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Informace Úřadu městyse Osvětimany

Úvodní slovo
starosty městyse

V

ážení spoluobčané, první po−
lovina roku 2013 je za námi
a k Vám se dostává červen−
cové číslo Osvětimanského zpravo−
daje. Na jeho úvodní stránce Vás pra−
videlně informuji o všech významných
akcích, záměrech i událostech, které
proběhly nebo se chystají k realizaci
v našem městyse. A nebude tomu ji−
nak i nyní.
První měsíce tohoto roku byly
ve znamení tuhé a hlavně dlouhé
zimy se spoustou sněhu. Udržet
všechny místní komunikace a chod−
níky v dobrém a hlavně sjízdném
a schůdném stavu vyžadovalo vyna−
ložení velkého úsilí našich zaměst−
nanců a smluvních partnerů, kteří
dělali, co mohli, aby bylo vše včas
uklizeno. Mnohdy se úklid sněhu
protáhl do pozdních odpoledních
i večerních hodin, protože dát do po−
řádku všechny chodníky a cesty je
časově velmi náročné. S déle trvající
zimou se sníh uklízel ještě v měsíci
dubnu, a z tohoto důvodu se značně
zvýšily finanční náklady na zimní
údržbu. Dosáhly až 90 procent celo−
ročních plánovaných nákladů.
Ale nejen zimou žila naše obec.
První měsíce byly věnovány příprav−
ným administrativním pracím pro
investiční akce, které budou realizo−
vány v druhé polovině tohoto roku.
Jedná se o následující:
1. Snížení energetické náročnosti bu−
dovy hasičské zbrojnice v Osvěti−
manech.
Bude provedeno zateplení budovy,
výměna oken a vrat, přístavba soci−
álek. Stavba bude zahájena v druhé
polovině měsíce července a dokon−
čena do hodů. Realizaci bude pro−
vádět firma Štefan Vašek, která
zvítězila ve výběrovém řízení.
2. ZTV U hřbitova – 2. Etapa.
Jedná se o pokračování první etapy.
Budou prodlouženy inženýrské
sítě pro další čtyři rodinné domy
v dané lokalitě (vodovod, plyn,
kanalizace a silnice). Stavba bude
také zahájena v druhé polovině mě−
síce července a bude dokončena
do konce měsíce září. Jako doda−
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vatel zvítězila ve výběrovém ří−
zení firma TUFÍR, spol. s r. o. z Ku−
novic.
3. Oprava a přístavba fary probíhají
od měsíce dubna a realizuje ji spo−
lečně farnost a městys. Práce jsou
zajišťovány dodavatelsky i svépo−
mocí a podílejí se na nich zaměst−
nanci městyse spolu s brigádníky.
Byla provedena oprava fasády,
vyměna oken, nová přípojka vody
a kanalizace. Buduje se nové ve−
řejné sociální zařízení spolu s dal−
šími venkovními úpravami.
4. V nejbližší době se uskuteční vý−
běrové řízení na dodavatele již
dříve zmiňované „Revitalizace
ploch veřejné zeleně – Osvěti−
many“. V rámci realizace projektu
proběhne regenerace dřevin na pěti
samostatných lokalitách v katastru
obce (hlavní park, park naproti −
u máje, park horní autobusové
zastávky, školní zahrada a okolí
školního hřiště). Předpokládáme
zahájení prací v měsíci září tohoto
roku a dokončení v dubnu roku
příštího.
5. Nový „Územní plán Osvětiman“ je
zpracováván již od loňského roku
a dokončen bude v měsíci říjnu to−
hoto roku. Občané s ním byli sezná−
meni v červnu na besedě s pořizo−
vatelem a projektantem. Připomínám
občanům, že poslední termín na do−
ručení připomínek a námitek k územ−
nímu plánu na Městský úřad Uher−
ské Hradiště, odbor architektury,
plánování a rozvoje – oddělení územ−
ního plánování je 20. červenec 2013.
6. Projekčně je připravena investiční
akce „ZTV pro RD v lokalitě U kou−
paliště“. Jedná se o stavbu kanali−
zace, vodovodu, plynovodu, roz−
vody NN, komunikace a veřejného
osvětlení pro sedm rodinných
domků v dané lokalitě. Bylo zahá−
jeno stavební řízení a předpoklá−
daná realizace by měla proběhnout
v příštím roce.
S blížícím se 1150. výročím pří−
chodu Konstantina a Metoděje na Vel−
kou Moravu bylo přikročeno k úpra−
vám areálu na hoře sv. Klimenta.

Ve spolupráci s Lesním družstvem
Osvětimany a za brigádnické pomoci
našich občanů byly vyrobeny nové la−
vice, konstrukce na zvonkohru a na−
třena celá kaplička. Městys nechal
zhotovit informační panel o Národní
kulturní památce sv. Klimenta. O tom,
jak náš „Klimentek“ prohlédl, jste se
mohli přesvědčit při oslavách kona−
ných v neděli 7. července na zmiňo−
vaném hradisku.
V první polovině roku 2013 se
v Osvětimanech událo několik vý−
znamných kulturních a společenských
akcí, které proběhly pod záštitou sta−
rosty a našeho městyse.
Jednalo se především o slavnostní
odhalení pamětní desky našemu
slavnému rodákovi nadporučíku
Oldřichu Pechálovi. Dále to byla
první historická návštěva prezidenta
České republiky v Osvětimanech
a jeho beseda s našimi občany. Pak
ještě následovala oslava 40. výročí
založení Cimbálové muziky Osvěti−
many, při které se zcela zaplnil sál
obecního domu. V neposlední řadě
je třeba vzpomenout 1150. výročí
příchodu Konstantina a Metoděje
a s tím spojené oslavy na hoře sv. Kli−
menta za velké účasti občanů i sa−
motného olomouckého arcibiskupa
a moravského metropolity Jana Graub−
nera.
Když hovořím o společenských
akcích, nemohu také nevzpomenout
záslužnou práci všech spolků a orga−
nizací, které se podílejí na kulturním
životě našeho městyse. Jedná se o Klub
důchodců a jejich pravidelné besedy,
Klub žen a jejich akce pro naše nej−
menší, Dětský folklorní soubor Kli−
mentek a jeho vystoupení při různých
příležitostech, Ochotnický divadelní
spolek Osvětimany s jejich nově
nastudovanou divadelní hrou „Lé−
kařem proti své vůli“, která sklidila
velké ovace diváků, a nemůžeme
také zapomenout na dobrovolnou,
záslužnou a obětavou práci našich
hasičů.
V oblasti sportu je třeba vyzvednou
vynikající úspěch našich mladých
šachistů, kteří se ve své kategorii po−
Osvětimanský zpravodaj

prvé v historii probojovali až na Mis−
trovství České republiky, když před
tím vyhráli jak okresní, tak i krajské
kolo. Další úspěchy našich šachistů
budou jistě popsány v samostatném
článku.
Nemohu také zapomenout na vý−
borné sportovní výkony našich fotba−

lových mužstev žáků a mužů, která
v jarních kolech předváděla pěkný
fotbal, a udělala tak radost svým
fanouškům. Žáci obsadili velmi
pěkné 3. místo a muži se z podzim−
ního 9. místa vyhoupli svojí „jarní
spanilou jízdou“ až na 2. místo v ta−
bulce krajské soutěže I. B skupiny

„C“. Za to vám, hoši, pěkně děku−
jeme!
Vážení občané, dovolte mi, abych
Vám všem na závěr popřál příjemné
prožití zbytku dovolené a prázd−
nin, hodně sil, zdraví, pracovních
i osobních úspěchů v druhé polo−
vině roku 2013.
Váš starosta

Přivítali jsme prezidenta

V

e čtvrtek 4. července 2013 za−
žily Osvětimany, a její obyva−
telé nebývalou událost a tou
byla návštěva prezidenta České repub−
liky Miloše Zemana. Poprvé v ději−
nách našeho městyse k nám na první
historickou návštěvu zavítal nejvyšší
představitel a hlava státu.
Prezident Zeman a jeho doprovod
dorazil do Osvětiman krátce po po−
ledni a zamířil na penzion Malovaný,
kde se ubytoval. V 17 hodin přijel
pan prezident na náměstí, kde jej
před obecním domem očekával krojo−
vaný pár v čele se starostou městyse
Otakarem Berkou. Slavnostní přiví−
tání proběhlo symbolicky, a to chle−
bem a solí. Pak přešel pan prezident
do zcela zaplněného sálu obecního
domu a byl přivítán bouřlivým potles−
kem. Zde jej znovu přivítal kancléř
prezidenta republiky Vratislav My−
nář, náš spoluobčan, který vyjádři
hrdost, že je občanem Osvětiman. Pan
prezident pronesl krátkou zdravici
a poděkování přítomným občanům
za podporu, kterou mu věnovali v pří−
mých prezidentských volbách. Poté
následovala téměř hodinová beseda

s občany, kteří kladli panu prezi−
dentovi otázky, které se týkaly sou−
časné politické i ekonomické situace
v České republice. Na závěr pan pre−
zident podepsal přes 150 svých fo−
tografií a předal je občanům. Na ty,

které se nedostalo, bude pamatovat
a další podepsané fotografie pošle
na úřad městyse.
Po ukončení besedy odjel prezident
Zeman na Koncert lidí dobré vůle na Ve−
lehrad.
Lubomír Berka

Beseda s občany

Osvětimanský zpravodaj
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Úpravy

Oslavy na Hoře sv. Klimenta

na na Hoře
Svatého Klimenta

U

vadelní spolek Osvětimany. Zpěvem
staroslověnských písní navodil po−
svátnou chvíli Osvětimanský smíšený
pěvecký sbor . Pěkný rámec oslav
podpořila také svými písněmi krojo−
vaná dechovka z Buchlovic. Historický
význam hory sv. Klimenta připomněl
místostarosta a kronikář Osvětiman
L. Berka. Poté následovala slavnostní
mše svatá, celebrovaná arcibiskupem.
Po mši svaté se zdarma podávala
sekaná, víno a voda. Občerstvení
připravila naše farnost. Poděkování
patří mistru zvukaři Martinu Mlčá−
kovi za profesionální ozvučení ce−
lého svatoklimentského areálu a také
výčepním M. Hýskovi a R. Budíkovi
a všem dalším obětavcům, kteří vše
připravili a přivezli až na horu.
Kdo v neděli na „Klimentek“ při−
šel a vše viděl, určitě nelitoval.
Lubomír Berka

Fota Michael Lapčík

M

ěstys Osvětimany uspo−
řádal v sobotu 27. dubna
2013 brigádu na úpravě
hory sv. Klimenta. Jednalo se
o výrobu 26 nových laviček,
které byly umístěny do prostoru
kostelíka a v okolí kapličky.
Lesní družstvo Osvětimany da−
rovalo smrkové klády. Ty pak
hajný Richard Struha nařezal
na požadované rozměry a Pavel
Konvičný s Lubošem Něničkou
ohoblovali. Stolářství P. Martinka
vyrobilo stojan na tabuli.
V poslední dubnovou sobotu se
ráno na „Klimentek“ vypravila
skupina nadšenců v tomto slo−
žení: R. Širůčka alias „Kolty“, zna−
lec historie Velké Moravy, hajný
R. Struha a J. Jelínek – oba zajiš−
ťovali dopravu materiálu, Olin
a Aleš Pfefferovi, Oťa a Luboš
Berkovi a sochař Martin alias
„Bary“. Nejprve byl proveden
generální úklid, který spočíval
v odvozu starých a nevyhovu−
jících lavic, zametal a uklízel se
celý areál včetně kostelíka a kap−
ličky. Druhá skupina vyráběla
nové lavice a rozmisťovala je
na místa v kostelíku a okolí.
Po desetihodinové práci bylo vše
hotovo a natřela se i podlaha.
Lesní družstvo dále zařídilo vý−
robu nové dřevěné konstrukce
na „zvonkohru“, městys nechal
udělat novou smaltovanou ta−
buli o hradisku sv. Klimenta
a zajistil venkovní nátěr kapličky.
Všem, kteří se svou obětavou
prací přispěli ke zvelebení are−
álu na hoře sv. Klimenta patří
poděkování.

příležitosti 1150. výročí pří−
chodu Konstantina a Metodě
je na Velkou Moravu se na po−
svátné a památné Hoře sv. Klimenta
uskutečnila v neděli 7. července 2013
vzpomínková oslava. Uspořádal ji měs−
tys Osvětimany a Římskokatolická
farnost v Osvětimanech. Vše začalo
v 15 hodin, kdy starosta městyse Ota−
kar Berka přivítal všechny přítomné
poutníky, věřící, návštěvníky i mnoho
duchovních a hlavně hosta nejvzác−
nějšího Mons. Jana Graubnera, arci−
biskupa olomouckého a metropolitu
moravského. Byla to první historická
návštěva arcibiskupa na této posvátné
hoře, pokud nepočítám moravského
– panonského arcibiskupa Metoděje.
Pak se návštěvníci oslav přenesli do dob
Velké Moravy a to díky historické
ukázce příchodu Konstantina a Me−
toděje, kterou sehrál Ochotnický di−

Lubomír Berka

Navštivte
webové stránky
našeho městyse
www.osvetimany.cz
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Společenská kronika

Vítání Pavlíny Vrtalové

Vítání Evy Kolajové

Vítání Viktorie Mlčákové

Sbor pro občanské záležitosti
Nově narození občané
Filip Vrtal
Veronika Kučerová
Darek Macalík
Viktorie Mlčáková
Antonín Omelka
Daniela Zemková
Nikol Sojáková
Štěpán Líčeník
Viktorie Vavrysová
Justina Chrbjátová
Tomáš Vykoukal
Významná životní jubilea
70 let
Anežka Zálešáková
PhDr. Marie Náplavová
Božena Slováková
80 let
Ing. Jiří Dostál
Emilie Veselá
Františka Pavlíková
Emílie Berková
85 let
Věroslava Berková
Osvětimanský zpravodaj

89 let
Františka Ingrová
Vlasta Vyšinková
Všem oslavencům přejeme
do dalších let štěstí, zdraví,
spokojenost…
Naše řady opustili
Terezie Fialová
Anděla Palánová
Jaroslav Vajčner
Stanislav Pavlík
Františka Křemečková
Antonie Němcová
Čest jejich památce.
Zlatou svatbu oslavili
Josef a Milada Lupačovi
V prvním pololetí 2013 jsme v ob−
řadní síni uspořádali několik slav−
nostních přijetí. Přivítali jsme nově na−
rozené občánky. Vybraným žákům
základní školy jsme jako poděkování

Vítání Nikol Sojákové

za úspěchy dosažené jak ve škole,
tak při různých soutěžích i olympi−
ádách připravili slavnostní přijetí
s předáním malého dárku. Místo−
starosta pak žákům povyprávěl o his−
torii Hory sv. Klimenta. Setkali jsme
se s našimi rodáky padesátníky.
Děti z folklorního souboru Klimen−
tek jim předvedly malé pásmo. Roz−
loučili jsme se s šesti dětmi z mateř−
ské školy, které po prázdninách na−
stoupí do 1. třídy a předali jim od Měs−
tyse a Sboru pro občanské záležitosti
školní potřeby. Žáci 9. třídy svůj po−
slední den ve školních lavicích ukon−
čili přijetím v obřadní síni. Tohoto
slavnostního aktu se zúčastnili i zá−
stupci z obcí vycházejících žáků a pře−
dali jim malý dárek. Z naší obce ukon−
čili školní docházku: Matěj Bezůšek,
Matěj Hauser, Marie Mrvová, Bar−
bora Rajsiglová, Taťána Svozilová,
David Vrtal.
Občany osmdesátileté a starší na−
vštěvujeme při příležitosti jejich ju−
bilea.
Dana Hrušťáková, matrikářka
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Cena Vladimíra Boučka
za rok 2013 putuje do Osvětiman paní Rozálii Blažkové

M

ěsto Uherské Hradiště udě−
luje každoročně od roku
2005 Cenu Vladimíra Bouč−
ka za zachování a rozvoj lidové umě−
lecké výroby jako formu veřejného
uznání mistrů lidové umělecké vý−
roby v regionu. Ocenění přesahuje
svým významem hranice města. Po−
učené i široké laické veřejnosti je dána
možnost navrhovat v průběhu roku

Občané
Osvětiman a Boršic

pomáhali

V

sobotu 8. 6. 2013 předal
starosta Boršic Ing. Roman
Jílek starostce zatopené
obce Kly na okrese Mělník mi−
mořádnou materiální a finanční
pomoc, kterou poskytla obec
Boršice spolu s městysem Osvěti−
many. Paní starostka Alice Semi−
ánová osobně převzala 27 530 Kč
plus 800 kg převážně čistících pro−
středků, které darovali občané
Boršic a obecní úřad, který z roz−
počtu uvolnil 20 000 Kč. Občané
Osvětiman vybrali na pomoc za−
plavené obci celkem 3 700 Kč plus
400 kg materiální pomoci.
Všem občanům našeho měs−
tyse patří velké poděkování za mi−
mořádnou charitativní akci.
strana 6

kandidáty, z nichž odborná ko−
mise každoročně doporučuje
jednoho až dva tvůrce k oce−
nění. Návrhy nominovaných
na ocenění přecházejí do dal−
šího ročníku. Tato prestižní
cena města může být udělena
těm, kteří udržují a zachová−
vají při své činnosti znalosti
a dovednosti nutné pro provo−
zování tradičních lidových ře−
mesel, lidem, kteří výsledky
své činnosti prezentují na veřej−
nosti při konání jarmarků tra−
dičních a uměleckých řemesel
v Uherském Hradišti, při akcích
pořádaných Slováckým mu−
zeem a při jiných podobně
zaměřených iniciativách na úze−
mí města Uherské Hradiště.
Letos získala tuto cenu paní
Rozálie Blažková z Osvětiman.
Paní R. Blažková, držitelka
titulu Nositel tradice lidového
řemesla, se věnuje výrobě deko−
rativních i užitných předmětů
z kukuřičného šustí tradiční
technikou. Své dovednosti se na−
učila od své sestry na Slovensku.
Výrobě se začala věnovat až
po mateřské dovolené v Osvěti−
manech. Svůj sortiment výrobků
postupně rozšiřovala a udržuje
jej dodnes. Jedná se především
o různé podložky a prostírky,
tvarované tašky, krabičky, ka−
zety, košíčky a stojánky.
Základem pro jejich výrobu
je kukuřičné šustí (listeny obe−
pínající kukuřičný klas), které se
dále zpracovává – čistí a suší.
Před použitím se znovu navlh−
čí, aby opět získalo pružnost.
Provázek vzniká natrháním ně−
kolika úzkých pruhů a jejím
„šúláním“. Tato činnost se musí
vykonávat průběžně během
pletení kvůli soudržnosti pro−
vázku, který se fixuje krouce−
ním a zaplétáním do osnovy napjaté
mezi hřebíčky, zatlučené na okrajích
formy nebo rámu. I když je základ
osnovy u všech výrobků stejný, roz−
dílné způsoby proplétání umožňují
vytvořit celé řady vzorů výpletů

(např. na čtverce, obdélníčky, na vě−
jíř, na špice, na vrtulku).
Blahopřejeme paní Rozálii Blažkové
k získání tohoto ocenění a děkujeme za
její dosavadní práci a reprezentaci na−
Marie Náplavová
šeho městyse.
Osvětimanský zpravodaj

Odhalení pamětní desky

V

sobotu 11. května 2013,
v předvečer stých nedoži−
tých narozenin, vzdali ob−
čané Osvětiman hold svému nejslav−
nějšímu rodákovi nadporučíkovi
Oldřichu Pechálovi a odhalili na pom−
níku padlých jeho pamětní desku.
Slavnostního aktu se ujal starosta
městyse Otakar Berka spolu s ředite−
lem Vojenského historického ústavu
v Praze plukovníkem Alešem Kníž−
kem. Válečnému hrdinovi zazpíval
Osvětimanský smíšený pěvecký sbor
a přítomné s jeho těžkým osudem
seznámil místostarosta a kronikář
městyse Lubomír Berka.

Přesně v 15 hodin nad pomníkem
zakroužil vojenský vrtulník MI 171 Š
pod velením kapitána Zdeňka Kam−
landera a následně pak přistál na škol−
ním hřišti. Jeho technické vybavení
i práci záchranářů na lanech shlédlo
desítky nadšených diváků.
Nadporučík Oldřich Pechál se na−
rodil v Osvětimanech 12. května 2013.
Vystudoval Gymnázium v Kyjově
a pak absolvoval Vojenskou aka−
demii v Hranicích. Po okupaci Čech
a Moravy emigroval do Francie, kde
bojoval proti Němcům a obdržel
vyznamenání „Za statečnost“. Pak
uprchl do Velké Británie, kde absol−

voval speciální parašutistický a di−
verzní výcvik. Dobrovolně se při−
hlásil k výsadku do vlasti, kam odle−
těl na jaře 1942, jako velitel skupiny
ZINC. Tato akce měla neskutečnou
smůlu a O. Pechál narazil na několik
zrádců a konfidentů gestapa, díky
kterým byl zatčena krutě mučen. Za−
choval se velmi statečně, nikoho ne−
prozradil a nakonec byl 22. září 1942
popraven v Mathausenu. Prezident
republiky E. Beneš udělil O. Pecha−
lovi in memoriam Československý
válečný kříž z roku 1939 povýšil jej
na štábního kapitána.
Lubomír Berka

Spolková činnost

Kreativní dílna s herním koutkem Kamilka v Osvětimanech

K

urzy Kreativní dílny probíhají
i nadále v pondělí od 15:00 v MS
Stříbrnice a ve středu od 15:30
v dílničce Osvětimanech. Seznamuji
i ty nejmenší děti z nejrůznějšími tech−
nikami výtvarné činnosti. Od ledna
do června jsme vyráběli plstěné ob−
rázky fimo placky, domácí křídy, deko−
rovali jsme květináče, dřevěné svícny,
dřevěné magnetky, přenášeli jsme
Osvětimanský zpravodaj

obrázky na trič−
ka, malovali
jsme na kera−
mické misky,
skleněné talíře,
nezapomněli
jsme na výrobu
tak oblíbených
svícnů a sví−
ček... a spous−
tu dalších.
Kreativní dílna má své facebookové
stránky pod názvem Kreativní dílna
s herním koutkem Kamilka, kde na−
jdete spoustu informací a novinek.
A nyní bych se ráda zmínila o Ve−
likonočním jarmarku, který proběhl
dne 23. března 2013 v sále Obecního
domu Osvětimanech. Akci pořádala
dílna ve spolupráci s maminkami
z Osvětiman, kterým ještě jednou moc

děkuji. Vidět jste zde mohli výrobu
kraslic, plstěných ozdob, pomlázek, ve−
likonoční aranžmá, věnce, domácí těs−
toviny, výrobky klientů z chráněné díl−
ny Horizont, obrazy, dekorativní sklo,
stuhy, háčkované drobnosti, svíčky, ke−
ramiku. Jarmarku se zúčastnilo celkem
20 prodávajících, kterým ještě jednou
moc děkuji. Na programu bylo vystou−
pení Smíšeného pěveckého sboru Osvě−
timany, vystoupení Gymdance M, vy−
stoupení Dětského folklorního sou−
boru Klimentek, velikonoční kreativní
dílnička, malování na obličej a nakonec
zahrál Jarek Cvek ml. s doprovodem.
Jarmark byl úspěšný, opět všem pro−
dávajícím, účinkujícím i zúčastněným
moc děkujeme za podporu.
V listopadu se můžete těšit na 2. roč−
ník Vánočního jarmarku.
Kamila Hozíková
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Sbor dobrovolných hasičů Osvětimany

J

iž několik let mám tu čest Vás pro−
střednictvím Osvětimanského
zpravodaje informovat o tom, jak
...to chodí u hasičů v Osvětimanech.
Mnohým by se mohlo zdát, že no−
vého se neděje nic a akce, kterých se
účastníme, jsou stejné. Nenechte se
zmást, akce možná, ne však jejich
náplň.
Jednou z takových akcí je i Den dětí
pořádaný Klubem žen. Nic není lep−
šího než dětský úsměv na tváři,
a možná i proto sem tak rádi jezdíme
ukázat kousek z naší práce.
Co se týká závodění, tak to byl le−
tos oříšek. Při prvním tréninku se nám
pokazila hasičská mašina. A nejenže po−
kazila, ale řekněme slangově – umřela.
Po vyčerpávající čtrnáctidenní práci
našich strojníků, kterou kompliko−
valo nedostatek náhradních dílů, pro−
tože motor byl z doby, kdy běžně jako
sanitky jezdívaly Škody 1203 a Škoda
120 byla luxusem, se mašina opravila
a na závody se jelo, i bez tréninku. Ma−
šina, sice znatelně slabší než ostatní,
ale stačila na krásné druhé místo.
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Rok 2013 je, co se týká výjezdů,
naštěstí rokem velmi klidným. Zatím
co Čechy mají za sebou povodně,
Moravě se naštěstí velká voda vyhla.
Výjezd byl zatím jen jeden, zato je−
den z největších a nejničivějších.
V rámci mezikrajské pomoci jsme
byli povoláni k požáru výrobního zá−
vodu Kovo−dřevo v Kostelci u Ky−
jova. U požáru zasahovalo více než
15 jednotek a zúčastnilo se jej přes
dvacet cisteren. I přes veškeré úsilí
byla firma ohněm těžce zasažena
a o práci a živobytí přišlo mnoho lidí
včetně majitele, jehož firma byla
celoživotním dílem.
No a co plánujeme?
Jako každý rok se hodláme zúčast−
nit Nočních závodů v Újezdci a Ne−
tradiční hasičské olympiády v Hý−
slích.
V rámci tréninku a školení od−
bornosti plánujeme na konci června
na koupališti zátěžové testy všech
našich členů, i kluků ze sousedních
sborů s pracovním názvem „Iron man
from Osvětimany“, ve kterých bude

ověřena fyzická zdatnost naší jed−
notky ve vypjatých situacích.
Ve spolupráci s obcí jsme letos do−
sáhli na účelovou dotaci Zlínského
kraje, díky které bude rozšířeno vy−
bavení SDH o další potřebný mate−
riál.
Poslední, ale asi nejdůležitější je
investiční akce městyse nazvaná
„Snížení energetické náročnosti ha−
sičské zbrojnice“, při které by měla
proběhnout kompletní oprava zbroj−
nice. Na tuto rekonstrukci se velmi
těšíme a nemůžeme se dočkat dne, kdy
hasička přestane být pihou na tváři,
ale bude se hrdě tyčit ve středu obce
ve svém novém kabátě.
Jak můžete vidět, u hasičů se
opravdu pořád něco děje a můžeme
na to být určitě hrdí. Já bych rád po−
děkoval všem, kteří nám pomáhají,
a to jakýmkoliv způsobem a rád
bych popřál občanům Osvětiman,
ale nejen jim, vše dobré v následují−
cích letních měsících.
Za výbor SDH
Patrik Slovák
Osvětimanský zpravodaj

Dětský folklorní soubor Klimentek

V

neděli 16. 6. 2013 se ko−
nal na Žabím rynku
1. ročník Malého folk−
lorního festiválku. Kdo jej po−
řádal. No přece Dětský folklor−
ní soubor Klimentek. Sice nás
hned ráno trochu postrašilo po−
časí a během průběhu pozlobilo
ozvučení, ale jinak vše dopadlo
dobře. Vystoupení malých z Kli−
mentku, Pentličky z Boršic a vel−
kých dětí z Klimentku se všem líbilo.
Jen nás mrzí malý zájem občanů naše−
ho městyse. Kdyby nebylo rodičů vy−
stupujících dětí, tak by soubory hrály
před prázdným jevištěm. Chceme po−
děkovat všem, kteří nám pomohli 1. roč−
ník MFF uskutečnit. Děkujeme spon−
zorům festiválku paní K. Mynářové,
Kulturnímu klubu a městysu Osvěti−
many. Paní Marii Klučkové a Monice
Marečkové za ušití krojů. Paní Blance
Blažkové za propagaci. O občerstvení
se postarali paní Jiřina Křemečková

spoluobčané

Z
a Hana Márová. Samozřejmě je po−
třeba poděkovat paní Janě Zálešá−
kové za zajišťování materiálů na kro−
je. Snad jsme na nikoho nezapomněli.
Dětem přejeme hezké prázdniny.
Užijte si sluníčka. Po prázdninách se ur−
čitě zase s chutí pustíme do tance a zpě−
vu. Abychom opět potěšili naše příz−
nivce, tak jak to bylo při Koledování
v kostele sv. Havla, nebo na Veliko−
nočním jarmarku. Pěkné léto a slunce
v duši všem. Pavla Chaloupková,
Patrik Slovák, Hana Motalová

Myslivecký rok 2012−2013

M

yslivecké sdružení Osvětima−
ny v minulém mysliveckém
roce, který skončil 31. března,
ulovilo 200 kusů bažantů a 115 divo−
kých kachen. Zajíce již několik let nelo−
víme. Výsledek odlovu pernaté zvěře
byl výrazně ovlivněn vypouštěním
uměle odchované zvěře. U spárkaté
zvěře je i přes úbytek srnčí zvěře situ−
ace lepší. Bylo uloveno 27 ks srnčí zvě−
ře, 2 ks zvěře jelení a 50 ks černé zvěře.
Odlov černé zvěře je rekordní v histo−
rii našeho MS, ale na úkor drobné zvě−
ře a škod na polních kulturách. Pro di−
vočáky je v honitbě velmi příhodná
skladba polních kultur, ve které je ob−
rovské zastoupení obilnin a řepky
v kombinaci s neobdělávanými plocha−
mi na terasách, bývalých vinohradech
a zmolách vytváří zcela ideální pod−
mínky pro život. Černá zvěř zde po−
bývá celoročně a jako všežravec nepo−
hrdne žádnou potravou od malého
zajíčka přes obilniny a ovoce až po pon−
ravy na loukách. Vloni navíc nebyl
v lese semenný rok, a tak černá hledala
potravu, kde se dalo, což se nesetkalo
s pochopením majitelů nebo nájemců

Osvětimanský zpravodaj

Milí

pozemků. Snahou členů MS je škody
aktivním odlovem, dle zákona, mini−
malizovat. V části roku, zejména po od−
rostení polních kultur, však není prak−
ticky možné tuto zvěř ulovit. I v době,
kdy je lov možný, existují lokality, kde
nelze lovit z hlediska bezpečnosti.
Členové MS pořádají dvě kulturní
akce, v březnu je to posezení u cimbálu
s ochutnávkou vína a v srpnu ve spo−
lupráci s hospodou na Srubu Mysli−
vecká noc s mysliveckými specialitami.
Na tuto akci, která se koná 17. srpna,
všechny občany srdečně zveme a chys−
táme bohatou mysliveckou tombolu.
V letošním roce skončila desetiletá
doba pronájmu naší honitby od Honeb−
ního společenstva Osvětimany, které
sdružuje vlastníky honebních pozem−
ků, a byla podepsána nová smlouva
na dalších deset let. Nájemné za pro−
nájem honitby, což je 5000 Kč, není
usnesením valné hromady vypláceno
majitelům honebních pozemků, ale
darováno dle výměry obcím Osvěti−
many a Medlovice, na kulturní a spor−
tovní činnost.
Za MS Osvětimany

ačíná léto a s ním i prázd−
niny, na které se těší hlav−
ně naše děti. Zároveň za−
čínají prázdniny všem hercům
českých divadel a my nejsme „vý−
jimkou“.
Celý uplynulý půlrok jsme se
věnovali nastudování a zkouš−
kám nové divadelní hry od fran−
couzského autora MOLIERA s ná−
zvem „Lékařem proti své vůli“
pod vedením režisérky Hany
Motalové.
Rozdíl mezi herci a námi ochot−
níky je, že my vše děláme při své
práci a ve svém volném čase,
divadlo je naším koníčkem, proto
prázdniny jsou jen malým od−
počinkem od divadla a v září
už budeme připravovat další
divadelní bál, již čtrnáctý v po−
řadí.
Určitě se všichni setkáme
7. července 2013 na hoře sv. Kli−
menta, kde budou probíhat
oslavy 1150 let příchodu bratří
Cyrila a Metoděje k nám na Mo−
ravu a my máme pro vás při−
chystanou malou historickou
ukázku.
V době vydání zpravodaje již
bude po premiéře i repríze diva−
delního představení a já doufám,
že se hra všem líbila a odcházeli
jste spokojeni. Určitě byli mnozí
z vás překvapeni novými tvá−
řemi divadla Šárkou Martín−
kovou, Josefem Peškou ml. a Ton−
dou Chrbjátem ml.
Stále rádi uvítáme nové členy
divadla, proto přijďte mezi nás,
třeba již po prázdninách, kdy
budeme připravovat nový diva−
delní bál s podtitulem „Bigbeaty
a čaje 80. let“.

Všem spoluobčanům přejí pěk−
né léto, hodně sluníčka, příjemnou
dovolenou a těším se na shledání
při dalších divadelních akcích.
Martin Hýsek, vedoucí souboru

Miloš Peška, myslivecký hospodář
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Školství v naší obci

Základní škola

D

ruhá polovina školního roku
2012/2013 probíhala ve zna−
mení usilovné práce a činností
pedagogů, ale zároveň byla bohatá
na různé události. O všech se mohla
veřejnost dozvědět na webových
stránkách školy, v regionálním tisku,
místním zpravodaji a při kulturních
vystoupeních pro veřejnost. Že je uči−
telské povolání velmi náročné a že
sahá denně za rámec povinností, se
stává běžnou, ale zároveň často nedo−
ceněnou realitou. Tak jako v každé
profesi se nám v některých oblastech
daří více, v jiných máme rezervy. Dů−
ležité je, že si nevyužité možnosti uvě−
domujeme, s některými se dokážeme
vypořádat sami, jiné vyžadují spolu−
práci a pochopení dalších zúčastně−
ných subjektů.
Každoročně se naše škola předsta−
vuje v Osvětimanském zpravodaji
výčtem pořádaných aktivit. Snažíme
se podle našeho školního vzděláva−
cího programu, jehož hlavním smys−
lem je připravit žáky na praktický
život, nabídnout a zorganizovat žá−
kům dostatek příležitostí k jejich
seberealizaci, rozvoji a k prožitkům
ve všech oblastech. V tomto čísle
zpravodaje budeme bilancovat, čeho
se nám podařilo dosáhnout za sedm
let pod vedením ředitele Mgr. Petra
Orlického.
Osvětimanská škola se nachází
v krásném přírodním areálu, má
světlé, čisté a estetické prostory.
Vzhled a upravenost prostorů je vý−
sledkem tvořivosti zejména našich
šikovných pedagogů, žáků, ale i dal−
ších zaměstnanců školy. Prostory pro
výuku jsou dostatečně velké, třídy
I. stupně jsou vybaveny koberci, je−
jichž plocha slouží jako hrací kouty.
V jedné třídě I. stupně využíváme in−
teraktivní tabuli. Na II. stupni máme
kmenové třídy a samostatné pra−
covny – Fy, Př, počítačovou učebnu,
projektovou učebnu s interaktivní
tabulí, jednu jazykovou učebnu,
pracovnu s další interaktivní tabulí,
učebnu Vv, školní knihovnu, dílnu
k pracovním činnostem a cvičnou
kuchyňku. Ke sportování žáci vyu−
žívají tělocvičnu, cvičební sál nad
tělocvičnou a hřiště. K rozvoji pra−
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covních dovedností slouží
školní pozemek. V době
volna a přestávek žáci mo−
hou využívat školní družinu,
školní klub a odpočinkové
kouty na chodbě v přízemí.
Je jim k dispozici i obchůdek s prode−
jem školních potřeb a nápoje a sva−
činky ve školním obchůdku. Většina

Zápis do 1. třídy

kabinetů je zasíťována, vyučující mají
volný přístup k internetu, využívají
tiskárnu a kopírku.

Investice od školního roku 2006/2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Vybudování školní knihovny v prostorách skladiště
Zasíťování celé školy
Obnova poloviny 1. počítačové učebny
Zbudování další počítačové učebny
Pořízení dvou víceúčelových kopírovacích strojů
Rekonstrukce osvětlení v 1. patře školy
Rekonstrukce umyvadlových koutů ve třídách
Nátěry tabulí
Nákup LCD televizí
Zateplení budovy, výměna oken, malby
Výměna všech světel v budově
Nové lavice a židle do všech tříd
Nátěry dveří
Zahrada mateřské školy
Nátěry všech příček v MŠ
Nátěry příček ve třídách ZŠ
Vybudování nového pískoviště v MŠ
Dokončení dřevěných obkladů tříd
Klimatizace kuchyně
Nová učebna fyziky a chemie
Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ
Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ
Nová učebna jazyků
Pořízení 3 interaktivních tabulí
Nový zahradní altán v zahradě školy
Nový nábytek do MŠ
Rekonstrukce školní družiny
Nákup židlí do sborovny
Zastřešení tělocvičny
Založení kompostu a vyčištění prostorů kolem bývalého včelína
Zřízení webové stránky školy
Vyřešení využívání školního pozemku
Instalace panelů na chodbě v 1. poschodí – slouží jako portfolio školy
Vybudování cvičebního sálu v prostorách tělocvičny
Výzdoba interiéru školy, která se v průběhu roku tematicky proměňuje
Nátěr židlí ve školní jídelně
Vybudování nového sociálního zařízení pro zaměstnance školní jídelny
Obnova inventáře k lyžařskému výcviku
Nákup ozvučného zařízení pro kulturní vystoupení
Nové rozhlasové zařízení
Nátěr šaten, zábradlí a dveří v přízemí

Celkově se do materiálního vybavení za významného přispění obce
a městyse investovalo více než 18 000 000 Kč.
Osvětimanský zpravodaj

Žáci v Kutné Hoře

Vesmírný rej masek

Klima školy vytvářejí společně
žáci, učitelé a rodiče. Snažíme se
vytvořit pro všechny prostředí
otev−řené, prostředí důvěry, bezpečí
a spolupráce. Pedagogičtí pracovníci
vzájemně spolupracují na školních
projektech a akcích, vedou žáky k ote−
vřené komunikaci a odpovědnosti.
Třídy se účastní řady exkurzí, pracují
na projektech s různým zaměře−
ním, pořádají besedy, zájezdy do di−
vadla, tematicky zaměřené akce. Ro−
diče mohou školu navštívit kdykoliv
po vzájemné dohodě s vyučujícím,
v době konzultačních hodin a tř. schů−
zek, při akcích pro veřejnost – díl−
ničky, na informativní schůzce ro−
dičů dětí budoucích prvňáčků.
Školské poradenské pracoviště
tvoří speciální pedagog, metodik pre−
vence a výchovný poradce pro volbu
povolání. Máme dobré zkušenosti
s integrací žáka s tělesným posti−
žením, u kterého je nezbytná pomoc
asistenta pedagoga. Speciální pe−
dagog napomáhá dětem se specific−
kými poruchami učeni a řeči zvládat
proces učení. Vypracovaný krizový
plán bude sloužit pro řešení případů
závažných výchovných obtíží.
Od roku 2007 vzděláváme v naší
škole žáky podle vlastního Školního
vzdělávacího programu s motivač−
ním názvem Škola pro život. Žáci si
mohou vybrat z nabídky volitelných
předmětů – Sportovní hry, Výpočetní
technika, Cvičení se českého jazyka
a Cvičení z matematiky. Poslední dva
jmenované slouží k přípravě na přijí−
mací zkoušky. Od školního roku
2012/2013 jsme zapojeni do dvou
dlouhodobých projektů – Finanční
vzdělávání a Zlepšování kvality
výuky přírodovědných předmětů.
V současné době zapracováváme
nové změny do Školního vzděláva−
cího programu, které budou v plat−
nosti už od září 2013. Nově se vedle
anglického jazyka začne s vyučová−
ním dalšího cizího jazyka pro žáky
Osvětimanský zpravodaj

na II. stupni v rozsahu 6 hodin a změ−
ny se dotknou i několika nových té−
mat na I. a II. stupni. Všechny naše
aktivity a snahy vedou ke zkvalitňo−
vání podmínek výuky a zlepšování
prostředí školy. Úzce spolupracujeme
s městysem, školskou radou, sdruže−
ním rodičů, PPP a střediskem HELP,
knihovnou B. B. Buchlovana v Uh.
Hradišti.
Organizujeme nebo se účastníme
řady kulturních, vzdělávacích a spor−
tovních akcí, z nichž některé předsta−
víme.
Začněme významným úspěchem,
který dosáhli naši mladí šachisté pod
vedením p. Macků. Dne 30. ledna
2013 zvítězilo družstvo ve složení
O. Vašek, M. Vrtal, J. Vrtal a M. Vajč−
ner, žáků 1. až 5. ročníku, v krajském
kole přeboru škol čtyřčlenných druž−
stev ve Zlíně, a vybojovalo si tedy
přímý postup na mistrovství ČR
v této soutěži. Na Mistrovství ČR
ve Vyškově hoši nezklamali a obsa−
dili skvělé 20. místo. Je to vůbec po−
prvé, kdy se žákům naší školy poda−
řilo probojovat se na republikovou
úroveň.
V předvelikonočním týdnu připra−
vilo Slovácké muzeum v Uherském
Hradišti pracovní dílničky pro školy
všech stupňů. Také naši žáci z 5. roč−
níku této příležitosti využili a 26. 3.
2013 se dílniček zúčastnili. Děti si
vyzkoušely práci s přírodninami, pod
vedením lektorů zdobily kraslice,
pletly pomlázky, otloukaly píšťalky
z vrbového proutí seznamovaly se
s prací řezbářů. Z vlastnoručně vyro−
bených předmětů měli všichni velkou
radost a mohli si je odnést domů.
v krajském.
Žáci 8. třídy se vydali v březnu
na exkurzi do ČOV v Osvětimanech.
Celou prohlídkou je prováděl pan
Klimek, který žákům princip čističky
vysvětlil nejen slovy, ale i názorně
ukázal v provozu. Žáky zaujal hlavně
rozdíl v kvalitě vody, která do čis−

tičky přitéká a vody odtékající. Jedná
se o mechanicko − biologickou ČOV.
Děti z I. stupně si za pomoci ro−
dičů doma připravily masky na téma
Vesmír. Ve škole se 14. března uká−
zali žáci v plné nádheře kostýmů
při reji masek. Objevily se tu masky
s názvy Blesk, Ufon, Orion, Černá díra,
Raketa, Vesmírný robot, Vesmírný
manekýn, Hvězdná noc, Hvězdné
nebe, Kosmonaut, Hvězda, Marťanka,
Slunce, Vesmírná soustava, Jupiter,
Severka, Jitřenka a další. Učitelé
I. stupně pak měli opravdu těžký
úkol při výběru těch nejlepších. Děti
si ještě zasoutěžily v tělocvičně při
hodu kroužků na cíl, v kuželkách,
přenášení míčku na lžičce a při mo−
tání bonbonů na niti. S touto krásnou
akcí byli všichni velmi spokojeni.
To, že je učitelské povolání sku−
tečně náročné, si mohli už druhý rok
vyzkoušet naši deváťáci dne 27. 3. 2013
v rámci Dne učitelů. Projekt nazvaný
„Den naruby“ probíhal na 1. stupni
a učiteli se stali právě deváťáci. To−
muto dnu předcházely konzultace s vy−
učujícími a náležitá příprava na ho−
dinu. Děti z 1. stupně byly spokojené,
vždyť to pro ně byla příjemná změna.
No a „žáci – učitelé“? Ti měli mož−
nost podívat se na třídu z jiného úhlu,
vyzkoušet si, jaké to je něco někoho
naučit, motivovat, pochválit, povzbu−
dit, zapojit do činnosti, něco vytvořit
či vyrobit, naslouchat každému, být
tu pro všechny žáky a zároveň mít
autoritu. Být prostě „Pan učitel“.
V dubnu navštívili žáci II. stupně
Kutnou Horu. Jednalo se o vůbec nej−
déle trvající jednodenní výlet za čes−
kou historií v poslední době – vstá−
vání o půl třetí ráno, příjezd domů
o půlnoci. Na únavu nebyl čas – paní
průvodkyně zajistila prohlídky Kost−
nice, chrámu svaté Barbory, stříbr−
ných dolů, mincovny, jezuitské ko−
leje a všech památkově chráněných
objektů na náměstí (kostel, kašna,
morový sloup). Po nákupu suvenýrů
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a dárků následovala všemi oblíbená
jízda večerním vlakem. Žáci budou
vzpomínat na Kutnou Horu jako
na moc krásné a zajímavé město.
Ve středu 3. 4. 2013 proběhla
na naší škole literárně−dramatická
přehlídka školních družin. Čekali jsme,
zda ve sněhové vánici dorazí družiny
z okolních vesnic, ale nakonec přijely
děti z Boršic, Buchlovic, Zlechova a Po−
lešovic. Všechny družiny si připravily
pěkné pohádkové scénky. Naše děti
nacvičily pohádku O Smolíčkovi.
Dne 17. 4. se 4 žáci naší školní dru−
žiny zúčastnili soutěže v dopravních
znalostech, kterou pořádala školní
družina v Polešovicích. Naši družinu
reprezentovali Dan Sedláček, Marek
Vajčner, Adam Jakubíček a Šárka Ša−
ňáková. Úkolem dětí bylo napsat test
znalostí dopravní výchovy pro chodce
a správně poznat dopravní značky.
Soutěž organizoval krajský koordi−
nátor BESIPu p. Patík a děti získaly
krásné ceny a diplomy. Z šesti dru−
žin, které se letošního ročníku zúčast−
nily, jsme vyhráli 1. místo!
Tak jako každý rok i letos proběhla
druhou květnovou neděli oslava ke Dni
matek. Žáci naší školy si pro své ma−
minky k tomuto svátku připravili pásmo

Vystoupení ke Dni matek

písniček, básniček a tanců. A přestože
jsme se při nácviku potýkali s velkou
absencí žáků a na poslední chvíli za ně
nacvičovaly záskoky, program se po−
vedl a všem maminkám i ostatním di−
vákům se velmi líbil.
16. 5. absolvovali žáci 2. a 6. roční−
ku exkurzi na základně profesionál−
ních hasičů v Uh. Hradišti. Seznámi−
li se s moderní výstrojí hasiče, pro−
hlédli si jednotlivé místnosti a velký
úspěch mělo předvedení hasičských
aut a jejich vybavení. Ti nejodváž−

nější si s velkou chutí vyzkoušeli
sjezd po hasičské tyči se záchranou
pana instruktora. A co zajímavého
ještě zažili? Na vlastní oči byli svědky
ostrého výjezdu hasičů k zásahu. Že
tato exkurze, která se uskutečňuje
v rámci projektu Hasík, měla u vyu−
čujících a žáků úspěch, svědčí i to, že
spousta dětí zatoužila stát se hasičem.
Dne 24. 5. se osmáci zúčastnili pro−
jektového dne s názvem První pomoc.
Výuka byla zahájena teoretickým opa−
kováním znalostí žáků o první po−

Absolventské práce

První pomoc

Dopravní soutěž
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moci. Otázky směřovaly především
ke znalosti telefonních čísel integro−
vaného záchranného sytému a ná−
cviku správného vedení telefonátu
v případě nehody. Následovala prak−
tická část výuky, kdy profesionální
zdravotníci ukázali žákům správnou
techniku zástavy žilního a tepenného
krvácení, poskytnutí první pomoci.
Žáci se seznámili i s problematikou
při zlomeninách. Navzájem si vy−
zkoušeli uložení zraněného do sta−
bilizované polohy, PP při zástavě
srdce, praktický nácvik dýchání z úst
do úst a masáž srdce na figuríně k re−
suscitaci. Při řešení modelových situ−
acích byli žáci informováni o správném
postupu v prováděných činnostech
a o chybách, kterých se dopustili.
Kromě výkladu a praktických ukázek
si žáci v závěru dne upevnili své po−
znatky v závěrečném testu.
Letos již šestý rok se na naší škole
konaly Absolventské práce žáků
9. třídy. Rok od roku máme možnost
pozorovat, jak se výkony deváťáků
zkvalitňují. I letos předvedli vý−
borné výkony a prokázali, že pokud
si vhodně zvolí téma, dokážou za−
ujmout. Dokonce někteří sami vytvo−
řili svá videa, animace, vkládali pís−
ničky a videa do prezentací. Témata
byla jako vždy velmi různorodá –
Židé a holocaust, Anorexie a bulimie,
Jezdectví, Sportovní rybolov, Ne−
bezpečné sporty, Malba, Gladiátoři,
Psychoaktivní drogy, Globální pro−
blémy lidstva, Vývoj filozofie. S pre−
zentací svých prací vystoupí devá−
ťáci v rámci spolupráce škol ještě
18. 6. v ZŠ Velehrad.
Naši prvňáčci byli 13. 6. 2013 v ob−
řadní síni městyse slavnostně paso−
váni na čtenáře. Po uvítání panem
starostou a panem ředitelem plnily
hravé úkoly, které se týkaly českých
pohádek a pohádkových postav. Poté
pan ředitel v pohádkovém kostýmu
pasoval prvňáčky na čtenáře. Děti
slíbily, že budou číst pohádkové
knížky, včas a nepoškozené je vrátí
do knihovny. Odměnou jim byly
drobné dárky a diplomy.
V době od 13. 5. do 7. 6. 2013 pro−
běhla v naší škole druhá generální
zkouška ověřování výsledků žáků
na úrovni 5. a 9. ročníku základních
škol z Čj, Aj a matematiky. Komplexní

analytické výstupy pro třídu – před−
mět a školu budou k dispozici po jejím
vyhodnocení. Scio testy v 8. ročníku
a testování žáků 5. a 9. tříd mohou
být jedním z kritérií hodnocení školy.
Do hodnocení kvality školy přistu−
puje ještě celá řada faktorů, jakými
jsou např. kvalifikovanost pedago−
gického sboru, další vzdělávání pe−
dagogických pracovníků, úspěšnost
přijetí žáků na zvolené střední školy,
účast a výsledky v olympiádách,
soutěžích, technické a materiální zá−
zemí školy, spolupráce s rodiči a ji−
nými subjekty, hospodaření školy,
další aktivity školy, nabídka zájmové
činnosti.
Že škola každoročně připravuje
pro žáky rozmanité činnosti, svědčí
i tento přehled akcí ve 2. pololetí
roku 2012/2013:
 Akce
Velikonoční dílničky, informativní
schůzka pro rodiče prvňáčků, kurz
plavání, kurz lyžování, divadelní
představení, školní ples, Pracovní
úřad v Uh. Hradišti pro žáky 9. tří−
dy, program v knihovně B. B. Buch−
lovana, sportovní dny, Valentýn
ve škole, Den čarodějnic, Chemie
ve škole, Vystoupení − Den matek,
Den klobouků a šíleného oblečení,
pasování prvňáčků a deváťáků
u p. starosty, přijetí nejlepších
žáků u p. místostarosty, vystou−
pení cimbálové skupiny Réva,
výuka na dopravním hřišti v Uh.
Hradišti, Filmový festival Zlín,
návštěva střediska HELP v Uh.
Hradišti, literárně – dramatická
přehlídka.
 Exkurze
Osvětim, čistička odpadních vod,
hasiči v Uh. Hradišti, Slovácké mu−
zeum v Uh. Hradišti, historická
Kutná Hora
 Besedy
Policie ČR, Hasiči, Holocaust,
npor. O. Pechal, Nebezpečí inter−
netu
 Projektová činnost
Ročníkové projekty, celoškolní, jed−
nodenní, několikadenní: Den na−
ruby, Čteme dětem v MŠ, Den
Země, Absolventské práce, První
pomoc, Vesmír, Vydávání škol−
ního časopisu

 Soutěže, olympiády, testy
Olympiáda v Čj, Aj, M, D, Z, lite−
rární soutěž B. Buchlovana – 4., 5.,
9. ročník, Pythagoriáda, celoploš−
né testování žáků 5. a 9. tříd v Čj,
Aj, M, testy Scio, MC Donalds,
atletická olympiáda, šachy, soutěž
recitační, pěvecká, dopravní
A co nás čeká v dalších dnech po−
sledního měsíce školního roku?
Dne 7. 6. se žáci 4., 5. a 9. ročníku
účastní slavnostního vyhlášení vý−
sledků pro mladé autory v sále uher−
skohradišťského kina Hvězda. Bude
to pro ně odměna za příspěvky, které
každoročně posíláme do literární sou−
těže pro děti do 15 let s názvem Píšu
povídky, píšu básně. Nejlepším žá−
kům se dostane přijetí u p. místosta−
rosty 19. června. Žáky osmých tříd
čeká ještě v samotném závěru měsíce
třídenní školní výlet do Rožnova pod
Radhoštěm. Poslední týden bývá zpra−
vidla hodně náročný pro všechny za−
městnance a žáky. Děláme úklid ve tří−
dách, šatnách, kabinetech a v okolí
školy, sklízíme výpěstky ze školní za−
hrady. Pátek je dnem rozdávání vy−
svědčení a v tělocvičně probíhá oce−
nění aktivit žáků a vyhodnocení
výsledků ve sběru papíru. A nastává
loučení s učiteli, školou a kamarády.
Většinou bývá tak trochu plačtivé,
se smíšenými pocity, protože s někte−
rými se loučíme natrvalo. Deváťá−
kům, kteří opouští naši školu, pře−
jeme hodně úspěchů v jejich dalším
studiu a krásné prožití prázdnin, pe−
dagogům slunnou dovolenou a odpo−
činek po jejich náročné práci.
Každý z nás chodil do školy a má
na ni své vzpomínky. Spojují nás s ní
určité zážitky, příjemné i ty méně pří−
jemné, vzpomínáme na učitele přísné
a náročné, obětavé, nervózní, zodpo−
vědné i méně zodpovědné, veselé a přá−
telské. Řada z nás se vrací do školy přes
svoje děti a vnoučata, chodí ráda na sra−
zy po letech a naše pohledy na školu
se s léty a zkušenostmi proměňují.
Většinou s úsměvem a nadhledem na ta
léta strávená ve školní lavici. Přejeme
si, aby mezi vzpomínkami našich bý−
valých žáků převažovaly ty pěkné a ra−
dostné a aby se k nám po letech vra−
celi už e svými dětmi.
Milena Vaculíková

Navštivte www.zsosvetimany.cz
Osvětimanský zpravodaj
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Mateřská škola Osvětimany

Z

ase končí jeden školní rok
a také pro děti z mateřské
školy je tady doba odpočinku.
Pro Adama Marečka, Vítka Klučku,
Rozárku Chaloupkovou, Samantu
Tabery, Jakuba Sobotku a Jindru
Dubského to byl poslední rok v MŠ
a po prázdninách se z nich stanou
žáci základní školy. Již tradičně se
s nimi rozloučíme Malou maturitkou
s následným pasováním na školáky.
Na toto rozloučení zveme i jejich ro−
diče, zaměstnankyně školní jídelny,
zástupce vedení ZŠ, městyse Osvě−
timany, sponzory, zástupce sdru−
žení rodičů a jiné hosty. Rozloučení
završí večerní spaní ve školce s bo−
hatým programem a stezka odvahy.
Věříme, že díky systematické vý−
chovné a vzdělávací činnosti v MŠ
se děti bez problémů adaptují v pro−
středí 1. třídy ZŠ.
Po letošním zápisu dětí do MŠ,
který proběhl v květnu, jsme přijali
k předškolnímu vzdělávání šest
dětí. Jsou to: Ela Tomešová, Kate−
řina Hrabcová, Petr Janoška, Filip
Hálek, Natálie Dostálová a Nela
Macalíková.
Celý školní rok byl plný zajíma−
vých kulturních i společenských čin−
ností. Podařila se nám spousta akcí,
které obohatily dětský svět o nové po−
znatky a pěkné zážitky. Děti svými
vystoupeními na veřejnosti zase uká−
zaly, co všechno umí a jistě zahřály
nejedno srdíčko svých blízkých, se−
niorů v DPS i našich spoluobčanů.
Kromě pravidelných akcí – náv−
štěvy divadélek přímo u nás v MŠ, ná−

Karneval

vštěv filmových představení v kině
v Osvětimanech, organizování pod−
zimních a jarních dílniček, návštěvy
Slováckého divadla, za zmínku jistě
stojí také kouzelnická představení,
názorné předvedení výcviku pejska
s poučením, jak se děti mají k pejskům
chovat, pohádky p. Horáka s ekolo−
gickým zaměřením, muzikoterapie
„Janička písnička“, vystoupení „Te−
tiny v ZOO“ v kině Hvězda, „Po−
hádky od Lenky“ hrané v přírodě,
výlet vláčkem k MDD a výletem
na ranč v Kostelanech. Zde byl pro
děti připraven opravdu bohatý pro−
gram: s prohlídkou stájí, ukázkou
drezůry koní, hranou pohádkou
s bandity, soutěžemi pro všechny děti,
jízdou na koni a také obědem.
Byl to den plný nevšedních zá−
žitků a všem se moc líbil.

Nezapomínáme, jak důležité je
naučit děti vnímat prostředí, ve kte−
rém žijí, a umět je chránit. Ekologická
výchova se promítá do všech čin−
ností, děti se učí rozpoznávat vhod−
né a nevhodné chování k přírodě
a ke zvířatům. Hrajeme si na malé
přírodovědce a pomocí dětských lup
objevujeme malé zázraky v přírodě.
V zimě pořádáme výpravy ke krmel−
cům a nosíme zvířátkům potravu.
Učíme se třídit odpad, sbíráme starý
papír, pořádáme aktivity ke Dni
Země. Letošní netradiční vernisáž
„Rozkvetlý plot“ ukázala veřejnosti
výtvarné i ekologické práce dětí s vy−
užitím odpadového materiálu.
V rámci logopedické prevence pro−
běhla v MŠ depistáž a některým dě−
tem byla doporučena náprava vady
řeči u specializovaného logopeda. Or−

Výlet
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ganizujeme pravidelně focení dětí
a prodej knih v MŠ. Využili jsme na−
bídky screeningového vyšetření zraku
dětí, které dokáže odhalit i počína−
jící, mnohdy závažné oční vady.
Proběhl kurz plaveckého výcviku.
Zúčastnilo se ho 12 dětí. Většina dětí
navštěvovala kroužek anglického jazy−
ka. Ten po celý rok velmi pěkně vedla
paní Šárka Martinková bez nároku na
odměnu, za což jí upřímně děkujeme.

Chtěli bychom touto cestou podě−
kovat rodičům za spolupráci a pomoc
při organizování dílniček, sběru pa−
píru, za doprovod dětí na vítání ob−
čánků i za jejich sponzorské dary.
Dále děkujeme sdružení rodičů při
ZŠ a MŠ Osvětimany za finanční pří−
spěvek na zmrzlinu k MDD a na po−
můcky pro děti. Vážíme si zájmu
zástupců městyse Osvětimany, je−
jich účasti na některých akcích MŠ

a dárky pro děti. V neposlední řadě
děkujeme spolku ochotnického di−
vadla a Klubu žen za příspěvky
na hračky pod stromeček a paní Má−
rové, která má pro děti vždy něco
dobrého.
Jménem dětí a zaměstnanců MŠ
přeji všem spoluobčanům pěkné léto,
příjemnou dovolenou, hodně zdraví
a sil do dalších dnů.
Věra Rusňáková, vedoucí učitelka

Výročí

Cimbálová muzika Osvětimany slavila

V

sobotu večer 6. července 2013
se v sále obecního domu ode−
hrála významná kulturní
a společenská událost a tou byly

Osvětimanský zpravodaj

oslavy 40. výročí založení cimbálové
muziky v Osvětimanech.
Členy naší cimbálové muziky i pří−
tomné návštěvníky přivítal jménem

městyse Osvětimany místostarosta
Lubomír Berka. Zvlášť srdečně při−
vítal vzácného hosta a to pana Jaro−
míra Nečase, bývalého redaktora
Brněnského rozhlasu, který se vý−
raznou měrou zasloužil o propagaci
naší cimbálovky a to jak v rozhlase,
tak v televizi. Mezi hosty byl i bývalý
senátor Josef Vaculík, který s muzi−
kou léta zpíval. V půl osmé začal té−
měř dvouhodinový program sesta−
vený ryze vzpomínkově.
Moderátor večera L. Berka sezná−
mil přítomné návštěvníky a milov−
níky osvětimanského folkloru s histo−
rickým vývojem Cimbálové muziky
Osvětimany. Velmi milým pohlaze−
ním byla zdravice Dětského folklor−
ního souboru Klimentek. Vystoupení
mladých muzikantů Omlazené cim−
bálové muziky – cimbalisty Jonáše
Chaloupky a houslisty Ondry Vaška,
kteří doprovázeli Rozárku Chaloup−
kovou, Hanu Klučkovou a další malé
zpěváky a zpěvačky.
Slavnostní atmosféru večera ro−
zesmála svým originálním humo−
rem zpěvačka Anna Kyliánová z Je−
žova.
Na závěr programu předal starosta
městyse Otakar Berka všem součas−
ným i bývalým členům, zpěvákům
i zpěvačkám Pamětní listy. Poté ná−
sledovala „beseda u cimbálu“.
Překvapením večera byla mimo−
řádná návštěva cimbálové muziky
Čechovci, kteří přišli naší cimbálovce
popřát k jejímu významnému jubileu
a zahráli i zazpívali.
Co popřát naší cimbálové muzice
do dalších let?
Všem jejím muzikantům hlavně
pevné zdraví, mnoho tvůrčího elánu
a ať stále hrají. Hoši děkujem!
Lubomír Berka
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Šachový oddíl žáků

N

aši hráči v zimě a na jaře po−
kračovali v soutěžích, které
začaly na podzim a trénovali
pravidelně v úterý v osvětimanské
škole a klubovně šachistů pod vede−
ním trenéra pana Macků. Do pravi−
delných soutěží se zapojilo 15 hráčů
a asi ještě dalších 5 hráčů trénovalo
ve škole.
Největších úspěchů dosáhla naše
družstva. Historického úspěchu do−
sáhlo ve spolupráci našeho klubu
a místní školy družstvo žáků 1.− 5. roč−
níku. Družstvo ve složení Ondřej
Vašek, Martin Vrtal, Josef Vrtal, Ma−
rek Vajčner a Ondřej Klíger vyhrálo
okresní a krajské kolo této soutěže
a tím si vybojovalo právo hrát Mis−
trovství ČR. Na Mistrovství ČR ve Vyš−
kově pak toto naše družstvo vybojo−
valo 20. místo. Po prvním hracím dnu
drželo výbornou 8. pozici, ale druhý
den nám to už tak nešlo. O vyrovna−
nosti soutěže svědčí, že od 6. místa
nás dělily pouze 3 body. Naše škola
postavila i družstvo z žáků 6.− 9. tří−
dy. Toto družstvo ve složení Leona
Černochová, Michael Hozza, Filip
Pfeffer a Václav Klíger vybojovalo
v okresním kole 6. místo. Další hráčka
našeho šachového oddílu Erika Ná−
plavová reprezentovala svou školu
v B−družstvu Gymnázia UH. V tom−
to složení vybojovala 2. místo v okres−
ním kole a 3. místo v krajském kole.
Další soutěží byl krajský přebor
mladších žáků. Tady naše družstvo
ve složení Ondřej Vašek, Marin Vr−
tal, David Svozil, Emilie Tomšicová,
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Josef Vrtal a Marek Vajčner vybojo−
valo 4. Místo, a zopakovalo tak nej−
lepší umístění našeho týmu před
dvěma lety. Martin Vrtal a David Svo−
zil z tohoto družstva už nemohou
z věkových důvodů tuto soutěž hrát,
tak uvidíme, jak si povedou hráči
noví. Jakub Vašek, Tomáš Marek
a další by měli být zárukou toho, že
se máme na co těšit i příští rok.

Poslední soutěží byl krajský přebor
starších žáků. Z našich hráčů do sou−
těže zasáhli Ondřej Vašek, Leona Čer−
nochová, Martin Vrtal, David Svozil,
Josef Vrtal a Jakub Vašek. Naše druž−
stvo porazilo hráče z Ústí, Slavičína
a Boršic. Ostatní zápasy prohrálo. Mr−
zet nás může porážka s Ostrožskou
Novou Vsí a Vsetínem B. Nejvíce
body družstvu přinesli Ondřej Vašek
na 1. šachovnici a Leona Černochová
na 2. šachovnici. Oba hráči vybojo−
vali 4 body, ale ani ostatní se nene−
chali zahanbit. Družstvo může hrát

Mistrovství ČR školních čtyřčlenných týmů – 1.−5. ročník
Poř. St.č Družstvo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1
4
2
6
7
14
20
13
3
26
12
18
5
16
9
8
15
11
17
19
25
23
10
21
22
24

Partie

ZŠ a MŠ Kubatova České Budějovice
ZŠ Frýdek − Místek, Pionýrů
ZŠ a MŠ Frýdek−Místek El. Krásnoh.
ZŠ Tyršova Kuřim
ZŠ M. Horákové Hradec Králové
ZŠ Nepomuk
ZŠ O. Březiny Jihlava
PORG gymnázium o.p.s. Praha
ZŠ Stříbrná Skalice
ZŠ Zábřeh
ZŠ Vlašim
ZŠ Humpolec
ZŠ Ležáků Hlinsko
ZŠ Lanškroun
ZŠ Uhelný trh, Praha 1
ZŠ Karlovy Vary, Konečná
22. ZŠ Plzeň 4
Masarykova ZŠ, Litoměřice
ZŠ Veselí nad Lužnicí
ZŠ a MŠ Osvětimany
ZŠ Česká Ves
ZŠ Integra Vsetín
ZŠ a MŠ Josefa Gočára Hradec Králové
ZŠ Jungmannova Kuřim
ZŠ a MŠ Ratíškovice
ZŠ Na Vyhlídce Vyškov

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

+

=

−

PH 1

PH 2

PH 3

7
6
6
6
5
6
4
2
4
6
4
4
3
2
2
2
2
3
4
2
2
2
2
1
0
1

1
2
2
2
0
0
1
4
1
0
2
3
1
2
4
5
5
2
1
3
4
3
3
2
4
1

1
1
1
1
4
3
4
3
4
3
3
2
5
5
3
2
2
4
4
4
3
4
4
6
5
7

27
25,5
25,5
23
21,5
19
18,5
18,5
18
18
18
18
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17
17
16,5
16,5
16,5
16
13
12
5,5

185
185
183
186
192
176,5
142,5
133
177
169
164
143,5
191,5
159,5
158,5
151
148,5
156
154
171,5
166
142
149
139,5
140,5
148

146,75
139,25
137,75
138
91
102,5
60
50
78,75
101,5
82,25
82
63,75
47,5
64,75
75,75
63,5
57,25
65,5
64
70,5
42,75
51,25
29
29
19
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Tabulka Krajského přeboru mladších žáků
Poř. St.č Družstvo

1
2 Sokol Hošťálková
2
3 ŠK Staré Město A
3
5 Sokol Postoupky B
4
7 KK−ŠK Osvětimany
5
1 Sokol Postoupky A
6 10 Zbrojovka Vsetín
7
4 ŠO Kunovice A
8
8 ŠK Staré Město B
9
6 SK Boršice
10 11 Sokol Bystřička
11 9 ŠO Kunovice B

Partie

+

=

−

PH 1

PH 2

PH 3

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

6
6
4
3
3
3
3
3
2
1
1

1
1
0
2
2
1
1
1
2
2
1

0
0
3
2
2
3
3
3
3
4
5

19
19
12
11
11
10
10
10
8
5
4

78
76
61
87
81
77
76
59
53
70
56

32,5
31
20,5
22
27
21
19,5
20,5
16,5
11,5
9

Konečná tabulka Krajského přeboru starších žáků
Poř. Tým

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

ŠK Staré Město B
SVČ Šipka Kroměříž
ŠK Zlínterm
ŠK Zlín
Sokol Ústí
ŠK DDM Slavičín
KK−ŠK Osvětimany
SK Boršice
ŠK Ostrožská Nová Ves
ŠK Zbrojovka Vsetín B

Záp.

+

=

−

Skóre

Výhry

Body

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
7
6
5
4
3
3
3
2
1

1
1
1
0
1
0
0
0
1
1

0
1
2
4
4
6
6
6
6
7

34
31
24
20
21
16
15
13
15
10

36,5
32,5
28,0
22,5
23,5
19,5
17,5
15,0
15,5
14,5

25
22
19
15
13
9
9
9
7
4

ve stejném složení ještě příští rok,
tak uvidíme, jak se mu bude dařit.
V soutěžích jednotlivců má asi nej−
vyšší váhu série krajských GP. V této
soutěži si nejlepší hráči vybojují pří−
mé postupy na Mistrovství ČR. Sou−
těž se hraje na čtyři turnaje, ve kte−
rých se počítají tři nejlepší výsledky.
Hraje se hrají ve třech věkových ka−
tegoriích a zvlášť se vyhodnocují
dívky a chlapci. V této soutěži bojo−
valo 127 hráčů. Náš oddíl reprezen−
tovalo 9 hráčů. Postup na Mistrovství
ČR, které se bude hrát v září v Klato−
Osvětimanský zpravodaj

vech, vybojovala vítězstvím v katego−
rii dívek do 14 let Erika Náplavová. Le−
tos hrála tuto soutěž naposled a za dobu
svého působení v našem oddílu si za−
hrála zatím na 5 mistrovstvích (po−
dobně jako v minulosti další naše
hráčka Lenka Blechová). Pěkné třetí
místo ve stejné kategorii vybojovala
Leona Černochová, které chyběl kou−
sek ke stříbru a také se loučí s touto sou−
těží jako Erika. V kategorii chlapců
do 12let jsme měli 3 hráče. Nejlépe se
vedlo Martinu Vrtalovi, který mezi
44 hráči vybojoval 8. místo. Po pře−
stupu do vyšší věkové kategorie vý−

borně zahrál i Ondřej Vašek a jeho
9. místo je velmi pěkné. Stejně jako
17. místo Davida Svozila. V nejmladší
věkové kategorii jsme měli 4 hráče.
Tady naši dosáhli podobných výsled−
ků, o čemž svědčí i jejich celkové umís−
tění v konci lepší poloviny startovního
pole. Mězi 50 hráči vybojoval 19. místo
Marek Vajčner a na 22.−24. místě skon−
čili Jakub Vašek, Josef Vrtal a Tomáš
Marek. V hodnocení oddílů podle zís−
káných bodů za umístění svých hráčů
jsme vybojovali 6. místo mezi 22 od−
díly, které se do této soutěže zapojily.
Erice budeme v září držet pěsti.
Další otevřenou soutěží je seriál
Velkých cen okresu Uherské Hradiš−
tě. Soutěž se hraje ve dvou věkových
kategoriích a hrát ji můžou hráči od−
kudkoliv, pokud splňují věkový limit.
Je to soutěž nepostupová, proto je
účast menší než u GP a jelikož se tur−
naje hrají v okrese UH, účastní se jí
většinou místní hráči. Do této soutěže
se zapojilo 14 našich hráčů. Velkou ra−
dost nám udělal Ondřej Vašek, který
tuto soutěž opět vyhrál v kategorii
mladší žáci. Letos hrál tuto věkovou
kategorii naposled, tak mu budeme
příští rok držet palce ve starší věkové
kategorii. V kategorii mladších žáků
mezi 50 hráči vybojoval pěkné 10. mís−
to Josef Vrtal a 15. místo Tomáš Ma−
rek. Body za umístění do 15. místa zí−
skali ještě Ondřej Klíger na 25. místě
a Marek Vajčner na 26. místě. Cenné
zkušennosti získali naši nejmladší
Jakub Vašek, Dan Čevelík a Anička
Klígerová. V kategiorii staršch žáků
vyhrála kategorii děvčat Erika Ná−
plavová před Leonou Černochovou.
Cenné zkušenosti získali Martin Vr−
tal, Miroslav Čevelík, Michael Hozza
a Václav Klíger.
Velkou radost nám udělali hráči
v další soutěži jednotlivců – Regionál−
ním přeboru okresu Uherské Hra−
diště. Tuto soutěž můžou hrát jen hráči
registrovaní v oddíle nebo navštěvu−
jící kroužek, který je v okresu Uherské
Hradiště. Tato soutěž se hraje ve čty−
řech věkových kategoriích a zvlášť
se vyhodnocují dívky a chlapci. Bojo−
valo se o 8 sad medailí a 8 titulů přebor−
níka okresu UH. Z toho čtyři tituly pře−
borníka putovaly do našeho oddílu.
Přeborníky mezi chlapci v kategoriích
do 9 let, 11 let a 13 let se stali naši hráči
– Josef Vrtal, Ondřej Vašek a Martin
Vrtal. V kategorii do 15 let nehrál
žádný náš chlapec. Kategorii děvčat
do 15 let vyhrála Erika Náplavová.
Další naši hráči v kategorii do 9 let
obsadili 2.−4. místo mezi chlapci v po−
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řadí Marek Vajčner, Tomáš Marek a Ja−
kub Vašek. Můžeme říct, že ve svých
věkových kategoriích nebyl žádný
hráč z cizího oddílu před našimi
hráči.
Bonbónkem pro naše hráče je tur−
naj v Brumově Bylnici, který se hraje
začátkem května a otevírá kulturní
sezónu v Brumově− Bylnici. Zázemí
turnaje, kdy se hráčům nabízí za mi−
nimální startovné 10 Kč občerstvení
formou párků, domácích buchet, zá−
kusků a nápojů, je nadstandardní
nejenom v našem kraji. Přidáme−li
k tomu ještě zážitky z finále pro nej−
lepší hráče starší kategorie, k nimž
patří hra s živými šachy, simultánkou
a pouť ve Štítné, není snad lepší vy−
žití pro naše hráče a jejich rodiče.
Nás ale ještě potěšili opět naši hráči.
Mladší kategorii vyhrál Ondřej Va−
šek před Josefem Vrtalem. Pěkné
10.−11. místo vybojovali další naši
hráči Tomáš Marek a Jakub Vašek.
Ve starší kategorii jsme po delší době
viděli hrát Lukáše Náplavu. A byl z na−
šich hráčů v této kategorii nejlepší –

8. místo. Dále Erika Náplavová vybojo−
vala 18. místo a Martin Vrtal 26. místo.
Před Vánocemi a na posledním tré−
ninku před letními prázdninami hrají
naše děti turnaje ve škole, v nichž jsou
rozděleny na pokročilé a začátečníky.
Všichni hráči pak dostanou diplom
a drobnou cenu. Do těchto turnajů se
zapojili mimo už jmenované Tadeáš
Pelikán, Dan Sedláček,Vladimír Škra−
bal... Hlavně Tadeáš je už ve stadiu,
kdy by mohl začít rozšířovatt svou
medailovou sbírku i na větších tur−
najích.
Po tomto turnaji se konal ještě tur−
naj na ukončenou v Uherském Hra−
dišti v jídelně školy UNESCO. Mladší
kategorii chlapců tu vyhrál Josef Vr−
tal, ve starší kategorii byl na pěkném
5. místě Martin Vrtal. Sourozenci Vr−
talovi a Ondřej Vašek sbírali další
zkušenosti i na šachovém turnaji bez
věkového omezení v Dolním Němčí.
V hodnocení oddílů podle všech
výsledků mládeže, které vydává Kraj−
ský šachový svaz, jsme na 7. místě
v kraji a 3. na okrese. Náš oddíl pořá−

Šachová sezóna mužů

V

září, na začátku šachové se−
zóny, náš oddíl už několik let
pořádá otevřený šachový
turnaj O pohár starosty Osvětiman.
Loni se hrál již 9. ročník a účastnilo
se 52 hráčů ze širokého okolí. Po tu−
hých bojích zvítězil Jan Sosna z Po−
ruby, kterému se to už podařilo po−
třetí. Druhé místo vybojoval Pavel
Zpěvák z Litovle a třetí František
Vrána ze Starého Města. Náš oddíl
reprezentovalo 5 hráčů. Nejlépe za−
hrál Jaroslav Vrtal, který se umístil
na 12. místě. Poté pro naše hráče
následovaly turnaje ve Veselí nad
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Moravou a Boršicích, po nich začaly
mistrovské soutěže družstev.
Pro sezónu 2012−2013 se podařilo na−
šemu družstvu vybojovat poprvé v his−
torii účast v krajské soutěži. Proto
jsme nastoupili na podzim v Krajské
soutěži – západ. Na hostování jsme se
domluvili se třemi hráči družstva Je−
žova a recipročně jsme jim uvolnili
na hostování naše hráče. Soutěž jsme
zahájili prohrou s aspirantem po−
stupu družstvem Postoupek B 3 : 5,
když k remíze nám chyběl opravdu
jen krůček. Podobný průběh měl

dal na jaře poslední turnaj série GP,
ve kterém nejlepší hráči dostali me−
daile a diplom. Všichni pak obdrželi
pamětní list a drobnou cenu. V listo−
padu budeme pořádat druhý turnaj sé−
rie VC, ve kterém chceme zajistit pro
hráče podobné ceny. Všechny hráče
a fanoušky na tento turnaj zveme. O vý−
sledcích našich hráčů pravidelně in−
formujeme na nástěnce na náměstí,
internetových stránkách městyse – http:
//www.osvetimany.cz/index.php?u
=050302, internetových stránkách
šachového oddílu – http://www.
sachy.osvetimany.cz/. Tímto děku−
jeme oběma správcům těchto strá−
nek. Pravidelně o našich úspěších
píše i regionální sport v rubrice Sport
– šachy.
Za všemi jmenovanými úspěchy
je zájem hráčů, trenéra pana Macků,
rodičů, sponzorů a fanoušků. Bez
žádného z nich by úspěchy nebyly ta−
kové. Proto Vám všem děkuji a přeji
pěkné prázdniny. Načerpejte hodně
sil a elánu do nové sezóny.
Petr Náplava

i druhý zápas s družstvem Polešovic
a opět prohra 3 : 5. Poté jsme porazili
družstvo Bojkovic A 4,5 : 3,5 a situ−
ace se pro naše družstvo začala zlep−
šovat. Bohužel v průběhu další se−
zóny jsme už k této výhře žádnou
další nepřidali a pouze remizovali
s družstvem Boršic C. V mnoha zá−
pasech jsme naznačili, že by nám tato
soutěž slušela, ale pro letošní sezónu
to bylo málo. Proto příští rok nastou−
píme v okresním přeboru a poku−
síme se o návrat do krajské soutěže.
Celkem do soutěže zasáhlo 12 hráčů.
Všechny zápasy odehráli na 1. šachov−
nici Jaroslav Vrtal, který měl z našich
hráčů i nejlepší úspěšnost – 73 %
(pokud nepočítáme Jakuba Náplavu,
který ve svém jediném zápase za druž−
Osvětimanský zpravodaj

Tabulka Krajské soutěže západ po skončené soutěže
Poř. Tým
Záp.
+
=
−
Skóre Výhry Body
1. Slavia Kroměříž D
11
9
0
2
54,0
42
27
2. TJ Sokol Postoupky B
11
8
1
2
56,0
47
25
3. ŠK Staré Město F
11
7
2
2
46,5
36
23
4. SK Boršice B
11
7
1
3
54,5
41
22
5. TJ Vlčnov A
11
5
3
3
46,5
31
18
6. Spartak Uherský Brod
11
5
1
5
43,5
35
16
7. ŠO TJ Zborovice A
11
4
2
5
40,5
24
14
8. TJ Lokomotiva
Uherský Ostroh
11
4
1
6
43,0
32
13
9. SK Boršice C
11
3
3
5
39,5
24
12
10. TJ Bojkovice A
11
3
0
8
36,0
23
9
11. TJ Polešovice
11
1
3
7
34,0
22
6
12. KK−ŠK Osvětimany
11
1
1
9
33,0
18
4
stvo vyhrál a měl úspěšnost 100 %).
Petr Churý hrál na 2. šachovnici.
V jednom zápase chyběl Pavel Kunc

a Jiří Tomek. Úspěšnost 50 % měli
ještě z našich Roman Mazouch a Ště−
pán Mrva. Do hry ještě zasáhli Lubo−

mír Macků (trenér naší mládeže), Petr
Doležal, Petra Churá, Martin Peška
a Radek Ondrůšek.
Po skončení soutěží družstev se
ještě 6 našich hráčů zúčastnilo turnaje
v Dolním Němčí a nejlépe se umístil
Jaroslav Vrtal. Někteří šachisté se ještě
v srpnu zúčastní mezinárodního tur−
naje ve Starém Městě a na neděli 8. 9.
chystáme 10. ročník turnaje O pohár
starosty Osvětiman, na který zveme
všechny hráče a fanoušky. O našich zá−
pasech informujeme na nástěnce na ná−
vsi, internetových stránkách obce a in−
ternetových stránkách šachového klubu.
Všem hráčům děkuji za odvedené vý−
sledky, sponzorům a fanouškům za pod−
poru a všem přeji pěkné prázdniny.
Radek Ondrůšek

Mužstvo žáků TJ Osvětimany – jaro 2013

M

užstvo žáků pokračovalo
v jarních zápasech okresní
soutěže skupiny A se stej−
ným hráčským kádrem a pod ve−
dením osvědčené trenérské dvojice
Jiří Hanák a Bohuslav Mrkůs.
Naši mladí fotbalisté dosahovali
po celé jaro vyrovnaných výsledků.
Celkově v celé mistrovské soutěži
2012/2013 obsadili pěkné 3. místo,
získali 26 bodů a skóre měli 64 : 35.
V prvním jarním zápase zavítal
náš tým na hřiště prvních Mařatic
a odvezl si porážku 4 : 0. V domácím
zápase jsme porazili Jalubí 6 : 3, tady
střelecky zazářil Dubský, autor 5 bra−
nek. V dalším zápase naši žáci de−
klasovali domácí Kudlovice 10 : 0. Vý−
borného výsledku dosáhli v Trapli−
cích a zvítězili 6 : 0. Pak ale násle−
dovala prohra na domácím hřišti
s Buchlovicemi 2 : 5. Z dalšího kola
jsme si odvezli tři body za vítězství
2 : 1 v Sušicích. V posledních dvou jar−
ních zápasech předvádělo naše muž−
stvo žáků výborný fotbal a tomu odpo−
vídaly i dosažené výsledky. Nejprve
rozstříleli doma Velehrad v poměru
13 : 0 a v posledním zápase porazili
na domácím hřišti Košíky 7 : 0.
Mezi nejlepší střelce se na jaře
zapsali: J. Dubský – autor 9 branek,
M. Čevelík – 7 branek a K. Pecha –
5 branek.
Výbor TJ Osvětimany děkuje všem
hráčům žákovského mužstva a to jak
Osvětimanský zpravodaj

z Osvětiman, tak i z Medlovic za pří−
kladnou reprezentaci a za dobré
výsledky po celou sezónu. Dík patří
oběma trenérům za jejich obětavou

práci a v neposlední řadě i všem ro−
dičům za automobilovou přepravu
žáků na zápasy hrané na hřištích sou−
L. Berka
peřů.

Fotbalová sezóna 2012−2013 mužů
v krajské soutěži I.B třídě

T

uto sezónu můžeme celkově
hodnotit jako velmi úspěšnou
a jednu z nejlepších za exis−
tenci osvětimanského fotbalu. Když
naši muži po podzimní části byli až
na devátém místě tabulky, málokdo
čekal, že v jarní části budou tak úspěš−

ní. Před zimní přestávkou jsme měli
16 bodů, pouze čtyři výhry, stejné
množství remíz a pět porážek při
skóre 29:21. I když jsme neutrpěli žád−
nou ostudnou porážku a všechny
ztráty byly z velmi těsných výsledků
a smolných remíz, nemohli jsme být
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nivnice
Osvětimany
FC KORYNA
Strání
Zlámanec
Jalubí
Zlechov
Nedakonice
Havřice
Ostr. Lhota
Prakšice
Sušice
Slavkov
Zdounky

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

18
16
14
13
14
12
11
10
9
9
7
7
7
5

s výsledkem spokojeni. Během zimní
přestávky došlo k výměně na tre−
nérském postu a na lavičku se místo
pana Letovského posadil staronový
trenér Vlastimil Filásek. V průběhu
zimní přípravy se do kádru zapojilo
několik nových hráčů a hned to bylo
znát na výsledcích a herním projevu.
Naše účast na zimním turnaji O po−
hár starosty města Kyjova nebyla
jen o účasti. I když jsme nakonec obsa−
dili 4. místo, nezanechali jsme špatný
dojem z předvedeného výkonu. Po pro−
hraných zápasech v úvodu turnaje
s Lovčicemi 1:3 a Koryčany 1:2 jsme
zbylé zápasy vyhráli. Mokrý Háj (SR)
jsme porazili 1:0, Kostelec 3:1, Žádo−
vice 6:0 a vítěze turnaje Bučovice
5:2. Mimo zimní turnaj jsme sehráli
ještě přátelská utkání s Vlkošem 6:2,
SK Měnín 4:0 a s Miloticemi 7:0. Vý−
sledky zimní přípravy dávaly naději
na kvalitní jarní část soutěže.

3
5
3
5
2
5
3
4
4
2
7
5
4
6

5
5
9
8
10
9
12
12
13
15
12
14
15
15

80
79
72
51
62
40
55
51
38
38
36
29
43
28

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

39
27
38
40
63
38
48
51
55
60
54
82
52
61

57
53
45
44
44
41
36
34
31
29
28
26
25
21

Tato soutěž byla vzhledem k dlou−
hé zimně odložena a tak se začalo hrát
až 14. dubna. Naši hráči po dobrém
výkonu zvítězili na hřišti Havřic pře−
svědčivě 4:0 a dali základ pro další
dobré výsledky. V následujícím zá−
pase jsme se doma sice protrápili
k hubenému vítězství 1:0 nad Jalu−
bím, ale vzápětí vyhráli na půdě
Zdounek 8:1. Při náročném prog−
ramu dohrávek odložených zápasů,
systémem 2x středa, neděle, jsme si
vybrali slabou chvilku ve Slavkově,
kde jsme pouze remizovali 0:0 a při−
šli tím o cenné body. Po této ztrátě
jsme pak postupně poráželi všechna
ostatní mužstva. V Ostrožské Lhotě
3:1, doma jednoznačně Nedakonice
5:0, v Koryčanech 2:0, se Zlecho−
vem 4:1, v Prakšicích 3:1. Na domá−
cím hřišti jsme přivítali fotbalisty
ze Strání a místo očekávaného vyrov−
naného souboje si hosté odvezli po−

rážku 7:1. V Sušicích, které se zachra−
ňovali, jsme vyhráli 4:1. Zápas s po−
stupující Nivnicí jsme zvládli bez
problémů a zaslouženě zvítězili 3:0.
Poslední dohrávka na našem hřišti
byla proti Zlámanci, který si od nás
odvezl porážku 8:0.
Během jarní části soutěže naši
hráči předváděli velmi kvalitní hru
a mnohokrát potěšili fanoušky krás−
nými brankami. Nejlepším střelcem
našeho týmu se stal kapitán mužstva
René Křemeček, který zatížil bran−
kové konto soupeřů 21 góly. Další
branky za TJ Osvětimany vstřelili
Dobeš Robin 15, Exel David 12, Vá−
lek Jaroslav 10, Zýbal Ondřej 6, Br−
hel Michal 4, Křemeček Luboš 3,
Trefilík Zdeněk 2, Trávníček Filip 2,
Žandovský Marek 1, Chaloupka Petr
1 a Hajný Ondřej 1. Jarní část soutěže
jsme tak prošli bez porážky a přišli
pouze o dva body za remízu ve Slav−
kově. Z 39 bodů jsme získali 37 což
nás vyhouplo na druhé místo ko−
nečné tabulky za vítěznou Nivnici.
Stali jsme se tak jasným vítězem
jarní části soutěže se ziskem 37 bodů
za 12 výher a jednu remízu při skóre
50:6. Kvalitní trenérská práce Vlas−
timila Filáska byla zúročena dob−
rými výkony hráčů. Velmi dobře se
do mužstva zapracoval mladý Zde−
něk Trefilík, který si svými výkony
řekl o stabilní místo v základu.
Celkově můžeme tedy hodnotit
sezónu úspěšně, takovou, která se
kladně zapíše do historie fotbalu
v Osvětimanech.
Dovolte mi, abych z tohoto místa
poděkoval všem hráčům, realizač−
nímu týmu v čele s trenérem, všem
funkcionářům a výboru, divákům,
kteří našli cestu na fotbalová utkání
TJ Osvětimany, a zároveň pozval ty,
kteří ještě stále váhají navštívit
naše hřiště a přijít se pobavit ze hry
našich chlapců. Rád bych poděko−
val manželům Márovým za kvalitní
zajištění občerstvení na hřišti a spon−
zorské dary obchodu MARTEX. Rov−
něž děkuji panu Pennerovi a jeho
manželce za velmi dobré hospoda−
ření na hřišti. V neposlední řadě dě−
kuji všem sponzorům a městysu
Osvětimany za podporu Osvětiman−
ského fotbalu.
Ferdinand Důbrava
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