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Přejeme Vám příjemné prožití svátků
vánočních a vše nejlepší do nového roku
městys Osvětimany

červenec−prosinec 2013

Osvětimanský zpravodaj
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Informace Úřadu městyse Osvětimany

Úvodní slovo
starosty městyse

V

ážení spoluobčané, jako vždy
v tomto předvánočním čase,
a s blížícím se koncem roku,
se do vašich rukou dostává další
číslo našeho zpravodaje a již po−
čtvrté Vás budu stručně informovat
o tom, co se v druhé polovině roku
událo. Co jsme zbudovali a co nás
v dalším roce, již posledním v tomto
volebním období, čeká.
V červnovém čísle zpravodaje
jsem se zmínil o akcích, které jsou
na druhé pololetí plánovány a mají
být realizovány. Tak se také stalo
a nyní je popíši trochu podrobněji.
V rámci „Snížení energetické ná−
ročnosti hasičské zbrojnice Osvěti−
many“ byl zateplen obvodový plášť
budovy a stropy, opravena fasáda,
vyměněna okna, dveře a vrata ga−
ráží. Dále byly přistaveny sociálky,
tj. sprchy a WC jak pro muže, tak
i pro ženy, včetně dodělání WC
v přízemí budovy. Na tyto práce
jsme získali dotaci od Státního
fondu životního prostředí ve výši
370 000 Kč. Současně bylo upra−
veno okolí budovy a přestěhován
podstavec sochy na důstojnější
místo, před budovu od silnice, kde
byl restaurován. Tato práce by byla
zbytečná, pokud by na podstavci
nestála socha. A tak jsme po zkuše−
nostech se zhotovením sochy sv. Go−
razda opět oslovili pana Martina
Bureše a požádali ho o zhotovení
sochy sv. Floriana, patrona hasičů.
Tato byla zhotovena z dubového
dřeva a po padesáti letech na ho−
dovou neděli slavnostně vysvěcena
otcem Antonem Kasanem, za velké
účasti občanů jak místních, tak
i z okolních obcí. Za realizaci tohoto
krásného díla děkuji jak zhotoviteli,
tak i občanům, kteří se na stěhování
podstavce a umístnění sochy na své
místo podíleli. Jmenovitě děkuji
Alešovi Pfefferovi za koordinaci
těchto prací. Naši hasiči tak dostali
předčasný dárek k 115. výročí svého
založení, které oslaví příští rok.
ZTV U hřbitova II. ETAPA (inže−
nýrské sítě) je pokračováním I. ETA−
PY. Jedná se o zbudování vodovodu,

strana 2

kanalizace, plynovodu a silnice
pro další čtyři rodinné domky, které
v dané lokalitě mají být postaveny.
V současnosti již jeden z nich stojí.
Zhotovitelem díla se na základě
výběrového řízení stala firma Tufír
spol. s r. o. z Kunovic, která také
stavěla první etapu. Stavba v hod−
notě 692 000 Kč byla zahájena v čer−
venci a dokončena v listopadu letoš−
ního roku. V současné době probíhá
kolaudace stavby. Souběžně s touto
stavbou provedla firma Tufír ve škole
rekonstrukci kanalizace v délce
11 metrů. Stará kanalizace byla na−
tolik zanesená, že se již nedala vy−
čistit, proto musela být položena
nová kanalizace včetně konečných
terénních úprav.
Oprava fary a přístavba veřej−
ných WC. Tato stavební akce finan−
covaná společně městysem a far−
ností spočívala v opravě fasády
budovy, výměny venkovních křídel
oken, opravy a natření vnitřních
křídel, oprava odpadů, napojení
budovy na obecní kanalizaci včetně
zbudování nové vodovodní přípojky.
Dále byl zbourán starý přístavek
a zbudován nový. V jeho první tře−
tině byly zřízeny veřejné WC, tolik
veřejností postrádány. Dále byly
provedeny terénní úpravy vstupu
do farního dvora a přístupová ko−
munikace včetně chodníku k WC,
zbourání střechy stodoly a vyčištění
dvora. Provedením těchto prací,
vlastní budova a okolí, získalo
hodně na kráse a za to děkuji za−
městnancům městyse, všem brigád−
níkům a také otci Kasanovi, který
nás svou neutuchající vůlí, pílí a no−
vými myšlenkami stále posouval
dál a dál v plánovaných a posléze
provedených pracích.
Jistě stojí za zmínku i oprava pom−
níku padlých. Na tuto akci jsme žá−
dali o dotaci Zlínský kraj a bylo nám
vyhověno. Dílo v celkové hodnotě
120 000 Kč na základě výběrového ří−
zení zhotovila firma Martin Gál – GA−
MAR a Zlínský kraj nám z Fondu kul−
tury Zlínského kraje poskytl dotaci
ve výši 56 000 Kč. Současně s opra−

vou pomníku byl opraven také kříž
na hřbitově a již zmíněný podstavec
sochy sv. Floriána.
Nadále se pokračovalo ve zpra−
cování nového územního plánu
Osvětimany. Problematika jistě
značně citlivá a občany intenzivně
vnímána. Byla provedena beseda
s občany nad územním plánem
a v závěru měsíce listopadu také ve−
řejné projednávání územního plánu.
Pořizovatelem je Městský úřad Uher−
ské Hradiště, odbor architektury,
plánování a rozvoje. Zhotovitelem byl
výběrovým řízením vybrán Ing. arch.
Vladimír Dujka s cenou ve výši
300 000 Kč. Opět jsme žádali o pod−
poru Zlínský kraj a byla nám poskyt−
nuta ve výši 50%, tj. 150 000 Kč.
Stručně se zmíním o digitalizaci
kina. Na základě rozhodnutí zastu−
pitelstva byla provedena digitali−
zace kina. Výběrovým řízením vy−
braný dodavatel Zbyněk Štefka
provedl digitalizaci kina celkovým
nákladem 300 000 Kč, která spočí−
vala v dodání a montáži promíta−
cího zařízení, prostorového zvuku,
ozvučení sálu a výměny promíta−
cího plátna. Zkvalitnění obrazu a po−
slechu jistě poznali mnozí naši
občané osobně. Další podrobnosti se
jistě dozvíte v samostatném článku
tohoto zpravodaje.
V měsíci září tohoto roku pro−
běhlo výběrové řízení na zhotovitele
díla „Revitalizace ploch veřejné ze−
leně − Osvětimany. Smlouva byla po−
depsána s firmou Kavyl, spol. s r. o.
se sídlem v Mohelně. Provedení prací
o celkovém nákladu 1 568 782 Kč
spočívá v kácení a ošetření dřevin
a výsadbě rostlinného materiálu
na pěti lokalitách obce. Jedná se
o hlavní park, park naproti, horní
zastávka a lokality kolem školy.
Práce by měli být zahájeny ještě le−
tos, pokračovat přes zimu a musí být
dokončeny do konce května příštího
roku. Na tuto akci jsme také žádali
o poskytnutí podpory na spolufinan−
cování tohoto projektu v rámci Ope−
račního programu Životní prostředí
z prostředků Státního fondu život−
Osvětimanský zpravodaj

ního prostředí ČR a bylo rozhodnuto
o poskytnutí podpory ve výši 75 %
z celkových způsobilých nákladů,
což by mělo činit 1 176 000 Kč. Z naší
pokladny bychom měli zaplatit
částku ve výši asi 393 000 Kč.
Ještě jednou se vrátím k pracím
provedených na hoře sv. Klimenta.
Před oslavami 1150. výročí příchodu
Konstantina a Metoděje na Moravu
byly brigádně zhotoveny nové la−
vice, na které dodalo dřevo Lesní
družstvo Osvětimany. Dále byl zho−
toven nový kříž, natřena podlaha,
proveden úklid a natřena kaplička.
Hlavními organizátory byli Richard
Struha, Aleš Pfeffer a jejich kama−
rádi. Oslavy vyvrcholily slavnostní
mší, kterou celebroval arcibiskup
olomoucký a metropolita moravský
monsignore Jan Graubner a zúčast−
nilo se jí asi 1 000 lidí. Akce byla
vzorně připravena ve spolupráci
s farností.
Nejen investičními akcemi žije
městys. Proto se pouze stručně zmí−
ním i o společenském, kulturním
a sportovním životě, protože na toto

téma bude ve zpravodaji uvedeno jis−
tě hodně článků.
Současný společenský život v obci
si nedovedeme představit bez akcí
pořádaných kulturním klubem a cha−
sou, bez našich divadelních ochot−
níků, omlazené cimbálové muziky,
klubu bezva babek, klubu důchodců,
klubu žen, dětského folklorního sou−
boru Klimentek, našich hasičů a v ne−
poslední řadě sportovců, jak šachistů,
tak fotbalistů. Můžeme být hrdí na re−
prezentaci jak našich mladých ša−
chistů, tak i mladých fotbalistů. Všem,
kteří se na tomto dění svou prací po−
dílí, patří obdiv a velké poděkování.
Musím ještě vzpomenout zda−
řilých akcí a to odhalení pamětní
desky npor. Oldřichovi Pechálovi,
první historické návštěvy presidenta
republiky v Osvětimanech, oslavy
40. výročí Osvětimanské cimbálové
Z KRAJE POD BUCHLOVEM
kniha + DVD za 200 Kč
k dispozici na Úřadě
městyse Osvětimany

muziky, účast krojové chasy a DFS
Klimentek na Slováckých slavnos−
tech vína v Uherském Hradišti, Slo−
vácké krojované hody, návštěvy
našich občanů na Pražském hradě,
oslavy 95. Výročí vzniku samostat−
ného Československa s lampiono−
vým průvodem, setkání důchodců
a vánoční rozjímání.
Vážení občané, náš mandát po−
malu končí, ale přesto se v příštím,
pro současné zastupitelstvo, zkráce−
ném roce budeme snažit intenzivně
pracovat, shánět dotace a připra−
vovat následující investiční akce:
ZTV pro rodinné domky U koupa−
liště, rekonstrukci vodovodního
přivaděče, rekonstrukci koupaliště,
školního hřiště, opravy střechy školy
a dokončení prací na faře.
Na závěr mně dovolte, abych Vám
občanům městyse Osvětimany, po−
přál jménem svým i jménem celého
zastupitelstva klidné a příjemné pro−
žití svátků vánočních a v nadcházejí−
cím roce 2014 hodně zdraví, pohody,
osobních i pracovních úspěchů.
Váš starosta Otakar Berka

Společenská kronika
Ve II. pololetí se v našem městyse
nenarodil žádný občánek.
Významná životní jubilea
70 let
Antonín Polášek
Marie Ondrůšková
Jarmila Širůčková
Emilie Blažková
Pavel Konvičný
80 let
Marie Ševčíková
Oldřich Mařák
Květoslava Klučková
85 let
František Pavlík
Vítání Filipa Vrtala

89 let
Anna Kostíková
Naše řady opustili
Miroslav Struha
Cyril Palán
Marie Cveková
Čest jejich památce.
Osvětimanský zpravodaj

Stav obyvatel
k l. l. 2013 ....................... 828 obyvatel
narozeno ............................. 13 občanů
zemřelo .................................. 7 občanů
přistěhováno ...................... 32 občanů
odstěhováno .......................23 občanů
stav k 30. 11. 2013........ 845 obyvatel

Vyřizování osobních dokladů
Od 1. 1. 2012 nepřijímá Úřad měs−
tyse Osvětimany žádosti o vydání
občanského průkazu a cestovního
pasu. O občanský průkaz lze požádat
na Městském úřadě v Uherském Hra−
dišti. Občan si může zvolit, zda po−
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Vítání Antonína Omelky

Vítání Štěpána Líčeníka

Vítání Tomáše Vykoukala

žádá o vydání občanského průkazu
bez čipu (bez poplatku) nebo s kontakt−
ním elektronickým čipem (správní po−
platek 500 Kč). Fotografie se pořizují
přímo na úřadě při podání žádosti.
Do nového občanského průkazu
se nezapisují údaje týkající se man−
žela, manželky a dětí. Pokud občan
sdělí, že si nepřeje zapsání údaje
o rodinném stavu, tento údaj se
do občanského průkazu nezapíše.
Dosavadní občanské průkazy
platí po dobu v nich uvedenou. Po−
kud má občan platný doklad a ne−
došlo u něj ke změně údajů nebo
k podstatné změně podoby, nelze
provádět výměnu. O výměnu no−
vého občanského průkazu žádejte
nejdříve 6 týdnů před ukončením
jeho platnosti.
U prvního občanského průkazu
občan žádost podává společně
se svým zákonným zástupcem. Je
nutné, abyste s sebou přinesli rodný
list originál nebo jeho ověřenou ko−
pii. Žádost lze dle zákona č. 328/1999
Sb., o občanských průkazech, podat
nejdříve 60 dnů před dovršením
15. narozenin, nebo před ukončením
strana 4

Vítání Viktorie Vavrysové

doby platnosti stávajícího občan−
ského průkazu.
Občanský průkaz vám vystaví
do 30 dnů od podání žádosti. Občan
je povinen převzít si nový občanský
průkaz osobně.

Oddělení občanských průkazu
a cestovních pasů najdou občané
v ulici Protzkarova 33, II. patro
(nad obchodem Hradišťanka− bývalý
Katastrální úřad).
Dana Hrušťáková, matrikářka

Historie

Historická výročí
655 let
V roce 1358 daroval markrabě
moravský Jan, bratr Karla IV.,
horu sv. Klimenta brněnským
Augustiniánům a ti zde založili
klášter.
545 let
V roce 1468 uherský král Matyáš
vtrhl na Moravu, neúspěšně ob−
léhal hrad Cimburk. Uherská
vojska zpustošila Osvětimany
a okolí.
225 let
V roce 1778 osvětimanský farář
Petr Josef Reuter nechal přistavit
na faře jedno patro. Na místní faře
sídlí pan farář a kaplan.

175 let
V roce 1838 měly Osvětimany
126 domů a žilo zde 706 obyvatel
(371 žen a 335 mužů).
165 let
V roce 1848 je provedena oprava
první školy v Osvětimanech, která
stávala naproti bývalé obecné ško−
ly, pozdějšího Kyjovanu. Na školu
byla dána nová břidlicová střecha.
Tato škola sloužila svému účelu
až do roku 1878, kdy byla otevřena
budova obecné školy.
125 let
V roce 1888 dr. Wankel prováděl
archeologické výzkumy na hoře
sv. Klimenta.
Osvětimanský zpravodaj

105 let
V červnu až srpnu roku 1908 byla
provedena oprava střechy na kos−
tele sv. Havla.
90 let
V roce 1923 zemřel děkan Josef
Brázdil. Jako farář působil v Os−
větimanech od roku 1895.
85 let
Od 3. dubna 1928 začal jezdit auto−
bus A. Náplavy z Osvětiman
přes Vřesovice, Labuty, Skalku,
Ježov, Žeravice do Bzence a zpět,
od 28. dubna zahájil dopravu
na lince Osvětimany− Kyjov a zpět
Ludvík Bubník.

85 let
Dne 3. června 1928 se konaly
volby do místního zastupitelstva.
Starostou městyse byl zvolen
Cyril Ševčík, členem okresního
zastupitelstva v Kyjově obchod−
ník Josef Jandásek (sen.).
80 let
V říjnu 1933 byla instalována
první telefonní linka Kyjov – Osvě−
timany.
75 let
Od jara do podzimu roku 1938
se staví hasičská zbrojnice.
70 let
V roce 1943 německé okupační

úřady uzavřely v Osvětimanech
mlýny pana Náplavy, Zálešáka
a Nováka.
65 let
V únoru 1948 je v obci zřízen ze−
mědělský útulek pro malé děti
(předchůdce MŠ).
V dubnu je z nařízení Místního
národního výboru v Osvětima−
nech uzavřen hostinec paní Jandás−
kové – dnes hospoda u Janošků.
Později zde bylo zřízeno kino.
V obci zůstaly dvě hospody (Bub−
níkova a Grecmanova).
L. Berka, kronikář

Služby

Sociální komise v roce 2013

Setkání důchodců

S

ociální komise i v letošním roce
pokračovala ve své činnosti
zaměřené na péči a pomoc ob−
čanům při řešení jejich sociál−
ních problémů, práci charitativní,
ale i vzdělávací a společenskou.
Ve složení komise byla provedena
změna. Paní Janu Sojákovou, která
nastoupila na mateřskou dovolenou,
nahradila nová pracovnice úřadu
městyse paní Eva Berková.
Komise schvalovala žádosti o při−
jetí do Domu s pečovatelskou služ−
bou (DPS). Žádost podávají zájemci
na Úřad městyse Osvětimany. Ten ji
postoupí sociální komisi, která pro−
vede kontrolu, zda odpovídá poža−
dovaným kritériím, popřípadě po−
žádá o jejich doplnění a rozhodne
o přijetí nebo zamítnutí žadatele.
Postupně jak se uvolňují jednotlivé
byty, jsou tyto žádosti realizovány.
Osvětimanský zpravodaj

V letošním roce se uvolnil jeden byt
a byly schváleny tři žádosti. Každo−
ročně zajištuje komise pro obyvatele
DPS přednášku se zdravotní tema−
tikou. Tentokráte to bylo v měsíci
březnu na téma Běžné úrazy v do−
mácnosti a jejich ošetření. Lektorkou
byla opět oblíbená paní V. Mojží−
šová. V květnu se konala tradiční be−
seda se zástupcem sociální komise
a starostou městyse O. Berkou.
Diskutovalo se o problémech občanů
DPS a možnostech jejich řešení.
Na závěr pan starosta seznámil oby−
vatele s děním v městyse v tomto
roce.
Komise pokračovala i ve spolu−
práci se Sborem pro občanské zá−
ležitosti. Jeho zástupce společně se
členkou komise každoročně navště−
vují důchodce starší 80−ti let. Ná−
vštěvy patří k velmi oblíbeným.

Malým dárkem a vzpomínkami
na zážitky z jejich života strá−
víme příjemné společné odpoledne.
V roce 2013 bylo navštíveno 29 ob−
čanů. V předvánočním čase neza−
pomíná komise ani na občany žijící
v domovech důchodců mimo městys.
Vánoční dárek byl předán paní
J. Klimkové v Domově pokojného
stáří v Boršicích a paní V. Vyšinkové
v Praze.
Své místo v činnosti komise má
i organizování sbírek. V lednu se
konala tradiční Tříkrálová sbírka.
Čtyři skupinky koledníků, opět
pod vedením paní Jitky Pončíkové,
Ivany Vajčnerové, Markéty Čevelí−
kové a Petry Hýskové vykoledovaly
20 787 Kč. Poděkování patří nejen
obětavým koledníkům, ale také
všem občanům, kteří do této sbírky
přispěli.
strana 5

Setkání důchodců − Drmolice z Polešovic

Darované prostředky z roku 2013
byly rozděleny následovně:
Projekty Oblastní charity Uherské
Hradiště celkem ... 1 187 567,76 Kč
Charitní centrum sv. Ludmily −
dokončení ................. 747 567,76 Kč
Přímá pomoc v nouzi občanům Uher−
skohradišťska ........... 210 000,00 Kč
Domácí zdravotní péče − nákup
automobilu ............... 120 000,00 Kč
Domov pokojného stáří Boršice –
nákup postelí ........... 100 000,00 Kč
Pomoc při povodních –
květen 2013 ................ 10 000,00 Kč
Projekty Arcidiecézní charity
Olomouc ................... 476 428,69 Kč
Krizový a nouzový fond Arcidiecézní
charity Olomouc ....... 140 337,05 Kč
Humanitární pomoc organizovaná
Charitou ČR ............. 100 240,75 Kč
Celostátní režijní náklady
sbírky ........................ 100 240,75 Kč
Zdroj: Charita Uherské Hradiště

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka v příštím roce se
bude konat v sobotu 4. ledna 2014.
V měsíci březnu a září se usku−
tečnila celotýdenní sbírka textilu
pro Diakonii Broumov. Celkem bylo
předáno 180 pytlů darovaného oša−
cení. Poděkování patří paní P. Cha−
loupkové, H. Motalové, M. Nápla−
vové, J. Čevelíkové, I. Vajčnerové
a E. Berkové, které již po několik
let věnují svůj volný čas této akci.
Sbírka by nebyla tak úspěšná, kdyby
nebylo dárců a proto i jim patří naše
poděkování.
Pokračovala i spolupráce komise
s Českým červeným křížem v Me−
dlovicích. Společně jsme uspořádali
třicetihodinový bezplatný kurz
první pomoci, který probíhal v mě−
síci lednu a únoru. Z Osvětiman se
ho zúčastnilo 7 občanů. Školení pro−
váděli zkušení zdravotníci man−
želé Mojžíšovi. Po ukončení tohoto
kurzu získali absolventi Osvědčení
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o získání znalostí PPP (poskytování
první pomoci). Absolventům bylo
slavnostně předáno za přítomnosti
zástupců zúčastněných obcí a na−
šeho městyse. Další formou spolu−
práce je účast našich občanů na spo−
lečných zájezdech a odborných
přednáškách.
Koncem měsíce listopadu v klid−
ném, pohodovém období a pomalu
se blížícímu adventu uspořádala
komise 6. setkání důchodců, které
se těší velkému zájmu. Cílem této
akce je alespoň jednou za rok umož−
nit setkání důchodců, společně se
pobavit a strávit příjemné odpo−
ledne, na které jim zůstanou pěkné
vzpomínky. Součástí odpoledne je
bohatý program. Letos opět vystou−
pily obě skupiny našich dětí z Dět−
ského folklorního souboru Klimen−
tek za doprovodu Osvětimanské
cimbálové muziky. Mladší pod ve−
dením paní H. Motalové a P. Cha−
loupkové, starší pod vedením paní

S. Vaškové a M. Hlaváčkové. Pan
starosta O. Berka ve svém projevu
seznámil důchodce s letošním celo−
ročním dění v městyse. Závěr pro−
gramu patřil hostům z Polešovic.
Ženský soubor Drmolice pod vede−
ním paní D. Krysové a I. Vaďurové.
připravily program na téma Přástky,
doplněný zpěvy a vtipným vyprá−
věním. Milým překvapením bylo je−
jich vystoupení andělů a čertů, kteří
rozesmáli celý sál. Po programu
následovala volná zábava při hudbě
J. Bukvice a J. Bůčka. Nescházelo ani
malé občerstvení, o které se posta−
raly členky komise za finančního při−
spění Úřadu městyse Osvětimany.
Poděkování patří všem, kteří se
na přípravě a realizaci této akce po−
díleli.
Vážení občané, přeji Vám spoko−
jené, láskou a porozuměním napl−
něné vánoční svátky a hodně zdraví
v novém roce 2014.
PhDr. M. Náplavová

Kulturní komise
Prožíváme poslední dny roku 2013 a také adventní čas. Je to čas, kdy hodno−
tíme naši činnost. Chtěla bych poděkovat spolkům, organizacím a klubům na−
šeho městyse za jejich práci a podporu. Obohacují tak kulturní a společenský
život naší obce. Přejeme příjemné prožití svátečních dnů, v novém roce hodně
zdraví, dobrých nápadů a myšlenek.
Za kulturní komisi Hana Motalová
Osvětimanský zpravodaj

Slovácký rok

Slovácké slavnosti vína

V

pořadí 11. Slovácké slavnosti
vína a otevřených památek
v Uherském Hradišti se usku−
tečnily ve dnech 6. až 8. září 2013.
Byl to opět velký svátek folkloru,
dobrého vína a bohaté historie krá−
lovského města Uherského Hradiště,
hrdě zvaného „metropole Slovácka“.
Při letošní rekordní účasti 80 tisíc
návštěvníků a krojovaných z více jak
50 obcí a měst, nemohla chybět os−
větimanská krojovaná chasa, také
vystoupení Dětského folklorního
souboru Klimentek (DFS Klimentek).
V sobotu 7. září v 8 hodin se na−
paráděná osvětimanská chasa v nád−
herných kyjovských krojích sešla
před naším obecním domem. Do při−
staveného autobusu se přidalo ob−

Osvětimanský zpravodaj

čerstvení, prapor městyse a za zpě−
vu slováckých písniček se vyjelo
do „Hradišťa“ na slavnosti vína.
V počtu 35 krojovaných včetně dětí,
starosty a místostarosty se zařa−
dilo na předem určené stanoviště
v Mařaticích. Dlouhé čekání na od−
chod průvodu si naše chasa krátila
zpěvem a mírným popíjením vína
pod dohledem pana starosty a za−
stupitele A. Pfeffera. Během samot−
ného průvodu naše chasa zpívala,
cifrovala a bavila návštěvníky, kteří
lemovali cestu až na Masarykovo
náměstí. Několikrát je odměnili po−
tleskem.
Po skončení průvodu se rychle
spěchalo na prostranství před Fran−
tiškánským klášterem, kde hrála

cimbálová muzika s primášem
Ondrou Vaškem, která doprová−
zela Dětský folklorní soubor Kli−
mentek pod vedením Hany Mota−
lové a Pavly Chaloupkové. Dále zde
vystoupil „starší“ Dětský folklorní
soubor Klimentek s vedoucím Patri−
kem Slovákem.
Všechna naše vystoupení byla
provázena bouřlivým potleskem
a DFS Klimentek sklidil zasloužené
ovace.
Městys Osvětimany děkuje kro−
jované chase, Omlazené cimbálové
muzice i všem členům FS Klimentek
za vzornou reprezentaci našeho
městyse a v září 2014 na Slavnos−
tech vína se těšíme opět na shleda−
Lubomír Berka
nou.
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Hody 2013

T

radičně jako každý druhý
víkend v říjnu se v naší obci
konaly Slovácké hody s prá−
vem. Letos byly hody bez stárků,
ale i tak jsme se sešli v hojném počtu
jako každý rok. Ve 13 hodin se celá
chasa sešla před Martexem, kde prů−
vod začínal. Poté všichni krojovaní
i s kapelou přešli před obecní úřad,
kde za celou chasu žádali pana
starostu Otakara Berku o povolení
hodů. Pan starosta nám hody po−
volil, a jelikož nebyli stárci, tak se
i z obecního úřadu vyneslo právo.
Po povolení nás čekal průvod, kdy
jsme měli za úkol obejít některé ulice
z naší obce. Průvodu se účastnilo
kolem 50 krojovaných. Průvod byl
ukončen v 17 hodin. Večer nás če−
kala hodová zábava s dechovkou
Nedakoňanka, kde chasa před−
vedla své předem nacvičené pásmo.
Hody jsme zakončili v neděli u Cim−
bálu. Společně jsme si zatancovali
a zazpívali. Slovácké hody s prá−
vem a jejich přípravu jsme si všichni
moc užili a už se těšíme na násle−
dující rok. Celá chasa děkuje všem
co nám s přípravou hodů a s hody
samými pomohli. Klára Lupačová
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Co nového v mladším Klimentku?
Vystoupení na Slavnostech vína

O

d října letošního roku s dět−
mi mladšího Klimentku
zkouší i deset dětí z Vřeso−
vic – vřesovské maminky z Občan−
ského sdružení Babule nás požádaly
o spolupráci.
Naše první společné vystoupení
se uskuteční koledováním 5. 1. 2014
u kostela sv. Havla v Osvětimanech,
na které vás tímto i srdečně zveme.

Setkání s důchodci

Vystoupení, která již proběhla:
z Oslavy 40 let Cimbálové muziky
Osvětimany
z Slavnosti vína Uherské Hradiště
z Burčákové slavnosti Boršice
z Setkání důchodců
z Vítání do života
V letošním roce se nám podařilo
získat dva granty na pořízení krojů
a ozvučení z Folklorního grantu,

který vyhlásila Nadace Synot. Slav−
nostní předání se uskutečnilo 29. 11.
2013 v sále Kulturního domu Uherské
Hradiště.
Chtěly bychom poděkovat všem
maminkám a sponzorům za úžasnou
spolupráci a pevně věříme, že tato
bude pokračovat i v příštím roce.
Pavla Chaloupková, Hana Motalová,
vedoucí mladšího Klimentku

Dětský folklorní soubor Klimentek − starší

D

ětský folklorní soubor Kli−
mentek vznikl v roce 2010.
Jeho zakladateli byli paní
Hana Motalová, paní Pavla Cha−
loupková a pan Patrik Slovák. Již
od začátku byl soubor rozdělen
do dvou skupin, mladší a starší.
Do září 2013 vedl soubor starších
pan Patrik Slovák a od poloviny září
převzaly vedení souboru paní Mo−
nika Hlaváčková a paní Simona Vaš−
ková.
V současné době kroužek starších
navštěvuje 13 dětí ve věku 8 – 12 let
z Osvětiman, Medlovic a jeden chla−
pec ze Syrovína. Scházíme se kaž−
dou středu v 17 hodin v Obecním
domě v Osvětimanech.
Učíme se písně a tance z regionu
Slovácka – zejména kyjovska.
S pásmem vykopávaných jsme
ve spolupráci s panem Patrikem
Osvětimanský zpravodaj

Vystoupení na Slavnostech vína

Slovákem vystoupili na Slavnostech
vína v Uherském Hradišti a na Bur−
čákových slavnostech v Boršicích.

Samostatné pásmo skočných bylo
připraveno na nedělní hodové pose−
zení u cimbálu.
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Setkání s důchodci

Další vystoupení bylo na VI. set−
kání důchodců. Vystoupení se těšilo
velké pozornosti nejen důchodců,
ale i vystupujícího ženského sou−
boru Drmolice z Polešovic. Obdiv
získalo nejen pásmo, ale i naše kroje.
Krátkým pásmem koled jsme při−
spěli na tradičním Vánočním rozjímání.
Naposledy v tomto roce vystou−
píme u vánočního stromu v Kelča−
nech 23. prosince 2013.
Na každém vystoupení nás ochot−
ně doprovázela Osvětimanská cim−
bálová muzika ve složení pan Petr
Chaloupka, pan Ing. Ladislav Chrbját
a pan Jaromír Machálek. Své zkuše−
nosti ochotně předávají i mladým mu−
zikantům Jonáši Frýzovi a Ondřeji Vaš−
kovi. Za to jim patří od nás velký dík.
V letošním roce nám Kulturní
klub Osvětimany přispěl částkou
15 000 Kč, za kterou bylo pořízeno
pět kompletních dívčích a chlapec−
kých kyjovských krojů.
Kroje ušily paní Monika Hlaváč−
ková, paní Marie Klučková, paní
Petra Pelikánová, paní Simona Vaš−
ková a paní Jiřina Vykoukalová.
Vesty pro vánoční vystoupení uplet−
ly paní Marie Letáková a paní Vlasta

Struhová. Poděkování patří všem,
kteří se podíleli na šití krojů, ale i všem
rodičům za dobrou spolupráci.
Nyní můžeme říci, že máme starší
děti z Klimentku „nově oblečené“.
A co nás čeká v roce 2014?
Již 5. ledna vystoupíme společně
s mladším Klimentkem na koledo−
vání v kostele sv. Havla v Osvěti−
manech.

Na březen se pilně připravujeme
na program sestavený z tanců a ří−
kadel z Moravy a Slovenska, pod ná−
zvem „Jede vláček Moravú“.
Na všechny naše vystoupení vás
srdečně zveme.
Všem občanům přejeme krásné Vá−
noce, hodně zdraví a pohodu v příš−
tím roce 2014.
Simona Vašková
Monika Hlaváčková

Vystoupení na Slavnostech vína

Pozvánky

Kulturní akce v I. pololetí 2014
Leden
Tříkrálová sbírka (4. 1.)
Koledování v kostele sv. Havla − DFS Klimentek (5. 1.)
Hasičský bál (18. 1.)
Nedělní odpoledne pro důchodce (19. 1.)
Únor
z Školní ples (8. 2.)
z Dětský karneval (16. 2.)
z Nedělní odpoledne pro důchodce (23. 2.)
Březen
z Košt vína (termín bude upřesněn)
z
z
z
z
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Nedělní odpoledne pro důchodce (16.
Duben
z Velikonoční jarmark
z Nedělní odpoledne pro důchodce (20.
Květen
z Den matek (11. 5.)
z Nedělní odpoledne pro důchodce (18.
Červen
z Den dětí (7. 6.)
z Folklorní festiválek (14. 6.)
z Nedělní odpoledne pro důchodce (15.
z

3.)

4.)

5.)

6.)

Osvětimanský zpravodaj

Farnost

Ze života farnosti
Fara − bezbariérový přístup

Fara

D

o římskokatolické farnosti
Osvětimany patří kromě
městyse Osvětimany i okolní
obce Hostějov, Medlovice, Újezdec
a Vřesovice. Duchovním správcem je
P. Anton Kasan, který spravuje tři
farnosti, Boršice, Osvětimany a Stří−
brnice.
Uplynulý liturgický rok začal
první neděli adventní 2. prosince 2012
a skončil v sobotu 30. listopadu 2013.
Hlavními akcemi života farnosti
byly, stejně jako je tomu každý rok,
čtyři největší slavnosti celé církve
a dvě slavnosti místní. Hlavní celo−
církevní slavnosti jsou slavnost
Narození Páně (Vánoce), slavnost
Matky Boží, Panny Marie (1. ledna),
slavnost Zmrtvýchvstání Páně (Ve−
likonoce, letos 31. března 2013) a slav−
nost Seslání Ducha sv. (19. května
2013, 7 týdnů po Velikonocích).
Druhé dvě slavnosti jsou „po−
hyblivé“. Ježíš Kristus byl ukřižován
v pátek před židovským svátkem
Pascha (přejití), proto bylo Zmrt−
výchvstání od počátku církve sla−
veno v neděli po tomto svátku. Sta−
novení termínu slavení Velikonoc
podle izraelského lunárního kalen−
dáře bylo nepraktické, proto bylo
uzpůsobeno římskému kalendáři
takto: Neděle velikonoční se slaví
po prvním jarním úplňku. Pravidlo
sice jednoduché, ale neodpovídá
přesně stanovení začátku izrael−
ského lunárního kalendáře. Další
změna nastala po přijetí gregorián−
ského kalendáře, kdy katolická cír−
kev odvozuje termín od úplňku
po jarní rovnodennosti a pravo−

Osvětimanský zpravodaj

slavná od úplňku po 21. březnu ju−
liánského kalendáře. A tak se svátky
židovské Paschy, katolických Veliko−
noc a pravoslavných Velikonoc konají
někdy ve stejných, někdy v různých
termínech. Když se občas sejdou
v jednom termínu, je v Jeruzalémě
rušno. Ale to jsem trochu odbočil.
Pravidelné místní slavnosti jsou
první svaté přijímání, výročí po−
svěcení chrámu a hody. Letos se
hody konaly v sobotu 12. a v neděli
13. října. V sobotu přijal hodovníky
na faře otec Antonín Kasan, nedělní
mše svaté se zúčastnila i krojovaná
chasa, jak to má být. Hody jsou dnes
mnohdy považovány spíše za folk−
lorní událost, ale původně je to cír−
kevní slavnost. Název hody se pou−
žívá převážně na Moravě, ve Slezsku
krmáš, v Čechách posvícení. České
posvícení vychází právě z původní
významu posvěcení.
Posvícení je velmi stará slavnost.
Traduje se, že první posvícení slavil
při svěcení chrámu v Jeruzalémě
král Šalamoun. Výročí posvěcení
chrámu se koná v nejbližší neděli
podle data posvěcení chrámu, kde
tento den není znám, tak v den pat−
rocina chrámu (patrocinium = svátek
světce, patrona, kterému je kostel
zasvěcen). Hody byly vždy považo−
vány za významný svátek, na který
přicházeli známí a příbuzní i z ji−
ných farností. A aby lidé jen „netraj−
dali“ po hodech, ale taky něco dělali,
nařídil v roce 1784 císař Josef II.,
aby se hody konaly ve všech farnos−
tech stejně, a to 3. říjnovou neděli.
Výsledek známe dnes všichni, ně−

kde se hody slaví ve výročí posvě−
cení chrámu, někde na svátek pat−
rona chrámu a jinde 3. neděli v říjnu.
Možná i to přispívá k postupnému
vytrácení povědomí o skutečném
významu této slavnosti.
K pravidelně konaným oslavám
patří ve farnosti Osvětimany poutě
na hoře sv. Klimenta. Hlavní pouť se
koná v den slavnosti Seslání Ducha
svatého, proto je také „pohyblivá“.
Ostatní poutě se konají od května
do října, každou první neděli v mě−
síci. Mše svatá je odpoledne v 15 ho−
din. Nejslavnější byla letos neděle
7. července, která se uskutečnila
v rámci celostátních oslav výročí
1150 let od příchodu věrozvěstů Kon−
stantina a Metoděje na Velkou Mo−
ravu. Na úvod divadelní spolek
Osvětimany předvedl krátkou scén−
ku o příchodu věrozvěstů na Velkou
Moravu. Následovala mše svatá,
kterou sloužil Mons. Jan Graubner,
arcibiskup olomoucký a metropolita
moravský. Jak sám řekl, je to po−
prvé, kdy na hoře sv. Klimenta slou−
žil mši olomoucký arcibiskup. Jsme
rádi, že po hlavních cyrilometoděj−
ských oslavách při Dnech dobré vůle,
velehradské pouti a biskupské kon−
ferenci si Mons. Jan Graubner našel
čas nejen na bohoslužbu, ale i na ná−
sledné setkání a povídání si s pout−
níky. Občerstvení pro poutníky
připravila osvětimanská farnost.
K slavnostnímu průběhu nejen této
pouti, ale také k ostatním slavnostem
ve farnosti Osvětimany, přispívá
i Osvětimanský smíšený pěvecký
sbor vedený Jaroslavem Cvekem.
strana 11

Fara − terasa zezadu

Kromě bohoslužeb, v chrámu
sv. Havla, se pravidelně konají boho−
služby i v kaplích v okolních obcích,
patřících do farnosti Osvětimany,
a to v sobotu odpoledne. Postupně
v Medlovicích, Újezdci a Vřesovicích.
Na svátek patrona kaple se pravi−
delně konají se i poutě. V Hostějově
byla farní pouť k Panně Marii, Po−
mocnici křesťanů, ve Vřesovicích
a v Újezdci byly poutě ke sv. Petrovi
a Pavlovi.
Zakončení liturgického roku se
koná vždy společně pro všechny
farnosti spravované otcem Anto−
nem Kasanem. Letos se „křesťanský
silvestr“ konal 30. listopadu v Bor−
šicích.
Aktivity farnosti se neodehrávají
jen na poli liturgickém, ale i v oblasti
údržby a oprav kostela a fary.
V letošním roce nebyly prováděny
žádné větší opravy kostela, ale čin−
nost se soustředila na faru − oprava
farní budovy (výměna oken, nová

Bohoslužby
v Osvětimanech
24. 12. − Štědrý den
půlnoční mše − 21.30 hodin
25. 12. − Narození Páně
mše − 11.00 hodin
26. 12. − II. svátek vánoční
11.00 hodin
29. 12. − neděle − 11.00 hodin
31. 12. − Silvestr − 16.00 hodin
děkovní mše za rok 2013
1. 1. − Nový rok − 11.00 hodin
5. 1. − Koledování v kostele
sv. Havla − DFS Klimentek
Zveme Vás také na:
25. 12. − Živý betlém v Boršicích
16.00 hodin
4. 1. − Farní ples v Boršicích
v 19.00 hodin
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Zákoutí téměř hotovo

fasáda, nová elektroinstalace, re−
konstrukce koupelny), úklid a zpří−
stupnění farního dvora pro konání
různých akcí a vybudování veřej−
ných záchodů v blízkosti kostela
a hřbitova.
Byla zrušena nevzhledná zadní
přístavba u fary a místo ní vybu−
dovány veřejné záchody, místnost
pro kaplana a terasa. Došlo ke zru−
šení původních vrat do farního dvora
a byla instalována nová kovaná brá−
na u zadní části budovy. Ve vzniklém
prostoru před branou bylo vytvo−
řeno krásné zákoutí se sochou Panny
Marie. Z bývalé stodoly se odstra−
nila padající střecha. V současné
době pokračují práce na prostranství
za farou kolem studny.
V příštím roce nás ještě čeká do−
končení terasy, rekonstrukce kou−
pelny na faře, zapravení a vymalo−
vání interiéru fary po rekonstrukci
elektroinstalace a dobudování ce−
lého prostranství farního dvora.

Fara patří městysu Osvětimany
a farnost jí má v dlouhodobém uží−
vání. Rekonstrukce je financována
farností z pravidelných nedělních
sbírek v kostele a městysem Osvě−
timany. Nemalou měrou se na ní
podílejí svou brigádnickou činností
i farníci z celé farnosti (nejen z Osvě−
timan), spřízněné farnosti Boršice
a i ze zahraničí z Oravy, rodiště na−
šeho duchovního správce. Děkuji
všem jménem farnosti.
Jménem celé farnosti děkuji i otci
Antonu Kasanovi a všem, kteří jak−
koliv přispěli ke zdárnému a důstoj−
nému průběhu uskutečněných akcí
v celé farnosti, a hlavně těm, kteří se
celý rok starají o úklid kostela a fary,
chod farnosti a o chrám sv. Havla,
zejména paní Libuši Vajčnerové.
Přeji všem občanům z farnosti
Osvětimany radostné prožití vá−
noční doby a do nového roku hojnost
Božího požehnání, pokoje a zdraví.
Zdeněk Pícha

Drazí spoluobčané

P

rožíváme adventní období,
ve kterém se chceme dobře
připravit na Vánoce. Mnozí
tvrdí, že před Vánocemi je nějak
napilno. Já si myslím, že ani ne.
Vždyť každý normální člověk chce
koupit svým drahým dárek, mít
na svátky nakoupeno, napečeno,
uklizeno, aby pak aspoň těch pár
svátečních dní jsme si mohli v klidu
užít svátky pokoje a lásky v kruhu
rodiny.
Když u těch příprav nezapome−
neme i na to nejdůležitější a to: vá−
žit si jeden druhého, dbát na čistotu
srdce, odpuštění, porozumění, lásku
v rodině, tak jsme dobře zvládli

přípravu na příchod Božího Syna
na tuto zemi.
Chci ze srdce poděkovat vám všem
za vše, co jsme společně udělali
pro kostel, faru a okolí. Zbořila se
zchátralá přístavba fary, střecha
na hospodářské budově, nevyho−
vující zeď a brána. Odvezlo se asi
30 aut sutě. Na faře se udělala nová
elektroinstalace, kanalizace a pří−
pojky vody. Vyměnilo se 19 oken,
vyspravily omítky, vymalovala
se fasáda, opravily a vyměnily se
okapy a svody. Postavila se nová pří−
stavba fary s terasou a sociálním
zařízením (denně otevřeným pro ve−
řejnost). Na dvoře a příjezdu na far−
Osvětimanský zpravodaj

ní dvůr se udělali terénní úpravy,
vydláždila se cesta a bezbariérové
chodníky. Postavila se nová brána,
nové kamenné zídky a kaplička Pan−
ny Marie.
Proto chci ze srdce poděkovat
zvláště starostovi Otakaru Berkovi,
s kterým jsme snad denně vše kon−
zultovali, připravovali, sháněli…
Moc si vážím a děkuji i za sochu
sv. Floriána u požární zbrojnice.
Také Vám, drazí zastupitelé městyse

Osvětimany, že jste vše podporovali
a finančně pomáhali. Děkuji i mu−
žům pracujícím v obci „Rychlé rotě“
za spoustu udělané práce, při všem
co jsem napsal. Jste fakt šikovní!
Dědina je pěkná, čistá i díky Vaší
práci. V neposlední řadě děkuji farní
radě, všem farníkům za sbírky v kos−
tele a spoustu brigád. Zvláště panu
Zdeňku Píchovi, paní Kateřině Stru−
hové a rodině Jana Vaculíka. Na zá−
věr děkuji paní Libuši Vajčnerové

za desítky let příkladné služby kos−
telnice, kdy tuto službu dělala za−
darmo z lásky k Bohu a nám. Pro ne−
moc, snad dočasně, končí se službou
a nahradí ji pan Zdeněk Pícha. Pře−
jeme jí uzdravení a trpělivost, jako
i všem nemocným v naší farnosti.
Vedení obce i všem obyvatelům,
ze srdce vyslovuji, upřímné Pán Bůh
zaplať a Všem přeji požehnané Vá−
noční svátky a šťastný nový rok 2014.
Anton Kasan, farář

Obelisk U Bolavého dubu
aneb Když se spojí tři vrcholy trojúhelníku

Z

hlubin dávnověku se vyno−
řují dva muži − muži vzdě−
laní, moderní, odvážní, muži
s vizí. Putují nehostinnou Evropou
na dalekou Velkou Moravu. Kromě
prvního slovanského písma přiná−
šejí i vzácné ostatky sv. Klimenta.
Těmi muži jsou sv. Cyril a Metoděj.
Kníže Svatopluk jim k modlitbě a roz−
jímání daruje v Chřibech hradisko,
kde byly s velkou pravděpodob−
ností uloženy i svaté ostatky. Konec−
konců, toto místo se dodnes nazývá
Hora sv. Klimenta. Svaté místo, kde
v šumu majestátních buků zaznívá
ozvěna dávných věků a dávných
příběhů.
Ale stále chybí třetí vrchol trojú−
helníku. Musí uplynout pár století
a do siločar svatých mužů a sva−
tého místa se připletou skauti z Po−
lešovic, kteří na dohled Klimentka
léta táboří. Tři vrcholy trojúhelníku
jsou spojeny. Ale co dál?
Místo, kterému se říká U Bola−
vého dubu, je asi v půli staré, dnes
již neznačené poutní cesty mezi Kli−
mentkem a skautským tábořištěm.
Do nedávna tu opravdu stával starý
poničený „bolavý dub“.
V roce 2003 jej zničila vichřice.
Skauti ihned na stejném místě vy−
sadili nový, ale jako by tam stále
něco chybělo. Až někdo řekl slovo
obelisk. Tato místa jsou přece po−
žehnaná a obelisk míří k nebi a spo−
juje tak zemi s nebem. Pak už nebylo
daleko od slov k činům a dnes již
obelisk stojí na svém místě.
Čtyřboký kamenný jehlan vysoký
asi 2 metry je osazen čtyřmi bron−
zovými deskami.
Osvětimanský zpravodaj

První deska znázorňuje sv. Cyrila
a Metoděje, jejichž výročí příchodu
na Velkou Moravu jsme letos osla−
vili. Reliéf je doplněn textem „ Chval−
te Pána všechny národy“, a to ve třech
jazycích – česky, latinsky a v hla−
holici.
Na dalších dvou deskách je zobra−
zena Panna Maria Svatovítská a Nej−
světější srdce Ježíšovo, původní
motivy z nových svatovítských zvo−
nů, které autor těchto plastik vloni
umělecky vyzdobil.
Největší deska obsahuje původní
místopisný nerezový štítek, který
před lety vytvořil umělecký kovář
a skaut Kuba Grossman. Dále tu
najdeme znaky městyse Osvětimany
a Lesního družstva Osvětimany,

kteří tento bohulibý projekt sponzo−
rovali. A samozřejmě nechybí skaut−
ská lilie, neboť skauti z Polešovic
dodali nápad a práci.
Obelisk je zakončen kotvou, atri−
butem sv. Klimenta.
Autorem návrhu obelisku i bron−
zových plastik je náš kamarád
akademický sochař Dan Trubač
z Polešovic.
Snad můžeme věřit, že tento obe−
lisk, postavený k poctě Boží a k po−
těše poutníků, bude spojovat ty,
kteří tu kdysi procházeli, s těmi, kdo
se u něj zastaví dnes, a snad i s těmi,
kteří přijdou po nás. A všechny nás
bude spojovat s nebem.
Eva Míšová
Junák, stř. Jantar Polešovice
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Školství v naší obci

Mateřská škola
Exkurze ve stolárně

Podzimní dílničky

P

ro letošní školní rok 2013/2014
máme v MŠ zapsáno 24 dětí
a po dlouhé době je zde pře−
vaha děvčátek. S tím se pomalu mění
i vybavení MŠ a konečně můžeme
nakupovat i kočárky, panenky, ná−
dobíčko a princeznovské šaty.
I letos nabízíme dětem pestrou
výchovnou činnost doplněnou boha−
tým kulturním programem. Od září
děti shlédly 3 divadelní a 2 filmová
představení, 2 exkurze a 2 sponzor−
ské akce. Nadále využíváme pro−
story tělocvičny ZŠ, zejména při špat−
ném počasí, navštěvujeme bývalé
kamarády v 1. třídě, vážíme si nabí−
dek malých vystoupení starších žáků.
Naše MŠ je prostorná a dosta−
tečně vybavená jak nábytkem, tak
hračkami a pomůckami. V listo−
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Drakiáda

Dýně

padu tohoto roku se podařilo do−
vybavit zařízení lehárny o nové
krásné postýlky.
Také okolí školky nám může lec−
kdo závidět. Zahrada a příroda ko−
lem skýtají velké možnosti v rozvoji
ekologické výchovy, pozorování
všech přírodních jevů a zákonitostí
mají děti možnost zažívat v přiro−
zeném prostředí.
Od října probíhá v MŠ výuka AJ
pod vedením paní Šárky Martin−
kové. Plánujeme opět kurz plavání
ve Vřesovicích a spoustu jiných ak−
tivit.
Exkurze ve stolárně
Takové opravdové kladívko − to
je něco! A dřevo jak krásně voní!
Moc nás to u Martinků bavilo

a hlavně děvčata. Že by z některé
vyrostla zručná stolařka?
Drakiáda
Dlouho jsme čekali na to správné
podzimní počasí. Hlavně musí
foukat vítr. Dočkali jsme se a lítal
opravdu vysoko. Taky jsme si k tomu
vyrobili dalekohledy! Určitě to ještě
někdy zkusíme znovu. Až zase bude
foukat....
Podzimní dílničky
Když přijdou do školky maminky
a tatínkové, je to vždycky správné
odpoledne. Vyrobili jsme úžasné
dyňáky a krásné přírodní vázičky.
Celá školička voněla a zářila pod−
zimem. Všichni jsme si hezky poví−
dali.
Osvětimanský zpravodaj

Co roste v lese

Dramatizace pohádky
Šípková Růženka

Vycházka do přírody

Na zahradě MŠ

Nedobytný hrad

Dyně
Maminky jsou opravdu šikovné.
Mnoho takových dyní zdobilo naši
zahradu.

Vidíte, že se nám to docela daří.
Stačí nasadit korunu, závoj na hlavu,
vzít do ruky meč a hned jsme v po−
hádce…

Dramatizace pohádky
„O Šípkové Růžence“
Už jsme nějakých pohádek viděli,
tak co bychom to nezkusili sami?

Zaměstnání v MŠ: „Co roste v lese“
Už víme, které houby jsou jedlé,
které jedovaté a některé umíme i po−
jmenovat. Taky víme, jak se máme

Osvětimanský zpravodaj

v lese chovat a spoustu jiných uži−
tečných věcí.
Nedobytný hrad
Toto je naše nejoblíbenější staveb−
nice – barevné molitanové kostky. Ty
jsme dostali pod stromeček od pana
starosty a Městyse Osvětimany.
Dá se z nich postavit snad všechno
strana 15

na světě – lodě, letadlo, auta, kino,
dům….. Dnes jsme si postavili hrad.

bukvic, žaludů a jiných dalších
pokladů přírody.

Vycházka do přírody
Krásné okolí naší školky nás
přímo láká ven do přírody. Je to
vždycky zážitek vidět a vnímat
všechnu tu krásu: kytičky, zvířátka,
broučky, pavouky, plující mraky,
usměvavé sluníčko…..
A ty vůně a barvy! Taky máme
lupy a mikroskopy.

Návštěva v MŠ ve Vřesovicích
Také návštěvy se nám líbí. Podí−
váme se, jak žijí naši kamarádi, kluci
proženou jejich auta, děvčata si vy−
zkouší princeznovské šaty a ještě
dostaneme něco dobrého. Bylo to
moc fajn a příště zase u nás….

Na zahradě MŠ
Těch zákoutí co tady je. Tady si
hrajeme moc rádi. Dnes jsme sta−
věli domečky pro skřítky. Stačí
trocha mechu, kůry, listí, kaštánků,

Děkujeme všem, kteří nám pomá−
hají s vybaveností naší MŠ. I díky
Vám se děti v MŠ cítí opravdu dobře
a mnohdy se jim ani nechce domů.
Děkujeme všem rodičům za vstříc−
nost a spolupráci a také účast na ak−
cích pořádaných MŠ.

Věříme, že pozváním do MŠ
na Vánoční posezení u stromečku
vám všem alespoň trošku poděku−
jeme za všechno, co jste pro nás udě−
lali. Dětská radost, úsměv a zářící
očka – to je vždy nejlepší a nejupřím−
nější poděkování.
Vánoce jsou za dveřmi, všichni se
na ně těšíme a připravujeme. Brzy
budeme také o rok starší. Přejeme
vám všem co nejvíce úsměvů nejen
o Vánocích, mnoho příjemných zá−
žitků se svými nejbližšími i přáteli
a pod stromeček kopec zdraví, aby
ten příští rok jste mohli prožít oprav−
du naplno.
Věra Rusňáková,
vedoucí učitelka MŠ

Základní škola
9. třída s paní učitelkou Lenkou Pavelkovou

1. třída
s paní učitelkou
Vavrušovou

Hurá do školy!
Do naší školy nastoupilo v září
tohoto školního roku 123 žáků. Těm
nejmladším začal jejich první a těm
nejstarším, deváťákům, poslední
školní rok. Přejeme jim hodně kama−
rádů, nových poznatků, skvělých
zážitků, dlouhé přestávky a co nej−
více úspěchů ve školní práci.
Proměny školy
Naše školička je prostorná, za−
chovalá a krásná. A to také proto,
že o čistotu se dobře starají naše paní
uklízečky a pan školník. Aby byla
ještě krásnější, tak na tom mají zá−
sluhu žáci a tvořiví učitelé, pod je−
jichž rukama se prostředí školy
v průběhu roku neustále proměňuje.
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Proměny
školy

Den jazyků
V úterý 24. září 2013 se uskuteč−
nil Den jazyků, projekt určený
žákům 8. ročníku. Pod vedením
učitelek Jany Brzicové a Martiny
Kockové se tento den vyučovalo
jen v anglickém jazyce v jazykové
učebně. Projekt obohatil žáky o cen−
né poznatky z historie, zeměpisu
a literatury. Žáci vyplňovali pra−
covní listy, vyhledávali na mapě,
zhlédly dvě prezentace a pozná−
vali některá místa na fotografiích.
V závěrečných dvou hodinách zpra−
covávali témata a potom je samo−
statně prezentovali. Den jazyků je
pro žáky velkým přínosem, neboť
zde žáci mohou vyslechnout inovo−
vané klasické hodiny formou pro−
Osvětimanský zpravodaj

Na výstavě Krysáci

Na výstavě Krysáci

Den stromů ve 2. třídě

Den stromů v 1. třídě

jektové výuky, která je obohacena
o nezvyklé vyučování anglického
jazyka.
Žák a jeho zdraví
Naše škola se již několik let za−
pojuje do projektu Ovoce do škol.
Tento projekt je určen na pod−
poru zdravé výživy, vytváření
správných stravovacích návyků
a snaží se zvýšit podporu ovoce
a zeleniny v jejich jídelníčku. Žáci
dostávají 2x měsíčně zdravou sva−
činku ve formě ovoce a zeleniny
zcela zdarma.
Výstava Krysáci
Za valašskými krysami Huber−
tem a Hodanem, ale také potkanem
Edou se vydali naši prvňáčci s paní
učitelkou Vavrušovou do Slovác−
kého muzea. Ocitli se tak v pohád−
kovém světě smetiště nedaleko Vi−
zovic. Dozvěděli se, jakým způso−
bem a jako dlouho se animovaný
večerníček točil a poslechli si i leg−
rační příhody z natáčení. A protože
Osvětimanský zpravodaj

součástí výstavy bylo také impro−
vizované smetiště, navíc si děti zo−
pakovaly, co všechno se může uložit
na smetiště. Všem se nám tu moc
líbilo.
Projekt Stromy
Dovedete si představit život
bez stromů? Touto otázkou jsme
uvedli celoroční projekt s názvem
Stromy, který připravila paní uči−
telka Vaculíková. Jeho smyslem je,
aby si žáci uvědomili, jaký význam
mají stromy pro člověka a živočichy,
jaké funkce plní strom v krajině. A tak
jsme se 22. října v projektovém dnu
Den stromů vypravili do přírody
v okolí školy, do parku, ke kostelu,
centra městyse a na jiná místa v Os−
větimanech. Objevovali jsme krásu
stromů, pozorovali jejich obyvatele,
měřili šířku a odhadovali výšku stro−
mů, porovnávali a určovali listy. Také
jsme se zastavili a vyfotili u památné
lípy před kostelem a zakreslovali
různé dřevěné objekty v městyse
do mapy. Z nasbíraných listů, plodů,

kůry a dalších přírodních materiálů
pak vznikaly kouzelné obrázky.
Den dřeva
Dalšího pokračování se žáci do−
čkali už v pátek 25. října. Tento den
byl vyhlášen jako Den dřeva. V ho−
dinách se psalo pouze tužkou. A těch
krásných hraček, co si děti přinesly
z domu! Vláčky a auta, zvířata, sta−
vebnice, domino, šachy… Děvčata
parádnice a některé paní učitelky se
dokonce ozdobily dřevěnými šperky.
Zejména pro žáky na 1. stupni byl
tento den s dřevěnými hračkami
bohatým zpestřením do hodin, ale
zejména ve hrách o přestávkách.
Těmito aktivitami však projekt ne−
končí, další budou pro žáky velkým
překvapením.
Drakiáda ve školní družině
Letošní říjnové počasí opět zlobilo
a už to vypadalo, že se snad drakiá−
da ani neuskuteční. Nakonec nám
pěkně foukalo, k tomu svítilo slu−
níčko a draci lítali skoro sami. Prostě
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Den stromů v 1. třídě

Den dřeva
ve 2. třídě

Drakiáda

Ptačí výstava

Ptačí výstava

počasí na jedničku. Drakiády se
pod vedením paní učitelky Hur−
desové zúčastnilo asi 45 dětí ze zá−
kladní a mateřské školy. Všichni si
toto odpoledne užili a na závěr byl
každý odměněn medailí s motivem
dráčka.
Výstava Pestrost ptačího světa
Jak to chodí v ptačím světě? Teď
už víme, jak vypadá ptačí obydlí,
jak si staví hnízdo, dokážeme po−
psat stavbu ptačího těla, poznáme
dokonce i některá ptačí vejce. Toto
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Výtvarné práce −
Budulínek a liška

všechno a další různé zajímavosti
ze světa ptačích rekordů jsme
se dozvěděli na putovní výstavě,
která byla instalována v prosto−
rách dílen.

zili všechny skupiny. Zasloužili
se o to Roman Kozák, Bohumil
Kučera, Michal Hozza, Lukáš Kr−
sička, Filip Konečný a Leona Čer−
nochová.

Hrajeme piškvorky
8. listopadu se žáci naší školy
zúčastnili okresní soutěže v piš−
kvorkách. V soutěži, ve které se
utkalo 18 družstev a ve které pře−
važovaly střední školy, jsme zís−
kali krásné 4. místo. V prvním
kole naši žáci s přehledem pora−

V naší škole si mohou žáci vy−
brat z pestré nabídky zájmových
aktivit, jejichž přehled je k nahléd−
nutí na webových stránkách školy.
Kroužek vaření a výtvarničení
Dívky v kroužku Vaření a vý−
tvarničení ochutnávají, co vytvo−
Osvětimanský zpravodaj

Vaření a výtvarničení

Výtvarné práce − Otesánek

řily s paní učitelkou Vaculíkovou. A byla to ta−
ková mňamka, že pro mlsné kluky nezbylo nic. Snad
příště.
Hra na zobcovou flétnu
Kroužek pod vedením pana učitele Cveka navště−
vují žáci z 1. – 3. třídy. Z 1. třídy Jakub Navrátil a Ro−

zálie Chaloupková, ze 2. třídy Jana Viktorýnová,
ze 3. třídy Alexandra Pospíšilová, Marek Vajčner,
Anna Klígerová, Klára Duží, Šárka Maňáková, Adam
Jakubíček, Dominik Havrda, Ondřej Dudák a Denis
Robek. Jako základní notový materiál děti používají
Školu hry na zobcovou flétnu od Ladislava Daniela.
ZŠ Osvětimany

Vánoce, Vánoce přicházejí

P

ředvánoční shon a ruch, re−
klamy na dárky, koupěchtivé
davy v obchodech, domácí
úklid a vůně vánočního cukroví.
Toto jsou signály každoročního
předvánočního shonu.
Ale ta pravá vánoční pohoda se
blíží pomalými a nenápadnými
krůčky, bez velkých slov a gest, bom−
bastických darů, přichází s drob−
nými dárky a pozornostmi. A my
se v naší škole vánočně ladíme už
od konce listopadu. Začínáme po−
zvolna vánoční výzdobou ve tří−
dách, zdobením stromečku na chod−
bě a nácvikem pásma na Vánoční
rozjímání. Před Vánocemi školu
provoní vůně perníčků a rozezní se
koledy. Andílkové, zimní vesnička,
světýlko svíček a vánoční koledy
ve vestibulu školy každé ráno opět
vítat příchozí. Žáci si ve třídách
losují, komu ve třídě udělají radost
svým dárečkem a těší se na besídky.
K pěkné tradici v naší škole patří
také Vánoční zpívání na schodech
v poslední den před prázdninami,
při kterém se sejdou děti z mateřské
školy, žáci, učitelé a ostatní zaměst−

Osvětimanský zpravodaj

nanci. A tak se ještě před odchodem
na prázdniny začne vánoční atmo−
sféra pozvolna rozlívat do všech
srdíček.
Vedení školy děkuje všem rodi−
čům, kteří nám jakkoli pomáhají,
přátelům školy za přízeň a městysu
Osvětimany za dobrou spolupráci
a vstřícnost. Těšíme se na naše další
vzájemná setkání.
Přejeme Vám všem, abyste našli
pod stromečkem svůj vysněný dá−
rek, ať je Štědrý den u Vás doma ve−
čerem krásných překvapení. Ať jste
po celý nastávající rok zdraví, ať se
plní Vaše sny, ať máte hodně opti−
mismu, dobré přátele a šťastné dny.
A co nejvíce lásky! Ať je u Vás ta−
ková pohoda, o které se zpívá v této
písni.
O Vánocích,
až uslyšíš
rolniček zvonění,
stromečku vábení
budem si blíž,
budem si blíž.
Milena Vaculíková,
zástupkyně ředitele
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Zpívání

Osvětimanský smíšený pěvecký sbor
Odhalování pamětní desky

Odhalování pamětní desky

Vánoční jarmark

Na Klimentku s arcibiskupem

O

světimanský smíšený pě−
vecký sbor se snaží účinko−
váním při různých příle−
žitostech v Osvětimanech a okolí
obohatit kulturní a duchovní život
posluchačů. Největší odměnou
pro nás je, když se nám podaří pře−
dat našim posluchačům prostřed−
nictvím hudby něco krásného.
Obsazení sboru je následující:
Soprán: V. Mičková, M. Bartošíková,
M. Hlačinová, M. Píchová,
D. Dudáková
Alt: A. Sukopová, J. Vajčnerová,
A. Vaculíková, J. Lupačová,
K. Hlaváčová
Tenor: J. Cvek st., L. Pazdera,
F. Luňák, L. Mrkůs, K. Buček
Bas: Z. Pícha, J. Cvek ml., D. Cvek,
J. Skalka.
V roce 2013 jsme zpívali
při těchto příležitostech:
1. 1. Slavnost Matky Boží Panny
Marie ve farním kostele
sv. Havla
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23. 3. Velikonoční jarmark
v obecním domě
v Osvětimanech
24. 3. Květná neděle
ve farním kostele sv. Havla
31. 3. Slavnost Zmrtvýchvstání
Páně ve farním kostele
sv. Havla
11. 5. odhalení pamětní desky
k 100. výročí narození
Oldřicha Pechala na pomníku
v parku v Osvětimanech
18. 5. farní pouť v Hostějově
k Panně Marii,
Pomocnici křesťanů
19. 5. pouť k Slavnosti Seslání
Ducha Svatého
na hoře sv. Klimenta
29. 6. mše svatá k Petropavlovským
hodkám v kapli
ve Vřesovicích a v Újezdci
7. 7. mše svatá na hoře
sv. Klimenta k 1150. výročí
příchodu Cyrila a Metoděje
na Velkou Moravu
12. 10. mše v kapli ve Vřesovicích
při příležitosti hodů

13. 10. mše ve farním kostele
sv. Havla v Osvětimanech
při příležitosti hodů
28. 10. slavnost k 95. výročí
vzniku ČSR u pomníku
v parku v Osvětimanech.
7. 12. zpívání na Vánočním
jarmarku v Obecním domě
v Osvětimanech
V době vánočních svátků budeme
zpívat na Štědrý den na půlnoční
mši a 25. prosince na Slavnosti Naro−
zení Páně ve farním kostele sv. Hav−
la v Osvětimanech. 25. prosince
ještě zazpíváme u vánočního stromu
v Osvětimanech a v Labutech. Také
na tyto akce Vás srdečně zveme.
Všem členům sboru děkuji za vy−
trvalou a trpělivou práci. Těšíme se
s Vámi na společné chvíle s hud−
bou. Přijměte přání pevného zdraví,
krásných Vánoc a všeho nejlepšího
v novém roce.
Za pěvecký sbor
Jaroslav Cvek
Osvětimanský zpravodaj

Spolková činnost

Nezáleží na tom, kolik je Ti let

N

ezáleží na tom, kolik je Ti let,
záleží na tom, jak dovedeš
ty léta prožít. Nakolik umíš
vnímat dobro a krásu kolem sebe.
Jak dalece se snažíš rozumět lidem,
se kterými se stýkáš. Věř, na tom
hodně záleží, jak se potom cítíš.
Příroda v tomto roce k nám byla
přívětivá. Zvlášť podzim byl dlouhý.
A u nás podzim, v naší milé dě−
dině (promiňte, městysi), obklo−
pené chřibskými lesy, je vždycky
nádherný. Letos jsme si té krásy,
těch podzimních barev, mohli do sy−
tosti užít. Také houbařům se letos
dařilo. Takže štědrovečerní hou−
bová polévka může byt v každé ro−
dině.
Jak dobře víte, scházíme se kaž−
dou třetí neděli v měsíci. Jednou
v roce, a to tradičně v září, jedeme
na výlet podle vašich rad a návrhů.
Letos to byla návštěva Velehradu
a skanzenu Modrá. Počasí nám
přálo, výlet se všem líbil. Na Vele−
hradě probíhaly oslavy výročí pří−
chodu našich věrozvěstů. Před−
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stavme si, že je možné, že Cyril
a Metoděj působili také v našem
nejbližším okolí, to tudy prochá−
zeli. A když viděli lopotit se muže
na poli, požehnali jim se slovy: „Bože,
osvěť ty many“ A podle toho vznik−
lo jméno dědiny OSVĚTIMANY.
Ve skanzenu na Modré jsme ob−
divovali jednoduchost prostoru
obydlí. Jak skromně tenkrát lidé
žili. Pro nás je to až nepochopitelné.
Ty nejsi spokojená s kobercem, s mat−
racemi, pračkou a myčkou jsou už
mnohem dokonalejší, tak se zajeď
podívat do skanzenu a třeba se Ti
uleví.
Mnozí důchodci přijali nabídku
pana kancléře Vratislava Mynáře,
zúčastnit se zájezdu do Prahy, kde
byla možnost navštívit Pražský
hrad, chrám sv. Víta. Praha je krás−
ná. Ale samotná hrad a chrám to
byl obrovský zážitek. Z Osvětiman
odjížděly dva autobusy. Pan Mynář
nás na hradě osobně přijal, při−
chystal malé občerstvení. My jsme
mu, jak jsme zvyklí z klubu, zazpí−

vali přípitek Pijme vínečko dobré
je. Pan Mynář zpíval s námi a slíbil
nám, pokud to bude možné, že by−
chom se asi v březnu podívali do Lán
a okolí. Už se těšíme.
Rok uplynul jako voda v potoce
a je tu prosinec a jsou tu Vánoce.
Sejdeme se 22. prosince ve 14 hodin.
Bude to těsně před Štědrým dnem,
tak si ho u jesliček a vánočního stro−
mečku v sále užijeme dvakrát a mož−
ná přijde i Ježíšek. Vstřícností našich
obecních zastupitelů ochutnáme
dobrý svařáček. Připravili jsme i jiné
občerstvení. Vánoční rozjímání a po−
tom společné koledy. Přijďte i vy,
mladší důchodci, ať snížíme náš
věkový průměr. Potřebujeme Vás,
naše nástupce.
Mysleme jeden na druhého
a svět bude jasnější
myslete jeden na druhého
a život bude šťastnější.
Pokojné a požehnané Vánoce
ze srdce přeje
Věra Míčková
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Přikládám povídku Bruna Ferrera:
Noční hlas
Byl Štědrý večer a na krajinu
padla černočerná tma. Právě té noci
šel vstříc smrti jeden muž. Vracel
se domů po celoroční tvrdé práci
v lese, daleko od místa, kde bydlel.
Našetřil za ten rok pro svou rodinu
nějaké peníze. Moc jich nebylo, ale
přesto chtěl jimi potěšit své blízké.
Když, vyšel z lesa, vypukla straš−
livá bouřka. Blesky se honily po ob−
loze, hrom burácel a k tomu se

přidalo s deštěm silné krupobití.
Muž měl domů ještě hodně daleko,
a tak se schoval pod mohutný dub.
Po chvíli však do stromu uhodil
blesk, rozštípl silný kmen a padající
větve muže zranily. Krvácel z paže
a nohy, ale podařilo se mu utéct.
Prchal mezi kroupami a rukama
se snažil chránit si hlavu. Jen aby
byl od hromů a blesků co nejdál.
Běžel dlouho, dokud vyčerpáním
nepadl u úpatí skály. Skalní stěna
se před ním hrozivě zdvihala a zdála

se mu nepřekonatelná. Byl promo−
čený na kůži, potlučený kroupami
a třásl se zimou. Nevěděl jak dál,
a ztratil veškerou naději. Že ještě
někdy spatří domov.
Sžíravý chlad mu bral sílu k boji
o život. Téměř s úlevou si pomyslel,
že nadešla jeho poslední hodinka.
Chtělo se mu spát. Pomalu se smířil
s osudem a pomyslel si, že za chvíli
už nic neucítí.
Ukázka z knihy: Vánoční příběhy
pro potěchu duše od Bruna Ferrera

Rok s Hasiči v Osvětimanech
Sv. Florián
s uměleckým
řezbářem
Martinem
Burešem

Svěcení sv. Floriána

V

ážení spoluobčané, čtenáři
Osvětimanského zpravo−
daje, dovolte mi, abych Vás
přivítal u článku Sboru dobrovol−
ných hasičů našeho městyse.
Jak jsem Vám nastínil již v minu−
lém čísle, toto léto, včetně zby−
lých pár měsíců tohoto roku bylo
pro hasiče velmi náročné, plné oče−
kávání, ale zároveň i plné nadšení.
Uznejte sami, který rok se u hasičů
událo tolik změn… Snad nikdy.
První vlaštovkou, která věštila
odlišný průběh léta, byla hned v čer−
venci. Jistě mi dáte za pravdu, že se
jednalo o teplotně velmi nadprů−
měrný měsíc, a my jsme se rozhodli
v areálu koupaliště prověřit naše vý−
kony zátěžovými zkouškami. Věřte,
že se jednalo o dost fyzicky náročné
výkony. Na trati s komplikovanými
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překážkami, žebříky a hadicemi,
ve vedru jsme se v plné zbroji (nosi−
telé dýchací techniky i s dýchacími
přístroji) jsme se porvali se sebou sa−
mými a všichni trať překonali.
Jak léto pokračovalo, přišel čas
na rekonstrukci hasičské zbrojnice.
Naším prvním úkolem bylo vystě−
hovat se z „hasičky“ navíc takovým
způsobem, aby nebyla ohrožena
naše výjezduschopnost. Rekon−
strukce budovy zahrnovala pří−
stavbu sociálních zařízení (včetně
sprch) a její vytápění. Je nesporné,
že budova tuto rekonstrukci potře−
bovala, a celková oprava jí velmi
prospěla.
Před hasičskou zbrojnicí byla in−
stalována nová socha sv. Floriána
patrona hasičů. O soše jako takové
i o jejím zhotovení jsem Vás seznámil

ve zpravodaji před rokem. Děkuji
za všechny hasiče jejímu autorovi,
Martinu Burešovi. „Baryku, děkujeme“.
byla vysvěcena na hodovou neděli
místním farářem Antonem Kasanem.
Co se týká výjezdů, naštěstí nás
osud toto léto ušetřil nějakého závaž−
ného zásahu a kromě pár menších
výjezdů se léto obešlo bez komplikací.
No a co chystáme na příští rok?
Rok 2014 jest rokem 115. výročí
založení našeho sboru. Toto vý−
ročí samozřejmě nezůstane bez po−
všimnutí a já Vám za všechny ha−
siče slibuji, že jej s Vámi, našimi
spoluobčany, patřičně oslavíme.
Jako malou ochutnávku Vám nabí−
zíme Den otevřených dveří ve zre−
konstruované hasičské zbrojnice.
No, a když jsme u těch novinek
roku 2014, dovoluji si Vás pozvat
Osvětimanský zpravodaj

Svěcení sv. Floriána

18. ledna 2014, kdy po dlouhé době
uspořádáme Hasičský bál v Osvěti−
manech. Srdečně Vás zveme. Můžete
se těšit na večer plný tance a zábavy,
kterou umocní kapela Pool z Kuno−
vic, dále pak na bohatou tombolu a je−
likož jsme „parta správná“ bude
večer nabitý nejrůznějšími scénkami.
PŘIJĎTE, A BAVTE SE S NÁMI.
Vánoce jsou svátky klidu, a proto
doufám, že si je užijete v kruhu
svých nejbližších, tak jak se patří. Přeji
Vám, za celý Sbor dobrovolných ha−
sičů v Osvětimanech krásné prožití
svátků Vánočních a Šťastný Nový rok
2014.
Za výbor SDH Patrik Slovák

Budoucím generacím obce Osvětiman
Přepis archivního vzkazu budoucím generacím z 25. června 1955

D

ne 24. června 1955 byla ote−
vřena při opravě ze zadní
strany vložka vsazena v pod−
stavci sochy sv. Floriana. V této
vložce nebylo nalezeno žádných
záznamů, které podle tvrzení sta−
rých občanů tam měly býti uloženy.
Vložka tato byla otevřena kame−
níkem Josefem Širůčkou, Osvěti−
many č. 50. Předsedou místního
národního výboru (starostou) byl
Karel Berka, Osvětimany č. 196.
V této době obec Osvětimany měla
289 čísel domovních s 1 160 obyva−
teli. V tomto roce bylo v jarních mě−
sících velmi chladno a ještě začátkem
června byly mrazy 8 °C pod nulou.
Za těchto mrazů zmrzly částečně
vinohrady v nižších polohách a ku−
kuřice. Poprvé v dějinách obce se

Osvětimanský zpravodaj
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Svěcení sv. Floriána

na zdejším katastru objevila man−
delinka bramborová, velký škůdce
brambor. V lesích se objevila divoká
prasata. Oprava sochy se děla za úče−
lem velké hasičské slavnosti, která
se konala dne 26. června 1955. Tato
slavnost byla předáním motorové
stříkačky hasičskému sboru. V obci
byly: 1 stříkačka ruční a 2 motorové.
Dále poznamenáváme, že ačkoliv
bylo před 20 lety v obci 5 vodních
mlýnů, následkem plánovaného
hospodářství tyto byly zrušeny
a občané museli jezdit do Ježova.
Státní zřízení bylo Lidovědemo−
kratická republika s vedoucí vládní
stranou Komunistickou. Peníze byly:
1 haléř, 2 haléře, 3 haléře, 5 haléřů,
10 haléřů a 25 haléřů niklové. Vyšší
peníze od 1 koruny do 100 korun
byly papírové. Úprava a čistota obce
se prováděla většinou dobrovolnou
spoluprací všech občanů zdarma.
Za tohoto zřízení měli občané pra−
cující v zemědělství určené pláno−
vané plochy osevu, ze kterých měli
předepsané dodávky a ty odvá−
děli státu za přiměřenou státem
udanou cenu. V tomto roce byla
v hlavním městě republiky Praze
konána za účasti všech tělocvič−
ných jednot Celostátní spartakiáda.
Občané následkem velkého rozvoje
průmyslu, hlavně mladí nechtěli
dělati v zemědělství a utíkali z to−
hoto do továren, kde měli výhod−
nější platy. Zemědělství se vykoná−
valo na malých polích, průměrná
výměra 1 kusu 40a, takže bylo podle
průmyslu dosti zaostalé racionali−
zaci. Ve zdejší obci bylo v roce 1952
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zřízeno zdravotní středisko, k ně−
muž náležely tyto obce: Osvětimany,
Vřesovice, Labuty, Skalka, Ježov,
Medlovice, Újezdec a Hostějov. Ve−
doucím lékařem střediska byl MUDr.
Antonín Hemzalem Osvětimany
č. 103. Ošetřujícím dentistou chrupů
pro obvod byl Josef Miroš Osvěti−
many č. 274. Žádné epidemické ne−
moci ve větším množství se v obci
tohoto roku nevyskytly. Zdejší
farnost církev římskokatolická se
skládá z těchto obcí: Osvětimany,
Vřesovice, Medlovice, Újezdec
a Hostějov. Farářem je p. p. Vojtěch
Proksch rodák od Opavy ze Slezska.
V obci jsou hřbitovy. Starý kolem
kostela a Nový za kostelem (Újezda).
Zdejší obvod osmileté střední školy
zahrnoval tyto obce: Osvětimany,
Vřesovice, Medlovice, Újezdec, Stří−
brnice a Hostějov. Ředitelem střední
školy je p. Eduard Sychra Osvěti−
many č. 281. V zásobování obyvatel−
stva je nedostatek masa a ve sta−
vebnictví nedostatek stavebního
materiálu.
Zapsal Alfons Širůčka, zaměstna−
nec Místního národního výboru.
Podpisy
Za místní národní výbor:
Karel Berka (předseda)
Pajtok Josef (člen rady)
MUDr. Antonín Hemzal
J. Minařík
Josef Miroš (zubař)
Širůčka Josef (kameník)
Jan Heršák (tajemník MNV)
Vojtěch Proksch, farář
Přepsala Eva Berková

Sv. Florián

Osvětimanský zpravodaj
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Lesní družstvo

V

ážení spoluobčané, v letošním
roce uplynulo sedmnáct let
od znovuzaložení Lesního
družstva Osvětimany.
A byl to rok, ve kterém proběhlo
několik změn. Dlouholetý ředitel
Miroslav Struha, který se rozho−
dující měrou zasloužil o obnovení
družstva, v polovině roku odešel
do penze. Bohužel krátce na to ze−
mřel. Rádi bychom touto cestou vy−
jádřili poděkování za vše, co pro les−
ní družstvo udělal.
Novým ředitelem se stal Miloš
Peška a spolu s R. Struhou a J. Lu−
keštíkem nyní tvoří tříčlenný perso−
nál družstva, čímž došlo ke snížení
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stavu THP. Od ledna doplní trojici
lesníků nová účetní D. Trefilíková.
Hospodaření družstva probíhá
v tomto roce podle plánu a úkoly
jsou jak na úseku pěstební, tak i tě−
žební činnosti plněny. Kvůli mi−
mořádně dlouhé vlně veder v létě
tohoto roku došlo k oslabení jehlič−
natých porostů. S tím související
zvýšený výskyt podkorního hmyzu
výrazně navýšil objem nahodilých
těžeb oproti jiným letům.
Z významnějších investičních
akcí je třeba zmínit nákup nového
univerzálního kolového traktoru
(UKT) a opravu asfaltobetonového
povrchu lesních cest v úsecích Há−

jenka − Malá horka a Dolní paseky −
Vysekaná. Lesní družstvo také vypo−
mohlo obětavým dobrovolníkům
s opravou poutního místa na Hoře
sv. Klimenta dodáním materiálu
na nové lavice a obnovou zvonkohry.
Na náklady družstva byl postaven
polešovskými skauty a akademickým
sochařem D. Trubačem v lokalitě „Bo−
lavý dub“ obelisk. Nachází se na staré
poutní cestě ke „Klimentu“ v nadmoř−
ské výšce 500 m. Více o něm se dozvíte
na jiném místě v tomto zpravodaji.
Závěrem bych Vám jménem pracov−
níků Lesního družstva Osvětimany po−
přál klidný zbytek roku tohoto a příz−
nivý rok příští.
Richard Struha
Osvětimanský zpravodaj

Rybářská organizace

V

příspěvku bych Vás chtěl se−
známit s činností naší místní
organizace v tomto roce
a s tím, co nás čeká v roce dalším.
V současné době obhospodařuje
naše organizace z pohledu rybář−
ského přehradu v Osvětimanech
a Vřesovský rybník. Tyto revíry
jsou pravidelně zarybňovány a pro−
bíhá na nich brigádnická činnost.
Aktuálně máme 345 členů, kteří si
v tomto roce zaplatili členský pří−
spěvek u naší organizace.
Na jaře opět proběhl kurz k zís−
kání rybářského lístku. Zkoušky
absolvovalo jedenáct dětí a jeden
dospělý. Projevila velmi dobrá
příprava všech adeptů a všichni
zkoušky úspěšně absolvovali. Pří−
prava na tyto zkoušky má u nás
v organizaci dlouhodobě výbornou
úroveň, o čemž svědčí každoroční
zájem o jejich absolvování.
Každý člen naší organizace
od věku 15 do 60 let má každoroční
povinnost odpracovat 10 brigád−
nických hodin, k tomu má v prů−
běhu roku možnost při stanovených
termínech brigád, popř. po indivi−
duální dohodě. Skutečnost je ta−
ková, že brigádu absolvuje pouze
zlomek rybářů a členové výboru,
zbylí rybáři využívají možnost si tuto
povinnost poměrnou částkou uhra−
dit. V letošním roce uskutečnili
členové výboru dvě mimořádné bri−
gády na naší přehradě, které spočí−
valy v úklidu břehů a blízkého okolí.
V obou případech bylo sesbíráno
kolem 16 pytlů nejrůznějšího od−
padu. Je to smutné, když si uvědo−
míme, že jinak krásného prostředí
naší přehrady si někteří lidé neumějí
vážit.
V měsíci květnu organizace, jako
již dříve, uspořádala denní rybář−
ské závody za účasti kolem 80 ry−
bářů. Týden před závody proběhlo
vysazení ryb a jejich následné há−
jení. Oproti minulému roku nám
počasí vcelku přálo, pro závodníky
bylo připraveno občerstvení, hod−
notné ceny a v závěru vydařeného
dne proběhlo losování tomboly.
Byli bychom rádi, aby se tato udá−
lost i v dalším roce stala příležitostí
pro rybáře, jejich rodiny, známé a ka−

Osvětimanský zpravodaj

Přehrada

Závody v Osvětimanech

marády k pohodovému setkání
u vody. Tímto všechny srdečně
v květnu zveme.
Příští rok čekají přehradu v Osvě−
timanech opravy většího rozsahu.
Cituji Ing. Josefa Miroše, jednatele
naší MO, který tuto informaci
podrobně rozepsal na oficiálních
web stránkách naší MO – www.ry−
bariosvetimany.cz
„Správce závlahové přehrady
Osvětimany (Lesy České republiky)
rozhodl uskutečnit v příštím roce
rozsáhlou opravu vypouštěcího za−
řízení a hráze včetně odstranění ná−
nosu ze dna. Za tím účelem byla
snížena hladina o čtyři metry, aby
projekční organizace mohla obeznat
opotřebení, naplánovat rozsah

opravy a zpracovat příslušnou pro−
jekční dokumentaci. Komisionelní
prohlídka proběhla 10. září 2001
od tohoto data se přehrada opět
napouští. V příštím roce v měsíci
září se přehrada začne vypouštět
do sucha a bude zahájena oprava.
Jak dlouho potrvá nelze v současné
době stanovit.“
Věříme, že tyto práce proběh−
nou bez zbytečných prodlev a pře−
hrada i její okolí bude opět brzy pří−
stupná rybářům a široké veřejnosti.
Za naši osvětimanskou organizaci
chci Všem popřát příjemné a klidné
prožití svátků vánočních a šťastný
Nový rok.
Vít Klučka
člen výboru MO Osvětimany
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Kino

Začíná nová éra kina E−cinema

Pojďte do kina

N

10. 1., 19.30 hodin − Šmoulové 2

a podzim letoš−
ního roku prošlo
kino částečnou
modernizací projekč−
ního zařízení. Souběžně
s promítáním starých
dobrých 35 mm filmů
zavedlo také standard
kina E−cinema a zároveň
vylepšilo zvuk a vymě−
nilo plátno. Sice to neznamená, že
se kino dostane k premiérovým fil−
mům jako kina ve velkých městech,
ale může nabídnout projekci široké
nabídky titulů z DVD a Blu−Ray
disků včetně prostorového zvuku
6.1. Kino, ale především diváci do−
stali od zastupitelů krásný dárek,
který se umocňuje i tím, že v roce
2014 se promítá v obci již 70 let!
Přijďte se podívat a nenechte si
ujít úspěšný životopisný snímek Ri−

valové, který vypráví
příběh dvou pilotů for−
mule 1 Jamese Hunta
a Niky Laudy. Premi−
éra filmu proběhla v říj−
nu 2013 a na plátno
našeho kina se dostane
po vánočních svátcích
27. 12. 2013 v 19:30.
V lednu zveme do kina
nejmenší diváky na pokračování
Šmoulů a v březnu na novou českou
animovanou pohádku Husiti (pre−
miéra 11/2013). Duben a začátek
května patří českým filmům Vejška
(premiéra 01/2014), Přijde letos Je−
žíšek? (premiéra 12/2013) a Příběh
kmotra (premiéra 10/2013). Milov−
níci románků Angeliky se dočkají
nového pokračování v květnu.
Přejeme příjemné filmové zážitky!
Marie Marková

Pokračování rodinné komedie Šmou−
lové. Co se stane, když zlý čaroděj
Gargamel vytvoří pár nezbedných
stvoření podobných Šmoulům?

24. 1., 19.30 hodin − Jasmíniny slzy
Během okamžiku se okouzlující a zhýč−
kané manželce bohatého podnikatele
rozpadne celý život. Jak si poradí?

7. 2. − nehrajeme
21. 2., 19.30 hodin − Mafiánovi
Akční komedie režiséra Luka Bes−
sona v hlavní roli populární a ne−
stárnoucí Robert De Niro.

7. 3., 18.00 hodin − Husiti
Co když se klíčová pasáž našich dě−
jin odehrála úplně jinak, než se nám
snaží namluvit učebnice dějepisu?

21. 3. − Překvapení pro diváky

Sport

Šachový oddíl žáků – podzim 2013

Z

ačátkem září začala další se−
zóna dětem v našem šachovém
kroužku a oddíle. Trenérem na−
šich dětí je opět pan Lubomír Macků.
Šachový kroužek funguje při Základní
a mateřské školy Osvětimany a ša−
chový oddíl v rámci Kulturního a škol−
ního klubu Osvěti−many.
Hráči trénují každý čtvrtek od 13 ho−
din v místní škole a od 15 hodin v klu−
bovně šachové klubu – na Obecním
domě v Osvětimanech (za knihov−
nou). Zatím se do soutěží zapojilo asi
20 dětí a kroužek i oddíl je otevřen
všem zájemcům o tuto hru.
Prvním větším testem pro naše
hráče je série Velkých cen okresu
Uherské Hradiště. Jedná se o ša−
chové turnaje pro mládež, kde je−
diným omezením je rok narození
hráčů. Tyto turnaje mohou hrát hráči
narození v roce 1998 a mladší. První
turnaj se uskutečnil začátkem října
ve Veselí nad Moravou. Náš oddíl tu
reprezentovalo 7 hráčů. Stříbro z ka−
tegorie starších dívek přivezla Erika
Náplavová. Pěkně si vedli ve starší
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Víítězové v kategorii starších

kategorii i Ondřej Vašek a Martin
Vrtal. Mezi mladšími žáky nejlépe
zahrál Josef Vrtal, který vybojoval
5. místo. Neztratili se ani Jakub Va−
šek, Tomáš Marek a Marek Vajčner.
Druhý turnaj této série jsme začát−
kem listopadu uspořádali v Osvěti−
manech. Pro všechny hráče byly při−
chystány drobné ceny a pamětní list

a pro první tři v každé kategorii ještě
medaili a diplom.
Celkem u nás hrálo 62 hráčů od Ky−
jova až po Vlčnov. Z našeho oddílu
se účastnilo 15 hráčů. Medaile vybo−
jovaly ve svých kategoriích Erika
Náplavová (zlato) a Leona Černo−
chová (bronz). Nejlépe z chlapců za−
hráli v kategorii starších žáků Ondřej
Osvětimanský zpravodaj

Vašek, který vy−
bojoval 10. mís−
to a Martin Vr−
tal 16. místo.
Ale i David Svo−
zil, Ondřej Klí−
ger a Václav
Klíger odehráli
pěkný turnaj.
V kategorii
mladších žáků
vybojoval skvě−
lé 5. místo Jakub
Vašek. I Tomáš
Marek (9. místo)
a Josef Vrtal
(10. místo) zahráli velmi pěkně. Pro
další pětici našich hráčů (Tadeáše
Pelikána, Jindřicha Dubského, Filipa
Juříka, Štěpána Kolaju a Aničku Klí−
gerovou) to byl první turnaj. Všichni
ukázali, co se naučili a další šachový
růst bude záležet na jejich tréninku.
Pro oddíl jsou všichni přínosem. Dal−
ším velkým turnajem je šachový tur−
naj v Brankovicích.
Jedná se, počtem hráčů, o největší
turnaj ve Zlínském a Jihomoravském
kraji. Do Brankovic jsme poslali dva−

S trenérem

náct hráčů. Celkem soutěžilo v Bran−
kovicích letos 138 šachistů ve 3 ka−
tegoriích. Nejlépe zahrál Ondřej Va−
šek, který v kategorii „B“ vybojoval
skvělé 4. místo mezi 73 hráči a jen po−
mocné hodnocení mu nedovolilo brát
medaili. V této věkové kategorii ještě
Josef Vrtal vybojoval velmi pěkné
14. místo. Další Tomáš Marek a Ja−
kub Vašek vybojovali 34. a 35. místo.
Ondra Klíger získal 3 body a Tadeáš
Pelikán pěkné 2 body. V nejstarší vě−
kové kategorii „A“ to měli naši hráči

velmi těžké. Hráli většinou s hráči
staršími.
Martin Vrtal získal pěkných 2,5 bodu
a Václav Klíger s Davidem Svozilem
2 body. Naše slečny v turnaji děvčat
vybojovaly 7. místo Erika Náplavová
a 10. místo Leona Černochová.
Do konce roku nás čekají ještě
turnaje v Kroměříži, Dolním Němčí
a v Břeclavi. Naši hráči začnou
11. ledna 2014 v domácím prostředí
krajský přebor družstev starších
žáků, pokračovat se bude individu−
ální soutěží v rapid šachu o postup
na Mistrovství ČR. V soutěžích druž−
stev postavíme ještě družstvo mlad−
ších žáků, které bude hrát také krajský
přebor. Hráči budou reprezento−
vat své školy v soutěžích družstev.
Pro všechny zájemce uspořádáme ve
škole předvánoční turnaj. Hlavně
chceme, aby tato aktivita děti bavila.
Za odvedené výkony a podporu
našich dětí děkuji hráčům, trenérovi,
rodičům a všem našim příznivcům.
Všem přeji klidné Vánoce a v novém
roce hodně úspěchů v šachovém
i osobním životě.
Petr Náplava

Sport

Šachový oddíl – muži

Š

achový oddíl mužů zahájil pod−
zimní sezonu již tradičně uspo−
řádáním 10. ročníku turnaje o „Pu−
tovní pohár starosty Osvětiman“, který
se konal 8. září 2013 v sále obecního
domu. Turnaje se zúčastnilo 64 hráčů
z okolí, ale i 3 hráči ze slovenských
Piešťan, a také Andreas Teuber z Ně−
mecka. V turnaji zvítězil Peter Abel
z Piešťan před Jaroslavem Shánělem
ze Starého Města a třetí byl Pavel
Zpěvák z Tatranu Litovel. Z přítom−
ných hráčů z Osvětiman se nejlépe
umístili Jaroslav Vrtal 28. místo a Petr
Churý 29. místo.
Děkuji všem, kteří se podíleli na or−
ganizaci tohoto turnaje, starostovi
a místostarostovi městyse Osvětima−
ny za patronát nad turnajem a spon−
zorům za ceny pro hráče.
Hned následující víkend 14. září
2013 se družstvo Osvětiman ve slo−
žení: Jaroslav Vrtal, Petr Churý, Petr
Doležal a Štěpán Mrva zúčastnili
„Turnaje spřátelených čtyřčlenných
družstev v rapid šachu“ v Kyjově.
Tento turnaj se pořádal u příleži−
Osvětimanský zpravodaj

tosti 90. let od založení organizova−
ného šachu v Kyjově a prvního tur−
naje hraného před 90. lety v restau−
raci Nový svět v Kyjově. Osvětimany
se mezi celkem devíti družstvy Ho−
donína, Skalice, Vacenovic, Ždánic
a Kyjova umístili na pěkném třetím
místě.
Další turnaj se konal 22. 9. 2013
v Boršicích. Byl to „Otevřený šacho−
vý přebor Moravy a přebor Zlín−
ského kraje čtyř členných družstev
v bleskové hře“. Turnaje se zúčast−
nilo 42 družstev a hráčům Osvětiman
(Jaroslav Vrtal, Petr Churý, Jiří To−
mek, Petra Churá) se v silné konku−
renci nedařilo a skončilo na 38. místě.
Po těchto turnajích začal náš ša−
chový oddíl mužů hrát okresní pře−
bor družstev 2013−2014. Naše druž−
stvo je proti loňské sezoně oslabeno
o tři velmi dobré hráče, kteří ze stu−
dijních či jiných důvodů za nás ne−
hrají a na výsledcích je to znát.
V prvním kole jsme s družstvem
Velehradu vybojovali remízu 4:4.
V dalších zápasech se nám již moc

nedařilo a prohráli jsme s družstvy
Dolní Němčí „B“ 3,5:4,5; Boršice „C“
2:6; Ostrožská Nová Ves 2,5:5,5.
Doufám, že po vánoční přestávce
se nám podaří tyto výsledky a vý−
kony vylepšit.
Pochvalu zaslouží naši noví hráči,
kteří doplnili soupisku, a při své le−
tošní premiéře za družstvo mužů
dosahují velmi dobrých výsledků.
Jedná se o Romana Vrtala z Medlo−
vic a dva naše odchovance z družstva
žáků Ondřeje Vaška a Martina Vr−
tala. Na těchto našich mladých hrá−
čích je vidět dobrá práce trenéra žáků
pana Lubomíra Macků, manželů Ná−
plavových a všech rodičů, kteří pod−
porují své děti při zdokonalování
se v šachové hře.
Na závěr chci popřát všem hrá−
čům, občanům městyse Osvětimany
a příznivcům šachové hry hezké
prožití vánočních svátků, hodně
zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce
2014.
Za šachový oddíl Štěpán Mrva
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TJ Osvětimany – mužstvo žáků

P

odzimní mistrovská sezóna
2013 se našim žákům, hrající
okresní soutěž skupiny A, mi−
mořádně vydařila. Toto mužstvo
se pod vedením trenérů J. Hanáka
a B. Mrkůse za poslední léta stme−
lilo ve výborný kolektiv, fotbalově
i herně vyzrálo a čím je věkově starší,
tím lepší předvádí fotbal. Mužstvo
žáků TJ Osvětimany odehrálo šest
podzimních mistrovských zápasů,
všechny vyhrálo, získalo 18 bodů
a impozantní skóre 65 : 2. Marně
jsem hledal ve svých záznamech,
které si vedu o osvětimanské kopané
téměř čtyřicet let, takový výsledek.
No posuďte sami.
Osvětimany : Traplice = 18 : 0
Branky: Kučera 4, Vašek 3, Kozák 2,
Konečný 2, Broda 2, Mir. Čevelík 2,
Krsička, Potyka, Trlida.
Košíky : Osvětimany = 0 : 8
Omlouvám se, střelce branek jsem
nezjistil.
Osvětimany : Sušic e= 10 : 0
Branky: Kučera 2, Krsička 3, Mir. Če−
velík, M. Vykoukal, Trlida, Pecha,
O. Vašek.
Osvětimany : Velehrad = 18 : 1
Branky: Mir. Čevelík 4, Krsička 4,
Trlida 3, V. Kučera 2, Potyka, Mar.
Čevelík, O. Vašek, Pecha, Konečný.

Žáci

Jalubí : Osvětimany = 1 : 6
Branky: Krsička 2, Vykoukal, Kozák,
Čevelík, Trlida.
Osvětimany : Buchlovice = 5 : 0
Branky: Krsička 3, Kozák, Potyka.
Podzimním králem střelců se stal
Lukáš Krsička se 14 brankami, druhý
byl Miroslav Čevelík s 11 brankami
a třetí Vojta Kučera s 9 brankami.

Mužstvo žáků TJ Osvětimany repre−
zentovali: David Broda, Martin a Mi−
roslav Čevelíkovi, Jaroslav Dubský,
Radek Knápek, Filip Konečný, Roman
Kozák, Lukáš Krsička, Vojta Kučera,
Tadeáš Pelikán, Tomáš Potyka, Bro−
nislav Rajsigl, Dalibor Stávek, Erik
Trlida, Ondra a Jakub Vaškovi, Mi−
chal Vykoukal.
Lubomír Berka

Fotbalový podzim nového ročníku 2013−2014
v krajské soutěži mužů I.B třídy zlínského kraje

J

arní výsledky, kdy jsme nepoznali
hořkost porážky, nás opravňova
ly k pohlížení na vyšší patra ta−
...bulky. V letní přípravě jsme nejdřív
porazili účastníka KP JMK Slovan
Bzenec 3:0. Ve druhém přípravném
zápase remizovali se Spartakem Hluk
(IA.) 2:2 a nakonec prohráli se Soko−
lem Lovčice (IB.) 0:4.
Hned v prvním zápase nového roč−
níku jsme se doma utkali s velmi těž−
kým soupeřem ze Strání, který se ne−
tajil nejvyššími ambicemi do nové
soutěže. V tomto zápase jsme sice ne−
byli horším týmem, ale přesto jsme
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podlehli hostům 0:3. Ve druhém kole
jsme hostovali v Sušicích a po jasné
převaze zvítězili 1:4. Pak přišel další
domácí zápas s nováčkem ze Sehra−
dic a po špatném závěru jsme přišli
o jasné vedení 3:0 na konečných 3:3,
když vyrovnávací branku v 93. mi−
nutě jsme dostali za pomoci ruky hos−
tujícího hráče. Po třetím kole jsme
v tabulce byli až na sedmém místě
se čtyřmi body. O týden později
jsme hostovali v Kunovicích a po hře
mezi šestnáctkami jsme si odvezli bod
za remízu 1:1, i když jsme sahali po ví−
tězství, ale rozhodčí byli proti. V pá−

tém kole jsme se doma utkali s Prak−
šicemi, které jsme po výborném vý−
konu deklasovali 6:0. Totéž se opako−
valo o týden později se Zlechovem,
který si odvezl vysokou porážku 7:2.
Sedmé kolo nás zavedlo na půdu dal−
šího nováčka z Vlčnova. Nehráli jsme
sice ve velké pohodě, ale stačilo nám
to na vítězství 1:3. Po tomto kole jsme
se vyhoupli už na čtvrté místo v ta−
bulce se čtrnácti body. V dalším do−
mácím klání jsme hostili Jalubí. I když
naši hráči předvedli celkem dobrý
výkon s mnoha šancemi, podařilo se
nám zvítězit díky brance René Kře−
Osvětimanský zpravodaj

Muži

mečka těsně 1:0. Deváté kolo nás za−
vedlo na hřiště silných Koryčan.
V derby jsme podali velmi dobrý vý−
kon a zaslouženě vyhráli 1:3. Doma
jsme si zgustli na Havřicích, zaslou−
ženě zvítězili jasně 5:0 a usadili se
v tabulce už na druhém místě s 23
body. Jedenácté kolo jsme odehráli
na malém hřišti ve Zlámanci. Po celý
zápas jsme se snažili dostat balon
za záda domácího brankáře a poda−
řilo se nám to po bezbrankovém po−
ločase hned třikrát 0:3. Předposlední
kolo podzimní části soutěže k nám
přivedlo hráče Nedakonic. I když po−
stavení hostů v tabulce, naznačovalo
těžkého soupeře, odvezli si nakonec
do Nedakonic rukavici po prohře
5:0. K poslednímu zápasu první po−
loviny soutěže 2013−2014 jsme zajíž−
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Strání
Osvětimany
Koryčany
Kunovice
Nedakonice
Prakšice
Vlčnov
Sehradice
Zlechov
Havřice
Jalubí
Ostr. Lhota
Zlámanec
Sušice

14
14
14
14
14
13
14
13
14
14
13
14
13
14

13
10
10
9
7
7
6
5
6
3
2
3
2
1

děli do Ostrožské Lhoty. Za velmi ne−
příznivého počasí na kluzkém terénu
jsme nepředvedli moc fotbalu, i když
se nám nakonec podařilo zvítězit 0:1
díky brance Jarka Válka. Po podzimní
části jsme obsadili v tabulce druhé
místo s 32 body, skóre 42:12 s prů−
měrem 3,2 vstřelené branky na zápas
(viz tabulka).
Po ukončení podzimní části se pře−
dehrávalo první jarní kolo, ve kte−
rém jsme zajížděli k těžkému zápasu
na půdu vedoucího Strání. Po úvodu
v naší režii nám dali domácí lekci
z produktivity a po výborné hře nám
nasázeli do půle čtyři branky. Do dru−
hého poločasu jsme nastupovali bez
vyloučeného Zýbala. Po zlepšeném
výkonu se nám podařilo upravit
skóre na konečných 5:2 pro domácí.
0
2
1
2
1
0
1
3
0
3
4
1
3
3

1
2
3
3
6
6
7
5
8
8
7
10
8
10

47
44
38
31
34
25
27
24
29
25
15
20
16
12

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

15
17
17
16
30
27
27
19
29
40
21
40
42
47

39
32
31
29
22
21
19
18
18
12
10
10
9
6

O 44 vstřelených branek se podě−
lilo 12 hráčů. Nejvíc branek vstřelil
Ondra Zýbal 12, za ním na děleném
druhém a třetím místě se umístili
se sedmi brankami Robin Dobeš a Ja−
rek Válek. Čtyři branky vstřelili An−
dreas Chaloupka a René Křemeček.
Tři branky dal čerstvě třicetiletý
Michal Brhel a dvě Zdeněk Trefi−
lík. Po jedné brance vsítili Petr Cha−
loupka, Filip Trávníček, David Exel,
Marek Žandovský a Tomáš Daněk.
V zimní přestávce budou naši hráči
hrát zimní turnaj na umělé trávě
v Kyjově, který začíná koncem led−
na. Více informací získáte návště−
vou stránek TJ Osvětimany www.
tjosvetimany.jex.cz.
Celkově můžeme hodnotit výsle−
dek účinkování našich hráčů v pod−
zimní části za pozitivní a postavení
v tabulce za velmi příjemné. Rád
bych poděkoval všem hráčům za vy−
nikající reprezentaci Osvětiman.
Rovněž bych rád poděkoval reali−
začnímu týmu v čele s trenérem, vý−
boru a všem funkcionářům za jejich
práci. Hodně díků patří také měs−
tysu Osvětimany, sponzorům a divá−
kům za jejich povzbuzování.
Dovolte mi, abych Vám všem po−
přál jménem sportovců příjemné
prožití Vánočních svátků a do no−
vého roku 2014 pevné zdraví, po−
hodu a hodně radosti ze života.
Ferdinand Důbrava

Více informací o našem městyse
najdete na webových stránkách
Osvětimanský zpravodaj
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