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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
čas plyne jako voda v osvětimanském potoce Hruškovice a opět je za
námi první polovina roku 2018, roku komunálních voleb, a tak se na Vás
jako starosta naposledy obracím s informacemi o dění v obci. I když je to
naposledy, budu stručný a nebudu Vás zahrnovat čísly, ale uvedu projekty
hotové nebo rozpracované.
Po mírné a srážkově podprůměrné zimě, prakticky s absencí jara,
nastoupilo velmi teplé období, což ovlivnilo nástup vegetačního období
spojeného z dřívějším zahájením prací na údržbě zeleně v obci. Ploch,
o které se musí obec starat, stále přibývá, ale obtížněji se zajišťují zaměstnanci pro výkon těchto sezonních prací. Přesto se nám to zatím daří, ale
bude to stále složitější.
První měsíce tohoto roku byly věnovány přípravným pracím a zpracováváním žádostí o finanční podporu na realizace plánovaných investičních akcí a oprav. Pokračujeme v údržbě a obnově stávajících kulturních
prvků venkovské krajiny, památek místního významu. Letos je v plánu
restaurování kříže z roku 1902 ležícího na parcele 3161/1 – U Cikánového.
Finanční podporu bychom měli získat ze Státního zemědělského intervenčního fondu, a tak se tento kříž přiřadí již k velkému počtu opravených
křížů a soch za posledních osm let mého starostování.
Několikrát jsem Vás informoval o záměru získat finanční příspěvek
na projekt „Revitalizace ploch zeleně na hřbitovech v Osvětimanech“.
V březnu tohoto roku se nám to konečně podařilo. Z operačního programu Ministerstva životního prostředí – prioritní osy Ochrana a péče o přírodu a krajinu, jsme získali finanční příspěvek na tento projekt. Byl vybrán
dodavatel a do konce roku musí být projekt realizován. Souběžně s tímto
projektem bude probíhat na hřbitově výstavba urnového háje. Zahájení
již v měsíci červenci.
V prosincovém zpravodaji jsem Vás informoval o podání žádosti na
podporu z Ministerstva průmyslu a obchodu, Státního programu na podporu úspor energie na období 2017 – 2021, dotačního titulu PROGRAM
EFEKT, na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci. V letošním únoru byl
náš projekt vybrán k realizaci a potvrzen finanční příspěvek. Také je již
vybrán dodavatel a do konce listopadu bude zastaralé, poruchové a neekonomické veřejné osvětlení rekonstruováno. Bude provedena montáž
nových světel, přidány nové světelné body a nové větve VO. Rekonstrukcí
se zvýší intenzita a kvalita osvětlení a sníží náklady na spotřebu elektrické
energie.
Velkou radost a velkou úlevu pociťuji s dokončením největší stavební
akcí, započatou v listopadu loňského roku, kterou je rekonstrukce vodních
zdrojů Gotlibka, U Skal a studánka Novotného obecního vodovodu, včetně přivaděčů těchto zdrojů svedených do sběrné jímky u Jáchymkového.
Značnou finanční podporu na tuto akci s názvem„Vodní zdroje pro městys
Osvětimany – lokalita I a lokalita II“ nám poskytl Státní fond životního
prostředí České republiky. Dodavatel Vodohospodářské stavby Javorník –
CZ s.r.o., opravil vodní zdroje, položil 2601 metrů nového vodovodního
potrubí včetně nových kalníků a vzdušníků. Jistě si vzpomínáte na loňské
horké léto, kdy z důvodu nedostatku vody z funkčních zdrojů vodovodu
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jsme museli přijímat opatření ke snížení spotřeby vody a prožívali chvíle nejistoty, zda s vodou i přes opatření vystačíme. Tak toto nebezpečí je
s dokončením projektu zažehnáno. Stále však víc a víc platí„voda nad zlato“ než „sůl nad zlato“, jak se praví ve známé pohádce.
Ze stavebních akcí musím zmínit opravu povrchu silnice od prodejny
Martex po zastávku ČSAD, kterou provedla SÚS po našem naléhání a současně byla opravena komunikace na Němči a část obslužné komunikace
na hřbitově a ke škole a bývalé školní bytovce.
V rámci údržby a oprav obecního domu byla provedena renovace
parket sálu, přísálí a povrchu jeviště. Také bylo rekonstruováno osvětlení
sálu. Byla provedena montáž nových výkonnějších a úspornějších světel,
čímž se kvalita osvětlení značně zvýšila.
Po sedmi letech byl dokončen a schválen nový územní plán obce.
Intenzivně se pokračuje v přípravě prodeje pozemků pro stavbu rodinných domků v lokalitě u koupaliště a výstavby inženýrských sítí pro
tyto domky. Realizace by měla proběhnout do konce října letošního roku.
V rámci vybavenosti a zkvalitňování výstroje zásahové jednotky SDH
Osvětimany se musím zmínit o získání dotací na pořízení nového dopravního automobilu (náhrada za starou Avii) a pořízení nové cisternové automobilové stříkačky. Naši hasiči si to za svou bezplatnou a profesionální
službu zaslouží.
Tímto bych výčet stavebních prací a projektů ukončil. Širší výčet realizovaných projektů, staveb a akcí v nynějším a minulém volebním období
najdete v jiném článku tohoto zpravodaje. Není to chvála, je to jen výčet
akcí, na které je třeba ve většině případů sehnat peníze a realizovat, aby
obec vzkvétala a život v ní byl lepší.
Na to, že obec žije bohatým kulturním, společenským a sportovním
životem jsme si tak nějak zvykli. Dokazují to oblíbené a tradičně pořádané akce jako divadelní bál, společenský ples SRPŠ, hasičský bál, košt vína,
Dětský karneval, Den matek, folklorní festiválek, Slavnosti vína, slovácké
hody. Mnoho občanů netuší, co práce, osobního volna a zapálení je třeba
obětovat proto, aby takto obec žila. Za to všem organizátorům těchto akcí
patří velké a velké poděkování. Děkuji hasičům, Klubu žen, Klubu důchodců, rybářům, myslivcům, včelařům, zahrádkářům, Klimentku staršímu
i mladšímu, Mladé cimbálové muzice, Osvětimanské chase za krojované
hody i za účast na Slavnostech vína, divadelníkům, pěveckému sboru
J. Cveka, Sboru pro občanské záležitosti. Bez Vás by to takové nebylo.
Nemohu se nezmínit o velmi dobrých výsledcích dosažených na poli
sportovním. Zasloužili se o ně hlavně naši mladí šachisté i šachové družstvo mužů, fotbalisti muži a naši fotbaloví žáci. Děkuji trenérům, hráčům
a rodičům za dosažené výsledky na poli sportovním a věřím, že ve své
práci budou pokračovat i nadále.
Na závěr chci poděkovat celému zastupitelstvu, členům výborů
a komisí za spolupráci při řízení obce. Vím, že ne všichni byli s mou prací
spokojeni, ale věřte, že jsem to dělal rád a bylo mi ctí, že jsem pro Vás,
občany městyse Osvětimany, mohl funkci starosty vykonávat.
Děkuji Vám.
Váš starosta Otakar Berka
leden - červen
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Společenská kronika
Nově narození občané

Významná životní jubilea

Jakub Janoška
Zdeněk Vavrys
Roman Ladislav Čaňa
Maja Amáta Škachová
Adriana Rebrošová
Nina Berková

80 let
Josef Zahrádka
Eva Klimešová
85 let
Emílie Berková
90 let
Věroslava Berková
94 let
Františka Ingrová
Vlasta Vyšinková
Všem jubilantům přejeme do dalších let radost, štěstí, dobré zdraví, pohodu a spokojenost.

Vítání Radovana Pojezného

90 let paní Věroslavy Berkové
Vítání Romana Ladislava Čani

Naše řady opustili
Petr Trefilík
Oldřich Němec
Jaroslava Čevelíková
Vlastimil Zatloukal
František Pavlík
Marie Klimková
Ludvík Křemeček
Drahoslava Vrtalová
Vítání Zdeňka Vavryse
2018

Čest jejich památce.
Dana Hrušťáková, matrikářka
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Rozvoj městyse v letech 2010 - 2018
Za toto období se v Osvětimanech uskutečnily tyto akce:
• zateplení víceúčelové budovy, fasáda, výměna oken, oprava střechy, vymalování interiéru, nové toalety, oprava přísálí a parket,
nový nábytek,
• zateplení a výměna oken, fasáda, vymalování interiéru na zdravotním středisku a oprava dětského střediska,
• výstavba Dětského centra na „Žabím rynku“,
• generální oprava sociálního zařízení a šaten v budově ZŠ Osvětimany, rekonstrukce parket v tělocvičně,
• nový chodník a autobusová čekárna na 1. řádku na Újezdách
a chodník u Machálkového a ve Vřesovské ulici,
• nový chodník od Martexu až k autobusové zastávce a nové zábradlí,
• inženýrské sítě ZTV U hřbitova I. + II. etapa,
• zateplení Hasičské zbrojnice, výměna oken, fasáda, nové sociální
zařízení a nábytek, stavební úprava garáže a strojní dovybavení
zásahové jednotky,
• oprava fasády kostela,
• oprava fary - fasáda, venkovní sociální zařízení, úpravy dvora
a okolí, kamenná zeď s chodníkem, rekonstrukce koupelen na faře,
• digitalizace místního kina,
• revitalizace zeleně v parcích a školní zahradě ZŠ,
• víceúčelová plocha, tartanová dráha a nové travnaté hřiště u ZŠ,
• nové dětské hrátky u koupaliště,
• posilovací stroje u koupaliště a na školním hřišti, workoutové hřiště,
• oprava štítů a rekonstrukce plochy před smuteční síní,
• varovný systém a nový rozhlas,
• generální rekonstrukce vodovodu a přivaděče vody,
• úprava komunikace v pekařské ulici a na Němči,
• nový územní plán Osvětiman,
• generální oprava kapličky sv. Vendelína,
• rekonstrukce zničeného kříže u silnice směr Vřesovice,
• oprava Pomníku padlých v parku a jeho osvětlení, oprava sv. kří-

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

žů: na hřbitově, za Náplavovým mlýnem, u kostela, u Buriánového
mostu, na rozcestí směr Dolní paseky.
úprava studánky a vysvěcení sochy sv. Gorazda, nátěr kapličky na
hoře sv. Klimenta, nové lavičky a kříž. Odhalení a vysvěcení sochy
sv. Floriána, pamětní deska u hasičské zbrojnice,
rekonstrukce a přemístění sochy sv. Jana Nepomuckého,
odhalení pamětní desky npor. O. Pechálovi,
odhalení pamětní desky nrotm. L. Bilíkovi,
odhalení pamětní desky obětem 1. svět. války u kostela,
výstava 100 let od vypuknutí 1. svět. války,
setkání osvětimanských stárků,
oslavy 40 let Osvětimanské cimbálové muziky,
oslavy 1150 let na hoře sv. Klimenta za účasti monsig. arcibiskupa
J. Graubnera,
výstava a přednáška o Velké Moravě – doc. L. Galuška,
oslavy 90 let Sokola a 80 let fotbalu v Osvětimanech,
oslavy 666 let od první zmínky o Osvětimanech za účasti kardinála
Dominika Duky,
vydání knihy „Městys Osvětimany“,
včelí úl v parku.

Všechny tyto stavební a kulturní akce, by se neuskutečnily bez obětavé
pomoci a práce všech členů zastupitelstva, občanů, farníků, členů všech složek, spolků a organizací. Všem patří moc a moc velké poděkování.
P.S.
Vážení spoluobčané, dvanáct let jsem vykonával funkci místostarosty městyse Osvětiman. Pro někoho dobře, pro jiné špatně. Takový je
život. Není na světě člověk ten, aby se zavděčil všem.
Vám, vážení spoluobčané, kteří jste mi ve volbách dávali hlasy, díky
kterým jsem byl 3x po sobě zvolen, moc děkuji. Vám ostatním patří
také velké poděkování za 12 let spolupráce.
L. Berka

Vzpomínka na Ladislava Bilíka
Letošního roku uplynulo 100 let od narození slavného osvětimanského rodáka pana Ladislava Bilíka, který se narodil dne 22. června 1918
v Osvětimanech. Zde prožil dětství se svojí maminkou a nevlastním otcem.
Chodil zde do obecné a měšťanské školy a pak se vyučil zahradníkem ve
Strážovicích. Absolvoval vojenskou základní službu a po okupaci Československa uprchl do Polska, odtud do Palestiny a pak přes Egypt do Anglie.
Zde vstoupil do naší zahraniční jednotky a ke konci války zde absolvoval
náročný letecký výcvik a stal se pilotem RAF. V roce 1945 udělil prezident
Československa Eduard Beneš nadpraporčíkovi L. Bilíkovi dvě vyznamenání: Československou medaili Za chrabrost před nepřítelem a Česko4

slovenskou vojenskou medaili Za zásluhy I. stupně.
Po válce se L. Bilík vrátil do rodných Osvětiman, oženil
se s Annou Jurkovskou a měli spolu děti Evu a Ladislava. Tři roky pak působil jako vojenský pilot na letišti v Prostějově. Po únoru
1948 byl degradován a propuštěn z armády. Poté pracoval jako lesní dělník. Zemřel 16. srpna 1949 a byl za velké účasti svých kamarádů pilotů
i spoluobčanů pohřben na místním hřbitově.
V roce 2015 byla L. Bilíkovi odhalena pamětní deska, která je umístěna na pomníku padlých v parku.
L. Berka
leden - červen
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Vesničanka z Osvětiman
Takto nazval ve svých pamětech svoji maminka Ludmilu Jan Antonín
Baťa, od jehož narození letos v březnu uplynulo 120 let. Snad každý ví,
že Jan Antonín Baťa převzal po tragické smrti svého nevlastního bratra
Tomáše v roce 1932 rozvíjející se firmu Baťa. Vybudoval z ní obuvnickou
velmoc, která doslova „obouvala celý svět“. Tyto řádky však budou patřit
prosté a zcela obyčejné ženě, rodačce z Osvětiman, která dala život jednomu z největší podnikatelů na světě.
Ludmila Baťová se narodila 9. listopadu roku 1857 v Osvětimanech
a byla dcerou Jana Hrušťáka, tkalce a jeho manželky Marie Berkové.
V rodné obci navštěvovala obecnou školu a prožila mladá léta. Významným okamžikem jejího života bylo setkání s vdovcem Antonínem Baťou.
Ten se narodil 13. 8. 1844 a z prvního manželství měl tři děti - Antonína,
Tomáše ( 1876 – 1932) - zakladatel firmy Baťa, a Annu. Ludmila si do
manželství přivádí syna Josefa z předchozího svazku. O třináct let staršímu manželovi porodila Leopolda, Jindru a Máří. Dne 11. 3. 1898 se jim
narodil Jan Baťa. Děti z prvního manželství neměli druhou ženu rádi,
byla pro ně macecha, přezírali ji také proto, že byla „vesničanka“ z Osvětiman, zatímco oni byli zlínská městská rodina, patřící k místní honoraci.
Jan Baťa vzpomíná: „Nás bylo v domě pět dětí a rodiče, tetka Celestýna,
maminčina sestra z Osvětiman, Lidka Klimkova taky z Osvětiman, která
tady sloužila a pak vždy nejméně tři učni a tovaryši. To bylo 13, nebo
14 lidí a pro všechny tu byly dvě světnice, kuchyně a dílna, protože výrobna sodovky zaujala čtvrtý pokoj. My děti jsme spali dva i tři na posteli
nebo na kufru, co měl tatínek na cukrovinky na pouť “.
V roce 1905 manžel Antonín Baťa zemřel a pro vdovu Ludmilu nastaly
zlé časy. Musela se postarat o pět dětí. Peněz nebylo nazbyt a finanční podporu ze Zlína odmítala, nechtěla se nechat ponižovat a být někomu vděčná.

S rodinou žila v Rybárnách, v domku u řeky Moravy,
dnes je zde socha malého sedícího Jana Bati. Chovala
kozy, aby měla mléko pro své děti, vyráběla sodovku
Baťovku, kterou si její manžel nechal 10. 7. 1897 patentovat. Se sodovkou jezdila po poutích, kde ji prodávala. Dále vedla zbytek
závodu papučářského, cukrovinkářského, co po manželovi zůstalo. Byla to
žena velmi pracovitá, houževnatá a energická. Nakonec naléhání bohatých
Baťů ze Zlína vyhověla, hlavně kvůli dětem, protože si uvědomila, že nebude mít nikdy tolik peněz, aby jim poskytla vzdělání a finanční zabezpečení. Leopold vystudoval gymnázium v Uherském Hradišti a spolu s Jindrou
a Janem nastoupili do firmy Baťa. Zvláště Jan byl velmi učenlivý, ambiciózní
a jeho nevlastní, o 19 let starší bratr Tomáš, brzy poznal jeho mimořádné
schopnosti. Proto jej ve své závěti jmenoval svým nástupcem ve firmě Baťa.
Vdova Ludmila se odmítla do Zlína přestěhovat a dožila ve skromných
poměrech v Rybárnách. V roce 1935 předala sodovkářskou živnost svému
synovi z prvního manželství Josefu Kovaříkovi z Osvětiman. Ludmila Baťová, matka geniálního a světového „ševce“ Jana Antonína Bati, zemřela
v roce 1939.
Na závěr mi dovolte jednu zajímavost. Jan Antonín Baťa na svou
maminku nikdy nezapomněl a chtěl na konci třicátých let obyvatelům
Osvětiman pomoci a náš městys hospodářsky pozvednout. Plánoval zde
postavit malou továrnu na výrobu dřevěných kopyt a podpadků, ve spolupráci s A. Šaškem chtěl protáhnou železnici jednokolejku z kelčanského
cukrovaru do Osvětiman. Malé nádraží mělo stát tam, kde je dnes benzinka. Nic se neuskutečnilo, protože místní zastupitelstvo v čele se starostou
F. Sabáčkem J. A. Baťovi neprodalo ani metr půdy.
L. Berka, kronikář městyse

Mateřská školka
Sluníčko, sluníčko popojdi maličko. Tuto písničku teď můžete ve školce slyšet docela často, protože sluníčko děti láká ven a ty se těší na školní
zahradu, kde dovádí na průlezkách, jezdí na tříkolkách, odrážedlech nebo
si staví hrady z písku.
Ale než se vrhneme létu do náruče, ráda bych Vám připomněla, co
jsme s dětmi v druhé polovině roku zvládli.
V zimním období z okna vyhlížíme sněhovou nadílku, protože dovádění na sněhu, koulování, sáňkování či stavění sněhuláků je prostě prima.
Také s dětmi tvoříme papírové sněhuláky, vločky nebo eskymáky, no prostě vše, co k zimě patří. Navštívili jsme také filmové představení v místní
kinokavárně s názvem ,,Hurvínek a kouzelné muzeum“.
V únoru se děti zase mohly těšit na karnevalové dopoledne, přišly
v maskách svých oblíbených filmových hrdinů, během dopoledne nechyběly soutěže ani diskotéka a na závěr malá tombola.
A pomaloučku jsme začali vyhlížet jaro, venku se nám příroda
začala zelenat a rozkvétat. Ve školce panovala prima nálada, zpívá se
2018
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a tancuje, děti tvoří kytičky, sluníčka a zvířátka. Dny ve školce nám zpříjemnily ještě výukové programy Bílé Karpaty, Muzikoterapie s panem
Vilímkem a II. ročník pěvecké a recitační soutěže společně s Mateřskou
školkou Vřesovice. Nesmíme také zapomenout na rodiče, pro ty paní
učitelky uspořádaly velikonoční dílničky, ve kterých si mohli rodiče se
svými dětmi vytvořit např. velikonoční kuřátko, přáníčko a jiné drobnosti.
I čarodějnice k nám přiletěly, a to 30. dubna do naší školky zavítali čarodějové a čarodějky, pro které byly připraveny různé soutěže jako létání
na koštěti či příprava kouzelného lektvaru.
I nadále u nás pokračuje p. učitelka Martina Kocková s výukou anglického jazyka. A opět využíváme plavecký bazén ve Speciální škole ve
Vřesovicích. Děti se učí nebát se vody a ti odvážnější na konci plaveckého
výcviku plavou úplně samy.
A už to všechno kvete a my vítáme máj, který je pro nás tématem
rodiny, lásky, všeho, co k rodině patří. Jako poděkování pro své rodiče si
děti nacvičily pásmo ke Dni matek ve stylu Divokého západu a Indiánů, za
které děti sklidily velký potlesk od svých nejbližších. Maminkám pak ještě
připravily přání a malou kytičku.
V pátek 11. května se uskutečnil malý výlet do Uherského Hradiště
na kouzelnické představení s Jirkou Hadašem.
A blížíme se do samotného závěru, 1. června slaví všechny děti svátek, protože v kalendáři se píše Mezinárodní den dětí. Děti z MŠ oslavily
tento den v areálu ZŠ, zde byl přichystán skákací hrad, ukázka policie ČR
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a na závěr zmrzlina u p. Struhové. A na zmrzlinu se děti mohly těšit ještě
u p. Márové, která nás pozvala na malou sladkost.
Za cíl školního výletu jsme si vybrali zámek Buchlovice, ve kterém byla
pro děti připravena pohádka s prohlídkou zámku. Po dobrém obědě jsme
přejeli do Kovozoo Staré Město na výukový program s projížďkou vláčkem
a na procházku po areálu. Děti byly nadšené, plné dojmů a zážitků.
Opět mateřskou školku přepadli indiáni a kovbojové, jelikož se rozhodli, že půjdou hledat ztracený poklad a ti nejodvážnější přespali i přes
noc. Děti plnily po značené stezce odvahy úkoly a kdo všechno zvládl,
toho čekal ho na konci cesty poklad.
V úterý 19. června se konalo slavnostní odpoledne na školní zahradě, rodiče a kamarádi se přišli rozloučit s dětmi, které usednou od září do
školních lavic. Děti byly pasovány panem ředitelem na školáky a prošly
školáckou bránou. Pozvání přijal i pan starosta p. Berka, který dětem přišel popřát hodně úspěchu a rozloučit se, přítomni byli také zástupci Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Osvětimany. Pak už se slavilo, povídalo, hodovalo na
připraveném občerstvení od rodičů.
A úplně poslední akcí byl výšlap do Les parku Vřesovice, kde se děti
vydováděly na průlezkách, trampolíně a na zpáteční cestě jsme si všichni
povídali o zajímavostech z okolí a života v lese.
To je v krátkosti vše, tímto bych chtěla poděkovat všem rodičům za
skvělou spolupráci a ochotu. Přeji Vám krásné a prosluněné prázdniny.
Kateřina Líčeníková, vedoucí učitelka MŠ

Základní škola
Přiblížil se poslední den školního roku, dětmi i učiteli oblíbená událost, která je spojená s předáváním vysvědčení. Vzpomínáte, jaké to bylo
mít v břiše motýlky a vstávat do školy poslední den před prázdninami?
Zatím co žáci přemýšlejí nad tím, co si obléknout, jakou kytku nebo dárek vybrat třídnímu učiteli, tak paní učitelky chystají svazek vysvědčení
a kbelíky na hromady květin.
S některými spolužáky, deváťáky, se poslední den slavnostně rozloučíme, protože v září zasednou do lavic na středních školách. A bývá to
den pro mnoho jejich kamarádů dosti plačtivý. V atmosféře posledního
školního dne se vždy mísí napětí i očekávání, radost i úleva. Paní učitelky bývají za svoji trpělivost a celoroční úsilí zahrnuty spoustou květin
i drobných dárků. Žáci jsou zase za své snažení odměněni známkami. Nerozdáváme pouze vysvědčení, ale i pochvalné listy, odměny za sběr a za
reprezentaci školy v různých soutěžích. S tím vším máme spojený konec
školního roku. Další řádky a fotografie budou malým ohlédnutím, nakolik
byla druhá polovina školního roku úspěšná.
Po celý rok se snažíme prostředí, ve kterém se učí naši žáci, stále zvelebovat, modernizovat a vytvářet dobré podmínky pro jejich vzdělávání.
I tento školní rok se nesl ve znamení několika oprav a rekonstrukcí. Z důvodu
zvýšení počtu dětí v mateřské škole bylo od září 2017 zřízeno druhé oddělení mateřské školy. Třída je vybavena novým nábytkem a byla v ní položena
nová podlaha. Úpravy se týkaly také sociálního zařízení, aby odpovídalo
hygienickým požadavkům pro daný počet dětí. Pro děti jsme také rozšířili
zahradu k dopolednímu pobytu venku zpřístupněním ovocné části školního
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pozemku, kterou jsme oplotili. Vznikl prostor, který skýtá dětem dostatek
místa k jejich hrám a zároveň poskytuje tolik žádaný stín v horkých dnech.
V následujícím školním roce 2018/2019 očekáváme rovněž nárůst
žáků ve školní družině, proto se přistoupilo k několika zásadním změnám. Ze stávajících prostor školního klubu, v místě pod tělocvičnou,
bylo vytvořeno druhé oddělení školní družiny. Náklady na položení
nové podlahy, vybavení třídy nábytkem, obklady a elektroinstalaci dosáhly téměř 400 000,- Kč. Školní klub byl přesunut a funguje v učebně
nad tělocvičnou.
V dubnu se uskutečnil zápis dětí k povinné školní docházce. Budoucí prvňáčky vítala veselá zvířátka a velcí kamarádi z deváté třídy. V září
nového školního roku 2018/2019 přivítáme v 1. třídě 16 dětí, které si
pod svá křídla v 1. třídě vezme Mgr. Alena Knápková. Očekáváme, že
se počet žáků v základní škole v tomto roce zvýší mírně nad 140. Nespornou výhodou v přechodu ze školky do školy je vzájemné propojení
a dobrá spolupráce naší mateřské a základní školy. Plynulosti přechodu
z MŠ do ZŠ napomáhá také přípravný kurz Předškoláček, který druhý
rok probíhá v základní škole.
I druhé pololetí školního roku bylo bohaté na kulturní akce, sportovní soutěže, výlety, besedy a přednášky různého zaměření. Snažíme
se žákům poskytovat dostatek příležitostí k zážitkům a k rozvoji jejich
zájmů například v široké nabídce volnočasových aktivit. Hodně prostoru věnujeme také projektové práci. Jak například vnímáme zvuky
kolem sebe, jak tuto schopnost ztrácíme, jaký je rozdíl mezi tónem
a hlukem, že lidskému uchu jsou příjemné jen některé zvuky, tak
o tom všem a ještě mnohem více se žáci dozvěděli při projektu s názvem Zvuk, hluk, sluch.
Jak je učitelské povolání náročné, si mohli vyzkoušet deváťáci
v projektu Den naruby. Na jedno dopoledne se stali vyučujícími žáků
na 1. stupni. Taková změna byla oživením zaběhlých školních dnů a pro
mladší žáky velmi příjemná. Deváťáci si zase mohli vyzkoušet, jak důležité je připravit se pečlivě na hodinu, jak motivovat žáky, chválit je,
naslouchat jim a mít autoritu.
V dalším projektovém Dnu Evropy si žáci 8. a 9. tříd si připravili pro
své spolužáky prezentaci o pěti vybraných evropských státech. Seznámili je v převlecích za známé osobnosti představovaných zemí nejen se
zeměpisnými údaji, ale přiblížili jim také jejich zvyky a tradice. Součástí prezentace byla i připravená ochutnávka typických jídel.
Ve dnech 18. 4. a 9. 5. 2018 se žáci účastnili do dvou programů
zaměřených na prevenci rizikového chování v tématech šikana, sex,
AIDS a vztahy. Oba programy byly vedeny zkušeným lektorem multimediální a interaktivní formou. Žáci se s nadšením zapojili do připravených aktivit i diskuse. Cílem těchto preventivních programů je předcházet problémům a následkům spojených s rizikovými projevy chování,
případně je minimalizovat a zamezit jejich šíření.
Po celý rok jsme sportovali a zapojovali se do soutěží. Naše škola
uspořádala Gymnastický víceboj pro tři školy z mikroregionu. Soutěžily smíšené týmy žáků 2. stupně v silových disciplínách jako byl např.
šplh na tyči, výdrž ve shybu, dřepy či shyby. Tady se ukázala tělesná
zdatnost mládeže a nutno podotknout, že vybraní žáci všech škol reprezentovali více než výborně. My jsme si vybojovali 3. místo.
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V Polešovicích jsme se zúčastnili Atletického čtyřboje. I přes nepříznivé počasí jsme statečně bojovali v disciplínách běh na 50m, běh
na 300m, skok daleký (starší), skok s odrazem z místa (mladší), hod
kriketovým míčkem (starší), hod dvoukilovým plným míčem (mladší)
a závěrečná štafeta 4x300 m. Žáci předvedli velmi slušné výkony, avšak
největším úspěchem bylo celkové první místo Kateřiny Mazánové v kategorii mladších žaček.
Dne 22. 5. 2018 jelo 6 chlapců ze školní družiny a ze školního klubu
na florbalový turnaj školních družin do ZŠ ve Zlechově, kterého se
zúčastnilo 7 družin. Naši chlapci statečně bojovali. Přestože první zápas
skončil prohrou, všechny další již byly vítězné. Radost našich byla obrovská, vybojovali jsme 1. místo! Vyhráli jsme zlatý pohár, se kterým se
kluci s nadšením fotografovali.
Po roční pauze uspořádala školní družina společně se školním klubem pro děti soutěžní čarodějnické odpoledne, plné zábavných
soutěží. Děti na školním hřišti plnily celkem 10 čarodějnických disciplín, každý úkol byl bodován. Další týden proběhlo vyhlášení vítězů,
v družině si vyrobili čarodějnici a tu u táboráku upálili.
V tomto školním roce se Jízda zručnosti konala v areálu za školou
v místech parkoviště a přilehlého sadu. Závodu se zúčastnilo 28 dětí
z 1. až 5. a 8. třídy, které soutěžily celkem v osmi kategoriích. Závodníky povzbuzovali nejen spolužáci, ale také rodiče. Akci přálo také počasí. Soutěžící podávali velmi pěkné a soustředěné výkony, pochválili
se svými dovednostmi v ovládání kola, které se jim v běžném provozu
jistě dobře hodí. Závod dopadl dobře i z hlediska bezpečnosti, nikdo si
neodnesl ani nejmenší šrám.
Na třídenní výlet na FF ve Zlíně na konci května vyrazilo 21 dětí ze
školního klubu. Ve workshopové dílně Hautu si žáci v reálném natáčecím prostředí vyzkoušeli různé filmové profese jako je režisér, scenárista, animátor, zvukař, kameraman, reportér a herec. Odpoledne a večer navštívili čtyři filmy, večer pak patřil koncertům skupiny No Name
a Bena Christovaa. Po dobu své účasti na festivalu si žáci alespoň pasivně procvičovali cizí jazyky, neboť většina filmů měla anglické titulky
a delegace k filmům také hovořily anglicky.
K tradičním akcím v závěru roku patří i sběr starého papíru,
který probíhá vždy pod záštitou žáků deváté třídy. Letos se nasbíralo
jedenáct tun. Touto cestou získané finanční prostředky vracíme dětem
v podobě odměn za soutěže, reprezentaci školy, ocenění pro nejlepší
žáky a třídní kolektivy.
Absolventské práce se konaly na samotný závěr školního roku
a byly výstupem deváťáků, ve kterém každý z nich předvedl nejen to,
o jakou tematiku se zajímá, ale i co se za devět let studování naučil. Získávat informace z různých zdrojů, pracovat s nimi, třídit je, dokázat je
prakticky využít a svou závěrečnou práci umět patřičně odprezentovat.
Letošní témata - rocková kapela, umění, sladké pečení, fotbal, aerobic,
počítačové hry a Bali – opět zaujala.
V době, kdy budete číst tyto řádky, si už pravděpodobně budou
naši žáci užívat prázdnin a pedagogové zasloužené dovolené. Prázdniny uběhnou jako obvykle velmi rychle a od září se znovu s chutí pustíme do další práce. Na závěr děkujeme městysu Osvětimany, Spolku
rodičů a přátelům školy za vstřícnost a podporu našich aktivit. Přejeme
2018
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Florbal ve školní družině

Gymnastický víceboj
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Nový povrch v tělocvičně
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pedagogům a dětem léto plné sluníčka a bohaté na krásné dny a zážitky. Budeme se na všechny těšit opět v září školního roku 2018/2019.
Mgr. Milena Vaculíková, zástupkyně
Mgr. Petr Orlický, ředitel školy

Nové oddělení družiny

Ve Zlíně na mrakodrapu

Plaváčci 2. třída

Ve Zlíně před ubytovnou

Posilovací stroje na hřišti

Výuka plavání 3. třída

Workoutový kout
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Loučí se deváťáci

Naše florbalové mužstvo (vpravo)

Deváťáci s třídním učitelem

Sotva jsme si uvědomili, že máme za sebou osmou třídu, už na dveře klepala devátá. V té nás čekalo nejvíce povinností a akcí, taky jsme
měli pořádně nabitý program po celý rok. První událostí bylo zahájení
školního roku, kde jsme se všichni po prázdninách sešli. Poté jsme během podzimu navštívili dva veletrhy středních škol, které nám velmi
pomohly v následném výběru škol.
Zima byla velmi náročná a hned v prosinci si žáci zahráli na Mikulášovu družinu a v převlecích za Mikuláše, čerty a anděly prošli naši školu
a školku. Již od podzimu probíhalo nacvičování a přípravy na další událost – 57. společenský ples. Ten proběhl v únoru a naše devátá třída ho
zahájila nacvičeným předtančením.
Na jaře proběhly přijímací zkoušky na střední školy a po nich přišla
velká úleva. Nyní jsme se mohli věnovat zábavnějším věcem, jako byl
např. Den naruby, kdy jsme mohli učit třídy prvního stupně nebo Den
Evropy, při kterém byly několika skupinám přiřazeny evropské státy
a ty si o nich připravily zajímavé projekty.
Teď je už červen a my se jen můžeme divit, jak rychle ten rok utekl.
Nyní si můžeme užívat poslední týdny deváté třídy a po prázdninách
už nás čekají nové třídy, ve kterých strávíme dalších několik let. Těchto
devět roků pro nás byla pořádná jízda.
Radek Knápek, 9. třída

Dětský folklorní soubor Klimentek
Jelikož v minulém vydání zpravodaje jste o folklorním souboru Klimentek článek nenalezli, pojďte se s námi proto ohlédnout za tím, co
jsme za celý rok zažili.
Sešli jsme se opět po prázdninách a ani jsme se neotočili, čekalo nás
první vystoupení. Druhou sobotu v září jsme jeli do Uherského Hradiště, kde se tradičně konají Slovácké slavnosti vína a otevřených památek.
Zúčastnili jsme se slavnostního průvodu a po krátké pauze absolvovali
vystoupení u Františkánského kostela, kde nás doplnili, také mladší děti.
Další vystoupení na sebe nenechala dlouho čekat. Na konci září
starší děti přijaly pozvání na Setkání dětských folklorních souborů
v Žádovicích, které pořádal tamější dětský folklorní soubor Púpavěnka.
V neděli 9. října starší skupinka vystoupila u cimbálu, před vystoupením proběhlo společné focení z důvodu velkého množství nových dětí
v souboru. Zatancovali jsme si i karičky a verbuňk společně s chasou.
Mladší děti naopak v dalších měsících vystoupily na slavnostním
setkání důchodců a poté na Vánočním jarmarku s andělským pásmem,
které měly děti nacvičené. Další vystoupení proběhlo v Medlovicích
na Vánočním posezení, zde naše obě skupinky propojily své andělské
a čertovské pásmo, a tím daly najevo, že Vánoce jsou již za dveřmi.
Překlopili jsme se do roku 2018 a pilně začali připravovat program
na březnové vystoupení, které bylo spojeno s posezením u cimbálu.
Z důvodu tohoto programu jsme se se staršími dětmi vydali na soustředění do Vracova, které proběhlo v rámci pololetních prázdnin.
Nejenom, že jsme trénovali, ale také jsme upevňovali kolektiv a plnili
2018
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nejrůznější folklorní úkoly v týmu. Všichni jsme si soustřední moc užili.
Po návratu ze soustředění, to bylo 3. února, se konala se v Osvětimanech fašaňková obchůzka, a proto jsme se na kulturním domě oblékli do masek a vyrazili do průvodu obcí. I když jsme byli unavení, tak
nás smažené koblížky postavily na nohy a dodaly nám energii.
A byla tady sobota 17. března, kdy se v pět hodina na Kulturním
domě rozezněla cimbálová muzika. Mladší skupinka, starší skupinka,
ale také hodová chasa si připravily program pod názvem od Fašaňku
po Velikonoce. Jednotlivými tradicemi se děti prolínaly se členy Osvětimanské hodové chasy, kteří si dali název Folklorní soubor Žízeň. V programu jsme mohli vidět tradiční i netradiční fašaňk, vítání jara nebo
velikonoční obchůzku. Následovalo posezení u cimbálu, kde jsme si
zatancovali smetákový tanec a pánové nám předvedli kloboukový.
V úterý 8. května se starší skupinka vydala po stopách Harryho Pottera.
Trasa vedle přes Starou hájenku Novou louku a zakončena byla v lesním
baru ve Vřesovicích. Jednalo se již o třetí ročník výšlapu, který se pravidelně
koná během jednoho ze státních svátků. Abychom zachovali celý příběh
kouzelníka z Bradavic, nejprve se děti pomocí klobouku rozdělil do týmů, ve
kterých plnily jednotlivé úkoly. Nakonec na všechny čekala odměna.
Nyní se už přesuňme k aktuálním vystoupením, které nás provázela
v posledních měsících a dnech. Jak to již tradičně bývá, nejvíce vystoupení a folklorních akcí se koná v období měsíce května a června.

www.osvetimany.cz

Dětské folklorní
odpoledne v Polešovicích
V neděli 20. května obě skupinky přijaly pozvání na Dětské
folklorní odpoledne od dětského folklorního souboru Polešovjánek,
který v tento den také slavil 10. výročí založení. Proto jsme se tentokrát vydali do Polešovic, abychom naším vystoupením symbolicky
Polešovjánku popřáli.

Vystoupení v Polešovicích

Výšlap - po stopách Harryho Pottera
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Výlet do Liptálu!
Uběhlo několik dní a vrhli jsme se do velmi náročného týdne, ve
kterém nás čekalo několik vystoupení.
Prvním z nich byly Dětské (nejen) folklorní dny v Liptále. Aby to
byl výlet ve všech směrech, v neděli 10. června jsme se v dopoledních
hodinách vydali do Liptálu dvěma autobusy. Společně s rodiči nás na
folklorní dny dorazilo téměř osmdesát. Dovolíme si říct, že nás zde bylo
více než místních. Alespoň náš soubor měl největší podporu.
V rámci festivalu proběhla také pěvecká soutěž o LIPTÁLSKÉHO

Osvětimanský zpravodaj
PTÁČKA ZPĚVÁČKA. Ve starší kategorii nás reprezentovali Rozálie Chaloupková, která si odnesla krásné 3. místo, a Dominik Havrda, který se
umístil na 2. místě. V mladší kategorii jsme měli také dvojí zastoupení,
a to Terezu Poláškovou a Matěje Axmanna. Matěj si domů odvezl cenu
poroty. Jde vidět, že v našich souborech máme také velmi nadějné zpěváky a zpěvačky.
Po soutěži byl zahájen hlavní program, který se nesl v duchu vítání
jara, přes Velikonoce až po hody na Slovensku. I přes velké horko jsme
všechno zvládli na jedničku a před 18. hodinou jsme se unaveni vydali
na cestu domů.

Folklorní dny v Liptále

Folklorní olympiáda Kunovice
Když jsme se starších dětí zeptali, zda by chtěly jet soutěžit do
Kunovic, nejprve byly odpovědi váhavé. Jakmile jsme zmínili, že
se do Kunovic pojede místo školy, dokážete si představit, jaká byla
odpověď. A tak jsme se v pátek 15. června vydali do Kunovic na
3. ročník folklorní olympiády. Toto odpoledne se konalo v rámci
25. Kunovského léta, tudíž zde bylo velké zastoupení souborů. Není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Tímto heslem jsme se řídili a odpoledne jsme si spolu užili. Nakonec jsme děti odměnili zmrzlinou
a vydali se zpět domů. Přece jen nás hned v sobotu čekal náročný
den.

Folklorní olympiáda v Kunovicích
2018

Folklorní festiválek
v Osvětimanech
Tak a blížíme se téměř ke konci. Největší a nejnáročnější každoroční
akcí je Folklorní festiválek, který pořádá náš soubor. Stalo se již tradicí,
že je festiválek víceméně zakončením sezóny. Ani letos jsme nezaháleli
a s přípravou začali již v zimních měsících, kdy jsme zvali jednotlivé soubory.
Příprava festiválku je od svého počátku velmi náročná, ale nás těší vidět radost z úspěchu, a hlavně úsměvy dětí, které si tento den velmi užijí.
Každým rokem se soubory, které zde vystupují, snažíme obměňovat, proto v letošním roce u nás vystoupily děti ze Zlína, Liptálu,
Starého Města, Boršic, Žádovic, Dubňan, nechyběly také obě skupinky
našeho souboru.
Celé odpoledne bylo zahájeno krátkým průvodem ze školy na hřiště,
kde byly představeny jednotlivé obce, ze kterých soubory přijely. Poté soubory začaly představovat na pódiu své pásma her, písniček a také tanců.
Večer festiválek pokračoval volným muzicírováním u cimbálu, kterého
se zúčastnil každý, kdo měl po ruce nástroj. Svůj čas s námi také strávil Dětský folklorní soubor Dolinečka ze Starého Města, který si zde udělal soustředění na RS Ječmínek. Jde vidět, že tyto děti folklorem opravdu žijí, a kdyby je
vedoucí nenutili k odchodu, tak věřím, že zpívají na hřišti ještě dnes.
Celé odpoledne by se samozřejmě nepodařilo uskutečnit bez pomoci rodičů, ochotných kamarádů, kteří se starali o prodej v bufetu, za
což všem moc děkujeme. Nedílnou součástí je také podpora od sponzorů, kteří poskytli jak finanční, tak i jinou pomoc při konání festiválku.
13

Osvětimanský zpravodaj
Tímto bychom chtěli poděkovat těmto sponzorům: Městys Osvětimany, V. P. M. -Trans s.r.o. Osvětimany, Rybáři Osvětimany, ESD Osvětimany
s.r.o., p. Slačík – Medlovice, SDH Osvětimany, Stolařství Martínek Osvětimany, Divadelní spolek Osvětimany, p. Mlčák – Osvětimany, p. Pfeffer
– Osvětimany, p. Zálešáková – krojový textil, p. Mynář – Osvětimany,
Klub žen Osvětimany, Martex – Hana Márová Osvětimany, Zelenina
a zahradnictví Syrovín – Karel Havrda, p. Dresler – Újezdec, Lesní družstvo Osvětimany, Myslivecké sdružení Osvětimany, Adip – Březnice.

www.osvetimany.cz
Tímto se s Vámi loučíme a věřte, že i po prázdninovém oddechu
budeme zase pilně trénovat na další vystoupení.
Na závěr bychom také rádi pozvali všechny, kteří se chtějí k nám připojit,
aby neváhali a přišli za námi v září na zkoušku, ať už děti do 7 let do mladší
skupinky, tak děti od 8 let do skupinky starší. O termínech jednotlivých zkoušek budete informovaní na facebookových stránkách našeho souboru, nebo
u jednotlivých vedoucích. Těšíme se na Vás a přejeme krásně prožité léto.
Za DFS Klimentek Romana Pelikánová

Folklorní festiválek - rozloučení

Klub důchodců
Tradičně se scházíme každou třetí neděli v měsíci. Čtrnáct až osmnáct
důchodců, kteří přijdou posedět, povyprávět. V únoru mezi nás přišel kronikář a místostarosta obce Mgr. Lubomír Berka, který hovořil o významných datech a výročích tohoto roku, která se týkají i našeho městyse.
Při oslavě narozenin jubilant dostane drobný dárek a u malého
pohoštění si při harmonice i zazpíváme. Na červnovém setkání jsme si
prohlédli alba Sboru pro občanské záležitosti, při nich zavzpomínali na
mnohé občany, kteří již nejsou mezi námi.
Je škoda, že mezi nás nenašlo cestu více důchodců.
Jiřina Křemečková
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ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY 2010 – 2018

Dráha na školním hřišti

Kaplička sv. Vendelína - před rekonstrukcí

Fara

Hora sv. Klimenta
2018

Kaplička sv. Vendelína - po rekonstrukci
15
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Kříž na Kamenné Horce
Kříž na Vřesovice

Nové parkety v tělocvičně ZŠ

Kříž u kostela
16

Hasičská zbrojnice
leden - červen
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Nové WC na faře

Památník padlých - před rekonstrukcí

Obecní dům

Žabí rynk
2018

Památník padlých - po rekonstrukci
17
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Pomník u kostela

Sv. Jan Nepomucký - před rekonstrukcí

Studánka sv. Gorazda

Včelí úl

Sv. Jan Nepomucký - po rekonstrukci

Workoutové hřiště
18

Zdravotní středisko
leden - červen
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Klub žen
Zdařilou akcí byl 24. února Karneval pro děti. Přišli princové, princezny, indiáni supermani a mnoho dalších krásných a nápaditých masek dětí
od 1 do 9 let. Bavič Hadaš se svými pomocníky připravil pro děti i rodiče
příjemné odpoledne. Při různých disciplínách a soutěžích se děti proletěly
celým světem. A všichni se těšili na pěkné výhry z připravené tomboly.
Již tradičně druhá květnová neděle patří maminkám. Letos jsme
se sešly 13. května. Při vstupu do sálu každá žena obdržela zákusek.
Po přivítání maminek a žen panem starostou Otakarem Berkou začal
program dětí z mateřské školy. Oděni do indiánských šatů zpívaly indiánské písně, tancovaly a jako každoročně měly velký úspěch. Pozadu
nezůstali ani žáci základní školy. Návštěvníci si poslechli ukázky zpěvu,
hraní na hudební nástroje pod vedením pana uč. Cveka. Děti předvedly
zdatnost v tanci, zahrály pohádku Pejsek a kočička, připomněly známé písničky z večerníčků. Velký úspěch měly i starší děti z folklorního
souboru Klimentek, které sklízí úspěchy nejen za hranicemi obce, ale
i okresu. Poděkování patří všem, kdo se podíleli na přípravě programu.

2018
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V úterý 22. května se k nám po roce vrátil kouzelník KATONAS se svým programem a kouzelnickými triky. V loňském roce představení zhlédlo
40 diváků, letos se na vystoupení přišlo podívat 95 dětí a dospělých. Děti se zapojily do soutěží, učily se kouzlit, tleskaly svým kamarádům, kteří
zkoušeli své kouzelnické umění. Svým potleskem také ocenily i cvičeného pejska. Pro děti byla připravena tombola, mohly si zakoupit nafukovací
zvířátka, svítící tyčinky a jiné drobnosti.
Jiřina Křemečková

Sbor dobrovolných hasičů v 1. pololetí 2018
Již pátým rokem bývá zvykem u hasičů, že ihned po začátku
roku vrcholí přípravy na Hasičský bál. Ani letošní rok nebyl výjimkou.
Dne 20. ledna se uskutečnil další ročník a za doprovodu kapely Šiška
z Vracova zábava tepala do brzkých ranních hodin. Nebyla nouze ani
o klasické scénky a taneční vystoupení v podání našich borců a děvčat.
Na místě je poděkování všem našim sponzorům za dary do tomboly,
návštěvníkům za účast a i našim spoluobčanům za pomoc s prodejem
vstupného a tomboly a přátelům - divadelníkům za obsluhu v šenku.
Vzhledem k tomu, že se snažíme spolupracovat se všemi složkami
v naší obci, jsme, stejně jako každý rok, pomáhali na Společenském
plese jako požární dohled.
Poslední dubnový den bylo zapotřebí postavit máj, i proto jsme se
letos této role zhostili. Máj se úspěšně postavila a společně s nápisem
ke stému výročí založení naší republiky se hrdě, takřka celý měsíc, tyčila nad Osvětimany.
Náročná byla i poslední květnová sobota. Byli jsme pořadateli
okrskových závodů v požárním sportu, které se konaly na koupališti.
Společně jsme se utkali s ostatními týmy a všechna družstva zvítězila
– ženy – 1. místo, muži – 1. místo, muži nad 35 let – 1. místo. Sluší
20

se poděkovat všem spoluobčanům, kteří nás přišli podpořit, ochutnat
jarošovské pivečko a dobrůtky z udírny. Abychom toho neměli málo, ve
stejný den jsme pomáhali jako dohled při závodech handikepovaných
sportovců na kolech při průjezdu naší obcí.
Již podruhé nás na hasičské zbrojnici navštívily děti z mateřské školy
v Osvětimanech. Prošly si hasičskou zbrojnici, dozvěděly se spoustu informací
a vymalovaly si hasičskou omalovánku. Pro děti bylo přichystáno i malé občerstvení. Nicméně naši hasiči jsou domácími hasiči i ve Vřesovicích, proto se
stejná exkurze konala o týden později i pro děti ze vřesovské mateřské školy.
A abychom toho ve spolupráci s vřesovskými složkami nedělali málo, i letos jsme se s radostí zúčastnili dětského dne pořádaného
spolkem Babule, tentokrát s tématem Doba ledová.
Letos již podruhé se nekonal sběr železa v jarních měsících. Nezoufejte, i letos v září tradiční sběr proběhne. O jeho přesném termínu Vás
budeme informovat v průběhu léta.
Příjemné prožití letních měsíců a jistě zasloužené dovolené Vám
přejí Vaši HASIČI.
Za SDH Osvětimany
Patrik Slovák
leden - červen

www.facebook.com/ObecOsvetimany
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Zásahová jednotka Osvětimany 2018
Po uzávěrce zpravodaje v roce 2017, se naše jednotka vydala ještě
k jednomu zásahu, a to k odstranění stromu na osvětimanských pasekách, který byl nakloněn přes cestu. Stalo se to v poslední den v roce
- 31. 12., a naši hasiči tak symbolicky ukončili zásahový rok 2017, který
začali prvním výjezdem 1. 1. 2018.
Rok 2018 začal pro naši výjezdovou jednotku výjezdem na konci
února. Při vyhlášeném II. stupni požárního poplachu vyjeli hasiči k požáru chaty do Čeložnic (Jmk).
V březnu jsme byli vysláni na technickou pomoc k odstranění tří
vzrostlých stromů v Osvětimanech. Stromy byly přes cestu k chatové
oblasti, naše jednotka pomocí motorové pily stromy rozřezala a silnici
uklidila. Čtyři dny poté se ve večerních hodinách rozezněl poplach znovu, tentokrát se jednalo o hlášený požár v dílně ve Vřesovicích.
Naše jednotka vyjela oběma vozy a byla na místě jako první. Bylo
vytvořeno dopravní vedení a dva hasicí proudy. Při zásahu jsme použili
dýchací přístroje, abychom se dostali k ohnisku požáru. Požár se podařilo dostat pod kontrolu za 10 minut. Po příjezdu dalších jednotek
byl požár dohašen a naše jednotka zůstala na místě jako dohled do
půlnoci.

Hasičský bál v Osvětimanech

Na konci března byl naplánován výcvik v zakouřeném prostředí,
kde hasiči trénovali pohyb v neznámém prostředí za použití dýchací
techniky.
Měsíc od předešlého výjezdu byl vyhlášen požární poplach, který
nás informoval o požáru přístřešku u chaty v Osvětimanech (u Křehule). Díky závadě nebyl vyhlášen poplach sirénou, naštěstí hasiči obdrželi informace pomocí sms zprávy. Rychlý výjezd jednotky oběma
vozidly a brzký příjezd na místo (na místě jako první) byl velmi důležitý pro následný zásah. Chata se nachází v oblasti, kam se s hasičskou technikou nedalo dostat, proto jsme museli natáhnout hadicové vedení v délce přes 120 m. V době příjezdu byly v plamenech dva
osobní vozy a přístřešek cca 16x7m, navíc se plameny šířily na dům
a z automobilů odletovaly hořící kusy do lesa. Nasazen byl 2xC proud,
jedním se ochlazovala stěna domu a hasil požár přístřešku, druhým
se podařilo dostat pod kontrolu požár vozidel a pak se ochlazoval
dům ze zadní části, kam se začal oheň dostávat. Hasiči zasahovali
v dýchací technice. Vzhledem ke vzdálenosti dalších jednotek naši
hasiči bojovali s tímto požárem sami téměř 20 minut. Po příjezdu
posil byl požár dohašen a rozebrala se část střechy. Dle informací tis-

Návštěva dětí z mateřské školy v Hasičské zbrojnici

Okrskové závody - soutěžní tým SDH Osvětimany
2018
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kové mluvčí HZSZLK byla škoda 1mil. korun, díky rychlému zásahu
hasičů se uchránilo přes 1,5 mil. korun.
Součinnostní výcvik s profesionálními hasiči v UH proběhl
12. května. Byli jsme proškoleni pro práci ve výšce(jištění), nouzové
slanění na opasku i po hadici a na laně bez opasku. Seznámili nás
s technikou, kterou v UH mají a proběhlo proškolení v první pomoci.
Měsíc červen nás zaměstnal díky dešťovým průtržím. Nejdříve
u Ježova 3. 6. nad silnicí jeden strom, 12. 6. po bouřce toho bylo více.
O půl páté ráno nás vyslalo operační středisko na odstranění stromu do Vřesovic. Na místo byl problém dojet, protože na silnici bylo
popadaných mnohem více stromů. Celkem bylo odstraněno 5 stromů
ve Zlínském kraji a 8 stromů v Jihomoravském kraji. Hasiči se vrátili
po 10. hodině dopoledne. Následně ještě vyjeli k pomoci se zajištěním elektřiny v Osvětimanech pomocí elektrocentrály. Dvanáctý
červen byl opravdu náročný den, když byli hasiči vysláni ještě ve
23 hodin k záchraně osoby. Pomocí žebříku se k ní dostali a poskytli
předlékařskou pomoc.
V červnu proběhlo taktické cvičení v MŠ Vřesovice, námětem byl
požár. Před naším příjezdem proběhla evakuace dětí.
Ve středu 20. června jsme vyjeli k prozatím poslednímu výjezdu. Jednalo se o pátrání po pohřešované osobě u motorestu Samota
u Starých Hutí.

www.osvetimany.cz
Jelikož patří Osvětimany do skupiny III/1, mají na výjezd 10 minut. Za 1. pololetí tohoto roku se dařilo vyjíždět do páté minuty od
vyhlášení poplachu. Všem hasičům bych chtěl velmi poděkovat nejen
za rychlé výjezdy, ale i za obětavou a náročnou práci při výjezdech.
Je to dobrovolná složka, ale bez různých výcviků a školení to nejde.
Výsledkem je připravenost a odbornost hasičů u různých typů zásahů. Ještě větší poděkování patří rodinám hasičů, které je postrádají
doma, když oni jsou na zásahu nebo výcviku.
Za JSDH Osvětimany
Michal Mlčák
velitel jednotky

Požár chaty v Čeložnicích
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Požár rekreační chaty v Osvětimanech

Stavění máje v Osvětimanech

Technická pomoc odstranění stromů - Osvětimany Vřesovice

Záchrana osoby DPS Osvětimany
leden - červen
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Včelaři
První medobraní
Radost má včelař z dobře prospívajícího včelstva, které se rychle
přizpůsobí snůškovým podmínkám. Městys Osvětimany má vzorně
přezimované včelstvo v historicky nejlepším klátu umístěného v parku. Klát stojí na stanovišti s dobrými snůškovými podmínkami a je
ozdobou parku. Práce kolem včel započne jarní kontrolou a prohlídkou
včelstva. Klát je typický zadovák, ve kterém je práce náročnější na čas
a obhospodařování oproti nástavkovému úlu. Kvetení třešně ptáčnice
určuje silný rozvoj včelstva. V tomto období bylo včelstvu „nabídnuto“
vystavění medníku na nové dílo.
První nektarová snůška byla převážně z ovocných stromů. Následovala snůška z kaštanů a ostružin. V průběhu snůšky byla prováděná
kontrola včelstva z důvodů omezeného úlového prostoru a zralostí medu. Včely vystavěly medník a přinesly nadprůměrné množství
nektaru. Med v plástvích velmi rychle dozrál díky pěknému slunnému
počasí. Plný medník bylo třeba vyprázdnit a med vytočit. Práce při
medobraní, to co se musí udělat? Odvčelení plástů, vyfukování včel,
ometání včel, odvíčkování buněk, vytáčení medu, čeření medu, navrácení vytočených rámků zpět do úlu, plnění do sklenic a značení medu.
Zralost medu poznáme podle zavíčkovaných buněk a kontrolu provedeme refraktometrem. Následuje senzorická analýza medu (vzhled,
konzistence a barva). Určení druhu medu provedeme mikroskopickou
analýzou - určení druhu pylových zrn. Bylo vytočeno 20 kg květového
panenského medu. Med překonal normy EU a ČR. Vzorky vysoce kvalitního medu budou odeslány na Mezinárodní výstavu. Novou etiketu
na med zajistí žáci ZŠ. Med bude použit spíše k reprezentačním účelům
Městyse Osvětimany.
Činnost ČSV z.s. základní organizace Kyjov pořádala XVII. Včelařský
ples, který se uskutečnil v sobotu 10. února 2018 v Kulturním domě
v Kyjově. Plesu se zúčastnily družební ZO Myjava, České Budějovice, Rakouska, zástupců města a jiných včelařských organizací. Ples byl hodnocen kladně. ZO děkuje sponzorům za věcné dary do tomboly. Sponzoři:
Stolařství Martinek, Čerpací stanice, Lesní družstvo, Městys Osvětimany,
p. Josef Janoška, Jaromír Machálek, Josef Kolaja a František Šišák.
V prvním čtvrtletí tohoto roku proběhly výroční členské schůze naší
ZO a družební ZO Myjava. Družební ZO má 208 členů a obhospodařuje
přes 2 000 včelstev. Naše ZO má 191 členů a také obhospodařuje přes
2 000 včelstev. Včelařské organizace jsou shodné a spolupráce je rozvinutá. Již 39 let se organizují poznávací setkání, zájezdy s včelařskou tématikou, turistikou, kulturní tématikou a vzdělávacích akcí. V letošním
roce nás čeká zájezd do Liptovského Hrádku, Slovinska, Flora Olomouc
a několik přátelských posezení.
U příležitosti dlouholeté spolupráce s myjavskými včelaři byl uskutečněn zájezd ve dnech 2. - 3. 6. 2018. Společný dvoudenní zájezd do
jižních Čech byl zaštítěn ve spolupráci s včelařskou organizací Prachatice. Zájezd měl vysokou organizovanost a technické zajištění. Podě2018

Třístoličník
kování patří ing. Janu Juráňovi a výboru ZO Myjava, příteli Miroslavu
Smolíkovi ZO Kyjov. Po příjezdu do Prachatic následovalo přivítání předsedkyní ZO JUDr. Miroslavou Prokešovou, která stručně zhodnotila činnost základní organizace. Srdečně přivítala zúčastněné hosty a během
cestování po Prachatickém regionu nás seznamovala s činností a plány
ZO. Vyslovila poděkování starosty a předala jeho jménem upomínkové
dárky města Prachatice všem účastníkům tematického zájezdu. Místní včelaři nás provázeli během dvoudenního zájezdu po všech pamětihodnostech města a okolí. Místní včelaři spolupracují s Bavorskými
včelaři z Freyungu. Navštívili jsme Státní zámek Kratochvíle a rybník
Svět (vodní plocha má rozlohu 201,5 ha). Návštěva u jednatele - př.
Ženíška na včelíně přinesla nové poznatky ve včelařství. Přátelské posezení s místními včelaři a návštěva Budějovických družebních včelařů
bylo doprovázeno živou hudbou, která hrála k poslechu a tanci. Druhý
den následovala návštěva Freistaat Bayern - Svobodný stát Bavorsko.
Návštěva Třístoličníku, to je šumavská hora, jejíž vrcholové partie leží
v Bavorsku. Vrchol má nadmořskou výšku 1333 metrů. Bishop Neumann
kaple připomíná svatého Jana Nepomuka Neumanna ze Šumavy, který
zemřel před 150 lety v Americe. Zájezd byl ukončen prohlídkou města
Prachatice a rozloučením s místními včelaři. Cesta byla krásná, hlavně
díky dobrému počasí, dobrému ubytování v Prachaticích s vynikajícími
službami a samozřejmě díky výbornému doprovodu místnímu průvodci na zámku, ochutnávkou vína, regionálními pochoutkami a nápoji
u včelařů.
Krátce ze starých letopisů. Císař Leopold I. vydal patent v roce 1679,
kterým zavedl ochranu vlastnictví včel a včelařských výrobků a Karel
VI. vydal instrukci pro soudy, ve které jim nařizuje, aby přísněji trestali
krádež včel. Kdo byl dopaden při krádeži včel, měl být metlami mrskán
a odsouzen k těžké práci. Pokud krádež včel opakoval, měl být dotyčný
odsouzen i k trestu smrti.
Obecně platil zákaz kácet stromy u potoků. Pro toho, kdo tento zákaz porušil, byla vyměřena pokuta 2 funty pepře a do společnosti medařů odevzdat jednu kopu grošů. Také ostatní medařské řády obsahují
zákaz kácení stromů pod hrozbou pokuty, hlavně bylo zakázáno kácet
javory, klenčí a lípy na dřevo.
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V knize Vladimíra Beránka „Když plásty tekly medem“ jsou uvedeny případy trestné činnosti na včelách, podrobně uvedu hrdelní případ
vyloupení včel v Troubkách z roku 1614. „Matouš provazem k smrti
z tohoto světa jiným ku příkladu sklizen býti má“. Z případu je znatelné,
že krádež včel byla v této době opravdu brána jako jeden z nejzávažnějších případů a odpovídá tomu i vyměřený trest. Zmiňované Olomoucké
městské vrchní právo sloužilo k tomu, aby dávalo právě ono zmiňované
naučení menším městům, vesnicím i soukromníkům.
S přátelským pozdravem
František Šišák
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V Bavorsku

Rybáři
Činnost spolku začala v novém roce pravidelnou výroční členskou schůzí, kde jsme zhodnotili minulý rok a nastínili, co nás v novém roce čeká. Již
v lednu jsme otevřeli každoroční rybářský kroužek pro nové adepty Petrova
cechu, které navštěvovalo 16 dětí. Ty následně se čtyřmi dospělými složily
úspěšně zkoušky pro získání svého prvního rybářského lístku, který mimochodem všem dětem hradil náš spolek. Naše členská základna aktuálně čítá
380 členů z Osvětiman a okolních obcí a daří se ji mírně navyšovat.
Přehrada, která se začala na podzim napouštět, je již aktuálně plná
a v průběhu roku bude provedeno její zarybnění. Průběžně plníme brigádnické povinnosti a staráme se o sečení její hráze a okolí i s úklidem
okolo vody, při kterém aktivně pomáhají nejmladší členové.
Hlavní akcí roku budou opět noční rybářské závody, které proběhnou
v měsíci červenci na rybníce ve Vřesovicích, kdy pravidelně zveme i nery-

bářskou veřejnost, která může využít příjemné vycházky do přírody, dát
si grilovaného pstruha nebo jen tak posedět v hezkém prostředí rybníka.
Do konce roku se ještě členové výboru budou účastnit všech svazových výborů v Brně, budeme se snažit splnit zarybňovací plán. Jelikož
příští rok bude pro nás rok volební, tak dotáhnout všechny naplánované akce zdárně do konce.
Období, kdy byla přehrada vypuštěna, opravována a její břehy zrovna nevybízely k návštěvám, je naštěstí již za námi a věřím, že její okolí
se po čase opět vrátí do dřívějšího stavu a nabídne jak rybářům, tak
i ostatním návštěvníkům hezké místo ke koupání, rybaření a odpočinku
Za rybáře Osvětimany
Vít Klučka, místopředseda

Přehrada před vypuštěním
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Fotbal muži – jaro 2018
Fotbalové mužstvu mužů TJ Osvětimany bylo v sezóně 2017/2018 účastníkem 1. A třídy, sk. B Zlínského kraje. V jarních mistrovských zápasech
dosáhlo naše mužstvo těchto výsledků:
ŽALKOVICE - TJ OSVĚTIMANY
BOJKOVICE - TJ OSVĚTIMANY
TJ OSVĚTIMANY - JAROSLAVICE
NAPAJEDLA - TJ OSVĚTIMANY
TJ OSVĚTIMANY - BUCHLOVICE
NIVNICE - TJ OSVĚTIMANY
TJ OSVĚTIMANY - FRYŠTÁK
OTROKOVICE - TJ OSVĚTIMANY
TJ OSVĚTIMANY - NEDACHLEBICE
SKAŠTICE - TJ OSVĚTIMANY
TJ OSVĚTIMANY - DOLNÍ NĚMČÍ
OŘECHOV - TJ OSVĚTIMANY
TJ OSVĚTIMANY - KORYČANY
Výsledky - tabulka - FOTBAL
1.
Skaštice
26
2.
Osvětimany
26
3.
Žalkovice
26
4.
Napajedla
26
5.
Koryčany
26
6.
Dolní Němčí
26
7.
Nedachlebice
26
8.
V. Otrokovice B
26
9.
Bojkovice
26
10.
Ořechov
26
11.
Buchlovice
26
12.
Nivnice
26
13.
Jaroslavice
26
14.
Fryšták
26

2018

0:0
0:0
6:1
0:4
2:1
0:6
4:1
3:2
10:2
2:1
5:1
1:3
4:0

Střelci 2017/18

(3:1 PK)
(6:5 PK)
(4:0)
(0:0)
(0:1)
(0:4)
(2:1)
(1:1)
(7:0)
(1:0)
(3:0)
(1:2)
(1:0)

19
18
16
13
12
10
11
10
10
11
7
5
4
3

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

Zýbal Ondřej
Salay Jakub
Šmatelka Pavel
Otáhal Matěj
Křemeček René
Skřivan Adam
Žandovský Marek
Chaloupka Petr
Švrček Marián
Brhel Michal
Garčic Michal

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

4
3
7
7
9
8
11
11
12
12
15
17
16
17

32
19
11
7
5
5
2
1
1
1
1

71
85
62
38
44
46
52
49
56
46
29
42
34
27

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

19
29
35
24
38
46
60
46
51
67
58
77
74
57

63
61
52
49
42
42
38
37
36
36
28
21
21
20

25
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KÁDR MUŽSTVA:
Brankaři:
83 Brázdil Vít
89 Chvojka Petr
Obránci:
3 Chaloupka Petr
5 Fišer Erik
9 Křemeček René
14 Žandovský Marek
15 Ohnutek Lukáš

www.osvetimany.cz

Útočníci:
10 Zýbal Ondřej
12 Otáhal Matěj
13 Salay Jakub
Realizační tým:
Vedoucí mužstva:
Trenér:
Asistent:
Asistent:
Masér:

Berka Martin
Němčický Pavel
Mynář Vratislav
Křemeček Luboš
Širůčka Jaroslav

Záložníci:
2 Pantič Alexa
4 Trávníček Filip
7 Švrček Marián
8 Šmatelka Pavel
11 Skřivan Adam
16 Němčický Pavel
17 Brhel Michal
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PODĚKOVÁNÍ
Těchto pár řádků patří panu Vlastimilu Filáskovi, který dlouhých
devět let vykonával funkci trenéra mužstva mužů TJ Osvětimany. Je
nejenom dlouholetým rekordmanem, ale také nejúspěšnějším trenérem v téměř devadesátileté historii osvětimanské kopané. Do Osvětiman přišel v létě 2007. Po sezóně 2007/2008 obsadilo naše mužstvo
jako nováček výborné 2. místo v 1. B třídě. V sezoně 2009/2010 tuto
soutěž vyhrálo, ale vedení klubu i hráči postup odmítli. Po podzimní sezóně v roce 2010 jako trenér skončil, aby se k osvětimanskému
fotbalu vrátil v lednu 2013. V roce 2014 postoupilo poprvé mužstvo
mužů pod vedením V. Filáska do I. A třídy KFS Zlín, kde hraje doposud.
Největším trenérským úspěchem bylo 2. místo v mistrovské soutěži I.
A třídy v ročníku 2016/2017. Mužstvo mužů si tak vybojovalo postup
do krajského přeboru, ale nakonec tuto soutěž odmítlo. Koncem roku

2017 Vlastimil Filásek předal trenérské žezlo Pavlu Němčickému.
Výbor TJ Osvětimany děkuje trenérovi Vlastimilu Filáskovi za všechno, co pro osvětimanskou kopanou vykonal. Vlasťo, děkujeme.
Mužstvo mužů obsadilo výborné 2. místo v 1. A třídě skupiny B
a ohájilo tak loňské 2. místo. Naši muži předváděli pěkný fotbal okořeněný krásnými brankami. Nastříleli jich za celou sezonu celkem 85, což
je rekord krajských soutěží. Ondřej Zýbal se stal králem střelců. Výbor
TJ Osvětimany děkuje všem hráčům i celému realizačnímu týmu za výbornou reprezentaci našeho městyse. Na domácí zápasy chodilo více
jak sto diváků, a to i z širokého okolí.
Poděkování patří také všem sponzorům za jejich finanční pomoc,
bez které by se tak dobrý fotbal v Osvětimanech nehrál. Díky hospodě
A. Mára i klobáskům R. Náplavy byli diváci nadmíru spokojeni a věříme,
že se na hřiště budou vracet i v podzimní sezóně, na kterou všechny
fotbalové fanoušky srdečně zveme.

Fotbal žáci – jaro 2018
Značně omlazené žákovské mužstvo TJ Osvětimany startovalo v sezóně 2017/2018 v okresním přeboru a v jarních mistrovských zápasech
dosáhlo těchto výsledků:
TJ OSVĚTIMANY - O. N. VES
ÚJEZDEC - TJ OSVĚTIMANY
TJ OSVĚTIMANY - MISTŘICE
NIVNICE - TJ OSVĚTIMANY
TJ OSVĚTIMANY - PRAKŠICE
TOPOLNÁ - TJ OSVĚTIMANY
TJ OSVĚTIMANY
BÍLOVICE - TJ OSVĚTIMANY
TJ OSVĚTIMANY - ŠUMICE
VELEHRAD - TJ OSVĚTIMANY
BÁNOV - TJ OSVĚTIMANY
Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2018

Družstvo
Nivnice
Prakšice
Bánov
O. N. Ves
Topolná
Šumice
Újezdec
Osvětimany
Velehrad
Mistřice
Bílovice

1:9
2:2
12:2
3:1
0:10
6:4
volno
0:1
2:2
2:4
6:0

(0:5)
(0:0)
(5:1)
(1:0)
(0:7)
(3:1)
(0:0)
(0:2)
(0:4)
(3:0)
Záp.
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

+
16
16
13
13
11
10
9
6
5
5
0

0
2
1
1
0
1
2
2
3
0
0
0

2
3
6
7
8
8
9
11
15
15
20

Skóre
115:26
98:18
86:48
98:34
81:64
98:63
56:52
45:86
65:114
37:123
8:159

Body
50
49
40
39
34
32
29
21
15
15
0
27
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Mužstvo žáků v této sezoně reprezentovali:
BLAHYNKA S.
BRODA M.
ČEVELÍK D.
DUBSKÝ J.
DUDÁK O.
FORMÁNEK M.
JUŘÍK F.
KNÁPEK R.
KOLAJA Š.
MANÁK T.
MAREK T.
MRVA D.
PELIKÁN T.
SOBOTKA J.
VAŠEK J.

Střelci branek
BLAHYNKA S. 4
KNÁPEK R.
19
MAREK T.
5
PELIKÁN T.
2
VAŠEK J.
16
Trenéři
B. Mrkůs
J. Hanák

Výbor TJ Osvětimany děkuje všem žákům i jejich trenérům za reprezentaci našeho městyse. Poděkování patří také rodičům našich žáků za
pochopení i vstřícnost.
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Memorial ZINC
4. ročník ve znamení rekordní účasti a špičkových výkonů
V sobotu 24. března se v Osvětimanech uskutečnil již 4. ročník
běžeckého závodu Memorial ZINC. Bez nadsázky lze říci, že se jednalo o jednu z největších sportovních akcí pořádanou v naší obci v
tomto roce. Na start závodu se postavilo rekordních 57 startujících,
mezi nimiž, k velké radosti pořadatelů, byli poprvé také běžci z
Osvětiman a Vřesovic. Mimo startujících z blízkého okolí se závodu

2018

zúčastnili také běžci téměř ze všech koutů republiky, a to jak ryzí
amatéři, tak profesionální sportovci, mezi nimiž byla například Helena Kotopulu, která se v loňském roce umístila na sedmém místě
v legendárním ironmanu na Havaji.
Ve srovnání s předešlými ročníky došlo ke zkrácení tratí, což se
ukázalo jako krok správným směrem. Krátká trasa měřila 13 km
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a běžci na ní nastoupali 400 výškových metrů. Dlouhá trasa naložila účastníkům téměř dvojitou porci kilometrů, tedy zhruba 25 km,
a také výškovými metry se na ní nešetřilo. Více než 820 výškových
metrů zdolali běžci v prudkých výbězích i táhlých stoupáních chřibských lesů. Jako již tradičně zavedly obě tratě závodu účastníky na
Klimentek či na Novou louku. Dlouhá trať pak vedla i přes méně
známá místa, jako jsou Ocásek, Hroby či Osvětimanské skály. Závěrečný výběh sjezdovky patří k Memoriálu ZINC stejně neodmyslitelně jako rodinná atmosféra, a proto nemohl chybět ani v letošním roce. A aby se snad někomu nezdál závod příliš snadný, jarní
počasí s sebou přineslo bahnitý, podmáčený terén, který ubíral síly
a ztěžoval běh i na zdánlivě snadných úsecích. Přesto byly cílové
časy naprosto neuvěřitelné. Vítězové kategorií absolvovali své distance v časech 0:58 hodiny (krátká trasa), respektive 1:48 hodiny
(dlouhá trasa). Odměnou za skvělé výkony byl závodníkům cílový
guláš a pivo. Občerstvení v cíli bylo navíc doplněno o stánek Bistro Chillies, kde se podávaly speciality japonské a indické kuchyně
a káva na filtru. Tato novinka sklidila velký úspěch a určitě se objeví
i v příštím roce. Z pozice pořadatele můžu prozradit, že se nejedná
o jedinou novinku, kterou v pátém ročníku startujícím nabídneme.
Věřím, že půjde o stejně povedený ročník jako ty předešlé a doufám, že na startu přivítáme další běžce z Osvětiman. Startujeme
na konci března 2019, tak poctivě trénujte a za devět měsíců se
potkáme na startu.
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Výsledky 4. ročníku Memorial ZINC:
Krátká trasa – ženy:
1. Veronika Jínková (AK Drnovice)
2. Gabriela Dvořáková
3. Anna Pavlicová
Krátká trasa – muži:
1. Pavel Šedík (HBK Kyjov)
2. Martin Orlovský (TJ Drslavice)
3. Josef Zemánek
Dlouhá trasa – ženy:
1. Helena Kotopulu (Moraviaman Otrokovice)
2. Alena Hénková (AK Drnovice)
3. Veronika Vavrušová (SK Březnice)
Dlouhá trasa – muži:
1. Petr Hének (AK Drnovice)
2. Petr Harnoš (TPCA Bike Team Kolín)
3. Matěj Beníček (Kesbuk Otrokovice)
Sportu a hrdinství ZDAR!
Lubomír Berka mladší

Areál Skiparku Osvětimany - Skipark, Hospoda Na Srubu, Penzion Malovaný
Hospoda Na Srubu a Skipark Osvětimany tímto děkuje všem lyžařům, snowboardistům a jiným zimním sportovním nadšencům za
přízeň a návštěvu v uplynulé zimní sezóně, která se právě díky nim
a také příznivému počasí velmi vydařila. Věříme, že jste ocenili rozšíření půjčovny zimního vybavení. Pro další sezóny se budeme snažit o
další a další zlepšení.
V Hospůdce Na Srubu pro Vás připravujeme grilování, a to ve dnech
5. - 8. 7., Mysliveckou noc 11. 8. 2018. V září pak pohádkový les a každoroční dny středověku v měsíci listopadu.
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V neposlední řadě musíme zmínit také náš Penzion Malovaný, který
je tu pro Vás nepřetržitě. Týden co týden máme na penzionu svatby, oslavy,
fotbalová soustředění, školy, školičky v přírodě či firemní akce. Jsme tu však
také pro hosty na služebních cestách či rodiny s dětmi, které si k nám jezdí odpočinout, a prožít tak klidnou dovolenou v krásném prostředí na úpatí Chřibů.
Tímto děkujeme všem návštěvníkům celého areálu za dosavadní
projevenu důvěru, které si moc vážíme. Budeme se těšit na další Vaši
návštěvu v našem areálu.
S přáním krásného a pohodového léta kolektiv Areálu Skiparku

leden - červen

www.facebook.com/ObecOsvetimany
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Léto s filmem v kinokavárně Osvětimany
Červenec
20. 7. Black Panther
27. 7. Coco

Srpen
17. 8. Dvě nevěsty a jedna svatba
31. 8. Tátova Volha

Kulturní a společenské akce ve II. pololetí roku 2018
Termín konání NÁZEV AKCE

Místo konání

5.8. Mše v 15.00 hodin

Hora sv. Klimenta

11.8. Letní myslivecká noc

Hospoda Na Srubu

2.9. Mše v 15.00 hodin

Hora sv. Klimenta

září* Chřibákův pohádkový les
7. - 9.9. Slovácké slavnosti vína a otevřených památek
7.10. Mše v 15.00 hodin
13. - 14.10 Hody s právem

Hospoda Na Srubu
Uherské Hradiště
Hora sv. Klimenta
sál obecního domu

26.10. Oslavy 100. výročí vzniku ČSR + Lampionový průvod

pomník padlých v parku

10.11. Divadelní bál aneb 30. léta s kapelou Martina Motýla

sál obecního domu

11.11. Den válečných veteránů

pomník padlých u kostela

25.11. XI. Setkání s důchodci

sál obecního domu

30.11 - 1.12. Prodejní výstava adventních věnců - Marie Mrvová

přísálí obecního domu

2.12. VII.Vánoční jarmark+rozsvěcování vánočního stromu

sál obecního domu

9.12. Vánoční rozjímání

sál obecního domu

*termín bude upřesněn

Krásné prázdniny a dovolenou Vám všem přeje redakce :)
2018
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www.osvetimany.cz

Folklorní festiválek - DFS Klimentek mladší

Folklorní festiválek - DFS Klimentek starší
Osvětimanský zpravodaj vydává Úřad městyse Osvětimany. Redakční rada: Mgr. Milena Vaculíková, Jana Sojáková, Mgr. Lubomír Berka.
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