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Úvodní slovo starosty městyse
Vážení spoluobčané,
první polovina roku 2014 je za námi a k Vám se
dostává červencové číslo Osvětimanského zpravodaje
a také poslední, ve kterém k Vám jako starosta v tomto
končícím volebním období promlouvám. Ani tentokrát
to nebude jiné, a jako vždy Vás na jeho úvodní stránce
budu informovat o všech významných akcích, záměrech i událostech, které proběhly nebo se chystají k realizaci v našem městyse včetně stručného bilancování
celého volebního období.
Letošní zima byla podprůměrná, co se týká sněhových srážek a mrazů. Proto jsme také museli podstatně
dříve začít se sečením travnatých ploch, kterých rok od
roku přibývá. A protože zaměstnanci přijatí od úřadu
práce v rámci veřejně prospěšných prací nastoupili
později než jindy a traviny rostly velmi intenzivně, bylo
dost obtížné udržet zeleň a obec v odpovídajícím stavu.
Musím zdůraznit, že bez těchto zaměstnanců přijímaných na sezonní práce a některých žen by bylo nemožné údržbu obecních komunikací, chodníků, hřbitovů,
veřejných ploch a zeleně řádně provádět.
První měsíce tohoto roku byly věnovány přípravným pracím a zpracováváním žádostí o finanční podporu realizace plánovaných investičních akcí a oprav.
Z Fondu kultury Zlínského kraje na restaurování
a stavební obnovu kulturních památek místního významu v roce 2014 jsme žádali o finanční podporu na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého a sochy Panny Marie s Ježíškem. V obou případech nám podpora
nebyla poskytnuta. V prvním případě protože žádost
nebyla schválena příslušným orgánem státní památkové péče a v druhém případě z důvodu přetlaku žádostí
a nedostatku peněz na pokrytí všech požadavků. Svou
roli při schvalování určitě sehrála i skutečnost, že jsme
v minulém roce získali dotaci na opravu pomníku padlých v parku.
Ještě jednou jsme žádali Zlínský kraj o dotaci
z Podprogramu na podporu obnovy venkova PF02-14
Dotační titul 1 na úpravu veřejného prostranství před
smuteční síní s názvem „Zpevněná plocha u smuteční síně Osvětimany“. Tentokrát jsme byli úspěšní a na
základě smlouvy o poskytnutí podpory získáme z kraje dotaci ve výši 320 000,-Kč tj. necelých 50 % uznatelných nákladů. Celá akce, která spočívá ve výměně
dlažby, opravy schodů a svislých betonových konstrukcí včetně revitalizace zeleně by měla být nákladem
644 000,- Kč realizována v měsících srpnu, září a říjnu
tohoto roku. Termínem dokončení opravy dle smlouvy
s krajem je 28. Listopad 2014. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele a záměrem městyse
je stavbu dokončit do „dušiček“ včetně výměny dřevěného opláštění štítů budovy.
Dalším projektem, kterým žádáme o poskytnutí
podpory z operačního programu Životního prostředí
– prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižováOsvětimanský zpravodaj
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ní emisí je „PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V MĚSTYSI
OSVĚTIMANY“. Předmětem projektu je pořízení čistící
techniky pro snížení prašnosti v obci. Záměrem je zakoupit traktor se zametací sestavou – zametačem, bočním přimetacím kartáčem, hydraulickým přetáčením
k zametači, kropícím zařízením a sběrnou vanou. Cílem
projektu je zajistit v obci pravidelné čištění komunikací a chodníků a tím snížit úroveň prašnosti. Kumulativní propočet veškerých nákladů na pořízení čistící
techniky je ve výši 682 000,- Kč, podpora by měla činit
90 % uznatelných nákladů a městys by se měl podílet na spolufinancování projektu z obecního rozpočtu
částkou 68 200,- Kč. Snad uspějeme.
Druhým projektem, kterým žádáme o poskytnutí
podpory z Operačního programu Životního prostředí
– prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní je projekt „Varovný protipovodňový systém pro městys Osvětimany“.
Projekt řeší systém povodňové služby a preventivní
protipovodňové ochrany včetně digitálního povodňového plánu na celém území působnosti městyse Osvětimany. Zpracováním digitálního povodňového plánu
obce a vybudováním varovného hlásného protipovodňového systému s bezdrátovým místním informačním
systémem dojde k vytvoření spolehlivého nástroje
v řízení povodňových rizik. Povodňový plán bude základem dat pro rozhodovací činnost při povodňové
situaci a varovný hlásný systém umožní včasné varování obyvatelstva obce, zejména těch v rizikových oblastech. Hlásné monitorovací moduly budou umístěny
v místech, kde mají nejvyšší pravděpodobnost včas
upozornit na povodňové nebezpečí a zmírnit či zabránit významným škodám na majetku, případně ohrožení zdraví a života obyvatel. Pro upřesnění by byl v rámci
projektu mimo jiné zbudován nový bezdrátový rozhlas
s 36 ks venkovních hlásičů (90 ks reproduktorů) a 10 ks
domovních přijímačů který by pokryl celé území obce
včetně dolních a horních pasek. Celý systém bude
napojen do JSVV (JEDNOTNÝ SYSTÉM VAROVÁNÍ
A VYROZUMĚNÍ OBYVATELSTVA). Celkové způsobilé
výdaje projektu činí 2 803 013 Kč. Z toho podpora by
měla být ve výši 2 522 712 Kč a obec by měla spolufinancovat projekt z vlastního rozpočtu ve výši 280 301
Kč. Pokud bude projekt fondem schválen a vybrán, měl
by být realizován koncem roku a začátkem příštího.
Dalším a posledním připravovaným projektem je
oprava a rekonstrukce „Sportovního areálu ZŠ Osvětimany“ (školní hřiště). Na tento projekt poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci
PROGRAMU 133510 Podpora materiálně technické
základny sportu v obci do 3000 obyvatel do 3 milionů korun nákladů dotaci až do výše 100 %. Záměrem
městyse je žádat o podporu a nákladem do 3 000 000,Kč zbudovat důstojné víceúčelové hřiště pro potřebu
žáků ZŠ a všech našich dětí. Projekt by měl obsahovat
zbudování víceúčelové plochy s umělým povrchem pro
www.osvetimany.cz

volejbal, nohejbal, košíkovou, tenis. Dále dvě dráhy
pro sprinty s doskočištěm do dálky s tartanovým povrchem a novou travnatou plochu pro malou kopanou
a ostatní sportovní vyžití. Žádosti se podávají do konce září 2014. Pokud uspějeme tak realizace bude opět
uskutečněna až v příštím roce. Tím jsem vyčerpal dotační tituly, o které se ucházíme. Snad ještě vzpomenu opravu střechy na ZŠ, na kterou se snažíme získat
finanční podporu.
Co se týká drobnějších akcí, tak určitě se budeme
spolu s farností podílet na dokončení oprav na faře
a farském dvoře a rádi bychom ještě opravili opěrnou
zeď a vstup do budovy.
Z kulturních a společenských akcí připravujeme
znovuodhalení a vysvěcení pamětních desek padlým vojákům z naší farnosti v 1. Světové válce. Tento
pietní akt k 100. výročí 1. světové války se uskuteční
v neděli 27. července. SDH oslaví 115. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Osvětimanech, které proběhnou v sobotu 23. srpna. Ve spolupráci s KK
a DFS Klimentek tak jako v minulých letech se zúčastníme Slavností vína v Uherském Hradišti, které se
budou konat v sobotu 13. září. ZŠ a MŠ Osvětimany
u příležitosti 330. výročí první zmínky o škole připravuje „Den otevřených dveří“ spojených s výstavkou historických fotografií.
V letošním roce začíná nové období na získávání dotací – finančních prostředků mimo pravidelné příjmy
rozpočtů obcí a měst. Rok 2014 je rokem přípravným.
Obce sdružené v mikroregionu Buchlov zpracovávají
vlastní Programy obnovy obce, které budou podkladem pro čerpání dotací pro MAS Buchlov s následným
čerpáním finančních prostředků přes jednotlivé projekty zpět do obcí.
Na sportovním poli se musím zmínit o postupu našich mladých fotbalistů - žáku do vyšší soutěže a to
do okresního přeboru a mužstva mužů s historickým
postupem do 1.“A“ krajské soutěže Zlínského kraje.
Věřme, že obě mužstva v nových soutěžích budou hrát
důstojnou roli.
Nyní když dovolíte, krátce zbilancuji končící volební
období současného zastupitelstva a mne jako starosty.
V roce 2011 byla zateplena budova obecního domu
a zdravotní středisko včetně výměny otvorů a opravy
střechy. Současně byly provedeny vnitřní úpravy, malování a nátěry ocelových konstrukcí. Dále byla provedena výstavba ZTV U hřbitova 1. Etapa (inženýrské sítě
pro rodinné domky).
V roce 2012 byl dokončen „Dvůr na Žabím Rynku
– dětské a společenské centrum, rekonstrukce sociálního zařízení Základní školy Osvětimany, rekonstrukce
chodníku u komunikace II/422 – chodník na prvním
řádku k Medlovicím včetně nové horní autobusové zastávky i čekárny a chodník na Vřesovské ulici, včetně
přeložení telefonního vedení.
V roce 2013 byla provedena oprava hasičské zbrojnice, která spočívala v zateplení obvodového pláště
včetně výměny otvorů, přístavba tolik chybějících sociálek (nové záchody a sprchy) a další drobné související
Osvětimanský zpravodaj
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opravy. Přestěhování podstavce sochy sv. Floriána patrona hasičů na důstojnější místo před budovu hasičské zbrojnice. Po 50 letech byla na podstavec osazena
a vysvěcena nová dřevěná socha patrona hasičů, kterou velmi zdařile zhotovil pan Martin Bureš. Vedle sochy byla ještě umístěna pamětní deska. Taky musím
vzpomenout značné dovybavení zásahové jednotky
SDH potřebnou technikou a materiálem pomocí datace
od ZK s naší spoluúčastí. Dále byla provedena výstavba ZTV U hřbitova 2. Etapa. Mnoho práce se udělalo
ve spolupráci s farností na opravě fary a jejího bezprostředního okolí. Byla provedena oprava fasády, zhotovení a výměna venkovním křídel oken, oprava odpadů
a napojení budovy na obecní kanalizaci a vodovod.
Dále oprava elektrické instalace, zboření přístavku ze
dvora a výstavba nového včetně veřejných záchodů,
úprava vstupu do farního dvora (zbourání a odstranění
vstupní brány), zvětšení prostoru odbagrováním opěrné stěny a výstavbou nové včetně nové kapličky, odstranění střechy na stodole a terénní úpravy na dvoře
včetně vyčištění dvora od mnohaleté skládky odpadu.
Dále byla provedena oprava Pomníku padlých v parku včetně odhalení pamětní desky npor. Pechálovi
a sv. kříže na hřbitově. Byly provedeny opravy na hoře
sv. Klimenta národní kulturní památky. Ve spolupráci
s Lesním družstvem Osvětimany byla opravena studánka sv. Gorazda značně poničená těžební činností v jejím
okolí. Byla zde také umístěna nová socha sv. Gorazda,
kterou opět velmi zdařile vytvořil ze dřeva pan Martin
Bureš. Přímo na hoře byla provedena údržba kaple. Byl
poveden venkovní nátěr kaple a vnitřní nátěr stropu.
Byly vyrobeny nové lavice a kříž. Městys nechal zhotovit informační panel o Národní kulturní památce sv. Klimenta. V této souvislosti musím vyzvednout práci zastupitele pana Aleše Pfeffera, který se velmi aktivně na
těchto pracích podílel jak organizačně, tak i vlastními
silami – děkujeme. Byly uvolněny finanční prostředky
na digitalizaci kina a vzhledem k jeho modernizaci můžeme kino provozovat i nadále a pokračovat tak v dlouholeté tradici. Také byla zahájena revitalizace ploch
veřejné zeleně Osvětimany, která byla dokončena až
v letošním roce. Spočívala v kácení nevhodných stromů, omlazení stromů a keřů a výsadba nových stromů,
keřů a trvalek. Byly revitalizovány plochy hlavního parku, parku naproti kde stává máj, parku u horní zastávky
a celé školní zahrady. Od roku 2011 doposud je zpracováván nový „Územní plán Osvětiman.“ Vzhledem
k problematice a náročnosti tohoto projektu se dá
odhadnout, že již nebude současným zastupitelstvem
schválen. Konečné schválení již bude na nově zvoleném zastupitelstvu. Projekčně je připravena investiční akce „ZTV pro RD v lokalitě U koupaliště“. Jedná se
o stavbu kanalizace, vodovodu, plynovodu, rozvody
NN, komunikace a veřejného osvětlení pro sedm rodinných domků v dané lokalitě a rekonstrukce vodovodního přivaděče obecního vodovodu.
Vážení občané. Protože Vás nechci unavovat čísly u každého projektu, tak zde uvedu souhrnná čísla.
Všechny vyjmenované akce a projekty byly zbudováwww.facebook.com/ObecOsvetimany

ny, opraveny a provedeny nákladem 23 000 000 Kč. Na
dotacích a podporách od různých institucí jsme získali
8 890 000 Kč. Zbylých 14 110 000Kč jsme dofinancovali
z vlastních prostředků obecního rozpočtu.
Z kulturních a společenských akcí uvedu následující. V roce 2011 90. let založení Sokola v Osvětimanech
a o rok později 80. let fotbalu. V roce 2013 oslavy 1150.
výročí příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou
Moravu, na hoře sv. Klimenta za účasti monsig. arcibiskupa J. Graubnera. V témže roce oslavy 40. let založení
Osvětimanské cimbálové muziky.
Řada témat z oblasti kultury, sportu a zájmové činnosti, o kterých jsem se zmínil, bude jistě podrobně rozebrána v dalších příspěvcích. Přesto chci vyzvednout
a poděkovat za náročnou a obětavou práci těm, kteří
se jakýmkoliv způsobem ve svém volném čase angažují
pro náš městys zapojeni ve všech u nás aktivních spolcích a sdružení. Bez těchto občanů by zdaleka nebyl život v našem městyse tak pestrý a zajímavý. Všem Vám
moc děkuji za vaši práci.

Vážení občané, dovolte mi, abych Vám všem na závěr popřál příjemné prožití dovolené a prázdnin, hodně sil, zdraví, pracovních i osobních úspěchů v druhé
polovině roku 2013.
Váš starosta
Otakar Berka

Městys Osvětimany v současnosti připravuje realizaci projektu nazvaného „Zpevněná plocha u smuteční síně
Osvětimany“. Cílem tohoto projektu je oprava plochy před smuteční síní, která je již jak po stránce stavební tak
i bezpečnostní nevyhovující. V rámci realizace tohoto projektu bude vyměněna dlažba, opraveny schody, svislé
betonové konstrukce a provedena revitalizace zeleně. Na tento projekt jsme získaly podporu formou dotace od
Zlínského kraje v rámci Podprogramu na obnovu venkova PF02-14.
Podpora od Zlínského kraje bude poskytnuta ve výši 49,72% z celkových skutečných způsobilých výdajů projektu a měla by být ve výši 320 000,-Kč z celkových 643 585,- Kč. Realizace projektu se předpokládá v měsících srpnu
až říjnu 2014. Dle smlouvy o poskytnutí podpory č. D/0265/2014/STR musí být projekt dokončen nejpozději do
28. 11. 2014.
Otakar Berka
starosta městyse Osvětimany
Osvětimanský zpravodaj
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Společenská kronika
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, pevné zdraví, spokojenost a mnoho krásných okamžiků.
Nově narození občané
Beáta Pavelková
Luna Motalová
Tobiáš Svozil
Amálie Křemečková
Tom Laštůvka
Jáchym Šimčík
Eliška Půčková
Laura Geryšerová

Významná životní jubilea
70 let - Josef Ondrůšek
Ludmila Vaculíková
Miloš Holý
Františka Širůčková
80 let - Marie Klimková
85 let Kristina Kmínková
Anežka Bednaříková

V rámci změny zákona o osobních údajích žádáme
všechny rodiče, kteří si přejí být pozváni na vítání
občánků, aby se nahlásili na matrice Úřadu městyse
Osvětimany.

90 let - Františka Ingrová
Vlasta Vyšinková

60 let společného života oslavili:
manželé František a Marie Hrušťákovi

V Z P O M Í NÁME

Tato tichá vzpomínka je věnována
panu Josefu Magdálkovi, který by
se začátkem února 2014 dožil 70.
let. Od roku 1968, kdy přichází do
Osvětiman jako vinař a rostlinář
do místního JZD až do své smrti
vykonal pro náš městys mnoho
záslužné práce. Byl mezi občany mimořádně oblíben, o čemž
svědčí, že byl celkem 8 x zvolen
do obecního zastupitelstva, kde
pracoval 32 let. V letech 1983 až
1992 působil velmi úspěšně ve funkci předsedy integrovaného národního výboru a později i starosty.
S jeho jménem je spojena dostavba víceúčelové budovy, vybudování vodovodu, stavba cest, chodníků
a mnoho dalších staveb. Byl velmi aktivním členem
Mysliveckého sdružení, kde zastával funkci hospodáře, také výborným vinařem. Své odborné znalosti rád
předával dál. V mládí hrával aktivně kopanou za místní
TJ, zapojoval se aktivně do práce u zahrádkářů i v Sdružení rodičů a přátel školy.
Věnujeme mu tímto tichou vzpomínku.
Lubomír Berka
Místostarosta městyse Osvětimany

Naše řady opustili
Emilie Chrbjátová
Marie Jakšová
Milada Lupačová
Hedvika Polešovská
Čest jejich památce.

Vítání občanků:
Beáta Pavelková
Tobiáš Svozil
Luna Motalová
Osvětimanský zpravodaj
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Historie cihelny v Osvětimanech
V roce 1934 založil v Osvětimanech Matěj Šašek
a jeho synové Emil a Adolf cihelnu. Cihelna se nacházela
asi 1,5 km za vesnicí u silnice Osvětimany – Ježov – směr
Kyjov. Některé, historicky nedoložené prameny uvádějí,
že cihelna byla založena v době hospodářské krize. Noví
majitelé se do Osvětiman přistěhovali od Holešova a zakoupili zpočátku pozemky o rozloze 1,5 hektaru a pak
další přikupovali. Otec Matěj Šašek absolvoval Keramickou školu v Bechyni a cihlařině tedy rozuměl. Tuto lokalitu si vybral pro dostatek kvalitní cihlářské hlíny. Rodina
zpočátku pracovala sama. Ručně nakopali hlínu, rozmísili ji a dali do forem. Cihly se pak sušily na slunci, poté
skládaly do tzv. kozla a pak vypálily. Nejprve se z takto
vypálených cihel na dvě etapy postavila kruhová pec na
vypalování cihel, pak dřevěné přístřešky a dále přírodní
sušárny na sušení surových cihel. Naposledy se postavil 37 metrů vysoký komín – dominanta osvětimanské
cihelny, který se díky novým majitelům podařilo zachovat. Tento komín byl dokončen v roce 1937 – proto tato
výška. Stavbu komína sledovala se zájmem celá vesnice
i pan farář Antonín Kučera, který prý podle vyprávění
pamětníků podplatil zedníky, stavějící komín, aby jej nestavěli vyšší než je věž kostela sv. Havla v Osvětimanech
a to 38 m. Oni mu to svatosvatě slíbili, neboť věděli, že
dle plánu bude komín vysoký jen 37 m. Pana faráře to
stálo bečku piva a nějakou slivovici. Byl velmi rád, že dosáhl svého a nejvyšší stavbou v Osvětimanech zůstane
věž kostela. Když se od pana Šaška dověděl pravdu, nemohl zedníkům přijít na jméno a chtěl pití vrátit, což se
nestalo.
V dalších letech se pomalu, dle finančních možností, přecházelo na strojní výrobu. Byl zakoupen válec na
mletí hlíny, lis a ořezovák na cihly. V obci ještě nebyla
zavedena elektřina, tak tyto stroje poháněl plyn vyráběný spalováním koksu. Cihelna měla tehdy kolem
20 zaměstnanců a poskytla práci převážně místním občanům. Práce v cihelně byla před 2. světovou válkou, velmi fyzicky namáhavá, v nezdravém, prašném i horkém
prostředí (vyvážení z pece), téměř žádná mechanizace,
převážně ruční práce. Téměř všichni manuální pracovníci
neměli žádnou odbornou kvalifikaci, výdělky byly velmi
nízké, a tím se tito zaměstnanci řadili do nejnižší sociální
kategorie. Původní majitel Matěj Šašek se dostal do rodinných problémů, odešla mu žena, které se v Osvětimanech nelíbilo. Chtěl ji následovat, a proto cihelnu převedl na syna Emila. Tomu se vůbec podnikatelsky nedařilo,
dostal se do finanční krize, a tak cihelnu předal bratrovi
Adolfu Šaškovi, který se stal novým majitelem.
Po 2. světové válce byla postavena kotelna na sušení
mokrých cihel, ve které se topilo uhlím. Uhlí se naváželo na kolečkách do zásobníku. Po další modernizaci se
dopravovalo po pásovém dopravníku. V této sušárně se
surové cihly sušily mnohem rychleji, než ve venkovních
sušárnách a zvýšila se tak denní kapacita pro vypalování
usušených cihel v kruhové peci. Těchto umělých sušáren bylo celkem 18 a každá měla kapacitu 3.000 kusů
Osvětimanský zpravodaj
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cihel – celkově se tedy mohlo vysušit 54.000 kusů cihel.
Z tohoto množství naváželi čtyři navážeči denně 13.200
kusů vysušených cihel do kruhové pece k vypálení. Na
peci pracovali v nepřetržitém provozu čtyři paliči, kteří
udržovali oheň a posunovali oheň stále dokola po peci.
Topilo se zde hnědým uhlím, které si paliči museli sami
na kolečkách navozit ke komínkům z hromady, která
byla venku nedaleko pece. Výpal probíhal při teplotě 1 000 stupňů Celsia. V kotelně se topilo nepřetržitě
a střídali se zde 4 topiči. Vypálené cihly z pece vyváželi
čtyři vyvážeči. V počátcích na trakaři, v pozdějších letech
na kovových vozících, které jezdily po kolejnicích. Tato
práce byla asi nejhorší a nejnamáhavější. V pecích bylo
nesnesitelné vedro, stálý prach a špatné světlo.
Denní normy v osvětimanské cihelně byly po léta
stejné a to:
- surové cihly: 12.000 až 17.000 denně - dle letního
nebo zimního období
- pálené cihly: 12.900 kusů denně
Také v hliníku dochází k lepší mechanizaci. Hlína už
se přestala kopat ručně, ale pomocí bagru. V dalších letech je zavedeno korečkové rypadlo, které kope hlínu a
tu pak sype do vozíků, které se po kolejích dopravují až
ke kolovému mlýnu, kde se hlína mísí a pak jde do lisu a
do ořezáváku. Hotové mokré cihly se pomocí vozíku zvaného „kelerák“ navážely do umělých sušáren a v letních
měsících do venkovních sušáren. Práce v hliníku byla fyzicky velmi namáhavá, pracovalo se za každého počasí.
Otrocká práce byla v dalších letech nahrazena pásovým
dopravníkem, který nakopanou hlínu dopravoval až do
násypky kolového mlýna. Korečkový bagr byl nahrazen
kolovým nakladačem. Po rozvoz hotových plných cihel až k zákazníkovi sloužil nejprve nákladní automobil
značky ERENA, pak PRAGA V3S a nakonec S5T.
Výměrem Ministerstva stavebnictví č. 723-Š/práv.
2-Mik-1954 ze dne 11. 8. 1954 byla podle paragrafu
1 odst. 1 č. 18 zákona č. 114/48 Sb., znárodněna zestátněním dnem 1. 1. 1954 strojní kruhová cihelna Adolfa
Šaška se sídlem v Osvětimanech. Byla převedena do
vlastnictví československého státu – Hodonínské cihelny n. p. Hodonín, závod 13 Osvětimany. Byla uzavřena kupní smlouva mezi Adolfem Šaškem a Bernardinou
Šaškovou, Ottou Šalerem a Hodonínskými cihelnami
Hodonín za kupní cenu 45.100 Kč.
Majetkovou podstatu znárodněné cihelny tehdy
tvořily:
1. Nemovitosti zapsané ve složce č. 12 pozemkové
knihy pro k. ú. Osvětimany a to: st. P. č. 282 – strojovna, st. p. č. 283 pec se šopou na cihly, pozemky p.č.
2476,2477/1., 2477/2.
2. Parcela č. 2263/2 zapsaná ve složce č. 1551 pro
k. ú. Osvětimany
3. Parcela č. 2478 zapsaná ve složce č. 979 pro k. ú.
Osvětimany
Znárodněné nemovitosti byly ve spoluvlastnictví
Adolfa Šaška, Bernardiny Šaškové, Otty Šaška a Antonie
www.osvetimany.cz

Šaškové a to tak, že každý vlastnil ¼ celku. Otto a Antonie Šaškovi převedli před smrtí své nároky na majetek
ze dne 14. května 1967 na Adolfa Šaška a Bernardinu
Šaškovou. Adolf Šašek
22. 11. 1982 zemřel a dědici se stali jeho synové
Adolf Šašek, Zdeněk Šašek a manželka - vdova Bernardina Šašková. Protože Adolf Šašek ml. emigroval do Švýcarska, paní Bernardina Šašková se vzdala svého podílu
ve prospěch mladšího syna Zdeňka Šaška, který se tak
stal jedinou oprávněnou osobou. Dnem 19. 7. 1991, výnosem Státního notářství v Uherském Hradišti, v zastoupení JUDr. Ivana Gavandy, byla osvětimanská cihelna
vrácena panu Zdeňku Šaškovi, bytem Tůmova 44, Brno.

Cihelna zaměstnávala tehdy 28 dělníků a 3 technicko-hospodářské pracovníky. Po znárodnění zde působili
postupně tito vedoucí: Šašek Adolf – původní majitel,
pak Karel Chlup, opět Adolf Šašek, Vykydal Pavel od
r. 1971 do r. 1981 a Zatloukal Vladimír od r. 1981 – 1991.
Jako mistři se zde vystřídali: Špinar Petr, Mareš Karel,
Vavrinec Petr, Borský Ervín a Slezák Jan. Funkci účetního
po dlouhá léta vykonával pan Leopold Berka a po něm
Berková Věra.
Lubomír Berka,
místostarosta a kronikář městyse Osvětimany

Z činnosti sociální komise
Náplň činnosti sociální komise v prvním pololetí
roku 2014 byla shodná jako v letech předcházejících.
Komise se zabývala posouzením dvou nových přihlášek
do Domu s pečovatelskou službou (DPS). Přihlášky byly
přijaty, ale z důvodu plného obsazení DPS byly zařazeny do pořadníku. V současné době eviduje Úřad městyse Osvětimany celkem 12 žádostí.
Koncem května připravila komise přednášku pro
obyvatele DPS. Letošní téma bylo „Ochrana seniorů
na ulici a v domácnosti“. Přednášející lektor pan Ludvík Húsek upozornil na stále aktuální problém s prodejními předváděcími akcemi a podomním prodejem,
při kterém jsou zejména senioři častým terčem šikany
a nátlaku ze strany prodejců. Zájem obyvatel DPS byl
velký a diskuse na toto téma bohatá.

S obyvateli DPS se sešla předsedkyně komise paní
PhDr. M. Náplavová ještě jednou, a to na tradičním setkání obyvatel DPS s panem starostu O. Berkou. Na setkání seznamuje starosta obyvatele nejen s uskutečněnými záměry městyse, ale probírají se i plány budoucí a
nechybí diskuse na téma, co by se mělo zlepšit a udělat
v rámci městyse i DPS.
Pokračovala dlouholetá spolupráce se Sborem pro
občanské záležitosti. Členky navštívily spoluobčany,
kteří dosáhli v prvním pololetí 2014 věku osmdesáti
let. Celkem se uskutečnilo 14 návštěv. Oslavencům byl
Osvětimanský zpravodaj
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předán malý dárek a při společném posezení strávili
hezké chvilky.
Dalšími náročnějšími a rozsáhlejšími akcemi bylo
organizování sbírek. Již 4. ledna se konala Tříkrálová
sbírka pro Charitu v Uh. Hradišti. Letos vyrazily do ulic
městyse čtyři skupiny koledníků. Tradičně pod vedením paní Jitky Pončíkové, Ivany Vajčnerové, Markéty Čevelíkové a nově Simony Robkové. Vykoledovaly
21 046,-Kč. Poděkování patří zejména koledníkům, kteří obětavě obcházeli svou část městyse, organizátorům
akce a také všem dárcům za jejich štědrost.
www.facebook.com/ObecOsvetimany

V květnu proběhla již po sedmnácté týdenní sbírka pro Diakonii Broumov. Dary bylo získáno 112 pytlů
textilu, obuvi a hraček. Z uvedeného množství je vidět,
že naši občané mají pochopení pro pomoc potřebným
lidem doma i v zahraničí. Patří jim za to velké poděkování stejně jako organizátorům a všem, kteří se již
po celá léta do této sbírky zapojují. Podzimní sbírka se
uskuteční na podzim.
Komise nadále spolupracuje s Českým červeným
křížem (ČČK) v Medlovicích. Naše členky navštěvují
přednášky s různou zdravotní tematikou a zúčastňují
se společných zájezdů. Komise se spolu s ČČK podílí na
organizaci sbírky brýlí v našem městyse. Starší nebo
nepotřebné brýle, i sluneční, můžete v průběhu celého
roku odevzdávat na Úřadu městyse Osvětiman. Brýle
budou na konci roku předány Charitě v Uh. Hradišti. Všem dárcům děkujeme.
Marie Náplavová
Předsedkyně sociální komise

Daruj svou krev
Český červený kříž (ČČK) je humanitární společností, působící na celém území České republiky zejména
v oblasti humanitární, sociální a zdravotně výchovné. Jeho posláním je předcházet a zmírňovat utrpení,
chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti bez rozdílů
národnostních a rasových. ČČK má řadu okruhů své
činnosti, ale mezi nejdůležitější patří dobrovolné dárcovství krve.
Krev je v současné medicíně nezastupitelnou a stále roste její význam. Nelze ji vyrobit a je třeba nejen
při těžkých úrazech, léčbě umělou ledvinou, ale vyrábí se z ní léky například pro léčbu obranyschopnosti.
V průměru dostane každý občan za svůj život 4x krevní
transfúzi a 12x preparát vyrobený z krve. Právě na pochopení dárců krve závisí životy druhých.
Oceněním a poděkováním pro dobrovolné dárce
je kromě pocitu zachráněného lidského života i vyznamenání, které se uděluje podle počtu odběrů. Existuje
osm typů vyznamenání. Základním je Krůpěj krve za jeden odběr a nejvyšší končí Plaketou ČČK Dar krve – dar
života za 250 odběrů.

Všech dárců z našeho městyse si velmi vážíme a děkujeme jim za jejich pomoc druhým lidem. Věříme, že
nezůstanou sami a postupně se k nim budou přidávat
další. Podrobné informace o dobrovolném dárcovství
najdete na stránkách ČČK
(http://www.cervenykriz.eu/).
Marie Náplavová

Dobrovolní dárci krve žijí i v našem městysu. V současné době je v našem městysu 17 dobrovolných dárců krve oceněných těmito vyznamenáními:
• Bronzovou medaili Prof. MUDr. Jana Janského
za 10 odběrů získalo 6 spoluobčanů.
• Stříbrnou medaili Prof. MUDr. Jana Janského
za 20 odběrů získalo 6 spoluobčanů.
• Zlatou medaili Prof. MUDr. Jana Janského
za 40 odběrů získali 4 spoluobčané.
Nejvyššího vyznamenání dosáhl v minulém roce
pan Vladimír Hrdina, který obdržel Zlatý kříž ČČK
3. třídy za 80 odběrů. Celkem daroval krev 88x.

Osvětimanský zpravodaj
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Jak si vážíme našich hodnot?
…aneb kultura na Žabím rynku
Jménem kulturní komise Osvětiman bych především
ráda poděkovala všem, kteří se jakkoliv podílejí na kulturním dění našeho městyse, a to jak organizovaným
skupinám, tak i jednotlivcům, kterým záleží na společenském obohacení a zpříjemnění života v naší obci.
Jediné, co mne trápí, a věřím, že nejsem jediná,
kdo si toho všiml, je zacházení se společnými veřejnými prostory městyse, konkrétně např. s prostory Žabího
rynku. Vzhledem k tomu, že se opakovalo znečišťování
a poškozování sociálního zařízení v prostorách domečku, zůstává domeček veřejnosti uzamčen. Což je ovšem
politováníhodné vůči pohodlí maminek s dětmi, které toto zázemí jinak dříve využívaly. Znehodnocovány
jsou ale i lavice, houpačky a vybavení prostoru vůbec,
a to zejména ve večerních hodinách starší mládeží. Jak
by se asi jejich rodičům líbilo, kdyby u nich doma našli
okna domu polepená salámem, počmáranou zánovní fasádu domu a vybavení dvoru mj. i vulgárními obrázky a nápisy? Nebo zdálo by se jim bezpečné, kdyby
starší potomci stavěli a nechávali za sebou bez kontroly stát pyramidy ze zahradních lavic a stolů v prostoru,
ve kterém se pak pohybují malé děti? To, jak se chováme k veřejnému majetku, který mohou využívat všich-

ni občané, patří ke kulturní vizitce městyse. Bohužel
se tato tématika netýká jen tohoto konkrétního místa,
k uvážení by určitě stálo i to, jak se na ulicích a veřejných
prostorách chovají vyznavači rychlých a terénních strojů
z hlediska bezpečnosti, ale i ohleduplnosti vůči přírodním hodnotám…
Přeji vám všem kouzelné dovolené a hodnotný odpočinek během letních měsíců.
Hana Motalová,
předsedkyně kulturní komise

MEMORIAL ZINC – nultý ročník běžeckého závodu
Hodina po půlnoci, 28. března 1942, paradesantní
jednotka ZINC pod velením nadporučíka Oldřicha Pechala opouští útroby letounu Halifax. Předpokládané
místo výsadku - okolí obce Vřesovice, Protektorát Čechy a Morava. Navigační chybou posádky se výsadkáři
na místo v Pechalově rodném kraji ocitají u slovenského města Gbely...
O 72 let později, 29. března 2014 v deset hodin večer, odstartoval z vlakového nádraží ve městě Gbely
nultý ročník běžeckého závodu MEMORIAL ZINC. Jak
již název napovídá, cílem závodu bylo uctít památku
nadporučíka Oldřicha Pechala a jeho spolubojovníků.
Jelikož se jednalo o nultý ročník, šlo výhradně o test
zvolené trasy a o ověření skutečnosti, zda závod může
v příštích ročnících zaujmout i širší běžeckou veřejnost.
Trasu závodu jednoznačně vymezilo jeho zasazení do
historických souvislostí: start ve městě Gbely, cíl městys Osvětimany. Tedy téměř identická trasa, kterou
museli v utajení absolvovat před 72 lety také výsadkáři Pechal, Mikš a Gerik. Na účastníky závodu tak čekal
bezmála 63 kilometrů dlouhý běh vedoucí regiony Záhorie a Moravské Slovácko. Stejně jako v případě přesunu výsadkářů i závod probíhal v nočních hodinách,
k orientaci sloužila mapa, kontrolní body byly umístěny mimo civilizaci a pohyb po silnicích byl využíván
jen minimálně. Občerstvovací stanice, jediná na traOsvětimanský zpravodaj
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ti, se nacházela na 32. kilometru v obci Petrov. Volba
nebyla náhodná, právě v okolí Petrova, na břehu řeky
Radějovka, došlo k ozbrojenému konfliktu nadporučíka Pechala s německými celníky. Dále trasa pokračovala směrem na Strážnici, Bzenec a Žeravice. Závěrečná
fáze, kdy účastníci sbíhali od Hostějova přes rosou zalitá pole k Osvětimanům, byla díky začínajícímu svítání
skutečně nezapomenutelným zážitkem. Symbolickým
cílem bylo dosažení památníku nadporučíka Pechala v
Osvětimanském parku.
Pozitivní výsledek proběhnuvšího nultého ročníku
povzbudil odhodlání pořadatele pokračovat v organizaci MEMORIALU ZINC i v příštích letech, a to s následujícími ambicemi: dosáhnout pravidelného konání v
jednoletých, případně dvouletých intervalech, přilákat
na trať s každým ročníkem více startujících, rozšířit závod i o poloviční distanci na 30 km (Petrov – Osvětimany), a v neposlední řadě pak zajistit permanentní značení trasy umožňující běžcům, turistům, či cyklistům,
absolvovat tento memoriál kdykoliv v průběhu roku.
Pokud výše uvedený záměr přispěje k častější vzpomínce na hrdinství našich spoluobčanů, pak bude poslání MEMORIALU ZINC naplněno.
Sportu a hrdinství ZDAR!
Lubomír Berka mladší (pořadatel/účastník závodu)
www.facebook.com/ObecOsvetimany

Co jsme stihli v KLIMENTKU v první polovině
tohoto roku?
Již první neděli v novém roce jsme uspořádali koledování v kostele sv. Havla v Osvětimanech. Za doprovodu Omlazené cimbálové muziky zazněly koledy
a závěrem všichni společně zazpívali koledu „Narodil se
Kristus Pán“.
Po koledování začala intenzivní příprava na samostatný program „ Jede vláček Moravů“, který jsme představili poslední březnovou sobotu. Naše cestování bylo
pomyslné. Starší děti zastavily v Hluku, kde zatančily vy-
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kopávané, v Uherském Brodě – boršické a korytňanské,
ve Strání předvedly tance straňanské. Přišlo i na čardáš
a slovenské karičky. Po cestě domů ještě zatancovaly
vrtěnou, skočné z Kyjovska a chlapci verbuňk. Naše
cesta skončila na taneční zábavě, kde si zatancovali
i rodiče. Mladší děti prokládaly vystoupení zastávkami
na statku, děvčátka upletla věneček na louce a chlapci nahlédli do jízdárny zámku v Miloticích. Vystoupení
bylo zakončeno večerním posezením rodičů s dětmi.
V programu měla premiéru i dětská cimbálová muzika, která vznikla jen měsíc před vystoupením. Děti
zahrály a zazpívaly skočné z Kyjovska. V jejich začátcích
jim pomáhali pan ing. Ladislav Chrbját, pan Jaroslav
Cvek ml. a pan Jakub Špalek, který si muzičku vzal „pod
svá křídla“. A kdo nám v dětské muzice hraje? Primášem je Jakub Vašek, na housle hrají Ondřej Hlaváček,
Vojtěch Struha, Viktorie Vykoukalová a Jakub Zapletal.
Za cimbálem je Jonáš Frýza a na basu hraje Ondřej Vašek. Všechny děti jsou z Osvětiman, jen Kuba Zapletal
za námi dojíždí ze Syrovína.
Měsíc květen byl pro starší Klimentek náročný.
Mladší děti měly tentokrát volno. Starší vystoupily
3. května na farním plese v Osvětimanech, kde zatančily pásmo skočných. Malá dětská cimbálová muzika už
také ukázala, co umí.
Na Den matek bylo vystoupení s pásmem tanců
boršických, straňanských a korytňanských. Třetí květnovou neděli jsme účinkovali na setkání důchodců, dva
páry dětí zde předvedly skočné z Kyjovska, tentokráte
jen za doprovodu dětské cimbálové muziky. O týden
později zahrála dětská cimbálová muzika v Domaníně,
na kulturním odpoledni.
A už tu byl 15. červen a s ním II. folklorní festiválek. Za krásného počasí se sjelo Na srub do Osvětiman
hned několik dětských folklorních souborů a dvě cimbálové muziky z blízkého okolí, celkem kolem 200 dětí.
Program zahájilo vystoupení mladšího Klimentku
za doprovodu Omlazené cimbálové muziky, po něm
se předvedl dětský folklorní soubor (DFS) Jařinka z Těmic, za doprovodu hudecké muziky Mojmíra Vlkojana.
Zpestřením celého pořadu bylo vystoupení Malé cimbálové muziky ZUŠ Kyjov. Děti z Vřesovic zatančily za
doprovodu harmoniky a s pásmem tanců se předvedl
i DFS Polešovjánek, za doprovodu cimbálové muziky
Oškeruša. Mezi tanečními vystoupeními zahrála a zazpívala dětská cimbálová muzika z Osvětiman.
DFS Půpavěnka ze Žádovic předvedl vystoupení
s názvem „Husy“. Pentlička z Boršic zatančila část pásma z programu „Pentlička má 20“, a to za doprovodu
dětské cimbálové muziky Šáteček z Dolního Němčí.
Program uzavíral DFS Klimentek starší s pásmem kyjovských skočných. Úplný závěr patřil společné písničce
všech souborů „Chovejte matičko“. Všechna vystoupení Klimentku doprovází:
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Omlazená cimbálová muzika Osvětimany ve složení:
primáš Ondřej Vašek, housle Ing. Ladislav Chrbját, cimbál Jonáš Frýza a basa Petr Chaloupka
za občasné pomoci houslistů Dominika Cveka, Jaroslava Cveka ml., Ondřeje Gabriela, Richarda Struhy a Jakuba Špalka. Za to jim děkujeme.
A kdo v Klimentku tancuje?
Mladší Klimentek navštěvují děti z Osvětiman:
Klára Axmanová, Matěj Axman, Jindřich Dubský, Hana
Hrabcová, Kateřina Hrabcová, Rozálie Chaloupková, Vít
Klučka, Nela Macalíková, Pavel Martínek a Jan Touš.
Z Medlovic Filip Juřík, Natálie Nesvadbová, Viktorie
Zapletalová a Jarmila Pěnčíková z Újezdce.
Ve starším Klimentku tancují děti z Osvětiman:
Ondřej Dudák, Ondřej Hlaváček, Hana Klučková,Tadeáš
Pelikán, Natálie Sojáková, Kristýna Svozilová, Jakub Vašek, Adam Vrtal ,Viktorie Vykoukalová
Z Medlovic: Klára Duží, Adam Jakubíček, Vendula
Kolajová, Anna Klígerová a Dominik Havrda ze Syrovína.

Osvětimanský zpravodaj

Poděkování od nás patří:
- muzice, která nás ochotně doprovází
- paní PhDr. Marii Náplavové za přípravu mluveného
slova k březnovému vystoupení
- děvčatům: Leoně Černochové, Kristýně Jelínkové,
Bohdaně Klimkové, Marii Mrvové, Erice Náplavové,
Romaně Pelikánové a Barboře Rajsiglové za spolupráci na březnovém vystoupení a pomoc při organizaci festiválku
- slečně Kristýně Zálešákové za moderování festiválku
- Ing. Evě Náplavové a Jitce Indruchové za nazdobení
perníčků pro děti
- městysu Osvětimany za podporu
- vedení „Srubu“ za finanční příspěvek, příjemné prostředí a skvělou spolupráci na organizaci festiválku
- rodičům a všem, kdo se organizačně podílel na našich akcích
Doufáme, že se Vám naše vystoupení líbila a věříme, že se rádi budeme i nadále spolu setkávat.
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Za DFS Klimentek
Pavla Chaloupková, Marie Klučková
Monika Hlaváčková, Simona Vašková

www.facebook.com/ObecOsvetimany

Kreativní dílna s herním koutkem Kamilka
Kreativní dílna byla v 1. pololetí roku 2014
úspěšná v pořádání nejrůznějších akcí. Kromě
již
zaběhlých
kurzů organizovaných v MŠ
Stříbrnice, v dílně v Osvětimanech a v Dětském krytém hřišti Sokolíček, pořádá dílna občasné kurzy na internátě MŠS, ZŠS
a PrŠ Vřesovice. Dílna také pořádá spoustu akcí spolu
s maminkami a Bezva babkami. V březnu to byl Dětský karneval, který byl veden agenturou Kinderparty.
Návštěvnost předčila naše očekávání. V březnu jsme
uspořádali 1. ročník Fit Day, na kterém se zájemkyně
seznámily s nejrůznějšími technikami cvičení, ochutnaly spoustu zdravých jídel, nechaly si změřit hodnoty
ve svém těle, mohly se nechat nalíčit vyškolenou odbornicí. Všechny zúčastněné ženy byly velmi spokojeny
a už se těší na další ročník. V dubnu jsme spolu s Bezva
babkami uspořádali již 2. ročník Velikonočního jarmarku a tentokrát jsme ho obohatili o ochutnávku velikonočních pochoutek a vína. Bylo zde k vidění spoustu
velikonočních výrobků, kraslic, aranžmá. Děti si mohly
zatvořit ve velikonočních dílničkách a také si zamodelovat z marcipánové hmoty. Velikonoční dílničky také
proběhly na Velikonoční výstavě ve Vřesovicích. A po-

Osvětimanský zpravodaj

slední akcí pořádanou Kreativní dílnou spolu s maminkami byl Čarodějnicí rej, který se konal v areálu Na Srubu. Bohužel nám napoprvé nepřálo počasí, tak jsme
museli akci odložit. Za to se ještě jednou omlouváme
všem, kterým se včas nedostala zpráva o jeho zrušení.
Na této akci jste mohli vidět cirkus se cvičenými psy
a opičkou, dále byl přichystán skákací hrad, dílničky pro
děti, tombola, tancování s Magdou, soutěže pro děti
a nakonec opékání špekáčků. Děkujeme za velkou
účast a hospodě Na Srubu za poskytnutí prostoru.
V létě sice pravidelné kurzy neprobíhají, přesto se
dílna zúčastní mnoha akcí:
27. června – Tradiční dětský den v Bike parku ve Vřesovicích
29. června – Dětský den v Dětském krytém hřišti
Sokolíček
15., 16., 17. srpna – Bzenecký salon
A další nabídky jsou ještě v jednání.
Kreativní dílna má své facebookové stránky pod
názvem Kreativní dílna s herním koutkem Kamilka,
kde najdete spoustu informací a novinek. Leták dílniček můžete vidět v obchodě Martex, na nástěnce na
náměstí, v MŠ Osvětimany a na webových stránkách
Osvětiman.
Všem, kdo se podílíte na organizování akcí spolu
s dílnou, ještě jednou moc děkuji a těším se na další
spoluprací.
Kamila Hozíková
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Milí spoluobčané!
Máme tady konec školního roku, nastává čas prázdnin a většina z nás bude odpočívat a užívat si dovolené.
I my ochotníci nejsme výjimkou.
Než však začne pravá doba prázdnin, chtěl bych zrekapitulovat minulé období. Můj příspěvek v minulém
zpravodaji nebyl otištěn a tak se vrátím se do loňského
roku, kdy na podzim proběhl divadelní bál s podtitulem „Škola základ života“ a všichni, kteří se zúčastnili,
se dobře bavili a účast byla pro nás rekordní, což nás
zavazuje, aby i ty další divadelní bály měly dobrou úroveň, ne-li lepší! V současné době již vymýšlíme nové
téma na divadelní bál, který proběhne jako vždy v měsíci listopadu.
V minulých dnech jsme v obecním kinosále odehráli
pohádku „Pomsta vodníka od Vaškova mlýna“, kterou
jsme nacvičovali celý letošní půlrok. Podle ohlasů vás
diváků se hra líbila, děkujeme, že stále nám fandíte,
rádi se přijdete podívat a vytváříte nám podmínky,
abychom mohli zkoušet a nacvičovat. Vaše reakce na
naše představení nás motivuje a je to pro nás velkým
impulsem do budoucna.

Osvětimanský zpravodaj

Určitě si mnozí z vás všimli, že do našich řad přibyli
noví členové, kteří se svých rolí ujali se ctí, ať už Petra Svozilová nebo Marie Klučková, a dokonale zapadli do našeho ochotnického spolku. Nemůžu nezmínit
událost, která nás zasáhla všechny a to je onemocnění jednoho z našich ochotníků Milana Zálešáka. Jeho
roli jsme museli přeobsadit Richardem Struhou, který
jako vždy nezklamal. Milanovi přejeme brzké uzdravení
a moc věříme, že bude brzy mezi námi, a dál se bude
podílet na divadelních akcích.
Zároveň velký dík všem ochotníkům stávajícím
i novým, kteří ve svých volných chvílích najdou čas na
zkoušení a přípravu a věřte, že to není vůbec jednoduché. Taky díky i ostatním, kteří nám pomáhají.
Myslím si, že pokud chceme, aby náš městys kulturně vzkvétal, musíme si navzájem pomáhat.
Přeji všem pěkné léto, plné slunce a odpočinku.
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Vedoucí souboru
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Historie kina v Osvětimanech
Historie kina sahá až do roku 1944, kdy získal osvětimanský občan Otakar Náplava koncesi k promítání
filmů a založil první kino v budově hostince U Bubníků (dnešní obchod Martex). Pan Náplava zemřel
ještě před otevřením a majitelkou se stala jeho žena
Marie. První představení se konalo 25. března 1944.
Promítal se film Jan Cimbura a zhlédlo jej 720 diváků.
Promítačem byl B. Vaďura, který se zabýval fotografováním a měl k promítání blízko. Během půl roku se
zaškolila i majitelka paní Náplavová (Vašková), složila
promítačské zkoušky a začala promítat sama. Po roce
1945 přešel provoz kina pod správu Československého
státního filmu a paní Náplavové byla svěřena funkce
vedoucí kina. Provoz ze začátku pokračoval v hostinci
p. Bubníka a posléze byl přesunutý do hostince u Grecmanů, dnešního Domu s pečovatelskou službou (DPS).
Promítaly se veselohry, dobrodružné i poučné filmy.
Návštěvnost byla poměrně vysoká, průměrně chodilo
150 návštěvníků na jedno představení. Kino bylo střediskem kultury nejen pro místní občany ale i občany
Vřesovic, Medlovic, Újezdce a Hostějova.
Důležitým datem v historii kina je 1. 6. 1950, kdy
se kino stěhuje do budovy bývalého pohostinství
u Hánů (dnes hospoda u Janošků). Tuto budovu obec
přestavila ke stálému promítání. V sále pro diváky se
upravil sklon podlahy a zřídila se nová promítací kabina
pro dva promítací přístroje. Představení se hrála čtyřikrát týdně, průměrná návštěvnost byla 120 diváků na
představení. V průběhu 70. let minulého století začala
návštěvnost postupně klesat, což vedlo v důsledku ke
snížení počtu představení na dvakrát týdně, v sobotu
večer a v neděli odpoledne. Podíl na poklesu návštěvnosti mělo především televizní vysílání a rozšíření televizních přijímačů v domácnostech. Ještě v 80. letech
minulého století promítalo kino jako poslední vesnické
v prostoru mezi Uherským Hradištěm a Kyjovem. Již
předtím byl zastaven provoz obdobných kin ve Zlechově, Boršicích, Stříbrnicích a Ježově. Malá návštěvnost
a špatný technický stav budovy byly v listopadu 1982
příčinou ukončení provozu kina i v Osvětimanech.
Provoz kina byl obnoven v roce 1986 a to v prostoru
nové víceúčelové budovy. Kino bylo koncipováno jako
kinokavárna a s myšlenkou přišel pan Ing. Petr Náplava starší. V promítacím sále byla stolová úprava s kapacitou 80 diváků a pro návštěvníky bylo přímo v sále
k dispozici občerstvení s obsluhou. V době zahájení šlo
o první kinokavárnu v okrese Uherské Hradiště. Kina
tohoto typu byla pouze v Brně a Vyškově. Promítání
bylo slavnostně zahájeno filmem „Jako jed“ za účasti
herce Pavla Nového. Provoz kinokavárny spadal pod
Okresní správu kin v Uherském Hradišti a v roce 1989
přešel pod správu Obecního úřadu, pod kterou je dodnes. Ze začátku se promítalo třikrát v týdnu (středa,
pátek, neděle). Nedělní představení patřila dětem.
Návštěvnost kina se po roce 1989 začala snižovat, což
vedlo k postupnému snížení počtu představení na dvě
Osvětimanský zpravodaj

– v pátek večer a neděli odpoledne. Později se vzhledem ke stále klesající návštěvnosti hrálo pouze v pátek a od roku 2006 se hraje již jen každý sudý pátek.
Programově se kino zaměřilo na filmové trháky a filmy české produkce. Obsluha v kinokavárně byla v roce
1998 kvůli nezájmu návštěvníků zrušena.
Technické vybavení promítací kabiny prošlo od roku
1986 celou řadou změn. Původní 35 mm stroje byly
vyměněny za nové MEO – 5 XB. Ty byly v roce 2006
doplněny digitálním zvukovým snímačem pro možnost
promítání filmů s analogovou stopou Cyan Dye Track
tzv. modrou stopou. Rychlý nástup nových technologií (digitalizace filmů), plošné rozšíření internetu, nízká návštěvnost a postupný konec distribuce filmů na
35 mm nosičích postavilo provozovatele kina, městys
Osvětimany, před otázku, zda kino dále provozovat.
Z iniciativy Ing. M. Markové, která navrhla možnost alternativního promítání z DVD a Blue-Ray disků (E-cinema – malá digitalizace kina), rozhodli zastupitelé obce
tuto již neodmyslitelnou část kulturního dění v obci
zachovat. Na podzim roku 2013 prošlo kino na náklady
městyse modernizací projekčního zařízení. Souběžně
s promítáním starých dobrých 35 mm filmů zprovoznilo nový standard kina E-cinema (digitální projekce),
vylepšilo zvuk (prostorový) a vyměnilo plátno. Pro návštěvníka to sice neznamená, že se kino dostane k premiérovým filmům (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 tak dostali od zastupitelů krásný
dárek, který se umocnil i tím, že v roce 2014 se s malou
přestávkou promítá v obci již 70 let! Takovou historií se
nemohou pochlubit ani kina v celé řadě měst, natožpak vesnic.
Významné výročí v historii kina si připomenuli diváci 21. března 2014 na filmovém představení „Cyril
a Metoděj – Apoštolova slovanů“ od režiséra P. Nikolaeva. Vstup na představení byl volný. V sále kina se
sešlo kolem 60-ti příznivců filmu, které u sklenky vína
přivítal pan místostarosta Mgr. L. Berka. Omluvil nepřítomnou vedoucí kina paní PhDr. M. Náplavovou,
která se ze zdravotních důvodů nemohla zúčastnit.
V zastoupení připomněl historii kina (zpracovala Ing.
M. Marková) a uvedl přítomné diváky do děje filmu,
který nebyl vybrán náhodou. Historie obce se úzce
dotýká působení věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Podle
ústně dochované legendy měli oba věrozvěstové působit na Hoře sv. Klimeta. Představení odpromítal na
jedničku dlouholetý promítač pan S. Vašek a jeho království si po skončení filmu mohli zájemci prohlédnout
a v promítací kabině i s ním podebatovat.
S historií kina jsou spjati také jeho zaměstnanci, kteří mnohdy na úkor svého volného času a rodin věnovali
hodiny práce nejen provozu, ale i záchraně a udržení
kina v obci. Poděkování patří jak rodině paní M. Vaškové - Náplavové, která se po dobu celé historie kina
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podílela na jeho provozu, tak i ve stejné míře ostatním,
bez kterých by nebylo možné divákům vytvořit příjemnou atmosféru filmového představení a společně s filmovými hrdiny prožít jejich filmová dobrodružství.
Zaměstnanci kina v letech:
1944 – 1950
Vedoucí kina: M. Náplavová – Vašková
Promítači: B. Vaďura, M. Náplavová – Vašková
1950 – 1982
Vedoucí kina: M. Vašková – Náplavová (vdala se)
Promítači: Ing. P. Náplava st.,
F. Vašek, S. Vašek st.
Pomocný personál: O. Sedláčková,
J. Blechová, O. Tihelka.

1986-2014
Vedoucí: PhDr. Marie Náplavová
Pokladní:M. Vašková - Náplavová (1994),
Ing. M. Náplavová - Marková
Promítači: Ing. P. Náplava st. (1989), S. Vašek st., Ing.
Pavel Náplava, R. Budík, F. Rýznar, manželé Náplavovi
(Polešovice).
Obsluha kinokavárny: F. Černochová, H. Pokoráková.
Literatura a prameny:
NÁPLAVA, Petr, Ing. (1984): Historie kina. Osvětimanský zpravodaj
Oherová Hana, Mgr. (2007): Vývoj kina v obci Osvětimany od r. 1944 po současnost
Marie Marková

Olga Sedláčková, pokladní

Marie Náplavová – Vašková, vedoucí kina

Manželé Marie a Petr Náplavovi, vedoucí kina a promítač

František Vašek, promítač

Petr Náplava a Svatoslav Vašek st., promítači

Osvětimanský zpravodaj
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Mateřská školka
„My jsme malé dětičky, roztomilé kytičky, jsme jak
malá sluníčka, máme velká srdíčka…..“
I letos jsme se rozloučili touto hymnou předškoláků
s některými dětmi. Po prázdninách z nich už budou školáci. Věříme, že jsme je na vstup do školy dobře připravili a že na nás dlouho nezapomenou. Budeme moc rádi,
když se Karolínka a Tomášek Maňákovi, Jožinek Kolaja,
Bětuška Struhová a Honzík Touš k nám budou často vracet a přinesou nám ukázat deníčky plné jedniček.
Naše školička však nezůstane prázdná. V květnu jsme
přijali 8 nových dětí a už se na ně všichni moc těšíme.
Dny v MŠ jsou opravdu pestré, zábavné, poučné
a užijeme si i hodně legrace. A je to znát i z našich fotografií:
Pečovat o své zoubky už od útlého věku je nejen
důležité, ale je to i zábava. Beseda se zubní zdravotní
sestrou p. Čechalovou byla zajímavá, poučná a hravá.
Hodně jsme se toho dověděli a zoubky si v MŠ pravidelně čistíme.

Na cirkus „Paldusovi“ jsme se všichni moc těšili.
A že opravdu přijel za námi až do naší MŠ, dokazuje
tato živá opička Žofka, kterou si mohl každý pohladit.
Na některé akce zveme i naše budoucí školáčky - mateřáčky.

Osvětimanský zpravodaj

Čarodějnické odpoledne na konci dubna jsme si
opravdu užili i s rodiči malých čarodějnic a čarodějů.
Všichni si zasoutěžili, posilnili se čarovnými lektvary
i opečenými špekáčky a s čerstvým řidičákem se prolétli na koštěti.

Exkurze do Kovosteelu je vždycky moc zajímavá.
Děti se projely vláčkem po celém areálu, viděly hodně
zvířat v místní „ZOO“ vyrobených ze železného odpadu, naučily se třídit odpad a nakonec pomohly smutné žabičce udělat pořádek na louce, kde zase vykvetly květinky. Také jsme zde odevzdali použité baterie
a mobily, které jsme za celý rok nasbírali.

Velmi rádi navštěvujeme seniory v místním DPS.
S připraveným programem a malými dárečky se snažíme
zpříjemnit jim volné chvilky, zahřát u srdíčka a vykouzlit
úsměv na jejich tvářích. Je to pro nás největší odměna,
i když oni pro nás mají vždycky ještě nějaký pamlsek.
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Svoje pěvecké umění předvedly děti navzájem při
pěvecké a recitační soutěži s MŠ Medlovice. Bylo to
dopoledne plné krásných písniček, básniček, medailí,
odměn a úsměvů.

Máme rádi zvířátka a taky je to v naší MŠ vidět.
Chováme strašilky a hlemýždě. Každý den je všechny
nakrmíme, vyčistíme, vlhčíme a moc rádi je pozorujeme. Víme už toho o jejich životě opravdu hodně.

Každý den je v
MŠ nějaké zajímavé
povídání, kreslení,
vyrábění,
cvičení,
tancování, hraní….
S praktikantkou Andrejkou, která teprve učitelkou bude,
nás nejvíc bavilo zpívaní při kytaře.

Výlet je snad nejlepším dnem v roce. Letos jsme se
vydali do ZOO v Hodoníně, kde jsme viděli i klokana,
bílé tygry, žraloky, oblíbené opice a moc jiných zvířat.
Největší oblibu si ale získal tento kůň, který nekope,
nepotřebuje seno a za 10 Kč každého rád sveze.

V Bukovanském mlýně se nám též moc líbilo. Tady
jsme poobědvali, kluci se proběhli při fotbálku, užili si
na průlezkách a povozili jsme se na opravdickém živém
poníkovi. Byl to zážitek!

Ale to je jen část toho, co jsme všechno zažili: také
jsme dvakrát byli v místním kině, několikrát za námi do
MŠ přijelo loutkové divadlo, prožili jsme krásný den v
Bike parku ve Vřesovicích, usínali jsme za zvuků bubínků a tamburínek při muzikoterapii, sbírali jsme starý
papír a nebezpečný odpad, chodili jsme za zvířátky na hájovnu, zažili jsme příjemná tvořivá odpoledne
s maminkami při vánočních a jarních dílničkách, navštívili jsme kamarády v 1. třídě a děti v okolních MŠ,
vyzkoušeli jsme si některá kouzla s opravdickým kouzelníkem, v zimě jsme se starali o potravu zvířátkům
i ptáčkům, nacvičili jsme programy na veřejná vystoupení a vítání občánků….
Hodně se nám toho daří i díky stálým štědrým
sponzorům a zástupcům městyse Osvětimany, protože
něco prostě bez finančních prostředků realizovat nelze. Všechny sponzory jsme pozvali na naši „Malou maturitku“, abychom jim osobně za všechno poděkovali.
Také touto cestou ještě jednou všem děkujeme,
přejeme všem spoluobčanům příjemné slunné léto,
pevné zdraví a hodně úsměvů.
Dětský úsměv je kouzlo, které nám dospělým pomáhá zapomenout na všechny naše starosti.
Věra Rusňáková
(vedoucí učitelka MŠ)

Osvětimanský zpravodaj
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Základní školka
Ve 2. pololetí školního roku 2013/2014 navštěvovalo naši školu 123 žáků. Na konci června ji opustilo 17 žáků z 9. ročníku a v září očekáváme, že by do
1. ročníku mělo nastoupit 13 prvňáčků. V základní škole
pracuje 14 pedagogických pracovníků, z toho 1 vychovatelka školního klubu a 1 vychovatelka školní družiny.
V březnu, v době jarních prázdnin, dostali naši žáci
dárek v podobě nových šatních skříněk, které byly pořízeny v nákladu asi 300 000 Kč. Výsledky školní ankety
žáků a užívání skříněk ukázaly, že jsou žáci s novým vybavením velmi spokojeni a v šatnách zachovávají větší
pořádek. V areálu zahrady školy se od měsíce března
prováděla revitalizace zeleně, při níž došlo k vykácení některých stromů, odstranění náletových porostů a
následně k výsadbě nových dřevin a bylin na zahradě
školy, školním hřišti a školním pozemku.

to projekt má pomoci žákům, aby se dokázali lépe orientovat ve světě financí.
V měsíci červnu také proběhlo v rámci projektu Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání tzv. Testování žáků
základních a středních škol ve Zlínském kraji, a to elektronickou formou. Bylo určeno pro žáky 3., 5., 7. a 9.
tříd. Výstupy z měření mohou být využívány např. jako
zpětná vazba pro učitele a žáky, pro posouzení skutečného přínosu školy, ale i jednotlivých vyučujících k žákovu učení, pro získání zpětné vazby při reformních aktivitách a změnách zaváděných do školského systému.
Učíme naše žáky pomáhat potřebným, a proto
jsme se zapojili do sběru plastových víček pro Šimonka
nemocného svalovou dystrofií. Touto cestou děkujeme všem dětem a rodinám, které sbíraly, i panu Aleši
Pfefferovi, který nás už druhý rok významně podpořil
několika tisíci víček. V květnu děti a zaměstnanci školy
přispěli zakoupením žlutých kytiček na sbírkový účet
Lize proti rakovině a na podporu onkologického výzkumu částkou 1 000 Kč. Podpořili jsme také Nemocnici v
Kyjově a věnovali jsme ze sbírky částku 6 000 Kč dětem
na oddělení Dětského centra, které jsme si s několika
žáky při jeho návštěvě prohlédli. Finanční dar bude použit na zabezpečení zážitkových aktivit, a to výletu „batoláčků“ vlakem a výlet do ZOO v Hodoníně. Věříme, že
i tyto drobné příspěvky, pomoc jednomu člověku nebo
třeba několika lidem, může zlepšit jejich situaci. Chceme být tím malým světýlkem pro ostatní a to znamená být dobrým příkladem, povzbuzovat, umět poradit
a pomoct.
Celoroční plán školy ve stručném výčtu zahrnuje
projekty s tematikou finanční gramotnosti, ekologickou, se zaměřením na podporu spolupráce mezi žáky
1. a 2. stupně, mezi žáky základní školy a dětmi v mateřské škole, další se věnují společenské výchově. Pořádáme soutěže a olympiády, exkurze a zájezdy, literární
přehlídku, sportovní turnaje, besedy, karneval, literární noc ve škole, divadlo, Den čarodějnic, netradiční
olympiádu a navštěvujeme filmové představení. Organizujeme návštěvu muzeí a knihoven, ples Sdružení rodičů, preventivní programy s účastí Policie ČR, hasičů
a výuku dopravní výchovy. Každoročně připravujeme
pro veřejnost vystoupení na Vánočním rozjímání a ke
Dni matek.

Zapojili jsme se do dvouletého projektu s názvem
Finanční gramotnost. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR ve výši
3,7 miliónů korun. Z naší školy proto byli proškoleni
dva vyučující, aby mohli získané vědomosti aplikovat
ve výuce finanční gramotnosti, která je také součástí
školního vzdělávacího programu. V rámci projektu se
uskuteční v měsíci září třídenní výjezdní akce formou
zážitkové školy pro 50 žáků naší školy a pedagogy. TenOsvětimanský zpravodaj
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Šest žáků společně s žáky okolních škol vyrazilo
v květnu do Londýna. Dívky navštívily muzeum voskových figurín Madame Tussaud a kluci zase stadion
Wembley. Kromě Tower Bridge, hradu Tower, Buckinghamského paláce, Westminsterského opatství, Trafalgarského náměstí vyjeli žáci i kousek za Londýn, aby
uviděli Canteburskou katedrálu.

V červnu si žáci užívali na Filmovém festivalu ve
Zlíně, na kterém kromě filmových projekcí navštívili
i výstavu filmových klapek a koncert skupiny Chinaski.
Zaujala je také akce Červený koberec, kde měli možnost poznat některé filmové a televizní herce, režiséry
a moderátory. Filmový festival přispívá k rozvoji porozumění anglického jazyka, neboť většina filmů byla
v angličtině s titulky. A perlička na konec. Vítězkou soutěže „ Dětský porotce“ se stala naše Leonka Černochová, holka šikovná! Natočila totiž nejlepší reklamu na
produkt společnosti ENAPO.

I život ve školní družině je pestrý. Po dobu olympiády v Soči sledovaly děti úspěchy našich reprezentantů, tipovaly výsledky, stavěly stadiony a držely našim
palce.
V literární přehlídce družin se zase předvedly v pohádce O koblížkovi a účastnily se ještě soutěže družin
ve florbale.

Osvětimanský zpravodaj
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Výběr akcí z 2. pololetí dokumentuje, že tato část
roku byla sice náročná, zároveň však bohatá nejen na
rozmanité činnosti, ale současně i na zážitky.
Žáci se také zapojili do mnoha soutěží sportovních
i vědomostních. Významný byl úspěch Nicolety Hradilové, které se podařilo v okresním kole olympiády z anglického jazyka získat 2. místo. Žáci 2. stupně se zapojili do olympiády z českého jazyka, zeměpisu a soutěže
Zlatý list v ZŠ v Polešovicích. Pochvalme i naše šachisty,
kteří si vybojovali ve Starém Městě postup na lednové
krajské kolo v přeboru škol ve Zlíně. Tady skončili na
pěkném 7. místě.
Prvňáčci si už v naší škole zvykli a mají tu své velké
kamarády. Umí číst, psát a počítat. V červnu byli přijati
u p. starosty Otakara Berky a v obřadní síni za účasti
svých rodičů slavnostně pasováni na čtenáře.

Žáci 2. ročníku se v dubnu zúčastnili v rámci preventivního projektu Hasík exkurze na hasičské stanici
v Uh. Hradišti. Děti si zde prohlédly prostory, dověděly se zajímavosti o práci hasičů a seznámily se s výbavou aut. Zhlédly dokonce hasiče v akci při záchraně
zraněné osoby a jejím transportu na lehátku po laně
z třetího patra. V březnu se uskutečnila pro druháky
zajímavá beseda s Policií ČR. Druháčci už znají důležitá
telefonní čísla, pravidla bezpečnosti a dopravní značky.

Osvětimanský zpravodaj

Třeťáci umí dobře zpívat a vždycky potěší na Vánočním rozjímání a u příležitosti Dne matek. A že mezi
nimi vyrůstají opravdoví zpěváčci, o tom svědčí úspěch
Rozárky Chaloupkové, která se v pěvecké soutěži Tupeský džbáneček umístila na 3. místě, a Dominika Havrdy, jenž obsadil krásné 2. místo.
Naši čtvrťáci navštívili v červnu dopravní hřiště.
A protože byli moc šikovní, získali všichni průkaz cyklisty. Teď už se budou pohybovat na silnicích určitě
bezpečněji. Navíc jsou kreativní a jejich krásné výkresy
zdobily po celý rok jejich třídu a interiér školy.
Přednášku s cestovatelem p. Stojanovem o tom, jak
žijí jejich vrstevníci v Indii, Nepálu a Bangladéši si žáci
1. stupně vyslechli s velkým zaujetím.

Žáci 5. ročníku navštívili před Velikonocemi knihovnu a muzeum v Kyjově. Vyzkoušeli si zdobení perníčků,
vyřezávání dekorativních předmětů ze dřeva, zdobení
kraslic a pletení pomlázky. Navíc ještě zhlédli výstavu s
názvem Půvab dámských kabelek a stálou přírodovědnou, archeologickou a etnografickou expozici.
Šesťáci spolu s páťáky a sedmáky podnikli exkurzi
do Planetária v Brně. Kolektiv 6. třídy se stmelil a vyrazili na školní výlet do Haluzic.
O sedmé třídě se říká, že je nejhodnější. Žádné problémy, poznámky ani přestupky. Prostě klidná a učenlivá třída s převahou děvčat. Tak trochu nezvyklé.
Život v osmé třídě je poklidný, přestože ji tvoří dvanáct kluků a jen šest dívek. Občas se něco semele,
ale jako kolektiv jsou celkem v pohodě. Kluci vyhrávají
turnaje ve fotbale a florbale, holky zase dobře zpívají
a hrají přehazovanou.
A co naši deváťáci? Moc nás těší, že se dostali po
přijímacím řízení tam, kam si přáli, což je zpětnou vazbou pro pedagogy, kteří je po celý rok připravovali.
Pro deváťáky byl zejména měsíc březen náročný nejen
přípravou na přijímací zkoušky, ale i na další aktivity,
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kterých se zúčastnili nebo se na nich sami organizačně
podíleli. V projektu Den naruby, který se v naší škole
realizuje již třetí rok a vyžaduje od nich důslednou přípravu do hodin, se stali na jedno dopoledne učiteli a
vyučovali žáky na 1. stupni. Pro mladší žáky byl tento
den zajímavým zpestřením týdne a měl kladnou odezvu nejen u nich, ale i u samotných vyučujících na 1.
stupni.

Stalo se tradicí, že se v rámci Měsíce knihy uskutečňujeme v březnu odpolední čtení deváťáků pro děti
v mateřské škole. Tento projekt se jmenuje Kniha –
můj kamarád. I v letošním roce pak zůstávaly ve školce
spinkat i děti, které obvykle chodí po obědě domů.

Před rokem se nám podařilo založit novou tradici
spolupráce, a to se ZŠ Velehrad. Jedná se o společnou přehlídku z těch nejlepších absolventských prací žáků 9. ročníků, která se letos v červnu uskutečnila
v naší škole. Absolventské práce jsou vlastně konečným výstupem deváťáků ze základní školy, završením
jejich devítiletého snažení a učení. A i letos deváťáci
překvapili. Nejen výběrem zajímavých témat, ale také
úrovní vlastních výstupů. Objevila se témata jako Jawa,
Atopie, The Beatles, Fotbal, Osvětim, Parkour, Drogy,
Sebepoškozování, Motocykly, Aerobic, Domácí násilí, Osvětimanský folklor, Kulturistika a silové sporty,
Downhill a Luhačovice ve světle heavy.

Osvětimanský zpravodaj

Chcete vědět, co si nejvíce přejí naši odcházející
deváťáci? „Štěstí, bezstarostný život, chatu v horách.
Být slavná, vybudovat si úžasnou rodinu, mít tygra.
Chci hrát na baskytaru, dostat se co nejblíže ke SDOS.
Chtěl bych mít domácí posilovnu Marka Walberka.
Cestovat a skočit padákem. Mít dobrou práci, abych
si mohl koupit motorky. Chci být buď modelka, nebo
slavná kuchařka, jet na Haway. Chci se dostat na střední školu a potom na vysokou školu, podívat se do Ameriky. Být bohatý, šťastný, slavný fotbalista, mít hezkou
holku. Být profi závodníkem, řídit firmu. Chci, aby nebyla na světě bída a chudoba, vystudovat právníka, být
dobrým právníkem a pomáhat lidem. Chci se podívat
do různých zemí, poznat různé kultury. Chci cestovat,
být úspěšná a bohatá, ale hlavně zdravá.“
Milým deváťákům přejeme, aby se jim alespoň většina přání splnila a dařilo se i v jejich dalším studiu,
aby byli hlavně zdraví a měli dostatek sil všechno, co je
čeká, zvládnout. Věříme, že se k nám budou i oni rádi
vracet při svých návštěvách. Vždycky nás potěší, když
k nám naši bývalí žáci zavítají a dovídáme se, že se jim
daří a na naši školu vzpomínají rádi. Deváťáci, budete
nám chybět!
Na závěr chceme vyjádřit srdečné poděkování všem, kteří naši školu podporují, pomáhají nám
a váží si naší práce. A to především městysu Osvětimany, Sdružení rodičů, vedoucím kroužků z řad rodičů
a ostatním přátelům školy.
Přejeme všem žákům krásné prázdniny, pedagogům a ostatním pracovníkům školy odpočinkovou dovolenou a v září se budeme na všechny, obzvlášť na
prvňáčky, opět těšit.
Milena Vaculíková,
zástupkyně ředitele
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Senioři, seniorky, udělejme si svět krásnější!
Každý v našem věku má nějaké zdravotní potíže
a třeba i rodinné starosti. Rozhodující je, jak se s nimi
dokážeme vyrovnávat. Naučme se široce rozevřenýma
očima vnímat přírodu a učit se z ní. Uvidíme, jak tam
Stvořitel uspořádal život. Jak se snáší ptáci i zvířata žijící vedle sebe, jak se rostliny prorůstají, dalo by se říct,
objímají a tvoří překrásné celky.
Moje maminka byla dcera hajného. Vyrůstala v přírodě a sžila se s ní. Dovedla pojmenovat skoro každou
rostlinku a také věděla, jak je použít. Říkávala: „Není
bylina, aby na něco nebyla.“ Moc ráda vzpomínám, jak
to u nás vonělo, když je sušila na ranní bylinkové čaje.
Nebo když jsem přišla promrzlá z bruslení, kde jsem
se dvakrát v potoku probořila, bylo potom bylinkové
napařování a zábaly. Nebo když jsem se přejedla nezralých třešní a na to zmrzlinu, víte, co následovalo?
Byla tu maminka. Hned hořké čajíčky a druhý den už
bylo dobře.
Vzpomínám si, jak to s tím léčením jednou špatně
dopadlo. Bylo to koncem války, chodila jsem do školky,
tam jsem něco provedla. Jedné panence jsem ulomila
nožičku. Druhý den jsem se bála do školky jít, tak jsem
ráno říkala, že mě bolí bříško. Tenkrát, na konci války,
se vyskytl ve školce tyfus, takže maminka plná účasti
se ptala: „Věruško, kde tě to bolí?“ Když jsem viděla,
že to zabralo a do školky nebudu muset jít, tak jsem to
chtěla ještě potuplovat a říkám: „Hrr, zas hlava!“ Maminka se rozesmála a poznala habaďuru. „A už mazej
do školky!“ Byla jsem vyléčená.
Šla léta, hodně toho se změnilo, ale na účinky bylinek jsem nezapomněla. Nedávno jsem dělala pampeliškový med pro celou rodinu a teď dělám sirup z černého bezu (koziček). Vezmu ochutnat na setkání. Mojí
zálibou je také spolupráce se švýcarskou firmou JUST
NAHRIN. Tato společnost má už šedesátiletou tradici
a zabývá se výzkumem, využití a zpracování přírodních
produktů. V tomto oboru jsou ve světě na prvních místech. Všechny tyto výrobky vyzkouším na sobě a na své
rodině. Jsou přece narozeniny, svátky, Vánoce. Znám
jejich problémy a vždycky mám po ruce vhodný dárek.
Je dobré a nutné dbát rady lékařů, ale musíme se sami
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snažit pro své zdraví udělat co nejvíc. A dalším důležitým prostředkem, jak dosáhnout pohodu, je zdraví duše. Vyvarujme se stresů, nesvárů a nepřátelství.
Vnímejme krásy kolem sebe. Žijeme přeci v tak krásné
krajině, v čistém ovzduší, které nám mohou mnozí závidět. Otvírejme své srdce pro dobré slovo, pro pěkné
melodie, to je přece taková poezie našich dnů.
Na našich důchodcovských setkáních si vždycky
nějakou poezii přiblížíme, třeba podle ročních období. Ještě ze školy si pamatuji báseň, o kterou se s Vámi
podělím.
Skřivánek
Skřivánek vylít do mraků a jásá.
A z lemu šedých oblaků,
na svět, jenž plný zázraků,
déšť zpěvných perel ztřásá.
A každý kout jak ze zlata, jen zvoní.
A zem poslouchá dojata
a tuší v ňadrech poupata
a čerstvou hlínou voní.
Básník Jan Čapek řekl: „Každému člověku nebylo
dáno být básníkem, ale každému byla dána schopnost
vnímat krásu a radost, kterou mu básník přináší.“
Setkání v květnu, jsme se motivovali svátkem Dnem
matek. Pozvali jsme si dětský soubor Klimentek. Přišli
čtyři muzikanti a dva taneční páry. Zahráli, zazpívali,
zatančili. Byly to tance skočné kyjovské v pěkných choreografických úpravách. Než děti vystoupily, přečetla
jsem povídku Účet od
Bruna Ferrera. Je to o tom, jak malý syn ráno předal mamince lístek a na něm byly úkony, které vykonal
s příslušnou částkou. Třeba vynášení koše 3x10,- Kč,
hlídání sestřičky 4 po 30,- je 120,-Kč, nákup 30,- Kč,
jedničky 2x30,- Kč, úklid pokojíku 10,- Kč, no suma sumárum 250,- Kč. Maminka se usmála, vzala lístek a na
zadní stranu napsala. „Za to, že jsem tě devět měsíců
nosila pod srdcem, za to, když jsem při Tvé nemoci
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dávala obklady, utěšovala. Za všechny snídaně, obědy,
večeře namazané krajíce, za každé trápení a setřené
slzy, za to, že se o tebe starám.“ S úsměvem jej chlapci předala. Chlapec si to přečetl, zastyděl se a velkým
písmem dopsal „VYROVNÁNO“. Potom maminku objal
a dlouho se k ní tiskl.
Našim důchodcům se vystoupení dětí velmi líbilo.
Hrály i tancovaly s takovou chutí a všichni si přáli vědět,
čí děti to jsou. Vedoucí Simona Vašková a Monika Hlaváčková je vyzvaly, aby se nám představily. Mnohokrát
děkujeme účinkujícím a v prvé řadě jejich vedoucím.
Je to velice záslužná práce, děti získávají sebevědomí
a pocit sounáležitosti. K tomuto kraji. Poznala jsem
to ve svém životě. Máte starosti, hodně volného času
obětujete, ale v těch dětech se Vám to vrátí.

Jsme vděční paní Evě Berkové, že na naše setkání
chodí ve svém volném čase s fotoaparátem a zachytí
atmosféru setkání. Děkujeme.
A nakonec jedna povídka Bruna Ferrera – Bankovka
„Přednášející začal své vystoupení tím, že zamával
zelenou stoeurovou bankovkou. „Kdo chce tuhle stoeurovku?“ Zvedl se les rukou, přednášející však vysvětlil:
„Dříve než ji někomu dám, musím udělat jednu věc.“
Začal bankovku divoce mačkat a znovu řekl: „Kdo ji ještě chce?“ Ruce se zvedly jako předtím. I když byla bankovka tolik poničená, neztratila nic ze své hodnoty.“
„Mnohokrát v životě jsme byli zranění, zničení, utýraní, ponížení, a přece si uchováme svou hodnotu. Pokud ji máme.“
Věra Mičková

První Hasičský bál v 21. století
Proč??? Proč ne, řekli jsme si, když se nás všichni
ptali, proč jsme se rozhodli uspořádat bál. Byl to nápad, byl to pokus, bylo to to nejlepší, co nás mohlo
napadnout…
Pevně věřím tomu, že to co se odehrálo na našem sále 18. ledna, nikdo z návštěvníků nečekal.
Původní nedůvěru a skepsi vystřídal smích, potlesk
a ovace. Scénky, které jsme si pro návštěvníky
nachystali, sklidily fenomenální úspěch. Koho by
napadlo, že hasiči umí tančit, když někteří tančili naposledy v „devítce“ polonézu, koho by napadlo, že
hasiči umí hrát, když nejsou ochotníky, o to větší to
bylo překvapení.
Scénky bavily všechny, lidé brečeli smíchy a my
si to neskutečně užívali, nepamatuju, že by scénka,
která byla naším půlnočním překvapením, tedy dnes
již notoricky známé pánvičky, byla natolik úspěšná,
že by celý sál tleskal ve „standing ovation“ a vyžádali si svým: „Opakovat, opakovat, opakovat,…“ ještě jedno opakování…neuvěřitelná situace.
Tímto chci za nás všechny všem MNOHOKRÁT
PODĚKOVAT. Děkuji všem, kteří přispěli do tomboly, a to i občanům, kteří chtěli svým příspěvkem akci
podpořit, děkuji všem, kteří pomáhali na sále, ať už
v pokladně, šenku, či kdekoli jinde, ale v neposlední řadě děkuji Vám, kteří jste nás přišli na tuto akci
Osvětimanský zpravodaj

podpořit. Vy jste vytvořili tu atmosféru, Vy jste se
přišli bavit a díky Vám to bylo takové, jaké to bylo.
Nikdy nezapomeneme na to, jak ve tři ráno celý sál
stál jako jeden muž a bylo jedno, jestli je člověk vedle
něj velký, nebo malý, tlustý nebo tenký, jestli je z Osvětiman, nebo přespolní, volili toho nebo onoho, všichni při závěrečné písni Sbohem galánečko stáli, zpívali
a děkovali za tuto akci. Věřte tomu, že pro nás to bylo
to největší zadostiučinění. DĚKUJEME
Už teď Vám mohu slíbit, že se potkáme opět v lednu, tentokrát 17. ledna 2015 na II. Hasičském bále
v Osvětimanech, a věřte tomu, že uděláme vše pro to,
abychom Vás nezklamali.				
					Patrik Slovák
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HASIČI v roce 2014
V minulém čísle zpravodaje jsem Vám slíbil, že rok
2014 se bude dát pojmout jako Rok s hasiči. Začalo to
již na začátku roku, hned v lednu, kdy jsme uspořádali
Hasičský bál, o kterém se notně vypráví v dalším článku.
Po bále přišla zima, která ovšem letos nebyla nikterak krutá. Po celou tuto dobu jsme se scházeli na zrekonstruované hasičské zbrojnici při tradičních měsíčních
schůzích. V zimním období zde probíhala některá školení tzv. Bojového řádu velitelem Michalem Mlčákem.
Jak zima brala za své, začínalo množství aktivit stoupat. V květnu proběhly dvě důležité akce. První bylo tradiční stavění Máje u parku. Po nastrojení a nachystání
Májky byla tato vztyčena a hrdě se nesla dohlížet nad
naším městysem. Druhou akcí tohoto měsíce byly Okrskové závody v požárním sportu, které se tento rok pořádaly v areálu bývalého koupaliště v Osvětimanech. Po
urputném zápolení naše dvě družstva obsadila 1. místo
– tým A, a 3. místo – tým B, na druhém místě skončilo
družstvo Stříbrnic.
U hasičů probíhá každý rok školení s názvem Součinnostní výcvik s profesionální jednotkou hasičů v Uherském Hradišti. I letos se jí naši borci zúčastnili a osvěžili si
vědomosti týkající se slaňování a záchrany osob. Někteří
zvládli slanit dokonce ze třetího patra výcvikové věže.
Po návratu z výcviku jsme měli ještě jednu milou
povinnost. Letos poprvé jsme byli požádáni Spolkem BABULE z Vřesovic o naši účast na Dětském dni ve Vřesovicích. Dětský den byl na téma s názvem Olympijských her
a mohu říct, že jsme se tam cítili jako doma. Děti byly nadšené a my ve výsledku taky. Celý den byl opravdu krásný.
O 14 dní později naše jednotka absolvovala další
náročný den. Od rána byla přistavena požární hlídka
na traktorových závodech, kde dohlížela na bezpečnost a zabezpečovala dohled při těchto závodech. Akce
to byla opět perfektní. Po návratu ze závodů se naši
kluci ještě naskládali do cisterny a jeli na starou hájen-
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ku, kde probíhal osvětimanský Den dětí, kde jsme měli
taky své ukázky.
Vzhledem k teplému počasí jsme byli úřadem městyse požádáni o pomoc při zalévání nově vysázené zeleně
v Osvětimanech. Tuto žádost jsme brali jako samozřejmost a všechny stromy a keře, které budou dále zvelebovat naše okolí, jsme řádně zalili.
Požáry se nám naštěstí letos vyhýbají obloukem, za
což jsme rádi, ale i tak jsme jeden kuriózní zásah měli.
Za kooperace Policie ČR, Záchranného sboru ČR a profesionální jednotky hasičů jsme pomáhali hledat zraněného muže, který se poranil v chřibských lesích, a nevědělo se pořádně, kde se nachází. Muž byl naštěstí nalezen
a předán do péče lékařů.
V tuto dobu probíhá na hasičce závěrečná fáze rekonstrukce, kterou je vybavování nábytkem, úprava rozvodů atd. Jak jsem slíbil v posledním čísle, chystáme pro
Vás Den otevřených dveří, který se bude konat 23. srpna
na Hasičské zbrojnici v Osvětimanech. Doufáme, že se
na „novou“ hasičku dojdete v hojném počtu podívat.
Za SDH Osvětimany Vám přeji příjemné a klidné léto
							
		
Patrik Slovák
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Závlahová vodní nádrž Osvětimany
Osvětimanská přehrada byla vybudována v osmdesátých letech minulého století a napuštěna v roce
1985. Vodní stavba takto vzniklá je ve vlastnictví státu
a měla od počátku svého správce. Prvním byla Oblastní meliorační správa. Po ní převzala správcovství Státní zemědělská vodohospodářská správa a nyní spravují tuto vodní stavbu Lesy České republiky. Zároveň
byl ustanoven hrázný. Jeho funkce spočívá v obsluze,
sledování a měření předepsaných parametrů. Zjištěné
údaje zasílá pravidelně správci.
Voda z přehrady měla sloužit k zavlažování rybízoven a sadů na terasách za vesnicí směrem k Ježovu.
Rybízovny i sady se realizovaly, ale k vybudování závlah už nedošlo. Technologie spočívala v rozvodu vody
plastovými hadicemi s malými otvory tzv. kapková závlaha. Stejný způsob závlah byl vybudován a spuštěn v
Buchlovicích u přehrady Sovín. Neměl však dlouhého
trvání a po několika sezonách se od závlah upustilo.
Snad to byl důvod nepokračovat s touto technologií
i v Osvětimanech. Nicméně přehrada zůstala a k druhotnému využití byla nabídnuta Českému rybářskému
svazu (jako uživateli) ke sportovnímu rybolovu. Vznikl
rybářský revír Kyjovka 4A a příslušný orgán státní správy (odbor životního prostředí ONV) předepsal zarybňovací plán. Ten stanovil uživateli kolik a jaké druhy
rybí obsádky je nutno každoročně do vody vysadit. Od
r. 1992 je uživatelem v tom roce vzniklý Moravský rybářský svaz a naše místní organizace je jejím organizačním článkem.
Z hlediska rybářského dostala v r. 1985 přehradu
na starost rybářská organizace Koryčany. Ta měla ve
své působnosti kromě Koryčanské a Jestřabické přehrady několik dalších menších revírů, které byly po-

stupně po r. 1989 buď privatizovány, nebo vráceny
v restituci V případě Koryčanské přehrady byl vyhlášen
zákaz rybolovu z důvodu používání vody jako pitné.
Přehrada Jestřabice přešla do soukromého vlastnictví.
Nakonec zůstaly Koryčanské organizaci jen Vřesovský
rybník a Osvětimanská přehrada. Tato skutečnost vedla postupně také k personálním změnám ve výboru organizace až k početní převaze členů z Osvětimanska.
Tak vznikla myšlenka změnit název a sídlo místní organizace na nynější stav.
V průběhu existence přehrady došlo několikrát ke
snížení hladiny až o několik metrů z důvodu podezření na nežádoucí únik vody. Pouze v jednom případě,
a to krátce po napuštění, byla objevena na pravé straně blízko hráze dutina, kterou pod dozorem tehdejšího správce a za vydatné pomoci národního výboru
opravili místní rybáři. Současný stav vodní stavby byl
v loňském roce posouzen zástupci odborné firmy. Ta
vypracovala projekt, který obsahuje rozsah nutné
opravy vypouštěcí věže a hráze, včetně odstranění nánosu ze dna přehrady. Od 1. 9. letošního roku se začne
přehrada vypouštět postupně až do dna. Následně se
provede oprava i odbahňování. Podle slov a zkušeností firmy, která byla na tuto činnost vybrána, bude celá
akce hotova v příštím roce. Z důvodu vzniklé situace je
snaha vylovit co nejvíce ryb. Proto byla od 1. 6. schválena, Svazovým výborem MRS, výjimka z pravidel sportovního rybolovu, která spočívá jak v počtu ponechaných si kaprů v jednom dni, tak ve snížení minimální
lovné délky. Kromě ryb však bude nutné se postarat
také o vodní chráněné živočichy jako škeble a raky. Budou převezeni do nejbližších rybářských revírů.
Josef Miroš
jednatel MO

ZO Českého zahrádkářského svazu Osvětimany
V letošním roce slavíme 55. výročí založení celorepublikového Českého zahrádkářského svazu. Rozhodnutím ministerstva vnitra došlo ke změně názvu.
Místo Český zahrádkářský svaz, základní organizace
na Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Osvětimany (ZOČZS). A dále, dle nového občanského
zákoníku již nejsme od ledna letošního roku zájmové
sdružení, ale spolek.
Před volbami mnohé politické strany slibovaly nový
zahrádkářský zákon a nyní již nemají čas ani zájem …
Věkový průměru členů zahrádkářských organizací
v celé republice i v naší obci je vysoký.
Dne 9. 3. 2014 se sešli členové ZO ČZS na členské
schůzi. Byl zvolen výbor na další pětileté období a dále
rozhodnuto, že již nebudeme přispívat jiným místním
společenským organizacím na jejich činnost, protože
nás i v letošním roce čekají značné výdaje na opravu
Osvětimanský zpravodaj

a servis technologie pěstitelské pálenice. Naposledy
jsme přispěli 10.000,- Kč na opravu kostela, ale teď jim
jistě přerozdělí z restitucí Praha nebo Olomouc.
Tuto sezonu, tak jako každý rok, započneme se
zpracováním dle ovoce v srpnu nebo v září. Na schůzi výboru ČZS bylo dohodnuto, že ceny pěstitelského
pálení zůstanou nezměněny, pokud se výrazně nezvýší
ceny energií – hlavně plynu. V pěstitelské pálenici jsou
používány 2 ks měřidel, jejich stáří je 42 let. Za tu dobu
u nich nebyla provedena žádná větší oprava. Proto bylo
firmou OVA Ostrava provedeno repasování - generální
oprava obou měřidel v hodnotě 50.000,- Kč. Začátkem
července bude provedeno Metrologickým institutem
ověření správné funkce měřidel za cenu 15.000,- Kč.
Připravujeme výměnu surovinového chladiče za nerezový v ceně 11.000,- Kč. V pěstitelské pálenici jsou dále
v současné době prováděny běžné údržbové práce,
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úklid prostor a sečení trávy. Na sečení trávy byla zakoupena bubnová sekačka za 23.000,- Kč. Před dvěma lety bylo
zakoupeno čerpadlo na přečerpávání kvasu v hodnotě
55.000,- Kč a zákazníci si jej pochvalují. Od letošního dubna EU zakázala výrobu lihoměrů se rtuťovým teploměrem,
a proto jsme urychleně zakoupili 2 ks za cenu 9.000,- Kč.
Při větrné vichřici dne 15. 5. 2014 nám silný vítr strhl
asi polovinu střechy na přední části nad pálenicí. Již dne
16. 5. 2014 byla po zdokumentování škody pro pojišťovnu provedena oprava. Při této vichřici bylo také potrháno
elektrické vedení bobry podhryzanou vrbou.
Dne 8. 5. 2014 byl uskutečněn zájezd, nejen pro členy
ČZS, se zahrádkářskou tematikou na Paseku u Šternberka a Javoříčko. V případě zájmu připravujeme uskutečnit
další, a to buď v létě, nebo na podzim.
Za loňskou sezonu od srpna 2013 do 13. ledna 2014
bylo vyrobeno 7.461 l absolutního (abs.) alkoholu pro
485 pěstitelů což je asi 13,4 l abs. Na 1 přihlášku. I když
množstvím ovoce patřil loňský rok mezi ty lepší, jen pro
srovnání: v roce 2003 bylo vypáleno 12.325 abs. litrů,
v roce 2009 bylo vypáleno 9.935 abs. litrů, v roce 2014
vypáleno 7.461 abs. litrů. Buď se občanům nedostává dostatek finančních prostředků nebo ….
Jak jsme vám popsali výše, vynakládáme nemalé finanční prostředky, abychom udrželi funkční pálenici pro

všechny občany z Osvětiman i okolí. Jen pro zajímavost,
za loňskou sezonu byla odvedena státu spotřební daň ve
výši 1.066.932,- Kč.
Jen z dobrého kvasu lze vyrobit dobrou pálenku. Proto
dbejte na čistotu nádob a čistotu ovoce (ze surovinového
kotle někdy obsluha po vypuštění kotle vytahuje chuchvalce trávy, těsnění z víka, igelity, kterými přikrýváte kvas,
kameny, kusy železa i hřebíky a tím i hrozí poškození kotle. Ovoce nepřidávejte do vykvašeného kvasu. Raději
2 nádoby z poloviny naplněné, než 1 plnou a doplňovanou do vykvašeného kvasu. Pro zjištění obsahu cukru ve
kvasu byl zakoupen refraktometr za 3.800,- Kč a každý si
může předem a bezplatně obsah cukru ověřit přímo na
pálenici, když si přinese pár kapek nebo ampulku kvasu.
Na náměstí má naše ZO přidělenu vitrínku, ve které
jsou pro zahrádkáře i ostatní občany – pěstitele zveřejňovány takzvané „SIGNALIZACE“, kdy a kde se vyskytl škůdce či choroba rostlin, zeleniny, stromů či révy vinné a jak
škůdce hubit. Aktuálně texty signalizačních zpráv naleznete na webových stránkách státní rostlinolékařské správy: http://srs.brno.sweb.cz/ Choroby, škůdci a ochrana
rostlin je také na internetových stránkách http://www.
zahradkari.cz/
Pavel Kníž
za výbor ČZS

Šachový oddíl - žáci
Hlavní část naší šachové sezóny probíhá v zimě
a na jaře. Kalendářní rok jsme ukončili Vánočním šachovým turnajem pro naše hráče. Hrálo 13 hráčů
ve dvou kategoriích. Ve starší zvítězil Ondra Vašek a
v mladší Štěpán Kolaja. Ještě před Vánocemi jsme vyslali 6 hráčů do Břeclavi na Vánoční turnaj. Setkávají
se tu hráči z Jihomoravského a Zlínského kraje. V těžké konkurenci zahrál výborně Ondra Vašek a vybojoval
v mladší kategorii 3. místo. Ve starší kategorii pak Martin Vrtal velmi pěkné 14. místo.
Po novém roce pak už začínají naplno soutěže družstev, do kterých se aktivně zapojujeme. První tři kola
Krajského přeboru starších žáků jsme pořádali v Osvě-

timanech. Soutěž jsme odehráli v sestavě Erika Náplavová, Ondřej Vašek, Leona Černochová, Martin Vrtal,
David Svozil a Josef Vrtal. Nejvíce bodů 7,5 (z devíti
možných) vybojoval Martin Vrtal. Velmi zajímavý byl
poslední zápas, kdy jsme porazili zatím vedoucí tým
Slavičína, a tím jej připravili o přímý postup do 1. ligy.
Podařilo se nám udělat společné foto s naším trenérem panem Lubomírem Macků a Vlastimilem Babulou
– několikanásobným vítězem ČR v šachu a pravidelným
reprezentantem České republiky na šachových olympiádách. Letos naše družstvo vybojovalo 5. místo. Příští
rok budeme hrát bez našich slečen – Eriky Náplavové
a Leony Černochové, které už věkově postoupí výše.

Celková tabulka družstva je:
Poř.	Tým
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Slavia Kroměříž
ŠK Zlínterm Zlín
ŠK DDM Slavičín
ŠO Kunovice
KK-ŠK Osvětimany
TJ Sokol Ústí
Sokol Hošťálková B
ŠK Zbrojovka Vsetín B
SK Boršice
Sokol Postoupky B

Osvětimanský zpravodaj

Záp.

+

=

-

Skóre 	Výhry

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

6
6
6
5
4
4
3
2
2
0

2
1
1
3
2
1
0
2
0
2

1
2
2
1
3
4
6
5
7
7

29,0
29,0
28,0
27,0
27,0
24,0
16,0
19,0
10,0
15,0
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26
24
25
21
23
18
15
16
7
13

Body
20
19
19
18
14
13
9
8
6
2
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7.
8.
9.
10.

Sokol Hošťálková B
ŠK Zbrojovka Vsetín B
SK Boršice
Sokol Postoupky B

9
9
9
9

3
2
2
0

0
2
0
2

6
5
7
7

16,0
19,0
10,0
15,0

15
16
7
13

9
8
6
2

Po tuhých bojích naše družstvo vybojovalo velmi pěkné
Další týmovou soutěží je Krajský přebor družstev
Další týmovou soutěží je Krajský přebor družstev mladších žáků, který se letos hrál v Bezměrově. Družstvo
5. místo. Nejlepší naši hráči byli Ondřej a Jakub Vaškovi.
mladších
žáků, který se letos hrál v Bezměrově. Družstvo
nastoupilo v sestavě Ondřej Vašek, Josef Vrtal, Marek Vajčner, Tomáš Marek, Jakub Vašek a Anička Klígerová.
Zajímavé bude, jak si naše družstvo poradí bez Ondry
nastoupilo v sestavě Ondřej Vašek, Josef Vrtal, Marek
Po tuhých bojích naše družstvo vybojovalo velmi pěkné 5. místo. Nejlepší naši hráči byli Ondřej a Jakub
Vaška, který už z této kategorie „vyrostl“.
Vajčner, Tomáš Marek, Jakub Vašek a Anička Klígerová.
Vaškovi. Zajímavé bude, jak si naše družstvo poradí bez Ondry Vaška, který už z této kategorie „vyrostl“.

Poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Družstvo
ŠK Staré Město A
Zbrojovka Vsetín A
Sokol Postoupky A
Sokol Hošťálková
ŠK Osvětimany
ŠK Staré Město B
ŠK DDM Slavičín
ŠO Kunovice
ŠK Staré Město C
TJ Bystřice pod Hostýnem
SK EMKaD Holešov
Sokol Postoupky B
SK Boršice
Zbrojovka Vsetín B

Part.
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

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

=
0
0
0
0
2
1
1
0
0
2
1
1
0
0

- MP3 MPSum Body
0 21
81
35,0
1 18
81
28,5
2 15
86
24,5
3 12
91
25,5
2 11
70
22,5
3 10
91
18,0
3 10
55
21,0
4
9
85
21,0
4
9
76
17,5
3
8
61
17,0
4
7
56
18,5
4
7
51
18,5
6
3
62
10,0
6
3
55
11,5

Celkové pořadí našeho družstva je v tabulce.

Naši hráči reprezentují v soutěžích družstev také
své školy. V okresním přeboru to byli v kategorii 1. - 5.
třída v družstvu ZŠ a MŠ Osvětimany Josef Vrtal, Marek
Vajčner, Jakub Vašek a Tadeáš Pelikán, kteří vybojovali
pěkné 4. místo. V kategorii 6. - 9. třída Erika Náplavová s družstvem Gymnázia Uherské Hradiště kategorii
vyhráli a družstvo ZŠ a MŠ Osvětimany vybojovalo výborné 2. místo a historický přímý postup do krajského
kola. Družstvo hrálo v sestavě Ondřej Vašek, Leona Černochová, Martin Vrtal a Ondřej Klíger. Aby toho nebylo
málo, tak David Svozil pomohl družstvu ZŠ Sportovní
UH k bronzovým medailím. V krajském kole pak Erika
Náplavová v družstvu gymnázia vybojovala 2. místo
a postup do celostátního kola, kde skončili na pěkném
9. místě. Družstvo ZŠ a MŠ Osvětimany vybojovalo
v krajském kole 7. místo.
Mimo soutěže družstev hrají naši hráči i soutěže jednotlivců. Je to seriál Velkých cen okresu Uherské Hradiště. Tato nepostupová soutěž skládá se ze
4 turnajů ve Veselí nad Moravou, Osvětimanech, Dolním Němčí a v Kunovicích. Sčítají se výsledky a v Ku-
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novicích na posledním turnaji vyhlašují celkoví vítězi.
Z našich hráčů tuto sérii vyhrála mezi staršími dívkami
Erika Náplavová, Leona Černochová vybojovala bronz.
Mezi staršími chlapci vybojoval výborné 3. místo Ondřej Vašek. Je to výborné umístění, protože Ondra hrál
tuto kategorii prvním rokem a k poslednímu turnaji nemohl kvůli nemoci nastoupit. Velmi dobře hráli v této
kategorii i další naši hráči – Martin Vrtal, David Svozil,
Václav Klíger a Vladimír Škrabal. V mladší kategorii vybojoval pěkné celkové 8. místo Josef Vrtal, 10. až 12.
místo Jakub Vašek a Marek Vajčner, 17. až 18. místo Tomáš Marek. Cenné první zkušenosti v těchto turnajích
získali Tadeáš Pelikán, Štěpán Kolaja, Anička Klígerová,
Jindřich Dubský a Filip Juřík. Celkem tuto soutěž hrálo
100 hráčů, z toho bylo 17 z Osvětiman.
Asi nejdůležitější soutěží jednotlivců, kterou naši
hráči hrají, je postupová krajská série Grand prix. Nejlepší hráči této soutěže postupují na Mistrovství ČR.
Tato série se hrála v Bezměrově, Starém Městě, Malenovicích a Vsetíně. Celkem do soutěže zasáhlo 178
hráčů ve třech věkových kategoriích. V nejmladší ka-
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tegorii – hráčů do 10 let - vybojoval Josef Vrtal pěkné
11. místo, 12. byl Marek Vajčner a 13. Jakub Vašek.
Cenné hráčské zkušenosti pak získávali Tadeáš Pelikán,
Štěpán Kolaja, Jindřich Dubský a Filip Juřík. V kategorii
hráčů do 12 let vybojoval náš nejlepší výsledek Ondřej
Vašek – 5. místo. Bohužel na přímý postup na Mistrovství ČR to nestačilo. V této věkové kategorii úspěšně
bojovali ještě Ondřej Klíger a Vladimír Škrabal. V nejstarší věkové kategoriii nás úspěšně reprezentovali
Martin Vrtal a David Svozil. Celkem do této soutěže
zasáhlo 12 našich hráčů. V hodnocení oddílů podle vybojovaných umístění jsme získali mezi 21 oddíly pěkné
7. místo. Mezi okresními oddíly pak 2. místo.
Dalším důležitým turnajem je pak Regionální přebor žáků okresu Uherské Hradiště. Zlato v kategorii
děvčat do 15 let vybojovala Erika Náplavová, stříbro
Leona Černochová. V kategorii chlapců do 13 let získal Ondřej Vašek stříbro, Martin Vrtal 4. místo, David
Svozil 7. místo a Vladimír Škrabal 12. místo. V kategorii chlapců do 11 let se umístil Marek Vajčner na velmi pěkném 2. místě, Tomáš Marek byl 5., Josef Vrtal
9. a Štěpán Kolaja 12. V nejmladší kategorii hráčů do 9
let vybojoval Jakub Vašek krásné stříbro, Tadeáš Pelikán 6. místo a Jindřich Dubský 9. místo. Počtem hráčů
13 jsme měli na regionálním přeboru nejvíc hráčů spolu s oddílem ze Starého Města .

Mimo tyto turnaje hrají naši mladí hráči i jednotlivé
turnaje. Letos to byl Kyjovský koník. Ve svých věkových
kategorií vybojovali Marek Vajčner stříbro, Josef Vrtal
bronz, Martin Vrtal pak 4. místo. Na turnaji v Brumově-Bylnici nejlépe z našich hráčů zahrál Ondřej Vašek
a vybojoval 3. místo v mladší kategorii.
Šachovou sezónu jsme zakončili Májovým šachovým turnajem pro naše hráče, který se hrál v místní
škole. Ve starší kategorii bylo pořadí Martin Vrtal, Josef
Vrtal, Ondřej Vašek, Jakub Vašek, Marek Vajčner, Tadeáš Pelikán a Štěpán Kolaja. Mezi mladšími pak zvítězil
Vladimír Škrabal před Aničkou Klígerovou, Filipem Juříkem, Jindrou Dubským a Danem Čevelíkem.
Šachová sezóna našim dětem začne po prázdninách. Pokud si chcete přečíst o našich šachistech více
nebo si prohlédnout více fotografii z jednotlivých utkání, můžete se podívat na internetové stránky našeho
šachového klubu na - http://www.sachy.osvetimany.
cz/ nebo obecní stránky na http://www.osvetimany.
cz/index.php?u=050302. Pár informací je i naší nástěnce na náměstí. Všechny naše výsledky jsou podloženy
kvalitní prací našeho trenéra pana Lubomíra Macků,
zájmem dětí a jejich rodičů, sponzorů a všech našich
fanoušků. Za tuto podporu všem děkujeme a přejeme
krásné prázdniny.
Petr Náplava

Šachová zpráva 2013 - 2014 – muži
Po sestupu z krajské soutěže a po odchodu opor
J. Vrtala, J. Náplavy, P. Churé hrál náš oddíl v roce 2013
-2014 regionální přebor. Družstvo bylo doplněno mladými hráči O. Vašek, M. Vrtal. Sezóna proběhla s bilancí
jedna remíza a jedenáct porážek.
V průběhu sezóny jsme se zúčastnili memoriálu Karla Bartoše v Dolním Němčí a porovnali jsme své kvality
s hráči ze širokého okolí.
Sezónu jsme zakončili místním květnovým turnajem
na kulturním domě. Zvítězil současně náš nejlepší hráč
P. Churý, kterému ještě jednou gratuluji.
V září chceme uspořádat už tradiční 11. ročník
„O putovní pohár starosty Osvětiman“ s tradiční účastí
hráčů ze Slovenska a širokého okolí.
Osvětimanský zpravodaj

Závěrem bych chtěl poděkovat hráčům, sponzorům,
městysu Osvětimany a všem popřát hezkou letní dovolenou.
Radek Ondrůšek
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Vítězná sezona našich žáků
Po výborných výsledcích, které naše žákovské mužstvo (ve složení: Broda David, Čevelík Martin a Miroslav, Dubský Jaroslav, Klát Filip, Knápek Radek, Kolaja
Štěpán, Konečný Filip, Kozák Roman, Krsička Lukáš,
Kučera Vojtěch, Pelikán Tadeáš, Potyka Tomáš, Rajsigl
Bronislav, Stávek Dalibor, Trlida Erik, Vašek Jakub a Ondřej a Vykoukal Micha) dosáhlo v podzimních mistrovských zápasech, pokračovali naši žáci v excelentních
výkonech i letošní jaro. Žáci sehráli v okresní soutěži
skupiny A celkem 5 zápasů, ve kterých jasně zvítězili
a ještě si vylepšili skóre.
V neděli 20. 4. zvítězili na hřišti Sušic 5 : 1. Branky
dali: Kozák 3, Mir. Čevelík a Trlida. Ve druhém zápase o týden později deklasovali Velehrad 17 : 0. O naše
branky se podělili: Kučera 2, Mir. Čevelík 3, Stávek 3,
Konečný, O. Vašek, Kozák 3, Trlida 2 a Krsička 2.
V sobotu 3. 5. porazili žáci doma Jalubí 5 : 0. Branky
dali: Mir. Čevelík 2, Konečný, Krsička a Potyka.
Ve čtvrtém zápase zvítězili v neděli 11. 5. na hřišti
v Buchlovicích také 5 : 0. Branky: Mir. Čevelík 2, Kozák
2 a Konečný.
V posledním jarním mistrovském zápase vyhrálo
naše žákovské mužstvo v Traplicích v poměru 14 : 0.
Branky vstřelili: Krsička 5, Mir. Čevelík 3, Stávek 2, Kučera 2, Konečný, Trlida.
Po skončení mistrovské soutěže vypadala tabulka
zcela neuvěřitelně.
1. místo TJ Osvětimany 10 zápasů – 10 vítězstvíbodů 30 celkové skóre 103 : 3.
Nejlepším střelcem byl Lukáš Krsička s 21 brankami, Miroslav Čevelík s 19 brankami, Roman Kozák se
14 brankami, Vojtěch Kučera s 12, Erik Trlida s 10, Filip Konečný se 7, Ondřej Vašek se 6 a Dalibor Stávek
s 5 brankami.

Osvětimanský zpravodaj

Dále sehrálo naše žákovské družstvo dva vítězné
pohárové zápasy, které jej posunuly do finále okresního poháru.
V prvním zápase porazili Jarošov v poměru 6 : 2
brankami Mir. Čevelíka – dal 3, dále Krsičky, Trlidy
a Konečného.
V dalším pohárovém zápase porazili Topolnou 2 : 0
brankami Vykoukala a Kozáka.
V pátek 23. 5. se v okresním finále na prvoligovém
stadionu M. Valenty v Uh. Hradišti utkalo žákovské
mužstvo TJ Osvětimany s mužstvem Újezdce u Luhačovic. Naši žáci si tentokrát vybrali snad všechnu fotbalovou smůlu a přesto, že byli soupeři vyrovnaným mužstvem, nedokázali vstřelit branku. V prvním poločase
byli jasně lepší, ale hned zpočátku neproměnili pokutový kop. Pak spálili několik vyložených šancí. Hosté
z náhodného protiútoku dali na 1 : 0, naši dál tlačili, ale
branka Újezdce byla asi začarovaná. I když jsme dostali
druhou branku doslova do kabin, naše žáky to nezlomilo a i v druhém poločase dál bojovali. I přes další
šance se jim gól nepodařilo vstřelit a prohráli. Obsadili
2. místo v okresním finále, získali odměnu ve výši dva
a půl tisíce korun a obrovský dárkový koš.
Výbor TJ Osvětimany připravil pro naše úspěšné žáky poděkování, které se uskutečnilo v sobotu
31. května na hřišti TJ v Osvětimanech. Všichni naši
úspěšní reprezentanti nastoupili i se svými trenéry
J. Hanákem a B. Mrkůsem na hrací plochu, kde jim
členové výboru TJ Ing. Vratislav Mynář a Aleš Pfeffer
předali trička a kšiltovky s logem TJ Osvětimany – vítěz
okresní soutěže.
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Fotbalové mužstvo mužů – jarní sezóna 2014
Fotbalové jaro 2014 bylo pro mužstvo mužů TJ Osvětimany mimořádně úspěšné a na závěr sezóny bylo po zásluze korunováno postupem do 1. A třídy Zlínského kraje.
Velmi úspěšná sezóna začala již na Zimním turnaji
v Kyjově, kterým naše mužstvo prošlo bez jediné porážky
a suverénně obsadilo 1. místo. Vyhrálo 6 zápasů, získalo
celkem 18 bodů a skóre 24: 8. Nejlepším střelcem turnaje
se stal Ondřej Zýbal s 9 brankami. Postupně jsme porazili:
Bukovany 7 : 2, Lovčice 2 : 1, Mokrý Háj 3 : 1, Hovorany
5 : 2, Koryčany 3 : 1 a ve finále opět Lovčice 4 : 1.
Jarní mistrovskou soutěž1.B třídy Zlínského kraje zahájilo naše mužstvo doma proti Sušicím a na vítězství
2 :1 se doslova „nadřelo“. Branky: Chaloupka a Dobeš Další zápas se hrál na hřišti Sehradic a naši vyhráli
2 : 1. Branku dal Horňák, nová posila a druhá byla vlastní.
Doma pak přivítali mužstvo Kunovic a porazili ho v poměru 3 : 0. Branky: R.Křemeček, Dobeš a Exel. Na hřišti Prakšic jasně zvítězili 6 : 1. Branky Dobeš 2, Horňák 2, Válek
a vlastní. Ve Zlechově se tradičně nedařilo a uhráli zde
remízu 0 : 0. V domácím zápase smetli mužstvo Vlčnova
7 : 0 brankami Zýbala, který se trefil 3 x, Válek 2x a Exel
2 x. V Jalubí pokračovalo vítězné tažení a naše mužstvo
vyhrálo 5 : 1. Branky: Brhel 2x, L. Křemeček 2x a Zýbal.
V souboji s Koryčany o 2. místo v tabulce bylo naše mužstvo lepší, ale nadalo branku a zápas skončil remízou
0 : 0. Z Havřic si mužstvo přivezlo vítězství 3 : 1. Branky:
Zýbal, Válek, Horňák. Nejvyšší výhru v této sezóně dosáhlo mužstvo v domácím zápase, kde deklasovalo mužstvo

Zlámance 11 : 0. Branky: Zýbal 4,Exel 2, R. Křemeček 3,
L. Křemeček 2. Důležité vítězství dosáhli v Nedakonicích,
kde po dramatických momentech vyhráli 4 : 1. Branky:
Zýbal 2, Válek, Trefilík. V posledním zápase porazili sestupující mužstvo Ostrožské Lhoty v poměru 8 : 1. Branky:
Dobeš 4, Fišer, Žandovský, Válek a Exel.
Naše mužstvo obsadilo výborné 2. místo a získalo
v celé mistrovské sezóně 2013/2014 celkem 58 bodů.
Mělo by o šest bodů více, ale ty nám byly odečteny, za neurazení členských příspěvků ve výši 400 korun za dva hráče do FAČRu. Vyhráli 18 zápasů, 4 remizovali a 4 prohráli,
získali skóre 90 : 29 a stali se nejlépe střílejícím mužstvem
celé soutěže. Nejlepší střelci jara: O. Zýbal – 9 branek,
R. Dobeš - 8 branek, Válek a Exel po 5 brankách.
HOŠI DĚKUJEME!
TJ Osvětimany – mužstvo mužů POSTUPUJE do
1. A třídy Zlínského kraje. Na základě nejlepšího umístění
v rámci tříd A, B a C 1. B třídy nabídl Krajský fotbalový
svaz ve Zlíně mužstvu TJ Osvětimany mimořádný postup
z 2. místa 1. B třídy skupiny B do třídy 1.A sk. B krajské
soutěže.
Poprvé tak ve více jak osmdesátileté historii osvětimanské kopané bude naše mužstvo mužů od podzimu
2014 startovat v 1. A třídě.
GRATULUJEME a přejeme mnoho fotbalových
úspěchů.
Lubomír Berka

POZVÁNKA NA FOTBAL

Fotbalový oddíl TJ Osvětimany zve své příznivce a fanoušky na letní přípravné zápasy mužstva mužů, které
se uskuteční v těchto termínech:
1. V sobotu 12. 7. se na domácím hřišti utkáme s mužstvem RATIŠKOVIC
Začátek zápasu je v 16,30 hodin
2. V neděli 20. 7. sehrajeme doma zápas se Spartakem HLUK
Začátek zápasu je v 17,00 hodin
V neděli 27. 7. hrajeme přípravný zápas ve BZENCI. Začátek zápasu bude včas zveřejněn.
Přijďte povzbudit naše mužstvo mužů, které postoupilo z 2. místa v 1.B třídě, do 1.A třídy Zlínského kraje.
Hoši, gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci městyse Osvětimany.
Lubomír Berka
TJ Osvětimany
Osvětimanský zpravodaj
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Kulturní akce
POZVÁNKY:
Úřad městyse a římsko-katolická farnost Osvětimany zvou
všechny občany na odhalení a vysvěcení pamětních desek padlých
občanů z naší farnosti z 1. světové války.
Tato pietní akce se uskuteční v neděli 27. července 2014 s tímto programem:
10 hodin Otevření výstavy k 1. světové válce v přísálí obecního
domu
11 hodin Mše svatá za padlé vojáky v 1. světové válce z naší farnosti
12 hodin Znovuodhalení a vysvěcení pamětních desek u kostela
sv. Havla
Každou první neděli v měsíci, za příznivého počasí, se koná bohoslužba na Hoře sv. Klimenta vždy od 15 hodin
Prohlídku zámku v L Á N E C H
Kancléř prezidenta ČR Vratislav Mynář zve občany Osvětiman
na výlet spojený prohlídkou zámku v LÁNECH, který se uskuteční
ve středu 1. 10. 2014. Cena zájezdu 250 Kč na osobu. Zájemci se
mohou přihlásit na úřadě městyse.
PŘIPRAVUJEME:
V SÁLE OBECNÍHO DOMU
• Putovní pohár starosty 7. 9. 2014
• Starosta městyse Osvětimany Otakar Berka, ve spolupráci se
zastupiteli Alešem Pfefferem, Vratislavem Mynářem, Hanou
Márovou, Lubomírem Berkou zvou občany na koncert populárního folklorního zpěváka JOŽKY ČERNÉHO, který se uskuteční
v sobotu 27. září 2014 v 19 hodin
• Volby do Senátu ČR a do zastupitelstva obce 10. – 11. 10. 2014

• Hody 11. – 12. 10. 2014
• Divadelní bál 15. 11. Nebo 22. 11. 2014 termín bude upřesněn
• Setkání důchodců 30. 11. 2014
HOSTINEC NA SRUBU:
• 12. 7. Letní noc „Oldies party – aneb diskotéka pro starší a pokročilé“
• 9. 8. 2014 Letní myslivecká noc
• Na začátek školního roku „Dětský pohádkový den“ 6. 9. 2014
KINOKAVÁRNA OSVĚTIMANY:
• 11. 7. 2014 v 19.30 hodin Něžné vlny film Český film. Režie: Jiří
Vejdělek. Hrají: Táňa Pauhofová, Hynek Čermák, Robert Cejnar,
Lucie Šteflová, Vojtěch Dyk, Jan Hartl, Jan Budař, Taťjána Medvecká, Václav Kopta, …
• 25. 7. 2014 v 19.30 hodin 47 róninů film USA. Režie Carl Rinsch. Hrají: Keanu Reeves, Rinko Kikuchi, Hiroyuki Sanada, …
• 8. 8. 2014 v 18 hodin Velká oříšková loupež. Film Kanada, Jižní
Korea, USA. Režie: Peter Lepeniotis
• 22. 8. 2014 v 19.30 hodin Babovřesky 2. Český film, Režie: Zdeněk Troška. Hrají: Veronika Žilková, Jana Synková, Lucie Vondráčková, Lukáš Langmajer, Pavel Kikinčuk, Bronislav Kotiš, Radek Smoleňák, Jakub Voráček, Jakub Kováč, Jiří Tlustý, Ondřej
Pavelec, Martin Stropnický, …
Program najdete také na internetu: http:/www.osvetimany.cz/
OSTATNÍ:
Dne 23. 8. 2014 od 13 hodin proběhnou „Oslavy 115 let od založení Sboru dobrovolných hasičů Osvětimany“ a den otevřených
dveří hasičské zbrojnice v Osvětimanech

Hospoda Na Srubu informuje
SKI areál s hospodou „Na srubu“ a penzionem „MALOVANÝ“ se stal nedílnou součástí sportovního i kulturně-společenského dění
Osvětiman. Za léta od svého otevření přilákal mnoho návštěvníků nejen z našeho městyse, ale z celého širokého okolí
a jeho věhlas přesáhl rámec Zlínského kraje. Krásné a malebné prostředí u lesa láká k pořádání řady kulturních akcí, které jsou velmi
populární a hojně navštěvované. Uvádíme ty nejdůležitější:
V sobotu velikonoční 19. dubna 2014 se zde uskutečnil pořadí již 9. ročník koštu slivovice, tentokrát poprvé v sále penzionu.
Ve spolupráci s kreativní dílnou Kamily Hozíkové se konalo Dětské odpoledne spojené se sletem čarodějnic.
Místní nadšenci a milovníci traktorů pod vedením Ondry Šmukaře uspořádali v sobotu 7. 6. „TRAKTORIÁDU“.
Velmi zdařilou akcí byl 2. ročník folklorního festiválku, který zde uspořádal v neděli 15. 6. Dětský folklorní soubor Klimentek.
PŘIPRAVUJEME další akce:
12. 7. letní noc „Oldies party“ aneb diskotéka nejen pro starší a pokročilé • 9. 8. letní myslivecká noc
Na začátku školního roku to bude Dětský pohádkový den
Lubomír Berka

Osvětimanský zpravodaj
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Změna je život
Vážení občané,
Osvětimanský zpravodaj vychází nepřetržitě od
r. 1972 a tiskl se vždy v Kyjově v různých tiskárnách,
v posledních letech ve Studiu KAM. Úprava, papír i fotografie byly po léta stále stejné, tak se vedení městyse
spolu s redakční radou rozhodlo pro radikální změnu.
Finanční náklady budou stejné. Z řady nabídek byla
vybrána firma Agentura NP v. o. s. Staré Město.
Vážení čtenáři, snad se Vám bude nová úprava Osvětimanského zpravodaje líbit.
Lubomír Berka

Nabídka občanům
Městys Osvětimany nabízí našim spoluobčanům
sedm stavebních parcel v lokalitě „U koupaliště“.
Případní zájemci se mohou přihlásit na úřadu městyse, kde jim budou poskytnuty další informace.
Pokud bude vážný zájem, přistoupil by městys
k zasíťování těchto stavebních pozemků.
Úřad městyse
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