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Vážení spoluobčané,
s jistým zpožděním, za které se omlouvám, se nám podařilo vydat
2. číslo našich novin. Po vydání 1. čísla jsem měl trochu obavy, jaká
bude odezva na tento způsob poskytování informací o dění v naší obci.
Musím říci, že naprostá většina občanů hodnotila náš počin kladně, což
nás utvrdilo, abychom dál „Noviny z naší dědiny“ vydávali.
Za několik dní se rozloučíme s rokem 2009, který byl pro naši obec
rokem úspěšným a to hlavně na úseku investiční výstavby. Rok 2010 pro
nás bude rokem důležitého výročí, uplyne totiž 650 let od první písemné
zmínky o naší obci. Věřím, že se nám společným úsilím podaří toto jubileum důstojně oslavit.
Přeji Vám příjemné počtení v našich novinách.
Václav Smolka
starosta

2 svatá
Hodová mše

INFORMACE OÚ
Výstavba

11. listopadu úspěšně proběhla
kolaudace KČOV a doplnění kanalizace. Rozpočet i termín dokončení
byl dodržen podle smlouvy. V souvislosti s dostavbou KČOV se objevují následující dotazy:
Kdo bude čistírnu provozovat a
kolik se bude platit stočné? Čistírnu
provozuje Obec Osíčko, protože
obec je provozovatelem kanalizace.
Před kolaudací KČOV jsme požádali
krajský úřad o povolení provozoKČOV v provozu
vat také čistírnu a dostali jsme ho.
V roce 2010 stočné vybírat nebudeme, musíme si totiž upřesnit kolik nás bude provoz kanalizace a čistírny stát a
podle toho se rozhodnout. Samozřejmě, že nic není zadarmo. Přesto si myslím,
že pokud se v budoucnu bude stočné vybírat, bude o hodně nižší, než kdyby ho
vybíraly VaK.
V září byla zahájena akce „Odbahnění a rekonstrukce malé vodní nádrže
Javorník“ z 90% dotovaná z EU prostřednictvím SFŽP. Zhotovitelem stavby
je INGPRO IWB, s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm. V současnosti je nádrž již
odbahněna – bylo vyvezeno cca 5000 m3 bahna. Naštěstí pro nás byl sediment
chemicky nezávadný a mohl tak být uložen na sousední pozemky, kde bude
v jarních měsících zaorán. Nyní se u hráze provádí výstavba standardního
výpustního objektu, tzv. požeráku. U nátoku zbývá vybudovat sedimentační
nádrž a dvě tůně pro obojživelníky. Termín dokončení díla je červen 2010.
Z Ministerstva pro místní rozvoj ČR jsme získali dotaci ve výši 280 000,- Kč
pro hřiště u MŠ na vybudování hrací plochy s bezpečnostním povrchem a doplnění mobiliáře. Akce je již dokončena. Zhotovitelem byla firma Vemax z Přerova.
Hřišti musel ustoupit kolotoč, který tu dobře sloužil snad 40 let. Bohužel, dnes
musí mít dětská hřiště každoročně revizi a žádný revizní technik nezlegalizuje
kolotoč, ke kterému není certifikát výrobce a další dokumenty. To znamená, že
za případný úraz na kolotoči by byla trestněprávně zodpovědná ředitelka mateřské školy. Vysvětluji to zde proto, že kolotoč by musel být odstraněn, i kdyby se
nové hřiště nebudovalo.
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V listopadu provedly Vodní zdroje
Holešov cca 250 m nad vodojemem nový vrt do hloubky 80 m pro
zlepšení zásobování pitnou vodou
naší obce. Ještě neproběhla čerpací
zkouška, přesto podle sdělení zhotovitele se vydatnost vrtu jeví jako
velmi dobrá. Na vrt a jeho napojení
na vodojem obdržíme v roce 2010
finanční výpomoc od Zlínského kraje
ve výši 665 000,- Kč.

Práce na novém vrtu

Ve všech 15 obcích Podhostýnského mikroregionu byly rozmístěny turistické
přístřešky. Financovány byly prostřednictvím Programu rozvoje venkova – ČR.
Pro rok 2010 má obec připraven projekt na zastřešení a
plynofikaci obchodu potravin.
Na tuto stavbu bude problém
získat dotaci, protože objekt
slouží „podnikání“. Počítáme
spíše s tím, že budeme stavbu financovat pouze z vlastních zdrojů.
Návrh zastřešení obchodu

Koupaliště

Přes poněkud rozmarný začátek letošního léta se počasí umoudřilo a koupací
sezónu lze hodnotit pokud se týká návštěvnosti jako nadprůměrnou. Koupaliště
letos navštívilo cca 12 000 lidí což je téměř rekordní návštěva, větší návštěvnost
o cca 100 lidí byla v roce 2001. Letošní denní rekord byl ve čtvrtek 23.července (teplota vzduchu 34°C) – 873 prodaných vstupenek. Zatím největší denní
návštěvnost vůbec, padla v neděli 20. srpna 2000 (teplota vzduchu 36°C) –
1070 prodaných vstupenek. Z toho je naprosto jasná přímá úměrnost teploty a
návštěvnosti. Dobré je také, když tropická teplota vyjde na sobotu nebo neděli.
Jeden z dalších aspektů, který v současnosti výrazně ovlivňuje návštěvnost
koupališť je jejich vybavenost a atrakce. Koupaliště, které dnes nemá skluzavky,
vířivky, tobogán a neohřívá bazénovou vodu, zaznamenává velký odliv návštěvníků a to i v tropické dny.
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Samozřejmě se ptáte zda se obci provoz našeho koupaliště vyplácí, odpovídám, že ano. V letošním roce muselo být zakoupeno nové vybavení do zrekonstruované budovy prodeje občerstvení v hodnotě cca 204 000,- Kč. I na tento
náklad si letos dokázalo koupaliště vydělat a hospodařilo tak prakticky vyrovnaně. Nutno zároveň dodat, že provoz koupališť obecně, je v drtivé většině dotován z rozpočtů obcí a měst. Pro naši obec je dobře, že na provoz si koupaliště
zatím vydělává.
Václav Smolka

Knihovna

Nezastupitelné místo v každé obci vždy měla a má knihovna. Dlouhodobější
historie naší knihovny zatím není přesně zdokumentována. Lze však říci, že na
základě zákona č.430/1919 Sb., o veřejných obecních knihovnách, který ukládal
zřizování veřejných knihoven, se pravděpodobně na tuto dobu datuje zřízení
i naší knihovny. Většinou byly knihovny zřizovány při místních obecních školách.
Zřizovatelem naší knihovny je nyní obec Osíčko. K datu 30.6.2002 byl proveden bezúplatný převod movitého majetku z vlastnictví ČR do vlastnictví obce.
Knihovna není samostatnou účetní jednotkou. Rozpočet knihovny činí ročně
10 000,- Kč (nákup nových knih, předplatné časopisů) a je součástí rozpočtu
obce.
Zpočátku byla knihovna umístěna v budově školy, posléze v budově bývalého
MNV. Dnes je knihovna umístěna ve II. poschodí budovy obecního úřadu.
Naše knihovna disponuje počítačem s připojením na internet, které je bezplatně poskytováno všem občanům, i když v dnešní době, kdy velká část naší
populace již vlastní PC s připojením na internet, už není o tuto službu takový
zájem. Knihovní fond činí celkem 2076 svazků.
Knihovna Kroměřížska obohacuje náš knihovní fond dvakrát ročně výměnnými soubory, což obsahuje cca 125 svazků, které jsou k dispozici našim čtenářům.
Naši knihovnu pravidelně navštěvuje 68 registrovaných čtenářů, z toho 32
čtenářů do 15 let. Výpůjční doba je každou středu v době od 16,00 do 18,00
hodin. V období letních prázdnin je knihovna uzavřena.
Samozřejmostí naší knihovny je i práce s dětmi, zvláště s dětmi mateřské
školy. Ve spolupráci s paní ředitelkou připravila knihovnice dne 24. 3. 2009
besídku pro děti, kde jim přečetla úryvky z pohádek. Také děti předvedly krásné
pásmo písniček, říkanek a tanečků. Další besídku s dětmi v knihovně plánujeme
v nejbližší době.
Petrskovká Dagmar
knihovnice
5

Akce v obci
v V sobotu 2. května proběhl 2. ročník turnaje v kulečníku „Pentošův memoriál“.
1. místo obhájil vítěz 1. ročníku Ing. Jiří Doležel.
v V neděli 24. května uspořádal náš SDH okrskovou soutěž a zároveň si zde
připomněl 110. výročí svého vzniku.

Okrsková soutěž

v 14. června se konal na koupališti Dětský den, který pořádala MŠ Osíčko

spolu s rodiči. Děti si zde mohly vyzkoušet i střelbu z luku.
v V pátek 10. července pořádali hasiči na koupališti Předhodovou zábavu
s místní skupinou Faust. Přes počáteční nepřízeň počasí nakonec všechno
dobře dopadlo. Návštěvnost byla 130 lidí.
v Hodová mše svatá se konala v neděli 12. července opět v Obecním domě.
v Tradiční fotbalové utkání Osíčko – Příkazy proběhlo v hodovou neděli odpoledne na hřišti u hájenky. Vyhrály Příkazy 4:3. Zápas odpískal pan Karel Orel.
v V červenci organizovala Charita sbírku pro postižené povodněmi. V Osíčku
bylo vybráno 8 777 Kč.
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v Pytláckou noc s bohatou tombo-

lou, daňčím gulášem a dalšími
zvěřinovými specialitami uspořádali myslivci 8. srpna na koupališti. Hrála skupina Minimax.
Srpnová noc byla bez mráčku a
tak i návštěvnost byla nadprůměrná - cca 160 prodaných vstupenek.

v Rozloučení s létem u tradičního táboráku se konalo v sobotu
29. srpna. Hrála skupina Faust.
Na této akci se nikdy nevybírá vstupné, takže nelze zjistit
návštěvnost. Opticky lze říci, že
návštěvnost byla vyšší než minulé
roky.

Odbahnění nádrže Javorník

v 23. října se sešli důchodci z naší

obce na svém již 11. setkání. I letos jim k tomu hezky zahrála kroměřížská kapela Classic.

v 21. listopadu uspořádalo Mysli-

Dětský den

vecké sdružení Javorník Osíčko

Hon – výřad
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Fotbalové utkání Osíčko – Příkazy

Setkání důchodců

v obou katastrech naší obce hon na zajíce. Zúčastnilo se 59 střelců a 26
honců. I přes celodenní nepříjemnou mlhu byl hon vcelku úspěšný – viz foto.
Na večer myslivci přichystali v Obecním domě pro účastníky honu a honební
společenstvo občerstvení s tombolou a hudbou.
v 6. prosince pořádala Mateřská škola Osíčko spolu s rodiči tradiční Mikulášskou
nadílku. K nadílce bylo přihlášeno 85 dětí. Pořadatelé připravili i bohatou
tombolu. Celé odpoledne doprovázela skupina Abraka Muzika. Foto na titulní
straně.

Připravované akce
20. prosince 2009
26. prosince 2009
16. ledna 2010
6. února 2010
13.února 2010

– Vánoční koncert
– Vánoční turnaj ve stolním tenise
– Tradiční „Železničářský ples“, hraje SEX teť
– Papučový bál se skupinou Classic
– Vodění medvěda

Sport
Oddíl stolního tenisu

Sezóna 2009/2010 pro nás začala velmi těžkými časy. Opustil nás hráč
základní sestavy Radek Mikulík a ostatní hráči zatíženi pracovními povinnostmi
začali sezónu v podstatě bez kvalitní přípravy. To se projevilo v prvních třech
zápasech, které jsme prohráli. Hlavně druhá prohra v Količíně 8:10 nás hodně
mrzí. Naštěstí jsme měli dobré rozlosování a první a třetí zápas jsme hráli proti
týmům, kteří měli na začátku sezóny postupové ambice. Po tomto zahřívacím kole na nás čekaly už příjemnější a hratelnější soupeři. Přišla výhra 13:5
8

v Rymicích, 14:4 v Lubné B, smolná prohra doma s Hulínem C 7:11 a výhra
v Morkovicích B 11:7. Po těchto zápasech jsme byli na šestém místě - toto
místo by nám na jaře zajistilo postup do bojů o postup do KP2. Toto místo
jsme museli potvrdit v domácích zápasech proti Bystřici p.H D a Kroměříži B,
kteří měli podobně bodů jako my. Bohužel tyto zápasy nám nevyšly. Oba jsme
prohráli 8:10. Chybělo nám jen trošku více štěstí, ale také tréninkové vyzrálosti,
která nám ve vyrovnaných zápasech chybí. Tyto dva velmi smolné zápasy nás
katapultovaly na 8.místo v tabulce a tady se už musíme soustředit jen na udržení v soutěži. V tomto duchu se nesl i předposlední zápas doma s Holešovem B,
který jsme remizovali a připsali si tak důležitý bod k záchraně. Nyní budeme hrát
poslední zápas proti leaderovi soutěže, celku Hulína B, který suverénně vede
tabulku a má neuvěřitelné skóre, ale protože tam nyní hraje Radek Mikulík, tak
si tam jedeme pro výhru. Doufáme, že se nám tento skalp podaří získat. Porazit
tým, kde hraje Radek je pro nás velmi silná motivace.
Sezónu hrajeme ve složení Janda Radek, Blažek Miroslav, Jurka Petr,
Simandl Marek, Jakoubková Alena, Záhurák Kuba a Pávek Stanislav. Jasnou
jedničkou týmu je Radek Janda, kterému patří 7.místo v úspěšnosti soutěže
s bilancí 23 vítězství a 5 proher.
Ve vánočním období budeme také pro širokou veřejnost organizovat tradiční
již 23. turnaj ve stolním tenise. O přesném rozpisu budete informováni na naší
nástěnce u obchodu. Těšíme se na Vaši účast.
Tabulka OP1 po 10. kole:
Poř.
1

Hulín B

Utkání

V

R

P

Zápasy

Body

10

10

0

0

150:30

30

2

Hulín C

10

7

2

1

122:58

26

3

OÚ Lubná A

10

6

3

1

127:53

25

4

TJ Holešov B

10

6

1

3

93:87

23

5

Morkovice A

10

5

2

3

94:86

22

6

Bystřice p/H. D

10

4

0

6

72:108

18

7

Kroměříž B

10

3

2

5

71:109

18

8

Osíčko A

10

3

1

6

81:99

17

9

Rymice A

10

3

0

7

63:117

16

10

Morkovice B

10

2

2

6

66:114

16

11

Količín A

10

2

1

7

76:104

15

12

OÚ Lubná B

10

1

2

7

65:115

14

TJ Osíčko
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Pro pamětníky

Poznáte domy na fotografii? Víte, že za posledních 50 let bylo v obci zbouráno 35 domů?

Aktuality
Tradiční výšlap na Kelčský Javorník

Dne 9. května 2009 se uskutečnil již 3. ročník Tradičního výšlapu na Kelčský
Javorník. Sraz účastníků byl v deset hodin u lípy u železničního přejezdu
v Osíčku - Příkazy. Organizátorkou této akce byla paní Dana Walterová. Kromě
jejího příbuzenstva (rodiny Navrátilovy z Osíčka, Pitrunovy z Kelče, Ryškovy
z Bystřice, Sýkorovy z Kunovic a Zimákovy z Hrachovce) se tohoto turistického
počinu zúčastnila i rodina Horníkova z Osíčka, celkem 24 chůze chtivých lidí
včetně dětí.
Právě pro mladší generaci bylo u Čertových kamenů přichystáno vyprávění
strašidelného příběhu s morálním ponaučením a překvapení v podobě hledání
ukrytého pokladu.
Na vrcholu čekalo na turisty oblíbené opékání špekáčků a v Hotelu Zubříč
zmrzlinový pohár a vtipný pan číšník. Výšlap byl ukončen opět u lípy v podvečerních hodinách.
Další, tentokrát již. 4. ročník, se uskuteční druhou květnovou sobotu roku 2010
a jste na něj všichni srdečně zváni. Sraz účastníků bude opět u lípy v 10,00 hod.
Další aktivitou, kterou jsme uskutečnili v červenci 2009 v době státního svátku sv. Cyrila a sv. Metoděje, byl výlet na Radhošť a návštěva Rožnova pod
Radhoštěm.
V měsíci srpnu jsem za naše Sdružení navštívila Katastrální a zeměměřický
úřad v Praze za účelem projednání vhodného místa k případné realizaci výstavby rozhledny. Dne 13.8. se uskutečnilo jednání přímo na místě za účasti všech
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Na vrcholu Kelčského Javorníka

dotčených orgánů a bylo vytyčeno místo vhodné k výstavbě. Shoda byla u všech
zúčastněných. Z tohoto jednání byl pořízen písemný zápis.
Výstavbu rozhledny hodláme podporovat, aktivně pomáhat a účastnit se případné realizace.
Poslední akcí v tomto roce bylo rozloučení s prázdninami-dvoudenní pobyt
v obci Suchý spojený s konáním ustavující členské schůze Sdružení.
Za Sdružení přátel Kelčského Javorníku
MVDr. Dana Walterová

Lesní železnice
Po úbočí Kelčského Javorníka od Rajnochovic až nad Osíčko vedla od roku
1905 lesní železnice, jejíž pozůstatky jsou v lese dodnes patrné.
Historie železnice se uzavřela v roce 1921, ne však nadobro. V roce 2007
si parta nadšenců vzala za cíl její znovuobnovení jako muzea lesních železnic.
První konkrétní kroky byly učiněny v roce 2008 koupí motorové lokomotivy
z roku 1959. S ní bylo zachráněno i několik nákladních vozíků, tři výhybky a
něco kolejnic. Současně byla zahájena jednání s obcí Rajnochovice o možnosti
obnovy části trati a symbiózy obce a železnice. Další jednání proběhla se správou lesů ČR, s. p. a s dalšími zainteresovanými subjekty.
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Při jedné z prezentací v roce 2008 vzbudila tato aktivita zájem u MVDr.
Stanislava Mišáka, tehdejšího náměstka hejtmana Zlínského kraje. Následná
žádost ke Zlínskému kraji o pomoc byla vyslyšena a díky tomu byla získána
druhá lokomotiva.
Mezitím skupina lidí zabývající se projektem znovuobnovy lesní železnice na
sebe vzala podobu občanského sdružení - nejprve Kroměřížská dráha, o. s., z
níž se letos vyčlenila samostatná Společnost pro obnnovu Rajnochovické lesní
železnice, o. s.
Díky další pomoci Zlínského kraje se v listopadu 2009 stala dalším exponátem lokomotiva BVD-40. Tento stroj je velmi unikátní především svým pohonem
- motorem na stlačený vzduch. Původně lokomotiva sloužila v karvinských
dolech ve výbušném prostředí a bude zřejmě jedním z nejzajímavějších exponátů budoucího muzea.
Prozatímní zázemí spolku poskytl v loňském roce majitel pily v Rajnochovicích
p. Hruška, po roce jsme se přiblížili svému budoucímu působišti na pilu společnosti Rovina díky jejímu nájemci p. Lejskovi. Oběma patří náš velký dík.
Nejbližší budoucnost našeho projektu lze shrnout do stručné osnovy:
- ukončení jednání a uzavření dohody s obcí Rajnochovice o využití potřebných pozemků. V současné době probíhá schvalování změny územního
plánu obce Rajnochovice. Na jeho vypracování a schválení se finančně podílí
sdružení obcí Mikroregion Podhostýnsko (jehož členem je i obec Osíčko) a
obec Rajnochovice.
- v roce 2010 zahájení výstavby nádražíčka a výtopny
- jednání a uzavření dohody s Lesy ČR a dalšími subjekty o využití lesních cest
na bývalém drážním tělese
- jednání o sanaci strže v dolní části trati nad silnicí a výstavba trati v délce cca
1,5 km.
Souběžně budeme pracovat na nových vozech pro cestující, počítáme
i s využitím drezín na lidský pohon, cílem nejvyšším je příležitostné provozování
parní lokomotivy.
Pokud se Vám náš záměr obnovit lesní železnici v Rajnochovicích líbí a myslíte si, že by jste nám mohli a chtěli pomoct, není nic snazšího. Záměr obnovit
aspoň část bývalé lesní železnice není a nebude levná záležitost, ale ne vše
stojí pouze na penězích a tak nám můžete pomoci i jinak. Jestliže máte doma
přebytečnou věc vztahující se nějakým způsobem k naší činnosti a budete
ochotni nám ji zapůjčit nebo věnovat, rádi ji přijmeme. Na začátku potřebujeme
především všelijaké nářadí, ale na železničce také upotřebíme od hutního materiálu až po stabilní motory.
Pokud žádnou z takových věcí nemáte, nevadí. Stačí se domluvit a přijít nám
pomoct na některé z víkendových pracovních brigád ať už v Rajnochovicích
nebo v dílnách ve Valašském Meziříčí, práce máme vždycky dost.
Více o historii lesní železnice, současném stavu prací, o plánovaných akcích
se můžete dozvědět na www.rlz.bilysklep.cz.
Za organizátory Tomáš Hegar a Martin Šůstal
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Mistrovství ČR v přípravě italské pizzy

V Praze se v sobotu 17.října 2009
konal 1.ročník Mistrovství České
republiky v přípravě italské pizzy.
Mistrovství ČR nazvané Pizza Cup
hledalo nejlepší "pizzaře", kteří
v zemi působí. Do soutěže se přihlásilo ve dvou kolech asi 120 kandidátů, do finále postoupilo 13 z nich.
Mezi těchto 13 finalistů postoupila
i Pizzerie Osíčko,kterou reprezentoval šéfkuchař p.Milan Kuchařík.
Každý finalista musel připravit dva
vzorky - povinnou pizzu Margarittu

S předsedou poroty P. Novotným

a ve volné disciplíně svou vlastní
pizzu. Na přípravu a pečení obou
pizzí měl každý soutěžící 15 minut.
Po upečení byl každý vzorek naporcován a posuzovala ho 13ti členná
porota. Předsedou poroty byl moderátor a bavič pan Petr Novotný. První
místo vyhrála pizza Viktora Polenky
z Pizzerie U Rejnoka v Pečkách
u Poděbrad. Naše Pizzerie se umísNáš úspěšný tým
tila na I. místě v kategorii „O nejaromatičtější pizzu“,kterou udělovala
SPOLEČNOST TCHIBO, v kategorii „Sympaťák pizzy“ jsme byli na II. místě.
Jsme rádi,že jsme se v konkurenci nejlepších pizzařů umístili na předních místech a již jsme zahájili přípravu na 2. ročník, jehož finále proběhne v sobotu
30.října 2010, v pizzerii Rotella, Čimická 33, Praha 8, začátek ve 12,00 hod.
Našemu zástupci za reprezentaci děkujeme a držíme mu palce do 2.ročníku.
Antonín Kyjovský
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důležité informace
u Vzhledem k vánočním svátkům budou popelnice svezeny 29.12.2009
u Prodejní doba obchodu o vánočních svátcích:
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA
NEDĚLE
PONDĚLÍ
ÚTERÝ

24. 12. 2009
25. 12. 2009
26. 12. 2009
27. 12. 2009
28. 12. 2009
29. 12. 2009

ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
7.00 – 12.00
7.00 – 15.00

STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA
NEDĚLE

30. 12. 2009
31. 12. 2009
1. 1. 2010
2. 1. 2010
3. 1. 2010

7.00 – 15.00
7.00 – 10.00
ZAVŘENO
INVENTURA
ZAVŘENO

u Upozornění finančního úřadu k dani z nemovitostí
V souvislosti s platností nového katastrálního operátu v k.ú. Osíčko a k.ú.
Příkazy upozorňujeme vlastníky pozemků, že mají povinnost dle ustanovení
§ 3 zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí , ve znění pozdějších předpisů, přiznat daň i za pozemky, které jsou pronajaty a u kterých byl do 31. 12.
2009 poplatníkem nájemce. Přiznání je nutno podat nejpozději do 31.1.2010
na Finančním úřadě v Bystřici pod Hostýnem.
Nedošlo-li v roce 2009 u poplatníků ke změně výše uvedené, ke změně
vlastnictví, změně parc. čísla či výměry pozemku – nemají povinnost podat
daňové přiznání.
U pozemků s více vlastníky si mohou do 31. 1. 2010 přiznat jednotliví vlastníci pouze svůj spoluvlastnický podíl.

Poděkování

V nedávné době proběhla oprava sochy „Panny Marie svatohostýnské“ na návsi. Socha patří rodině Kozákové č.p. 41,
která také opravu zaplatila. Socha tak opět přispěje k hezčímu
vzhledu obce. Děkujeme.
Poděkování náleží i rodině Jandové č.p. 39 za péči o sochu
„Panny Marie svatohostýnské“, která stojí u silnice k Drholci.
O sochu Svaté Terezie, postavenou u silnice směrem na
Komárno, se stará rodina Ondrouškova č.p. 40, která si také
zaslouží poděkování. Tyto tři sochy byly na náklad těchto rodin
postaveny a následně společně vysvěceny v roce 1936.
Poděkovat touto cestou chceme také panu Ing. Josefu
Vaculíkovi, č.p. 105 za mistrovské a bezplatné zhotovení dveří
do příkazské kaple.
Mimořádné poděkování patří panu Vladimíru Fabiánovi st., č.p. 120, který
podle sdělení Klubu dárců krve Kroměřížska daroval dne 8.září 2009 svou krev
již po šedesáté.
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společenská rubrika
Významné jubileum oslavili:
v červnu:
Grygar Ladislav
Čechová Františka
v srpnu:
Smolka Václav
v listopadu:
Bělík Josef

Narození:

Tománková Tereza

Úmrtí:

Janda Emil

1943

Osíčko 71
Osíčko 150

70 let
70 let

Osíčko 34

75 let

Osíčko 104

75 let

Osíčko 160

26.9.2009

Osíčko 119

9.9.2009

Zlatá svatba:

Manželé Jaroslav a Františka Čechovi oslavili 11. 4. 2009 zlatou svatbu.
Manželé Josef a Miroslava Kunzovi
oslavili 17. 10. 2009 zlatou svatbu.

Vydává: Obec Osíčko
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Adresa: Osíčko 56, 76861 Bystřice p. H
E-mail: obec@osicko.cz
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Jeden z hezkých dnů na koupališti

Rozloučení s létem
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