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Informace Úřadu městyse Osvětimany

Úvodní
slovo starosty

V

ážení spoluobčané. Podruhé
mám v tomto volebním ob−
dobí možnost Vás oslovit jako
starosta městyse Osvětiman. Po uply−
nutí prvního pololetí tohoto roku je
třeba bilancovat sliby, které jsem
na počátku volebního období dal,
úkoly které jsem si vytýčil a přání
které jsem vyslovil.
Jako hlavní cíl mé práce jsem si
stanovil pokračovat v úspěšné
práci minulého zastupitelstva v čele
s Ing. Bartoňkem. Zda se mi to daří,
musíte posoudit Vy sami.
Dále jsme chtěli, aby jste se vy ob−
čané více zapojili do spolurozhodo−
vání o činnostech v městyse, obzvlášť
pak o investičních akcích formou an−
kety ve které vyjádříte své názory,
přání, případnou kritiku. A tak se
i stalo. V anketě jste jako nejdůle−
žitější investiční akce uváděli: re−
konstrukci soc. zařízení v ZŠ Osvě−
timany, ZTV pro rodinné domky
u hřbitova, celková oprava vodních
zdrojů a hlavního přivaděče osvě−
timanského vodovodu, ZTV pro
domky v lokalitě u koupaliště, opra−
va kostela, smuteční síně, chodníku
na 1. řádku. Dále se v anketě nej−
častěji objevily tyto náměty a připo−
mínky občanů: oprava koupaliště
a školního hřiště, cesta na Němč, do−
budování veřejného osvětlení od kos−
tela ke hřbitovu, obnova interiéru ví−
ceúčelové budovy, venčení a volné
pobíhání psů a řada jiných připomí−
nek, které nám mohou být vodítkem
k další práci.
Dále jsme plánovali v první polo−
vině roku provést zateplení obec−
ního domu, výměny oken a opravu
střechy financované z podpory OPŽP
o kterou požádal ještě bývalý starosta
Ing. Bartoněk. Jak sami můžete pozo−
rovat, tak se i děje. Okna jsou vymě−
něna, střecha opravena a zateplení
obvodových stěn probíhá. V souvis−
losti s výměnou oken bylo zapotřebí
současně vymalovat celou budovu
(většina prostor nebyla vymalována,
co budova stojí), provést nové nátěry
některých ploch (WC, stropy, scho−
diště), umýt strop hlavního sálu a aby
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tepelné ztráty byly co nejmenší, tak
byly ještě vyměněny ventily radiá−
torů. Nemohu v této souvislosti ne−
vzpomenout namáhavé až vyčer−
pávající práce všech zaměstnanců
úřadu při úklidu budovy, zvláště
pak paní Moniky Hlaváčkové a jejích
neúnavných pomocnic paní Katky
Struhové, Radky Toušové a Ludmily
Chludilové.
Dalším záměrem, který se nám
daří plnit je zateplení a výměna oken
na zdravotním středisku. Zde práce
již finišují.
Zastupitelstvo také odsouhlasilo
poskytnutí finanční částky ve výši
200 000 Kč na opravu fasády kostela.
Další finanční pomocí na opravu kos−
tela a fary se stane výtěžek ze sbírky,
kterou městys ve spolupráci s farní
radou a dobrovolníky pořádá. Dopo−
sud se vybralo 54 480 Kč.
Další investiční akcí, která se zá−
hy rozběhne, je výstavba Dvora
na Žabím rynku – dětského a spo−
lečenského centra. Výběrové řízení
je ukončeno, stavět se začne koncem
července. Získání příslibu financo−
vání této akce v rámci Programu
rozvoje venkova SZIF je také práce
Ing. Bartoňka a minulého zastupi−
telstva.
Poslední slíbenou investiční akcí,
která se bude brzy realizovat s ma−
lým termínovým hříchem je první
etapa výstavby ZTV domků u hřbi−
tova. Veškeré potřebné povolení
jsou vyřízena, záhy bude vypsáno
výběrové řízení a začne se stavět.
Projektově je také připravena
druhá etapa této stavby, probíhá
povolovací řízení. Stavět by se mělo
v příštím roce.
V současné době se ještě provádějí
první kroky k možnému získání do−
tačních titulů na rekonstrukci býva−
lého Kyjovského vodovodu, našeho
hlavního zdroje velmi kvalitní vody
a revitalizace zeleně parku na Újez−
dách, školní zahrady a parčíku horní
zastávky. O výsledku budete infor−
mováni.
Krátce Vás ještě seznámím s pro−
vedenými pracemi v první půli roku.

Zimní údržba městyse byla fi−
nančně náročná, ale myslím si, že
technicky dobře zvládnutá. Děku−
jeme všem, kteří se na ní podíleli.
Určitá spoluúčast občanů při úklidu
chodníků (i když nepovinná) by měs−
tysu pomohla šetřit finanční pro−
středky. Občanům, kteří pomáhají,
děkuji. V lednu jsme ještě řešili po−
ruchu vodovodu v Újezdci, v únoru
musela být provedena rekonstrukce
nevyhovující elektroinstalace na zdra−
votním středisku a oprava prasklého
vodovodu na Stupavské ulici. V březnu
byla provedena prořezávka potoka
od Janoškového ke hřišti. Akci pro−
vedl a financoval nový majitel těchto
toků a to Lesy české republiky. V dub−
nu byla provedena oprava propadlé
dešťové vpusti na náměstí (provedli
naši zaměstnanci), oprava veřejného
osvětlení−výměna podzemního ka−
belu u Janoškového, vyčištění dvora
a oprava střechy na Musilovém, opra−
va výtahu v budově. V květnu byly
provedeny další opravy dešťových
vpustí v městyse, drobné opravy ko−
munikací, oprava propadlé dlažby
chodníku a osazení nových poklopů
studní hřbitovního vodovodu. Také se
již naplno rozběhlo sečení a údržba
travních porostů, kterých máme
v městyse požehnaně. Mzda zaměst−
nanců, kteří tyto práce provádějí je
částečně hrazena z fondu VPP pra−
covního úřadu Uherského Hradiště.
V posledním měsíci prvního pololetí
byl vyměněn nevyhovující vzdušník
čerpací stanice osvětimanského vodo−
vodu.
Vážení uživatelé kabelové televize
v Osvětimanech. Až budete číst tento
zpravodaj, tak již budou provedeny
provozovatelem kabelové televize
firmou NOEL práce se zajištěním
převodu programů z digitálního vy−
sílání zpět do analogového pro pro−
gramy ČT1, PRIMA a NOVA, jejichž
vysílače budou k 30. 6. 2011 vypnu−
ty. To je dobrá zprava pro uživatele
vlastnící ještě starší typy televizorů.
Zároveň však dobrá zpráva pro uži−
vatele modernější techniky, že ne−
budou ochuzeni o možnost příjmu
Osvětimanský zpravodaj

digitálního vysílání, protože současně
bude v kabelové televizi osazena tech−
nologie umožňující vysílat digitální
programové balíčky (multiplexy)
ve standartu DVB−T. Multiplex 1 ob−
sahuje programy: ČT1, ČT2, ČT4,
ČT24 a Multiplex 2: NOVA, NOVA
CINEMA, PRIMA, PRIMA COOL
a TV BARANDOV. Doplněním pro−
gramové nabídky nedojde ke zvýšení
stávajícího měsíčního účastnického
poplatku. Zjednodušeně řečeno, jed−
ním kabelem poteče jak analogové vy−
sílání, tak i digitální. Pro majitele star−
ších typů televizorů to znamená, že
nejsou nuceni k rychlému nákupu no−
vých televizorů.
Vážení spoluobčané. Nyní se chci
zmínit o problémech, které nás začí−
nají ve větší míře obtěžovat, ohrožo−
vat a narušovat vzhled našeho krás−
ného prostředí v městyse a okolí.
Opět se objevují v blízkém okolí
městyse černé skládky odpadů. Ač−
koliv všichni mají možnost ukládat
komunální odpad do popelnic a velko−
objemových kontejnerů, přesto, že se
provádí pravidelně sběr nebezpeč−
ného odpadu, stále se najdou občané,
kteří svým nezodpovědným zaklá−
dáním černých skládek a ukládáním
odpadu na tyto skládky ničí krásné
okolí a přírodu kolem sebe, ale
hlavně ohrožují zdraví své a zdraví
ostatních občanů městyse a okolí
možnou kontaminací povrchových
i podzemních vod, odpadem ulože−
ným na těchto skládkách. Proto Vás
všechny žádám o spolupráci. Za−
braňme společně vytváření těchto
skládek i za cenu nahlášení nezod−
povědných spoluobčanů na Úřad
městyse nebo přímo mně. To není
žalování, to je ochrana našeho zdraví

a ochrana naší přírody a v neposlední
řadě úspora finančních prostředků
vynaložených na likvidaci těchto sklá−
dek.
Dalším rozrůstajícím se nešvarem
je volné pobíhání psů po obci. Přes−
tože žijeme na venkově a psi k tomu−
to životu patří, nemůžeme tyto pře−
stupky tolerovat. Ne každý občan se
psů nebojí, ne každý je má rád, ne−
hledě na malé děti, které mohou být
těmito psy poraněny nebo se sami
mohou poranit z důvodu strachu
z těchto psů. Proto Vás, majitele psů,
žádám za všechny ostatní občany.
Lépe si své miláčky zabezpečte a lépe
se o ně starejte. V opačném případě
budeme muset přistoupit k nepopu−
lárním, ale nutným opatřením, tj.
k odchytu psů a následným pokuto−
váním majitelů!
Posledním nešvarem o kterém se
chci zmínit, je využívání obecních
prostranství a pozemků ke sklado−
vání soukromých vozidel, strojů
a různých jiných materiálů. Na kráse
to městysu nepřidá a ostatní ob−
čany to mnohdy i obtěžuje. Taky se
jedná o porušování obecně platné
vyhlášky.
Vážení spoluobčané. Ve svém
článku jsem se věnoval spíše proble−
matice technického rázu a řízení
městyse. Oblast kultury a sportu
bude podrobně popsána v příspěv−
cích ostatních respondentů. Já chci
všem občanům, kteří věnují spoustu
svého času a úsilí těmto oblastem
společenského života upřímně po−
děkovat a vyslovit přání, aby v této
práci pokračovali a aby se jim dařilo
pro tuto chvályhodnou činnost získat
další spoluobčany.

Tříkrálová
sbírka
V sobotu 8. ledna 2011 pro−
běhla Tříkrálová sbírka, ve kte−
ré bylo vybráno úctyhodných
21 905 Kč.
Všem, kteří přispěli, srdečně
děkujeme.

Humanitární
sbírka
V měsíci dubnu se konala hu−
manitární sbírka pro Diakonii
Broumov. Bylo nasbíráno celkem
90 ks pytlů textilií.
Naši občané opět dokázali, že
jim není lhostejný osud potřeb−
nějších občanů. Proto všem sr−
dečně děkujeme.

Váš starosta Otakar Berka

Sběr

nebezpečného odpadu

Sbírka na opravu
Kostela Sv. Havla a fary

Ú

řad městyse Osvětimany vy−
hlašuje veřejnou finanční sbír−
ku na opravu místního kos−
tela a fary. Tyto významné památky
jsou nepřehlédnutelnou dominantou
naší obce. V současné době probíhá
jejich oprava, která je velmi finančně
náročná. Proto i Vám nabízíme mož−
nost přispět na jejich opravu a podí−
let se tím na zvelebení našeho měs−
tyse.

Osvětimanský zpravodaj

Sbírka byla zahájena 1. června 2011
a potrvá po dobu tří let (do 31. května
2014). Přispět můžete:
1. Zasláním příspěvku na zvláštně
zřízený bankovní účet. Komerční
banka, Svatováclavská 450, 686 45
Uherské Hradiště.
Číslo účtu: 43 –9217950227/0100
2. Darovat peníze do pokladničky na
Úřadu městyse Osvětimany v pra−
covní dny v době od 8 do 15 hodin.

Proběhne na náměstí ve středu
5. října 2011 v době od 16:00 do
18:00 hodin.

Církevní život
Od měsíce května do října
se koná každou první neděli
v následujícím měsíci v 15 hodin
na Hoře sv. Klimenta
mše svatá.
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Společenská kronika

Akce Sboru pro občanské záležitosti

V

této společenské kronice Vás
chceme seznámit s činností
Sboru pro občanské záležitosti
v Osvětimanech v I. pololetí roku 2011.

Františka Křemečková

Nově narození občané
Petr Janoška
Tadeáš Křemeček
Nikola Marečková
Významná životní jubilea
70 let
Rozálie Blažková
Ludmila Grecmanová
Bedřich Hromada
80 let
Terezie Fialová
90 let
Antonie Němcová
Františka Křemečková

Antonie Němcová

Nejstarší občankou je paní
Marie Stávková,
která oslavila 91 let.
Jubilantům zasíláme písemná
blahopřání. Členky Sboru
pro občanské záležitosti
navštěvují naše osmdesátileté
a starší občany, kterým
předávají malý dárek.
Naše řady opustili
Adolf Šašek
Maria Zálešáková
Ludmila Tichá
Čest jejich památce.
Na konci loňského roku jsme v ob−
řadní síni přijali naše občany, kteří
dovršili 18 let.
Malá beseda s vybranými žáky,
kteří dosáhli úspěchů, byla uspořá−
dána v základní škole. Za odměnu
jsme jim předali drobné dárky. Pan
místostarosta Mgr. Lubomír Berka
jim přednesl zajímavý výklad o his−
torii školství v Osvětimanech.
Rozloučili jsme se s žáky 9. třídy,
kteří ukončili školní docházku.
Z Osvětiman jsou to: Lenka Ble−
chová, Karolína Jelínková, Kristýna
Křemečková, Lucie Stávková, Mar−
tina Ulrychová, Andrea Vavrušová,
Roland Černoch, Ondřej Klučka.
Dětem z naší mateřské školy
jsme popřáli krásné prázdniny
a předškolákům – Natálie Sojá−
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ková, Ondřej Dudák, Denis Robek,
Marek Vajčner – šťastné vykročení
do 1. třídy.

V obřadní síni jsme slavnostně
přijali naše šedesátileté rodáky.
Dana Hrušťáková, matrikářka

Osvětimanský zpravodaj

Historie

90 let od založení Sokola v Osvětimanech

O

rganizovaná tělovýchova
a sport v Osvětimanech má
velmi bohatou, devadesáti−
letou tradici a patřila vždy neodmys−
litelně k životu naší obce. Bez ní si
jen těžko můžeme představit život
a hlavně volný čas našich spoluob−
čanů. Sportovní vyžití bylo a i dnes je
trvalou součástí života našeho měs−
tyse. V letošním roce si připomínáme
již 90. výročí od založení tělocvičné
jednoty SOKOL v Osvětimanech.
V Pamětní knize Městyse Osvěti−
many je o tom na straně 101 napsáno:
„Dne 3. dubna 1921 je založena tě−
locvičná jednota Sokol. Prvním sta−
rostou Sokola byl zvolen Matouš
Krmenec (zároveň starosta našeho
městyse), místostarostou Sokola byl
zvolen Fabián Šimek, vzdělavate−
lem Josef Jandásek (st. Do cvičitelské
činnosti se zapojili v hojném počtu
místní učitelé“. Je třeba vzpomenout
paní učitelku Antonii Sedláčkovou,
učitele Hulu a další. Spolková míst−
nost byla v hostinci Obecní záložny
(dnes je to budova zdravotního stře−
diska). Tělocvičná jednota Sokol
Osvětimany měla do konce roku 1921
75 členů, a to mužů a žen.
Založení Sokola přesáhlo svým vý−
znamem rámec naší vesnice a velmi
se podílelo na povzbuzování a roz−
voji tělovýchovy v celém širokém
okolí. Svým datem založení patří
osvětimanský Sokol k těm nejstarším
v regionu a cvičila v něm mládež
místní i z okolí. Je třeba připomenout
velmi důležitou roli pro rozvoj sportu
v naší obci sehrálo založení měšťan−
ské školy v roce 1922. Místní učitelé
v hodinách tělesné výchovy i v mimo−
školní činnosti podněcovali sportov−
ního ducha u svých žáků. Ti se pak
stávali členy Sokola, kam chodili pra−
videlně cvičit. V obci ani u školy sice
nebyla tělocvična, přesto se sporto−
valo. Přes zimní měsíce se cvičilo
v sálech místních hostinců. Cvičilo se
pravidelně v úterý a pátek, při ná−
cviku na Sokolské slety i častěji. Byla
to hlavně prostná cvičení, dále se cvi−
čilo na žíněnkách, bradlech, koni,
koze atd. S nacvičenými skladbami
pak místní sokoli vystupovali na míst−
ních i okolních Sokolských sletech
v Kyjově, Vracově, Bzenci, Koryča−
Osvětimanský zpravodaj

nech atd. Ti nejlepší pak na žup−
ních sletech i na Všesokolském sletu
v Praze. Zvláště vystoupení v Praze
před prezidentem T. G. Masarykem
a E. Benešem zanechalo v našich so−
kolech nezapomenutelné zážitky. Jak
se oteplilo, chodilo se cvičit na hřiště
do „Borků“ (blízko staré hájenky).
Žáci prováděli šplh na laně, přes−
koky překážek, skok daleký, vrh
koulí, hod kriketovým míčkem. Zá−
vodilo se v běhu na krátké i delší tra−
tě. Z míčových her se rychle rozvíjela
stále populárnější kopaná, pak vybí−
jená i košíková.
Členové Sokola pořádali pravi−
delně kulturní i sportovní akce. Hrá−
vali divadla v hospodě u Bubníků,
nacvičovali různé estrády. Z výtěžků
těchto akcí pak nakupovali sportovní

potřeby a vybavení. Velmi populární
byly zejména „Výlety do Borků“, po−
řádané v letních měsících. Zde se se−
šla v neděli odpoledne téměř celá ves−
nice a všichni se pěkně bavili.
Útlum v činnosti Sokola přinesla
okupace Čech a Moravy a s tím i spo−
jený zákaz jeho činnosti. Fašistům jeho
národní i pokrokové tradice vadily.
Po roce 1948 činnost Sokola v Osvěti−
manech začal pomalu upadat a spor−
tovní dění pak převzali fotbalisté,
šachisté, později i lyžaři, kteří vy−
budovali vlek ve Spářovech. Tento
stručný článek je věnován jako vzpo−
mínka všem bývalým členům Sokola
v Osvětimanech za všechno, co pro
sport a tělovýchovu v našem měs−
tyse vykonali.
L. Berka, kronikář

Školství v naší obci

Mateřská škola Osvětimany
Pobytem v přírodě ke štěstí,
úsměvu a zdraví dětí...“

Z

ase je tu červen, kdy na jedné
straně něco začíná – léto, doba
odpočinku, dovolených i vý−
letů, ale na druhé straně vždy něco
končí... Je to doba loučení, mnohdy
končí některá kamarádství, pro děti
odcházející do školy končí etapa
bezstarostného hravého dětství.
Snad bude i pro letošní předškoláky
loučení příjemným zakončením po−
bytu v mateřské škole a odnesou si
jen pěkné vzpomínky. Letos naši
školku opouští Natálka Sojáková,
Marek Vajčner, Ondřej Dudák a De−
nis Robek. Chystáme po ně opět
„Malou maturitku“, kde před rodiči
a pozvanými hosty prokáží, že jsou
dobře připraveni na další vzdělávání
a budou pasováni na školáky. Lou−
čení završí spaní ve školce s kama−
rády. Určitě nám budou v kolektivu
chybět, ale jsme připraveni přivítat
nové přírůstky. Po květnovém zá−
pisu dětí do MŠ jsme přijali šest no−
vých dětí – Moniku Žlebkovou, Lu−
káše Zálešáka, Natálii Mlčákovou,

Adélu Geryšerovou, Pavla Martínka,
Tima Sedláčka a kromě toho v červnu
ještě jednoho chlapečka Matyáše
Fichnu.
Během druhého pololetí školního
roku 2010/2011 jsme uskutečnili
spoustu akcí, máme hodně zážitků,
poznatků a mnohému jsme se naučili.
Prohlubuje se spolupráce s okolními
MŠ, vzájemně se navštěvujeme, pořá−
dáme divadelní představení, výlety
a další akce, což je pro nás všechny
výhodné hlavně finančně. Společně
jedeme též na závěrečný výlet do zá−
bavného centra „Galaxie“ ve Zlíně
a také se budeme plavit na lodi. Vě−
říme, že se nám podaří uskutečnit
i plánovanou návštěvu hasičského
sboru v Kyjově, kde bychom se měli
dovědět něco o jejich náročné a zá−
služné práci.
Letos jsme navštívili i Slovácké di−
vadlo, kde si děti vychutnaly atmo−
sféru opravdického divadla. V únoru
proběhl přímo v MŠ „Masopustní rej
masek“.
Nezapomínáme ani na tradici a li−
dové zvyky. V březnu jsme společně
s Morenou vyprovodili zimu ze vsi
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a v dubnu jsme si domluvili exkurzi
na hájence v Osvětimanech a podí−
vali se, jak žijí některá zvířátka a je−
jich mláďátka.
Velice poučnou i zábavnou akcí
byla návštěva Kovosteelu s ekologic−
kým programem a projížďkou vláč−
kem po celém areálu. Zde děti přímo
viděly, jak se odpad třídí a připra−
vuje na další zpracování, samy mohly
ukázat svoje znalosti z třídění od−
padu. O to s větší chutí se pak zapo−
jily s rodiči do sběru starého papíru.
Celkem bylo vybráno 1 353,5 kg pa−
píru a výtěžek bude použit ve pro−
spěch dětí MŠ. I letos proběhl kurz
plavání, kterého se zúčastnilo 15 dětí
a pokračuje se i ve výuce angličtiny.
Zúčastnili jsme se akce „Světový
běh Harmonie“ a běžce s pochodní
jsme doprovodili na školní hřiště,
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kde se odehrávaly zajímavé rituály.
MDD jsme s dětmi oslavili soutě−
žením, opékáním a občerstvením
na zahradě MŠ a tímto děkujeme
Sdružení rodičů MŠ Osvětimany
za finanční příspěvek.
Snažíme se, aby celá naše výchova
a vzdělání byly co nejvíce spjaty
s přírodou. Učíme děti dívat se ko−
lem sebe a vnímat krásu všemi
smysly. Učíme je citlivosti ke všemu
živému, vědomí, že my všichni jsme
součástí přírody a na nás všech zá−
leží, jak to tady bude v budoucnu
vypadat a každý může přírodě po−
máhat a chránit ji, i když je docela
malý.
Velice si vážíme krásného okolí
naší MŠ, velké prostorné zahrady,
kde můžeme pozorovat růst keřů,
stromů a rostlin s jejich proměnami

po celý rok. Kde sklízíme krásné
červené jahody, vaříme bylinkové čaje
z naší bylinkové zahrádky a můžeme
porovnávat jejich chutě a vůně, kde
sledujeme život veverek, ptáčků a růz−
ného hmyzu.
Letos jsme s pomocí pana školníka
postavili vlastní týpí, každý má vy−
pěstovanou svoji vlastní rostlinku
popínavých okrasných fazolí a nyní
už se těšíme, až se celé týpí zazelená
a poskytne nám úkryt a příjemný
stín.
Děkujeme všem, kteří nám jakkoli
během roku pomohli, ať už finančně,
nějakým dárkem nebo vlastní prací.
Každou pomoc vítáme a jsme za ni
vděčni.
Přejeme všem krásné léto, hodně
zdraví a samé sluníčkové dny.
Věra Rusňáková, vedoucí učitelka
Osvětimanský zpravodaj

Základní škola ve 2. pololetí školního roku 2010/2011

V

e 2. pololetí školního roku 2010/
2011 navštěvuje základní školu
v 1.–9. ročníku 132 žáků a 24
dětí mateřskou školku. V příštím
školním roce 2011/2012 nastoupí
do 1. ročníku 18 nejmladších žáků.
Na škole působí 16 pedagogických
pracovníků a 9 provozních zaměst−
nanců. Škola má nově zrekonstruo−
vanou školní družinu, školní klub
a školní jídelnu. Škola nabízí výuku
angličtiny, němčiny, kroužky ruš−
tiny a francouzštiny, výuku informa−
tiky a počítačových dovedností již
od 5. ročníku.
Významnou součástí vzdělávání
podle Školního vzdělávacího progra−
mu jsou projekty. Vyučování je pro
žáky pestřejší a zajímavější, více je
motivuje k aktivitě a přibližuje školu
k praktickému životu, učí žáky tvo−
řivě myslet a řešit přiměřené prob−
lémy, účinně komunikovat a spolu−
pracovat. Ve školním roce 2010/2011
probíhá celoškolní projekt „Pozná−
váme náš region“.
Projekt je zaměřen na regionální
výchovu s důrazem na lidovou slo−
vesnost, folklor, lidové tradice, zvy−
ky, památná místa a turistické cíle
v blízkém okolí naší školy.
První projektový den se uskuteč−
nil v měsíci březnu ve 4 dílnách
s názvy – Toulky historií a tradicemi,
Turistické cíle a příroda, S angličtinou
po regionu, S mapou a pohybem.
Na závěr proběhlo v tělocvičně vyhod−
nocení a prezentace žáků 2. stupně.
V květnu se žáci 2. stupně a 5. třídy
dočkali dalšího pokračování. Tato
etapa projektu dostala název „Puto−
vání“. Společně jsme se vydali za pa−
mátnými místy v Osvětimanech a je−
jich okolí, poznávali jsme přírodu
přímo v terénu a prověřovali si ze−
měpisné znalosti. Žáci ve družstvech
plnili různé úkoly v pracovních lis−
tech. Stará hájenka posloužila nejen
k odpočinku při opékání špekáčků,
ale žáci zde prokazovali i fyzickou
zdatnost v soutěživých hrách. Nej−
lepší skupiny byly nakonec vyhod−
noceny a obdržely čestný diplom.
Výsledky přijímacího řízení
školní rok 2010/2011
Tento školní rok opouští naši
školu 16 žáků. Kvalitní příprava žáků
Osvětimanský zpravodaj
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Žákyně 9. ročníku Lenka Blechová
obsadila 12. místo na MČR v šachu
děvčat do 16 let a 2. místo v 1. lize
v družstvu Starého Města.
Dvě družstva 1.–3., 4.–5. třídy se
zúčastnila okresního kola fotbalo−
vého turnaje McDonald’s Cup 2011.
Do tohoto kola postoupili žáci z okrs−
kového kola, kde se umístili na nád−
herném 1. místě. Z 8 škol skončili
na 4. místě. Chlapci si zahráli jako li−
goví fotbalisté na stadionu Slovácka
v Uherském Hradišti.
Školní družina
Do školní družiny je zapsáno ve škol−
ním roce 2010/2011 celkem 30 dětí.
I v tomto školním roce se uskutečnilo
několik akcí a soutěží. V říjnu se ko−
nal 2. ročník osvětimanské drakiády.
V prosinci jsme vyráběli přáníčka,
připomněli jsme si vánoční zvyky
a proběhla besídka u vánočního stro−
mečku. V březnu v Osvětimanech
proběhla literárně−dramatická pře−
hlídka školních družin. Přehlídky se
zúčastnilo 5 družin z okolních vesnic.
Naše družina si nacvičila pohádku
O Sněhurce a sedmi trpaslících, se kte−
rou jsme se předvedli i na Dni matek.
V dubnu jsme se zúčastnili okrskové
dopravní soutěže pořádané školní
družinou v Buchlovicích, kde jsme ob−
sadili pěkné 2. místo. V květnu jsme
vyhráli florbalový turnaj ve Zlechově.
Získali jsme zlatý pohár, který je oz−
dobou naší družiny.

na přijímací zkoušky, hlavně v čes−
kém jazyce a matematice, se proje−
vila tím, že 14 žáků bylo hned v prv−
ním kole přijímacího řízení přijato
na střední školy s maturitou, 2 žáci se
hlásí ke studiu na střední odborné
učiliště. Systematická příprava v hlav−
ních předmětech probíhala už od za−
čátku školního roku.
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ se usku−
tečnil 18. ledna. Bylo zapsáno 24 žáků.
Povinnou školní docházku 1. září 2011
zahájí 18 prvňáčků.
Úspěchy našich žáků –
olympiády a soutěže
Žáci se zúčastňují různých soutěží
a olympiád. V předmětech Čj, Aj, Z,
M, D proběhla školní kola olympiád.
Pěkného umístění v okresním kole ze−
měpisné olympiády získal žák 6. roč−
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níku J. Borovička a žákyně 7. ročníku
T. Svozilová v okresním kole olym−
piády Aj. Uskutečnilo se školní a okrs−
kové kolo soutěže „Zazpívej slavíčku“.
Byla obeslána literární soutěž B. B.
Buchlovana. Žáci 1. stupně se zúčast−
nili okrskové recitační soutěže, kterou
pořádal Dětský dům mládeže Šikula
v Uherském Hradišti.
Družstvo mladších žáků ve slo−
žení O. Vašek, M. Vrtal, M. Čevelík,
M. Hozza obsadilo v okresním kole
Přeboru škol v šachu čtyřčlenných
družstev 2. místo a postoupilo do kraj−
ského kola, které se uskutečnilo ve Vse−
tíně. Žákyně 6. třídy Leona Černo−
chová si vybojovala 2. místo v okres−
ním přeboru mezi děvčaty do 13 let,
dále 2. místo v krajském přeboru v ra−
pid šachu mezi děvčaty do 12 let a pří−
mý postup na zářijové mistrovství ČR.

Přednášky a besedy
 Holocaust a antisemitismus –
beseda pro žáky 9. třídy
 Základy společenské etikety
a stolování – beseda pro žáky
9. třídy
 Beseda se starostou a představiteli
Městyse Osvětimany I. stupeň,
9. třída
 Beseda o zvycích a obyčejích
v našem regionu
pro žáky I. stupně
 Beseda AIDS pro žáky 8. a 9. tříd
 Cyklus besed a přednášek
9. ročník:
1. Dospíváme v osobnost
2. Rozdílnost a tolerance
3. Láska a plánování rodiny
4. Světový názor
 Cyklus besed a přednášek
8. ročník:
1. Světový názor
2. Osobnost člověka
3. Povaha, charakter a vztahy
4. Jak najít toho pravého
5. Násilí a hranice ve vztazích
Osvětimanský zpravodaj

V měsících květnu a červnu usku−
tečnily třídní kolektivy pod vedením
svých třídních učitelů výlety
 1.–5. ročník – ZOO Lešná
 6., 7. ročník – Hájenka Haluzice
 8. ročník – rekreační středisko
Prudká
 9. ročník – Náchod a okolí
Exkurze
 exkurze 1. – 4. ročník Památník
Velké Moravy „Na Valech
ve Starém Městě, do Uherského
Hradiště − Sady „Špitálky“
 exkurze „Strážnice“ 6. třída
 exkurze Slavkov u Brna – 7. třída
 exkurze na výstavu
„Ze starých časů“ do Vřesovic
 exkurze žáků 9. třídy
do koncentračního tábora
Auschwitz v blízkosti
polského města Osvětim
 zájezd žáků do Německa
„Berlín a tropický ostrov“
Škola má ve svém vzdělávacím
programu širokou nabídku kroužků
a mimoškolních aktivit.
Ve škole pracuje 16 kroužků.
Základní škola získala finance
z operačního programu Vzdělání
pro konkurenceschopnost z oblasti
podpory Zlepšení podmínek pro
vzdělání na základních školách. Cí−
Osvětimanský zpravodaj

lem tohoto projektu je prostřednic−
tvím nových metod a nástrojů docílit
zlepšení stavu počátečního vzdělá−
vání na základních školách v ČR.
Zkvalitnění a zefektivnění výuky
bude dosaženo metodickým vzdělá−
váním pedagogických pracovníků,
tvorbou a následným používáním
metodických pomůcek a materiálů
ve výuce. Po zvážení se všemi peda−
gogickými pracovníky školy se za−
čalo čerpat z těchto šablon:
1) Inovace a zkvalitnění výuky
směřující k rozvoji
matematické gramotnosti
2) Inovace a zkvalitnění výuky
v oblasti přírodních věd
Pomoc potřebným
V tomto školním roce se uskuteč−
nila „Vánoční sbírka žáků a zaměst−
nanců školy“. Získané prostředky
7 510 Kč jsme darovali dětem z Koje−
neckého ústavu v Kyjově a druhou
část 5 000 Kč zaslali do Indie Sahibu
Khanovi v rámci projektu žáků 7. třídy
„Adopce na dálku.“
Škola se zapojila do sbírky „Čer−
vená stužka“ věnované prevenci
nemoci AIDS. Žáci společně s vyuču−
jícími přispěli 20 Kč a za to obdr−
želi malou červenou stužku jako
symbol této akce. Do této sbírky nám
přispěli i občané městyse Osvěti−

many. Celkem bylo vybráno 2 890 Kč.
Celá částka byla poukázána pro
Českou společnost AIDS pomoc, o. s.
a Dům světla.
Velmi dobrá spolupráce je se Sdru−
žením rodičů Osvětimany. SR uspo−
řádalo 5. února 50. Společenský ples.
Konal se v příjemné atmosféře Kul−
turního domu v Osvětimanech. Žáci
a žákyně 6., 7. a 9. ročníku, kteří do−
cházeli od konce října do tanečního
kroužku, nacvičili pod vedením paní
učitelky Z. Uřičářové čtyři taneční
skladby.
Sdružení rodičů financuje dopravu
na různé akce pořádané školou. Po−
dílí se na vítání prvňáčků při zahá−
jení školního roku, přispívá finančně
k zajištění Dne dětí. Z prostředků SR
byla zakoupena trampolína, kterou
žáci využívají o přestávkách a v mi−
moškolní činnosti.
Pro nedostatek financí jsme se
v tomto školním roce soustředili
na estetické vylepšení interiéru
a vstupu do školy. Byl proveden
barevný nátěr šaten a na pletivo
umístěny nástěnky ve tvaru stromů,
které se proměňují s ročním obdo−
bím. Na podlahu u šaten nalepeny
barevné číslice, písmena a geomet−
rické tvary.
Byly natřeny radiátory a žáci v pra−
covním vyučování zrenovovali la−
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vičky. Paní učitelky I. stupně zhoto−
vily nástěnky u tělocvičny. Byly in−
stalovány dva automaty na studené
a teplé nápoje. Jsou připraveny ná−
vrhy na vybudování učebny fyziky
a chemie a zahradního altánu.
Naše škola se nachází v krásném
areálu lesoparku, se sportovním
hřištěm, ovocným sadem a sklení−
kem.
Učitelé spolu s žáky věnují interi−
éru školy i úpravě okolí velkou po−
zornost. Toto krásné prostředí přímo
vyzývá k jeho ochraně a péči. Každá
třída pečuje o květinovou a estetickou
výzdobu ve své třídě, na chodbách
i ve třídách jsou nádoby na třídění
a sběr odpadů, v hodinách výtvarné
výchovy, přírodovědy, přírodopisu,
v pracovních činnostech aj. pracují
žáci s přírodními materiály.
Nejvíce času je věnováno úpravě
školní zahrady a okolí školy. Žáci hra−
bou trávu, stříhají keře a stromy, sadí
a okopávají kytičky, sklízejí švestky,
jablka a ořechy, které se využijí
k občerstvení žáků a vylepšení jídel−
níčku ve školní jídelně. Ve skleníku
jsou předpěstovávány květiny pro vý−
sadbu. Vypěstované petúnie, afri−
kány, muškáty a gazánie jsme na jaře
vysadili na okrasné záhony, do kvě−
tináčů a okrasných truhlíků.
K tradičním akcím patří sběr sta−
rého papíru a lepenky. V letošním
školním roce bylo nasbíráno celkem
9 000 kilogramů. Tuto akci každo−
ročně zajišťují žáci deváté třídy. Zís−
kané finanční prostředky se použijí
na odměny pro nejlepší žáky a třídní
kolektivy.
Svou prací chceme navázat na dob−
ré tradice naší školy, vytvořit dětem
zázemí, které rozvíjí tvořivost a sou−
časně zohledňuje jejich možnosti.
Rádi bychom vybavili každého žáka
vším potřebným pro úspěšný a ra−
dostný život.
Přejeme všem pěkné prázdniny
plné pohody, radosti a příjemného
sluníčka.
Pracovníkům Městyse Osvětimany
a přátelům školy děkujeme za spolu−
práci.
Podrobnější informace o jednotli−
vých akcích získáte na webových
stránkách školy.
Mgr. Petr Orlický, ředitel školy

Významné akce
ve 2. pololetí školního roku 2010/2011
 „Den otevřených dveří“
pro budoucí prvňáčky
a všechny zájemce o práci školy
 zápis žáků do 1. třídy na školní rok
2011/2012, bylo zapsáno 24 žáků
 celodenní projekt v anglickém
jazyce – práce s vtipy
a její následná prezentace
 lyžařský výcvikový kurz žáků
7. tříd lokalita Kohútka
 50. společenský ples Sdružení
rodičů při ZŠ a MŠ Osvětimany
s předtančením žáků
 Valentýn a Den čarodějnic
ve škole, Den klobouků
a šíleného oblečení –Crazy den
 „Vánoční sbírka žáků
a zaměstnanců školy“ – získané
prostředky 7 510 Kč jsme darovali
dětem z Kojeneckého ústavu
v Kyjově, druhou část 5 000 Kč
zaslali do Indie Sahibu Khanovi
v rámci projektu Adopce na dálku
 návštěva z boršické školy
v hodině Aj
 Červená stužka – Světový den
boje proti AIDS. Škola se zapojila
do sbírky „Červená stužka“
věnované prevenci nemoci AIDS.
Žáci společně s vyučujícími
přispěli 20 Kč a za to obdrželi
malou červenou stužku jako
symbol této akce. Do této sbírky
nám přispěli i občané městyse
Osvětiman. Celkem bylo vybráno
2 890 Kč. Celá částka bude
poukázána pro Českou společnost
AID pomoc, o. s. a Dům světla.
Všem, kteří se do sbírky zapojili,
děkujeme
 tři lyžařské zájezdy Ski areál
Kyčerka v rámci podpory
kulturních a sportovních aktivit
pro základní školy:
Nadace Děti − kultura − sport
v Uherském Hradišti
 vybudování kluziště a lyžování
na sjezdovce v Osvětimanech
 návštěva výstavy ve Vřesovicích
 plavecký výcvik pro 2. a 3. ročník

 návštěvy v Knihovně B. B. Buch−
lovana v Uherském Hradišti
 návštěva divadelního představení
ve Zlíně, filmového představení
v Osvětimanech
 výborné výchovné koncerty:
cimbálová muzika „RÉVA“,
rozloučení se školou
„Motýl a Erika“
 přijímačky nanečisto –
Gymnázium Staré Město
 „Bezpečnost silničního provozu“ –
Soutěž v jízdě zručnosti
na jarním kole
 příprava programu na „Den
matek“ v kulturním domě
 „Malé maturity“ 4. ročník
absolventských prací žáků 9. třídy
 návštěva Filmového festivalu
ve Zlíně
 sběr starého papíru a lepenky,
nasbíráno 9 000 kg
 turnaj dívek II. stupně ve vybíjení
 turnaj tříd ve florbale 1.–9. ročník
 turnaj v malé kopané
 fotbalový turnaj škol
ZŠ a MŠ Osvětimany
 sportovní den: atletika, fotbal,
vybíjená, volejbal…
 praxe 4 studentů SŠ – školení
žáků i pracovníků školy: tvorba
prezentace, Excel, práce s inter−
aktivní tabulí, práce v dílnách
 zájezd žáků do Německa
„Berlín a tropický prales“
 celá naše škola i MŠ
se zapojila do akce „Světový běh
HARMONIE“. Běh se uskutečnil
pod záštitou OÚ Osvětimany.
 „Den dětí“ se uskutečnil
ve spolupráci se Sdružením
rodičů Osvětimany formou
vycházek a soutěží
jednotlivých tříd.
 dopravní výchova žáků 4. třídy –
dopravní hřiště Uherské Hradiště
 slavnostní ukončení školního roku,
rozloučení s žáky 9. třídy,
vydání vysvědčení
Mgr. Petr Orlický, ředitel školy

Navštivte www.zsosvetimany.cz
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Spolková činnost

Oslava 90 let Sokola v Osvětimanech

V

sobotu 25. června proběhly
ve sportovním areálu TJ Osvě−
timany zdařilé oslavy 90 let
založení Tělocvičné jednoty Sokol.
Oslavy uspořádal náš městys
ve spolupráci s místní TJ. Slavnostní
sobotní odpoledne zahájil místo−
starosta L. Berka, který v krátkosti
připomněl historii založení Sokola
v Osvětimanech a seznámil návštěv−
níky s programem oslav. Pak násle−
doval projev starosty Otakara Berky,
který přivítal všechny přítomné
a vzpomněl význam založení míst−
ního Sokola pro rozvoj tělovýchovy
a sportu v Osvětimanech i širokém
okolí. Účastníky oslav pozdravil
i předseda TJ Osvětimany F. Důbrava,
který připomněl odkaz dr. M. Tyrše,

zakladatele SOKOLA u nás. Pak ná−
sledoval kulturně−sportovní program
oslav. Nejprve vystoupil Osvětiman−
ský smíšený pěvecký sbor pod ve−
dením pana učitel J. Cveka a svými
písněmi rozezpíval i ostatní. Poté
následovalo pěkné cvičení našich žen
a dívek, které připravila Mgr. Marie
Kordulová. Smíšená družstva míst−
ních hasičů předvedla ukázku svého
umění a zručnosti, kterou již několi−
krát osvědčila při likvidaci požárů.
Oběma vystoupením diváci mohutně
zatleskali. Naši mladí a úspěšní ša−
chisté sehráli několik zápasů v šachu.
Na závěr odpoledního programu
následovala fotbalové utkání „Bý−
valých hvězd“ osvětimanské kopané
proti současnému mužstvu mužů,

ve kterém nastoupil na chvilku
v brance teprve dvanáctiletý Filip
Pfeffer. Zápas velmi obohatily svým
originálním vystoupením místní
„roztleskávačky“. Výbor TJ uvažuje,
že by je angažoval i na další zápasy,
ale má obavy, že by je asi nezaplatil.
Po celé odpoledne byl pro děti k dis−
pozici „skákající hrad“, který zajis−
tila Hana Márová. Za všechny děti dě−
kujeme. O dobrou pohodu i náladu
se v hospodě staral Aleš Már a jeho
kolektiv. Zvlášť dobře vypečené a la−
hodně vyuzené klobásy servíroval
Radek Náplava. Večer následovala
taneční zábava s „COUNTRY KAPE−
LOU“ z Buchlovic, která tak zakon−
čila úspěšné oslavy 90 let od založení
Sokola v Osvětimanech.

Klub žen
Dětský karneval
Pohádková babička (Hana Mota−
lová) přivítala všechny masky i ro−
diče pěknou pohádkou. Pak se
masky seřadily do průvodu a po−
stupně se představily. Přišla za námi
také Šmoulinka (Martinková Š.) a ča−
rodějka (Hlaváčková M.). Během
programu došlo i na soutěže, malé
odměny, tancování a samozřejmě
i na tombolu a na vše, co ke karne−
valu patří. Velké díky patří sponzo−
rům za jejich příspěvky, za které se
mohly nakoupit hračky do tomboly.
Na závěr děti dostaly balónky, které
se těší jejich velké oblibě.
Tvoření s marcipánem
Akce tvoření s marcipánem se ko−
nala už podruhé pod vedením paní
Křemečkové J. Přinesla nám ukázat
spoustu tvořítek, ale i receptů, vychy−
távek a rad, jak jednoduše vytvořit
květiny a jiné ozdoby na dorty a zá−
kusky. Každá účastnice si své vý−
robky odnesla domů.
Den matek
Tak jako každým rokem jsme se
sešli, abychom společně oslavili
Den matek. Svá vystoupení si pro nás
Osvětimanský zpravodaj
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připravili žáci ZŠ a MŠ Osvětimany,
mladší i starší děti z DFS Klimentek
a na cimbál zahrál Jonáš Frýza. Pro−
gram zahájil a celou akci provázel
Patrik Slovák. V přísálí ženy připra−
vily prodejní výstavu rolád. Tím bych
chtěla poděkovat všem ženám, které
napekly rolády a věnovaly nám je da−
rem. Výtěžek byl použit na oslavu
Dne dětí (odměny, sladkosti, adt..).
Protože některé ženy pečou každý
rok, dovolte mi, abych ty letošní
představila: paní Mítková Š., Mota−
lová H., Hlaváčková J., Martinková Š.,
Struhová K., Vašková S., Chaloup−
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ková P., Blechová K., Chaloupková L.,
Hlaváčková M. Ještě jednou díky.
Den dětí
Letošní den dětí se vydařil, počasí
nám přálo až na pár kapek. Děti, ale
i někteří rodiče prošli pohádkový les,
všichni splnili úkoly a na konci je če−
kala malá odměna. Připravili jsme
občerstvení pro malé i velké (nealko,
alko nápoje a langoše). Všem moc chut−
nalo. U ohně jsme opekli špekáčky.
Přijeli za námi také naši hasiči. Pro
děti připravili program i odměny.
A přivezli také vodu. Spoustu vody!

A děti byly nadšené. Mokré, ale nad−
šené.
Chtěla bych poděkovat ženám,
které se podílejí na přípravách akcí.
A nejen ženám, ale i ostatním spol−
kům, jednotlivcům a všem ostatním,
kteří nám rádi pomohou.
Připravované akce
Září Hledání pokladu
30. 11. Lampiónový průvod
3. 12. Mikuláš
11. 12. Vánoční rozjímání
Za Klub žen Monika Hlaváčková

Osvětimanský zpravodaj

Letní kurzy
v Osvětimanech

L

etní kurzy v Kreativní dílně a her−
ním koutku Kamilka v Osvětima−
nech budou probíhat ve stejných
časech jako doposud.
Dne 9. 5. 2011 oslavila Kreativní
dílna roční fungování formou vý−
stavy na oslavách Dne matek.
Kreativní dílna s herním koutkem
Kamilka v Osvětimanech se stala ob−
čanským sdružením. Sdružení je dob−
rovolné, nezávislé, sdružující členy
na základě společného zájmu. Sdru−
žení je právnickou osobou.
Kreativní dílnu s herním koutkem
navštěvuje stále více dětí, maminek
s dětmi, ale i dospělých. Je volných
ještě pár míst, na které se můžete při−
hlásit na níže uvedeném čísle. I ty
nejmenší děti zde mají možnost si
pohrát v herním koutku, maminky si
mezitím můžou při dobré kávě vy−
tvořit výrobek.
Každý týden se věnujeme novým
technikám, jako např. gutta přání, ma−
lování na hedvábí, textil, sklo, kera−
miku, fimo modelování, odlévání

Osvětimanský zpravodaj

svíček, mýdel, sítotisk, iris folding,
decoupage, mozaikování, leptání,
mikroperličky, krakelování, tea bag
holding, smaltování, výroba šperků...
Za celý rok otevření dílny jsem ne−
opakovala stejnou techniku. Jen pár
technik se objevilo ve změněné po−
době.
Otevírací dobu, kontakt, vstupné,
nabídku kurzů na dva měsíce do−
předu najdete jako vždy na webo−

vých stránkách Osvětiman, na ná−
stěnce na náměstí, v obchodě Mar−
tex, v MŠ Osvětimany.
Budu se těšit na nové zájemce.
Nestyďte se a přijděte se za námi
podívat.
A věrným zájemcům o kreativní
tvoření chci poděkovat a budu se
i nadále těšit na jejich přízeň.
Mgr. Kamila Blechová
(tel. 724 970 875, 572 594 229)
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Velikonoční klepání

J

e určitě škoda, že se zapomíná
na menší církevní akce, které
kdysi neodmyslitelně patřívaly
...k životu na dědině. Konkrétně
mám na mysli zvyk související s Ve−
likonocemi, jímž je klepání – jinde hr−
kání. A proto jsme se rozhodli, že tuto
tradici obnovíme. Bohužel nám nikdo
z pamětníků nedokázal říct, kdy kle−
pání v Osvětimanech probíhalo napo−

sledy. Podle některých zdrojů jsme si
zjistili pravidla tohoto zvyku.
Organizací průběhu byli pověřeni,
nebo se sami pověřili tzv. párovníci –
vesměs nejstarší ministranti nebo žáci
základní školy. Seřadiště měli účast−
níci této klepačky před kostelem nebo
kaplí. Každé klepání se zahajovalo
modlitbou, potom párovníci uspo−
řádali průvod tvořený pouze chlapci

(děvčata onu výsadu respektovala)
a vyrazili s ním do ulic. Klepalo se od
poledne na Zelený čtvrtek až do rána
na Bílou sobotu. Nejsilnější a nejdelší
klepání probíhalo na Velký pátek, kdy
podle Bible došlo k ukřižování Ježíše
Krista. Za klepání byli chlapci odmě−
ňováni podle možností v navštíveném
domě. Nejčastěji dostávali pamlsek,
ovoce, ale občas i drobný peníz.
Přes Osvětimany procházel průvod
klepačů na Velký pátek 22. dubna
a je třeba dodat, že si to kluci užili.
Kateřina Struhová

Sbor dobrovolných hasičů Osvětimany

J

ako každým rokem je u Sboru do−
brovolných hasičů po Vánocích
a Silvestru období „klidu“. I přes
.. vrcholící topnou sezonu nebývá
v tomto období velké množství po−
žárů. A tak tomu naštěstí bylo i na ce−
lém území pod správou SDH Osvě−
timany. I díky tomu jsme mohli
věnovat více času teoretické přípravě
na budoucí nenadálé události. Stalo
se dobrým zvykem, že každý měsíc
první, nebo druhou sobotu v týdnu
děláme na hasičce schůzi členů, kde
je prostor tuto teorii dopodrobna
probrat.
Týdny nového roku postupně při−
bývaly a už se nám pomalu za okny
ukazovalo jaro. Období vypalování
trávy, údržby pozemků, zahrad a polí.
Naštěstí, jak se zdá, lidé z našeho
městyse i okolních vesnic si při mani−
pulaci s otevřeným ohněm počínali
obezřetně a nedošlo k žádnému po−
žáru.
Avšak naše siréna nezůstala za−
padána prachem a několikrát se ro−
strana 14

zezněla při ohlášení požáru. Jak
všichni víte, v areálu bývalé cihelny
dochází ke kompletní rekonstrukci,
která si vyžádala i demoliční práce.
Z těchto prací zde bylo větší množ−
ství dřevěného odpadu, který se sta−

vební firma rozhodla v areálu spálit.
Vše měli předem nahlášeno na ope−
račním středisku Hasičského záchran−
ného sboru, nicméně všímaví kolem−
jedoucí motoristé při spatření kouře
volali 150 i 112 kvůli strachu z mož−
ného požáru. Do cihelny jsme toto
jaro vjížděli asi třikrát – pokaždé se
jednalo o planý poplach.
Jako každoročně jsme letos dostali
za úkol tradiční stavění máje. Letos
se nás sešlo opravdu hodně. Hlavně
„nehasičů“, kteří nám přišli pomoct
se stavěním. Za tuto pomoc jsme moc
vděčni a doufáme, že to bude pokra−
čovat i v následujících letech.
Květen byl celkově nabitým mě−
sícem. Čtrnáct dní po stavění máje
jsme se rozhodli udělat sběr starého
železa. Jako vždy tyto peníze po−
slouží k dovybavení hasičů a na po−
platky spojené se soutěžením. Při
této příležitosti bych chtěl poděkovat
klukům, kteří vzali svoje vlastní trak−
tory a v neposlední řadě všem obča−
nům, kteří nám železem přispěli.
Osvětimanský zpravodaj

Týden po sběru jsme byli pozváni
od „profíků“ z Uh. Hradiště na sou−
činnostní výcvik. Součinnostní výcvik
je pořádán každoročně a má za úkol
vypilovat kooperaci mezi profesionál−
ními a dobrovolnými jednotkami. Le−
tošní náplní práce bylo např. naučení
manipulace s vysílačkami a radiosta−
nicí, vyprošťování zraněných ze zakou−
řených a nepřístupných prostor. Má−
lem bych zapomněl říci, co v květnu,
kdy mužská část sboru byla zaměst−
nána prací a povinnostmi, dělala naše
děvčata. Jako každoročně neseděla
doma, ale poctivě celý měsíc, za jaké−
hokoliv počasí trénovala na koupališti
Osvětimanský zpravodaj

na okrskové závody. Posledních čtr−
náct dní se k děvčatům přidali i kluci,
aby doladili svoji techniku.
A snaha se vyplatila. I přes nepří−
zeň počasí všechna tři družstva po−
razila okolní vesnice a umístila se
ve svých kategoriích na pozicích nej−
vyšších. SDH Osvětimany ženy –
1. místo, muži A – 2. místo, muži B –
1. místo. Ještě jednou všem moje sr−
dečná gratulace.
Byli jsme požádáni zdejším Klu−
bem žen o pomoc při pořádání Dět−
ského dne, který se uskutečnil 4. 6.
na staré hájence. S kluky jsme se do−
mluvili, že za dětmi vyjedeme a něco

málo jim ukážeme. A tak se i stalo.
Pro děti jsme si připravili poznávací
hru, zásah z auta na hořící objekt a zá−
chranu zraněného, nakonec pořád−
nou spršku pro všechny přítomné,
protože vedro na louce bylo neú−
nosné. Myslím, že na závěr bych jen
konstatoval – bavili jsme se my i děti.
Na závěr Vám všem občanům Osvě−
timan přeji, abyste si v letním období
užili slunce, dovolené a své rodiny
a abyste se nepotkali s žádnou neví−
danou událostí. Hasičům přeji také
krásné léto, ve kterém nebude po−
třeba žádného zásahu.
Za výbor SDH Patrik Slovák
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Rybářská organizace

R

ybářská organizace působící
v naší obci změnila název a ad−
resu svého působiště. Dří−
vější název„ Místní organizace Kory−
čany“ neodpovídal současné poloze
rybářských revírů v působnosti orga−
nizace. Ze strany členů z Koryčanska
ochabl zájem o práci ve výboru a pře−
vážné zastoupení v něm začali mít
členové z naší obce a z nejbližšího
okolí, proto byla schůzová činnost
přenesena do Osvětiman. Změna
názvu na Moravský rybářský svaz,
občanské sdružení Místní organizace
Osvětimany, znamenala pro nás řadu
administrativních úkonů, neboť in−
stituce se kterými organizace udr−
žuje nějaký vztah bylo nutno změnit
z působnosti v Kroměříži do Uh. Hra−
diště, ke kterému je nyní naše organi−

zace místně příslušná. Přechod do pů−
sobnosti institucí v Uh. Hradišti byl
zvládnut bez velkých problémů. Také
na úrovni našeho nadřízeného orgánu
– rady MRS Brno jsme příslušné
změny dosáhli poměrně hladce.
Jak jsme přišli o dřívější rybářské
revíry z okolí Koryčan? Původní re−
vír „Lísky“ byl v rámci restituce vrá−
cen hraběnce Potztatské, rybník
„Kachník“ si pronajal do vlastního
užívání od Městského úřadu Koryča−
ny jeden z našich členů a přehradu
Jestřabice zprivatizoval MVDr. Šlesin−
ger, občan Koryčan. Zbývající rybářské
revíry – přehrada Osvětimany a Vře−
sovský rybník jsou v blízkosti obce
a z hlediska obhospodařování jsou
pro většinu členů snadno dostupné.
Převážná část členské základny, a to

je nás více než 300, jsou členové z oko−
lí Osvětiman a Koryčan. Máme však
členy i z Hodonínska, Uherskohra−
dišťska, dokonce z Uherskobrodska.
V měsíci květnu jsme zorganizo−
vali již třetí Rybářské závody na pře−
hradě Osvětimany. Přes nepřízeň
počasí byla účast poměrně slušná.
V budoucnu máme záměr tyto zá−
vody povýšit na kulturní akci s účastí
veřejnosti tak, jak to probíhá v jiných
rybářských organizacích.
Každoročně organizujeme školení
nových členů, především mládeže,
za účelem nabytí znalostí k získání
rybářského lístku. V letošním roce
se školení a následných testů zúčast−
nilo 12 žáků a 6 dospělých občanů –
všichni uspěli.
Ing. Josef Miroš, jednatel MO

Historie – Včela moravská L. P. 1921

V

šem včelařským spolkům a jich
členům oznamuji, že došlo vy−
řízení naší žádosti od cukerné
komise. Cukru máme povoleno tři−
kráte tolik, než jsme žádali. Takže
mohou dostati z množství včelařské
spolky tolik, kolik budou potře−
bo−vati. Cena cukru je K 7.−. V Če−
chách platí němečtí včelaři z cukro−
varů za kilogram K 10.83 – 10.85,
v Rakousích za Pískem za smíšený
cukr platí K 98.− dle našich peněz něco
přes K 16,−. A naproti tomu prodává
se med i za K 20,− kilogram.“
Laciné úle
Dosud používaných rámků v le−
tech 1921 místo našich tří rámečků

„
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(25 x 13,2 cm.) návrh přejít na vídeň−
skou míru (25 x 20 cm). Tím se oproti
našim „rámečkům“ zvětší skutečná
užitečná plocha voštin v plodišti.
Proto nedoporučuji nikomu, aby si
vyráběl úle na rámky 24 x 39 na stu−
denou stavbu. A teď ještě něco o láci
úlů. Každý včelař dosvědčí, že je lépe
nevčelařit vůbec, nebo jen v několika
dobrých, přesně vyrobených úlech, než
zlobiti se s množstvím špatných, ne−
přesných beden, v nichž je práce hoto−
vým očistcem. Nejlacinější úl člověku
během doby přejde nejdráže násled−
kem zbytečně promarněného času
a užitku. Laciné úle. Ptáte se, jaký by
to byl úl? Takovýto: amerikán na ši−

roko−
nízkou
Nástavkové úly
mír u
39 x 24
cm. Takový úl o 11 rámcích v plodišti
sestává ze dna plodiště pro 11 rámků
a víka, vše z palcových, hoblovaných
desek. Medník může být z tenkých
bedničkových deštic, nebo možno
za medník použít stejného truhlíku
jako pro plodiště. Jeden moravský
spolkový stojan nebo včelnicový ame−
rikán se letos nabízí za 160 − 200 K
(1920). (Poznámka autora Ing. C. P.
Hájka).
Co bylo nepochopitelné před 90
lety, je v současné době odzkoušeno
Osvětimanský zpravodaj

a překonáno. V dnešní době se v růz−
ných kombinacích na rámkové míře
39 x 24 běžně včelaří a je oblíbenou
rámkovou mírou.
O pastvě včel
(Přeneseno na Sjezdu včelařů
v Praze 16. května 1921).
Ať jakkoli ideálně pohlížíme na „po−
esii hospodářství“, přece znamená, že
byť ne vždy hlavním a jediným, tedy
jistě ne posledním důvodem včelaření
je: přímý užitek – „plný hrnec medu“.
Tomu účelu věnujeme nejmožnější
zřetel, k němuž směřují všechny naše
kroky. Vyrábíme „nejlepší“ úle, po−
můcky a nástroje.
A která je nejdůležitější podmínka
včelaření? Víme to všichni: Pastva.
Meduje−li“ každý plot a kůl“, tu i kaž−
dý včelař v horším úle těží med, a kdo
k tomu ještě přispěje rozumným cho−
vem, vytěží ho teprve hojně...“
Vrátíme se z historického pohledu
do současnosti.
Dnešní úly nejsou nikterak prošpi−
kované technologiemi a moderními

materiály, jak by se možná mohlo
od soudobého překotného vývoje
techniky a technologií očekávat. Sice
včelaři okusili v osmdesátých letech
20. století pokusy o začlenění novo−
dobých materiálů do včelařství, ale
tradiční materiály obstály na jedničku
a to zvláště v těch oblastech, kam při−
chází paní zima. A tak jak rychle při−
šly na trh například polystyrenové
úly, plastové mezistěny apod., tak
také rychle odešly. Včelařina tak zů−
stává krásným oborem (pro mnohé
koníčkem), kde spolu s ocelí a jinými
kovy vítězí přírodní materiály jako je
dřevo a včelí vosk, který se jako pro−
dukt včel do včelstev zase navrací.
Soudobý úl je v podstatě speciálně
upravená dřevěná bedna čtvercového
nebo obdélníkového půdorysu, se
speciálně upraveným dnem a s něko−
lika tzv. nástavky. Odmyslíte−li si to−
tiž ono zmíněné dno (oddělíte−li jej
od zbytku bedny – a ve skutečnosti
tomu u některých typů úlů tak i je),
pak zbytek bedny je onen nástavek.

A tak je úl vlastně tvořen jedním dnem
a několika nástavky a říká se mu „ná−
stavkový“. V určitých ročních obdobích,
podle toho jak jsou včelstva silná (a ta
jsou silná podle toho, kolik kvete
v okolí rostlin), včelaři úly podle po−
třeby rozšiřují o další nástavky. V létě
pak může být úl tvořen i osmi nástavky
a dosahovat výšky třeba 2 metry.
V zimním období pak zase bývá zpra−
vidla tvořen jedním, dvěma až čtyřmi
nástavky. Už to něco napovídá o dyna−
mice rozvoje včelstva v ročním období.
Naše členská základna: pí Fojtová
Petra, ing. Rebrošová Kateřina,
p. Janča Jiří, Kachtík Jaroslav, Klí−
ger Václav, Kolaja Josef, Machálek
Jaromír, ing. Miroš Josef, Pavlík Sta−
nislav, Pavlík Jiří, Sedlář Jiří, Šišák
František, Hrušťák Petr a Motal Ra−
doslav. Další tři vážní zájemci rozšíří
řady včelařů v tomto roce. Průměrný
věk včelařů je 46,7 roků. Je pečováno
o 143 včelstev a to je v průměru 9,5
včelstev na včelaře.
František Šišák

Sport v naší obci

Šachový klub – mládež od zimy do jara 2011

N

aše šachová mládež pokračo−
vala v úspěšně rozjeté sezó−
ně, která začíná v září. Došlo
ke změně u trenérů. Vzhledem k časo−
vému zaneprázdnění přestal u nás
trénovat pan Ludvíček. Děkujeme mu
za podzimní výpomoc. Po novém roce
jsme získali k panu Tomkovi zkuše−
ného šachistu a bývalého trenéra pana
Macků, který se plně zapojil do zimní−
ho a jarního trénování. Pánům Macků
i Tomkovi patří velký dík za to, jak se
věnují naší mládeži. Trénování jsme
ukončili poslední květnový čtvrtek
a znovu začneme zase po prázdninách.
Asi to budou opět čtvrtky v základní
škole a v klubovně.
V sezóně hráli naši hráči soutěže
družstev i jednotlivců. Reprezentovali
naši obec i naši školu. Velký dík patří

vedení školy za to, že jsme mohli vy−
užít jejich prostor k tréninku, zvláště
začínajících šachistů.
Začnu soutěžemi družstev. I když
jsou šachy silně individuální sport,
až v soutěžích družstev se projeví
osobnosti jednotlivých hráčů.
V prosinci loňského roku se druž−
stva naší školy zúčastnila okresního tur−
naje škol Uherské Hradiště. Družstvo
1.−5. třídy vybojovalo skvělé 2. místo
a zajistilo si postup do krajského kola.
Družstvo hrálo v sestavě Michael
Hozza, Ondřej Vašek, Martin Vrtal a Mi−
roslav Čevelík. V historii našeho oddílu
se nám to podařilo podruhé. V kraj−
ském kole jsme sice vybojovali „až“
sedmé místo, ale protože družstvo
může hrát ve stejné sestavě i příští rok,
je toto místo pro nás příslibem.

Výsledná tabulka krajského školních družstev

Poř. Družstvo
1 ZŠ Hošťálková
2 ZŠ UNESCO Uh. Hradiště
3 ZŠ Malenovice
4 ZŠ Slovan Kroměříž
5 ZŠ Slavičín − Malé Pole
6 ZŠ Francova Lhota
7 ZŠ Osvětimany
8 CZŠ Kroměříž
Osvětimanský zpravodaj

1
*
0
1
1
0
0
0
?

2 3
4 3
* 2
2 *
1 1
1 1
1 3
2 2?
0 2

4 5
3 4
3 3
3 3
* 2
2 *
2 1
1 1?
1 1

6 7 8
4 4 3?
3 2 4
1 1? 2
2 3 3
3 2? 3
* 3? 2
? * 3?
2 ? *

PH 1 PH 2 PH 3
25,5
14
0
17
10
0
13,5
6
0
13
6
0
12,5
7
0
12,5
6
0
11
5
0
7
2
0

Největšího úspěchu v soutěži druž−
stev jsme dosáhli v krajském přeboru
družstev mladších žáků. V sestavě
Erika Náplavová, Ondřej Vašek, David
Svozil, Petr Vajčner, Martin Vrtal a Mar−
tin Čevelík jsme vybojovali výborné
čtvrté místo. Z družstev okresu Uher−
ské Hradiště jsme byli první. Je to pro
nás historický úspěch a doufejme, že
nebude poslední. Příští rok už sice ne−
mohou hrát tuto soutěž Erika Nápla−
vová, Leona Černochová a Petr Vajčner,
ale snad vychováme kvalitní náhrady.
Nejvíce bodů připsali hráči na zadních
šachovnicích Martin Vrtal (5 bodů)
a Martin Čevelík (5.5 bodu). Přebor se
hrál v Kateřinicích a pokud se řekne
Kateřinice, tak si každý fanda hokeje
vybaví – výroba puků. S hokejovými
puky vyrobenými v Kateřinicích se
hraje v mnoha světových soutěžích
a mistrovstvích světa. Jako bonus tohoto
turnaje jsme si prohlédli jednu z nej−
větších sbírek puků.
Nejdůležitější soutěží pro náš oddíl
je krajský přebor družstev starších žáků.
Hrají se zde již vážné partie (každý hráč
má na partii 1 hodinu) a hráči musí své
partie zapisovat do partiáře. Tuto sou−
těž mohou hrát hráči narození v roce
1996 a mladší. Bohužel věkově jsme
strana 17

Krajský přebor družstev mladších žáků

Poř. Tým
Part.
1 Sokol Hošťálková
7
2 Sokol Postoupky
7
3 Zbrojovka Vsetín
7
4 KK−ŠK Osvětimany
7
5 ŠK Staré Město
7
6 ŠO Kunovice
7
7 Sokol Slavičín
7
8 ŠK Zlín
7
9 SK Boršice
7
10 ŠK ZLÍNTERM Zlín
7
11 ŠO TJ Sokol Bystřička 7
v této kategorii měli jen Lukáše Ná−
plavu a zbytek družstev tvořili hráči
z družstva mladších žáků. I přes snahu
Lukáše, který se se 4,5 body dělil o první
místo s Jáchymem Barešem ze Zbro−
jovky Vsetín, jsme skončili až na sed−
mém a tedy sestupovém místě. Ostatní
hráči – Erika Náplavová, Ondřej Vašek,
Leona Černochová a David Svozil –

také bojovali, ale věkový rozdíl 3−5 let
byl poznat. Ještě v posledním kole se
rozhodovalo ve vzájemném souboji
mezi námi a družstvem Zlína, ale bo−
hužel jsme pouze remizovali a to nám
nestačilo.
Takže příští sezónu se budeme
snažit vyhrát krajskou soutěž a kvali−
fikovat se do přeboru. Celou sezónu

Krajský přebor starších žáků

Poř. Tým
1 Zbrojovka Vsetín
2 ŠK Staré Město C
3 ŠO Kunovice
4 Sokol Hošťálková B
5 Sokol Ústí
6 ŠK Zlín
7 KK−ŠK Osvětimany
8 TJ ŠO Zborovice

strana 18

1
*
1,0
2,0
0,5
0,5
2,0
0,5
0,0

2
3
4
4,0 3,0 4,5
* 3,0 4,5
2,0
* 3,0
0,5 2,0
*
2,5 3,0 2,0
1,0 1,5 1,0
0,0 0,5 1,5
1,5 0,0F 0,0F

5
4,5
2,5
2,0
3,0
*
2,0
2,5
0,0

6
3,0
4,0
3,5
4,0
3,0
*
2,0
1,0

7
8
4,5 5,0
5,0 3,5
4,5 5,0F
3,5 5,0F
2,5 5,0
3,0 4,0
* 5,0F
0,0F
*

Body
21
16
12
12
11
6
4
0

Skóre
28,5
23,5
22,0
18,5
18,5
14,5
12,0
2,5

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

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

− MPSum
0
82
1
85
2
78
3
69
3
84
3
70
3
54
4
80
3
79
5
58
5
61

Skóre Body
30,0
21
29,0
18
29,5
15
20,5
12
21,5
10
18,5
10
19,5
10
15,5
9
18,5
8
14,0
6
12,5
4

jsme hned po posledním kole rozebrali
v McDonaldu ve Zlíně.
Šachové soutěže nejsou jenom sou−
těže družstev, ale i soutěže jednotliv−
ců. Pro náš oddíl byla asi nejprestiž−
nější krajská série čtyř turnajů GP,
z nichž lze vybojovat přímý postup
na zářijové Mistrovství České repub−
liky v rapid šachu. Největšího úspěchu
dosáhla naše děvčata v kategorii děv−
čat do 12 let. Erika Náplavová tuto ka−
tegorii vyhrála, Leona Černochová vy−
bojovala výborné druhé místo a obě si
zajistily přímý postup na zářijové Mis−
trovství ČR v rapid šachu. V kategorii
chlapců do 10 let dosáhli výborných vý−
sledků Ondřej Vašek 7. místo, Martin
Vrtal 9. místo a David Svozil 11. místo.
Do turnajů se zapojili naši nejmladší Jo−
sef Vrtal, Jakub Vašek a Marek Vajčner,

Osvětimanský zpravodaj

ale i další hráči – Filip Pfeffer, Miroslav
Čevelík, Petr Vajčner, Michael Hozza
a Martin Čevelík – svými dobrými vý−
sledky pomohli družstvu Osvětiman
v hodnocení oddílů Zlínského kraje
vybojovat pěkné 6. místo mezi 27 druž−
stvy v kraji.
Další prestižní soutěží je Regionální
přebor žáků okresu Uherské Hradiště.
Naši hráči vybojovali 2 zlata, a tedy
2 tituly přeborníka okresu Uherské
Hradiště. Bylo to v kategorii žáků do
9 let – Ondřej Vašek a v kategorii děv−
čat do 13 let Erika Náplavová. V kate−
gorii děvčat do 13 let Leona Černo−
chová vybojovala stříbro. Výborné bylo
i v kategorii chlapců do 9 let 5. místo
Marka Vajčnera, 7. místo Josefa Vrtala
a 9. místo Jakuba Vaška. Všichni tito
by měli bojovat v příštím roce o medai−
le. V kategorii chlapců do 11 let pak jsou
pěkná tato umístění− 8. místo Martina
Vrtala, 9. Miroslava Čevelíka, 11. Mar−
tina Čevelíka, 13. Davida Svozila a v ka−
tegorii chlapců do 13 let 6. místo Petra
Vajčnera.
Sladkým bonbónkem je pak pro naše
hráče turnaj Hradní věž v Brumově−
Bylnici. Tento turnaj je otevřený pro
hráče do 18 let. Má dvě kategorie – tur−
naj A pro hráče starší 12 let a turnaj B
pro hráče do 12 let. Turnaj probíhá
ve školní jídelně a finále je pak na Bru−
movském hradě, kde první dva hráči
turnaje A hrají finálovou partii živými
šachy – pokud někdo viděl Harry Pot−
tera 1, tak ví, jak to asi probíhá. Po loň−
ském úspěchu, kdy Erika Náplavová
vyhrála turnaj B, jsme čekali, jak se
našim hráčům povede letos. K naší ra−
dosti Jakub Náplava v turnaji A vybo−
joval skvělé 2.místo a za našeho po−
vzbuzování hrál finále na hradě živými
šachy. Soupeře měl velmi těžkého –
Ondru Karlíka z Hošťálkové.
Černými figurami prohrál, ale pro
mnohé naše mladší šachisty to bylo ur−
čitě povzbuzení. V turnaji A pak ještě
pěkně zahráli Lukáš Náplava 18. místo,
Erika Náplavová 24. místo, Leona
Černochová 34. místo.
V turnaji B pak dlouho Ondřej Va−
šek útočil na medaili, ale nakonec vy−
bojoval „jen“ 5. místo, Martin Vrtal 13.,
David Svozil 22., Josef Vrtal 32., Tomáš
Marek 37. a Jakub Vašek 39. místo.
Cestou domů nás trošku mrzelo, že
nebyla pouť ve Štítné (šachový turnaj
byl o týden dříve než pouť), ale příští
rok ji snad stihneme.
Na závěr celé sezóny jsme pak uspo−
řádali pro všechny naše hráče i zájemce
turnaj ve škole. Tento turnaj vyhrál
Ondřej Vašek před Martinem Vrtalem
Osvětimanský zpravodaj

a Leonou Černochovou. Všichni hráči
si odnesli drobnou cenu.
Zajímavé pro náš oddíl je krajské
hodnocení mládeže. Do tohoto hodno−
cení se započítávají počty družstev
a počty hráčů oddílů, kteří se soutěží
účastní. Hráči se berou do věku 18 let.
Hodnocení je vždy za kalendářní rok.
K dispozici je tedy hodnocení za rok
2010. Na okrese jsme v tomto hodno−
cení na 4. místě a v kraji na 8. místě
mezi 28 družstvy, které se v r. 2010
účastnily mládežnických soutěží.
Celkově se do šachových soutěží
zapojilo 16 dětí. Dalších asi 5 dětí na−
vštěvovalo jen šachový kroužek při
škole v Osvětimanech.

Všechny úspěchy našich dětí jsou
podmíněny souhrou mnoha faktorů.
Především patří dík našim trenérům
pánům Macků a Tomkovi. Dále je za−
potřebí poděkovat samotným hrá−
čům za předvedené výkony, rodičům
za podporu svých dětí, vození dětí
na turnaje, sponzorům za finanční
podporu, bez které bychom buď nedo−
sahovali uvedených výsledků, nebo se
nemohli věnovat tolika dětem. Velký
dík patří i vedení školy a obce za pro−
story, ve kterých naše děti trénují.
Všem přeji pěkné prázdniny a do−
volenou, aby si odpočinuli a načerpali
hodně sil na novou šachovou sezónu.
Petr Náplava

TJ Osvětimany

Mužstvo mužů

F

otbalové mužstvo mužů TJ
Osvětimany ukončilo v sobotu
18. června 2011 svou v pořadí
čtvrtou sezónu v I. B třídě krajské
soutěže Zlínského kraje.
Jak vypadalo fotbalové jaro 2011
u mužstva našich mužů a jak skon−
čilo v mistrovské sezóně 2010/2011?
Zde přináším rekapitulaci všech do−
sažených jarních výsledků.
V polovině ledna začaly pravidelné
úterní a sobotní tréninky. K mužstvu
nastoupil staronový trenér Jiří Penner,
který s ním absolvoval únorové zimní
soustředění v Čeložnicích, zaměřené
hlavně na získání fyzické přípravy.
Od začátku února do 20. března se
naši muži zúčastnili Zimního turnaje
ve St. Městě, kde dosáhli těchto vý−
sledků:
TJ Osvětimany : TJ Sušice
1:2
TJ Osvětimany : Koryna Koryčany 4 : 6
TJ Osvětimany : Jiskra St. Město 6 : 3
TJ Osvětimany : SK Zlechov
5:1
TJ Osvětimany : TJ Kudlovice
3:1
TJ Osvětimany : TJ Kostelany
5:1
Celkově jsme obsadili 2. místo s po−
čtem bodů 15 jako první Sušice a skó−
rem 28:14. Nejlepšími střelci našeho
týmu byli: R. Dobeš s 12 brankami
a M. Brhel se 6 brankami.
Jarní mistrovskou soutěž 1. B třídy
zahájili naši muži 2. 4. na domácím
hřišti proti Jiskře Otrokovice a pro−
hráli 0 : 1. V dalším kole vyhráli v Šu−
micích 3 : 2. Branky dali: L. Křeme−
ček, Dobeš a Karlín. Ve třetím zápase
porazili doma Jalubí 1 : 0 brankou

R. Křemečka. Následovaly prohry
2 : 0 ve Zlechově a 0 :2 doma se Strá−
ním.
Pak naši muži příjemně překvapili
výhrou 2 : 1 v Bojkovicích. Následo−
valo domácí vítězství
2 : 0 nad Slavkovem, poté další
a zcela zbytečná prohra 2 : 3 v Havři−
cích. V domácím zápase jsme pře−
stříleli mužstvo Sušic 6 : 3. O naše
branky se podělili R. Křemeček 2 x,
R. Dobeš 2x, Z. Drobil 1 a vlastní.
V zápase v Kudlovicích následovala
prohra 1 : 2. Branku dal Brhel.
V posledním domácím zápase le−
tošní mistrovské sezóny jsme se utkali
s mužstvem Hluku B, který bojoval
o záchranu. Po vyrovnaném 1. polo−
čase naše mužstvo v druhé části zá−
pasu zcela ovládlo hru a vstřelilo další
dvě branky, když další šance zaho−
dilo. Branky dali: Brhel, Udržal a Do−
beš. K poslednímu zápasu jelo naše
mužstvo do Zlámance, který byl v ta−
bulce před námi jen díky lepšímu
skóre. Po výborném výkonu jsme zví−
tězili 4 : 1. Branky: Dobeš 3x, Brhel 1x.
Po skončení mistrovské sezóny
2010/ 2011 obsadilo mužstvo mužů
v I. B skupiny C Zlínského kraje
velmi pěkné 4. místo. Získalo 47 bodů,
celkové skóre 55 : 37.
Poděkování za vzornou reprezen−
taci TJ Osvětimany i našeho městyse
patří celému mužstvu a realizačnímu
týmu v čele s novým trenérem Jiřím
Pennerem. Hoši děkujeme!
Výbor TJ Osvětimany
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Mužstvo dorostu

Zveme vás

J

Pátek 15. 7. ve 20:00 hodin

arní mistrovské zápasy se našim
dorostencům moc nevydařily,
o čemž svědčí dosažené výsledky.
. Po nadějném podzimním umístění
v horních patrech tabulky následoval
po jaru pád do dolní části okresního
přeboru.
Jarní mistrovské zápasy začali naši
dorostenci prohrou 3 : 0 v Březolu−
pech. V následujícím kole podlehli
doma 3 : 4 mužstvu Šumic. Branky
dal Červenka. V dalším zápase pro−

Pozvánky

Kulturní akce
ve II. pololetí 2011
Červenec

17. 7.

Nedělní odpoledne
pro důchodce

Srpen

7. 8.
21. 8.

Zahájení podzimní
fotbalové sezóny
Nedělní odpoledne
pro důchodce

Září

11. 9.
18. 9.

O pohár starosty Osvětiman
8. ročník šachového turnaje
v rapid šachu
Nedělní odpoledne
pro důchodce

Říjen

8.−9. 10. Slovácké hody s právem
16. 10. Nedělní odpoledne
pro důchodce
Listopad

6. 11. Oslavy 60 let od otevření
budovy Základní školy
v Osvětimanech
IV. setkání důchodců
20. 11. Nedělní odpoledne
pro důchodce
26. 11. Divadelní bál
30. 11. Lampionový průvod
Prosinec

3. 12. Mikuláš
11. 12. Vánoční rozjímání
17. 12. Vánoční koledování –
Dětský folklorní soubor
Klimentek
18. 12. Nedělní odpoledne
pro důchodce

hráli v Jarošově 6 : 2. Branky: Červenka
a Trefilík. V domácím zápase podali
nejlepší, ale bohužel ojedinělý výkon
a porazili Bánov v poměru 6 : 1. Bran−
ky: Červenka 2x, Trefilík 2x, Palica
2x.V Nivnici podlehli kontumačně
3 : 0, to nebyla chyba dorostenců, ale
chybné administrativy při rozpisu
zápasů, za což se dorostencům moc
omlouváme. V šestém kole měli do−
rostenci volno. V dalším zápase pod−
lehli ve St. Městě 3 :0. Doma prohráli
s Vlčnovem 3 : 5. Branky Struha 2 x,
Palica. Následovala těsná prohra
v Ostrožské Lhotě v poměru 5 : 4.
Branky Blecha, Trefilík, Palica, And−
rýsek. Na domácím hřišti podlehli
favorizovanému mužstvu Kněžpole
0: 2. V posledním jarním mistrovském
zápase těsně prohráli v Hluku a to
3 : 2. Branky: Trefilík.
Naše mužstvo dorostenců se
v okresním přeboru mistrovské se−
zóny 2010/2011 umístilo na 8. místě.
Získalo celkem 20 bodů a skóre
52 : 56. Poděkování patří trenéru
mužstva J. Hanákovi, který pravi−
delně a obětavě docházel na všechny
tréninky a také všem funkcionářům
a dobrovolníkům, kteří naše doros−
tence vozili svými osobními auty
na zápasy. Mužstvo dorostu bude
opět hrát od podzimu v okresním
přeboru.
Velké uznání i poděkování za fi−
nanční podporu osvětimanského
fotbalu patří všem sponzorům, dále
obětavým funkcionářům, bez kterých
by se fotbal v Osvětimanech nemohl
hrát na tak vysoké úrovni.
Upozornění
Výbor TJ Osvětimany má velký
zájem obnovit opět fotbalové mužstvo
žáků, které začne hrát své mistrovské
zápasy na podzim v Osvětimanech.
Obracíme se s velkou prosbou na ro−
diče mladých osvětimanských fot−
balistů, aby své talenty přihlásili.
Děkujeme.
Výbor TJ Osvětimany

do kina
Zkus mě rozesmát
Film USA (hrají: Jennifer Aniston,
Adam Sandler, Nicole Kidman)

Pátek 29. 7 ve 20:00 hodin

Rychle a zběsile 5
Film USA (hrají: Vin Diesel, Paul
Walker, Dwayne Johnson)

Pátek 12. 8. v 18:00 hodin

V peřině
První český 3D muzikál (hrají
Eliška Balzerová, Lucie Bílá, Bo−
leslav Polívka, Karel Roden, Jiří
Mádl, Nina Divíšková, Anna
Stropnická, Arnošt Goldflam,
Nicol Moravcová)

Pátek 26. 8. ve 20:00 hodin

Lidice
Český film (hrají: Karel Roden,
Zuzana Bydžovská, Zuzana Fia−
lová, Jan Budař)
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Příloha

Fotogalerie z oslav 90 let Sokola
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