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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,

v  letošním červencovém čísle Osvětimanského zpravodaje Vás 

budu stejně jako v předcházejících číslech informovat o všech význam-

ných akcích, záměrech, kulturně společenských a sportovních událos-

tech, které v prvním pololetí roku 2017 proběhly nebo se připravovaly 

k realizaci do druhého pololetí téhož roku, případně až v roce 2018.

Letošní zima byla po mnoha letech zimou opravdovou, s vysokými 

mrazy a sněhem. V sobotu 7. 1. 2017 byla v Osvětimanech naměřena 

teplota -26°C a v horní části lyžařské sjezdovky dokonce až 28° C. Díky 

dobrému technickému vybavení naši zaměstnanci ve spolupráci s LD 

Osvětimany danou situaci zvládli, za což jim patří poděkování.  

 V prvním pololetí se jako již tradičně uskutečnilo několik velmi 

zdařilých kulturních a společenských akcí, a to Tříkrálová sbírka, Hasič-

ský bál, dětský karneval, 56. společenský ples SR, zabijačkové hody, fa-

šaňk, košt vína, Den matek s výstavou retro věcí, Noc kostelů (poprvé), 

5. folklorní festiválek, tedy akce, které mají již pevné místo v kalendáři. 

Je třeba také připomenout vynikající výsledky na poli sportovním. 

Zasloužili se o ně naši mladí šachisté, šachové družstvo mužů a také 

naše žákovské fotbalové mužstvo. Dosud nejlepšího výsledku dosáhlo 

letos na jaře fotbalové družstvo mužů, které obsadilo v 1. A třídě soutě-

že ZK vynikající druhé místo,  které bylo postupovým do nejvyšší soutě-

že kraje, krajského přeboru.  Za 85 let historie osvětimanské kopané je 

to doposud nejlepší umístění.

Jistě se o těchto akcích podrobněji dočtete uvnitř zpravodaje, ale 

zmiňuji se o nich na úvod záměrně, aby bylo zřejmé, jak bohatým kul-

turním, společenským a sportovním životem obec žije. Bez obětavosti, 

pracovitosti našich občanů a rodičů, kteří působí jako vedoucí, trenéři 

a organizátoři těchto akcí, by to nešlo. A tak ještě jednou děkuji členům 

kulturní komise, babičkám, rodičům, farníkům, členkám sboru pro ob-

čanské záležitosti, hasičům, ochotníkům, sportovcům, myslivcům, ry-

bářům a dalším občanům, kteří se do této také značně časově náročné 

práce zapojují.  Vážení, bez Vás by to nešlo.

A nyní přejděme k akcím investičním. S příchodem jara nám bylo 

umožněno dokončit největší investiční akci 2. pololetí roku 2016 

„Rekonstrukci víceúčelových sportovních ploch Osvětimany“, fi nan-

covanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z programu 

133510 – subtitul 512 „Podpora materiálně technické základny spor-

tu“. Dokončení spočívalo v zapískování víceúčelové plochy pro míčové 

hry - tenis, košíkovou, házenou, odbíjenou, nohejbal a zasetí travnaté 

plochy s víceúčelovým využitím. S pomocí žáků základní školy byly do-

končeny i terénní úpravy kolem oplocení areálu.

Ve snaze maximálně podporovat zdravý pohyb a sport napříč 

všemi věkovými kategoriemi a ještě vylepšit a doplnit sportovní are-

ál jsme požádali o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, pod-

programu Podpory obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu č. 2 

na akci „Workoutové hřiště navštívím i příště“. Cílem tohoto projektu 

je vybudování venkovního hřiště pro posilování vlastní vahou pro 

cílovou skupinu mládeže od 13 let. Díky charakteru hřiště jej mo-

hou aktivně využívat také občané bez omezení horní hranice věku. 

Sekundární cílovou skupinou jsou mladší děti, pro které jsou prvky 

cvičiště určeny pro hraní a zábavu, ovšem za doprovodu rodičů. Cel-

kové náklady na zbudování hřiště jsou ve výši 230 000,- Kč a dotace 

bude činit 70% uznatelných nákladů, tj. asi 160 000,- Kč. Zbývajících 

70 000,-Kč doplatíme z rozpočtu městyse. Realizace tohoto hřiště 

proběhne v době letních prázdnin.

Pro zlepšení podmínek pro sport a tělesnou výchovu ve škole 

jsme žádali o dotaci na opravu podlahy školní tělocvičny, která je ve 

špatném stavu. Rozhodnutím zastupitelstva Zlínského kraje nám byla 

poskytnuta dotace, registrační číslo RP02-17DT1/055 na projekt „Re-

novace podlahy tělocvičny v obci Osvětimany“ ve výši 84 000,- Kč, tj. 

50 % způsobilých nákladů. Stejnou částku opět doplatíme z obecní-

ho rozpočtu. Renovace spočívá v doložení parket, broušení, tmelení, 

lakování a lajnování podlahy tělocvičny a bude provedena o letních 

prázdninách.

 V rámci pokračující údržby a obnovy kulturních památek v obci 

byla započata obnova památkově chráněného kříže z 19. století, který 

stával u komunikace z Vřesovic do Osvětiman, na hranici osvětiman-

ského katastru. Na restaurování tohoto kříže jsme získali fi nanční pod-

poru z programu Ministerstva kultury - Podpora obnovy kulturních 

památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, okresu Uherské 

Hradiště, ve výši 59 000,- Kč a zhruba stejnou výši vynaložíme z obec-



Osvětimanský zpravodaj

3

www.facebook.com/ObecOsvetimany

2017

ního rozpočtu. Myslím, že je dobře, že se tento kříž opět vrátí zpět na 

své původní místo, odkud byl odvezen po dopravní nehodě dne 3. 12. 

2009, při které byl zničen.

Největší investiční akcí tohoto i příštího roku je oprava a rekon-

strukce vodních zdrojů a přivaděčů vody z těchto zdrojů osvětimanské-

ho vodovodu. Neustále se zhoršující stav zásob podzemních vod a na 

druhé straně narůstající spotřeba upravené pitné vody nás nutí k lepší-

mu hospodaření s pitnou vodou a také k tomu, abychom investovali do 

oprav a rekonstrukce obecního vodovodu. Proto jsme žádali o dotaci ze 

Státního fondu životního prostředí ČR, výzvy č. 8/2016 (Prioritní oblast 

1. Voda, podoblast 1.6 zdroje vody) na akci: Vodní zdroje pro městys 

Osvětimany – lokalita I a II. Záměrem projektu Vodní zdroje pro městys 

Osvětimany – lokalita I je oprava stávající větve „A“ vodovodu městyse 

a rekonstrukce vodních zdrojů, kterými jsou zachyceny prameny U skal 

a Gotlibka. Záměrem projektu Vodní zdroje pro městys Osvětimany – 

lokalita II je oprava stávající větve „B“ vodovodu městyse a rekonstruk-

ce vodního zdroje, kterým je zachycen pramen studánky Novotného. 

Celkové výdaje na oba projekty jsou ve výši 7 344 558,-Kč a přiznaná 

dotace činí 5 115 560,- Kč. Z rozpočtu městyse uhradíme zbývajících 

2 228 998 Kč. Z těchto čísel je patrné, jak nákladné je rekonstruovat 

a udržet obecní vodovod v provozuschopném stavu. A to nás ještě čeká 

rekonstrukce přivaděče vodovodu od sběrné jímky u Jáchymkového 

až do obce, která bude také fi nančně náročná, ale zatím bez možnosti 

státních dotací. Važme si proto všichni kvalitní vody, kterou nám obecní 

vodovod poskytuje a také ceny za m³ této vody, jež je oproti ceně, kte-

rou účtuje SVK Uherské Hradiště, třetinová.

Tím končí výčet akcí, které byly soutěženy, uskutečnily se, nebo bu-

dou letos realizovány.

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 2017.

Váš starosta Otakar Berka

Poděkování
Bývalí žáci zdejší školy, kteří před 55 lety opustili školní lavice, upřímně děkují za pěkné přivítání na Úřadě městyse Osvětimany. Půl-

hodinku plnou nostalgie a vzpomínek podpořil slovy pan místostarosta Mgr. Lubomír Berka. Paní Hrušťáková také slovem pohladila a paní 

Motalová přidala trochu poezie, aby nás „dostala“. 

A naše mladá cimbálová muzika doprovázela celý obřad. S dojetím jsme obdivovali naše šikovné muzikanty, jak jim to „hraje“. Zpěv 

Rozárky Chaloupkové podtrhl úroveň celého obřadu. Proto Vám, naši mladí, děkujeme zvlášť za krásný hudební zážitek.

Ještě jednou všem velký dík a přeji Vám pěknou pohodu při Vaší práci. Na naše učitele jsme také zavzpomínali.

Za ročník 1947 Marie Blechová

Městys Osvětimany blahopřeje panu ing. Vratislavu Mynářovi, 

zastupiteli našeho městyse a kancléři prezidenta republiky, 

k jeho životnímu jubileu 50 let. Přejeme mnoho zdraví, štěstí, 

rodinné pohody i pracovních úspěchů.
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Společenská kronika
Nově narození občané

Prokop Daněček  Lili Jahodová

Ondřej Šmukař  Tim Laštůvka

Matyas Pupák

Významná životní jubilea

80 let

Blažena Študentová

PhDr. Miroslav Břustek 

Ludmila Čevelíková

Božena Beránková

František Geryšer

Marie Křemečková

Antonie Hošková

93 let

Františka Ingrová

Vlasta Vyšinková

60 let společného života oslavili:

manželé Anna a Rudolf Cahlíkovi

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

pohodu a spokojenost.

Naše řady opustili

Ludmila Rokytová

Marie Šafránková

Zdeněk Pernica

Kristina Kmínková

Rozálie Blažková

Anna Procházková

Čest jejich památce.

Při společném setkání jsme v obřadní síni přijali spolužáky narozené 

v roce 1937, 1942, 1947 a rozloučili se s žáky 9. třídy.

Dana Hrušťáková,

matrikářka

Vítání Lili JahodovéVítání Lili Jahodové

Vítání Matyase PupákaVítání Matyase Pupáka

Vítání Ondřeje Šmukaře Vítání Ondřeje Šmukaře 

tili

Manželé CahlíkoviManželé Cahlíkovi
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Odpady za rok 2016

VÝDEJ 

Sběr a svoz komunálních odpadů (popelnice a kontejnery) 715 582,- Kč

Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 731,- Kč

Sběr a svoz tříděného odpadu (plasty, papír, sklo) 132 520,- Kč

NÁKLADY CELKEM 868 833,- Kč

PŘÍJEM

Vybráno od obyvatel a majitelů chat a chalup 462 066,- Kč

Za třídění odpadu (plasty, papír, sklo) 89 311,- Kč

PŘÍJEM CELKEM 551 377,- Kč

Do kontejnerů, které jsou 

v obci a v chatových oblas-

tech umístěny, vhazujte pouze 

běžný domovní odpad, který 

se Vám již „nevejde“ do po-

pelnice! Velkoobjemový od-

pad, pneumatiky, dřevo apod. 

můžete zdarma odevzdat na 

Sběrném dvoře v Buchlovicích 

(viz níže).
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ANO

Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté 

PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky 

od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly 

od CD disků, pěnový polystyren a další výrobky z plastů.

NE

Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících 

přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlaho-

vé krytiny či novodurové trubky.

Drobný elektroodpad
Můžete jej odevzdat na Úřadě městyse. Mezi drobný elektroodpad patří: příslušenství k  PC, rychlovarné konvice, rádia, elektrické 

nářadí a holicí strojky, mixéry, kalkulačky, CD přehrávače, mobilní telefony, elektronické a elektrické hračky (např. autíčka na ovládání, 

autodráhy, elektronické deskové hry, terče a šipky, elektrická vozítka), fény, žehličky, digitální fotoaparáty, kamery, videa a DVD rekordé-

ry, sluchátka, kapesní digitální hry, walkmany, elektronické chůvičky atd.

UPOZORNĚNÍ
Poplatek za vývoz jednoho kontejneru činí cca 5.000,- Kč (dle váhy). Pokud se v kontejneru nachází věci, které tam nepatří – tudíž se 

musí nejdříve přetřídit - cena za vývoz se několikanásobně zvyšuje. Proto prosíme občany, aby na Úřad městyse Osvětimany nahlásili (i ano-

nymně) jakýkoli výskyt odpadu, který do kontejneru nepatří. Např. dřevo (dveře, stolky, židle apod.) mohou jiní občané ještě využít. Pokud se 

náklady na likvidaci odpadů nesníží, budeme nuceni zvýšit poplatky. Výše poplatku se stanovuje dle nákladů na likvidaci netříděných odpa-

dů z předchozího roku. Čím více bude netříděného odpadu v kontejnerech, tím budou poplatky vyšší (nyní 550,-Kč/osobu nebo objekt/rok).

Žlutý kontejner na plasty
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Modrý kontejner na papír

Zelený a bílý kontejner na sklo 

ANO

Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholic-

kých i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin.Tabulové sklo z oken 

a dveří můžete vhodit do kontejneru na tabulové sklo za Úřadem městyse. Vytříděné sklo není 

nutné rozbíjet, bude se dále třídit!

Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého pouze čiré sklo a do ze-

leného sklo barevné. 

NE

Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba 

drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.  Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

ANO

Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, knihy, krabi-

ce, papírové obaly, obálky s foliovými okýnky a cokoliv z lepenky. Bub-

linkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani 

papír s kancelářskými sponkami (ty se během zpracování samy oddělí).

NE

Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo 

jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Po-

zor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do 

popelnice!

Knihovna

Vážení občané,

dovolte, abych vás stručně informovala o dění v knihovně. Dne 

27.  dubna 2017 byla uspořádána prodejní výstava knih v prostorách 

obecního domu. K prodeji byly nabídnuty knihy, které byly z knižního 

fondu již vyřazeny, nebo nebyly zapsány z důvodu, že stejné výtisky 

se již opakují. Většina z vás, kteří výstavu navštívili, odcházeli s jedním 

nebo více úlovky, kterými obohatili svoji knihovnu. Navíc byly tyto kni-

hy pořízeny jen za symbolickou cenu. Máme radost ze všech darova-

ných knih, které jsou ještě kvalitní, protože ony ještě mohou sloužit ně-

komu jinému. Jelikož mnozí z vás se o výstavě nějakým nedopatřením 

nedozvěděli, bude během prázdnin uskutečněna ještě další prodejní 

výstava knih, na kterou si můžete přijít opět vyhledat zajímavé tituly.

Dále připomínáme, že kurz základů počítačové gramotnosti pro 

seniory bude dle zájmu zahájen po prázdninách.

A nezapomeňte, že čtení zlepšuje paměť a pravidelní čtenáři knih 

mají až o polovinu vyšší kapacitu paměti, než jejich vrstevníci, kteří 

jsou jen pasivní konzumenti pořadů v televizi.  

Přeji všem stávajícím i budoucím čtenářům pěkné letní dny s kni-

hou.

Knihovnice Marie Kordulová
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Turistický kroužekTuristický kroužek Výukový programVýukový program

Velikonoční dílničkyVelikonoční dílničky

Velikonoční dílničkyVelikonoční dílničky

Mateřská školka
Hurá prázdniny, křičí děti z mateřské školky, ale než se z dětmi rozloučíme 

a popřejeme si krásné léto, tak se s Vámi podělím o naše společné zážitky z II. 

pololetí.

Měsíc leden nám přinesl velkou sněhovou nadílku, která děti lákala ven 

stavět sněhuláky, sáňkovat a nebo jen tak si do sněhu lehnout a dělat sněho-

bílé andílky.

Sněhu jsme si všichni užili také na zimní olympiádě – děti zkusily, jak 

taková olympiáda probíhá, zapaloval se olympijský oheň, poslouchala se 

hymna, plnily se různé úkoly či disciplíny a na závěr dostaly děti medaili.

V únoru byl pro děti připraven karneval –  přišly převlečeny do různých 

kostýmů (princezny, pohádkové bytosti, sportovci a jin.,), dopoledne bylo 

plné her, soutěží, přehlídka masek a na závěr nemohla chybět malá tombola.

V březnu jsme se připravovali na zápis do 1. třídy. Děti měly možnost na-

vštěvovat kurz ,,Předškoláčka“ v naší základní škole. Setkávaly se tu se svými 

budoucími spolužáky z okolních školek, seznamovaly se s paní učitelkou a 

novým školním prostředím. Vyzkoušely si, jaké to je sedět v lavici, mohly uká-

zat své dovednosti, jaká písmenka a číslice znají, psaly a malovaly, povídaly 

si a zpívaly.

A s kým se letos rozloučíme? Do první třídy nastoupí Kateřina Hrabcová, 

Nikola Marečková, Zbyněk Líčeník, Tadeáš Křemeček, Tereza Mrvová a Jolana 

Daněčková.

V měsíci dubnu probíhal 1x týdně plavecký výcvik v bazénu ve Vřeso-

vicích, některé děti byly z vody nadšené, ale našli se i takoví, kteří z ní měli 

strach a respekt. Díky vstřícnému přístupu paních učitelek, které děti vyučo-

valy, se pro všechny stalo plavání zábavou a strach z vody pominul.

Dne 23. dubna byl v ZŠ a MŠ Osvětimany ,,Den otevřených dveří“, kterého 

se účastnily i děti z mateřské školky se svým vystoupením a pod vedením 

p. učitelky Martiny Kockové. Ukázaly, co se učí v kroužku angličtiny (počítaly, 

Vůně meduVůně medu

Turistický kroužekTuristický kroužek
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zpívaly a tancovaly). Na závěr si namalovaly obrázky na novou interaktivní 

tabuli, kterou máme nově ve třídě nainstalovanou.

Zápis do MŠ proběhl 2. května a přišlo k němu 12 dětí. Všechny byly 

přijaty, jelikož od nového školního roku je kapacita navýšena na 34 dětí.

V květnu jsme přijali pozváni do místní hasičské zbrojnice, kde se děti 

seznámily s prací místních hasičů jejich výzbrojí a výstrojí, tu si mohly 

vyzkoušet. Dopoledne bylo velmi příjemné a všichni jsme odcházeli plni 

dojmů.

Nezapomněli jsme ani na svátek našich maminek, pro které jsme 

nacvičovali ,,Námořnické pásmo“, plné básniček, písniček či tanečků, ty 

předvedly v Obecním domě Osvětimany. Děti byly velmi šikovné a vše 

zvládly na jedničku, proto si zasloužily velký potlesk.

V každém měsíci jsme zhlédli divadelní či fi lmová představení, kte-

rých jsme se účastnili společně s okolními školkami, např. divadlo Rolnič-

ka, divadlo p. Sasínové, z pohádek Lichožrouti.

Ještě jsme přijali pozvání do MŠ Vřesovice na 1. ročník Recitační a pě-

vecké soutěže.

Do mateřské školy jezdí výukové programy Trnka – ten dětem přibli-

žuje život v přírodě a prohlubuje u dětí environmentální výchovu.

Také k nám zavítal p. Kratochvíl, který si přijel za dětmi popovídat 

o lese, zvířatech, děti si mohly vyzkoušet různé vábničky, prohlédnout si 

různá paroží.

V II. pol. byl dětem nabídnut výtvarný a turistický kroužek. Ve výtvarném 

kroužku děti pracovaly různými technikami, vyrobily si včelí úl, srdce pro ma-

minku či znázornily život v trávě. V turistickém kroužku zase poznávaly okolí 

Osvětiman, dovídaly se cestou zajímavé věci o živé či neživé přírodě.

Červen jsme zahájili oslavou ,,Dne dětí“, který byl připraven v areálu 

ZŠ Osvětimany, děti si mohly zaskákat ve skákacím hradu, podívat se na 

rytířské vystoupení či na ukázku policejních psů.

Na co se děti moc těšily, tak bylo ,,Spaní ve školce“, které jsme si na-

plánovali na pátek 9. června. Cesta byla připravena po stopách dinosaurů, 

děti hledaly poklad, plnily úkoly, na zahradě pozorovaly výbuch sopky, 

pak nechyběla diskotéka a peřinová válka. A pak šup spát.

A  co nás ještě čeká? Návštěva policie ČR, společný výlet do Dinopar-

ku, pasování našich předškoláčků a závěrečný táborák na školní zahradě.

A to je v krátkosti vše, přeji Vám krásné a prosluněné léto.

Kateřina Líčeníková,

 vedoucí učitelka MŠ

PlaváníPlavání

PlaváníPlavání

Základní škola
Nastal červen, poslední měsíc školního roku 2016/2017. Vždyť je to 

nedávno, když jsme vítali prvňáčky při slavnostním zahájení školního roku 

v tělocvičně, a už se chýlí jeho konec. I v naší kronice s prvním zápisem ze 

školního roku 1953 -1954 jsme dopsali poslední list. Žáci se těší, jak si brzy 

vychutnají poslední zvonění a pak se rozejdou do svých domovů na vytou-

žené prázdniny. Z deváťáků se brzy stanou bývalí žáci, ale my věříme, že se k 

nám budou i po letech rádi vracet. Přejeme jim do dalšího života, aby se jim 

dařilo nejen ve studiu na vybrané škole, ale i v osobním životě. 

Vzpomeňme alespoň některé z akcí, které se naší škole uskutečnily ve 

2. pololetí školního roku. A začněme zápisem dětí do první třídy, protože 

se jedná o událost, které přikládáme velký význam a na niž se důkladně 

připravujeme. 

Zachraňte Karkulku!

Takový byl motivační název letošního zápisu do 1. roční-

ku, ke kterému se dostavilo celkem 23 dětí. Zápis byl i letos 

vedený hravou formou a v zábavných činnostech děti před-

vedly, co všechno umějí. K povinnému základnímu vzdělává-

ní pro školní rok 2017/2018 bylo přijato celkem 19 dětí. Po 

prázdninách je přivítá nová paní učitelka Mgr. Jitka Střižíková. 

Aby se děti do školy těšily a ještě dlouho jim to vydrželo, to je 

přání nejen dětí a rodičů, ale i nás, pedagogů.
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se vyplatila a trávník zhoustl. První jeho zátěžová zkouška proběhla při osla-

vě Dne dětí. Žáci se těší, že jim po prázdninách budou sloužit všechny plochy 

v plné míře, zatím se spokojili s doskočištěm, atletickou dráhou a využívali 

„umělku“ na fotbal, přehazovanou a basketbal. Velké poděkování za to patří 

našemu městysu, neboť se významnou měrou podílí na zkvalitňování pro-

středí a podmínek pro naše děti a žáky. 

I v neděli byla škola otevřena

Rozmanitý program, ve kterém žáci a děti naší základní školy a mateřské 

školy předvedli, co všechno umějí. Divadlo, hudbu, zpěv, tanec i tělocvik. Tak-

to začal Den otevřených dveří v neděli 23. dubna 2017, na který se celá škola 

velmi pečlivě připravovala. Ke zpestření programu přispěli svým vystoupením 

dokonce i bývalí žáci školy a žáci ZUŠ. Ve vybraných učebnách základní a ma-

teřské školy bylo také co k vidění. Návštěvníci v nich zhlédli ukázky výukových 

aktivit, do kterých se mohli také zapojit, ale i zajímavých programů a moder-

ních pomůcek, které je, zvláště ty dříve narozené, velmi překvapily. Hosté obdi-

vovali nejen novou cvičnou kuchyňku, ve které ochutnávali připravené pokrmy 

ze školní kuchyně, ale i zrekonstruované školní hřiště. Slova díků a mimořádná 

návštěvnost nás opravdu potěšily. Jsme rádi, že si rodiče a občané našli cestu do 

naší školy a že zavzpomínali s úsměvem na svá školní léta.

Máme nové hřiště

Stávající školní hřiště prošlo od podzimních měsíců velkou rekonstrukcí. 

Byla provedena úprava travnaté plochy, výsev nového trávníku, zbudována 

atletická dráha s doskočištěm a plocha s umělým povrchem. Terén kolem 

hřiště byl dosypán hlínou a celý objekt nově oplocen. Deštivé počasí v jar-

ních měsících nám opravdu přálo, a tak bylo zčásti o závlahu postaráno. Ze-

jména v suchých dnech trávník zavlažujeme, sečeme a je vidět, že tato péče 



Osvětimanský zpravodaj

11

www.facebook.com/ObecOsvetimany

2017

Hurá na Rochůs

Pomáháme potřebným aneb Květinový den

V úterý 9. května 2017 se žáci 1. stupně vypravili do nedávno 

vzniklého skanzenu na kopci nad Mařaticemi. Milí průvodci dětem 

přiblížili způsob života našich předků i prakticky, a tak si děti mohly 

vytvořit například placky z jednoduchého těsta, zapojily se také do 

výroby hliněných cihel, seznámily se s obilninami našich polí a jejich 

využitím a krmily kozy a kačeny. Na závěr žáci navštívili nedalekou 

kapli sv. Rocha. I přes chladné počasí se dětem na Rochůsu moc lí-

bilo.

10. května 2017 jsme na naší škole podpořili akci Český den 

proti rakovině. Na konto této akce jsme přispěli částkou 3 071 Kč. 

Všem, kteří zakoupením žluté kytičky do této sbírky přispěli, patří 

velké díky!

Jezdíme bezpečně

Jízdy zručnosti, která se uskutečnila 11. 5. 2017 na asfaltové 

ploše za školou a v přilehlém školním sadu, se zúčastnilo 31 dětí. 

Děti předvedly své dovednosti v ovládání kola na pevné ploše 

i v terénu. 
Jízda zručnosti Jízda zručnosti 
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Slavili jsme Den Evropy 

Letos deváťáci uspořádali úžasný projektový den – Den Evropy pro 

všechny žáky naší školy. Na jednotlivých stanovištích, ve kterých předsta-

vovali určitou zemi, se ostatní žáci dovídali zajímavosti například o tradi-

cích, jídle, kultuře a zajímavých místech. Přišlo dokonce i na ochutnávku 

Pasování deváťáků 

Po úspěšném obhájení absolventských prací byli naši deváťáci pasováni v Úřadu městyse v Osvětimanech panem ředitelem. Pan starosta jim 

předal pochvalný list s medailí a logem naší školy. 

místních specialit. Na závěr zástupci tříd volili stát, který se jim nejvíce 

líbil. Odměnou jim byl „dárkový poukaz“- například 45 minutový pobyt 

v hodině anglického jazyka bez písemného či ústního zkoušení, prohlídka 

ředitelny školy či dvojitá porce polévky ve školní jídelně.

Po slavnostním slibu, ve kterém se zavázali, že budou číst knížky 

a dobře je opatrovat, byli prvňáčci 26. 5. 2017 v obřadní síni městyse 

Osvětimany slavnostně pasováni na čtenáře. Pasovací listy a drobná 

odměna, které převzali, potvrdily jejich slib.

Jsme čtenáři Absolventi se předvedli

Jak už je na naší škole tradicí, tak i v tomto roce obhajovali de-

váťáci své absolventské práce. A všichni velmi úspěšně. Témata byla 

zajímavá, většinou se žáci prezentovali v tom, co je zajímá, nebo čemu 

se chtějí v budoucnu věnovat. A tak jsme se dověděli zajímavosti nejen 

o Vietnamu, latinskoamerických tancích, ale i Harry Potterovi a Viktoru 

Sheenovi, rybaření a motokrosu. S nejlepšími pracemi se představí vy-

braní žáci v Základní škole Velehrad v závěru školního roku.
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Na fi lmovce bylo skvěle
Ve dnech 29. - 31. 5. 2017 jsme s žáky páté až deváté třídy, společ-

ně s paní učitelkou Kockovou a paní Vajčnerovou vystartovali na Zlínský 

fi lmový festival. Vše začalo v pondělí 29. 5. před sedmou hodinou ráno. 

Jeli jsme do Starého Města a nastoupili jsme do vlaku směr Otrokovice, 

kde se mělo přesednout na další vlak do Zlína, ale nestalo se tak. Vlak 

nám totiž  ujel, a tak jsme jeli trolejbusem a do Zlína jsme dorazili už 

o půl deváté.

Dopoledne jsme zhlédli první fi lm „Z Paříže do Paříže“. V tento den 

jsme navštívili také workshop „ Nafi lm“, ve kterém jsme se dozvěděli, jak 

fi lm vzniká a poprvé jsme se setkali s virtuální realitou. Čekala nás ještě 

spoustu zajímavých fi lmů (Iris, Lovec much, Čestné pionýrské 3) a zážit-

ků, mezi něž patřil například Baťův mrakodrap a Červený koberec, kam 

přišlo mnoho zajímavých hvězd. Mezi ně patří Kristýna Frejová, Karel 

Smyczek, Pavel Nový a spousta dalších.  Několik našich žáků se rozhodlo 

jít na večerní projekci v letním kině na fi lm „Kong“. Byli jsme rádi, že se 

první den velmi vydařil.  Zlín pomalu utichá a my usínáme se zážitky z 

prvního dne.

Druhý den začal celkem chaoticky, protože jsme se nemohli vyhrabat 

z postelí, ale touha vidět fi lm „Vlaštovky a Amazonky“ nás nakonec pro-

budila. Tento fi lm za brzké ranní vstávání opravdu stál, byl velice pěkný. 

A také jsme se rozloučili s paní uklízečkou Vajčnerovou, kterou vystřídala 

paní učitelka Ivana Gabrielová. Poté následoval snad nejhezčí fi lm, a to 

„Goodbye Berlin“. Tento den jsme měli možnost se podívat i na odkrytí 

dvou hvězd na Chodníku Slávy, na kterém jsou hvězdy známých herců 

a režisérů, kteří hráli v dětských fi lmech. V pět hodin jsme měli na pro-

gramu buď Červený koberec, nebo fi lmy Polar Boy a Pátá loď . Poslední 

jmenovaný byl jediný, který se nemusel překládat a neměl titulky – byl 

totiž slovenský. V šest hodin následoval koncert pro Kapku naděje. Tento 

den jsme měli možnost si zasoutěžit s UTB v oblasti chemie a vytvořit 

si svůj vlastní supergel. Večerní procházka nočním Zlínem byla opravdu 

kouzelná.

Ve středu nám náš pobyt ve Zlíně, bohužel, skončil. 

Vstávali jsme v sedm hodin a sbalili jsme se. Zamířili jsme 

do auly UTB na fi lm „Amélie a horský zázrak“. Před projekcí 

tohoto fi lmu jsme měli štěstí, a viděli jsme naživo režiséra 

a hlavního herce tohoto fi lmu. Po projekci začaly komplika-

ce. Zapomenutý mobil a jeho následné nalezení, díky tomu 

pozdní příchod na workshop „Virtuální realita“, kde jsme si 

vyzkoušeli seskok padákem a hráli hry. V jedenáct hodin 

jsme se přesunuli na další workshop „Filmlab“, a seznámili 

se s tím, jakou práci musí televizní štáb vykonávat. Já a Adé-

la jsme spolu vedli rozhovor o Zlínském festivalu před kame-

rami, za kterými stáli naši deváťáci, Erik Trlida, Martin Vrtal 

a Martin Šilhavík, ostatní žáci obsluhovali střih, zvuk a režii. 

Před posledním fi lmem jsme měli rozchod na oběd. A byl tu 

poslední náš fi lm „ Zozo“, ze kterého jsme měli smíšené poci-

ty, protože pojednával o válce, která vzala hlavnímu hrdinovi 

celou rodinu. Po fi lmu následovalo pouze „běžte se vyčůrat, 

cesta bude dlouhá“. Posmutnělí jsme zamířili na vlakové 

nádraží a odjezdem domů náš pobyt skončil. Zůstane nám 

pěkná vzpomínka, fotografi e a hodně krásných zážitků. Nás 

deváťáků už se to nebude týkat, ale spousta mladších žáků 

se těší na další fi lmovku v příštím roce. 

Michal Buček a Adéla Dudová, žáci 9. třídy

A tak jste se, vážení spoluobčané, ve zkratce dověděli, čím žila naše 

základní škola ve 2. pololetí školního roku. Co se děje v posledním týd-

nu ve škole? Tento je poněkud hektický a probíhá ve znamení mírného 

chaosu při dokončovacích pracích. Uklízíme všechno, co je potřeba uklidit 

– skříně, třídy, kabinety a chodby, třídíme výkresy, dáváme do pořádku 

učebnice a rozdáváme žákům nové. Pracujeme na školním pozemku a na 

zahradě, i když jsme po prázdninách zděšeni, jak nám zarostly. V posled-

ním týdnu se stalo pravidlem, že ještě uspořádáme turnaj mezi žáky 

a učiteli, souboj, na který se velmi těší hlavně žáci. V pátek 30. června se 

deváťáci v tělocvičně školy rozloučí s učiteli, zaměstnanci školy, spolužáky 

a kamarády. V krátkém programu zavzpomínají na uplynulých devět let, 

strávených v naší škole.  A pak dostanou žáci vysvědčení. Jaké asi bude? 

Na závěr mi dovolte, abych za vedení školy popřála všem dětem a žá-

kům prázdniny plné sluníčka a pracovníkům školy krásnou a zaslouženou 

dovolenou. Děkujeme také naše městysu za celoroční podporu a přízeň 

a rodičům za to, že si našli cestu do naší školy a pomáhají v aktivitách pro 

děti. 

Za ZŠ Milena Vaculíková, zástupkyně ředitele školy
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Zajímavosti z historie školství v Osvětimanech
• Od první zmínky o učiteli a škole v Osvětimanech, která pochází z r. 

1684, uběhlo již 333 let.

• V roce 1691 byla postavena nová školní budova z kamene (naproti 

farního úřadu) s jedinou třídou.

• V roce 1879 bylo zahájeno vyučování v nové obecní škole (bývalá 

provozovna Kyjovan).

• Dne 1. listopadu 1922 byla otevřena první a druhá třída nově zalo-

žené měšťanské školy, 1. září 1923 třetí třída.

• 15. 2. 1931 nastoupil do místní měšťanské školy první učitel s vyso-

koškolským vzděláním Inocenc Konvičný. 

• Roku 1947 byla zahájena stavba nové měšťanské školy na Újezdách.

• V roce 1951 byla slavnostně otevřena osmiletá střední škola s 300 

žáky, prvním ředitelem byl Eduard Sychra.

• 1957 byla zřízena školní jídelna, působily zde kuchařky Sychrová, 

Kůřilová a Klučková.

• 1958/1959 uzákoněna devítiletá docházka, a tak se změnil i název 

školy z OSŠ na ZDŠ.

• Od r. 1962 se pořádaly školní plesy SRPŠ v prostorách střední chod-

by.

• V letech 1961 - 1962 navštěvovalo školu 398 žáků.

• Od šedesátých let 20. století bylo budováno školní hřiště.

• V r. 1971 odchází do důchodu po 20 letech pan školník M. Širůčka, 

zatím nejdéle sloužící školník. Na jeho místo přichází J. Bukvald. 

V r. 1978 nastupuje M. Křemeček a odchází v r. 1992. Po něm byl 

školníkem F. Rusňák až do r. 2011.

• V roce 1971 byla zahájena stavba tělocvičny.

• V roce 1973 byla tělocvična slavnostně otevřena.

• Od r. 1973 se rodičovské plesy konaly v tělocvičně.

• V r. 1975 byla vybudována víceúčelová plocha s asfaltovým povr-

chem.

• Školní družina zahájila činnost r. 1975.

• V roce 1976/77 byla dokončena stavba školního skleníku.

• Koncem osmdesátých let byly zaváděny množiny v matematice.

• Po roce 1989 se začaly vyučovat cizí jazyky.

• V roce 1990/91 bylo provedeno oplocení areálu školy.

• V r. 1993 získala ZŠ Osvětimany právní subjektivitu. 

• Nejdéle působící ředitelé - PhDr. Miroslav Břustek 1975 – 1990, 

Mgr. Marie Kordulová 1990 – 2006

Výtah z publikace Historie školství v Osvětimanech 

uspořádala Milena Vaculíková.
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První polovinu roku 2017 měl soubor opravdu nabitou. Folklorní 

rok byl zahájen obnovení tradice Fašaňku v Osvětimanech, který se 

konal v únoru. Folklorní soubor se také zapojil a děti oblékly masky, 

ve kterých vyrazily na obchůzku vesnicí.

Nicméně hned v lednu starší i mladší začali připravovat svá pás-

ma na březnové vystoupení, kdy soubor společně s chasou uspořá-

daly posezení u cimbálu se společným vystoupením. Vystoupení se 

odehrávalo v duchu již dřívějšího programu „Jede vláček Moravů“. 

V rámci programu se střídala taneční pásma chasy a mladšího i star-

šího souboru, představili jsme jednotlivé tance a vesnice, ze kterých 

pocházejí. Po společném programu následovalo posezení u cimbálu, 

Dětský folklorní soubor Klimentek opět nezahálel
kde hrála mladá cimbálová muzika z Osvěti-

man. Nejen, že se zpívalo a tancovalo, pro-

gram obohatily také folklorní hry jako je klo-

bouková a vařajková.

Ani jsme se neotočili a je tu květen, již 

podruhé jsme se vydali na výšlap. Letos naše 

kroky směřovaly k Čertovkám. Aby cesta ne-

byla jen namáhavou cestou, pomocí indicií 

jsme hledali poklad. Po získání všech klíčů a rozšifrování textu jsme 

se dozvěděli, kde se poklad nachází. Jakmile si každý ten svůj našel, 

následovalo opékání u Stupálky. I když byli všichni unavení, hlavně 

rodiče, neminulo nikoho další soutěžení v podobě folklorních zna-

lostí. V rámci soutěžení se děti připravovaly na olympiádu ve Starém 

Městě.

Druhou květnovou neděli se již tradičně konal Den Matek na sále 

v Osvětimanech. Starší zde předvedli pásma tří tanců, které měly na-

cvičené z březnového pásma.

V průběhu roku pravidelně mladší skupinka vystupovala na se-

tkání důchodců. Stala se také nedílnou součástí vítání nových občán-

ků do naší obce, kde svými básničkami a písničkami potěší všechny 

přítomné při této významné události.

První polovina roku utekla jako voda a před námi byl poslední 

měsíc před letními prázdninami. Oproti loňskému červnu byl ten le-

tošní poněkud pozvolnější. První sobotu v červnu, tedy 3. 6. 2017, 

jsme se zúčastnili 2. ročníku Dětské Folklorolympiády, kterou pořádal Tým organizátorůTým organizátorů

Výšlap na čertovkyVýšlap na čertovky
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dětský folklorní soubor Dolinečka ze Starého Města. S jednotlivými 

soubory jsme poměřili nejen sportovní síly, ale také folklorní znalos-

ti. Důležitá byla také spolupráce v týmu a vzájemná podpora, která 

vedla k tomu, že jsme si ze Starého Města odvezli krásné 2. místo 

ve starší kategorii ze 7 dalších folklorních souborů. Jelikož se ten-

to víkend konala spousta dětských dnů, museli jsme se vypořádat 

s úbytkem dětí. Naštěstí nám s počtem pomohli naši kamarádi, za 

jejich účast jim moc děkujeme.

Jak se již stalo tradicí, druhou červnovou sobotu se konal již 

5.  Folklorní festiválek. Tentokrát se veškeré dění odehrálo na ná-

dvoří před vstupem do školy, neboť jak všichni jistě víte, školní 

hřiště je v rekonstrukci. V rámci omezených prostor byl pozván Starší na festiválkuStarší na festiválku

Mladší na festiválkuMladší na festiválku

5.folklorní festiválek – závěr5.folklorní festiválek – závěr
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menší počet souborů, abychom se všichni vlezli. Probudili jsme 

se sice do propršeného rána a už už jsme zvažovali stěhování do 

prostor tělocvičny. Naštěstí se počasí kolem oběda umoudřilo a nic 

nebránilo tomu, aby se akce konala na plánovaném místě. Nakonec 

jsme si všichni užili slunečné odpoledne, pro děti byly připraveny 

dva skákací hrady, pro rodiče bufet s občerstvením.  Letos naše po-

zvání přijali dětské soubory z Vážan, Polešovic a Vřesovic a zahrála 

nám Mladá CM Osvětimany a CM Oskoruša. Celé odpoledne bylo 

zahájeno krátkým průvodem. Postupně jednotlivé soubory zača-

ly představovat na pódiu svá pásma her, písniček, ale také tanců. 

Celé odpoledne by se samozřejmě nepodařilo uskutečnit bez po-

moci rodičů, ale hlavně příznivců našeho souboru, kteří ochotně 

přiložili ruku k organizaci nebo pro pomoc v bufetu, za což jim 

velmi děkujeme. Poděkování patří také sponzorům, kteří poskytli 

finanční pomoc pro konání této krásné akce. Tímto bychom chtě-

li poděkovat jmenovitě: V. P. M. –Trans, s.r.o. Osvětimany, Rybáři 

Osvětimany, ESD Osvětimany, Stolařství Martínek Osvětimany, SDH 

Osvětimany, Divadelní spolek Osvětimany, Klub žen Osvětimany, 

Aleš Pfeffer, Lesní družstvo Osvětimany, Martex Osvětimany, Zele-

nina a zahradnictví Syrovín – Karel Havrda, p. Slačík – Medlovice, 

p. Dresler – Újezdec, p. Skládal – Medlovice.

První polovinu roku mladší děti završí v sobotu 24. 6. vystoupe-

ním na Petropavlovských hodkách v Újezdci.  Děkujeme všem, kteří 

nás podporují svou návštěvou při našem vystoupení. 

Tímto se s Vámi loučíme a věřte, že i po prázdninovém oddechu 

budeme zase pilně trénovat na další vystoupení. Na závěr bychom 

také rádi pozvali všechny, kteří se chtějí k nám připojit, aby neváhali 

a přišli za námi v září na zkoušku, ať už děti do 7 let do mladší sku-

pinky, tak děti od 8 let do skupinky starší. O termínech jednotlivých 

zkoušek budete informovaní na facebookových stránkách našeho 

souboru, nebo u jednotlivých vedoucích. Těšíme se na Vás a přejeme 

krásně prožité léto.

Za DFS Klimentek

 Romana Pelikánová

Folklorolympiáda Staré MěstoFolklorolympiáda Staré Město
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Pravidelně se scházíme každou třetí neděli. Dvanáct až patnáct 

důchodců si najde chvilku pro odpočinek a posezení s přáteli. V letoš-

ním roce máme mezi sebou hodně jubilantů, kteří slaví kulatá výročí. 

Pro každou oslavenkyni je vždy připraven krátký program a gratulace. 

Jednou to byli členové SDH, kteří předvedli hudební scénku z Hasičské-

ho bálu, dvakrát přišly oslavenkyním popřát děti mladšího Klimentku, 

které zazpívaly, zatancovaly a s růžičkami popřály k narozeninám. 

Sedmdesát let oslavila v lednu paní Škrabalová, k osmdesátiletým se 

zařadila v únoru paní Študentová Blažena, v březnu paní Ludmila Čeve-

líková a v dubnu paní Božena Beránková.

V květnu jsme vyslechli zajímavou přednášku „Kosmetika a přírod-

ní produkty“. Paní Blechová Jitka a Macalíková Klára vysvětlily rozdíly 

kosmetických výrobků. Paní Jitka měla připravenou i malou tombolu. 

Klub důchodců

          Ludmila Čevelíková          Ludmila Čevelíková

Blažena ŠtudentováBlažena ŠtudentováBožena BeránkováBožena Beránková

Když za mnou přišla paní Věrka Mičková, 

jestli bych po ní nepřevzala vedení Klubu dů-

chodců, odpověděla jsem, že časem. Ona měla 

ještě spoustu nápadů a plánů, které chtěla 

uskutečnit. Ani jedna jsme nečekaly, že se tak 

brzy vyměníme. Při každé příležitosti si na Věrku 

vzpomenu, posílám nahoru pozdrav. Věrko, jmé-

nem důchodců Ti naposledy děkujeme za to, co 

jsi pro nás a občany městyse vykonala. Čest Tvé 

památce!

Jiřina Křemečková 

Vzpomínka



Osvětimanský zpravodaj

20

www.osvetimany.cz

leden - červen

Klub žen
Pod záštitou Kulturního klubu a Klubu žen bylo v neděli 

4.  června v sále Obecního domu v Osvětimanech připraveno 

pro děti u  příležitosti Dne dětí „Kouzelné divadlo KATONAS“. 

Kouzelník do svého programu a kouzel zapojil i děti, které vel-

mi rády pomáhaly. K zhlédnutí byli i cvičení pejsci, pro děti byla 

připravena tombola. Přestože vystoupení bylo zdarma, kouzel-

níka přišlo zhlédnout pouze 40 diváků, což je velká škoda.

Velikonoční jarmark
Letos jsme převzali štafetu od Kreativní dílničky 

„Kamilka“ v pořádání velikonočního jarmarku, proto-

že hlavní aktérka Kamila Hozíková odcházela z důvo-

du očekávání radostné události. Návštěvníci si mohli 

prohlédnout a zakoupit krásné ruční práce, které vy-

stavovalo 10 prodejců. Byly nabízeny výrobky pletené 

z papíru, malování kamínků, drátkované drobnosti, šité 

předměty a mnoho dalšího zboží s velikonoční téma-

tikou. Členky Klubu žen připravily k ochutnání různé 

pomazánky, jednohubky, zelné saláty a zákusky. Bylo 

nabízeno i několik druhů vín. V kulturním programu 

vystoupily děti z folklorního souboru Vřesovjánek z Vře-

sovic s pásmem velikonočních zvyků. Program obohatil 

i ženský pěvecký soubor „Srnky“ z Nedakonic.
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Bazar darovaného šatstva
Uskutečnil se 19. dubna. Od členek Klubu žen se sešlo větší množství ošacení, které bylo určeno pro Diakonii. Vzešel nápad uspořádat 

bazar oblečení. Za jednotnou cenu 20,- Kč byly nabízeny košile, vesty, kalhoty, dámské kostýmy, sukně, trička, halenky a bundy. Získané 

peníze z prodeje byly věnovány Klubu důchodců. Pokud se nám toto osvědčí, tuto akci bychom chtěly pořádat 2x ročně.

Den matek
Oslavu zahájil starosta Otakar Berka. Přivítal všechny přítomné, 

maminkám popřál k svátku. Jako první vystoupily děti z družiny, 

které zahrály pohádku „Dešťová víla“. Pak již na jeviště nastoupilo 

21 malých námořníků z mateřské školy, kteří měli pro maminky 

pěkný program s básničkami. Při písničce z filmu Titanic tleskal 

celý sál. Poté se děti rozeběhly za svými maminkami, každé s krás-

nou růží. Děti pod vedením p. učitele Cveka a p. učitelky Papayové 

básničky o maminkách zazpívaly. Celé odpoledne ukončila mladá 

cimbálová muzika a starší děti z Klimentku.

Součástí svátečního odpoledne byla výstava „Takové to bylo“. 

Chtěly jsme krátce připomenout, jak se žilo v domácnostech mi-

nulého století. Od občanů bylo zapůjčeno 163 předmětů, které 

byly uspořádány do skupin podle svého významu: domácí práce, 

vybavení kuchyně, doplňkové a zemědělské nářadí. Některé z věcí 

Retro výstava Retro výstava 

Den matek Den matek 

Retro výstava Retro výstava 
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(ruční pračka – valcha dřevěná, skleněná, z mramoru, nahřívací 

žehličky různých velikostí) byly doplněny popiskami, poněvadž 

mladé generaci to nic neříkalo. K zajímavým patřila bílá košatinka 

s vybavením, památník pana učitele Koutského, kravský chomout, 

ruční váhy – mincíře. Starší generace si zavzpomínala na své mlá-

dí, mladším alespoň částečně přiblížila náročnější domácí práce 

s porovnání se současností. Výstava byla otevřena v neděli a v pon-

dělí, kdy si ji dopoledne přišli prohlédnout i žáci základní školy. 

I když výstava nebyla velká, příprava si vyžádala čas a velké úsilí 

všech, kdo se podílel na sběru předmětů, její realizaci a veškeré 

práce s  tím související. Velké poděkování patří všem organizáto-

rům i těm, kdo pomáhali při výzdobě sálu a organizování celého 

svátečního odpoledne.

Den matek Den matek 

Den matek Den matek 

Den matek Den matek 
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Branný den „Záchranné systémy“
V letošním roce jsme oslavu Dne dětí uspořádali jako branný den 

pod názvem „Záchranné systémy“. Celá akce se konala v prostoru 

před Hospodou Na Srubu. Děti při vstupu dostaly pitíčko a lístek na 

špekáček. Všechny přítomné přivítala paní Kateřina Motalová a před-

stavila jednotlivá stanoviště. Jako první si děti mohly prohlédnout 

pro ně to nejzajímavější – auto Policie ČR. Zajímalo je vybavení auta, 

dokonce spustily i houkačku. Od příslušníků děti dostaly různé upo-

mínkové předměty, dospělí pokládali příslušníkům spoustu dotazů.

Manželé Mojžišovi z Uherského Hradiště si svým poutavým vý-

kladem získali mnoho posluchačů a diváků. Ošetření a poskytnutí 

první pomoci pro záchranu lidského života názorně předváděli na 

fi gurantech. Pan Mojžiš do detailů komentoval akci hasičů, kteří 

předvedli ukázku vytažení raněného z osobního auta a jeho ošetření. 

Dalším zajímavým bodem byla akce hasičů při hašení hořícího dom-

ku. Poté si děti posedaly u táboráku a opekly si špekáčky. Své taneční 

umění předvedli při diskotéce s Magdou Mazánovou. Odpoledne se 

zúčastnilo 100 dětí.

Poděkování patří všem, kdo nám při této akci pomáhali, celému 

kolektivu hasičů, panu Červenkovi a celému kolektivu zaměstnanců 

Hospody Na Srubu, kteří nám vyšli maximálně vstříc.
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Kulturní komise
Chtěla bych poděkovat členkám kulturní komise, a to paní Pavle 

Chaloupkové, Janě Omelkové a Kateřině Motalové. Děvčata, díky za 

vaši práci, a to nejen v kulturní komisi. Další mé poděkování patří 

všem občanům, kteří se podílejí na bohaté kulturní činnosti naší 

obce. Poslední poděkování patří městysu a našim zastupitelům za 

podporu. Kultura, to nejsou jen různé akce, ale také chování obča-

nů. Ať už je to čistota a pořádek v obci nebo chování majitelů psích 

mazlíčků a jiné. Vážení majitelé pejsků, noste s sebou sáček a zkuste 

ohnout své tělo a ten bobek po svém mazlíčkovi ukliďte. Navíc je to 

i trochu tělocviku. Co se týká pořádku, stačí se podívat na autobu-

sovou zastávku. A nedělají tam nepořádek jen mladí a školáci. Ani 

dospěláci nehodí použitou jízdenku nebo papírek do koše. Vždyť koš 

na odpadky je tak daleko.  Je tu opět čas prázdnin a dovolených. Tak 

si je užijte v pohodě a nezapomeňte svým kulturním chováním re-

prezentovat náš krásný městys.

Hana Motalová

Sbor dobrovolných hasičů Osvětimany
Jako každým rokem i letos zahájil sbor dobrovolných hasičů v Osvě-

timanech svoji činnost Hasičským bálem, který se letos konal již po-

čtvrté. Bál byl opět našlapán scénkami, bohatou tombolou, zábavou až 

do ranních hodin a my doufáme, že se Vám všem na našem bále líbilo.

Po pilných jarních trénincích našich soutěžních týmů jsme se vydali 

na okrskovou soutěž do Újezdce. Za velkého vedra, ale o to s větším 

nadšením se naše týmy – a to jak ženský, tak mužský, popraly hrdě se 

svou konkurencí a oba týmy skončily shodně na pěkném druhém místě.

Jako každý rok i letos jsme se ujali stavění máje na náměstí. Za 

opravdu velké účasti našich spoluobčanů, kterých bylo opravdu „plné“ 

náměstí, a za doprovodu Mladé cimbálové muziky se máj opět postavi-

la, aby se mohla hrdě tyčit nad Osvětimany.

V průběhu jara jsme zařizovali vše potřebné ohledně vybavení no-

vými uniformami, ale o tom více v samostatném článku.

Bývá již dobrým zvykem, že dětský den osvětimanští hasiči tráví 

ve Vřesovicích. I letos jsme přijali nabídku od vřesovských „Babulí“ a na 

dětský den, tentokrát ve stylu známé televizní pevnosti 

Boyard, jsme přijeli. Dětí bylo nespočet a nejen děti, ale 

i my jsme si parádně celý den užili.

Letos poprvé, ale snad ne naposledy, jsme přivítali 

na hasičárně děti z MŠ Osvětimany. Děti měly možnost 

vidět a seznámit se s vybavením, zásahovými vozy, ale 

načerpat i atmosféru naší hasičské zbrojnice. Podle jejich 

výrazů ve tvářích se u nás dětem líbilo, tak se za námi 

snad zase, za nějaký čas, na hasičku dorazí podívat.

Osvětimany letos měly tu čest stát se jednou z obcí, 

kudy projížděl Slovácký pohár handicapovaných závod-

Vystoupení na Hasičském bále Vystoupení na Hasičském bále 

Vystoupení na Hasičském bále Vystoupení na Hasičském bále 
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níků na hanbicích. Celá tato akce byla organizována ze Žeravic a místní 

hasiči byli požádání o pomoc se zajištěním provozu na silnicích. Celý 

závod proběhl úspěšně a bez komplikací, za což všem hasičům i organi-

zátorům akce patří velké díky. 

Uplynulé období bylo nejen pro sbor, ale i pro zásahovou jednotku 

dosti časově náročné. Proto je na místě poděkování jak hasičům a hasič-

kám za čas a věnované úsilí, tak i za toleranci a ochotu jejich rodinám. 

Stavění máje Stavění máje 

Dětský den BoyardDětský den Boyard Dětský den BoyardDětský den Boyard

Dětský den BoyardDětský den Boyard

Nastává léto, čas dovolených a prázdnin. V posledních letech 

bývají léta hodně tropická a bohatá na bouřky. Přeji nám všem, 

abychom se obešli bez požárů, větrných poryvů a velkých srážek, 

které by nám letní období zkomplikovaly. Zároveň Vám přeji krás-

nou dovolenou a chvíle odpočinku strávené tak, jak si sami nejvíce 

přejete.

Za výbor SDH Patrik Slovák

Nové vycházkové uniformy pro SDH Osvětimany – NADACE Agrofert

čtvrtiny s tím, že jednu čtvrtinu zaplatí každý hasič z vlastní kapsy, jed-

nu čtvrtinu zaplatí sbor z naší kasy, do které se peníze snažíme vydělá-

vat sběry železa, hasičskými bály apod., jednu čtvrtinu zaplatí městys 

Osvětimany a o poslední čtvrtinu jsme požádali právě výše zmíněnou 

Nadaci Agrofert.

Čekání bylo dlouhé a všichni naši členové snad už ani nedoufali 

v  kladný výsledek, nicméně po Novém roce došel dlouho očekávaný 

mail s radostnou informací - grant jsme získali.

Ihned začalo plánování s námi vybraným dodavatelem – fi rmou 

Koutný s.r.o., Prostějov, kteří pro naši jednotku zabezpečili veškerý 

servis – zaměření velikostí (u nás na hasičské zbrojnici), výrobu uni-

forem, umístění nášivek, prostě vše, co se týkalo výroby. Celkem bylo 

vyrobeno 27 uniforem, z toho 17 pánských a 10 dámských.

Na konci loňského roku náš sbor zjistil informace o novém možném 

„dotačním titulu“ vypisovaném NADACÍ Agrofert, sloužící k podpoře 

všech dobrovolných jednotek hasičů v České republice pod názvem 

„Hasičský fond“. Rozhodli jsme se tedy, že si žádost zkusíme vyplnit 

a o podporu požádat.

Náš sbor vlastnil do této doby pouze čtyři kompletní vycházkové 

uniformy, a to z toho důvodu, že jsme vždy upřednostňovali hasební 

materiál a věcné prostředky požární ochrany, jako jsou zásahové oděvy, 

přilby, čerpadla, hadice, apod. Ostatní členové měli k dispozici pouze 

vycházkové košile doplněné nárameníky a kravatou.

Ihned na začátku plánování jsme si nastavili systém fi nancování, 

přičemž jsme se rozhodli, že chceme být spoluúčastníky a co největší 

část si uhradit sami. Tak se i stalo a my zvolili fi nancování celé akce na 
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Členové SDH  v nových vycházkových uniformáchČlenové SDH  v nových vycházkových uniformách

Chci tímto článkem za všechny členy poděkovat Nadaci AGROFERT 

za podporu našeho projektu, městysi Osvětimany za poskytnutí čtvrti-

ny fi nancování a v neposlední řadě fi rmě Koutný za perfektní výrobu 

uniforem, které budou, jak doufáme, mnoho let sloužit při reprezentaci 

sboru a celé naší obce.

Patrik Slovák,

Jednatel SDH Osvětimany

Zásahová jednotka SDH Osvětimany

prakticky vyzkoušeli. Součástí tohoto výcviku byl i výcvik velitelů.

V květnu byla zásahová jednotka oslovena klubem žen k účasti na 

Dnu bezpečnostních systémů, kde jsme předvedli vyproštění z vozidla 

a první pomoc, pak hasební zásah na hořící objekt. Na konci května byl 

naší jednotce vyhlášen poplach s tím, že došlo k požáru lesa za Vlčá-

kem. Po příjezdu oznámeno, že se jedná o prověřovací cvičení a jednot-

ka provedla zásah na určeném území. V červnu jsme se zúčastnili kurzu 

první pomoci se záchrannou službou JMK, na který jsme byli pozváni 

od SDH Žeravice.

Za tuto činnost chci poděkovat celé zásahové jednotce městyse 

Osvětimany.

Michal Mlčák,

velitel jednotky

Letošní rok zahájila naše zásahová jednotka svou činnost hned 

20 minut po půlnoci, když všichni oslavovali Nový rok - byla vyslána 

k technické pomoci na hotel Buchlov.

Jak je již zvykem, tak na pravidelných měsíčních schůzích provádí-

me pravidelné školení. V březnu jsme se zúčastnili součinnostního vý-

cviku u HZS v Uherském Hradišti, kde jsme pod dohledem vyhledávali 

osoby v prostoru, ve kterém nebylo vidět. Následně jsme prohledávání 

vyzkoušeli i za použití termokamery. Následně jsme byli prakticky pro-

školeni ve způsobu nepřímého hašení v uzavřeném prostoru. V dub-

nu proběhlo základní školení nových hasičů, které jsme připravili na 

silnici k ČOV. Všem novým hasičům bylo podrobně představeno naše 

zásahové vozidlo CAS 32 (Tatra 815) a veškeré vybavení. Poté byl výcvik 

zaměřen na hašení požárů v otevřených prostorách, kde si vše hasiči 
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Včelaři
Kolik bude medu?

kraje (jižní kolo). Setkání mladých včelařů přispělo k navázání nových 

přátelství, vzájemné výměně zkušeností i k porovnání toho, jak se 

v kterém kroužku daří zvládat výchovu k chovu včel a vztah k přírodě.

Dne 2. dubna 2017 se uskutečnila včelařská přednáška v loutko-

vém sále Kulturního domu v Kyjově. Pro včelaře a veřejnost přednášel 

včelařský odborník Ing. Michal Mačička CSc. Přednášející je uznávaný 

mezinárodní pedagog, vedoucí pracovník, publicista, vydavatel, včelař, 

fotograf a fi lmař, vedoucí organizační pracovník v oblasti včelařství 

a fi lmové tvorby. Za vědeckou dlouholetou práci byl několikrát oceněn.

21. - 23. dubna 2017 nás navštívili včelaři ze Slovinska a Itálie. Te-

matický třídenní zájezd byl organizován po Slovenské republice. Šede-

sát tři účastníků tematického zájezdu jsme doprovázeli za účasti včelařů 

České Budějovice, Myjavy a naší ZO. Navštívili jsme několik zajímavostí. 

Gazdovský dvor - Myjava, Turá Lúka. Stará Turá, Myjava apidomček 

Jána Juráša, Lázně Piešťany, Mohylu Milana Rastislava Štefanika, vý-

roba mezistěn ZO Myjava, Trenčínský hrad, Včelárskou paseku Králo-

va pri Senci (muzeum). Ve Smolenic, je jedinečná nejlepší medoviny 

a příjemné prostředí. Najdete jí jen pár kroků od pohoří Malých Karpat, 

kousek od Smolenického zámku. Medovina má spousty mezinárodních 

ocenění. Hosté za Slovinska a Itálie oceňují všechna přátelské setkání, 

které se uskutečňují každý rok.

4. - 5. května 2017 jsme navštívili českobudějovické včelaře u pří-

ležitosti 150. výročí včelařství na Českobudějovicku. Akcí se zúčastnili 

zástupci ČSV, z.s., jeho předsedkyně Mgr. Jarmila Machová a tajemník 

Ing. Petr Šerák. Přítomni byli mj. předseda OO České Budějovice Josef 

Zimen, ředitel KVS MVDr. František Kouba, Ing. Václav Krištůfek z Bio-

logického centra AV ČR, jeden z řešitelů společného projektu českých 

a bavorských včelařů „Včely neznají hranice“, Ing. Václav Kříž, autor fo-

tografi í zmíněné výstavy „Včela na květu a další hosté“.

Je zde jen malý výčet několika včelařských akcí, kterých se účastní 

včelaři a veřejnost se zájmem o přírodu. Probíhá včelařské léto a včelaři 

pečují o přípravu kvalitního medu a medoviny pro rodinu a své přátele.

František Šišák

Odpověď není snadná. Medu bude o něco méně oproti předchozím 

letům. Kvalita medu po prvním vytáčení překonává veškeré očekává-

ní, a je na velmi dobré úrovni. Věřím, že i v letošním hodnocení budou 

naše medy opět oceněny, tak jako tomu bylo na mezinárodním hod-

nocení v  loňském roce. Medy se liší podle lokality, způsobu včelaření 

a přístupu včelaře. Každý rok závisí na průběhu počasí.

Silné mrazy v zimě včelám nevadí. Oslabila je však prudká změ-

na počasí na přelomu jara. Došlo k citelnému ochlazení a mráz poničil 

květenu převážně ovocných stromů. Následné kroupy dokončily dílo 

na ovocných stromech. Jsme optimističtí a potěšeni dobrým zdravot-

ním stavem a kondicí chovaných včelstev. Jižní Morava má výhody, při 

dobrém počasí začíná snůška o dva až tři týdny dříve. Je to minimálně 

o jednu snůšku medu oproti jiným oblastem navíc. Příznivé počasí po-

zitivně ovlivňuje medné výnosy. V našem podhůří je i velkou výhodou 

medovicová snůška.

Včelařská členská základna se ustálila na patnácti včelařích, kteří 

se starají o 127 včelstev. Mladí včelaři opět zabodovali na soutěži Zlatá 

včela 2017, která se konala v Lužicích na Hodonínsku. Soutěžní klání 

mladých včelařů měřilo síly v posledním dubnovém víkendu. Soutěži-

lo šedesát pět účastníků z deseti včelařských kroužků Jihomoravského 

Zahrádkáři
Příroda zahrádkářům opět nepřeje

Ještě horší to asi bude v pěstitelské pálenici. V loňském roce jsme pro ne-

dostatek ovoce zahájili sezonu až v říjnu a letos to bude asi obdobné. Bude-

me rádi, když se nám podaří pěstitelskou pálenici otevřít aspoň na omezenou 

dobu a těm málo stálým zákazníkům vyhovět. Prosíme proto, aby případní 

zájemci nahlásili v první polovině září na tel. 776 152 726 množství a přibliž-

ný termín a přihlášení neodkládali, protože pěstitelské pálení bude provádě-

no (z technologických důvodů) asi jen 2 měsíce.

I v letošním jarním období zasáhly mrazíky a později i kroupy zahrady ne-

jen u nás, ale i v okolí. Někde více, někde méně. K tomu se v dnešních dnech 

připojuje i sucho. Takže se opakuje situace z loňského roku, kdy byl také velký 

nedostatek ovoce.

Proto také očekáváme, že bude menší zájem o drcení a lisování ovoce na 

mošt. Jádrové ovoce možná nějaké bude. Termín zahájení lisování oznámíme 

v obecní vývěsní skříňce i na webových stránkách obce (tel. 77 55 44 100).
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V letošním roce Český zahrádkářský svaz slaví 60. výročí od založení. 

Celostátní oslavy zahrádkářského jubilea vyvrcholí 5. – 8. října na výstavišti 

Flora Olomouc s bohatým odborným a doprovodným programem. Současně 

proběhne mezinárodní přehlídka ovoce Europom 2017. Bližší informace bu-

dou zveřejňovány na webových stránkách www.zahradkari.cz.

Také naše základní organizace se hodlá oslav účastnit. Termín zájezdu 

zveřejníme obvyklým způsobem.

U příležitosti 60. výročí Českého zahrádkářského svazu bylo republikovou 

radou ČZS uděleno naší základní organizaci Čestné uznání za dlouholetou 

práci ve prospěch ČZS. Čestné uznání při této příležitosti bylo uděleno také 

našemu současnému předsedovi Jaroslavu Širůčkovi. Blahopřejeme.

Za výbor ČZS Pavel Kníž

Rybáři
Přehrada stále bez vody

Členové našeho rybářského spolku se stále musejí smířit 

s tím, že osvětimanská přehrada je vypuštěna, a proto musejí 

trávit chvilky u vody na sousedních revírech, nicméně se již 

začíná blýskat na lepší časy.

Začátkem roku započaly avizované práce na přehradě 

vybudováním příjezdové cesty pro těžkou techniku s násled-

ným odtěžováním sedimentu dna, kterého bylo nakonec 

odvezeno 15 000 m3. Aktuálně se dokončuje sanace betono-

vých částí přepadu, výměna výpustných ventil, do podzimu 

by mělo být celé dílo předáno a započato opětovné napouš-

tění přehrady. Za zmínku stojí ,,bobří dílo“, které vyrostlo po 

vypuštění přehrady v její přítokové části směrem k Vřesovské-

mu rybníku a svědčící o tom, že bobrům se v okolí Osvětiman 

úspěšně daří měnit okolní prostředí ke svému obrazu.

I když náš spolek aktuálně nemůže hospodařit na výše 

vypuštěném revíru, tak jsme neustali v další činnosti a začát-

kem jara jsme opětovně otevřeli rybářský kroužek pro děti 

k získání prvního rybářského lístku, který úspěšně zakončilo 

10 dětí. Tyto od našeho spolku získají svou první povolenku 

zdarma, souběžně proběhlo i školení dospělých zájemců, kdy 

zkoušky úspěšně složilo 6 zájemců. 

Všichni tak rozšíří naši členskou základnu, která k aktu-

álnímu datu čítá 376 členů. Začátkem měsíce července se na 

Vřesovském rybníku uskuteční ,,Noční rybářské závody“, kte-

ré náš spolek bude pořádat již druhým rokem a kde jsou zváni 

jak rybáři, tak i široká veřejnost.

V tomto roce proběhnou dva termíny pravidelných bri-

gád, kdy bude upraveno sečením okolí přehrady i Vřesovské-

ho rybníku a již se všichni těšíme, až se v příštím roce naše 

napuštěná nádrž stane opět místem, kde si budou chodit 

odpočinout jak rybáři, tak místní občané.

Vít Klučka,

místopředseda Vypuštěná přehradaVypuštěná přehrada

Oprava hráze Oprava hráze 
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Šachový oddíl žáků a mužů
Šachový oddíl žáků a mužů – jaro 2017

Po Vánočních svátcích pokračovala činnost klubu dle zajetých kolejí. 

V trenérské pozici pokračoval pan Lubomír Macků. Šachový kroužek fungu-

je 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 šacho-

vého klubu – na Obecním domě (za knihovnou). Zatím se do soutěží zapojilo 

8 dětí a kroužek i oddíl je otevřen všem zájemcům. Muži trénují každý pátek 

od 19hod. v přísálí místní restaurace.

Před Vánocemi 3.12. 2016 se konala třetí VC Uherského Hradiště v Dol-

ním Němčí na kulturním domě. Turnaje se zúčastnilo celkem 44 mladých 

hráčů. Ve starší kategorii (ročník 2001-2005) nastoupilo 20 hráčů a v mladší 

kategorii (ročník 2006 a mladší) nastoupilo 24 hráčů. Hrálo se na 7.kol 2x15 

minut. Barvy našeho klubu hájilo celkem 5 hráčů. V kategorii starších nastou-

pili 4 hráči a dařilo se dobře. Vašek Ondřej uhrál 6 bodů a umístil se na výbor-

ném 2. místě. Vašek Jakub uhrál 3 body a umístil se na 16. místě, Hlaváček 

Ondřej uhrál 2,5 bodu a umístil se na 17. místě, Pelikán Tadeáš uhrál 2,5 bodu 

a umístil se na 18.místě. V mladší kategorii jsme měli jednoho zástupce. Juřík 

Filip uhrál 3,5 bodu a umístil se na pěkném 12. místě.

Sezona čtyř turnajů VC Uherského Hradiště vyvrcholila 14. 1. 2017 v Ku-

novicích na Panském dvoře. Turnaje se zúčastnilo celkem 62 mladých hráčů. 

Ve starší kategorii (ročník 2001-2005) nastoupilo 27 hráčů a v mladší katego-

rii (ročník 2006 a mladší) nastoupilo 35 hráčů. Hrálo se na 7 kol 2x15 minut. 

Náš klub reprezentovali celkem 3 hráči. V kategorii starších nastoupili 2 hráči 

a dařilo se. Vašek Ondřej uhrál 4 body a umístil se na pěkném 8. místě. Vašek 

Jakub uhrál 3 body a umístil se na 18. místě. V mladší kategorii jsme měli 

jednoho zástupce. Juřík Filip uhrál 3,5 bodu a umístil se na pěkném 19. mís-

tě. Je třeba ještě připomenou, že po vyhlášení vítězů turnaje byly vyhlášeny 

celkové výsledky všech čtyř turnajů VC Uherského Hradiště. Náš tým zazna-

menal velký úspěch a to díky Vaškovi Ondrovi, který se v kategorii starších 

žáků umístil na výborném 1. místě. Touto cestou mu za náš klub moc gratu-

luji a děkuji za reprezentaci klubu. Další hráči dosáhli těchto výsledků. Starší 

žáci: Hlaváček Ondřej 33. místo, Vrtal Josef 34. místo, Vašek Jakub 37. místo, 

Pelikán Tadeáš 38. místo. Mladší žáci se umístili takto: Juřík Filip 15. místo, 

Dubský Jindřich 38. místo.

Regionální přebor mládeže Uherského Hradiště se konal 25. 2. 2017 

v Boršicích v kulturním domě. Turnaje se zúčastnilo celkem 49 mladých hráčů. 

První tři hráči v každé kategorii obdrželi medaile a diplomy. Náš klub repre-

zentovali celkem 3 hráči. V kategorii H13 nastoupili 3 hráči. Vašek Jakub uhrál 

4 body a obsadil pěkné 6. místo. Hlaváček Ondřej uhrál 2,5 bodu a získal 11. 

místo. Pelikán Tadeáš uhrál 1,5 bodu a umístil se na 12. místě. Hradní věž se 

konala v Brumově-Bylnici 6. 5. 2017 v kulturním domě. Turnaje se zúčastnilo 

celkem 81 mladých hráčů. To je na dnešní dobu velká účast. V kategorii A (do 

18let) nastoupilo 30 hráčů. V kategorii B (ročník 2005 a mladší) nastoupilo 51 

hráčů. Hrálo se na 7 kol švýcarským způsobem tempem 2x15 minut. Turnaj 

začal v 9.00hod a končil slavnostním fi nále se živými šachy na hradě Brumov-

-Bylnice. Všichni vítězové obdrželi diplomy a krásné věcné ceny.

Náš klub reprezentovali celkem 3 hráči. V kategorii A nastoupil Vašek On-

dřej uhrál 4 body a dostal se na pěkné 9. místo. V kategorii B nastoupili Vašek 

Jakub, uhrál 4body a umístil se na 20. místě. Hlaváček Ondřej uhrál 3 body 

a umístil se na 30. místě.

Muži pokračovali v rozehrané sezoně 2016/2017 se dvěma mužstvy 

Osvětimany A a Osvětimany B.

Tým Osvětimany A v Regionálním přeboru Uherského Hradiště odehrál 

všechny zápasy dle rozpisu a umístil se na pěkném 7. místě. Přikládám ko-

nečnou tabulku a výsledky jednotlivých hráčů.

Poř. Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PH 1 PH 2 PH 3

1 ŠO Kunovice B * 8 3½ 4½ 3½ 7 4 6½ 6 16 43 17,5

2 TJ Vlčnov C 0 * 5 5 2½ 5 4 6 5 16 32,5 11

3 SK Boršice C 4½ 3 * 2½ 4½ 6½ 6½ 5½ 3½ 15 36,5 11,5

4 ŠK Dolní Němčí B 3½ 3 5½ * 5½ 4 4 6 7 14 38,5 14

5 ŠK Staré Město G 4½ 5½ 3½ 2½ * 4½ 6 1 4 13 31,5 11,5

6 TJ Mařatice 1 3 1½ 4 3½ * 5 5 5 10 28 7

7 KK-ŠK Osvětimany A 4 4 1½ 4 2 3 * 4½ 5½ 9 28,5 8,5

8 ŠK Staré Město F 1½ 2 2½ 2 7 3 3½ * 5½ 6 27 7

9 TJ Velehrad 2 3 4½ 1 4 3 2½ 2½ * 4 22,5 5

Šach. Jméno Rtg FED FideID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Body Partie Rtg 

prům.

1 Vrtal Jaroslav 2035 CZE 314749   1 0   0 ½  1,5 4 1969

2 Churý Petr 1773 CZE 345229  ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ 0 3 8 1790

3 Kunc Pavel 1730 CZE  ½ 1   0  1  2,5 4 1696
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4 Macků Lubomír 1587 CZE  1   1 1 0 ½ ½ 4 6 1724

5 Zálešák Milan 1646 CZE  ½  ½    0  1 3 1610

6 Nesvadba Lukáš 1378 CZE  ½ ½       1 2 1525

7 Vašek Ondřej 1397 CZE    1  1    2 2 1743

8 Peška Martin 1331 CZE 345377  1 0 0 ½   ½ 0 2 6 1600

9 Luňák Květoslav 1396 CZE      0 1 0  1 3 1589

10 Mrva Štěpán 1432 CZE  ½ ½ 1 1  0 1 0 4 7 1436

11 Poláček Arnošt 1577 CZE      0 0  0 0 3 1596

12 Ondrůšek Radek 1293 CZE  1 0 ½ 0 ½ 0  ½ 2,5 7 1376

13 Vrtal Roman 1275 CZE   1 1 0 1   ½ 3,5 5 1441

14 Mlčák Jaroslav 1126 CZE       0   0 1 1449

15 Vrtal Martin 1281 CZE         ½ 0,5 1 1277

Tým Osvětimany B v Regionálním soutěži Uherského Hradiště odehrál všechny zápasy dle rozpisu a získal pěkné 7. místo. Přikládám konečnou tabulku a 

výsledky jednotlivých hráčů.

Poř. Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 PH 1 PH 2 PH 3

1 TJ Orel Nivnice * 2½ 4 2½ 2½ 4 3 3 15 21,5 9

2 TJ Polešovice 2½ * 1 3 3½ 4 2½ 4 14 20,5 6,5

3 ŠO Kunovice C 1 4 * 3 2½ 1½ 3 4 13 19 7

4 ŠK Staré Město H 2½ 2 2 * 2½ 4 3½ 3½ 11 20 8

5 TJ Vlčnov D 2½ 1½ 2½ 2½ * 1½ 4½ 4 9 19 7

6 ŠK Staré Město I 1 1 3½ 1 3½ * 3 1 9 14 6

7 KK-ŠK Osvětimany B 2 2½ 2 1½ ½ 2 * 3 4 13,5 4

8 ŠK Ostrožská Nová Ves 2 1 1 1½ 1 4 2 * 3 12,5 4,5

Šach. Jméno Rtg FED FideID 1 2 3 4 5 6 7 Body Partie Rtg 

prům.

1 Poláček Arnošt 1577 CZE 0 ½  ½ 0  1 2 5 1818

2 Nesvadba Lukáš 1378 CZE      0  0 1 1926

3 Mrva Štěpán 1432 CZE   0 ½  0 0 0,5 4 1604

4 Luňák Květoslav 1396 CZE   0 ½ 1   1,5 3 1611

5 Peška Martin 1331 CZE 345377 0 ½   ½  ½ 1,5 4 1487

6 Ondrůšek Radek 1293 CZE 1 0 0 ½ 0  ½ 2 6 1554

7 Vrtal Martin 1281 CZE   ½     0,5 1 1370

8 Vrtal Roman 1275 CZE 0 1    1  2 3 1072

9 Mlčák Jaroslav 1126 CZE 1 1  ½  0  2,5 4 1021

11 Vašek Jakub 1059 CZE   0     0 1 1309

12 Hlaváček Ondřej 1000 CZE     0 1 0 1 3 1194

Závěrem bych chtěl poděkovat našim hráčům za reprezentaci naší obce. Dále bych poděkoval trenérovi, rodičům, obecnímu úřadu a všem našim 

příznivcům.

Všem přeji slunečné léto, krásné prožití letní dovolené a dětem krásné prázdniny.

Roman Vrtal
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Hradní věž Brumov-BylniceHradní věž Brumov-Bylnice           Regionální přebor Boršice          Regionální přebor Boršice

3.VC Dolní Němčí3.VC Dolní Němčí

4.VC Kunovice4.VC Kunovice
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Fotbal 
Žáci 

OSV.- NIVNICE 3:0

O.N.VES - TJ OSVĚTIMANY  6:2  (1:0)

TJ OSVĚTIMANY - HRADČOVICE  0:3 (0:1)

BŘESTEK - TJ OSVĚTIMANY  1:1 (0:1)

TJ OSVĚTIMANY - ÚJEZDEC  9:0 (4:0)  

PRAKŠICE - TJ OSVĚTIMANY  0:5 (0:1)

TJ OSVĚTIMANY - MISTŘICE  3:1 (3:0)

TJ OSVĚTIMANY - VELEHRAD  8:1 (5:0)

ŠUMICE - TJ OSVĚTIMANY  2:3 (0:2)

TJ OSVĚTIMANY - BABICE   3:0 K

NAPAJEDLA B - TJ OSVĚTIMANY  5:1 (1:1)

TJ OSVĚTIMANY - BÁNOV  1:2 (1:0)

JALUBÍ - TJ OSVĚTIMANY  0:4 (0:1)

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 O. N. Ves 26 22 2 2  149:18 68

2 Břestek A 26 19 5 2  122:19 62

3 Napajedla B 26 19 0 7  140:39 57

4 Bánov 26 17 1 8  137:54 52

5 Hradčovice 25 16 4 5  87:32 52

6 Nivnice 25 17 0 8 166:67 51

7 Osvětimany 25 16 1 8  100:43 49

8 Prakšice 26 14 4 8  91:42 46

9 Velehrad 26 9 2 15 100:109 29

10 Mistřice 26 6 1 19 43:119 19

11 Babice 26 6 0 20 49:118 18

12 Šumice 26 5 0 21 31:150 15

13 Újezdec 26 3 3 20 28:143 12

14 Jalubí 26 0 0 26  16:306 0

Soupiska ročník 2016/2017

BRODA MARTIN   DUBSKÝ JINDŘICH

DUDÁK ONDŘEJ   HAVRDA DOMINIK 

HAVRDA VILEM   JUŘÍK FILIP

KNÁPEK RADEK   KLÁT FILIP

KOLAJA ŠTĚPÁN   KOZLÍČEK ŠTĚPÁN

PELIKÁN TADEÁŠ  RAJSIGL BRONISLAV

SOBOTKA JAKUB  VAJČNER MAREK

VAŠEK JAKUB   VAŠEK ONDŘEJ

ŽIŠKA PETR

STŘELCI BRANEK

VAŠEK ONDŘEJ       35 KLÁT FILIP 34

RAJSIGL BRONISLAV 8 VAŠEK JAKUB 4

KOLAJA ŠTĚPÁN  3

VÝBOR TJ Osvětimany děkuje všem žákům TJ Osvětimany za vzor-

nou reprezentaci našeho městyse, dále trenérům B. Mrkůsovi , J. Haná-

kovi i  rodičům za   pomoc při vedení  žákovského mužstva. Poděkování 

patří všem sponzorů, hlavně panu Ing. V. Mynářovi za fi nanční podporu 

mládežnické kopané v Osvětimanech.



Osvětimanský zpravodaj

33

www.facebook.com/ObecOsvetimany

2017

Kopaná v Osvětimanech slaví v roce 2017 85.  výročí od založení fot-

balového oddílu SK Osvětimany. Letošní konečné 2. místo mužů v 1. A 

třídě skupiny B Zlínského kraje je nejlepším umístěním v jeho 85. leté 

historii. 

  Naši fotbalisté tak dali symbolický dar k výročí osvětimanské ko-

pané i pěkný dárek panu Ing. V. Mynářovi k jeho 50. narozeninám. HOŠI 

DĚKUJEM!!!

Poděkování patří také celému realizačnímu týmu, všem sponzorům 

za fi nanční podporu, správci areálu L. Křemečkovi, hospodě manželů 

Márových i R. Náplavovi za vzorný provoz v celé jarní sezóně.  

Poděkování

Fotbal 
Muži 

TJ OSVĚTIMANY - TJ NIVNICE  1:0 (0:0)

Branka: Zýbal Ondřej

TJ SOKOL ÚJEZDEC - TJ OSVĚTIMANY  2:1 (2:0)

Branka: Otáhal Matěj.

TJ OSVĚTIMANY - TJ SKAŠTICE  2:0 (0:0)

Branky: Chaloupka Petr, Zýbal Ondřej

TJ DOLNÍ NĚMČÍ - TJ OSVĚTIMANY  3:2 (1:1)

Branky: Zýbal Ondřej, Křemeček Luboš

TJ OSVĚTIMANY - SOKOL ŽALKOVICE  3:1 (2:0)

Branky: Otáhal Matěj 2, Křemeček Luboš

FC MALENOVICE - TJ OSVĚTIMANY  2:4 (1:2)

Branky: Otáhal Matěj 2, Zýbal Ondřej 2

TJ OSVĚTIMANY - TJ VLČNOV  8:0 (4:0)

Branky: Otáhal Matěj 3, Zýbal Ondřej 4, Švrček Marián 

TJ OSVĚTIMANY - KVASICE  6:3 (3:1)

Branky: Žandovský Marek, Otáhal Matěj, Zýbal Ondřej, Šmatelka 

Pavel, Švrček Marián, vlastní 

FC KORYČANY - TJ OSVĚTIMANY 1:2 (1:0)

Branky: Křemeček Luboš, Zýbal Ondřej

TJ OSVĚTIMANY - HLUK  5:0 (1:0)

Branky: Šmatelka Pavel 2, Otáhal Matěj 2, Zýbal Ondřej

NAPAJEDLA - TJ OSVĚTIMANY 2:2p (2:0)  (5:6 pk)

Branky: Zýbal Ondřej p, Brhel Michal

TJ OSVĚTIMANY - NEDACHLEBICE 6:2 (1:1)

Branky: Zýbal Ondřej 2, Otáhal Matěj 2, Žandovský Marek, Křeme-

ček René

BOJKOVICE - TJ OSVĚTIMANY 2:2 (0:2)  (4:2 pk)

Branky: Zýbal Ondřej, Švrček Marián

I.A skupina B 2016-2017

1 Hluk 26 17 4 2 3 61 : 25 61

2 Osvětimany 26 17 2 1 6 77 : 40 56

3 Kvasice 26 16 0 6 4 62 : 30 54

4 Bojkovice 26 12 3 1 10 50 : 46 43

5 Napajedla 26 11 3 3 9 52 : 49 42

6 Koryčany 26 10 2 4 11 40 : 33 38

7 Skaštice 26 10 4 0 12 55 : 55 38

8 Nedachlebice 26 10 2 3 11 41 : 50 37

9 Vlčnov 26 10 2 2 12 35 : 51 36

10 Žalkovice 26 9 4 0 13 47 : 46 35

11 Dolní Němčí 26 10 0 3 13 35 : 52 33

12 Nivnice 26 8 2 1 15 37 : 51 29

13 Újezdec 26 9 0 1 16 36 : 61 28

14 Malenovice 26 4 1 2 19 27 : 66 16

Nejlepší střelci mužů

Zýbal Ondřej  27 Otáhal Matěj 17

Ondroušek Tomáš  6 Křemeček Luboš  5

Žandovský Marek  5

TJ OSVĚTIMANY  REPREZENTOVALI:

Brázdil Vít, Zálešák Adam, Šmatelka Pavel, Trávníček Filip, Fišer Erik, 

Chaloupka Petr, Švrček Marián, Křemeček René, Křemeček Luboš, Brhel 

Michal, Otáhal Matěj, Válek Jaroslav, Ondroušek Tomáš, Žandovský Ma-

rek, Ohnutek Lukáš, Juřena Jaroslav, Zýbal Ondřej.

Trenéři: V. Filásek, ing. V. Mynář, F. Trávníček.
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Krásné prázdniny a dovolenou Vám všem přeje redakce  :)

Léto s fi lmem v kinokavárně Osvětimany

Kulturní a společenské akce ve II. pololetí roku 2017

Červenec

  21.7. Miluji tě modře

Srpen

Dovolená

Příjemné prožití prázdnin a dovolených přejí zaměstnanci kinokavárny.

Termín konání NÁZEV AKCE Místo konání 

6.8. Mše v 15.00 hodin Hora sv. Klimenta

12.8. Letní myslivecká noc Hospoda Na Srubu

3.9. Mše v 15.00 hodin Hora sv. Klimenta

září* Chřibákův pohádkový les Hospoda Na Srubu

září* O putovní pohár starosty - šachový turnaj Obecní dům

9. - 10.9. Slovácké slavnosti vína a otevřených památek Uherské Hradiště

1.10. Mše v 15.00 hodin Hora sv. Klimenta

7. - 8.10. Slovácké hody s právem Obecní dům

27.10. Oslavy 99. výročí vzniku ČSR + Lampionový průvod náměstí v Osvětimanech

4.11. Divadelní bál "Bigbít s kapelou V.S.P. band" Obecní dům

26.11. X. Setkání s důchodci Obecní dům

1.-2.12. Adventní věnce - Marie Mrvová Obecní dům

2.12. VI.Vánoční jarmark+rozsvěcování vánočního stromu Obecní dům

10.12. Vánoční rozjímání Obecní dům

*termín bude upřesněn
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Kaple sv. VendelínaKaple sv. Vendelína

Kaple sv. VendelínaKaple sv. Vendelína
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