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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané, tak jako každý rok Vás budu v  červencovém 

čísle Osvětimanského zpravodaje informovat o všech významných ak-

cích, záměrech i událostech, které v prvním pololetí roku 2015 proběh-

ly nebo se chystají k  realizaci. I když z důvodu ukončení plánovacího 

období a přípravy nových dotačních programů evropských fondů těch 

informací bude méně.

Po letošní mírné zimě byla dokončena výsadba zeleně trvalek a ci-

bulovin před smuteční síní, a tím byla defi nitivně ukončena stavební 

akce s názvem „Zpevněná plocha u smuteční síně Osvětimany“ dotova-

ná Zlínským krajem. Jistě se mnou budete souhlasit, že akce se zdařila 

a prostranství před „smutečkou“ prohlédlo a zkrásnělo. 

Dále pokračovaly a  byly dokončeny kamenické práce před farou 

i  na farním dvoře. Byl dokončen chodník a  schody před farou, chod-

ník a okolí studny včetně terénních úprav a vysetí trávníku. Od dubna 

roku 2013, kdy byly započaty práce na opravě fary včetně výstavby WC 

i úpravy okolí fary a farského dvora, se budova i přilehlé prostory znač-

ně změnily k  lepšímu a  můžeme být pyšní na pěkné dílo zbudované 

společně s farností Osvětimany. Dík za dobrou práci patří jak otci A. Ka-

sanovi, tak farníkům za práci odvedenou na brigádách, zaměstnancům 

městyse, včetně dodavatelským fi rmám, kteří se všichni  na tomto 

krásném díle podíleli.

Za zmínku ještě stojí  kamenické práce na úpravě prostranství ko-

lem pamětního kříže před obcí u „Burianova „ mostu.

Prakticky je dokončen projekt s  názvem „Varovný protipovodňový 

systém pro městys Osvětimany“. Projekt řeší systém povodňové služby 

a preventivní protipovodňové ochrany včetně digitálního povodňového 

plánu na celém území působnosti městyse Osvětimany. Zbývá dokon-

čit digitální povodňový plán, který možná v době, kdy budete číst tyto 

řádky, bude již dokončen a totéž platí o doladění bezdrátového rozhla-

su, který před dokončením některým z vás silně brnkal na nervy. Ještě 

je možné požádat na úřadě městyse o přidělení domovního přijímače 

pro ty z Vás, kteří jste mimo dosah reproduktorů, nebo je u Vás špatná 

srozumitelnost.

Zatím zůstává nedořešen projekt na opravu a rekonstrukci „Sportov-

ního areálu Osvětimany“ (školní hřiště). Na tento projekt vypsalo Minis-

terstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci PROGRAMU 133510 

Podpora materiálně technické základny sportu v obci do 3000 obyvatel 

dotaci až do výše 100 %. Přestože byl dotační titul vypsán již v loňském 

roce, doposud nebyl vyhodnocen. My jsme projekčně a stavebně při-

praveni, ale ani na ministerstvu neví, jak to dopadne.

V rámci pokračující údržby a  obnovy kulturních památek v  obci 

jsme podali žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních 

památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na Ministerstvo 

kultury. Žádali jsme o dotaci na restaurování památkově chráněné sochy 

sv. Jana Nepomuckého z r. 1731 a Pamětního kříže z roku 1782 stojícího 

za Bartošíkovým. V obou případech nám bylo vyhověno a obě památky 

budou restaurovány nákladem asi 280.000,- Kč. Výše dotace bude činit 

70% nákladů. Současně s restaurováním sochy sv. Jana Nepomuckého 

jsme zažádali Krajský úřad Zlínského kraje, odbor kultury a památko-

vé péče o souhlas s přemístěním této sochy na pozemek parc. č. 63/1 

v k.ú. Osvětimany (malý parčík naproti hlavního parku, kde stával máj). 

Důvodem k přemístění sochy je její ohrožení velkou intenzitou dopra-

vy v její těsné blízkosti.  Socha je tak ohrožena otřesy těžkotonážních 

vozidel, v zimě pak solením  údržby silnic. Břeh potoka není zpevněn 

a socha se naklání. Po obhlídce zástupce oddělení památkové péče od-

boru kultury a památkové péče krajského úřadu a zástupce Národního 

památkového úřadu, územního odborného pracoviště v Kroměříži bylo 

vydáno rozhodnutí a souhlas s přemístěním sochy. V současnosti je již 

socha převezena do ateliéru a po zrestaurování bude umístěna na nové 

místo. Kříž z roku 1782 bude restaurován na místě.

Opravená zeď u faryOpravená zeď u fary

Kříž u Buriánového mostuKříž u Buriánového mostu
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Obdobně žádáme o dotaci z Ministerstva kultury na obnovu pamá-

tek památkově nechráněných a to konkrétně na kříž z roku 1769 u kos-

tela a kříž z roku 1857 na Kamenné Horce nákladem 180 000,- Kč. Do-

tace by opět měla činit 70% uznatelných nákladů.

Jistě jste si mnozí všimli, že byly zbourány a  odstraněny hrátky 

u  koupaliště z  důvodu nevyhovujícího technického stavu a  ohrožení 

zdraví našich dětí a občanů.  Jako náhradu chceme zbudovat nové hrát-

ky za fi nančního přispění nadačního příspěvku Nadace ČEZ, projektu 

Dětské hřiště Osvětimany v grantovém řízení Oranžové hřiště  částkou 

297.000,- Kč z  celkových plánovaných rozpočtových nákladů ve výši 

330.000,- Kč. V současnosti se podepisuje Smlouva o  poskytnutí na-

dačního příspěvku, pak bude následovat výběrové řízení na dodavatele 

a nových hrátek se můžeme dočkat začátkem měsíce října.

Dalším dotačním titulem, kterým jsme žádali o dotaci a který byl 

schválen, je projekt „Separace a svoz bioodpadů – městys Osvětima-

ny“ v rámci Operačního programu Životní prostředí“ v prioritní ose 4 – 

Zkvalitnění nakládání s odpady. Cílem projektu je zavedení sběru a svo-

zu bioodpadů od občanů a z veřejných ploch městyse, a tím i snížení 

množství bioodpadu ukládaného na skládky jeho částečným odklonem 

ze směsného komunálního odpadu, zapojení občanů do systému BRO 

a eliminaci vzniku černých skládek s biologickým odpadem. Jedná se 

o systém separace a svozu biologicky rozložitelných odpadů z nezemě-

dělské činnosti. Pro sběr zbytků z  údržby zeleně bude pořízen přívěs 

- nosič kontejnerů, 3 ks kontejnerů o objemu 5 m3 a 50 ks komposté-

rů o objemu 900 litrů pro občany a štěpkovač ke zpracování dřevního 

odpadu. Celkové předpokládané výdaje na projekt činí 1 079 365,- Kč 

a naše spoluúčast by měla být ve výši 107 000,- Kč.

Ještě musím připomenout, jaké úkoly jsou před námi a co nás dří-

ve nebo později čeká: zbudování nové střechy budovy ZŠ, vybudování 

víceúčelové sportovní plochy na školním hřišti, provedení generální 

opravy přivaděče osvětimanského vodovodu, výstavbu inženýrských 

sítí pro rodinné domky v  lokalitě U koupaliště, rozšíření hřbitova 

o hrobová místa na urny – urnový háj, případně zbudování kolumbá-

ria, opravy místních komunikací, chodníků, případně oprava a znovu 

zprovoznění koupaliště. Co všechno se podaří zrealizovat, bude hodně 

záležet na získání dotací a podpor. Snad jich bude dostatek.

V prvním pololetí roku 2015 se uskutečnilo také několik velmi zdaři-

lých kulturních a společenských akcí. Pro připomenutí pár uvádím: zabi-

jačkové hody, 54. Společenský ples SRPŠ, 2. hasičský bál, košt vína a sli-

vovice, Dětský karneval, Den matek, Sraz traktorů, III. folklorní festiválek.  

Dne 24. dubna uspořádal městys Osvětimany ve spolupráci s Moravským 

zemským muzeem v Brně a Slováckým muzeem v Uherském Hradišti vý-

stavu o Velké Moravě spojenou s přednáškou Doc. PhDr. L. Galušky, CSc. 

Dne 30. dubna byla odhalena pamětní deska letci praporčíku Ladislavu 

Bilíkovi, místnímu rodákovi. Všem organizátorům patří velké poděkování. 

Díky jim žijí Osvětimany bohatým kulturním životem.

Je třeba také vzpomenout velmi dobrých výsledků, které byly do-

saženy na poli sportovním. Zasloužili se o ně hlavně naši mladí šachisté 

i šachové družstvo mužů. 

Výborných výsledků dosáhlo letos na jaře také naše žákovské fot-

balové mužstvo, které vyhrálo Pohár okresního fotbalového svazu v Uh. 

Hradišti a v okresním přeboru obsadilo velmi pěkné 2. místo.  

Mužstvo mužů obsadilo v  I.A třídě Zlínského kraje krásné 3. místo, 

což je v 83 leté historii osvětimanského fotbalu zatím nejlepší umístění. 

Vážení občané, dovolte mi, abych Vám na závěr popřál příjemné 

prožití dovolené a prázdnin a hodně sil, zdraví, pracovních i osobních 

úspěchů ve druhé polovině roku 2015.

Váš starosta Otakar Berka

Pozor na platnost občanských průkazů
V letošním roce končí platnost občanských průkazů vydaných 

v roce 2005 v rámci celostátní výměny občanských průkazů bez strojo-

vě čitelných údajů. Vzhledem k tomu, že se tato výměna týká velkého 

množství dokladů, prosíme občany, aby si zkontrolovali platnost svých 

občanských průkazů a případnou žádost o nový doklad nenechávali na 

poslední chvíli.

Žádost o  nový občanský průkaz podáte na pracovištích Městské-

ho úřadu Uherské Hradiště, Odbor správních agend, ul. Protzkarova 

čp. 33 nebo u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působnos-

tí v ČR. Místo trvalého pobytu občana není v tomto případě rozhodující.

- k podání žádosti potřebujete pouze platný občanský průkaz, pokud 

již jeho platnost skončila, je nutno předložit platný cestovní doklad 

nebo originál rodného listu

- fotografi e se nepřikládá, pořizuje ji příslušný úřad při podání žádosti

- požádat je možno nejdříve 2 měsíce před skončením platnosti do-

kladu, nejpozději by měla být žádost podána 30 dnů před skonče-

ním platnosti 

           

Úřední hodiny :

po      8,00 – 17,00 hod.

út       8,00 – 13,00 hod. 

st       8,00 – 17,00 hod. 

čt       8,00 – 13,00 hod.

pá      8,00 – 13,00 hod.

Po dobu měsíce června a  července r. 2015 dojde k  rozšíření 

úředních hodin: út 8,00 – 17,00 hod.

Doporučujeme občanům také využít rezervační systém, který je pří-

stupný na webových stránkách města Uherské Hradiště (http://www.

mesto-uh.cz/Folders/25265-1-Rezervacni+system.aspx). S případnými 

dotazy Vám rádi poradíme na tel. 572 525 806-8, 572 525 818.
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Společenská kronika

Nově narození 

občané

Zoe Rajsiglová

Sofi e Vrtalová

Radim Trefi lík

Bianka Macalíková

Julie Chrbjátová

Liliana Novotná

Významná životní jubilea

70 let

Jaromír Machálek

Marie Placarová

Drahomíra Hanzalíková

Jana Krýsová

Karel Berka

Na společnou cestu životem se vydali:

Petra Svozilová a David Gregůrek

50 let společného života oslavili:

manželé Jana a Antonín Krýsovi

Všem jubilantům přejeme do dalších let radost, štěstí, dobré zdraví, po-

hodu a spokojenost.

Naše řady opustili

Ivan Jankovič

Zdeňka Dudová

Richard Blecha

Čest jejich památce.

Vítání - Alex Pfeff erVítání - Alex Pfeff er

Vítání - Jaromír MartinekVítání - Jaromír Martinek

80 let

František Hošek

Libuše Vajčnerová

Josef Šafařík

91 let

Františka Ingrová

Vlasta Vyšinková

85 let

Matouš Procházka

Zdeněk Pernica

50 let - manželé Krýsovi50 let - manželé Krýsovi

tu životem se vyda

rová

nková

M

Zdeněk P
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70. výročí osvobození Osvětiman

Odhalení pamětní desky 
praporčíku Ladislavu BILÍKOVI, letci RAF

V letošním roce vzpomínáme 70. výročí konce 2. větové války. Připo-

meňme si ty nejdůležitější historické události, vzpomeňme na padlé a hrdi-

ny, kteří se o naši svobodu zasloužili.

Ke konci roku 1944 bylo všem občanům naší vesnice zcela jasné, odkud 

přijde svoboda. Východní fronta se nezadržitelně přibližovala, ale Němci se 

nemínili vzdát a  pokračovali ve vyvražďování našeho národa. A právě na 

podzim roku 1944 se na osvětimanských Dolních pasekách začal odehrávat 

válečný příběh o statečnosti a odvaze. Jedné říjnové deštivé noci zaklepal na 

stavení hajného pana Jaroslava Minaříka zcela neznámý muž, připomínající 

spíše lidskou trosku, a představil se jako poručík Jan Zemek, parašutista a ve-

litel výsadku Silver B, vysazený v protektorátu spolu se skupinou Antropoid 

dne 29. 12. 1941. Prožil v protektorátu neuvěřitelný příběh. Více než tři roky 

unikal gestapu, strávil 1224 dnů v ilegalitě. Z jeho spolupracovníků - parašu-

tistů bylo celkem 19 dopadeno a popraveno. Na běsnění gestapa doplatila 

i Zemkova rodina z Vlčnova. Dne 28. 2. 1945 byl ve Flosenburgu popraven 

jeho bratr Jaroslav Zemek /nar. 5. 5. 1905/, druhý nevlastní bratr Josef Zemek 

/nar. 26. 3. 1923/ padl jako jugoslávský partyzán někdy v roce 1944. Gestapo 

také popravilo jeho švagra štábního kapitána Václava Kozáka, a to v únoru 

1945. Rodiče Jan Zemek a matka Františka byli čtyři roky vězněni.

Hajný Jaroslav Minařík nabídl okamžitě poručíku Janu Zemkovi úkryt, 

i  když riskoval, že může být popravena celá jeho rodina a  osvětimanské 

paseky může potkat stejný osud jako třeba Lidice či Ležáky. Zdravotní stav 

J. Zemka byl katastrofální, umíral  vyčerpáním. Pan Jaroslav Minařík se 

připravil na nejhorší a v lese ve „smrčině“ vykopal hrob. Zemek se ale díky 

péči a domácí stravě začal pomalu uzdravovat. Kravské a kozí mléko, slepičí 

vývary a jídlo ze zvěřiny vykonaly zázraky. Unikl smrti a málem ho dostalo 

kyjovské gestapo. Dne 4. února 1945 byla celá naše 

obec i Dolní paseky obklíčena gestapem a četnictvem. 

V domě u Petra Vaďury byl zatčen jeden z vedoucích 

domácího odboje generál Koutňák a  s ním i  místní 

„pasekáři“ Jan a Antonín Němcovi. J. Zemek jen těsně 

unikl zatčení. Na poslední chvíli se za ranní mlhy pro-

plížil do lesa. Na blížící se gestapo jej upozornil hlasi-

tým štěkotem vlčák pana Minaříka.

Poručík J. Zemek zorganizoval v  Osvětimanech 

na začátku roku 1945 partyzánskou skupinu, kterou 

U příležitosti 70. výročí konce 2. světové války byla v  Osvětimanech 

odhalena pamětní deska místnímu rodákovi prapor. Ladislavu Bilíkovi. Od-

halení se konalo ve čtvrtek 30. dubna 2015 v parku u Pomníku padlých za 

účasti nejbližších rodinných příslušníků i občanů našeho městyse. Tohoto 

slavnostního aktu se jako čestný host zúčastnil plukovník Aleš Knížek, ředi-

tvořili: Jan Zemek, Jaroslav Minařík, 

Štěpán Dubný, Josef Dubný, Bohumil 

Vaďura, Miroslav Pajtok, Josef Doloží-

lek, František Vyšinka, Petr Hromada 

– občané z  Osvětiman. Dále Karel 

Vaculík z Vřesovic a Leopold Sedláček 

ze Žeravic.  Opatřili si tyto zbraně: dvě 

lovecké pušky, jednu anglickou pisto-

li, jednu fl obertku, revolver ráže 9, automatickou pistoli Tatra, dva kulomety 

zn. Brem, tři automaty zn. Tomikán a šest vojenských kulovnic. Část těchto 

zbraní pocházela z leteckého shozu, který dopadl z anglického letadla ne-

daleko Hruškovic. 

Partyzánská skupina se zúčastnila několika záškodnických a  později 

i osvobozovacích akcí. Napadla německé vojáky na cestě od Medlovic, dále 

mezi Vřesovicemi a  Koryčany, přestříhala dráty elektrického vedení mezi 

Stupavou a Koryčany, zaútočila na nádraží v Moravském Písku. V posledních 

týdnech války operovala skupina spolu s partyzánským oddílem OLGA. Část 

členů se přidala k sovětské armádě a při bojových akcích došla až do Prahy.

Osvětimany byly osvobozeny rumunskými jednotkami 29. dubna 1945. 

Během okupace ČSR zahynuli z Osvětiman tito občané: Antonín Krmenec, 

Rudolf Cvek, tříčlenná rodina židovského lékaře Fleischmana a přes 60 ci-

kánských obyvatel. 

Čest jejich památce!

Parašutista Jan Zemek byl po válce vyznamenán prezidentem republiky 

Eduardem Benešem. Obdržel Čs. válečný kříž 1939 a Čs. medaili „Za chrab-

rost před nepřítelem“. Po únoru 1948 byl vyhozen z ar-

mády a degradován. Dne 24. 5. 1950 byl zatčen a od-

souzen. Celkem 14 měsíců si odseděl v těžkém žaláři ve 

věznici na Mírově. Do Osvětiman Jan Zemek přijel ještě 

jednou v roce 1973 na pohřeb hajnému panu Jaroslavu 

Minaříkovi, svému zachránci. Po roce 1989 byl Jan Ze-

mek, narozen 3. 5. 1915, plně rehabilitován a povýšen 

na podplukovníka v záloze. Zemřel 6. července 1994 

v Brně, kde se nachází i jeho hrob.

Lubomír Berka, kronikář

por. Jan Zemekpor. Jan Zemek

Rodina J. MinaříkaRodina J. Minaříka

tel Vojenského historického muzea v Praze, 

který přednesl i krátký projev o životě Ladi-

slava Bilíka.

Symbolicky pozdravila našeho hrdi-

nu vojenská helikoptéra armády České 
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Pamětní deska L. BilíkoviPamětní deska L. Bilíkovi

Čestný host plk. Aleš KnížekČestný host plk. Aleš KnížekRodina L. BilíkaRodina L. Bilíka

republiky, která z  rozkazu armádního generála Petra Pavla několikrát 

přeletěla nad parkem. 

O pěkný program se postarala Hana Motalová přednesem básně a také 

Osvětimanský pěvecký smíšený sbor, který na úvod zazpíval naši hymnu 

a pak několik slováckých písní. V obřadní síni byla otevřena malá výstava 

o válečné pouti praporčíka L. Bilíka 

Pan Ladislav Bilík se narodil 22. června 1918 v Osvětimanech. Po okupa-

ci Československa uprchl do Polska, odtud do Palestiny a pak přes Egypt do 

Anglie, kde vstoupil do naší zahraniční jednotky. Zde ke konci války absol-

voval náročný letecký výcvik a stal se pilotem RAF. V roce 1945 udělil prezi-

dent Československa panu praporčíku Ladislavu Bilíkovi dvě vyznamenání: 

Československou medaili za chrabrost a Československou vojenskou medaili 

za zásluhy I. stupně.

Po válce se L. Bilík vrátil do rodných Osvětiman, oženil se s Annou Jur-

kovskou a měli spolu děti Evu a Ladislava. Tři roky pak působil jako vojenský 

pilot na letišti v Prostějově. Po únoru 1948 byl degradován a propuštěn z ar-

mády. Zemřel 16. srpna 1949 v Osvětimanech, kde byl za velké účasti svých 

kamarádů – pilotů i spoluobčanů pohřben na místním hřbitově. ČEST JEHO 

PAMÁTCE!

Lubomír Berka

Metodějův „náhrobní“ kámen se vrátil do Osvětiman
Městys Osvětimany uspořádal ve spolupráci s Moravským zemským 

muzeem v  Brně a  Slováckým muzeem v  Uherském Hradišti výstavu 

k  1  130. výročí úmrtí sv. Metoděje. Tato kulturní akce se uskutečnila 

v pátek 24. dubna 2015 v přísálí Obecního domu v Osvětimanech s tímto 

programem:

1. Zahájení a přivítání hostů

2. Vystoupení Osvětimanského smíšeného pěveckého sboru

3. Otevření výstavy „Sv. Metoděj a Velká Morava“

4. Přednáška Doc. PhDr. Luďka Galušky, CSc. „Život sv. Metoděje“

5. Ukázka a historie „Metodějových kamenů“ z roku 1932

6. Promítnutí fi lmu Velká Morava a sv. Metoděj

V 18 hodin výstavu zahájil místostarosta měs-

tyse a v přísálí obecního domu pozdravil přítom-

né návštěvníky, kteří přišli z Osvětiman i okolních 

obcí. Zvláště pak přivítal vzácného hosta Doc. PhDr. 

L. Galušku, CSc. z Moravského muzea v Brně. Poté 

v  kulturním programu vystoupili členové Osvěti-

manského smíšeného pěveckého sboru pod tak-

tovkou sbormistra Mgr. Jaroslava Cveka. Zazpívali 

staroslověnské písně, kterými navodili tu správnou historickou náladu.

Po symbolickém otevření malé výstavy vystoupil pan docent L. Ga-

luška a velmi fundovaně povyprávěl o životě sv. Metoděje a jeho působe-

ní spolu s bratrem sv. Konstantinem na Velké Moravě. Pak byl promítnut 

fi lm o Velké Moravě. Zde mohli návštěvníci spatřit i záběry z velkomorav-

ského hradiska sv. Klimenta.

Poté následovala bohatá beseda, ve které pan L. Galuška odpovídal 

na mnoho zajímavých a zvídavých dotazů. 

Na závěr večera si návštěvníci prohlédli výstavu, kde mohli spatřit 

originální falza tzv. „ Metodějova kamene“, který v roce 1932 vykopala 

na „Hrobech“ Klementina Maštalířová. Tento ná-

hrobní kámen se po více jak 60 letech opět na pár 

dní vrátil do Osvětiman. Dobové fotografi e z vyko-

pávek na „Hrobech“ a archeologické nálezy z Velké 

Moravy zapůjčilo Moravské muzeum v Brně a Slo-

vácké muzeum v Uherském Hradišti.

Poděkování patří také autorkám výstavy, a to 

paní Haně Motalové, Kateřině Motalové a  Janě 

Omelkové.

Lubomír Berka
Doc. PhDr. L. Galuška, CSc.Doc. PhDr. L. Galuška, CSc.
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Navštěvujeme naše občany

Sociální komise

Snažíme se pomáhat

Nové členky sociální komise navštívily osobně obyvatele DPS v naší 

obci, aby se s nimi seznámily a pohovořily si o jejich požadavcích. Chci 

vyjádřit, že setkání s  nimi bylo velmi příjemné, neboť obyvatelé nás 

očekávali, byli sdílní a přátelští. Zajímaly jsme se, jak se jim tu žije a jak 

se jim daří. Na jejich požadavky se snažíme hledat to nejlepší řešení, 

i když to není někdy zrovna jednoduché. 

Pokračujeme také ve spolupráci se Sborem pro občanské záležitosti 

Shromažďujeme také požadavky občanů týkající se sociální pro-

blematiky a podáváme návrhy na jejich řešení ve spolupráci s městy-

sem. Členky sociální komise posoudily jednu žádost o byt a  rozhodly 

o umístění v DPS. V současné době eviduje Úřad městyse Osvětimany 

14 žádostí.

Tradiční Tříkrálová sbírka, kterou organizuje sociální komise, pro-

běhla 3. ledna 2015. Vaše domácnosti navštívilo 5 skupinek koledníků 

pod vedením Markéty Čevelíkové, Jitky Kučerové, Simony Robkové, Mi-

leny Vaculíkové a Jany Zálešákové. Děkujeme touto cestou ještě jednou 

a navštěvujeme jubilanty, kteří dosáhli věku nad 80 let. Posezení s nimi 

je plné pěkných vzpomínek a zábavných historek a zároveň nás těší, jak 

jsou občané i při svém věku vitální a že projevují zájem o současné dění 

v našem městyse. 

V prosinci předsedkyně komise Milena Vaculíková spolu s matrikář-

kou Danou Hrušťákovou potěšily naše občany v DD v Boršicích a Buch-

lovicích a předaly jim malý dárek.

všem koledníkům, vedoucím skupinek a našim občanům. Jejich záslu-

hou se vykoledovalo 20 392,- Kč.

Sbírku šactva pro Diakonii Broumov na pomoc potřebným lidem 

měla letos na starost paní Jitka Kučerová a  Milena Vaculíková. Měly 

jsme obavy, zda se akce setká s úspěchem, protože v obci je v současné 

době umístěn jeden kontejner na textil a obuv, ale přesto se vybralo 

99 pytlů a krabic, takže hodláme v organizování této sbírky pokračovat. 

Tímto děkujeme našim občanům za jejich zájem pomáhat těm, kteří 

to potřebují.

K 1. schůzce se členky sociální komise sešly už v prosinci, aby vytvořily plán činnosti na rok 2015. Sociální komise pracuje nyní v tomto složení 

– Eva Berková, Jitka Kučerová, Jitka Pončíková, Milena Vaculíková a Jana Zálešáková.

Tříkrálová sbírka 2015Tříkrálová sbírka 2015
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Besedovalo se s vyšívačem krojů

Na co se můžete těšit

Zorganizovaly jsme besedu s  vyšívačem krojů Martinem Novosá-

dem z  Vracova, který v  praktických ukázkách předvedl např. vázání 

šátků, žehlení spodnic, skládání spodnic, přípravu škrobu a oblékání do 

kroje. Pro zájem místních žen, ale i žen z okolních obcí byly uspořádány 

nakonec besedy tři. Věříme, že pro účastnice byla tato akce přínosem 

a naučily se něčemu novému.

Obyvatele DPS čeká beseda s panem starostou. Připravujeme také 

kulturní program na VIII. Setkání důchodců, které se letos uskuteční 

21. listopadu 2015. Těšíme se, že se nám podaří zaplnit nedělní odpo-

ledne příjemným povídáním a  zpíváním. Přijďte posedět, pobavit se 

a potěšit se. 

Milena Vaculíková
Kroje NovosádKroje Novosád

Dětský folklorní soubor Klimentek
Již 5. výročí vzniku oslavil soubor v první polovině letošního roku.  

K dnešnímu dni navštěvuje soubor zhruba 30 dětí, které jsou rozděleny 

do dvou skupin. Během roku se pravidelně scházejí a nacvičují na různé 

kulturní akce nejen v naší obci.

Už druhým rokem se v  březnu konalo společné vystoupení obou 

skupinek. Letos s názvem „Rok na vsi aneb od Vánoc až po hody“. Děti 

se během několika měsíců učily různé zvyky a tradice, které se udržují 

zřídka či zanikly úplně. Program zahájily menší děti nejkrásnějším svát-

kem v roce, a to Vánocemi. Poté přišel na řadu fašank neboli masopust 

v podání starších a mezi maskami nechyběl medvěd ani ženich s nevěs-

tou. Chlapci předvedli tradiční fašankový tanec – Pod šable. Mezi další 

tradice, na které jsme zavzpomínali, byly Velikonoce, Vynášení Moreny 

… Náš program končil na hody, kdy se kulturní dům proměňoval přes-

ně podle tradiční obchůzky chasy. Nejprve hody povolil pan starosta 

a byly přečteny hodové zákony, poté se šlo pro stárky, navštívili jsme 

i pana faráře, který nás obdaroval tradičně bonboniérou. Přišel večer 

a konala se hodová zábava se vší parádou, sóla stárků a  jejich rodičů 

či zatahování pod právo. Nutno podotknout, že veškeré činnosti byly 

v kompetenci dětí.

Společným vystoupením jsme úspěšně zahájili rok a  čekalo nás 

jedno vystoupení za druhým.  Hned v  květnu starší děti vystoupily 

v kulturním domě v Osvětimanech u příležitosti „Dne matek“. Předved-

ly zde jedno z čísel z březnového programu, a to konkrétně Fašank.

Mladší děti také v  květnu vystoupily v  Polešovicích, kde se konal 

5. ročník dětského folklorního odpoledne. Vedoucí přijali pozvání od 

místního dětského folklorního souboru Polešovjánek.

Přišel poněkud horký červen, ve kterém čekalo na děti i  vedoucí 

spousta práce. Nejprve první červnovou neděli vyjely starší děti za hra-

nice Osvětiman, a  to přímo do Liptálu u Vsetína. Celodenní program 

byl zahájen obědem, poté následovala pěvecká soutěž „O Liptálského 

ptáčka zpěváčka“, ve které jsme měli i dva zástupce z našeho souboru. 

V mladší kategorii zazpívala Rozálie Chaloupková, ve starší kategorii 

Vystoupení v PolešovicíchVystoupení v Polešovicích Rok na vsiDFS KlimentekDFS Klimentek
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vystoupil Dominik Havrda. Bohužel jejich výkony neoslovily porotu 

natolik, abychom si domů odvezli nějaké ocenění. Poté už následoval 

samotný program, kterého se zúčastnilo 8 souborů, mimo jiné i jeden 

z Bratislavy. Opět se nám potvrdila krása našeho kroje, neboť na Va-

lašsku už je folklor i kroje úplně jiný. Děti zatancovaly kyjovské skočné 

a svým suverénním vystoupením předvedly, že jim již tanec není cizí. 

Do Liptálu se celý soubor i  s rodiči vydal autobusem. Tímto bychom 

chtěli poděkovat paní Jarmile a panu Petrovi Vykoukalovým za zpro-

středkování autobusové dopravy na folklorní festival. 

O týden později jsme pořádali 3. ročník folklorního festiválku u nás 

v  Osvětimanech. Opět velmi horký den, který ale neodradil spoustu 

folklorních nadšenců. V loňském roce jsme přivítali převážně folklorní 

soubory z Kyjovska, letos tomu nebylo jinak. Naše pozvání přijal DFS 

Vřesovjánek z Vřesovic a Cimbálová muzika ZUŠ Kyjov. Abychom pro-

gram trochu obohatili, přijali naše pozváni i soubory z Uherskohradišt-

ska, a to konkrétně Polešovice, Buchlovice, Jalubí a CM Oskoruša. Sa-

mozřejmě nechyběl ani náš Klimentek nebo nadějná malá cimbálová 

muzika Osvětimany. Poprvé se festiválek uskutečnil na školním hřišti, 

kde byl k  dispozici i  doprovodný program v  podobě skákacího hradu 

a střílení ze vzduchovky. Horký den přijeli trochu ochladit i místní hasi-

či, kteří samozřejmě upoutali pozornost dětí. Za to jim moc děkujeme.

Celé odpoledne by se samozřejmě nepodařilo uskutečnit bez po-

moci rodičů a sponzorů, kteří poskytli nejen fi nanční pomoc při konání 

festiválku. Tímto způsobem bychom chtěli poděkovat za sponzorské 

dary. Jmenovitě městysu Osvětimany, Stolařství Martinek, Klubu žen, 

p. Boháčiku, složkám z Osvětiman: divadelníkům, myslivcům, hasičům 

a  rybářům, p. Pavlu Jedovnickému, Havrda zelenina Syrovín, V. P. M. 

- Trans, Lesnímu družstvu, ESD (manželé Důbravovi), Martexu, Auto-

dopravě Svozil.

Závěrem bychom chtěli poděkovat Cimbálové muzice ve složení 

Ing. Ladislav Chrbját, Petr Chaloupka, Ondřej Vašek a Jonáš Frýza, kteří 

pravidelně a ochotně doprovázejí náš soubor při vystoupeních.

Děkujeme všem, kteří nás podporují svou návštěvou při našem vy-

stoupení. Děti mají lepší motivaci a větší radost z toho, že jim někdo 

zatleská a projeví obdiv.

Tímto se s Vámi loučíme a věřte, že i po krátkém oddechu bude-

me přes prázdniny pilně trénovat na další vystoupení, při kterém Vás 

všechny moc rádi uvidíme.

Za Dětský folklorní soubor Klimentek Romana Pelikánová

Rok na vsiRok na vsi malá CM Osvětimanymalá CM Osvětimany

III. folklorní festiválek Osvětimany - starší KlimentekIII. folklorní festiválek Osvětimany - starší Klimentek

III. folklorní festiválek Osvětimany - mladší KlimentekIII. folklorní festiválek Osvětimany - mladší Klimentek

Folklorní festival LiptálFolklorní festival Liptál

Folklorní festival Liptál 2015Folklorní festival Liptál 2015
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Kreativní dílna s herním koutkem Kamilka v Osvětimanech
Kurzy Kreativní dílny probíhaly v 1. pololetí roku 2015, a to v pon-

dělí v Osvětimanech a ve čtvrtek ve Stříbrnicích. Spoustu z Vás si ke mně 

i s dětičkami našli cestu, za což Vám moc děkuji. Těší mě Váš zájem. 

V tomto půl roce byla dílna velmi aktivní. Pořádala společně s ma-

minkami spoustu vydařených akcí. 24. ledna to byl Dětský karneval s bra-

try Chabičovskými, bylo zde k vidění mnoho postaviček z pohádek, děti si 

mohly nechat pomalovat obličej a vyhrát nějakou hračku z velké tomboly. 

Tímto ještě jednou děkujeme všem štědrým sponzorům, kterých nebylo 

málo, proto je raději vyjmenovávat nebudu, abych na někoho nezapo-

mněla.

Dále 14. března proběhl 2. ročník Fit day s oblíbenými předcvičující-

mi. Novinkou zde byl orient dance. V doprovodném programu bylo při-

chystáno měření hodnot v těle, dále si mohli cvičící nakoupit produkty 

zdravé výživy a  ochutnat zelené potraviny. A jako oběd byl přichystán 

Vámi oblíbený fi t raut.

29. března proběhl již tradiční 3. Velikonoční jarmark s minivýstavou 

panenek. K vidění zde bylo spousta ručně vytvořených dekorací, produk-

tů, výrobků. Ochutnat jste mohli speciality z  vajec a  k poslechu zpíval 

Smíšený pěvecký sbor z Vřesovic s doprovodem harmoniky. Děti si mohly 

vyrobit spoustu velikonočních výrobků v kreativních dílničkách.

1. května pořádala dílna pro děti s  maminkami, které navštěvují 

dílničky, výlet do Dětské kryté herny Sokolíček, kde se pořádně dětičky 

vyřádily.

2. května proběhl již 2. ročník Čarodějnického reje v areálu Hospody 

Na Srubu. Bylo přichytáno divadýlko s marionetami, malování na obličej, 

čarodějnické dílničky, skákací hrad, tvarování balónků, čarodiskotéka, 

tombola a opékání špekáčků. Tímto děkujeme Hospodě Na Srubu za po-

skytnuté prostory.

A jelikož jste ještě cvičení neměli dost, tak 17. května proběhl již 

3. Fit day, ale tentokrát pod širým nebem, a to v krásném areálu Les parku 

ve Vřesovicích. Tímto děkujeme manželům Sedláčkovým za poskytnuté 

prostory. Byli jste opět úžasné, a to jak cvičitelky, tak i cvičící. Cvičilo se na 

několika stanovištích a to i v lesní jurtě. A podle ohlasů to byla správná 

volba. Děkuji Magd Mazánové, že nás prezentovala v regionální televizi, 

a tím si i zažila pár minut slávy. 

Dále se dílna zúčastnila dalších akcí, jako bylo Pálení čarodějnic v Les 

parku anebo Dětského cirkusového dne, pořádaného Kulturní komisí 

městyse Osvětimany.

Více informací, fotografi í a novinek získáte na facebooku pod názvem 

„Kreativní dílna s herním koutkem Kamilka“.

Ještě jednou děkuji všem, kteří se společně podílíte na organizová-

ní akcí a i těm, kteří je navštěvujete. Tím se utvrzujeme, že to má smysl 

a není to jen pořádání nějakých akcí pro pár lidí. Není jich málo a bude jich 

i možná více. Uvidíme, necháme se překvapit.

Chtěla bych Vám popřát krásné a slunečné léto. A na podzim se na 

Vás těším.

A jaké akce jsme si pro Vás připravily v 2. pololetí roku 2015?

Září nebo říjen – 4. FIT DAY

Listopad – 4. TRADIČNÍ Vánoční jarmark

A další ještě uvidíme.

Kamila Hozíková

2.čarodějnický rej2.čarodějnický rej

3.fi tday3.fi tday

Minivýstava panenekMinivýstava panenekKarnevalKarnevalHraní v SokolíčkuHraní v Sokolíčku



Osvětimanský zpravodaj

11

www.facebook.com/ObecOsvetimany

2015

Zveme Vás do mateřské školy
Léto už je v plném proudu, příroda voní senem a jahodami a zase 

končí jeden školní rok. Opět jsme toho společně mnoho zažili a s ně-

kterými dětmi se musíme rozloučit. Jsou to naši předškoláčci – Pavlík 

Martinek, Timek Sedláček, Terezka Laštůvková, Lukášek Zálešák, Adél-

ka Geryšerová, Natálka Mlčáková a Klárka Axmanová, kteří po prázdni-

nách usednou do lavic v první třídě ZŠ. Na jejich místa přivítáme v na-

stávajícím školním roce devět nových dětí, na které se už moc těšíme.

Mnoho akcí a  kulturních zážitků již tradičně prožíváme společně 

s dětmi z okolních MŠ. Je to pro všechny fi nančně zajímavé a děti se 

seznámí s novými kamarády. Společně jsme viděli spoustu loutkových 

představení, překrásné marionety, navštívili jsme Slovácké divadlo, ně-

kolik fi lmových představení a  v neposlední řadě se zúčastnili mnoha 

naučných programů a  exkurzí. Velmi zdařilá byla pěvecká a  literární 

soutěž v MŠ v Osvětimanech a Den Země v MŠ v Medlovicích. Zvlášť za-

jímavé a poučné jsou pro děti výpravy za zvířátky. Na hájence u Struhů 

je vždycky co vidět. Moc děkujeme paní Kateřině Struhové za její trpě-

livost a čas, který nám věnuje. Na návštěvu hasičského sboru v Kyjově 

– Nětčicích se děti velmi těšily a páni hasiči nezklamali! Měli pro děti 

připravený program plný praktických ukázek a po projížďce hasičským 

autem snad každý kluk chtěl být ten den hasičem. Nezapomenutelný 

byl také společný výlet do Vracova, kde se děti projely vláčkem a v zám-

ku v  Miloticích si dokonce oblékly dobové kroje kněžen, šlechtičen 

a rytířů. Po celý rok měly děti možnost navštěvovat kurz cvičení jógy, 

výuku hraní na housle, kroužek anglického jazyka a kroužek výtvarných 

činností. 

Divadelní představení s L. SasínovouDivadelní představení s L. Sasínovou

Den čarodějnicDen čarodějnic Peč ení  cukroví Peč ení  cukroví 

Minifarma u StruhůMinifarma u Struhů

Literární  soutě ž Literární  soutě ž 
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Je toho ještě hodně, o čem bychom mohli psát, ale je tady čas na 

poděkování všem, bez jejichž pomoci bychom mohli asi jen stěží toto 

všechno realizovat. Děkujeme touto cestou paní Šárce Martinkové 

a Martině Pernicové, které obětují svůj volný čas a zcela zdarma vedou 

v naší MŠ kroužek angličtiny a kroužek výtvarných činností. Svoje kos-

týmy, klobouky i kulisy vyrobené dle vlastních návrhů prezentovaly děti 

na veřejných vystoupeních, při vystoupení v DPS i na besídkách v MŠ. 

Všem seniorům z DPS děkujeme za sladké odměny, které mají vždy pro 

děti přichystané. Zároveň děkujeme rodičům našich dětí, ochotnické-

mu divadelnímu spolku, klubu žen, zástupcům městyse Osvětimany, 

SR při ZŠ a MŠ Osvětimany za fi nanční a sponzorské dary, díky kterým 

mají děti spoustu nových hraček a pomůcek. Vážíme si vstřícnosti ro-

dičů a jejich ochoty při organizování dílniček, vítání občánků, čaroděj-

nického odpoledne, drakiády, besídek a dalších akcí. V neposlední řadě 

děkujeme manželům Sedláčkovým za zábavná dopoledne v Bike Parku 

a sponzorské dary, Janoškům za dobrou zmrzlinu a paní Márové, která 

na děti také nikdy nezapomene.

Přejeme všem krásné léto.

Věra Rusňáková,

 vedoucí učitelka MŠ

Ná vš tě va v DPSNá vš tě va v DPS

U profesioná lní ch hasič ů U profesioná lní ch hasič ů Naši předškoláciNaši předškoláci

Základní škola

Těšíme se na prvňáčky

Tolik prvňáčků jako letos už dlouho nepamatujeme! Přišlo jich 

totiž k zápisu celkem 27. Přestože bylo rozhodnuto o několika odkla-

dech povinné školní docházky, mělo by nastoupit v září školního roku 

2015/2016 dvacet dva dětí. Jsme rádi, neboť zároveň naši školu opustí 

18 absolventů 9. třídy a počty žáků se dorovnají. Na počátku školního 

roku byl celkový počet žáků 118, v průběhu roku se 2 žáci odstěhovali 

a 4 noví žáci přišli. Současný stav je 120 žáků. 

V přehledu od roku 1999/2000 až do současnosti vidíme, jak se sta-

vy žáků v základní škole postupně snižovaly. Tabulka udává počty žáků 

na počátku každého školního roku a nezahrnuje údaje o pohybu po-

čtu v průběhu školního roku. Tento stav lze přičíst slabým populačním Zápis do 1. třídyZápis do 1. třídy
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Žij zdravě a bezpečně

Je krásné cítit se jako ryba ve vodě

Trocha zpěvu a krásného slova nikoho nezabije

Motto, ke kterému bychom mohli přičíst celou řadu školních aktivit 

jako je třeba vzdělávání pedagogů v této oblasti zapojením do projek-

tu Zdravě do života nebo projekt pro žáky Zdravá pětka. Měsíc únor, 

bohatý na sníh, byl ve znamení zimních sportovních aktivit s využitím 

místního lyžařského svahu. Ve fl orbalovém turnaji ve Zlechově získaly 

děti ze školní družiny 2. místo, dívky z 8. a 9. ročníku vyhrály dvakrát 

1. místo v turnaji škol v přehazované.  V březnu se konal školní turnaj 

v kopané žáků 2. stupně. Při jízdě zručnosti na školním hřišti v dubnu 

čekala na žáky trať s několika obtížnými prvky jako je např. průjezd ko-

ridorem, slalom, převoz kelímku, při nichž si žáci prověřili schopnosti 

ovládat svá kola. Další lekce dopravní výchovy se pro čtvrťáky uskuteč-

nila v červnu na dopravním hřišti v Mařaticích.
Je krásné umět plavat, je nádherné umět se potápět a  dovádět 

s vodou. A toho si naši druháci, třeťáci a čtvrťáci opravdu užili při pla-

veckém výcviku, který absolvovali v bazénu ve Vřesovicích. Kurz ukon-

čili plaveckými závody, získali tzv. mokré vysvědčení a už se těší, až se 

o velkých prázdninách zdokonalí se v tom, čemu se v kurzu naučili. 

 (…) ubírali se všichni do lesíka, v němž slavíček zpívával, a téměř 

celý dvůr šel s nimi. Tu na cestě zabučela kráva. „0!“ vykřikli dvořané, „již 

máme slavíka! (…) „Nikoliv,“ pravilo děvčátko, „o nikoliv, to bučí kráva,“ 

Tu zakuňkaly žáby v rybníku. „Překrásně!“ ozval se nejvyšší kněz při dvoře 

císařském, „slyším jeho zpěv; (…) „Nikoliv,“ pravilo děvčátko, „to kuňkají 

žáby. Ale již brzy uslyšíme slavíka!“ A v tu chvíli ozval se slavík. „To je sla-

vík!“ řeklo děvčátko, „poslouchejte, poslouchejte! A zde sedí!“ I ukázala 

jim malého šedivého ptáčka, sedícího na větvičce hustého stromku. (…) 

H. CH. Andersen

V naší škole víme, jak zpívá slavíček, najdeme jich tu mezi žáky 

mnoho.  Dvacet dva jich zapělo letos ve školním kole soutěže Zazpívej, 

slavíčku, kterou každoročně pořádáme. Děti z 1. stupně zpívaly převáž-

ně lidové písně, starší žáci volili písně populární. Máme výborné zpě-

váky, kteří se mohou pyšnit řadou vystoupení při různých kulturních 

akcích a v soutěžích jak v Osvětimanech, tak i jinde.

ročníkům, stěhování rodin, některé děti navštěvovaly naši mateřskou 

školu a základní docházku u nás nenastoupily. Žáci nám také odcházejí 

po ukončení 5. ročníku na gymnázium nebo sportovní školu. 

1999/2000 247 žáků 2007/2008 185 žáků

2000/2001 226 žáků 2008/2009 164 žáků

2001/2002 231 žáků 2009/2010 156 žáků

2002/2003 220 žáků 2010/2011 133 žáků

2003/2004 201 žáků 2011/2012 132 žáků

2004/2005 189 žáků 2012/2013 132 žáků

2005/2006 191 žáků 2013/2014 123 žáků

2006/2007 190 žáků 2014/2015 118 žáků

Jízda zručnostiJízda zručnosti

Turnaj ve fl orbaleTurnaj ve fl orbale

Zdravá pětka  v 1. a 2 .ročníkuZdravá pětka  v 1. a 2 .ročníku

Zdravá pětka  ve 3. a 4 .ročníkuZdravá pětka  ve 3. a 4 .ročníku
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Fašanky, fašanky, velká noc ide Přijeli k nám stážisté ze zahraničí

Hasík je přece hodný drak

Tohoto programu vyhrazeného školám se zúčastnili naši žáci z 5., 

6., 7. a 8. ročníku ve skanzenu ve Strážnici. Chlapci si zkusili zatancovat 

fašankový tanec, všichni ochutnali dobroty z tradiční lidových pokrmů, 

jako byly koblihy a boží milosti, zdobili kraslice a seznámili se s tradič-

ními zvyky velikonočního období. 

V rámci projektu EDISON, který je zaměřený na mezikulturní vzdě-

lávání na základních školách, přijeli do naší základní školy 4 zahraniční 

vysokoškolští studenti z různých zemí světa. Členové zahraničního týmu 

se po dobu jednoho týdne od 8. 6. – 12. 6. 2015 věnovali ve výuce aktivi-

tám, v nichž prezentovali zemi jejich původu tak, že každý z členů strávil 

určený počet vyučovacích hodin prací ve vyučování. Pro žáky byl tento 

projekt určitě přínosem, neboť vyučování probíhalo v angličtině, navíc se 

dozvěděli mnoho zajímavých a užitečných informací o jejich zemi, tradi-

cích, kultuře i o nich samých. Carii z Kanady, Claudii z Číny, Taru z Indone-

sie a Federica z Itálie si naši žáci brzy zamilovali. Milí studenti s otevřeným 

srdcem si ihned získali naše žáčky. A tak jste celý týden mohli v naší škole 

slyšet samé Hello, bye. Určitě to bylo oživení pro celou výuku ve všech 

předmětech. Někteří žáci si zkusili čínsky počítat a zatančili si indonéský 

tanec. A naši žáci zase stážistům předvedli, co je typické pro náš kraj – 

kroj, verbuňk, zpěv, jídlo a dobré srdce. Loučení s nimi bylo opravdu těžké 

a dlouhé. Společné fotky, výměna kontaktů a srdečná objímání nebraly 

konce. Nakonec nám každý z nich napsal na památku pěkná slova díků. 

Touto cestou děkujeme žákyním Adélce Dudové a  Denisce Škrabalové 

a především jejich rodičům za ubytování a pohoštění v  jejich rodinách. 

Poděkování patří také Mgr. Janě Brzicové a Lic. Martině Kockové, které 

stážistům také poskytly ubytování a měly je po celý týden na starost. 

Žáci z naší školy vědí, že dráček Hasík je přítelem všech lidí a nejvíce 

má rád děti. Chtěl, aby se děti dozvěděly o tom, jak může být oheň ne-

bezpečný a že to není hračka pro děti. Proto si přál, aby učitelé a hasiči 

děti seznámili s  tím, jak se mají chovat při požáru a  jak se před ním 

chránit. 

Hasík, tak se jmenuje náš hrdina popsaný výše, symbol programu 

výchovy dětí v oblasti požární ochrany, ale zároveň i preventivní pro-

gram, se kterým v lednu přijeli do naší školy lektoři HZS z Uherského 

Hradiště. Ve dvou setkáních seznámili žáky s důležitými informacemi 

v oblasti prevence před požáry a mimořádnými událostmi, se kterými 

se mohou v životě setkat.  Třetí setkání spojené s návštěvou hasičské 

zbrojnice v Uh. Hradišti proběhlo 16. června.

HasíkHasík

HasíkHasík

 Stážisté v osvětimanské škole Stážisté v osvětimanské škole

 Stážisté v osvětimanské škole Stážisté v osvětimanské škole

 Stážisté v osvětimanské škole Stážisté v osvětimanské škole
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Absolvente, co ses naučil?

Úspěšnost deváťáků v přijímacím řízení na 
střední školy

26. a 27. května se předvedli naši deváťáci při tzv. Absolventských 

pracích. Ve vlastních pracích prezentovali nejen své znalosti, schopnosti 

a dovednosti, ale také své zájmy. Témata, která si připravili, byla roz-

manitá. S vážnější problematikou k zamyšlení, další poučná a zábavná. 

Nechyběly ani vlastní výstupy žáků např. ve hře na nástroj. Žáci pro-

kázali schopnost samostatně pracovat, vyhledávat a zpracovávat infor-

mace, vkládat vlastní zkušenosti a  umět práci prezentovat a  obhájit. 

Deváťáci nám i letos dokázali, že do školy nechodili devět let zbytečně. 

SPŠHZ Uherské Hradiště 6

SŠ Strážnice – oděvní a interiérový design 1

Klvaňovo gymnázium a sociální a zdravotní škola Kyjov 4

SOŠ a Gymnázium Staré Město 1

SOŠ Kyjov – strojní mechanik 3

SŠ fi lmová, multimediálních a počítačových technologií 1

OA Uherské Hradiště informační technologie 1

Gymnázium Uherské Hradiště 1

K výčtu významných školních akcí bychom mohli přičíst ještě Lite-

rární přehlídku družin, Den čarodějnic, projekt Den Země, exkurzi do 

Osvětimi, návštěvu čističky ve Bzenci, projekt Den naruby, projekt Kni-

ha – můj kamarád se čtením pro děti v MŠ, besedu Lovecké právo, sou-

těž Zlatý list v Polešovicích, olympiády v zeměpise a anglickém jazyce, 

projekt První pomoc, sběr papíru, návštěvu ZOO v Hodoníně, fi lmové 

a divadelní představení, přírodovědnou soutěž v Polešovicích Zlatý list, 

třídenní návštěvu na Filmovém festivalu ve Zlíně, dvě návštěvy Okres-

ního soudu v Uh. Hradišti, kulturní vystoupení na Vánočním rozjímání 

a ke Dni matek, projekt Finanční svoboda, Den dětí, školní výlety a roz-

loučení s  deváťáky v  tělocvičně a  v obřadní síni OD v  Osvětimanech. 

O některých z nich se můžete dovědět na našich webových stránkách.

Jak ten čas letí! Není tomu tak dávno, kdy jsme vítali mezi nás nové 

prvňáčky. Dopsali jsme však už poslední stránky v třídní knize, a uza-

vřeli tak další školní rok. Žáci se konečně dočkali vysněných prázdnin, 

na které se tak netrpělivě těšili. Přejeme všem dětem krásné prázdniny, 

aby si odpočinuly a načerpaly nových sil do následujícího školního roku 

2015/2016, pedagogům pak zaslouženou dovolenou plnou sluníčka. 

Na závěr chceme poděkovat městysu Osvětimany, rodičům a  členům 

Sdružení rodičů za pomoc a podporu v našich aktivitách.

Milena Vaculíková,

zástupkyně ředitele školyProjekt Den narubyProjekt Den naruby

Literární přehlídka ŠDLiterární přehlídka ŠD

Den čarodějnicDen čarodějnic

Den ZeměDen Země
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Volně žijící včelstva jsou odolnější
Původ včel není přesně znám, protože fosilní nálezy včel jsou velmi 

vzácné, staré asi až 80 milionů let. Současná podoba včely vznikla prav-

děpodobně v době evolučně „nedávné“ – asi před 12 000 lety. Výzkum 

ukázal, že včelstva žijící divoko v přírodě nemají problémy se zdravot-

ním stavem. 

Nejstarší doklady o odebíraní medu včelám jsou známé ze skalních 

kreseb. Skalní kresba objevená v Pavoučí jeskyni ve Španělsku, datova-

ná kolem 12 tisíc let př. n. l., podrobně popisuje vybírání medu včelám. 

Jsou na ní znázorněni dva lidé vybírající med včelstvu, usídleného ve 

skalní dutině. Podle použitých nádob, žebříku a i kouře se dá soudit, že 

už tehdy nebyl tento způsob včelaření nový.

„Pravčela“, která prošla všemi změnami klimatu a  byla chována 

našimi předky je „zlikvidována“.  Z pohledu biologického je tmavé 

(hnědé) plemeno řádně cennou součástí naši původní přírody. Chov byl 

nahrazen importovaným druhem, který je přešlechtěn a méně odolný 

pro místní podmínky. Hlavním důvodem chovu je mírnost, nebodavost 

a rychlý jarní rozvoj. Tyto výhody však nepřekonají přírodní chov včel-

stva. Odolnost původních včel, prověřená přírodou, je nenahraditelná. 

Tato včela měla být šlechtěna a  genetická linie zachována. Původní 

fauna a fl ora je pro místní oblast vždy nejvhodnější. Bohužel včelařský 

výzkum šel špatnou cestou. Ptáme se proč? Jednoznačné je profesní 

pochybení. V současnosti budeme suplovat vývoj odolné včely. Původní 

byla za podpory včelařského výzkumného ústavu totálně zlikvidována. 

Rok uplynulý a  vykázané letošní ztráty včelstev jsou alarmující. 

Vinu přisuzuji zejména teplé loňské zimě. Včelu medonosnou v našich 

krajích trápí parazit Varroa destructor (český název kleštík včelí). Je 

to parazit nepůvodní - dovezený z  Asie. Přemnožení bylo způsobeno 

hlavně počasím koncem loňské zimy. Bylo nadprůměrně teplé a zapří-

činilo nepřetržité  plodování včelstev a rychlý rozvoj populací roztoče. 

Další katastrofou pro chovatele včel je mor včelího plodu. Je to one-

mocnění včelího plodu - dospělé včely jej „jenom“ přenášejí. Původcem 

je tyčinkovitá bakterie Paenibacillus larvae. Tato nemoc je pro včelaře 

likvidující. V ČR je léčba zakázána - klinicky postižená včelstva se musí 

pod hrozbou pokuty utratit, úly a  další vybavení spálit. Je vyhlášena 

karanténa s ochranným pásmem kolem ohniska nákazy.

Během včelařské sezóny 

pak došlo k tomu, že kritické 

množství roztočů varroa ve 

včelstvu bylo dosaženo ještě 

před obvyklým termínem léčení tohoto parazita, tedy po letní snůšce 

medu a posledním medobraním. „Včelstva tedy byla předčasně poško-

zena takovým způsobem, že mohlo dojít – a mnohdy i došlo – k jejich 

kolapsu. Až dvě třetiny včelstev vymřelo v důsledku chorob, které po-

stupně decimují chovy včel v našem regionu.  Jsou včelaři, kteří přišli 

o všechna včelstva, jsou i takoví, kteří úhyny nemají. Letošní úhyny jsou 

dramatické jako v roce 2007. Problémy se týkají celé České republiky, 

ale trápí třeba i včelaře v sousedních zemích. Včely jsou i mnohem ná-

chylnější na další virózy, které jsou pro ně smrtelné.

Naši včelaři jsou velkým „nárazníkem“mezi Zlínským krajem, kde 

jsou poměrně velké problémy ve zdravotním stavu. Částečnou příčinou 

zhoršeného zdravotního stavu je dovoz včelstev s neznámým zdravot-

ním stavem a bez veterinárního atestu. Následně také používaní sta-

rých úlů neznámého původu.  Do obce dle zákona nesmí být přivezeny 

včelstva bez atestu, veterinární správy a řádné registrace. Tento zákon 

je postižitelný pro právnickou osobu fi nančním postihem do dvou mil. 

Kč. A soukromou osobou fi nančním postihem až 50 000 Kč.

Obava z nedostatku medu bude oprávněná kvůli ztrátám včelstev. 

A jaká bude cena medu? Z tržního hlediska by mělo platit, že čím méně 

zboží je a není ho možné v dané kvalitě dovézt ze zahraničí, tím víc cena 

roste. Podle včelařů je v České republice cena medu dlouhodobě hlubo-

ko pod cenami v celé Evropě. Na Slovensku je cena 8€ - 10€ tj. 216 – 

270 Kč. V ČR je součastná cena medu 160–220 Kč za květový, 220–270 

Kč za lesní (Zelný trh Brno).  Spotřeba medu v republice průběžně roste 

a pozvolna roste i jeho cena. 

Je velký tlak dovozu medů z Ukrajiny. Uvedená země nebude pů-

vodním výrobcem, jedná se o „pračku“zemědělských produktů. Státní 

veterinární správa zajistila zásilku závadného květového medu z Ukra-

jiny. V zásilce veterináři prokázali nebezpečné a nepovolené látky. Té-

měř 15 000 kilogramů medu bylo vráceno dodavateli. Na trh se med 

nedostal. V regálech obchodů však přesto leží hlavně med z Číny, proto-

že je levnější. Inspektoři odhalili také několik výrobků označovaných za 

české, přitom obsahovaly pyly cizích původů.  Největšími dovozci medů 

do ČR jsou Čína, Ukrajina a Brazílie. Falšování a pozměňování medu je 

striktně zakázáno. Přesto se tak děje. Ze 17 medů testovaných časopi-

sem Dtest byly čtyři naředěné lacinými sirupy, dva z  nich ještě navíc 

obarvené éčkem. Dva ze tří biomedů obsahovaly pesticidy. Země mimo 

EU mohou dovážet med, pouze pokud splňují požadavky pro sledování 

cizorodých látek ve stejné míře jako mají členské státy. Podle Státní ve-

terinární správy se v českém medu rezidua léčiv neobjevují. Naši včelaři 

si všechna potenciální rizika uvědomují, a proto i dodržují ustanovení 

veterinární legislativy. Proto je český med dobře obchodovatelnou ko-

moditou i v rámci zahraničního trhu.

František Šišák
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Zahrádkáři hlavně pro pěstitele a nejen pro ně

Rybáři Osvětimany 

Český zahrádkářský svaz v Osvětimanech má již jen 30 členů, pře-

vážně ve vysokém věku. Hlavní činností zůstává pěstitelské pálení 

ovocných destilátů pro pěstitele z Osvětiman i okolí.

Loňská sezona byla nejhorší za posledních 10 let. Za toto období 

bylo vyrobeno jen 2.892 l absolutního alkoholu. Bylo málo ovoce, lidé 

asi mají méně peněz a nebo ….!!  Pro srovnání – v roce 1988 to bylo 

12.335 litrů, v roce 2003 pak 9.935 litrů. Pěstitelské pálení bylo prová-

děno za cenu 230,- Kč za absolutní litr (včetně spotřební daně).

Správcem spotřební daně z lihu je celní úřad. Dle zákona č. 61/1997 

Sb., zákona o lihu, ve znění pozdějších předpisů, § 4 odst. 6 je pěstitel 

oprávněn si dát vyrobit v  jednom výrobním období z  vlastní dodané 

suroviny nejvýše 30 litrů etanolu (absolutního alkoholu) zdaněného 

sníženou sazbou spotřební daně stanovené pro ovocné destiláty z pěs-

titelského pálení. Množství 30 litrů na domácnost i v případě, že se na 

vypěstování ovoce podílely i osoby, které tvoří s pěstitelem společnou 

domácnost. Množství 30 absolutních litrů je povinen každý si 

sám pohlídat, protože se vztahuje na všechny pěstitelské pále-

nice v celé republice. To znamená, když v jednom výrobním období 

vypálíte letní kvas například v  jiné pálenici a  zimní pak v  Osvětima-

nech, musíte si sami množství v  jednom výrobním období pohlídat.  

Výrobním obdobím je doba od 1. července běžného roku do 

30. června roku bezprostředně následujícího.

I když jsme již ve Zpravodaji na toto upozorňovali, v těchto dnech 

provádí celní úřad správní řízení s těmi, co množství 30 litrů překročili 

již v roce 2013. V naší pálenici máme takových případů dvanáct. Napří-

klad syn zákazníka z Kyjova vypálil 30 litrů někde u Brna, náš zákazník 

u  nás vypálil 29 litrů (výsledek 5.000,- Kč pokuta ve správním řízení 

a 4.110,- Kč doměření spotřební daně v nesnížené sazbě). Další případ 

– na občanku z  Osvětiman bylo páleno dvakrát (výsledek 3.000,- Kč 

K  1. červnu roku 2015 eviduje naše místní organizace Moravské-

ho rybářského svazu v Osvětimanech celkem 377 členů, z toho 54 dětí 

a mládeže do 16 let. Potěšitelné je, že z celkového počtu členů je 51 ry-

bářek všeho věku. V dnešní uspěchané době je rybaření opravdu koníč-

kem pro všechny věkové kategorie, celé rodiny a  zapálené nadšence 

obou pohlaví. Každoročně zaznamenáváme v  naší organizaci nárůst 

nových členů, jak příchodem rybářů z  jiných organizací, tak hlavně 

díky každoročnímu kurzu pro nové adepty, který každé jaro pořádáme 

jak pro dospělé zájemce, tak pro děti. Letos se zúčastnilo 5 dospělých 

a 12 dětí, všichni zdárně složili závěrečné zkoušky, mají zakoupeny po-

volenky a stali se našimi členy. Tyto každoroční kurzy mají u nás v orga-

nizaci dlouhou tradici a velmi dobrou úroveň, o čemž svědčí i to, že se 

k nám hlásí zájemci i z okolních obcí.

Začátkem roku proběhla výroční členská schůze, na které se vyhod-

notila činnost organizace v minulém roce, plány na tento rok a hlavně 

pokuta a 2.800,- Kč doměření spotřební daně v nesnížené sazbě). Pa-

tříme ale mezi pálenice, kde je těchto případů nejméně. Je s  tím ale 

spousta práce navíc a zbytečně! A hlavně – nikomu nic neslibujte, po-

kud nechcete mít starosti a výdaje navíc.

Dle tiskové zprávy celního ředitelství již není možno zpracovávat 

ovocné kvasy a ovoce pěstitelů z ostatních států EU s výjimkou těch, 

kteří mají české občanství a  trvalý pobyt v  ČR. Kontrola je totiž pro-

váděna přes rodná čísla za celou republiku (více informací najdete na 

internetových stránkách MFCR.cz (Ministerstvo fi nancí ČR).

Jen z  dobrého kvasu lze vyrobit dobrou pálenku. Proto dbejte na 

čistotu nádob a čistotu ovoce (ze surovinového kotle někdy obsluha po 

vypuštění kotle vytahuje chuchvalce trávy, těsnění z víka, kameny, i hře-

bíky), a tak i hrozí poškození kotle. Ovoce nepřidávejte do vykvašeného 

kvasu. Raději 2 nádoby z poloviny naplněné než 1 plnou a doplňovanou 

do vykvašeného kvasu. Pro zjištění obsahu cukru v kvasu byl zakoupen 

refraktometr a každý si může předem a bezplatně obsah cukru ověřit pří-

mo v pálenici, když si přinese pár kapek nebo ampulku kvasu.

V letních měsících připravujeme zájezd do zahradnictví Chovanec 

v Lipníku nad Bečvou. Na náměstí má naše ZO přidělenu vitrínku, ve 

které jsou pro zahrádkáře i  ostatní občany – pěstitele zveřejňovány 

informace. Na internetových stránkách Českého zahrádkářského sva-

zu www.zahradkari.cz najdete kalendárium, aktuální rady v ochraně 

rostlin, metodiku ochrany zahradních plodin, termíny výstav atd. Tak-

zvané „SIGNALIZACE“, kdy a  kde se vyskytl škůdce či choroba rostlin, 

zeleniny, stromů či révy vinné a jak škůdce hubit, texty signalizačních 

zpráv naleznete na webových stránkách státní rostlinolékařské správy 

srs.brno.sweb.cz.

Pavel Kníž

za výbor ČZS

proběhly volby do nového výboru pro další volební období. Podařilo se 

nám pro práci ve výboru získat několik nových členů, kteří se obratem 

zapojili do činnosti organizace a jsou vítanou posilou při práci ve spol-

Feedrový den s Milanem TychleremFeedrový den s Milanem Tychlerem
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ku. Po již zmíněných zkouškách pro nové členy se díky úsilí člena výboru 

MVDr. Františka Luňáka podařila domluvit rybářská prezentace v lovu 

feederovou technikou naším předním propagátorem v ČR p. Milanem 

Tychlerem, která proběhla dne 16. května na naší přehradě. Počasí 

zúčastněným přálo, proběhla praktická ukázka lovu, příprava krmení 

a teoretická část. Jen škoda malé účasti, bohužel boj našich hokejistů 

na MS byl těžkou konkurencí. O týden později za již ne tak příznivého 

počasí proběhl již tradiční 6. ročník rybářských závodů na naší přehradě 

za účasti 85 soutěžících v kategorii dospělí a mládež. Lovila se převážně 

bílá ryba a kapr, který byl do revíru týden předtím vysazen a do závo-

dů hájen. Atmosféra po dobu závodů byla výborná, k čemuž nemalou 

měrou přispělo i zázemí v podobě bufetu s krytým stanem a možností 

si zakoupit grilované pochutiny. Zvítězil lovec Trentín Bohumír, který 

ulovil kapra o délce 63 cm. Potěšitelné je i to, že v kategorii bílá ryba 

zvítězila paní Foltýnová Andrea, která na jaro úspěšně složila zkoušky 

a v kategorii mládež se na druhém místě umístila slečna Běhůnková 

Adéla. Po vyhodnocení závodů proběhlo slosování tomboly, ve které se 

letos sešlo kolem 150 cen, a byl o ni velký zájem.

Jelikož správce závlahové přehrady Osvětimany (Lesy České repub-

liky) rozhodl  uskutečnit v tomto roce rozsáhlou opravu vypouštěcího 

zařízení a hráze včetně odstranění nánosu ze dna, tak pravděpodobně 

7. rybářské závody v  roce 2016 neproběhnou na nádrži Osvětimany, 

ale máme je v plánu uspořádat alespoň na rybníku ve Vřesovicích. Nic-

méně situace s vypouštěním přehrady se ještě může změnit. Toto byl 

prozatím výhled, co a kde se může příští rok uskutečnit.

Naše organizace má velmi přátelské vztahy s MO Strážnice a členy 

jejich výboru, každý rok probíhá vzájemná návštěva členů na výboro-

vých schůzích, rybářských závodech a letos i rybářském plesu v Lipově. 

Pro propagaci naší organizace a Osvětiman jsme nechali vyhotovit ry-

bářské polokošile a čepice s nápisem „RYBÁŘI OSVĚTIMANY“, které jsou 

dostupné k zakoupení pro všechny zájemce, naši rybáři s nimi již úspěš-

ně reprezentovali náš spolek při závodech ve Spytihněvi, kdy jsme byli 

při vyhlašování výsledků nepřehlédnutelní nejen umístněním. Veškeré 

aktuální informace o  dění v  naší organizaci je možno si vyhledat na 

stránkách naší organizace WWW.RYBARIOSVETIMANY.CZ popřípadě na 

našem facebookovém profi lu Rybáři Osvětimany

za MO Osvětimany 

 Klučka Vít, místopředseda

Hasiči Osvětimany = Parta Správná
Vážení spoluobčané, 

čas letí jako voda a první polovina roku 2015 je za námi. Přichází 

léto a s ním i doba dovolených a odpočinku po předešlém roce. Jak jste 

si už jistě v posledních letech všimli, nejsme již „jen“ sborem, který hasí 

požáry a pomáhá při různých technických pomocích, ale stali jsme se 

i složkou, která se snaží lidem i zvednout náladu, pomoci se starostmi 

všedních dnů a pobavit nejen sebe, ale i celé okolí.

Díky tomu, že jsme loni uspořádali velmi úspěšný hasičský bál, 

nebylo pochyb o  tom, že vznikla nová tradice. Chtěli jsme si dát co 

nejvíce záležet, abychom Vás na druhém bále nezklamali, ba naopak 

chtěli jsme Vás zaujmout a pobavit ještě více než před rokem. Největší 

naší odměnou byla Vaše účast, která byla rekordní, Váš úsměv, potlesk 

a spokojené výrazy v obličejích, díky kterým jsme věděli, že se bál opět 

podařil. Je namístě Vám všem ještě jednou poděkovat za Vaši účast 

a podporu, dále děkujeme sponzorům, kteří se postarali o překrásnou 

a  bohatou tombolu, všem, kteří nám ochotně pomáhali s  přípravou 

i při samotném bálu. DĚKUJEME!!!

Ale nejen bálem jsme náš čas zaplňovali. Ve spolupráci se Spolkem 

BABULE Vřesovice jsme pomohli s pořádáním dětského dne ve Vřesovi-

cích. S potěšením jsme viděli i rozzářené obličeje dětí, ale i jejich rodičů, 

kteří vše náležitě dokumentovali. I my si celý den náramně užili. Jsme 

rádi, že naše spolupráce s „Babulemi“ se vyvíjí velmi slibně a věříme, že 

i nadále bude pokračovat s jasným cílem, a to pobavit nejen Vřesovice, 

ale i Osvětimany.

Duben je již několik let pro náš sbor spjat se dvěma důležitými ak-

cemi – sběrem železa a stavěním máje. Sběr železa proběhl v sobotu 

25. 4. a my všem děkujeme za Vaše železo, kterým jste podpořili náš 

sbor. Stavění máje letos zaznamenalo zásadní změnu, a to místo, kde 

měla májka stát. Po mnoha letech jsme chtěli vrátit máj zpět na ná-

městí, kde dříve stála. Bylo to z důvodu lepší obslužnosti místa samého, 

Závody květen 2015Závody květen 2015

II. Hasičský bál - Aquabely OsvětimanyII. Hasičský bál - Aquabely Osvětimany
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Hospoda Na Srubu, Ski park Osvětimany a Penzion Malovaný
Hospoda Na Srubu a  Skipark Osvětimany tímto děkuje všem ly-

žařům, snowboardistům a  jiným zimním sportovním nadšencům za 

přízeň a návštěvu v uplynulé zimní sezóně, která se díky Vám a  také 

příznivému počasí velmi vydařila. Do nové lyžařské sezóny chystáme 

zpevnění parkoviště, které bylo často rozblácené a rozzlobilo nejedno-

ho lyžaře. Do příští sezóny tedy slibujeme žádné bláto, ale jen samý 

sníh.

Taktéž děkujeme spolupořadatelům a  návštěvníkům za přízeň 

a návštěvu na akcích, které již v tomto roce proběhly, a to Velikonoční 

speciality, jubilejní 10. Košt slivovice, 2. Čarodějnický rej a  2. Trakto-

riáda. Tímto moc děkujeme Kamile Hozíkové a  její kreativní dílničce 

Kamilka za pořádání Čarodějnického reje a Ondřeji Šmukařovi a  jeho 

„parťákům“ za pořádání Traktoriády. Ještě jednou oběma moc děkuje-

me a budeme se těšit na další spolupráci. 

Těmito akcemi ale nekončíme. Srdečně Vás zveme také na zahá-

jení prázdnin, které se uskuteční poslední červnový víkend. Školní rok 

jsme zakončili se svými ratolestmi, a  přivítali tak dlouho očekávané 

letní prázdniny. Dalšími akcemi, na které se můžete těšit, jsou v měsíci 

tak i, jak jsme se mylně domnívali, z důvodu zabezpečení proti „zlodě-

jům“. Bohužel, jak jste si jistě všichni všimli, druhému důvodu stěhová-

ní se nezamezilo a banda mladých nenechavců, kteří pravděpodobně 

netuší kolik práce a starostí udržet tuto tradici stojí nám, máj pokácela 

i na náměstí. Ve spolupráci s našimi kamarády byla tato křivda do dva-

nácti hodin odčiněna a Osvětimany zdobily májky dvě – osvětimanská 

i žeravská.

Ovšem nejen těmito akcemi byl náš poslední půlrok obohacen. Pro-

běhl tradiční součinnostní výcvik v Uherském Hradišti, kterého se naši 

hasiči zúčastnili poprvé s „novou“ Tatrou 815, kde jsme měli možnost se 

zdokonalit ve vázání uzlů, slaňování a sebezáchraně. Po této přípravě 

proběhlo školení provozuschopnosti s naší novou tatrovku, při kterém 

nám profesionálové ukázali vše potřebné v rámci používání auta a ná-

sledně se s námi přesunuli na Baťův kanál, kde jsme mohli vyzkoušet 

sání auta z řeky a kompletní použití auta v zásahu.

Nechyběli jsme ani na Okrskových závodech ve Stříbrnicích, odkud 

jsme si odvezli skvělé 1. místo. O to větší radost jsme měli z toho, že 

se soutěžního klání zúčastnili i hasiči buchlovského okrsku, které jsme 

také s přehledem porazili a stali se tak nejlepšími hasiči obou okrsků.

Nesmím zapomenout mezi námi přivítat naši nejnovější posilu, 

kterou je Roland Černoch, který se s  námi již pár měsíců všech akcí 

účastní, a myslím, že do naší party skvěle zapadl a bude plnohodnot-

nou posilou našeho týmu.

Požáry se naší obci i jejímu okolí, které máme pod správou, naštěs-

tí letos vyhýbají. Jediným zásahem osvětimanských hasičů byl zásah 

hned 2. ledna, kdy jsme byli povolání k požáru nízké budovy na dolních 

pasekách naproti areálu Skiparku. Naštěstí se jednalo o planý poplach, 

kdy majitel měl „své“ požářiště pod kontrolou.

Ani v létě se zahálet nechystáme. Máme v plánu se zúčastnit něko-

lika soutěží v okolí, které několik let navštěvujeme a na které jedeme 

vždy rádi podpořit naše kolegy z jiných sborů. V plánu jsou opět zátěžo-

vé testy v areálu bývalého koupaliště v Osvětimanech, kde si prověříme 

naši fyzickou zdatnost, stejně jako v loňském roce, a to možná i s další-

mi hasiči z jiných obcí.

Tak takto náročná byla první polovina tohoto roku. Věřím, že i v ná-

sledujícím období se budeme hojně potkávat na různých akcích, nikoli 

však u „nepředvídatelných událostí“.

Krásné léto Vám přejí HASIČI Osvětimany

Patrik Slovák 

za výbor SDH 

Dětský den VřesoviceDětský den Vřesovice

III. folklorní festiválek Osvětimany - chlazeníIII. folklorní festiválek Osvětimany - chlazení

ZimaZima
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červenci Letní noc, v srpnu opět Myslivecká noc a Pohádkový les v září.

O prázdninách se na Vás budeme Na Srubu těšit každý den (i v úte-

rý) od 11.00 hod.

Ale nesmíme zapomenout také na náš Penzion Malovaný. Proto 

děkujeme všem návštěvníkům, kteří k  nám přijeli strávit dovolenou 

a také těm, kteří nám svěřili uspořádání významných akcí, kterými jsou 

fi remní školení, teambuildingy, oslavy narozenin a v neposlední řadě 

také svatební hostiny, kterých rok od roku přibývá. Tímto Vám všem 

děkujeme za projevenou důvěru, které si moc vážíme.

Ještě jednou tedy děkujeme všem našim návštěvníkům celého are-

álu za důvěru a přátelům a spolupořadatelům za výbornou spolupráci. 

Přejeme krásné prázdniny a pohodovou dovolenou.

 Kolektiv Hospody Na Srubu

a Penzionu Malovaný

TraktoriádaTraktoriáda

Čarodějnický rejČarodějnický rej Svatební tabuleSvatební tabule

Šachový oddíl žáků – jaro 2015
Začátkem ledna začala jarní sezóna dětem v  našem šachovém 

kroužku a oddíle. V trenérské činnosti našich dětí pokračuje pan Lubo-

mír Macků. Šachový kroužek funguje při ZŠ a MŠ Osvětimany a šachový 

oddíl v rámci KK-ŠK Osvětimany. Hráči trénují každý čtvrtek od 13 hod 

v místní škole a od 15 hod v klubovně šachového klubu – v obecním 

domě (za knihovnou). Zatím se do soutěží zapojilo 13 dětí a kroužek 

i oddíl je otevřen všem zájemcům o tuto hru. Rádi přivítáme do našich 

řad nové tváře.

Zahájením sezóny pro naše hráče byl Krajský přebor družstev starších 

žáků. 10. 1. 2015 se ve Starém Městě v  místní sokolovně konalo 1.  – 

3. kolo. Po odchodu našich dlouholetých stálic Eriky Náplavové a Leony 

Černochové odehrál Krajskou soutěž tým ve složení Ondra Vašek, Martin 

Vrtal, Marek Vajčner, Josef Vrtal, Jakub Vašek. Za cíl jsme stanovili udrže-

ní v této soutěži. Našimi nováčky byli Marek Vajčner a Jakub Vašek. Tato 

soutěž je pro hráče celkem změna, protože se hraje tempem 2 x 1 hodina 

se zápisem, na což si musí hráči zvyknout. Bohužel se našemu družstvu 

nepodařilo zvítězit a dělilo se o 10. místo s ŠK Boršice. Jedná se o šachové 

turnaje pro mládež, kde jediným omezením je rok narození hráčů. Tyto 

turnaje mohou hrát hráči narození v roce 1999 a mladší. 

V Kunovicích se konala 17. 1. 2015 poslední 4. Velká cena Uher-

ského Hradiště. Hrálo se v příjemném prostředí Panského domu. Náš 

oddíl tu reprezentovalo rekordně 11 hráčů, což už se bohužel v  prů-

běhu sezóny neopakovalo. Nejlépe se z  našich hráčů umístil Ondřej 

Vašek na výborném 1. místě s  5,5 body, Martin Vrtal také zabojoval 

a umístil se na 3. místě s 5 body, David Svozil po dobrém výkonu se 

umístil na 14. místě s 3,5 body, Vladimír Škrabal se umístil na 21. místě 

1. kolo Osvětimany-Staré Město C (1. - 3. šachovnice)1. kolo Osvětimany-Staré Město C (1. - 3. šachovnice) KK-ŠK Osvětimany Hradní věž 1. 5. 2015KK-ŠK Osvětimany Hradní věž 1. 5. 2015
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a získal dobrých 2,5 bodu. V kategorii mladších žáků se zúčastnilo cel-

kem 33 hráčů. Nejlépe se umístil Marek Vajčner na krásném 3. místě 

s 5 body, Jakub Vašek na bramborovém, ale pěkném 4. místě s 5 body, 

Josef Vrtal na dobrém 5. místě s 5 body, Tadeáš Pelikán dobré 14. místo 

se 4 body, Ondřej Hlaváček dobré 16. místo se 4 body, Tomáš Marek 

následně 17. místo se 4 body, Filip Juřík 30. místo a pěkné 2 body.

V celkovém pořadí série VC Uherského Hradiště se v kategorii star-

ších žáků umístil Ondřej Vašek na vynikajícím 1. místě (gratulujeme), 

9. místo Martina Vrtala také není špatné, David Svozil 26. místo, Vla-

dimír Škrabal 29. místo. V této kategorii nastoupilo celkově 47 hráčů. 

V  celkovém pořadí kategorie mladších žáků se umístil Marek Vajčner 

na výborném 5. místě, Jakub Vašek na pěkném 9. místě, Josef Vrtal na 

11. místě, Tomáš Marek 15. místo, Tadeáš Pelikán 19. místo, Štěpán Ko-

laja 21. místo, Ondřej Hlaváček 23. místo, Filip Juřík 27. místo. V této 

kategorii nastoupilo celkem 53 hráčů.

V pátek 23. 1. 2015 se naši hráči za doprovodu pana ředitele Mgr. 

Petra Orlického zúčastnili Krajského poháru školních družstev v kate-

gorii 1. - 5. třída a 6. - 9. třída. Velkým úspěchem je, že se naši hráči 

probojovali do krajského přeboru. Ve Zlíně byla opravdu silná konku-

rence hráčů. Naši školu reprezentovali ve skupině 1 - 5. třída Josef Vrtal 

2 body, Marek Vajčner 2 body, Jakub Vašek 5 bodů, Filip Juřík ½ bodu. 

V této sestavě hoši vybojovali pěkné 6. místo.

Ve starší kategorii 6 - 9. třída reprezentovali Ondřej Vašek 3 body, 

Martin Vrtal 1,5 bodu, Ondřej Klíger 1 bod, Michael Hozza 1 bod. V této 

sestavě se hoši umístili také na pěkném 7. místě. Pro naše hráče to byla 

určitě cenná zkušenost a porovnali svoji výkonnost se žáky celého Zlín-

ského kraje.

V sobotu 24. 1. 2015 se naši hráči zúčastnili ve Zlíně - Malenovicích 

4. - 6. kolo KP družstev starších hráčů. Oproti minulému kolu jsme ten-

tokráte nastoupili v sestavě Ondřej Vašek 1 bod, Martin Vrtal 1,5 bodu, 

David Svozil 2 body, Josef Vrtal 2 body, Jakub Vašek 1 bod. Ve 4. kole 

naším soupeřem byly SK Boršice, s konečným výsledkem 4 : 1 jsme zví-

tězili. V 5. kole jsme nastoupili proti aspirantovi na postup ŠK Zbrojovka 

Vsetín A. Konečný výsledek 5 : 0 pro Vsetín. V 6. kole jsme nastoupili 

proti ŠK Kunovice, konečný stav 3,5 : 1,5 pro naše hráče. Po 6. kole pat-

řilo našemu družstvu 9. místo. 

V sobotu 14. 2. 2015 se naši hráči zúčastnili 2. GP Zlínského kraje, 

který se konal ve Zlíně - Malenovicích na místní základní škole. V této 

soutěži se bojuje o postup na mistrovství ČR žáků. Hrají se celkem 4. GP. 

Zúčastnilo se 9 našich hráčů. Hrálo se v kategorii H10, H12, H14. Tempo 

hry 2 x 20 min. 

V kategorii H10 hrálo 35 hráčů. Naše barvy hájili: Jakub Vašek - se 

ziskem 4 bodů se umístil na pěkném 14. místě, Ondřej Hlaváček získal 

2,5 bodu a skončil na dobrém 30. místě. 

V kategorii H12 hrálo 38 hráčů. Za náš tým nastoupil Marek Vajčner 

a se ziskem 4 bodů se umístil na 15. místě, Josef Vrtal se stejným po-

čtem bodů na 16. místě. Dále pak Štěpán Kolaja, který se letos šachové-

ho turnaje zúčastnil poprvé, získal s 2,5 bodu pěkné 31. místo. 

V kategorii H14 hrálo 23 hráčů. Z našich borců nejlépe zahrál Ondra 

Vašek se ziskem 4,5 bodu se umístil na 7. místě, Martin Vrtal se stejným 

počtem bodů skončil hned za Ondrou na 8. místě. David Svozil se 3 body se 

umístil na 19. místě, Vladimír Škrabal získal 1 bod a skončil na 23. místě.

V sobotu 28. 2. 2015 se konal v  Boršicích RP žáků Uh. Hradiště. 

Na turnaj se sjelo celkem 48 hráčů z celého regionu. Hlavní zastoupe-

ní mělo Staré Město, Boršice, Osvětimany a  Kunovice. Hrálo se rapid 

tempem na 15 minut. Hrálo se v kategoriích H9, H11, H13, H15. KK-ŠK 

Osvětimany vyslaly do turnaje 9 hráčů. 

V kategorii H9 nastoupil Filip Juřík a ½ bodem se umístil na pěk-

ném 10. místě.

V kategorii H11 nastoupili Tomáš Marek a  s 5,5 body se umístil 

na výborném 2. místě. Tomáš se opravdu zlepšuje. Jakub Vašek se 

s 4,5 bodu umístil na pěkném 4. místě. Jakub si drží svůj standard. Jo-

sef Vrtal se 4 body se umístil na slušném 8. místě a malinko se pohoršil. 

Štěpán Kolaja a Ondra Hlaváček - oba se 2 body brali 13. a 14. místo. 

Oba hoši sbírají zkušenosti.

V kategorii H13 nastoupil Ondra Vašek, opět nezklamal a se 6 body 

se umístil na výborném 2. místě. Ondra podává stabilně dobré výkony. 

Laďa Škrabal se 2 body bral 12. místo. Laďa bojuje.

V kategorii H15 nastoupil Martin Vrtal a se 4 body získal uspokojivé 

4. místo. Martin výkonem nezklamal.

V sobotu 25. 4. 2015 se naše družstvo starších žáků zúčastnilo 7. - 

9. kola KP starších žáků Zlínského kraje, které se konalo ve Valašské 

Ondra Vašek  2. místo RP žáků Boršice (internet)Ondra Vašek  2. místo RP žáků Boršice (internet) Ondřej Vašek, celkový vítěz 4 turnajů VC Uherského HradištěOndřej Vašek, celkový vítěz 4 turnajů VC Uherského Hradiště
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Polance. Hrálo se tempem 2 x 1 hodina se zápisem. Náš tým nastoupil 

v tradiční sestavě 1. šachovnice Vašek Ondřej, 2. šachovnice Vrtal Mar-

tin, 3. šachovnice Svozil David, 4. šachovnice Vrtal Josef, 5. šachovnice 

Vašek Jakub. V 7. kole naši hoši nastoupili proti ŠK Zlín a po tuhém boji 

prohráli těsně 3 : 2. Bodovali Josef a Jakub. V 8. kole nastoupili proti 

ŠK DDM Slavičín. Bohužel předešlé kolo stálo hráče hodně sil, takže ko-

nečné skóre prohra 0 : 5. V 9. kole jsme nastoupili proti ŠK Zbrojovka 

Vsetín B. Tu už hrálo o udržení našeho družstva v KP. Borci zabojovali 

a skóre 2,5 : 2,5 stačilo našemu družstvu na konečné 8. místo a udržení 

v KP starších žáků Zlínského kraje. Bodovali Ondra ½ b., Josef a Jakub 

po 1b. Závěrem bych dodal, že cíl udržet se v KP byl splněn. Po odchodu 

našich děvčat to nebylo vůbec jednoduché. Gratuluji ještě jednou na-

šim hráčům a děkuji rodičům i trenérovi p. Lubomíru Macků.

V pátek 1. 5. 2015 se naši hráči zúčastnili šachového turnaje Hradní 

věž, který se konal v Brumově-Bylnici. Pořadatelé uspořádali už 19. roč-

ník tohoto turnaje, který se konal v místním kulturním domě. Hrálo se 

7 kol 2 x 5min. Turnaj byl rozdělen na dvě skupiny A (starší) a B (mladší). 

Celkem hrálo 79 hráčů. Každý hráč obdržel v  průběhu turnaje vydatné 

občerstvení, jak bývá na tomto turnaji zvykem, a  to v  podobě koláče, 

párků, čaje a pro rodiče káva. Každý hráč obdržel drobnou cenu a tradiční 

keramickou hradní věž. Našich hráčů se zúčastnilo celkem 8. Ve starší ka-

tegorii za Osvětimany nastoupili Vašek Ondra 4,5 bodu a hezké 8. místo. 

Ondra byl opět z našich hráčů nejlepší. Vrtal Martin 3,5 bodu a konečné 

15. místo, Svozil David 2 body a 25. místo, Škrabal Laďa 1 bod a 29. místo. 

V mladší kategorii Vašek Jakub 4,5 bodu a hezké 12. místo, Vrtal Josef 

4body a 14. místo, Hlaváček Ondra 4 body a 23. místo. Ondra příjemně 

překvapil. Kolaja Štěpán 2 body a 46. místo. Po vyhlášení výsledků jsme 

se všichni odebrali na hrad Brumov, kde se konalo tradiční fi nále katego-

rie A ve formě živých šachů, které předvádějí žáci místní školy. Finále bylo 

v režii hráčů Sokola Hošťálková. Jmenovitě Bednařík Josef a Vraj Karel. Po 

chybě K. Vraje zvítězil J. Bednařík a stal se podruhé vítězem.

V sobotu 16. 5. 2015 se naši hráči zúčastnili 7. ročníku Memoriálu 

Vratislava Hory. Hrálo se ve sklepních prostorách EVENT CENTRA ve Sta-

rém Městě. Náš klub reprezentovalo 7 hráčů. Hrálo se na 9 kol, tempem 

2x20min. Turnaj byl pro naše hráče náročný, protože konkurence byla 

opravdu velká. Turnaje se zúčastnilo celkem 77 hráčů, a to ze Starého 

Města, Boršic, Kunovic, Ustí, Vacenovic, Karolínky, Orlové a  Havířova. 

Umístění našich hráčů - Ondra Vašek 26. místo s  5 body, Josef Vrtal 

39. místo s 4,5 body, Jakub Vašek 43. místo s 4,5 body, Marek Vajčner 

63. místo se 3 body, Štěpán Kolaja 66. místo se 3 body, Vladimír Škrabal 

73. místo se 2 body, 75. místo Ondra Hlaváček se 2 body.

Za odvedené výkony a podporu našich dětí bych chtěl poděkovat 

trenérovi, rodičům, městysu Osvětimany a všem našim příznivcům. 

Všem přeji slunečné léto a dětem krásné prázdniny, aby načerpaly 

hodně sil do podzimní sezóny.

Roman Vrtal

Šachová zpráva muži – jaro 2015
Sezóna družstva mužů KK-ŠK Osvětimany pokračovala 11. 1. 2015 

v Ostrožské Nové Vsi 5. kolem Regionální soutěže proti Ostrožské Nové 

Vsi B. Zápas se v  Ostrožské Nové Vsi odehrál v  příjemném prostředí 

lidového kulturního centra. Naše družstvo nastoupilo v silné sestavě. 

Poprvé i posila Petr Doležal. Hráli jmenovitě: 1. Churý Petr, 2. Macků 

Lubomír, 3. Doležal Petr, 4. Mrva Štěpán, 5. Peška Martin. Všichni naši 

hráči bodovali. Koneční výsledek 4,5 : 0,5 zní dobře. V průběžném po-

řadí nám patřilo 3. místo, což nebylo špatné.

V neděli 25. 1. 2015 družstvo našich mužů sehrálo mistrovské utká-

ní regionální soutěže Uh. Hradiště proti Orlu Nivnice v místním kultur-

ním domě. Náš tým nastoupil v  sestavě Churý Petr ½ bodu, Macků 

Lubomír 0 bodu, Doležal Petr 1 bod, Mrva Štěpán 0 bodu, Peška Martin 

1bod.Konečné skóre 2,5 : 2,5. Díky tomuto výsledku bylo na pěkném 

2. místě v tabulce.

V neděli 8. 2. 2015 družstvo našich mužů sehrálo mistrovské utkání 

regionální soutěže Uh. Hradiště proti ŠO Kunovice C. Utkání se ode-

hrálo v Kunovicích. Hrálo se v klubovně, která se nachází v kunovické 

sportovní hale. Náš tým nastoupil v sestavě Churý Petr ½ bodu, Macků 

Lubomír 1 bod, Peška Martin 0 bodu, Vrtal Roman 1bod, Vrtal Martin 

0 bodu. Konečné skóre 2,5:2,5. Původně jsme si mysleli, že zvítězíme. 

Po tuhém boji jsme byli rádi za remízu, které byla spravedlivá. Díky 

tomuto výsledku jsme těsně o ½ bodu na skóre uhájili před Kunovice-

mi C v konečném pořadí regionální soutěže Uherského Hradiště pěk-

né 2. místo. Bohužel stupínek od postupového 1. místa to vybojovalo 

zaslouženě družstvo Kunovice B, které nenašlo přemožitele v průběhu 

celé soutěže.

Všem hráčům děkuji za účast v soutěži a blahopřeji k dosaženým 

výsledkům.

V neděli 1. 3. 2015 jsme uspořádali na ukončení šachové sezóny 

turnaj pro hráče KK-ŠK Osvětimany. Na turnaj byli také pozvání naši 

žáci, někteří se už zapojili i  do soutěže mužů. Bohužel někteří hráči 

se turnaje nemohli zúčastnit z  pracovních a  jiných důvodů. Celkový 

5. kolo Osvětimany - Oštrožská Nová Ves B5. kolo Osvětimany - Oštrožská Nová Ves B
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Mužstvo žáků TJ Osvětimany – jaro 2015
Mužstvo žáků TJ Osvětimany dosáhlo na jaře 2015 mimořádného 

úspěchu, který se zapsal zlatým písmem do historie osvětimanské mlá-

dežnické kopané. Jako nováček okresního přeboru obsadili naši žáci v mi-

strovské sezoně 2014/2015 výborné 2. místo. Tyto skvělé úspěchy pak ko-

runovaly v pohárových zápasech okresního fotbalového svazu, kde jsme 

v semifi nále „smetli“ mužstvo Buchlovic 7 : 1 na jeho hřišti a postoupili 

do fi nále. Zde pak na stadionu Jiskry Staré Město v pátek 29. května  naši 

porazili mužstvo Újezdce u Luhačovic 1 : 0 (branku dal B. Rajsigl) a získali 

poprvé v historii cennou trofej „POHÁR OKRESNÍHO FOTBALOVÉHO SVA-

ZU“ a také fi nanční odměnu ve výši 5 000 korun. Po loňském 2. místě je 

to mimořádný úspěch.

počet zúčastněných tedy činil 9 hráčů, z toho 5 mužů a 4 žáci. Hrálo se 

dvoukolové tempo 2 x 10 min. každý s každým. Turnaj probíhal v pří-

sálí místního kulturního domu. K občerstvení bylo zajištěno pivo, limo, 

káva a klobása pro každého zúčastněného. Pro každého byla zajištěna 

drobná cena, takže byli všichni spokojeni. Při turnaji došlo k porovná-

ní mladší a starší generace a žáci si nevedli vůbec špatně. Pokud hoši 

u šachů vydrží a nezlákají je jiné zájmy, tak šachy v Osvětimanech nevy-

mřou. Nyní už pojďme na vyhodnocení výsledků. Na 1. místě se umístil 

náš nejlepší hráč Churý Petr, který neokusil hořkost porážky a  získal 

15 bodů, na 2-3. místě se umístil Vrtal Martin a Macků Lubomír - oba 

získali 10,5 bodu, 4. místo obsadil Vašek Ondřej, ten získal 10 bodů, 

5. místo odsadil Peška Martin se ziskem 7,5 bobu, na 6. místě se umís-

til Vrtal Roman se 7 body, na 7. místě se umístil Ondrůšek Radek, ten 

získal 5,5 bodu, 8. místo obsadil Svozil David, ten získal 4 body, 9. místo 

a další zkušenosti získal Vrtal Josef (2 body). Dle pozdních ohlasů byli 

všichni spokojeni.

Závěrem bych chtěl poděkovat hráčům, sponzorům, městysu Osvě-

timany a všem popřát příjemnou letní dovolenou.

Radek Ondrůšek

předseda KK-ŠK Osvětimany Turnaj Osvětimany 1. 3. 2015 (internet)Turnaj Osvětimany 1. 3. 2015 (internet)

Radost z vítězstvíRadost z vítězství
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Dosažené jarní výsledky žákovského mužstva TJ Osvětimany:

TJ Osvětimany : Uh. Brod 1 : 1 Mirek Čevelík

Bánov : TJ Osvětimany 1 : 3 Mirek Čevelík 2, Ondra Vašek

TJ Osvětimany : Topolná 1 : 1 Michal Vykoukal

Prakšice : TJ Osvětimany 4 : 4 Mirek Čevelík, Ondra Vašek, 

    Erik Trlida

TJ Osvětimany : Jarošov 3 : 0 Mirek Čevelík, Ondra Vašek, 

    Filip Klát

Šumice : TJ Osvětimany 5 : 0  

TJ Osvětimany : Ostr N. Ves 7 : 1 Mirek Čevelík 3, Erik Trlida 2, 

    Ondra Vašek a Michal Vykoukal

Nivnice : TJ Osvětimany 0 : 2 Mirek Čevelík 2

TJ Osvětimany : Újezdec u Luh. 0 : 5  

V jarních mistrovských zápasech naši žáci celkem 4krát 

zvítězili, 3krát remizovali a dvakrát prohráli. Celkově i s pod-

zimními výsledky nasbírali v  tabulce 30 bodů a dosáhli skóre 

48 : 33. V tabulce okresního přeboru obsadili velmi pěkné 

2. místo. HOŠI DĚKUJEME!!!

Nejlepší střelci: Miroslav Čevelík 12 branek a Ondřej Vašek 

7 branek.

Mužstvo žáků TJ Osvětimany trénovali Jiří Hanák a Bohu-

slav Mrkůs a kádr tvořili tito hráči: David Broda, Ondra Dudák, 

Miroslav a Martin Čevelíkovi, Ondra a Jakub Vaškovi, Domi-

nik Havrda, Filip Klát, Radek Knápek, Štěpán Kolaja, Robert 

Kolébal, Vojtěch Kučera, Tadeáš Pelikán, Radim Petřvaldský, 

Bronislav Rajsigl, Jakub Sobotka, Adam Šíma, Dalibor Stávek, 

Erik Trlida, Marek Vajčner, Martin Vrtal, Michal Vykoukal.

Lubomír Berka

Společné fotoSpolečné foto

Fotbalová sezóna 2014/2015 mužů 
v krajské soutěži I.A třídě

Fotbalová sezóna 2014 – 2015 přinesla opět úspěch osvěti-

manského fotbalu. Před rokem jsme postoupili do I.A třídy krajské 

soutěže a čekali, co nás v této nové soutěži potká. Po podzimní části 

jsme byli na pátém místě se ziskem 23 bodů. Příprava na jarní sezó-

nu započala v  únoru zimním turnajem v  Kyjově. Tento turnaj jsme 

vyhráli a  před začátkem mistrovské části jsme se ještě utkali se 

Bzencem a Boršicemi. I když jsme oba duely prohráli, zejména zápas 

s Boršicemi ukázal, že můžeme být s přípravou spokojeni. První jarní 

kolo jsme předehráli již na podzim v Mladcové, kde jsme zvítězili 6:5 

a  získali první výhru ve hře na cizím hřišti. Jarní část jsme zahájili 

28. 3. 2015 na domácím hřišti proti Březolupům. Poprvé jsme hráli 

na přírodní trávě. I když jsme měli trochu potíže, nakonec jsme jasně 

zvítězili 3:0. K dalšímu zápasu jsme měli nastoupit v Ostrožské Nové 

Vsi, počasí však bylo proti, a tak jsme dohrávali až v květnu a zvítě-

zili 3:0. Po přestávce, zaviněné počasím, jsme hráli zase doma proti 

Jaroslavicím, se kterými jsme na podzim prohráli. Ani tentokrát se 

nám moc nedařilo a po remíze 1:1 jsme podlehli na pokutové kopy. 

V 18. kole jsme zavítali do Kvasic. Kvalitní a  vyrovnaný zápas jsme 

nakonec rozhodli pro sebe dvěma brankami na konečných 2:0. Dal-

ší domácí duel jsme hráli na žádost hostujících Bojkovic již v pátek 

a  zvítězili těsně 3:2. Následující 20. kolo nás zavedlo do Hluku. Tři 

čtvrtiny zápasu jsme měli ve své moci a vedli 1:0 a nakonec jsme pro-

hráli nepochopitelně 4:1. O týden později jsme se doma potkali s již 

tradičním a kvalitním soupeřem ze Strání. Zápas přilákal početné di-

vácké pole. Bezmála 300 diváků vidělo oboustranně kvalitní výkon se 

spoustou zajímavých situací. Nejblíže k brance měli domácí, Exelova 

hlavička však skončila na tyči. Po remíze 0:0 rozhodovaly penalty, ve 

kterých jsme byli úspěšnější a oplatili Strání stejnou porážku z pod-

zimu. Po těžkém domácím zápase jsme hostovali v Nedachlebicích. 

Další vyrovnaný duel přinesl naše vítězství v pokutových kopech po 

remíze 2:2. Doma jsme si pak celkem snadno poradili s Žalkovicemi 

2:0. Pak následoval zápas v Nivnici, která již byla odsouzena k sestu-

pu. Po dobrém výkonu a čistém hattriku Ondry Zýbala jsme vyhráli 

6:1. K předposlednímu utkání k nám přivedl los vedoucí tým tabulky 

Újezdec-Těšov. Fotbalové klání sousedních týmů z tabulky uspokojilo 

diváky i hráče. Zaslouženě jsme získali skalp vedoucího mužstva po-

měrem 1:0. K poslednímu zápasu jsme se vypravili na půdu Dolního 

Němčí. V pěkném prostředí se nám nejdříve dařilo a vedli jsme již 2:0. 

Nakonec po remíze 2:2 rozhodovaly penalty, které jsme jasně vyhráli, 

když Adam Zálešák zneškodnil domácím tři pokutové kopy.

V konečném účtování jsme obsadili třetí místo za vítězným Újezd-

cem a druhým Hlukem. Zisk 54 bodů a skóre 67:39 při účasti ve vyšší 

soutěži ukazuje, že jsme patřili mezi týmy, které do této soutěže patří. 

Dokonce jsme dostali nabídku k postupu do krajského přeboru. 
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1 Újezdec 26 17 2 4 3 78 : 25 59

2 Hluk 26 17 2 0 7 62 : 29 55

3 Osvětimany 26 15 4 2 5 67 : 39 54

4 Strání 26 14 5 2 5 56 : 29 54

5 Nedachlebice 26 14 0 4 8 61 : 44 46

6 Bojkovice 26 12 2 2 10 59 : 46 42

7 Kvasice 26 11 2 3 10 48 : 39 40

8 Dol.Němčí 26 9 3 4 10 48 : 47 37

9 Mladcová 26 10 3 1 12 44 : 55 37

10 Jaroslavice 26 8 4 3 11 34 : 42 35

11 Žalkovice 26 7 1 2 16 32 : 58 25

12 Březolupy 26 7 1 2 16 31 : 60 25

13 O.N.Ves 26 6 1 2 17 24 : 72 22

14 Nivnice 26 3 2 2 19 33 : 92 15

Naši hráči mnohokrát potěšili oko fanouška. Nebyli to jenom diváci 

z  Osvětiman, ale také z  okolních obcí i  Kyjova. Někteří jezdí na naše 

zápasy i na cizí hřiště a hráči se jim snaží za přízeň odvděčit dobrou hrou 

a  vstřelenými brankami. Nejvíce branek zaznamenal Zýbal Ondřej, 

27 krát zatížil branková konta našich soupeřů. Právem se stal nejlepší 

střelcem I.A třídy. Za ním pak následovali další střelci. Válek Jaroslav 8, 

Horňák Petr 7, Exel David 4, Křemeček Luboš 3, Hála Roman 3, Brhel 

Michal 3, Dobeš Robin 2, Křemeček René 2, Chaloupka Petr 2, Žandov-

ský Marek 2, Trávníček Filip 2, Trefi lík Zdeněk 1 a Sychra Petr 1. I když je 

odstup ve vstřelených gólech od Ondry dost velký, předvedli ostatní, že 

branky střílet umějí. 

Celkově můžeme hodnotit sezónu za úspěšnou, na kterou se ne-

zapomíná a kladně se zapíše do historie fotbalu v Osvětimanech. Do-

volte mi, abych poděkoval všem hráčům za kvalitní hru a jejich přístup 

k zápasům, realizačnímu týmu v čele s trenérem Vlastimilem Filáskem, 

všem funkcionářům a výboru a všem, kteří zabezpečují dobrou pohodu 

při domácích zápasech. Všem divákům, kteří přišli na fotbalová utkání 

TJ Osvětimany a povzbuzovali náš tým. Zároveň bych rád pozval ty, kte-

ří ještě nenašli cestu na naše hřiště, aby se přišli pobavit ze hry našich 

fotbalistů, kteří šíří dobré jméno Osvětiman v celém Zlínském kraji. Rád 

bych poděkoval všem sponzorům a  městysu Osvětimany za podporu 

osvětimanského fotbalu.

Více informací získáte návštěvou webových stránek TJ Osvětimany 

(www.tjosvetimany.jex.cz/), které jsou pravidelně obnovovány.

Ferdinand Důbrava

Zápas  Osvětimany - BojkoviceZápas  Osvětimany - Bojkovice

Medvědi Osvetimany na turnaji o Pohár KyjovaMedvědi Osvetimany na turnaji o Pohár Kyjova

Úspěchy našich mladých fl orbalistů
Obnovení oddílu fl orbalu na ZŠ Osvětimanech v letošním roce slaví 

první úspěchy. I když jsou Osvětimany v první řadě fotbalovou základ-

nou, získal si fl orbal u kluků mezi šesti až deseti lety významný zájem 

a  to je určitě dobře. Je to sport, který bude usilovat o  to, aby se stal 

olympijskou disciplínou a v České republice je jedním z nejoblíbeněj-

ších sportů.

Tým fl orbalistů ZŠ Osvětimany trénuje od roku 2012 pod názvem 

„Medvědi Osvětimany“ a  díky podmínkám školy se za poslední roky 

výrazně zlepšil a patří v našem okolí k těm týmům mládeže, které se 

snaží posunout svou kvalitu na výkonnostní úroveň.

V únoru jsme změřili své síly na turnaji v  Koryčanech, kde jsme 

zvítězili jak v  kategorii „elévů“ (ročník 2004 – 2005), tak v  kategorii 

„přípravka“ (ročník 2006 a mladší). Hráči Osvětiman porazili v turnaji 

nejen oddíl Koryčan, ale také Kroměříž.

Začátkem května (15. 5.) se žáci Osvětiman (elévové i  přípravka) 

zúčastnili přátelských utkání na DDM v  Kyjově, kde již získali silného 

soupeře v  rámci části oddílu „Draci Kyjov“, kde se oběma kategoriím 

žáků Osvětimany podařilo jen těsně zvítězit. Díky tomu se však poda-

řilo oddílu Osvětiman získat „divokou kartu“ na prestižní turnaj elévů 
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„O  pohár Kyjova 2015“, kterého se 23. května zúčastnily asi nejlepší 

týmy Jihomoravského kraje včetně Komety Brno. Na tomto turnaji sice 

Osvětimany nepostoupily do fi nálových bojů ze skupiny, ale i mezi nej-

lepšími týmy kraje zaujaly svými výkony, kdy jednoznačně deklasovaly 

tým Ždánic a až v závěru ztratily své vedení nad prestižním týmem Ži-

denice Brno. S Draky Kyjov 04, vítězem celého turnaje, prohráli Medvě-

di Osvětimany 1:5. Je třeba podotknout, že věkový průměr byl u většiny 

soupeřů vyšší a měli také více hráčů na střídání. Účast na poháru Kyjova 

přinesla všem zajímavý zážitek z velkého turnaje a řadu kluků motivo-

vala k tomu, že začali přemýšlet i o vstupu do větších oddílů. V rámci 

výčtu úspěchů nelze nezmínit, že Osvětimany letos také získaly druhé 

místo na turnaji ve fl orbalu v rámci každoročního turnaje školních dru-

žin. 

Hráči (1. – 4. třídy), kteří se zúčastnili jako Medvědi Osvětimany 

turnajů ve fl orbalu za rok 2015: Sebastian Blahynka, Martin Broda, 

Ondřej Dudák, Adam Jakubíček, Dominik Havrda, Tadeáš Pelikán, Dan 

Sedláček, Tim Sedláček, Jakub Sobotka, Jakub Stávek, Marek Vajčner 

a Jakub Vašek. Blahopřání k dobrým sportovním výkonům však patří 

i všem ostatním, kteří navštěvovali tréninky fl orbalu v  roce 2014/15. 

Zejména žáci 1. a 2. třídy udělali velké pokroky. Poděkovaní za uplynu-

lým sportovním rokem patří také panu učiteli Václavu Píchovi, který se 

podílel na vedení tréninků a také rodičům, kteří materiálně podpořili 

činnost oddílu – Petru Jakubíčkovi a Karlu Havrdovi. 

Tým v šatně na turnaji v KoryčanechTým v šatně na turnaji v Koryčanech

Doufejme, že další rok přinese opět stoupající zájem o  fl orbal 

v Osvětimanech a že se třeba na tréninky přihlásí příští školní rok i ně-

jaké dívky, protože fl orbal je krásný sport pro všechny .

Tomáš Sedláček

Lazebna rytíře Smetany
Na vědomost se dává, že po několikaleté rekonstrukci Tvrze rytíře Smetany, 

kterou zrealizovali manželé Blechovi, jsou pro Vás připraveny ty nejreprezen-

tativnější prostory této budovy. Zde paní Jitka Blechová nabízí masérské a re-

generační služby, které si můžete rezervovat na tel: 702 049 963 s  možností 

zakoupení dárkového poukazu.

Přijďte si k nám odpočinout a zregenerovat nejen svá bolavá záda, ale i celý Váš 

organismus.

www.Lurys.cz
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Kulturní a společenské akce

Léto s fi lmem v kinokavárně Osvětimany

Termín konání Název akce Místo

18. 7. 2015 Letní noc Hospoda Na Srubu

8. 8. 2015 Myslivecká noc Hospoda Na Srubu

* září 2015 Chřibákův pohádkový les Hospoda Na Srubu

6. 9. 2015 O putovní pohár starosty Obecní dům

12. - 13. 9. 2015 Slavnosti vína Uherské Hradiště

19. 9. 2015 Farní den Fara - Osvětimany

10. - 11. 10. 2015 Hody s právem Obecní dům - Osvětimany

14. 11. 2015 Divadelní bál Obecní dům

21. 11. 2015 VIII. Setkání s důchodci Obecní dům

27. - 28. 11. 2015 Adventní věnce - Marie Mrvová Obecní dům

28. 11. 2015 IV. tradiční vánoční jarmark Obecní dům

5. 12. 2015 Mikulášská nadílka s rozsvícením vánočního stromu Obecní dům

12. 12. 2015 Vánoční rozjímání Obecní dům

25. 12. 2015 Zpívání u vánočního stromu Žabí rynk

Mše na Hoře sv. Klimenta se konají každou první neděli v měsíci v 15 hodin (květen - říjen).

* termín bude upřesněn

  

Na horké letní večery jsme pro milovníky fi lmu objednali

červenec 

10. 7. 2015 -  Velká šestka 

24. 7. 2015 - Domácí péče

srpen 

7. 8. 2015 – Malý pán 

21. 8. 2015 – Sedmý syn 

Začátek představení je vždy v 19 hodin.Vstupné 46,- Kč
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Nejlepší žáciNejlepší žáci

Rozloučení s deváťákyRozloučení s deváťáky

Osvětimanský zpravodaj vydává Úřad městyse Osvětimany. Redakční rada: Mgr. Lubomír Berka, PhDr. Marie Náplavová, Mgr. Milena Vaculíková, Hana Motalová,

 Eva Berková. www.osvetimany.cz, www.facebook.com/ObecOsvetimany. Náklad 350 ks. Grafi cká úprava a tisk: Tiskárna Brázda - www.tiskarnabrazda.cz


