčení si přečtěte perličky z žákovských lavic, které pocti-
vě zapsali naši učitelé. 

Žák: „Včely sbírají pyl a opilují květiny.“
Paní učitelka: „A kde nosí včely ten pilník“?

Zápis žáka do žákovské knížky
Distanční výuka – jsme doma.
Perverzní výuka – jsme ve škole.

Paní učitelka k dětem: „Děcka, já se z vás snad otelím.“
Žákyně se přihlásí a ptá se: „Paní učitelko, a už se vám to někdy stalo?“ 

Žák: „Nobel založil IKEU.“

Žák: „Mezi drogy patří kokain, heroin a primitiv.“
Učitelka: „Kdo je primitiv?“ 
Žák: „Primitiv je zdrogovaný člověk.“

Při povídání o pravěku se žák p. učitelky zeptal: Paní učitelko, vy jste žila 
v pravěku?“

V hodině literatury
Karel IV. v Romanci o Karlu IV. degustoval víno. 
Z počátku mu nechutnalo, ale pak mu chutnat začalo. Moooc…

Jan Neruda napsal dílo Malostránské náměstí.
Co je epigram? Je to příběh, který je napsán, tak jak byl.
K. H. Borovský napsal dílo Král Vávra a Král Kukul.

Neruda napsal Hřbitovní sbírky, Kosmické básně a kvítí.

Přírodověda 4. třída - Který vnitřní orgán potřebuje kočka k dýchání? Játra.
Jaký nerost znáš? Sýr.
Jak svízel přítula škodí pšenici? Že je ožrává a podhrabává.
Pracovní činnosti 2. třída - Žák přinesl do pracovních činností místo hřebíčku 
dva hřebíky.
Přírodověda 5. třída - Jak se jmenují kosti hrudníku? Bradla (žebra).
Přírodověda 4. třída - Řekni mi nějakou jednotku času. Kilogram.
Čím měříme teplotu? Odměrným válcem.
Prvouka 3. třída – Napiš, jaký je rozdíl mezi nohama kachny a slepice. Kach-
na má blatouchy (blány).
Prvouka 3. třída - Kde koupíme toto zboží? Židle – v židlerství.
Prvouka 3. třída - Co je to fl ora? Máslo.
ČJ 4. třída - To je rod dětský. (střední)
Hv 4. třída - Dílo B. Smetany je Ukradená nevěsta.
1. třída - Praha je hlavní město Osvětiman.
3. třída - Co potřebujeme k orientaci? Buvola (buzolu).
2. třída - Řekni opačné slovo ke slovu vysoká. Ákosyv.
Řekni opačné slovo ke slovu bílý. Libý.
ČJ 4. třída - Synonymum ke slovu chalupa. Nechlupatý.
Množné číslo dítě. Díťata.
Matematika 2. třída – Žák napsal: 8 kg + 4 kg = 7 jablek
Učitel k učiteli: Kdy máš ten kroužek zobkové fl étny?

Cestou do školy Cestou do školy 

Horor po škole

Jarmila Pěnčíková (5. třída)

Po nočním spaní ve škole,

jedu takhle na kole. 

Jedu, jedu nikde nic,

přede mnou větev, tě piccc!

Náhle boule na hlavě, 

probouzím se v nemocnici v Opavě...

Na hadičkách připojená

od wifi ny odpojená.

Bez wi-fi  to nepřežiju, 

já tam nudou asi shniju. 
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Spolková činnost    

Dětský folklorní soubor Klimentek 
Krásný předvánoční čas u Osvětimanského zpravodaje 

Letošní rok byl velmi podobný tomu loňskému a to z toho pohledu, 

že jsme se v Klimentku opět scházeli minimálně, nepořádali vystoupe-

ní a ani nikde jinde vystupovat nemohli.

V první polovině roku jsme měli stále jedno téma, jak oslavit 10. 

výročí souboru, které ofi ciálně bylo již v roce 2020. Z důvodu, že všech-

no bylo připravené, měli jsme různé dárkové předměty, rozhodli jsme 

se, že oslava proběhne v komorním stylu. 

Oslava nakonec proběhla v neděli 20. června 2021 na Žabím rynku, 

v podstatě jsme oslavili výročí 10+1 od založení. V rámci parného od-

poledne jsme poděkovali všem, kteří se nějakým způsobem zapsali do 

činnosti souboru za dobu jeho působnosti. 

V první řadě to byli zakladatelé, díky jejich myšlence soubor vznikl 

a několik let pod jejich vedením fungoval a v podstatě díky jejich ná-

padu jsme mohli právě desáté výročí oslavit. Dovolte mi připomenou 

zakladatele souboru: paní Pavla Chaloupková, paní Hana Motalová 

a pan Patrik Slovák.

Další důležitou součástí souboru byla a je cimbálová muzika, která se 

během těch 10 let několikrát obměnila. Poděkování si tedy zasloužili zejmé-

na ti, kteří v počátku vzali mezi sebe mladé nadějné muzikanty a rozhodli se 

jim předat cenné zkušenosti, konkrétně pan Ing. Ladislav Chrbját, pan Petr 

Chaloupka a pan Jaromír Machálek. Poděkování také patřilo panu Jakubovi 

Špalkovi, který se několik let staral jako vedoucí o cimbálovou muziku. Nyní 

už kluci z cimbálovky dospěli a zkoušky si organizují sami.

Další, komu jsme poděkovali, byli sponzoři. Díky nim mohl soubor 

několikrát pořádat zejména Dětský folklorní festiválek, a když už jsme 

u toho festiválku, velké poděkovaní patřilo také těm, kteří s přípravou 

celého dne pomáhali a také se nám starali o bufet v tento den.

V poslední řadě, dostaly krásné hrníčky všechny děti, které ten den 

přišly a zároveň během 10 let soubor navštěvovaly. Za celou dobu se 

v souboru vystřídalo okolo 100 dětí, což si myslíme, že je krásné číslo.

Velmi důležité ocenění na závěr programu dostaly děti, které 

navštěvovaly soubor celých 10 let, jako památku jsme jim vytvořili 

fotoplátno, na kterém byla koláž fotografi í za dobu jejich působení 

v souboru. Na této koláži bylo krásně vidět, jak se souborem dospěly. 

Dovolte mi je vyzdvihnout. Soubor celých deset let navštěvovala Rozá-

lie Chaloupková, Anna Klígerová a Natálie Sojáková, za chlapce Ondřej 

Hlaváček, Tadeáš Pelikán a Jakub Vašek.

Po prázdninách došlo k většímu úbytku našich členů, jak už tomu 

tak bývá, někteří odešli kvůli středním školám, nebo to vzdali z jiných 

důvodů. Každopádně se podařilo od září začít i se starší i s mladší sku-

pinkou v podstatě od začátku. Zkoušky probíhaly pravidelně s přípra-

vou vánočního programu na jarmark, který se měl uskutečnit první 

prosincový víkend v Osvětimanech. Nicméně z důvodu současné situa-

ce musel být zrušen.

A nám nezbývá nic jiného, než se těšit na lepší zítřky, kdy zase bu-

deme moci fungovat nejenom jako soubor, fungovat normálně.

Přejeme Vám všem krásné a klidné prožití vánočních svátků.

Za DFS Klimentek Romana Mlčáková

Cimbálová muzika Cimbálová muzika 

Zakladatelé souboruZakladatelé souboru

Děti dostaly na památku hrníčkyDěti dostaly na památku hrníčky

Tanečníci souboru celých 10 letTanečníci souboru celých 10 let
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Sbor dobrovolných hasičů

Dvacátý první rok u SDH Osvětimany 
Covid, jedno slůvko, jedna nemoc, která nám bohužel všem změni-

la život k nepoznání. Bohužel ani Sboru dobrovolných hasičů se nevy-

hnuly zavedené restrikce a opatření do značné míry ovlivnila fungování 

sboru.

Každoroční výroční schůze konaná v prosinci nebo lednu byla zru-

šena. O to více pro nás všechny smutnější bylo zrušení Hasičského bálu, 

který se také koná v lednu a nemohl být uspořádán. Kromě těchto akcí 

se v průběhu roku zrušení dočkaly i měsíční schůze sboru, Stavění máje 

v květnu, posezení na Nové louce, dětské dny, hasičské okrskové závody 

a spousta dalších akcí, kterých jsme zvyklí se účastnit…smutná doba. 

Věřím, že tyto řádky píši snad naposled a v příštím vydání Osvětiman-

ského zpravodaje již budeme informovat o všech proběhlých událos-

tech, které nás v budoucnu čekají.

Jedinou akcí, která byla uspořádána a mohla proběhnout, byl sběr 

železa. Děkujeme všem, že nám přispíváte.

Prvního ledna letošního roku nás opustil pan František Grecman, 

náš nejstarší člen. Věnujme mu prosím tímto tichou vzpomínku. 

Pro nadcházející rok 2022 Vám všem přejeme hodně štěstí a v dneš-

ní době tolik potřebné zdraví a o vánočních svátcích si užijte klidu a od-

počinku se svými blízkými.

Patrik Slovák, jednatel SDH

Pro připomenutí uvádíme rozhovor s panem Grecmanem, který vzni-

kl při příležitosti 110. výročí SDH Osvětimany pro Dobrý den s Kurýrem.

Osvětimany, 2. srpen 2009, Oslavy 110. výročí od založení SDH Osvětimany

„Do sboru jsem šel dobrovolně,“ říká Grecman.
„Mezi řadou oceněných při letošním jubileu si vyznamenání a pamět-

ní medaili za padesátileté členství ve sboru odnesl i František Grecman. 

„Do sboru jsem nastoupil po ukončení školní docházky a rozhodně to ne-

bylo povinné, šel jsem dobrovolně. Sbor měl tehdy dvě družstva mužů 

a jedno žen a všechny nás vedl a cvičil velitel František Vyšinka. Ztracený 

čas to rozhodně nebyl, užili jsme i zábavu, když jsme jezdili na různá cvi-

čení po okolí, hodnotí František Grecman půl století stráveném u sboru.

Z rodné obce nikdy neodešel, proto se mu sbor stal, jako i jiným, druhým 

domovem. „Cvičili jsem venku převážně v sobotu na hřišti. Scházeli jsme se 

podle možností, protože jsme bývali přes týden v práci. Byl jsem jen řadový 

hasič, ale bylo to důležité, protože když zahoukala siréna, tak jsme se seběhli 

a každý věděl přesně, co má dělat. Dříve se doma mlátívalo, takže v každém 

domě byla sláma, obilí a požárů bylo možná o trochu více. Každý chránil svůj 

majetek a dával pozor, jak mohl, doplnil Grecman.“

Zdroj: www.idobryden.cz

Zásahová jednotka – JSDHO Osvětimany 2021
Vážení spoluobčané,

rád bych vás tímto článkem seznámil s činností jednotky dobrovol-

ných hasičů obce Osvětimany.

I  když omezení kvůli koronaviru zastavilo většinu činností a  akcí, 

tak výjezdová jednotka ve své činnosti pokračovala po celý rok. Měsíč-

ní schůze však nebyly pravidlem a výcviky spolu se školením jednotky 

byly prováděny až po rozvolnění opatření. V případě zásahů, popřípadě 

práce pro náš městys, byl dbán zřetel na ochranu zdraví a dezinfekci, 

kterou pro nás zajistil starosta městyse.

Letošní rok jsme zahájili dvěma činnostmi pro obec, v prvním přípa-

dě se jednalo o pomoc s odvzdušněním po opravě vodovodu, v druhém 

případě se jednotka podílela na vyčištění zásobárny pitné vody. První 

ostrý zásah čekal jednotku v  druhé polovině února. Jednotka vyjela 

k požáru rodinného domu v Labutech. Na místě jsme zasahovali s jed-

notkami ze Žeravic a Kyjova. Naše jednotka použila 3 díly nastavovací-

ho žebříku a rozebrala část střechy a pomocí jednoho proudu a dýchací 

techniky se zamezilo rozšiřování požáru pod střechou domu. V květnu 

jsme byli vysláni k požáru kontejneru v chatové oblasti v Osvětimanech 

a na požár trávy v Újezdci.

Podali jsme žádost na krajskou dotaci ze Zlínského kraje, ve které 

jsme žádali o pořízení termokamery, přetlakového ventilátoru a pytlů 

pro možné vytvoření zábrany před vodou i s plničkou na písek. Dotace 

byla vyhodnocená kladně a toto vybavení se úspěšně pořídilo.

Termokameru jsme využili hned v  měsíci červnu, kdy jsme vyjeli 

na požár odpadu u domu ve Vřesovicích. Na místě byla jednotka našich 

hasičů jako první a zjistilo se, že požár se rozšířil z popelnice pod fasá-

du na zateplení. Pomocí termokamery se našlo místo, kde je vysoká 

teplota, narušila se fasáda v potřebném místě a požár byl dohašen. Tak 

p. František Grecmanp. František Grecman
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Včelaři
Včelařův rok 2021

Naše včelařská základna má 12 aktivních členů, jeden včelař je bez 

včelstva. Zajišťujeme zdárný rozvoj 109 včelstvům. Bylo vyprodukováno 

1 520 kg druhových medů a 46 kg vosku a odchováno 23 matek pro rozší-

ření včelstev a tvorbu oddělků. Na našem katastru jsou umístěna včelstva 

včelařského kroužku a včelstva tří včelařů a jedna včelařka z jiných organi-

zací v celkovém počtu 81 včelstev. Celkový počet včelstev je 192.

Co dokáže LŽÍCE MEDU

Většina lidí ví, že med je skvělý pomocník při nachlazení a  kašli. 

Med je účinný zejména jako prevence před angínami, nachlazením, zá-

jako každý rok jednotka čistila koryto potoka u místního hřiště. V druhé 

polovině června jsme odstraňovali spadlé stromy na silnici ve směru na 

Ježov a v Labutech. Konec června byl spojen s velkou výstrahou, kdy 

hrozil velmi silný vítr. V našem okolí se situace obešla bez výraznějších 

problémů, a tak jednotka vyjela pouze k odstranění stromu ze silnice ve 

Vřesovicích. Takové štěstí však neměli na Hodonínsku, kde se prohnalo 

tornádo. Nejdříve se pomoci na jihu zúčastnili dobrovolníci jak z  řad 

hasičů, tak i z naší obce. Následně byla několikrát pomáhat jednotka 

našich hasičů.

V červenci se rozezněl poplach v ranních hodinách a byli jsme vyslá-

ni k požáru seníku v Koryčanech. Tento požár byl vidět z dalekého okolí 

a  stejně tak dlouho se likvidoval. Na místě požáru jsme zasahovali 15 

hodin i za použití dýchacích přístrojů. Během tohoto zásahu došlo k vy-

střídání hasičů, ale dva hasiči zůstali na místě pracovat po celou dobu. 

Hned na druhý den se vyjíždělo znovu, tentokrát na dopravní nehodu 

z Ježova směr Osvětimany, kde zůstala dodávka nebezpečně nakloněná 

ze svahu. Naši hasiči společně s hasiči z Uherského Hradiště zabezpečili 

vozidlo proti převrácení a po příjezdu jeřábu bylo vozidlo vytaženo zpět 

na cestu. Týden poté se vyjíždělo k požáru střechy do Medlovic, kde se 

ukázalo, že došlo pouze k neohlášenému pálení, a tak se jednotka mohla 

vrátit zpět na zbrojnici bez zásahu. K podobnému zásahu vyjela jednotka 

i v  srpnu, kdy byla ohlášena kontrola střechy po zahoření. Na místě se 

pomocí termokamery zjistilo, že žádné nebezpečí nehrozí.

Září mají všichni hasiči spojené s výbuchem v Koryčanech, při kte-

rém zůstali dva hasiči zavalení v troskách rodinného domu. Naší jed-

notce byl vyhlášen poplach ve druhé fázi, kdy bylo potřeba na místě 

dostatek sil k  prohledávání, než dorazí USAR tým z  Ostravy. Bohužel 

oba hasiči byli nalezeni bez známek života. Stejně jako spousta jedno-

tek hasičů z celé České republiky i my jsme vyvěsili černý prapor a v ne-

děli v poledne drželi v nástupu u hasičské zbrojnice minutu ticha.

Týden po tomto zásahu zněla siréna opět, tentokrát jsme vyjeli 

k hlášenému požáru domu v Osvětimanech. Po příjezdu jsme byli infor-

mováni, že se v domě nachází 3 psi. Během doby, kdy se venku chystal 

vodní proud na hašení, jsme vstoupili v dýchací technice do místnosti, 

kde se měli nacházet. Místnost byla silně zakouřená, ale podařilo se psy 

najít a v pořádku předat majitelce. Následně byl požár uhašen a kont-

rolována teplota stropu, dům byl odvětrán přetlakovým ventilátorem. 

K prozatím poslednímu výjezdu byla jednotka vyslána na hodovou so-

botu. Vyjeli jsme k záchraně osoby pomocí defi brilátoru.

Jednotka hasičů z Osvětiman patří do kategorie JPO III/1, což zna-

mená, že výjezd je nutný do 10 minut od vyhlášení poplachu. Nám se 

daří dlouhodobě vyjíždět do páté minuty od vyhlášení a  zkušenosti 

hasičů jsou neustále na vyšší a vyšší úrovni. Za to vděčíme průběžným 

výcvikům a za účast na nich, i na zásazích, bych velmi rád všem podě-

koval.

Jménem hasičů bych chtěl Všem popřát klidné prožití svátků vá-

nočních a do nového roku všechno dobré.

Michal Mlčák, velitel jednotky 

nětem průdušek či rýmou. Díky látkám, které obsahuje (vitaminy A, C, 

B1, B2, B6, B12, D, K, E, vápník, draslík, fosfor, mateří kašička), posiluje 

imunitu.

Medobraní je opět podprůměrné. Nemůžeme vinit přírodu. Je 

pravdou, že květnové chladné počasí zapříčinilo slabší májovou snůš-

ku.  Od květových stromů a  řepky jsme předpokládali hlavní medo-

vou snůšku. Ta se neuskutečnila. Nepočítáme ztráty, jak uvádí někteří 

včelaři. Máme podhorské stanoviště a včelstva nám vyzimovala velmi 

dobře. Jsou organizace Bzenecko, Prachticko, Myjava apod., kde do-

sahují ztráty na včelstvech po zimě až 60 %.  Podle statistiky včelaři 

vytočili z jarní květové snůšky přibližně 10–12 kg medu z úlu. Pak na-

P. Machálek při zimní kontrole včelstev u p. PoláškaP. Machálek při zimní kontrole včelstev u p. PoláškaČást včelnice p. MachálkaČást včelnice p. Machálka
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Dovolte, abych Vás za náš místní rybářský spolek informoval o čin-

nosti spolku v uplynulém roce. Již začátkem ledna jsme využili příhod-

ných podmínek a jelikož přehradu pokryl ledový příkrov, umožnilo nám 

to provést vyčištění a prořezání pobřežních partií, kdy bylo po předešlé 

aktivitě bobra množství popadaných stromů a větví ve vodě. Toto pro-

běhlo ve dvou termínech za účasti členů výboru a  náhradníků. Další 

práce pokračovaly i v průběhu roku, a to hlavně pravidelný úklid okolí 

přehrady, odvoz odpadků, sečení a úprava rybářských míst a též úprava 

příjezdové cesty, která se podařila částečně směrem od Vřesovic zprů-

jezdnit hlavně kvůli dostupnosti a manipulaci při vysazování rybářské 

násady do revíru.

V  lednu a  únoru proběhl výdej povolenek, tentokráte poněkud 

ztížený kvůli situaci s COVID-19, což se též projevilo i při zahájení ka-

ždoročního rybářského kroužku pro mládež i  dospělé. Letos to bylo 

víceméně o samostudiu, nicméně uchazeči přišli na závěrečné zkouš-

ky dobře připraveni, a tak jsme opět přivítali další nové členy Petrova 

cechu. Ke konci tohoto roku má náš spolek 372 organizovaných členů. 

Měsíc červen byl ve znamení příprav na noční rybářské závody, kdy 

kromě úprav terénu a  zázemí jsme letos dokončili výrobu a  instalaci 

tří informačních tabulí, které jsme umístili na přístupových cestách 

k přehradě a na nichž informujeme o aktivitách spolku a zajímavostech 

okolo dění u vody a v přírodě.

Vrcholnou akcí každého roku jsou pro nás rybářské závody, které 

proběhly první týden v  červenci. Počasí nám přálo, účast závodníků 

byla hojná a též ryby byly při chuti, a tak jsme na závěr mohli pobla-

hopřát vítězům jednotlivých kategorií ke krásným úlovkům kaprů, 

línů, amurů a úhořů, z toho čtyři kapři byli velikostí přes 75 cm délky. 

V několika termínech proběhlo vysazení rybí násady, kdy se podařilo 

splnit násadový plán, a tak věříme, že příští rok bude naše přehrada pro 

všechny rybáře, co se týče úlovků a posezení v krásné přírodě, i nadále 

atraktivní.

Bohužel nás na podzim všechny těžce zasáhlo nečekané úmr-

tí našeho kamaráda, rybáře a  člena výboru Oldy Menšíka. Do spolku 

Rybáři

stala lepší snůška. Akát, lípa a ostružina. Lípa medovala kvalitně, ale 

med nebyl čistě lipový, byl v něm velký podíl ostružiny, která kvetla do 

podzimu. Je to sice o cca 40 % méně oproti předchozím létům. Jsme 

zájmoví včelaři, spokojenost je naší odměnou. Náš med „Planinka“ je 

vysoce hodnocen na mezinárodních výstavách a konkuruje světovým 

medům. Jsou lokality, ve kterých byly snůšky velmi dobré. Lány sluneč-

nice se rozprostíraly od Vacenovic přes Milotice, Kyjovsko, Bukovany až 

k Bohuslavicím. Slunečnicová snůška byla nad očekávaní velmi dobrá. 

Také akátová snůška stojí za zmínku.

Naši přátelé v Prachaticích, které navštěvujeme, jsou bohužel bez 

medu. Na stanovištích mají podprůměrnou snůšku cca 8 kg na úl. Cena 

medů se pohybuje od 220 do 250 Kč. Je pravdou, že jsou zářivé a ojedi-

nělé příklady, a to například Hodonín a Syrovín, kde snůška dosáhla na 

hranici 60 kg na úl. 

Včelařskou organizaci opustil dlouholetý včelař, zlepšovatel, chova-

tel matek, „Vzorný včelař“ pan Jaromír Machálek, se kterým jsme se se 

rozloučili 17. dubna 2021. Čest jeho památce.

Výroba informačních tabulí Výroba informačních tabulí 

Sečení okolí přehrady Sečení okolí přehrady 

Krásný zimní úlovek okouna Krásný zimní úlovek okouna 

P. Machálek diagnostikuje kvalitu Kraňské matky P. Machálek diagnostikuje kvalitu Kraňské matky 
a provádí značenía provádí značení
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Vinaři
Vinařův rok 2021

Motto:   Pijte víno, ale s mírou; užívejte jej,

                  ale nezneužívejte jej, buďte moudří

                  a zůstaňte střízliví.

              (Starý zákon)

Na úvod bych rád zdůraznil, že vinařství má v Osvětimanech bohatou 

tradici, spadající hluboko do minulého století. Je jen málo věcí, které tak 

silně spojujeme s představou pohody, jako je posezení s přáteli u sklenič-

ky dobrého vína. Víno zaujímá v tradici slavností a oslav centrální místo. 

Taky nám roste počet skutečných milovníků vína a s nimi i zájem o ušlech-

tilou vinnou šťávu. To klade současně vysoké nároky na jeho kvalitu.

Jaký byl tedy z pohledu vinaře letošní rok a jaká vína můžeme od 

ročníku 2021 očekávat?

Vinaři se vcelku shodují, že můžeme očekávat svěží bílá vína s pří-

jemnou ovocitostí a pikantní kyselinkou a plná, koncentrovaná červená 

vína a rosé. Letos byla zima dlouhá a bohatá na srážky. Jako následek 

poměrně chladných a deštivých dnů na jaře byl nástup vegetace znač-

ně opožděn (2-3 týdny).

Také léto bylo nadále ve znamení častých srážek, které střídaly vlny 

veder a vinná réva byla vystavena podle jednotlivých lokalit značnému 

tlaku houbových chorob (hlavně oidia), kterému se u některých odrůd 

i přes veškerou snahu nepodařilo plně zabránit a při následné sklizni 

bylo nutno zdravé hrozny od napadených selektovat.

a následně za člena výboru vstoupil již v devadesátých letech, poslé-

ze převzal funkci práce s  mládeží a  následně ekonoma spolku a  tuto 

s velkou pečlivostí vedl až do svého odchodu. Aktivně se účastnil dění 

v  organizaci, odpracoval nezištně spoustu brigádnických hodin a  od 

začátku se ujal organizace a prodeje v bufetu při rybářských závodech. 

Všem nám bude jako výborný kamarád moc chybět a  prosíme tímto 

o tichou vzpomínku.

Za všechny rybáře Vám přeji poklidné prožití svátků vánočních 

a v novém roce hodně zdraví a rodinné pohody.

Klučka Vít, místopředseda

Vše nakonec zachránily podzimní měsíce, září a říjen, které se nám 

odměnily teplými slunečními dny s babím létem, a proto jsme moh-

li většinu odrůd sklízet až po našich hodech v  druhé polovině října, 

s výbornou vyzrálostí a cukernatostí, převážně v kategorii pozdní sběr, 

tj. 21° ČSN a vyšší.

I když na hodnocení je ještě hodně brzy, již nyní se jeví, že se může-

me těšit na kvalitní vína s výraznou aromatikou. Celkově můžeme mlu-

vit o velmi dobrém ročníku, který ještě zvýrazňuje poloha naší oblasti, 

kde vína mají typický charakter, který podtrhuje řízná kyselinka, která 

dává současně předpoklad pro jejich delší zrání a archivaci.

Miloslav Klučka a vinaři z Osvětiman

Závody - úlovek lína mladým Závody - úlovek lína mladým 
rybářem rybářem Vyhodnocení rybářských závodů Vyhodnocení rybářských závodů 

Závody - kapr 81 cm v kategorii Závody - kapr 81 cm v kategorii 
mládež mládež 
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Fotbal muži 1.A třída skupiny B
Vážení přátelé osvětimanské kopané, opět po roce se k Vám dostávají informace o činnosti TJ Osvětimany.

 V soutěžním ročníku 2020 – 2021 naše mužstvo mužů obsadilo po podzimní části soutěže 1. místo. Jarní část soutěže nebyla sehrána z důvo-

du Covid 19, proto platily výsledky dosažené v podzimní části. Z tohoto důvodu nebyl zachován postup ani sestup do nižší soutěže.

Konečná tabulka po polovině soutěže. 

Rk. Družstvo Záp + 0 - Skóre Body P + P -

1 Osvětimany 13 12 0 1  62:12 35 1 0

2 Bojkovice 13 11 0 2  38:22 28 5 0

3 Nivnice 13 8 0 5  29:14 24 2 2

4 Koryčany 13 7 0 6  29:28 23 1 3

5 Újezdec 13 6 0 7  33:24 22 0 4

6 Dolní Němčí 13 6 0 7  29:24 21 0 3

7 Nedachlebice 13 6 0 7  30:31 20 0 2

8 Fryšták 13 7 0 6  24:25 20 2 1

9 Šumice 13 6 0 7  28:34 18 2 2

10 Kunovice 13 6 0 7  24:28 17 1 0

11 V. Otrokovice B 13 5 0 8  21:36 15 0 0

12 Zlechov 13 5 0 8    8:40 12 3 0

13 Hluk 13 3 0 10  17:28 9 1 1

14 Buchlovice 13 3 0 10  14:40 9 1 1

Střelci branek

Zýbal Ondřej   20

Salay Jakub   15

Tomaštík Miroslav     6

Klimeš Lukáš    4

Šumulikoski Veliče     4

Pantić Aleksa     4

Skřivan Adam     3

Perůtka Jiří     2

Brhel Michal     1

Jahoda Dominik     1

Síleš Dominik     1

vlastní Šumice     1

Nový soutěžní ročník 2021 – 2022   
Podzimní mistrovská soutěž 1. A třídy skupiny B Zlínského kraje byla zahájena v sobotu 7. srpna. Naše mužstvo se na domácím hřišti utkalo 

s mužstvem Zlechova.

Naši fotbaloví fanoušci se po více jak půl roce konečně dočkali. Poslední zápas byl sehrán v sobotu 30. 10. na hřišti v Buchlovicích. Pro osvě-

timanskou kopanou byl tento podzim mimořádně úspěšný a zapsal se zlatým písmem do jeho téměř 90 leté historie. O všech výsledcích Vás 

informují přehledné tabulky:

Konečná tabulka po podzimní soutěži 2021

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 Osvětimany 13 13 0 0 55:9 39

2 Hluk 13 9 3 1 55:20 30

3 Těšnovice 13 8 2 3 30:24 26

4 Bojkovice 13 7 3 3 30:18 24

5 Šumice 13 7 1 5 30:28 22

6 Buchlovice 13 6 2 5 16:18 20

7 Dolní Němčí 13 6 1 6 30:26 19

8 Nivnice 13 6 1 6 19:21 19

9 Újezdec 13 5 2 6 28:33 17

10 Koryčany 13 4 3 6 21:31 15

11 Kunovice 13 4 0 9 20:36 12

12 Fryšták 13 2 1 10 17:34 7

13 Zlechov 13 1 3 9 17:44 6

14 Nedachlebice 13 1 2 10 19:45 5

Je třeba vyzvednout a zdůraznit jeden důležitý fakt. Za TJ Osvěti-

many nastupovali „osvětimaňáci“ a to:

M. Čevelík, V. Kučera, F. Pfeff er, B. Rajsigl, O. Vašek a M. Vykoukal. 

Tolik mladých domácích hráčů jsme na soupisce již dlouhé roky neměli. 

Do jejich další fotbalové kariéry jim přejeme mnoho úspěchů.

Trenér Němčický Pavel, asistenti: Ing. Vratislav Mynář, René Křeme-

ček, Luboš Křemeček ml., vedoucí mužstva Berka Martin

Za vynikající výsledek v podzimní části soutěži děkujeme všem hrá-

čům a celému realizačnímu týmu. Naše mužstvo mužů předvádělo celý 

podzim výbornou kopanou korunovanou nádhernými brankami. „Hoši 

děkujeme!“

Poděkování patří také hospodě pana Patrika Korvase, dále nejlep-

šímu „klobáskaři“ Radkovi Náplavovi, správci areálu Jirkovi Jančovi, 

Luboši Křemečkovi (st.) za vzorně udržovaný trávník, pořadatelům 

Otakaru Berkovi, Pavlu Martínkovi, Aleši Pfeff erovi, Liboru Kučerovi 

st. a předsedovi TJ Ferdinandu Důbravovi. Také našim kameramanům 

Zdeňku Roseckému, Aleši Márovi a dlouholetému hlasateli Luboši Ber-

kovi.
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TJ Osvětimany reprezentovali tito hráči a jejich statistiky:

Jméno Příjmení Záp. Góly Žlutá karta Červená karta Minuty

Jan Bartoš 11 4 0 0 866

Miroslav Čevelík 11 7 1 0 765

Petr Drobisz 1 0 0 0 90

Michal Groulík 11 1 0 0 849

Petr Chvojka 10 0 1 0 752

René Křemeček 0 0 0 0 0

Vojtěch Kučera 7 2 1 0 144

Pavel Němčický 0 0 0 0 0

Lukáš Ohnutek 8 0 1 0 591

Vojtěch Pak 12 5 0 0 949

Jiří Perůtka 10 1 2 0 805

Michal Petrucha 8 0 4 0 617

Filip Pfeff er 5 0 0 0 160

Ondřej Porč 12 10 3 0 1002

Marek Přílučík 10 1 0 0 788

Bronislav Rajsigl 7 0 0 0 145

Adam Skřivan 8 8 0 0 646

Veliče Šumulikoski 10 4 0 0 721

Miroslav Tomaštík 7 7 1 0 618

Ondřej Vašek 3 0 0 0 122

Michal Vykoukal 7 0 0 0 303

Zvláště děkujeme sponzorům, bez kterých by fotbal 

v Osvětimanech v současné podobě nebyl - Ferdinandu 

Důbravovi, Vratislavu Mynářovi a Aleši Pfeff erovi.

Velký dík letí také do „fotbalového nebe“ pro Svato-

slava Vaška, bývalého hráče, trenéra, funkcionáře, který 

nedávno opustil naše řady.

Poděkování patří také fanouškům za vytvoření krás-

né sportovní atmosféry při zápasech. 

V  roce 1982 slavila TJ Osvětimany 50 let od svého 

založení a  dostala ten nejlepší dárek – bylo založeno 

mužstvo žáků. Tělovýchovná jednota měla tehdy muž-

stvo žáků, dorostenců i  mužů. Před pár lety byl však 

pro nezájem a malý počet hráčů dorost zrušen. Letos na 

podzim prožívali osvětimanští fanoušci kromě radosti 

také zklamání. Téměř po čtyřiceti letech se nepodařilo 

přihlásit do soutěže mužstvo žáků. Jako pedagog se to 

snažím pochopit. Dnešní mladá generace má neomeze-

né možnosti volnočasového vyžití. Věřím, že někdy v brz-

ké budoucnosti se tito žáci ke kopané vrátí, protože fotbal 

je ta nejkrásnější hra na světě.

Na závěr pozvánka pro všechny přátele osvětiman-

ského fotbalu. V SOBOTU 2. ČERVENCE 2022 proběhnou 

na hřišti TJ oslavy 90 let od založení kopané v Osvětima-

nech.

Všechny zve výbor TJ. 

Lubomír Berka, Otakar Berka
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Květiny Viky 
Obchůdek Květiny Viky nepůsobí v naší obci dlouho, otvírali jsme jej na jaře 2021, kromě 

stálého sortimentu živých řezaných květin, umělých květin a  přízdob se snažíme zařadit do 

prodeje i jiné zajímavé drobnosti dárkového charakteru, které nejsou v sortimentu prodeje za-

stoupeny jinde v Osvětimanech (dekorace, aranže, sklo apod.). Jsme vždy velmi vděční za každý, 

byť drobný nákup, za každou objednávku na vázanou kytici, nebo výrobu aranže, kterou nám 

svěřují naši zákazníci s důvěrou. Víme, že vždy chvíli trvá, než se chod nového obchodu ustálí 

a získá si okruh svých podporovatelů, stálých zákazníků, a než se „rozkřikne“ možnost využití 

jeho služeb i dál. Proto ze srdce děkujeme všem, kteří k nám rádi chodíte a obracíte se na nás se 

svými představami pro výrobu věnců, různých dekorací, vázání kytic. Díky Vám máme možnost 

se stále zdokonalovat i rozšiřovat naši nabídku. 

Nejen Vám, ale i všem ostatním bychom rádi popřáli příjemné prožití času Vánoc a do no-

vého roku 2022 především zdraví, ale také alespoň jeden drobný důvod k úsměvu a prožívané 

radosti v každém dni.

   Tým Květiny Viky

100 let TJ Sokol Osvětimany 
V letošním roce si připomínáme významné výročí, a to založení TJ 

Sokol Osvětimany, jedná se o druhou nejstarší organizaci v obci. V Pa-

mětní knize městyse Osvětimany je o tom na straně 101 napsáno:

„Dne 3. dubna 1921 je založena tělocvičná jednota Sokol. Spolková 

místnost byla v hostinci Obecní záložny (dnes zdravotní středisko, před 

tím měšťanská škola). Tělocvičná jednota měla do konce roku 1921 cel-

kem 75 členů - mužů i žen. Prvním starostou Sokola byl zvolen Matouš 

Krmenec (byl v té době i starostou městyse), místostarostou byl Fabián 

Šimek, vzdělavatelem Josef Jandásek(st).

Do práce Sokola se ve velké míře zapojili místní učitelé. Přes zimu 

se cvičilo v sálech místních hostinců – tělocvična u měšťanské školy ne-

byla. Když se oteplilo, chodilo se cvičit ven. Se secvičenými skladbami 

pak místní Sokoli vystupovali na sokolských sletech v Kyjově, Vracově, 

Bzenci, Koryčanech a dalších obcích.

Velmi oblíbenou zábavou se mezi dvěma světovými válkami staly 

známe sportovní výlety do “Borků“, pořádané v letních měsících, kte-

rých se zúčastňovala téměř celá obec. Soutěžilo se v různých sportov-

ních disciplínách, hrála hudba, bylo zde občerstvení.

Právě členové Sokola se velkou měrou podíleli na založení fotba-

lového oddílu SK Osvětimany. První ofi ciální zápas se uskutečnil dne 

5. června 1932 na hřišti v Ježově, kde naši prohráli 1:2. První domácí 

zápasy sehráli naši fotbalisté na hřišti v Borkách ( u dnešní lesní školy). 

V roce 1941 si začali fotbalisté budovat nové fotbalové hřiště na místě 

dnešního.

Činnost Sokola zakázali v  roce 1939 fašisté. V  letech 1945 - 1948 

byla jeho činnost opět obnovena. Tehdy jej vedli pan učitel Hula a paní 

učitelka Sedláčková. Roku 1948 Sokol opět zrušili komunisté. Po listo-

padu byl Sokol znovu povolen, ale v Osvětimanech se jeho činnost již 

nepodařilo obnovit.

 Lubomír Berka
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Areál Skiparku Osvětimany tímto děkuje 

všem návštěvníkům za přízeň v  uplynulém 

roce.  Moc si vážíme Vaší přízně i v této neleh-

ké době, která nás všechny potkala. Věřme, že 

příští rok bude rokem lepším. Tahle slova jsme 

psali v roce minulém. Věřili jsme, že nový rok 

bude rokem lepším, opak se však stal skuteč-

ností a nelehká doba se opakuje. Proto o to víc 

na sebe a své blízké dávejme pozor a těšme se 

z hezkých dnů. 

Moc děkujeme za Vaši přízeň a  budeme 

se na Vás ve zdraví těšit ať už na svahu, v Hos-

půdce Na Srubu či v Penzionu Malovaný.

Všem přejeme krásné a pohodové vánoč-

ní svátky prožité ve zdraví. A do nového roku 

2022 jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví Vám 

a Vašim blízkým.

Kolektiv areálu Skiparku

Areál Skiparku Osvětimany

Tornádo na jižní Moravě
Vážení občané,

děkujeme všem dobrovolníkům z naší obce, kteří pomáhali v ob-

cích zasažených tornádem. Velké poděkování patří všem, kteří přispěli 

na Sbírku pro lidi postižené tornádem, kterou vyhlásil městys Osvě-

timany. Vybralo se celkem 50. 000,-Kč. V  pátek 9. 7. 2021 starosta 

osobně předal 25. 000,-Kč rodině Balášové z Lužic a 25. 000,-Kč rodině 

Trechové z Mikulčic.

Rozhodnutím zastupitelstva městys ze svého rozpočtu přispěl fi -

nančním darem v celkové hodnotě 40. 000,-Kč obcím Moravská Nová 

Ves, Lužice, Hrušky a Mikulčice. 

Aleš Pfeff er, 

starosta městyse

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.

31. 12. Sv. Silvestra v 16.00 hod. – na ukončení roku

1. 1. 2022 – Nový rok v 9.00 hod. 

Betlémské světlo – od čtvrtka 23. 12. v kostele

Tříkrálová sbírka – v sobotu 8. 1.

Prosíme všechny, aby si před vstupem do kostela dezinfi kovali 

ruce a dodržovali rozestupy.

Mše svaté o Vánocích
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Některé realizované projekty v roce 2021

Opravená hřbitovní zeďOpravená hřbitovní zeď

Nový chodník u Horní zastávkyNový chodník u Horní zastávkyOpravená cesta v chatové oblasti na Dolních pasekáchOpravená cesta v chatové oblasti na Dolních pasekách

Opravená márniceOpravená márnice

Kříž u Hostějova - po opravěKříž u Hostějova - po opravěKříž u Hostějova - před opravouKříž u Hostějova - před opravou


