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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
opět je tu červenec roku 2016 a dostává se Vám do rukou další číslo
našeho zpravodaje. První polovina roku je vždy poněkud slabší, co se
týká investičních akcí v obci. V první polovině roku dominovaly spíše
akce kulturní a sportovní. Jistě se v samostatných článcích dočtete
o velkých úspěších malého i velkého Klimentku, známého již i za hranicemi naší republiky. To samé se dá říci i o Festiválku, který je rok od
roku známější a navštěvovanější i o mladých šachistech a fotbalistech.
Dosáhnout těchto úspěchů není zdaleka jednoduché a bez pomoci
rodičů by to ani nešlo. Přesto hlavní tíha úspěchu leží na vedoucích
těchto souborů a družstev. Bez jejich dovednosti, znalosti a časové náročnosti by to nešlo. Nechci je nyní jmenovat. Jistě tak bude učiněno
později, ale poděkovat musím. Mnozí z našich občanů nemají zdání,
kolik času tito vedoucí obětují pro úspěch a dovednost dětí působících
v těchto souborech. To platí i pro mladou cimbálovou muziku, která je
jejich součástí, tak i pro děti působící v ZUŠ, v šachovém oddíle a malých fotbalistů. Všichni dosáhli vynikajících výsledků, za což jim patří
velké poděkování a zvláště pak jejich vedoucím. Ještě jednou upřímné
díky Vám všem. To platí také pro všechny, kteří se podíleli na přípravách
a organizaci oslav výročí obce a farnosti. Jistě mně dáte za pravdu, že
vše proběhlo důstojně, a na vysoké úrovni, včetně vydání nové knihy
o Osvětimanech vydané u příležitosti těchto oslav. A tak ještě jednou
děkuji členům kulturní komise, babičkám, farníkům, členkám sboru
pro občanské záležitosti, hasičům a dalším občanům, kteří se zapojili.
Vážení, bez Vás by to nešlo.
Letošní mírná zima nám moc starostí nenadělala a tak jsme mohli
připravovat žádosti o dotační tituly na nové projekty a dokončení předcházejících.
Z dotačního titulu „Separace a svoz bioodpadů v obci Osvětimany“
v rámci Operačního programu Životní prostředí“ jehož cílem je zavedení sběru a svozu bioodpadů od občanů a z veřejných ploch městyse
realizovaného v minulém roce jsou ještě k dispozici pro občany kompostéry o objemu 900 litrů. Oproti smlouvě je možno tyto kompostéry
vyzvednout na úřadě.
Další práce byly provedeny na faře. Bylo dokončeno zbourání
a úklid materiálu z přístřešku mezi farou a kostelem, dokončeny drobné terénní úpravy a hlavně postavena krásná kamenná zídka oddělující
prostor před nádvoří od farského dvora.
V rámci pokračující údržby a obnovy kulturních památek v obci
jsme podali žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, podprogramu Podpory obnovy a rozvoje venkova, na dotační titul „Obnova
křížů v obci Osvětimany“. Bylo nám vyhověno a v rámci tohoto dotačního titulu bude restaurován kříž před kostelem z roku 1769 a kříž na
kamenné Horce z roku 1857 celkovým nákladem 186000,- Kč. Dotace
činí 130000,- Kč. Vlastní zdroje obce jsou ve výši 56000,- Kč. Restaurátorské práce provede MgA. Tomáš Martinák a budou dokončeny do
konce října tohoto roku.
Dalším projektem v rámci obnovy kulturních památek v obci, na
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který jsme podali žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na Ministerstvo kultury, na akci „Obnova kaple sv. Vendelína v Osvětimanech
– kulturní památka r. č. 12471/7 – 8535. Také jsme uspěli a obdržíme
dotaci ve výši 100000,- Kč. Obnova kapličky bude dokončena do konce
měsíce října roku 2016.
V rámci stavebních projektů jsme ještě žádali o příspěvek ze SFDI
pro rok 2016 na realizaci akcí zaměřených na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace na akci „Chodník u komunikace III/43230, Osvětimany
– ISPROFOND 5727510133“. Jedná se o chodník od obchodu Martex
k autobusové zastávce včetně jeho prodloužení a stavebních úprav autobusové zastávky. Příspěvek je poskytnut ve výši 85 % uznatelných
nákladů tj. 1 425 000,- Kč. Vlastní podíl obce činí 257 000,- Kč. Tato
akce musí být dokončena do konce letošního roku.
Poslední stavební akcí financovanou z vlastních zdrojů je akce s názvem „Oprava a stavební úpravy sociálního zařízení objektu č. p. 350
v Osvětimanech“. Jedná se o opravu a rekonstrukci již nevyhovujících
sociálek (záchodů) v patře budovy a rekonstrukci odpadů v přízemí
budovy, kde docházelo často k haváriím s následnými složitými a náročnými a přesto jenom dočasnými opravami souvisejícími se zprovozněním WC.
Tím končí výčet akcí, které jsou vysoutěženy a budou letos realizovány.
Vážení občané, dovolte mi, abych Vám na závěr popřál příjemné
prožití dovolené a prázdnin a hodně sil, zdraví, pracovních i osobních
úspěchů ve druhé polovině roku 2016.
Váš starosta
Otakar Berka
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Společenská kronika
Nově narození občané
Patrik Pavlíček
Josefína Šigutová

Diamantová svatba manželů Křemečkových

Zlatá svatba manželů Širůčkových

Vítání Justýny Dubské

Významná životní jubilea

Naše řady opustili

80 let
80 let
Josef Peška
Zdeněk Jakša
92 let
Františka Ingrová
Vlasta Vyšinková

Květoslava Klučková
Jana Krýsová
Františka Pavlíková
Jiří Kalina
Františka Širůčková
Josef Ondrůšek
Ivo Blažek
Eduard Montág

50 let společného života oslavili:
manželé Františka a Jaroslav Širůčkovi

Čest jejich památce.

60 let společného života oslavili:
manželé Miroslav a Marie Křemečkovi
Všem jubilantům přejeme do dalších let radost, štěstí, dobré zdraví,
pohodu a spokojenost.

2016

Dana Hrušťáková
matrikářka
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Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše
je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením
Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že
se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž
stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako
například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost
cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie
a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání
občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič,
kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje
úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání
žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný
občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší
lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem
u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že
některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu
na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu,
popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy
a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy
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Memorial ZINC – nový kabát mu sluší
Na Bílou sobotu, 26. března, se uskutečnil již druhý ročník běžeckého závodu Memorial ZINC. I v tomto ročníku šlo především o připomenutí hrdinství nadporučíka Oldřicha Pechala, velitele operace ZINC,
který byl se svou skupinou vysazen nad územím Protektorátu Čechy
a Morava 27. března roku 1942. Nutno však podotknout, že i letos se
nejen vzpomínalo, ale také závodilo, a to na vysoké sportovní úrovni.
Na rozdíl od prvního ročníku doznal závod výrazných změn. Původní trasa závodu vedoucí ze slovenských Gbel byla z organizačních
důvodů nahrazena dvěma novými tratěmi. Rozhodnutí přenést závod
do okolí Osvětiman, tedy do kopcovitého terénu chřibských lesů, se stoprocentně vyplatilo. Co se týče historických souvislostí, ani na ty nebylo
při změně trasy zapomenuto. Závodníci běželi místy, která jsou spjata
s osudy Oldřicha Pechala, ať již šlo o hájenky ve Vřesovicích a na Zavadilce, o Novou louku, Koryčany či Blišice.
Z pořadatelského hlediska bylo zásadní změnou i přemístění zázemí závodu do areálu fotbalového hřiště TJ Osvětimany, kde proběhla
předstartovní registrace a kde byl také cíl závodu. Závodníci zde měli
k dispozici šatnu, sprchy a občerstvení po doběhu do cíle. Samotný
start závodu se odehrál v deset hodin dopoledne, a to od památníku
padlých, respektive pamětní desky Oldřicha Pechala, v parku městyse

Veronika Vavrušová
vítězka ženské kategorie

Osvětimany.
Účastníci závodu se postavili na start ve dvou kategoriích. Krátká
trať měřila 23,5 km s převýšením 810 metrů. Dlouhá trať prověřila síly
startujících na 50,5 km s převýšením 1712 metrů. Občerstvení závodníků zajišťovaly občerstvovací stanice u Kozla a na hoře sv. Klimenta (iontové nápoje, voda, čaj, energetické gely, čokoláda, ovoce, müsli tyčinky,
atd.) Skutečnou zkouškou odhodlání a fyzické připravenosti účastníků
byl závěrečný výběh sjezdovky ve Skiparku Osvětimany.
Počet startujících ve druhém ročníku memoriálu dosáhnul čísla
dvacet pět. Vítězství v dlouhé kategorii získal Jaroslav Vicher z klubu
extrémních sportů Kesbuk. V ženách ovládla tuto kategorii Veronika
Vavrušová z SK Březnice. Krátkou kategorii vyhrál Petr Harnoš, v ženách
zvítězila Pavla Přívozníková. Navzdory bahnitému terénu atakovaly vítězné časy hranici dvou hodin u krátké tratě a pěti hodin u tratě dlouhé.
Třetí ročník je předběžně stanoven na 25. března 2017. Ambicí pořadatele je přilákat na jeho start na čtyři desítky běžců. Pokud si každý z nich alespoň jednou vzpomene na nadporučíka Oldřicha Pechala
a tragické osudy operace ZINC, bude poslání Memorialu ZINC naplněno.
Sportu a hrdinství zdar!
Lubomír Berka ml. (pořadatel)

Vítěz memoriálu JaroslavVicher

Účastníci memoriálu ZINC

Výročí 666. let od první zmínky o Osvětimanech
Kardinál Dominik Duka na hoře sv. Klimenta
V pátek odpoledne 17. června zažily Osvětimany velkou slávu. U příležitosti 650. výročí založení kostela a farnosti přijel do Osvětiman primas český, arcibiskup pražský, kardinál, jeho eminence Dominik Duka.
Před kostelem jej přivítal otec Anton Kasan, správce naší farnosti, hradní
kancléř Vratislav Mynář, představitelé městyse a další desítky občanů
a farníků. Poté odjel Otec kardinál na horu sv. Klimenta, kam jej bezpečně dovezl pan Richard Struha terénním vozidlem Lesního družstva. Pana
kardinála doprovázel A. Kasan, V. Mynář, starosta O. Berka i starosta Boršic R. Jílek a další členové jeho doprovodu. Pan kardinál se v kapli sv. Klimenta pomodlil a zapsal se do pamětní knihy. S bohatou historií tohoto
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památného poutního místa, Národní kulturní památky, jeho eminenci
seznámil kronikář městyse L. Berka. Po společném fotografování pak
pan kardinál ocenil velký duchovní a náboženský význam tohoto místa
a projevil velkou radost, že jej mohl navštívit.
Hora sv. Klimenta tak poprvé, ve své více jak 1150. leté historii,
uvítala hlavu katolické církve České republiky, pana kardinála D. Duku.
Žádný jiný kardinál zde ještě nebyl a asi dlouho nebude. Poděkování
patří pro to kancléři prezidenta ČR V. Mynářovi, že tuto vzácnou a milou
návštěvu, pana kardinála, v Osvětimanech i na hoře sv. Klimenta zařídil.
leden - červen
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Kardinál Dominik Duka
sloužil mši v Osvětimanech
U příležitosti 650. výročí farnosti Osvětimany nás v pátek 17. června navštívil kardinála Dominik Duka OP, 36. arcibiskup pražský, metropolita a primas český, kardinál římskokatolické církve. Návštěva se
uskutečnila na pozvání duchovního správce farnosti, P. Antona Kasana,
ke kterému se připojil arcibiskup olomoucký, Mons. Jan Graubner.
Podle starodávného zvyku je příjezd biskupa do farnosti ohlašován
vyzváněním zvonů. Zvony zazněly třikrát, při příjezdu kardinála Duky
do Osvětiman a odjezdu na horu sv. Klimenta, 20 minut přede mší svatou a po návratu Otce kardinála z Klimentku.
V 17 hodin byla sloužena mše svatá za živé a zemřelé obyvatele
naší farnosti, tj. obyvatele obcí Osvětimany, Medlovice, Újezdec, Vřesovice a Hostějov. Společně s kardinálem Dominikem Dukou mši sloužili,
koncelebrovali, P. Anton Kasan, P. Vojtěch Šíma, P. Vavřinec Černý OP
a P. Antonín Kolář. P. Vojtěch Šíma je duchovní správce poutního a exercičního domu Stojanov na Velehradě a bývalý rektor kněžského semináře. P. Vavřinec Černý OP bydlí na faře v Tučapech a v důchodu působí
jako pomocný kněz ve farnostech Boršice, Osvětimany a Stříbrnice.
Je dominikán stejně jako Otec kardinál a byl spolu s ním několik let
v klášteře v době, kdy Otec Duka byl provinciálem Československé dominikánské provincie a předsedou Konference vyšších řeholních představených v ČR. P. Antonín Kolář v současné době žije v Domě pokojného stáří v Boršicích a je spolužákem Dominika Duky ze semináře. Při mši

Příjezd kardinála Dominika Duky do Osvětiman
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přisluhovali ministranti z farností Osvětimany a Boršice.
Na mší svatou se kardinál Dominik Duka připravoval na místní faře
a odtud šel v průvodu s ministranty a kněžími do kostela. Při vstupu do
kostela zazněla Velehradská famfára v provedení dechové hudby Buchlovjané a píseň Ejhle Oltář za doprovodu dechovky a varhan, varhaník
Lukáš Rada.
V kostele kardinála Dominika Duku opět přivítal starosta Osvětiman Otakar Berka, duchovní správce farnosti Osvětimany P. Anton
Kasan a za rodiny naší farnosti v krojích manželé Chrbjátovi s dcerou
a manželé Vaculíkovi z Hostějova.
V úvodním pozdravu Otec kardinál poděkoval za pozvání a za přivítání, i za to, že se mu mohl splnit dlouholetý sen, aby oficiálně navštívil
horu sv. Klimenta. Na vysvětlenou řekl: „Hradiště Klimentek je pro mě
významné také z osobních důvodů. Pracoval zde totiž jako pomocná
síla po návratu z vězení při vykopávkách také dominikán prof. Jiří Maria
Veselý, s jehož pomocí odešel můj otec v roce 1944 jako člen vládního
vojska do Itálie a přes Švýcarsko do Anglie, kde do konce války bojoval
v Československé zahraniční armádě.“ Dodal, že hradiště sv. Klimenta,
jedno z nejstarších poutních míst na našem území, zná dobře již od
dětství z vyprávění prof. Veselého a svého otce.
V přímluvách a promluvě pronesl Otec kardinál i modlitbu za oběti
poválečné tragédie na Švédských šancích, zmasakrování 265 karpatských Němců a Maďarů, a to převážně žen a dětí. Vzpomínková akce
v obci Horní Moštěnice probíhala ve stejnou dobu jako mše v Osvětimanech.
Slavnostní mši svatou doprovodili také zpěvem ordinária a písní
Osvětimanský smíšený pěvecký sbor pod vedením Jaroslava Cveka
a hudbou smyčcové kvinteto studentů ostravské konzervatoře pod vedením Dominika Cveka. K slavnostnímu zážitku přispělo toto kvinteto
i koncertem před mší svatou.
Při závěrečném poděkování byl Otci kardinálovi předán kromě květin i dar, obraz Klimentek od akademického malíře Josefa Koutného.
Byl namalován přímo pro kardinála Dominika Duku těsně před jeho
návštěvou v Osvětimanech.
Poznámka: Ostatní fotografie ze slavnostní mše naleznete na
http://galerie.clovekavira.cz/ v sekci Katolická církev – Olomoucká arcidiecéze.
Zdeněk Pícha

Kardinál D. Duka
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Kardinál Dominik Duka v kostele sv. Havla
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Kardinál Dominik Duka přebírá dar

Výročí 666. let – pátek 17. 6. 2016
V pátek 17. 6. v rámci Oslav 666. výročí od první písemné zmínky na
Žabím rynku probíhaly aktivity pro všechny generace osvětimanských
občanů. Program zahájila v 16. 30 Kreativní dílna Kamilka, která měla pro
děti všech věkových skupin připravené polotovary na výrobu chrastítek.
Dětí se postupně sešlo kolem 30-ti, během výroby jim ochotné dobrovolnice z řad „osvětimanských babiček“ roznášely pitíčka a občerstvení
sponzorované obcí, maminky a ostatní hosté si mohly v klidu pospolu
povykládat, nebo si nechat načepovat pivečko od našich dobrovolných
hasičů. V 18. 30 hod. za již hojnější účasti i starší populace program pokračoval pod vedením pana Zdeňka Vilímka z Vřesovic, který provedl děti,
jejich rodiče a ochotné dobrovolníky „S hudbou kolem Světa“ - do hudební produkce zapojil od počátku přes 20 dětí a dospělých, kteří si mohli
všichni najednou zahrát na africké bubny djembe, naučit se popěvky
z různých koutů Světa, vidět, jak se hraje na australské didjeridoo a zapojit se do hraní celým svým tělem a mimo jiné i v předchozí části odpoledne vyrobenými chřestidly. S postupujícím večerem se tento řízený program zaměřený zejména na děti volně proměnil v hudební „džemování“
obohacené o osvětimanské i neosvětimanské muzikálně laděné dospělé

a došlo nakonec i na zpěv známých a lidových písní. Ti, kteří se přímo
nezapojili do programu, mohli vychutnávat atmosféru při točeném pivu,
klobáskách, či dalším drobným občerstvením. Z účastníků, kterých se nakonec sešlo a prostřídalo - nepočítaje děti - kolem 50ti, bylo cítit upřímné
nadšení a příjemné překvapení z programu a z atmosféry, kterou se panu
Zdeňku Vilímkovi prostřednictvím hraní a zpěvu podařilo udržet do pozdních večerních hodin.

Páteční večer na Žabím rynku

Výročí 666. let – sobota 18. 6. 2016
Oslavy 666. výročí od první písemné zmínky naší obce pokračovaly
v sobotu 18. června. Sbor dobrovolných hasičů z Osvětiman si na sobotní
odpoledne připravil „Den otevřených dveří“ na hasičské zbrojnici spojený
s ukázkou protipožárního vybavení a techniky. Hasiči si pro návštěvníky
nachystali bohaté občerstvení z vlastních domácích zásob, městys přispěl
bečkou piva.
Další pěknou sobotní akcí byla prohlídka zrekonstruované tvrze rytíře
Smetany, kterou připravili manželé Jitka a Pavel Blechovi a M. Blechová.
Zájemci z řad občanů i hostů si mohli prohlédnout sklep a ostatní prostory
Lazebny u rytíře Smetany. K poslechu jim v podvečer zahrála Cimbálová
muzika Osvětimany.
Hlavní sobotní akcí byl slavnostní večer, který se konal v sále obecního domu. V 19.00 hodin zahájil první část večera místostarosta městyse
L. Berka, který přivítal všechny přítomné v sále a pak předal slovo Romaně
Pelikánové. Ta představila „Mladší“ i„Starší“ KLIMENTEK i Cimbálovou muziku Osvětimany a Mladou cimbálovou muziku, které vystoupení doprovázely. Folklorní vystoupení “malých“ i starších“ zpěváků a tanečníků se všem
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velmi líbilo a sklidilo zasloužený potlesk.
Oslavy pokračovaly od 20 hodin dalším kulturním programem. Zahájil je starosta městyse Otakar Berka, který připomněl význam tohoto
výročí a vyzvedl, co všechno se v Osvětimanech za poslední léta postavilo, zvelebilo a opravilo. Místostarosta L. Berka přivítal vzácné hosty
a to náměstka hejtmana Zlínského kraje pana MUDr. Lubomíra Nečase,
bývalého slováckého senátora Ing. Josefa Vaculíka, správce osvětimanské farnosti Mgr. otce Antona Kasana, starostku Hostějova paní Antonii
Vaculíkovou, starostu Boršic Ing. Romana Jílka jeho místostarostu Petra
Dulu. Paní Hana Motalová zarecitovala báseň „Mé Osvětimany“ od pana
učitele O. Burdy. Na cimbál ji doprovázel Jonáš Frýza. Pak kronikář městyse
L. Berka seznámil přítomné v sále se stručným historickým vývojem,
kterým Osvětimany prošly za 666 let. Poté následovalo vystoupení Osvětimanské cimbálové muziky, která zahrála několik známých osvětimanských písní. Postupně se k naší cimbálovce přidávali členové Mladé cimbálové muziky, aby zahráli několik písní společně. Pak následoval zlatý hřeb
večera, kdy primáš Cimbálové muziky Luděk Běťák předal primáši Mladé
leden - červen

www.facebook.com/ObecOsvetimany
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cimbálové muziky Jakubu Vaškovi pomyslnou „štafetu“, aby pokračovali
v jejich šlépějích. Jako dar dostali mladí violu a „cédéčka“ s nahrávkami
Cimbálové muziky Osvětimany. V následujících společných písních se představila Rozálie Chaloupková, Viktorie Vykoukalová a také bratři Havrdovi.
Za předvedené hudební pásmo si obě naše cimbálové muziky zaslouží
velké poděkování.
Slavnostní večer pak od 21 hodin pokračoval „Besedou u cimbálu“.
K tanci a poslechu hrála cimbálová muzika PENTLA z Boršic pod vedením
primáše Jakuba Špalka.
Vstupné bylo dobrovolné. Návštěvníci si mohli zakoupit knihu Městys
Osvětimany, vydanou u příležitosti oslav 666. výročí. Poděkování patří
všem organizátorům, kteří jakoukoliv měrou pomohli ke zdárnému průběhu večera, hlavně pak našim hasičům za perfektní „šenk“.

Sklep Tvrze rytíře Smetany

DFS Klimentek mladší

CM – předávání violy

DFS Klimentek starší

MÉ OSVĚTIMANY
Otto Burda
A jak mně čas pílí, klopýtá či chybí,
vzpomínka zatoulá se mezi Chřiby.
Tu vzpomenu si znenadání
na řádek první, druhý, Újezda či Zábraní.
Když zpěvačky a zpěváci, věř či nevěř,
ti nesejdou se jen když je“koštéř“.
Jim písnička, ba ještě líp
nechybí šprým, žert a vtip.
Sbratří se dřív než snáze
ve sklípku Smetanovi tvrze.
Zde, při cimbálu, často odpustí se vina,
u číše jadrného vína.

2016

Den otevřených dveří na HZ

PODĚKOVÁNÍ Cimbálové muzice Osvětimany
Cimbálová muzika Osvětimany, která více jak 43 let rozdávala radost a potěšení slováckými písněmi, ukončila oficiálně svoji uměleckou
činnost. Ve svém regionu patřila po dlouhá léta ke známým muzikám
a vystupovala na řadě folklorních festivalů a slavností, počínaje Strážnicí a konče Slováckým rokem. Byla známá v Brněnské televizi i rozhlase, vydala několik nahrávek, ve kterých propagovala písně z Osvětiman a okolí. Velké poděkování patří: Luďku Běťákovi, Jiřímu Potykovi,
Jaromíru a Vojtěchu Machálkovi, Petru Chaloupkovi, Jiřímu Hubáčkovi,
Jiřímu Bukvicovi, Ladislavu Chrbjátovi i Jaroslavu Mlčákovi. Je třeba
vzpomenout i zpěváky: Josefa Vaculíka, Věru Mičkovou, Blaženu a Zlatu
Potykovy. Do folklorního nebe letí pozdrav pro Miroslava Chaloupku,
Libora Jandáska, zpěvačku Janu Krýsovou a také velkého patrona naší
cimbálky Jaromíra Nečase.
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Společné foto našich cimbálek
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Cimbálová muzika Osvětimany

Výročí 666. let – neděle 19. 6. 2016
Na nedělní odpolední 14. hodinu byly nachystány netradiční sportovní a znalostní soutěže na trase od fotbalového hřiště po cyklostezce
zpět směrem do obce. Trasu prošlo celkem 45 dětí různých věkových
kategorií, mohly si mj. vyzkoušet střelbu ze vzduchovky, chůzi po
slackline, ověřit znalosti první pomoci v různých situacích, vyzkoušet
své znalosti přírodovědy a otestovat sportovní dovednosti v dalších
disciplínách. Na trase bylo celkem 12 převážně mladých dobrovolníků
(a nejen z řad osvětimanských), kteří se soutěžícím věnovali na 7 stanovištích. Krom toho pro menší děti byl nachystaný poník na vyjížďku
a na fotbalovém hřišti nafukovací skákací hrad. Odměnou za účast na
soutěži byla limonáda a špekáček, pro doprovázející rodiče pak zvýhodněný vstup na fotbalové utkání, lístek na pivo a guláš, jehož přípravy
a vydávání se zhostil pan páter Anton Kasan.

Nedělní odpoledne na hřišti TJ

Fotbalový guláš na závěr
Kdo v neděli 19. června odpoledne zavítal na hřiště TJ Osvětimany
nemusel litovat a byl určitě mile překvapen. U pokladny zaplatil vstupné a obdržel dva lístky, jeden na pivo, druhý na guláš. Pivo mu v hospůdce načepovali manželé Aleš a Hana Márovi. Když si pak šel na guláš,
nestačil se divit. Osobně byl obsloužen otcem Antonem Kasanem, kterému asistovali zkušení kuchaři Pavel Konvičný a Luboš Něnička. Tato
„trojice“ uvařila dva kotle vynikajícího slovensko - moravského guláše. Jeho recept prozradil otec A. Kasan. Morava je bohatší kraj, proto
tam dává dost masa. Slovensko kolem Oravy je kraj chudý, proto tam
dává více brambor. Toto spojení pak vykouzlilo guláš výborné chuti.
A byla to svatá pravda. Dva kotle guláše se snědly do poslední porce.
Komu nestačil guláš, mohl si pochutnat na do zlatova ugrilovaných klobásách, které připravil mistr Radek Náplava.
K výborné náladě přispěli i naši fotbalisté. Na hrací ploše přivítali
členové výboru TJ Osvětimany Vratislav Mynář, starosta Otakar Berka
a Aleš Pfeffer mužstva mladších a starších žáků i s jejich trenéry Matejkovičem a J. Svobodou. Mužstvo starších žáků obsadilo v krajské
soutěži vynikající 2. místo a mladší žáci skončili na výborném 4. místě.
V. Mynář všem mladým hráčům i trenérům osobně poděkoval za vzornou reprezentaci naší TJ i městyse Osvětimany v rámci Zlínského kraje,
kde šířili slávu osvětimanské kopané. Jejich výsledky jsou historickým
úspěchem, kterého kdy mužstva z Osvětiman dosáhla.
Závěr sportovního odpoledne, pořádaného v rámci oslav
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666. výročí, obstaralo mužstvo našich mužů, které se v posledním
jarním mistrovském zápase utkalo s fotbalisty z Mladcové. Fotbalisté
TJ Osvětimany předvedli výborný výkon a vyhráli 6 : 2. Diváci se bavili
předvedenou hrou i pěknými brankami. Po zápase následovalo přátelské posezení u piva, slivovice i „farního“ guláše. Touto velmi zdařilou
akcí byly oslavy 666. výročí první písemné zmínky o naší obci zakončeny.

Otec A. Kasan vaří guláš
leden - červen
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PODĚKOVÁNÍ
Vážení občané, milí farníci a všichni bez rozdílu, kteří jste se podíleli na oslavách 666. výročí od první písemné zmínky o naší obci.
Městys Osvětimany děkuje touto cestou všem organizátorům,
pořadatelům i všem spoluobčanům, kteří se podíleli na pořádání oslav
a po tři dny pomáhali zabezpečovat jejich zdárný průběh. Velké ocenění
patří Farní radě i všem farníkům, kteří připravili a zorganizovali průběh
mše svaté v kostele sv. Havla, kterou zde celebroval kardinál Dominik
Duka. Kdo se této mše zúčastnil, odnášel si nezapomenutelný duchovní
i umělecký zážitek. Poděkování patří komornímu orchestru pod vedením Dominika Cveka, dechové hudbě Buchlovjané, Osvětimanskému
smíšenému pěveckému sboru i varhaníku Lukáši Radovi. Velké poděkování patří Marii Mrvové za nádhernou květinovou výzdobu kostela.
Děkujeme tímto také Kulturní komisi pod vedením p. Hany Motalové
a členkám komise: p. Pavle Chaloupkové a především Kateřině Motalové a Janě Omelkové za celoroční přípravu. Paní Evě Berkové poděkování
za pečlivou fotodokumentaci během třídenních oslav.
Za průběh celého pátečního odpoledne na Žabím rynku patří
díky Kreativní dílničce Kamilka, Klubu žen a zejména panu Mgr. Zdeňku
Vilímkovi za hudební produkci.

Poděkování patří našim hasičům za sobotní Dny otevřených dveří
na hasičské zbrojnici i manželům Blechovým za prohlídku Tvrze rytíře
Smetany. Za krásný sobotní večer zaslouží poděkování tanečníci a zpěváci obou KLIMENTKů i jejich vedoucím za nacvičený program. Velký
dík zaslouží obě naše cimbálové muziky, za krásné písně.
Děkujeme paní Marii Blechové za přípravu a instalaci výstavy hodových fotografií. Díky hasičům za výborně zajištěný sobotní „šenk“,
který neměl chybu.
Velmi pěknou dopolední nedělní akcí byl Den otevřených dveří
fary i kostela sv. Havla, o kterou se postarali naši farníci v čele s kostelníkem Zdeňkem Píchou.
Děkujeme také členům TJ Osvětimany za pěkné nedělní sportovní odpoledne. Poděkování patří otci A. Kasanovi. P. Konvičnému
a Luboši Něničkovi za výborný guláš, manželům Márovým za provoz
hospody i R. Náplavovi za pěkně vypečené klobásy. Od 14 hodin probíhaly u hřiště TJ zajímavé sportovní soutěže pro mladé. Všem organizátorům těchto soutěží moc děkujeme. Dík také pro Jirku Špalka
a jeho poníka.
Za městys Osvětimany,
L. Berka

Jaro a léto v MŠ
S příchodem letních měsíců končí další školní rok 2015/2016,
který byl opět velice rozmanitý a bohatý ve všech směrech.
Do školky během tohoto pololetí přijížděla za dětmi jejich oblíbená divadélka Rolnička a Šikulové s různými pohádkami. Velkým zážitkem je vždy představení s marionetami od paní Lenky Sasinkové, která umí děti aktivně vtáhnout do děje pohádky.
V lednu jsme byli pozváni školou z Vřesovic na cirkusové představení.
V únoru měly děti v MŠ Valentýnský den a karneval. Březen byl ve znamení knih. Do školky chodili dětem číst pohádky žáci 8. a 9. třídy ZŠ. Pěkná
byla i exkurze do Městské knihovny v Kyjově, většina dětí se s prostředím knihovny mohla seznámit úplně poprvé. V dubnu jsme společně
s MŠ Medlovice oslavili Den Země. Děti se formou soutěží, písniček, her
a hádanek učily, proč je důležité chránit naši planetu, třídit opad a starat se o zvířata a přírodu. Mezi tradiční akce MŠ, na které se děti velmi

Čarodějnice
2016

těší, patří Vynášení Moreny a Čarodějnice. S lidovými tradicemi, obyčeji, historií našeho kraje a místním folklorem seznamujeme děti v MŠ po
celý rok formou vyprávění a her, které jsou pro děti nejpřirozenější činností. Učíme je tak znát nejen lidové zvyky, písničky, říkadla, ale zároveň
je učíme mít rády sebe, svou rodinu, místo a prostředí, ve kterém žijí.
V květnu při vystoupení ke Dni matek děti všem maminkám, babičkám
a tetičkám popřály písničkou, básničkou a dárečkem. Velkým svátkem
pro všechny děti v červnu je Dětský den, který jsme oslavili na zahradě
MŠ sportovním dopolednem, kde si děti společně zasoutěžily a získaly všichni sladkou odměnu, nanuk od Sdružení rodičů. Na školní výlet
jsme jeli do Sokolíčka v Kyjově. Celé dopoledne si děti hrály a užívaly
spolu s dětmi z MŠ Vřesovice.
Pro předškolní věk je při vzdělávání velmi důležité prožitkové učení, proto jsme uvítali návštěvu zvířátek u Struhů, kde nám

Hraní na zahradě MŠ

Karneval v MŠ
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p. Katka Struhová ukázala jejich malé hospodářství. Děti si mohly prohlédnout a nakrmit krávu, králíky, morčata, slepice a kozy.
Poprvé jsme v naší školce přivítali ZUŠ z Uherského Hradiště. Pan učitel J. Špalek seznámil děti s houslemi a paní učitelka
Papayová se svými žáky ukázala, co všechno dokážeme s hlasem. Nakonec jsme si společně zazpívali za doprovodu houslí.
Závěr června patří předškolákům, kteří si ve školce užívají poslední společné chvíle. Po prázdninách nastoupí do školy Jakub Křemeček, Nela
Macalíková, Ela Tomešová, Monika Prostináková, Hana Hrabcová, Izabela Křižanová a Matěj Axmann. Se školkou se rozloučí na slavnostní

Třída v MŠ

maturitce, kde rodičům i hostům předvedou svou fantazii, zručnost,
anglické dovednosti, prostě všechno, co už umí a co se ve školce naučili.
Na ukončení školního roku pro děti a rodiče připravujeme táborák, kde
se společně rozloučíme.
Ladislava Chaloupková (učitelka MŠ)

Loučení s předškolákama

Vynášení Moreny

Základní škola
1. třída

Školní výlet s třeťáky

Do první třídy chodí 22 žáků, z toho je 16 dívek a 6 chlapců. Děti
jsou z Osvětiman, Medlovic, Stříbrnic, Újezdce, ze Syrovína a z Vřesovic.
Všechny děti zvládly učivo 1. ročníku a postoupí do 2. ročníku. O školní práci mají zájem, učí se rády a dosahují pěkných výsledků. Nejsou
aktivní jenom ve vyučování, ale zapojují se do celé řady zájmových aktivit, které jsou organizovány školou i mimo školu. V poslední době se
zapojily například do projektu ke Dni Země, programu ke Dni matek,
vystoupení pobočky ZUŠ, pěveckých soutěží Zazpívej, slavíčku, Tupeský
džbáneček a Jízdy zručnosti. Krásného výsledku třída dosáhla ve sběru
papíru, kdy se těsně umístila na 2. místě za 9. třídou. Velmi zdařilou
akcí byl školní výlet, který se uskutečnil 26. 5. společně s 5. a 6. třídou.
Navštívili jsme Archeoskanzen a Živou vodu na Modré a také baziliku
na Velehradě. Děti se těší na vysvědčení a potom hurá na prázdniny.

V úterý 24. května 2016 jsme v rámci školního výletu navštívili
Archeoskanzen na Modré u Velehradu. Seznámili jsme se s 25 rekonstruovanými domy včetně paláce a kostela znázorňujícími život doby
Velké Moravy, knížete Svatopluka a doby slovanských věrozvěstů Cyrila
a Metoděje. Součástí programu byla ukázka pečení placek, lukostřelba a ukázka výroby keramiky na nožním kruhu. Po obědě následovala
návštěva botanické a vodní expozice Živá voda v obci Modrá. Zde jsme
se seznámili s životem ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy i rostlinami kolem řeky Moravy, přilehlých potoků i tůní. Velký ohlas měla
u žáků návštěva podvodního tunelu ve sladké vodě v přírodě. Nachází
se v hloubce 3,5 metrů pod vodní hladinou. Viděli jsme zde různé ryby
– kapry, jelce, lipany, jesetery aj. Všem dětem se výlet líbil.
Mgr. Lenka Vavrušová

Mgr. Jaroslav Cvek

Ze života druháčků
Ve druhé třídě se z nás stali plaváčci, jezdili jsme na bazén do Vřesovic. A moc se nám to líbilo! Den dětí jsme oslavili výšlapem na OSVĚTIMANSKÉ ČERTOVKY. Nechybělo ani opékání špekáčků. A samozřejmě
nesmíme zapomenout na náš výlet. V Archeoskanzenu na Modré jsme
se podívali, jak se žilo za dávných časů. A potom výstava Živá voda – ty
ryby! Výlet jsme si užili!
Mgr. Alena Knápková
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4. třída
V tomto pololetí jsme si v lednu aspoň na chvíli užili sněhu při
sportovním dni - lyžování na Srubu a sáňkování. V únoru děti tradičně
soutěžili v recitaci, která začínala třídním kolem, pak následovalo kolo
školní a okrskové na DDM Klubko ve St. Městě a pěvecká soutěž „Zazpívej, slavíčku“. Březen – měsíc knihy jsme oslavili exkurzí do knihovny
B. B. Buchlovana v Uh. Hradišti. Někteří žáci naší třídy se pak v dubnu
zúčastnili soutěže matematického Klokánku, Jízdy zručnosti na kole,
Dne čarodějnic se soutěžemi na školním hřišti. Na Den Země jsme ableden - červen

www.facebook.com/ObecOsvetimany

Osvětimanský zpravodaj

solvovali naučnou stezku na srub s plněním úkolů v pracovních listech. je doplněna o dřevěné exponáty zvěře, na kterých jsme se „projeli“a vyDěti měly za úkol například složit básničku s obsahem zadaných slov. fotili. Zajímavá byla také beseda s policií, která se uskutečnila v měsíci
Povedla se jim:
dubnu. V květnu jsme společně s ostatními žáky soutěžili při celoškolním projektu Den Země. Na přelomu května a června se někteří žáci naší
Dnes je krásný den,
třídy navštívili Zlín Film festival, Mezinárodní filmový festival filmů pro
jdeme zase ven.
děti a mládež. Poslední akcí naší třídy byl školní výlet do Modré. V ArVenku slunce září,
cheoskanzenu – Velkomoravském sídlišti středního Pomoraví - jsme se
ty jsi na polštáři.
dověděli něco nového o životě našich předků. Pak jsme si v areálu Živá
Příroda tě volá ven,
voda prohlédli Botanickou a sladkovodní expozici. Průvodkyně nás sednes je zase Země den.
známila s životem ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy i rostlinami
Potok čistý tiše šumí,
řeky Moravy, přilehlých potoků i tůní. Nejvíce se nám ale líbil podvodní
ryby hezky tiše plují.
Mgr. Ivana Gabrielová tunel, který je ojedinělým experimentem v rámci celé Evropy. Nachází
se v hloubce 3,5 metru pod vodní hladinou. Proháněly se v něm různé
druhy ryb, mezi nimi i vyza velká - největší sladkovodní ryba světa. Výlet
5. třída
jsme zakončili vycházkou na Velehrad, kde jsme si prohlédli baziliku svaBěhem letošního školního roku jsme se zúčastnili několika akcí. tého Cyrila a Metoděje. A teď už se těšíme na prázdniny!
K těm nejzajímavějším patřilo jistě Putování kolem Buchtova, kde jsme
Mgr. Blanka Kohoutová
se společně se žáky 1. ročníku seznámili s místní lesnickou činností
a historií, a také jsme si mohli vyzkoušet střílení z luku. Naučná stezka

1. třída

Čtvrťáci na výletě

2. třída ve Skanzenu na Modré

3. třída – Den Země
2016

5. třída – projížď ka na jelenovi
15
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Naši šesťáci
Jsme živí, hraví, komunikativní, někdy až moc, a to hlavně o přestávkách. Chlapci v naší třídě převažují nad děvčaty 4:2. V letošním roce
jsme navštívili Jarmark vědy a zábavy v Uherském Hradišti a se 7. třídou Botanickou zahradu v Brně. Školní výlet na Modré byl také opravdu
skvělý. Nejvíc nás zaujaly kozy v Archeoskanzenu, zajímavé ryby v Živé
vodě, což je přírodní biotop s podvodním tunelem. Díky poutavému výkladu průvodců jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací.
Mgr. Lenka Pavelková

První rok se sedmou třídou
Přestože se jedná počtem žáků o malou třídu, bývají žáci sedmého
ročníku velmi živí. Vztahy mezi sebou mají celkem dobré a jako kolektiv
dokážou spolupracovat. Během školního roku se zúčastnili několika exkurzí a akcí, včetně školního výletu. Přestože jsem třídním teprve první
rok a se žáky si na sebe navzájem zvykáme, myslím si, že v budoucnu
spolu budeme dobře vycházet.
Ing. Václav Pícha

8. třída
Naše třída je plná kluků a doplňují ji jen dvě něžná stvoření – Alenka a Adélka. Je zde živo, a když nás navštívíte o přestávce, určitě se nudit
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nebudete. Jsme vtipní, zábavní, ale někdy až moc „ukecaní a podivočení“. Zapojujeme se do spousty aktivit. Navštívili jsme Londýn, byli jsme
na FF ve Zlíně, v jaderné elektrárně Dukovanech, na Jarmarku vědy
a umění v Uh. Hradišti, zúčastnili se sportovních soutěží, Dne Země,
projektu Finanční svoboda a právě se vrátili z třídního výletu z Vizovic.
Máme i svou třídní kroniku a webové stránky. Jsme prima třída.
Mgr. Jana Brzicová

Náš poslední školní rok v 9. třídě
Naše třída je převážně „holčičí“. Je tu 10 děvčat a pouze 4 kluci.
Během posledního roku, stráveného na základní škole, jsme prožili
spoustu akcí a odneseme si velké množství zážitků. První větší akcí byla
v prosinci mikulášská obchůzka ve škole i po obci. Další velkou společenskou událostí se stal Společenský ples, na který jsme se velmi pečlivě připravovali už od září a moc jsme se na něho těšili. Velmi zásadním
krokem v našich životech byly příjímací zkoušky na střední školy. I přes
velkou trému a strach jsme všichni, na naše vybrané školy, byli přijati.
Také poslední školní výlet, i před nepřízeň počasí, jsme si všichni užili.
Na závěr naší povinné školní docházky jsme všichni úspěšně odprezentovali své absolventské práce.
Mgr. Lenka Oulehlová

6. třída

7. třída

8. třída

9. třída
leden - červen

www.facebook.com/ObecOsvetimany
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Slovo závěrem
Vážení občané, měli jste možnost prostřednictvím příspěvků třídních učitelů nahlédnout do života jednotlivých tříd v tomto školním
roce. A že byl opravdu pestrý a bohatý, i tak trochu hektický zároveň!
Snažíme se plánovanými aktivitami obohacovat žáky o zážitky kulturní
– filmová na divadelní představení, zároveň zprostředkovávat poznávací
aktivity například při výletech do nejbližšího okolí v regionu a při exkurzích. Vedeme žáky k ochraně životního prostředí a učíme je třídit odpad
ve třídách, organizujeme průběžný sběr papíru po celý rok a v květnu
a každoročně plánujeme aktivity ke Dni Země. Ve společenské výchově
se žáci od října učí společenskému tanci a chování ve společnosti. A společenský ples? Ten byl jejich první vstupenkou do ní a my věříme, že jste
se na něm bavili letos stejně dobře jako loni. Zapojujeme rovněž žáky do
kulturního dění v naší obci účastí v kulturních vystoupeních, například
ve Vánočním rozjímání, u příležitosti oslavy Dne matek a při obchůzce
Mikuláše. Žáci se pravidelně účastní soutěží a olympiád sportovních, pěveckých a naukových (matematické, zeměpisné, přírodovědné).
O proběhlých projektech jste byli informováni už v předchozím čísle
Zpravodaje, tak jen krátce. Na podzim naši žáci, převážně z II. stupně,
vycestovali do Anglie, ve které poznávali pamětihodnosti a měli možnost ověřit si, jak na tom jsou se svými znalostmi a konverzací v angličtině. Pobyt učitelů II. stupně v Záhřebu byl určitě také inspirativní stejně jako studijní pobyt jednoho učitele na Maltě. Čtenářské dílny, které
se realizovaly na I. a II. stupni, nám přinesly kromě zvýšeného zájmu
o četbu u žáků, také obohacení školní knihovny o 300 nových titulů knih.
A podařilo se nám dovybavit pracovní dílny novým zařízením, přístroji
a nářadím v hodnotě 200 000 Kč.
Naše škola je školou rodinného typu - známe své žáky jménem, často i jejich rodiče a prarodiče. Funguje u nás schránka důvěry, která slouží
žákům jako „poradna“ v situacích, kdy si žák neví rady a potřebuje pomoc dospělého. Žákovská rada, kterou tvoří zástupci z jednotlivých tříd,
zasedá podle potřeby a přináší vedení školy cenné podněty a návrhy.
Trápí nás, jak se někteří žáci chovají k ostatním spolužákům, že plýtvají
jídlem, neváží si materiálního vybavení a poškozují jej, také se vulgárně

vyjadřují mezi sebou ve škole i na veřejnosti. Snažíme se pro naše žáky
vylepšovat zázemí - vybavujeme třídy, modernizujeme výuku novými
pomůckami, připravujeme pro žáky projekty a volnočasové aktivity
a staráme se o prostranství školy. Za to, že je naše školička i po tolika
letech pořád krásná a čistá, vděčíme těm, které pořádek a úklid zabezpečují, a to p. Margitě Bortlové, Ludmile Náplavové, Ivaně Vajčnerové
a panu školníkovi Kamilu Březinovi. Ve školní kuchyni se o nás starají
p. vedoucí kuchařka Ivana Vajčnerová, Ludmila Mařáková a vedoucí školní jídelny Ing. Marta Brucháčková.
Blíží se konec školního roku, čas toužebně očekávaný žáky, čas
prázdnin, pro pedagogické pracovníky a správní zaměstnance čas vysněné a zasloužené dovolené, odpočinku, relaxace a nabývání tolik
potřebné energie pro další měsíce. Přejeme jim hodně sluníčkových dní,
pohodu, co nejvíce pěkných chvil a příjemných pobytů v nadcházejících
letních měsících. A v září se budeme na všechny moc těšit.
Mgr. Milena Vaculíková,
zástupkyně ředitele
K zápisu v lednu se dostavilo 20 dětí se svými rodiči. Děti hravou
formou plnily různé úkoly, aby prokázaly, zda jsou ke školní docházce
dostatečně zralé. Do první třídy by mělo nastoupit v září 16 žáků a na ty
ostatní se budeme těšit za rok.

Zápis do 1. třídy

Dětský folklorní soubor Klimentek
První polovinu roku děti zahájily svým vystoupením již 3. ledna
2016, kdy se uskutečnilo Vánoční koledování v kostele sv. Havla v Osvětimanech. Současně s naším souborem také vystoupil Dětský folklorní
soubor Pentlička z Boršic a Dětský folklorní soubor Omladinka z Uherského Hradiště. Celý program byl pod názvem Vánoční ohlédnutí za
narozením Ježíše Krista. Děti zde vítaly ježíška a koledovaly.
Jakmile jsme se přenesli přes Vánoce, blížily se pomalým krokem
Velikonoce. Mladší děti tedy vystoupily se svým Velikonočním pásmem
na Velikonočním jarmaku v Osvětimanech, ale také ve Vřesovicích.
A máme tu květen, měsíc lásky. Hned první květnovou neděli se
starší skupinka vydala po stopách názvu svého souboru – na Klimentek. Celý výšlap byl doplněný hledáním indicií, které musely děti hledat
podle svých přidělených barev. Poté musely poskládat z ústřižků jed2016

notlivá písmena, ze kterých poskládaly celou tajenku, která odtajnila, kde se nachází
poklad. Na Klimentku se děti dozvěděly
krátkou historii a také proč se soubor tak
jmenuje. Na nové louce jsme si opekli špekáčky a vydali se hledat poklad, který byl
ukrytý na Zikmundových skalách. Domů
jsme se vrátili unavení, ale spokojení.
Uplynul pouhý týden a už jsme si zase
oblékli kroj, abychom na obecním úřadě mohli popřát maminkám
k svátku. Předvedli jsme zde pásmo s názvem Hody, se všemi náležitosti jako bychom byli opravdová chasa.
Předposlední víkend v květnu, jsme se vydali dál než po našem
17
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okrese. Zúčastnili jsme se Česko-slovenského dětského folklorního
festivalu, který se konal v krajském městě Zlíně. Zde jsme i přes velké
horko strávili krásné sobotní odpoledne. Zástupci našeho souboru, Rozálie Chaloupková a Dominik Havrda, také zazpívali v soutěži o Májíčského zpěváčka, ale bohužel pro velkou konkurenci neuspěli. Nicméně
Dominik si své umění zpívat prosadil hned v neděli, kdy se zúčastnil
pěvecké soutěže Tupeský džbáneček a odnesl si krásné první místo ve
své kategorii.
Ani jsme se neotočili a máme tu červen, pro soubor jeden z nejnáročnějších měsíců. Ani letos tomu nebylo jinak. Malá skupinka si užila
páteční den v Les parku ve Vřesovicích na svém soustředění. Děti zde
trénovaly svá pásma. Zažily také jiný den, než pouze na zkouškách. Moc
se jim zde líbilo a spolu se svými vedoucími si tento den báječně užily.
Jak už tomu tak bývá, druhou červnovou neděli máme rezervovanou pro Dětský folklorní festiválek, který již druhým rokem pořádá náš
soubor na školním hřišti. 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. Aby
taky ne, letos byly pro děti připraveny hned dva skákací hrady, jízda na
poníkovi, střelba ze vzduchovky nebo hod míčku na cíl. Abychom také
nezapomněli vyzdvihnout soubory, které letos vystupovaly, jmenovitě to byl: DFS Košuláček z Hluku, Omladinka II z Uherského Hradiště,
Dolinečka I ze Starého Města, FS Štěpnička z Veselí nad Moravou, FS
Malůšata a Malí ogaři z Liptálu a také náš domácí soubor. K poslechu
nám letos zahrály CM Osvětimany, CM ZUŠ Kyjov a CM Šáteček z Dolního Němčí.
Celé odpoledne bylo zahájeno krátkým průvodem ze školy na hřiště, kdy průvod zabíral celou ulici. Postupně jednotlivé soubory začaly
na pódiu, své pásma her, písniček ale také tanců.
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Co nutno vyzdvihnout je to, že na festiválku bylo představeno nově
vzniklé logo, které bude soubor reprezentovat. S tímto logem jsme také
nechali dětem potisknout trička a vyrobili si prapor, který budeme hrdě
nosit v jakémkoliv průvodu.
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, který si zde udělal soustřední
na RS Ječnímek.
Celé odpoledne by se samozřejmě nepodařilo uskutečnit, bez pomoci rodičů a sponzorů, kteří poskytli jak finanční tak i jinou pomoc při
konání festiválku. Tímto bychom chtěli poděkovat těmto sponzorům: V.
P. M. –Trans, s.r.o. Osvětimany, Rybáři Osvětimany, BD Sensors Buchlovice, ESD Osvětimany, Stolařství Martínek Osvětimany, SDH Osvětimany, Divadelní spolek Osvětimany, Klub žen Osvětimany, Pěnčíkovi,
Boháčikovi, Aleš Pfeffer, Lesní družstvo Osvětimany, Myslivecké sdružení Osvětimany, Martex Osvětimany, Zelenina Havrda Syrovín, Richard
Struha a Bronislav Rajsigl.
Nejnáročnější víkend jak pro děti tak pro vedoucí byl v termínu od
16. 6. do 19. 6., kdy se konaly dvě velké akce – Kunovské Léto a Oslavy
výročí obce Osvětimany.
Mezinárodní folklorní festival - Kunovské léto se konal již od čtvrtka, zde proběhl průvod Uherským Hradištěm a následovalo krátké
vystoupení na Masarykově náměstí. Pátek byl trochu netradiční, děti
neoblekly kroje, ale souborové trika a tenisky a vydaly se soutěžit mezi
jednotlivými účastníky festivalu. Důležitým faktorem byl týmový duch
a týmová spolupráce, která stmeluje děti v souboru. V sobotu odpoledne jsme se statečně v malém počtu zúčastnili soutěžního programu
– Naše děti, i přes drobné chybky jsme sklidili velký potlesk publika
a získali ocenění za prezentaci písní kyjovského Dolňácka. V neděli
jsme již po obědě odjeli do Kunovic, kde se konal průvod Kunovicemi

DFS Klimentek mladší v Les-Parku ve Vřesovicích

DFS Klimentek na sv.Klimentku

IV.folklorní festival v Osvětimanech

IV.folklorní festival v Osvětimanech
leden - červen
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s krátkým vystoupením před radnicí. Na řadě byl pořad s názvem – Pilní jako včelky, který představoval ukázku regionálních tanců, kde jsme
nemohli přece tancovat nic jiného než Kyjovské skočné. Tímto vystoupením jsme se rozloučili a po náročném víkendu vydali domů.
Jelikož se také tento víkend konaly oslavy obce Osvětimany, nemohli jsme zde chybět. Jak mladší tak i starší děti byly jednotlivě představeny rodičům a přítomným hostům a poté předvedly svá připravená
pásma, za které sklidily dlouhý potlesk.
Závěrem bychom chtěli poděkovat Cimbálové muzice ve složení
p. Ing. Ladislav Chrbját, p. Petr Chaloupka, Ondřej Vašek a Jonáš Frýza,
kteří pravidelně a ochotně doprovází náš soubor při vystoupeních.
Děkujeme všem, kteří nás podporují svou návštěvou při našem vystoupení.
Tímto se s Vámi loučíme a věřte, že i po prázdninovém oddechu
budeme zase pilně trénovat na další vystoupení.

DFS Klimentek starší na česko-slovenském
dětském festivalu Májíček ve Zlíně
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Velikonoční vystoupení

Kunovské léto

Kulturní komise
Milí osvětimanští spoluobčané, činnost Kulturní komise se v tomto
pololetí plně soustředila na přípravy Oslav 666. výročí od první písemné zmínky o obci. Pilně jsme se scházeli (od ledna 2016 do oslav jsme
uskutečnili 6 větších schůzek rozšířených o účastníky ze strany představitelů obce a zástupce dalších složek v obci působících), plánovali,
koordinovali, chystali, realizovali. To, jak se oslavy povedly, necháme na
uvážení každého z vás. Touto cestou bychom rádi poděkovali každému,
kdo se jakkoliv podílel na přípravě oslav a na realizaci jejich průběhu neboť i ta nejdrobnější pomoc byla velmi důležitou součástí složitého
propletence, z nějž se postupně rozvinul víkend plný zajímavých akcí.
V první řadě bychom však měli poděkovat panu starostovi Otakaru Berkovi, který vzal na svá bedra ne jednoduchý úkol zaštítění a přímé odpovědnosti za průběh celého víkendu a krom jiného se přímo podílel na
organizaci a realizaci nejrůznějších úkolů, od těch nejdrobnějších až po

ty, za něž nemohl nést odpovědnost nikdo jiný než on sám. Velké poděkování za osobní invenci patří i panu místostarostovi Mgr. Lubomíru
Berkovi, a ze zastupitelů městyse zejména panu Alešovi Pfefferovi, na
jejichž bedrech taktéž spočívala nemalá část příprav a realizace oslav.
Samozřejmě i dalším, kteří přinesli svůj důležitý díl, ať to byli naši Hasiči, za Klub žen zejména paní Jiřina Křemečková, za Kulturní klub paní
Marie Klučková, díky patří i všem vedoucím DFS Klimentek, Kreativní
dílně Kamilka a všem dobrovolníkům a účinkujícím. Potěšilo nás, že na
průběhu oslav se vedle sebe podíleli všechny generace našich občanů.
Přejeme vám všem krásné prožití léta a dovolených, ať načerpáte
mnoho sil do dalšího pololetí společenského života.
Hana Motalová
Kulturní komise

Klub žen
Klub žen se dal opět dohromady a schází se každé 2 měsíce. Nechceme brát mladým maminkám jejich iniciativu a chuť pořádat akce.
Za spolupráce ZŠ a MŠ pořádáme Den matek a Vánoční rozjímání.
Ochotně pomáháme při akcích pořádaných městysem nebo jinými
2016

složkami. Letošní velká akce byla 8. května svátek maminek. V bohatém programu připraveném MŠ a ZŠ popřály děti všem maminkám
krásnými básničkami, písničkami, tancem. Velkou pozornost upoutaly děti ZUŠ pod vedením p. Jakuba Špalka. Vystoupení starších dětí
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DFS Klimentek, který vedou M. Hlaváčková, S. Vašková, R. Pelikánová
roztleskal celý sál při ukázce pásma- hodové zvyky. V přísálí si mohli
návštěvníci prohlédnout výstavku svatebních fotografií, kterých se
sešlo na 200 kusů. Celou atmosféru dotvořila krásná ukázka svatební
květinové výzdoby, kterou vytvořila p. M. Mrvová a ukázka svatebních
zákusků, které upekly členky Klubu žen. Děkujeme za zapůjčení svatebních fotek a všem za přípravu a zdárný průběh celé oslavy.
Za Klub žen Jiřina Křemečková

4.velikonoční jarmark

Kreativní dílna s herním
koutkem Kamilka v Osvět imanech
Po čtyřměsíční pauze jsem opět začala pořádat kurzy pro děti, maminky s dětmi i dospělé. Kurzy jsem zahájila v březnu, a to jak v Osvětimanech, tak i ve Stříbrnicích. Jsem moc ráda, že je o ně zájem a samozřejmě ráda uvítám i nové tváře. Neostýchejte se a přijďte se za námi
podívat. Od března jsme stihli vyrobit spoustu nových věcí jako např.
vonné svíčky, mýdla, šumivé koule do koupele, malované krabičky,
enkaustické obrázky, fimo kachličky, stírané textilní techniky, pletení
z papíru, malované kameny, soli do koupele, velikonoční dekorace…
Za dva roky fungování dílny jsme nevyrobili opakovaně stejnou věc
a můžu říct, že mám mnoho dalších nápadů. Ráda se zapojím i do různých akcí pořádaných pro děti.
V březnu jsem si založila facebookové stránky, kde se dozvíte
spoustu novinek o dílně, jako je např. projekt Recyklohraní, dále se dočtete, co v daném týdnu vyrábíme, kdy a kde kurzy probíhají a můžete
si prohlédnout spoustu fotek z kurzů. I nadále mám rozvěšeny plakáty
v obchodě Martex, na náměstí, ve škole i školce.
Kurzy budou probíhat první 3 týdny v létě, tak jestli Vás nebo Vaše
dítě baví tvořit různými výtvarnými technikami, jste srdečně vítáni.
Provozní dobu přizpůsobím dle Vašeho zájmu.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, co navštěvují mé kurzy. Vždy
Vás ráda vidím.
Mgr. Kamila Blechová
(tel. 724 970 875, 572 594 229)

4.velikonoční jarmark

Dětský karneval

Dílničky v Osvětimanech

3.čarodějnický rej
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Sbor dobrovolných hasičů Osvětimany
Zásahová jednotka hasičů
Co se týče činnosti zásahové jednotky za období od posledního vydání zpravodaje, tak ještě v roce 2015, konkrétně 22. 12., naše jednotka zasahovala u požáru střechy v Syrovíně.
V první polovině roku 2016 se naše jednotka zaměřila na teoretickou i praktickou přípravu. V únoru proběhla na naší hasičárně teoretická příprava zaměřená na postup při zásahu v uzavřených prostorách
a možná rizika při zdolávání těchto požárů. Dalším výcvikem, který
nás čekal, byl součinnostní výcvik s profesionálními hasiči HZS ZLK
v Uh. Hradišti. Zde jsme byli seznámeni s novým vozidlem, které hasiči
obdrželi a nechali nás si vyzkoušet systém COBRA, řezání vodním paprskem. Naši hasiči si také vyzkoušeli zvednutí do 30m výšky pomocí
automobilového žebříku a na závěr byla naše jednotka procvičena ze
sebezáchrany slaněním pomocí lana i zásahové hadice. Následně jsme

se zúčastnili kurzu první pomoci, na který jsme byli pozváni již podruhé
od SDH Žeravice. Tady nás připravili záchranáři ze ZZS Kyjov na možné
situace, které nás mohou potkat.
Výjezdy jsme měli za letošní rok prozatím dva. Poprvé byla naše
jednotka vyslána k požáru osobního auta do Vřesovic, podruhé jsme
byli vysláni na odklizení spadlých stromů a úklid komunikace do Ježova.
Prozatím poslední akcí zásahové jednotky byl Branný den v Medlovicích, který pořádalo MS ČČK Medlovice a naše jednotka zde předvedla zásah na hořící objekt, poté vyproštění řidiče z havarovaného vozu
a poskytnutí první pomoci.
Za JSDH Michal Mlčák, velitel

Sbor dobrovolných hasičů
Jak už poslední léta bývá zvykem, začátek roku je u hasičů velmi
hektickým obdobím kvůli krátícímu se času při přípravách Hasičského
bálu. Ani letos tomu nebylo jinak a my pevně věříme, že všichni, kteří
jste si bál nenechali ujít, jste se dobře pobavili a užili si večer tak jako
my.
Ještě před koncem loňského roku byli hasiči pomáhat Rybářům
Osvětimany při výlovu a vypouštění osvětimanské přehrady, při kterém
byla kompletně slovena rybí osádka na naší přehradě. Nejednalo se
o obvyklou práci pro hasiče, ale ani tak jsme neváhali a rybářům za
pomoci naší techniky pomohli.
Za poslední léta jste byli zvyklí, že v dubnu hasiči pořádají sběr
železa. Vzhledem k naší letošní časové vytíženosti, jsme bohužel sběr
nestihli uspořádat. Ovšem nezoufejte. Sběr železa proběhne v září tak,
aby bylo v Osvětimanech do hodů vše uklizeno a vyčištěno. O přesném
termínu Vás budeme s předstihem informovat.
Do Stavění Máje jsme se letos dali na náměstí podruhé. Po loňském
superrychlém pokácení Máje jsme očekávali, jaká bude situace letos.
I díky hlídání Máje mladíky z Osvětiman se letos Máj tyčila nad dědinou
celý měsíc a my ji mohli sami 31. 5. pokácet.
Spolupráce, kterou jsme před třemi lety zahájili se spolkem Babule

z Vřesovic se nadále rozvíjí a tak jsme ani letos nechyběli na jejich Indiánském dětském dni, který byl opět jedinečný. Letos jsme pro děti měli
připraveny dvě stanoviště a myslím, že můžu říct, že ty nejodvážnější.
Babule měly opět vše skvěle připraveno a myslím, že kdo jejich dětský
den ještě nenavštívil, měl by sjednat nápravu, protože je vždy jedinečným.
V posledních dnech nás všechny nejvíce vytěžují přípravy na oslavy
666. výročí Osvětiman. Kromě otevřených dveří na hasičské zbrojnici,
kde budou předváděny ukázky zásahů, první pomoci, budovy jako
takové, bude přichystáno drobné občerstvení ale i něco osvěžujícího.
Hasiči se kromě toho v pátek starají o hlídkování u kostela při příjezdu
kardinály Duky a také o občerstvení při koncertu na Žabím rynku. V neposlední řadě v sobotu na sále Obecního domu zajišťují kompletní šenk
slavnostního večera.
Věřím, že další článek o pálení klestí pomůže zabránit škodám v následujících horkých letních měsících, ale že i rozšíří povědomí občanů
v této problematice.
Pěkné léto Vám přejí Vaši HASIČI
Za SDH Patrik Slovák, jednatel

Znáte internetovou aplikaci
„OHLAŠOVÁNÍ PÁLENÍ“ ???
Jedná se o prostředek komunikace s Krajským operačním střediskem profesionálních hasičů ve Zlíně, které napomáhá k evidenci
a lokalizaci pálení. Člověk smí na volném prostranství pálit jen odpad
rostlinného charakteru, jako jsou větve, klestí, listí, tráva apod., bez přítomnosti jiných (škodlivých) látek. Člověk je povinen zacházet s ohněm
a zabezpečit požářiště tak, aby nedošlo k jeho svévolnému rozšíření na
okolní krajinu a majetek. Aplikace pálení neslouží k povolení daného
2016

pálení, ale ke zjištění a evidenci údajů o osobě zodpovědné za pálení
a lokalizaci požářiště.
Na stránkách HZS Zlínského kraje pod odkazem: http://paleni.hzszlk.eu/, zadá odpovědná osoba všechny své dostupné informace, jméno, adresu, telefonní číslo, čas pálení a hlavně zadá do mapy umístění
ohně v přesné lokaci. V případě, že někdo nahlásí požár v dané lokalitě, Krajské operační středisko je okamžitě v kontaktu s odpovědnou
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osobou a zjistí, jestli má pálení pod kontrolou, či nikoliv. V případě že
nikoliv, má tato aplikace výhodu v tom, že operační středisko okamžitě
ví, kde k požáru dochází.
Proto vyzývám a prosím obyvatele našeho městyse, aby
vždy pálení přes tuto internetovou aplikaci nahlásili. Pokud
někdo nemá přístup k internetu, není nic ztraceno. Pálení lze
nahlásit i na lince 150, případně 112.
Za výbor SDH
Bc. Patrik Slovák

Přehled aktuálních pálení

Branný den Medlovice

Indiánský dětský den Vřesovice

Okrskové závody Stupava

Stavění Máje

Včelaři
Červen je pro včelaře náročný měsíc
Po mírné zimě jsme v novém včelařském "ráji". První zlatavý med
je ve sklenicích připraven pro rodinu a přátelé.
Co je med? Med je hodnotná potravina přírodního charakteru,
která je vytvořena společenstvím včel ze sesbíraného nektaru nebo
medovice na živých částech stromů, kterou včely přetvářejí, kombinují a obohacují svými specifickými látkami, ukládají a nechávají
zrát v plástech. Různé druhy kvalitního medu jsou prakticky stejně hodnotné. Liší se barvou, chutí, vůní apod., ale vždy je to med.
Med prospívá dětem, sportovcům, dospělým i starším lidem - nemocným i zdravým. ¨
Med je směs, fruktóza 30-38 %, glukóza 26-30 %, sacharóza
22

1-10 %, vyšší cukry 1-10 %, voda 17-20 %, enzymy 0,1-0,6 % (mj.
glukozooxidáza, fosfatáza, invertáza, diastáza, kataláza), vitamíny A,
B1, B2, B6, B12, C, D, H, K, E, P, a více než 50 dalších a jiných složek.
Specifické složení medu závisí nejvíc na květeně navštívených včelami,
které med produkovaly a liší se podle lokality, období/sezony i jednotlivých včelstev. Hmotnost 1 litru medu je asi 1,4 kg.
Pro srovnání řepný cukr obsahuje: sacharózu 98 %, voda 0,5 %,
nestravitelné látky 1,5-2 %.
V naší medové oblasti Chřibského podhůří třídíme druhy medů na
květový, planinku, medovicový (lesní) a smíšené. Všechny medy lze
pastovat.
leden - červen

www.facebook.com/ObecOsvetimany
Pastování medů je přírodní proces, který se za pomoci řízené krystalizace upravuje do pastové (máslové - mramorové) konzistence. Med
je zpracován pouze mechanicky. Proto se jedná o plnohodnotný přírodní včelí med, který si uchovává všechny cenné látky a v průběhu času již
dále nekrystalizuje. Má světle bělavou až nažloutlou barvu a výbornou
chuť. Pastované medy můžeme obohatit přidáním skořice, zázvoru, rakytníku, lesní maliny a různých příchutí podle osobní chuti a požadavků spotřebitele (přidáváme 1,5 - 2% příchutí).
Po tisíciletí byl med užíván pro léčení chorob. Med využíváme jako
běžný doplněk stravy, jako lék, využití je při nemocech ledvin, jater,
nervů, dýchacích cest, nemocí srdce, žaludku, střev, močového ústrojí,
chřipkových onemocnění, černého kašle, tuberkulózy plic a popálenin,
rozšiřuje krevní cévy, což je důležité při léčbě vysokého krevního tlaku.
Při nespavosti - obecně je udáváno, že malé dávky medu uklidňují. Med
je v lidovém léčitelství velmi oblíben a výčet léčených nemocí je velmi
rozsáhlý.
Lidové přísloví: "Od včel med a od hada jed"
Med byl v kuchyni hlavním sladidlem do 17. století a používal se
zejména do kaší, chlebů, perníků nápojů, medovin a masitých jídel.
Jak poznat kvalitní med? Každoročně prováděné testy dokazují,
že kvalita je často velice žalostná. Zárukou, že si dopřejete med, který
bude obsahovat všechny léčivé látky, je proto obrátit se na zkušeného
"svého" včelaře.
Na etiketě koupeného medu v marketu bylo uvedeno, že zemí původu je Česká republika, Slovenská republika, Čína a Argentina. Přitom
byl tento uvedený produkt nepoživatelný.
Zlatá včela - krajské kolo mladých včelařů proběhlo ve Vacenovicích dne 14. 5. 2016 za patronace starostky ing. Bačíkové, hejtmana
Jihomoravského kraje a naší ZO. Ve včelařských dovednostech se utkalo
12 družstev a 105 soutěžících.

Osvětimanský zpravodaj
Všichni účastníci byli oceněni diplomem, perníkovou medailí
a sladkostmi. Vítězové postoupili do národního kola. Všem mladým
soutěžícím popřál mnoho včelařských a studijních výsledků organizační výbor.
Chovatelská činnost. Navštívili jsme chovatelskou oplozovací stanici NÖIV BELEGSTELLE v Rakousku, která rozchovává linii Sklenár. V horní
části Slovinském Gorensku (Kraňsko) jsme navštívili mateřskou chovnou stanici včel Kraňské, kde má svůj původní domov. Následovala exkurse pracoviště VÚVč na Kývalce a pak následovala návštěva botanické zahrady v Průhonicích. Pokračovali jsme návštěvou farmáře, přítele
velkovčelaře Petra Cihláře v Odolané Vodě u Mělníka (1080 včelstev).
Chovatelské činnosti se dlouhodobě věnuje p. Jaromír Machálek.
Připravuje chovný materiál, oddělky a matky pro místní včelaře. Věnuje
se chovu včel Kraňské, která je dobře přizpůsobivá naším podmínkám.
Jedná se o několik linií Vigor, Singer, Troiseck, Sklenar, Havlín, Praděd,
atd.
F. Šišák

P. Jaromír Machálek kontroluje
odchované matky a provádí jejich značení

Rybářský spolek Osvětimany
To podstatné pro nás rybáře, se odehrálo na podzim, kdy proběhlo
úplné vypuštění naší přehrady v Osvětimanech s následným slovením
rybí obsádky spojené s přesazením do rybníka ve Vřesovicích. Tato akce
byla za vydatné pomoci našich rybářů organizačně dobře zvládnuta
a u rybí obsádky došlo k minimálnímu úhynu. Přehrada tak po bezmála 30 letech od napuštění ukázala původní koryto potoka až k hráznému tělesu a odhalila množství usazenin, které by se měly začátkem
podzimu začít odstraňovat. Následně dojde i k opravě vypouštěcích
ventilů, hrázného tělesa i samotné hráze.
Začátkem roku proběhla výroční členská schůze, která zhodnotila
činnost výboru a organizace v minulém roce. Na tento rok jsme si dali za
úkol uspořádat noční rybářské závody na Vřesovském rybníku, provést
renovaci rybářské boudy na přehradě a splnit brigádnické povinnosti
na našich revírech. Na jaře úspěšně proběhly zkoušky nových členů jak
dětí tak dospělých a naše řady tak rozšířilo 14 adeptů ,, Petrova cechu,,.
V polovině tohoto roku tak má naše organizace již kolem 390 rybářů
a každým rokem přibývají další zájemci. Organizace se pravidelně pre2016

zentuje jak na www stránkách rybariosvetimany.cz tak na facebooku.
V rámci obce si vzájemně pomáháme s našimi hasiči, jejichž členové se angažují i mezi rybáři a finančně přispíváme sponzorským darem
místnímu folklornímu souboru Klimentek.
Všem rybářům přejeme v sezoně bohaté úlovky a spoustu zážitků
u vody, ostatním příjemně strávené léto.
Klučka Vít, místopředseda MO

Naši mladí rybáři při ukázce lovu
feederem s Milanem Tychlerem
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Šachový oddíl žáků Jaro 2016
4.VC UH Kunovice 16.1.2016
16. 1. 2016 se konal v Kunovicích poslední turnaj VC Uherského
Hradiště. Hrálo se v přednáškovém sále Panského domu. Hráčů nastoupilo celkem 58 což je nejvíce z celé série. Náš klub reprezentovali čtyři
hráči. Jmenovitě Vašek Ondřej, Vašek Jakub, Hlaváček Ondřej, Juřík Filip. Ve starší kategorii hrál Vašek Ondřej a se ziskem 6 bodů se umístil
na vynikajícím 1. místě a potvrdil tak roli favorita. Gratuluji ke krásnému umístnění. V mladší kategorii nastoupili naši tři mušketýři. Vašek
Jakub se ziskem 5 bodů se umístil na 8. místě, Hlaváček Ondřej získal
3 body a umístil se na 20. místě, Juřík Filip náš nejmladší zástupce se
z 2,5 body umístil na 26. místě.

pod bednu, ale na výborné 5. místo. Blahopřeji. V H12 Hlaváček Ondřej
získal 3,5 bodu a umístil se na 17. místě a překonal svého spoluhráče
Vaška Jakuba, který získal také 3,5 bodu a 19. místo.

Hradní věž 7.5.2016

7. 5. 2016 se naši mládí hráči zúčastnili tradičního turnaje Hradní věž v Brumově-Bylnici. Turnaj se konal v místním kulturním domě.
Hrálo se ve dvou kategoriích. Kategorie A do 18. let a kategorie B ročník
2004 a mladší. Hrálo se na 7. kol švýcarským způsobem 2X15.min. Náš
klub tentokrát reprezentovali Vašek Ondřej, Vašek Jakub a Hlaváček
Ondřej. V turnaji A hrálo celkem 30 hráčů. Vašek Ondřej byl nasazen
VC Uherského Hradiště
do turnaje jako šestý hráč a se ziskem 3 bodů se umístil na pěkném
celkové výsledky 2015-2016
13. místě. V turnaji B hrálo celkem 54 hráčů. Vašek Jakub byl nasazen
Celkově se série VC zúčastnilo 184 hráčů a to pro šachy není vůbec do turnaje jako čtrnáctý hráč a umístil se na hezkém 17. místě se zisšpatné. V dnešní době počítačů to potěší a doufejme, že tento trend kem 4bodů. Hlaváček Ondřej byl nasazen do turnaje jako pětadvacátý
vydrží i nadále. Turnajů se zúčastnilo celkem 8 našich hráčů. Ve starší hráč, se ziskem 2 bodů se umístil na 40. místě.
kategorii nastoupil Vašek Ondřej, Vrtal Josef, Vajčner Marek, Kolaja Štěpán. V kategorii starších žáků dosáhl výborného výsledku a celkovou Memoriál Vratislava Hory
sérii vyhrál Vašek Ondřej a potvrdil tím svoji výkonnost. Gratulujeme 14.5.2016 Staré Město
k vynikajícímu výsledku. Vrtal Josef se umístil na 16. místě, Vajčner
14. 5. 2016 se klub žáků zúčastnil turnaje ve Starém Městě. Tento
Marek a Kolaja Štěpán se umístili na děleném 32. místě. V mladší ka- mezinárodní turnaj byl už po 8. uspořádán na počest velkého šachisty
tegorii nastoupili Vašek Jakub, Hlaváček Ondřej, Juřík Filip, Dubský Jin- a trenéra pana Vratislava Hory. Jelikož měly naše stálé opory jiné podřich. V kategorii mladších žáků se nejlépe umístil Vašek Jakub a to na vinnosti, reprezentovali náš klub Vrtal Josef a Vrtal Roman (doprovodvýborném 3. místě. Gratulujeme k výbornému výkonu. Hlaváček On- ný turnaj). Turnaj se hrál v příjemném prostředí Event centra ve Starém
dřej se celkově umístil na 20.
místě, Filip Juřík na 26. místě,
Dubský Jindřich na děleném
32. místě.

3.GP Hoštálková
9.4.2016
9. 4. 2016 se konala 3. GP
zlínského kraje a tentokrát
v Hošťálkové. Turnaj se konal
v krásně zrekonstruované sokolovně. Turnaje se zúčastnilo
celkem 107 hráčů. Turnaj se
hrál opět v tradičních kategoriích H14,H12,H10 na 7. kol
2X20min. Náš klub reprezentovali tito hráči. V kategorii
H14 Vašek Ondřej,H12 Vašek
Jakub a Hlaváček Ondřej.
V H14 Vašek Ondřej získal
5 bodů a to mu stačilo těsně
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Městě. Turnaje se zúčastnilo úctyhodných 84hráčů a dle přiložených
výsledků byla konkurence opravdu veliká. Turnaj byl rozdělen na kategorie: A-do 18 let,B-ročník 2004 a mladší, družstva starší a mladší.
Pořadatelé také připravili pro všechny účastníky krásné ceny a speciální cenou byl tablet, který byl vylosován na závěr dle startovní listiny.
Také nesmím opomenout zajištění obědů a jiného občerstvení. Zpět
k turnaji. Hrálo se na 9 kol tempem 2X20 min. Vrtal Josef se nakonec
v celkovém pořadí umístil se ziskem 5 bodů na pěkném 38.mistě. V doprovodném turnaj hraném na 7 kol tempem 2X15 min.se Vrtal Roman
se ziskem 3 bodů umístil na 11. místě.
Závěrem gratuluji všem našim hráčům k dosaženým výsledkům
a děkuji za reprezentaci našeho klubu a naší obce. Šachu zdar.
Roman Vrtal

Šachová zpráva muži Jaro 2016
V neděli 1. 5. 2016 jsme uspořádali v Osvětimanech místní turnaj
na ukončení sezóny 2015-2016. Turnaj se konal v Kulturním domě
v Osvětimanech. Než budu psát o turnaji, krátce zhodnotím sezónu
2015-2016. V této sezóně se nám podařilo sestavit dvě soutěžní družstva Osvětimany A a Osvětimany B.
Družstvo Osvětimany A nastoupilo v regionálním přeboru Uherského Hradiště. Tým získal 6 bodů a umístil se na 10. místě. Tím se udržel
v soutěži, což bylo naším cílem na sezonu. Na hře se podíleli hráči takto:
Vrtal Jaroslav 5 zápasů/1,5 bodu; Churý Petr 10 zápasů /5 bodů; Kunc
Pavel 4 zápasy/2 body; Macků Lubomír 10 zápasů/4,5 bodu; Zálešák
Milan 4 zápasy/1,5 bodu; Poláček Arnošt 5 zápasů/0 bodů; Vašek Ondřej 3 zápasy/0,5 bodu; Peška Martin 8 zápasů/2,5 bodu; Luňák Květoslav 2 zápasy 1,5 bodu; Mrva
Štěpán 9 zápasů/6 bodů; Ondrůšek Radek 9 zápasů/3 body;
Vrtal Roman 5 zápasů/1,5 bodu;
Mlčák Jaroslav 1 zápas/0 bodů;
Vrtal Martin 5 zápasů/2,5 bodu.
Družstvo Osvětimany B nastoupilo v regionální soutěži
Uherského Hradiště. Tým získal
7 bodů a umístil se na 5. místě.
Cílem bylo rozehrání hráčů a získání zkušeností. Na hře se hráči
podíleli takto: Peška Martin 9
zápasů/3 body; Nesvatba Lukáš
5 zápasů/3 body; Mrva Štěpán
4 zápasy 1 bod; Ondrůšek Radek
10 zápasů/2,5 bodu; Vrtal Roman 10 zápasů/4,5b odu; Mlčák
Jaroslav 4 zápasy/3,5 bodu; Vrtal
2016

Martin 4 zápasy/2,5 bodu; Vrtal Josef 3 zápasy/0,5 bodu. Všem hráčům gratuluji k dosaženým výsledkům a děkuji za reprezentaci našeho
klubu a naší obce. Zpět k místnímu turnaji. Zúčastnilo se ho nakonec
7 hráčů. Jmenovitě: Churý Petr, Vrtal Jaroslav, Vrtal Roman, Ondrůšek
Radek, Macků Lubomír, Peška Martin, Mrva Štěpán. Turnaj se hrál systémem každý z každým 2X10 min. a závěrečným play off. Turnaj nakonec vyhrál Vrtal Jaroslav, druhé místo Churý Petr, třetí místo Macků
Lubomír a čtvrté místo Vrtal Roman. Všichni jsme si dobře zahráli a zabavili se. Už se všichni těšíme na další sezónu. Šachu zdar.
Radek Ondrůšek

Osvětimany – místní turnaj 1.5.2016
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Žáci jaro 2016
12. kolo
(S)
MORKOVICE - TJ OSVĚTIMANY
(M)
MORKOVICE - OSVĚTIMANY

1:1, PK 3:4
4:2

13.kolo
(S)
1. FC SLOVÁCKO - TJ OSVĚTIMANY 1:2
Branky : Matějkovič L. 2x¨
(M)
1. FC SLOVÁCKO - TJ OSVĚTIMANY 1:3
Branky Horňák 2, Havrda D.
14. kolo
(S)
TJ OSVĚTIMANY - FS NAPAJEDLA 2:1p (0:0)
Branky: E.Trlida
(M)
TJ OSVĚTIMANY - FS NAPAJEDLA 10:2 (4:0)
Branky: M. Pavlínek 2, R. Petřvalský 4, O. Dvouletý 2,
P. Horňák, A. Jurkovič
15. kolo
(S)
FA ZLECHOV - TJ OSVĚTIMANY
1:5 (1:1)
Branky: Matějkovič Lukáš 3, Trlida Erik, Vašek Ondřej
(M)
FA ZLECHOV - TJ OSVĚTIMANY
1:3 (0:2)
Branky: Petřvalský Radim, Havrda Dominik 2

20. kolo
(S)
TJ OSVĚTIMANY - SV BOJKOVICE
4:1 (0:0)
Branky: Broda D., Kočenda O., Klát F. 2
(M)
TJ OSVĚTIMANY - SV BOJKOVICE
4:2 (1:2)
Branky: Petřvalský R. 3, Dvouletý O.
21. kolo
(S)
STARÉ MĚSTO - TJ OSVĚTIMANY
2:1 (0:0)
Branky: Trlida Erik
(M)
STARÉ MĚSTO - TJ OSVĚTIMANY
3:6 (3:2)
Branky: Horňák Patrik 2, Dvouletý Ondřej 2,
Petřvalský Radim 2
22. kolo
(S)
TJ OSVĚTIMANY - SPARTAK HLUK 3:5 (2:2)
Branky: Broda D., Trlida E., Matějkovič L.
(M)
TJ OSVĚTIMANY - SPARTAK HLUK 7:1 (4:1)
Branky: Petřvalský R. 3, Horňák P. 2, Dvouletý O., Vašek J.

Konečné umístění našich žáků:

Starší žáci obsadili 2. místo se ziskem 52 bodů. Celkem 18 x vyhráli
a 4 x prohráli. Skóre 110 : 33. Nejlepším střelcem byl Lukáš Matejkovič
s 42 góly.
16. kolo
Reprezentovali nás: Čevelík Martin, Šustek Martin, Kočenda Ondřej,
(S)
TJ OSVĚTIMANY - TJ DOLNÍ NĚMČÍ 4:1 (2:1)
Broda David, Vrtal Martin, Trlida Erik, Matejkovič Patrik, Matejkovič LuBranky: Trlida Erik 2, Matějkovič Lukáš 2
káš, Rajsigl Bronislav, Klát Filip, Klíger Ondřej, Vašek Ondřej .
Mladší žáci obsadili 4. místo se ziskem 47 bodů. Celkem 16 x vyhráli
(M)
TJ OSVĚTIMANY - TJ DOLNÍ NĚMČÍ 6:8 (4:3)
a
6
x prohráli. Skóre 108 : 33. Nejlepší střelec byl Radim Petřvaldský
Branky: Havrda Dominik, Petřvalský Radim, Pavlínek Michal,
s 25 góly.
Dvouletý Ondřej, Horňák Patrik, Vašek Jakub
Reprezentovali nás: Vajčner Marek, Dvouletý Ondřej, Jurkovič Ta17. kolo
deáš, Pelikán Tadeáš, Broda Martin, Horňák Patrik, Pavlínek Michal,
(S)
KORYČANY - TJ OSVĚTIMANY
2:3 (0:1)
Dudák Ondřej, Knápek Radek, Vašek Jakub, Petřvaldský Radim, Havrda
Branky: Matějkovič Lukáš 2, Matějkovič Patrik
Dominik.
(M)
KORYČANY - TJ OSVĚTIMANY
5:1 (3:0)
Trenéři: Jiří Hanák a Vlastimil Matejkovič, p. Petřvaldský
Branky: Horňák Patrik
18. kolo
(S)
TJ OSVĚTIMANY - FC STRÁNÍ
Branky: Matějkovič L. 6, Trlida E.
(M)
TJ OSVĚTIMANY - FC STRÁNÍ
Branky: Dvouletý O.

7:1 (5:0)
2:1p (1:1)

19. kolo
(S)
FC KVASICE - TJ OSVĚTIMANY
1:3 (1:2)
Branky: Matějkovič Lukáš 2, Trlida Erik
(M)
FC KVASICE - TJ OSVĚTIMANY
1:6 (1:3)
Branky: Horňák Patrik 2, Dvouletý Ondřej 2, Petřvalský Radim 2
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Fotbal muži
Zimní turnaj Dubňany
V 8 a 9´ přišly první šance Otáhala a Chaloupky ve 13´ se domácí dostali znovu do příležitosti, brankář byl však proti. Hosté se dostali do
velké šance ve 28´, opakované střely z bezprostřední blízkosti Adam
Zálešák vyřešil. 32´ přinesla největší brankovou šanci domácích, Ondra
Zýbal zahrával trestný kop a jeho střela se odrazila od tyče a proletěla kolem brankové čáry těsně ven. O minutu později se dostal do příležitosti po přihrávce od Mariana Švrčka Matěj Otáhal, jeho hlavička
jen těsně minula branku hostí. 41´ přinesla další tyč Nedachlebské
brány, přihrávku Mariána Švrčka si obránce hostů srazil na tyč. Závěrečné minuty přinesly ještě několik nevyužitých příležitostí domácích.
Jestliže se v první půli hosté dostávali občas k bránce domácích ve druhé to bylo úplné minimum. Domácí téměř celý druhý poločas odehráli
na polovině Nedachlebic. Hned v úvodu se dostal ke střele Otáhal, ta
nebyla moc prudká a tak si s ní brankář poradil. V 61´byl faulován na
hranici malého vápna Zýbal, píšťalka rozhodčího však zůstala němá, asi
kompenzoval spornou situaci ze začátku zápasu. Hned na to měl další
příležitost Tomáš Ondroušek, jeho střela šla těsně vedle. Ani další střely
Zýbala, Tychtla a dalších domácích hráčů ke změně skóre nevedly a tak
o vítězi rozhodovaly pokutové kopy, ve kterých byli šťastnější hosté.

FC KVASICE - TJ OSVĚTIMANY 1:2 (0:1)

SK JAROSLAVICE - TJ OSVĚTIMANY 1:1p (0:0)
na penalty 3:4
Branka: Zýbal Ondřej
Bojovné utkání se odehrávalo převážně ve středu hřiště. V prvním poločase měli více ze hry hosté. V 5. minutě zahrávali rohový kop
a obránce domácích musel vykopnout míč z brankové čáry. Na druhé
straně brankář Osvětiman s námahou vyrazil tečovanou střelu domácích. Ve druhém poločase šli hosté do vedení, když domácí ztratili míč
před velkým vápnem. Toho využil Zýbal a vstřelil vedoucí branku. Jaroslavičtí se začali tlačit do útoku a výsledkem bylo vyrovnání L. Batíkem.
Hosté další šance nevyužili. Střela Švrčka skončila na břevně a obrovská
šance Ondrouška v poslední minutě, těsně vedle branky domácích. Zápas skončil remízou a o dalším bodě rozhodly pokutové kopy, které hosté
vyhráli 4:3, rozhodnutí padlo až v sedmé sérii.

TJ OSVĚTIMANY - TJ NEDACHLEBICE 0:0p (0:0)
na pokutové kopy vyhráli hosté

Branky: Ondroušek Tomáš, Chaloupka Petr
Hned v úvodu se domácí dostali do šance, Víťa Brázdil však byl
připraven a příležitost zneškodnil. Naši hráči se postupně prosazovali a začali domácí přehrávat. Ve 13´se dostal do brejku Tomáš
Ondroušek a přesnou střelou nedal domácímu brankáři šanci. Pak
jsme se začali předhánět v promarňování šancí. Zýbal nastřelil s trestného kopu břevno, Luboš Křemeček poslal přesnou střelu pod horní tyč, brankář však bravurně vyrazil. Další velkou šanci měl opět
Ondroušek, po přesné přihrávce od Zýbala šel zase sám na brankáře, tentokrát však nedotáhl příležitost do konce. Domácí hrozili z rychlých protiútoků, žádnou větší příležitost si však nevytvořili.
V úvodu druhé půle jsme chvíli hráli v útlumu a pustili domácí do hry.
Potom jsme zase převzali iniciativu a opět se dostali do několika příležitostí. Do velké šance se dostali Jarek Válek, Ondra Zýbal a další. V 80´
jsme po špatné rozehrávce před brankou domácím nabídli příležitost
k rychlému protiútoku. Ve snaze zabránit domácímu hráči dosáhnout
na centrovaný balon Reňa Křemeček o něj lehce zavadil. Rozhodčí celkem pochopitelně nezaváhal a odpískal penaltu, kterou domácí proměnili a vyrovnali na 1:1. Během tří minut se nám podařilo konečně
využít příležitost a Petr Chaloupka poslal míč k tyči, což znamenalo naše
zasloužené vítězství

TJ OSVĚTIMANY - SK SV BOJKOVICE 3:0 (1:0)

Dohrávka odloženého zápasu přilákala na naše hřiště téměř Sestava: Zálešák Adam, Chaloupka Petr, Fišer Erik, Křemeček Luboš,
200 diváků. První půle se odehrávala za mírné převahy domácích. Švrček Marián, Křemeček René, Novotný Tomáš, Tychtl Matěj, Ondrou2016
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šek Tomáš (80´Otáhal Matěj), Válek Jaroslav (82´Brhel Michal), Zýbal
Ondřej (88´Žandovský Marek)
Branky: vlastní-Miča Michal, Ondroušek Tomáš, Zýbal Ondřej
První poločas se odehrával v opatrné hře z obou stran a žádné z mužstev nechtělo udělat chybu. Hrálo se většinou mezi šestnáctkami. První
příležitost měli hosté v 15´ kdy zahrávali trestný kop, prudká střela však
minula branku domácích. Do větší příležitosti se dostal ve 25´Ondra Zýbal, nic z toho však nebylo. V závěru se přece jenom domácí dostávali častěji před branku Bojkovic. Z jedné akce také padl ve 42´první gól o který se
postarala obě mužstva. Zýbal poslal prudkou nahrávku po malém vápně
na úplně volného Ondrouška, hostující Miča ve snaze zabránit této přihrávce si srazil míč do vlastní branky a stanovil poločasové skóre na 1:0.
Do druhé půle, nastoupili domácí jako vyměněni, zatlačili hosty před
vlastní branku a 20´ jim nedovolili se dostat k nějaké příležitosti. V
54´zmařil už po druhé svou šanci Jarek Válek. V 59´ se dostal do velké
šance Matěj Tychtl, ze dvou metrů však nedokázal hlavou usměrnit míč
do branky. 73 a 74´ přinesla několik šancí domácích, Ondroušek, Zýbal
ani Tychtl však své šance neproměnili. V 77´zahrával Ondra Zýbal trestný
kop ze dvaceti metrů, brankář jeho prudkou střelu vyrazil před sebe na
dobíhajícího Tomáše Ondrouška a ten poslal míč za jeho záda. Tlak domácích vrcholil, v 80´ zahrál jeden z obránců Bojkovic ve vápně rukou.
Z nařízené penalty zařídil Ondra Zýbal třetí branku. Hosté se dostali ke
střele až v 89´ ta však minula branku domácích. Domácí si za dobrý výkon ve druhé půli výhru 3:0 zasloužili.

BŘEZOLUPY - TJ OSVĚTIMANY 0:6 (0:3)
Sestava: Zálešák Adam, Chaloupka Petr, Fišer Erik, Křemeček Luboš,
Švrček Marián, Novotný Tomáš (68´Tychtl Matěj), Ondroušek Tomáš,
Brhel Michal (46´ Otáhal Matěj), Válek Jaroslav, Žandovský Marek,
Zýbal Ondřej
Branky: Zýbal Onřej 4, Ondroušek Tomáš 2
Již ve třetí minutě svítilo na ukazateli skóre 0:1. To se nádherně trefil Ondřej Zýbal z trestného kopu ze 20m přesně k tyči. Další průběh zápasu se odehrával jednoznačně v režii hostů. Druhou
branku přidal hlavou ve 20´ Tomáš Ondroušek. Ve 26´ se znovu dotal Onroušek do šance, jeho střela orazítkovala břevno branky, odražený míč pohodlně dopravil do sítě Zýbal. Další příděl branek už
v první půli nebyl, hosté se utápěli v přehuštěné obraně domácích.
Do druhé půle nastoupili hosté se snahou zvýšit skóre, domácí se zatáhli před vlastní branku a všemožně bránili. V 62´ již ale nedokázali
zabránit Ondrouškovi, aby vstřelil svou druhou branku. Za 4 minuty
domácí obrana ve zmatku faulovala a rozhodčí nařídil pokutový kop,
Zýbal však domácího brankáře nepřekonal. Během několika vteřin se
rychle zorientoval v pokutovém území a poslal míč z úhlu za protilehlou tyč na již 5:0 pro hosty. Svou čtvrtou branku zaznamenal Ondra Zýbal v 81´ a ustanovil konečné skóre na 6:0 pro hosty. Jedinou a největší
šanci měli domácí v 89´ kdy se dostali výjímečně k bráně Osvětiman.
Z obranné situace vyšel pokutový kop pro domácí, ten však Adam Zálešák bravurně zneškodnil.
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TJ OSVĚTIMANY - TJ VLČNOV 4:0 (2:0)
Branky: Zýbal Ondřej 2, Ondroušek Tomáš, Otáhal Matěj
Jak ukazuje výsledek, utkání patřilo jednoznačně domácím. Už
ve 4´měl velkou šanci Ondroušek když šel sám na brankáře, ten mu
však zkazil radost. V 17´ po rohu hlavičkoval Tomáš Novotný těsně
vedle, 19´přinesla další příležitost Tomáše Ondrouška, brankář jeho
střelu s námahou vyrazil. 22 a 24´přinesli další šance domácím. Ve
29´opět Tomáš Ondroušek poslal střelu těsně vedle branky Vlčnova.
Ve 36´se znovu dostal do šance Ondroušek a zase neproměnil. Konečně ve 38´se dostal ke střele Ondra Zýbal, křížnou střelou nedal
brankáři šanci a bylo to 1:0. Ve 45´se dočkal také Tomáš Ondroušek a ze stejného místa jako Zýbal vstřelil druhou branku domácích.
Druhá půle začala tam, kde první skončila, domácí útočili a hosté se bránili. 54´přinesla další branku v sítí hostujícího mužstva, to se trefil opět
Ondra Zýbal. V 62´poslal pěknou střelu těsně nad Jarek Válek. 71´přinesla další krásnou akci završenou brankou, Marián Švrček přesně našel
Matěje Otáhala a ten prudkou střelou k tyči nedal brankáři hostů šanci.
Další příležitosti již domácí nevyužili a tak utkání skončilo 4:0.

SOKOL ŽALKOVICE - TJ OSVĚTIMANY 6:1 (2:1)
Branky: Zýbal Ondřej
Osvětimany se dostaly do vedení ve 13´ Ondrou Zýbalem.
Další velké příležitosti nedokázali hostující hráči zúročit, zejména šance Tomáše Otáhala a Jarka Válka volaly po gólu. Po chybách v obraně hostů se domácí dvěma brankami ve 38 a 40´ dostali znovu do hry i když se většinou hrálo před jejich brankou.
Druhá půle byla hodně podobná té první, hosté útočili a domácí dávali
branky. Když se k tomu přidal rozhodčí, bylo o osudu utkání rozhodnuto.
Nutno podotknout, že pokud by hosté proměnili alespoň část svých příležitostí, výsledek by byl asi opačný.

TJ OSVĚTIMANY - SPARTAK HLUK 2:0 (0:0)
Branky: Zýbal Ondřej, Fišer Erik (p)
Do prvních příležitostí se dostali domácí hned ve 2 a 3´ Otáhalem
a Žandovským. Hosté odpověděli hned v 5´ prudký centr před bránu
však jejich hráč hlavou minul. Další střela z kopačky Matěje Tychtla
směřovala nad bránu. Do vyložené šance se dostal ve 25´Ondra Zýbal
když šel sám na brankáře, jeho střela z šesti metrů skončila těsně nad
brankou Hluku. Druhou velkou příležitost měl domácí Jarek Válek ve
36´ kdy jeho střela z hranice pokutového kopu směřovala vedle levé
tyče. 39´ přinesla příležitost hostům, ale nastřelili pouze boční síť.
Ve druhé půli se domácí do svého soupeře zakousli a nepustili ho na svou
polovinu dlouhé minuty. V rozmezí 55´až 65´ měli několik příležitostí,
branku však dát nedokázali. V 69´ poslal prudkou střelu na branku Hluku
Marián Švrček, brankář Fojtík ji s námahou vyrazil. Ještě v téže minutě se
ale domácí dočkali. Matěj Tychtl našel přesnou přihrávkou Ondru Zýbala a ten prudkou střelou nedal brankáři hostů šanci. 78´ přinesla střelu
z kopačky Matěje Otáhala těsně vedle. V 80´se dostali ke slovu hosté,
rovněž střela Zalubila minula branku. Závěr zápasu přinesl poněkud více
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vzruchu. Nejdříve se domácí zlobili na rozhodčího, když nezapískal penaltu za jasný faul na Zýbala. Za chvíli se zase dožadovali branky hosté,
jenže jejich hráč hrál rukou a tak se nic neměnilo. Rozuzlení přinesla poslední minuta a další faul před brankou na Zýbala, nařízený pokutový
kop proměnil Erik Fišer na konečných a zasloužených 2:0 pro domácí.

TJ DOLNÍ NĚMČÍ - TJ OSVĚTIMANY 2:7 (0:5)
Sestava: Zálešák Adam, Chaloupka Petr, Fišer Erik, Křemeček Luboš, Švrček Marián, Novotný Tomáš, Tychtl Matěj, Ondroušek Tomáš
(81´Žandovský Marek),Otáhal Matěj, Válek Jaroslav (46´Brhel Michal),
Zýbal Ondřej
Branky: Zýbal Ondřej 2, Novotný Tomáš, Ondroušek Tomáš, Chaloupka
Petr, Švrček Marián, Otáhal Matěj
Od začátku jsme diktovali tempo zápasu. První branku vstřelil v 6´
Tomáš Novotný, za dalších 6´ přidal druhou Tomáš Ondroušek. Opět za
dalších 6´ tedy v 18´ poslal Petr Chaloupka po třetí míč do domácí branky. Pak šel sám na brankáře Marián Švrček, jeho rána však mířila nad. Ve
25´se ale už nemýlil a umístěnou střelou ze šestnáctky vstřelil již naši
čtvrtou branku. Domácí se k naší brance dostávali poněkud méně než by si
přáli a kupili chyby v obraně čehož jsme dokázali využít. Poslední minuta
první půle přinesla další chybu domácích a využití situace Ondrou Zýbalem, jeho střela skončila u tyče a znamenalo to poločasových 5:0 pro nás.
Ve druhé půli jsme již s vidinou vysokého náskoku poněkud polevili ve
snaze a tak skóre již tak rychle nenarůstalo. V 59´ se dostal do šance
Ondra Zýbal, domácí brankář se mu snažil zabránit ve skórování, odražený míč se dostal k Matěji Otáhalovi a ten jej poslal pošesté do domácí
branky. Sedmou branku vsítil náš elitní střelec Ondra Zýbal v 81´. Pak
přišli na řadu domácí a dvěma brankami snížili na konečných 7:2 pro
nás. Pokud by naši hráči využili část vyložených šancí, asi by výsledek
byl dvouciferný.

Osvětimanský zpravodaj
v šestnáctce hostů Ondra Zýbal, tentokrát nedal brankáři šanci a prudkou střelou zvýšil na 3:0 pro domácí. Byla to již 20 trefa Ondry v tomto
ročníku. V 67´ zahrozili hosté, po rohu poslali míč těsně vedle branky.
Hosté přitvrdili hru, na domácí to však neplatilo. Chytrou hrou se posouvali k závěru zápasu. V 89´ se podařilo hostům dostat do brejku, Petr
Těthal vstřelil jejich jediný gól a upravil na konečných 3:1 pro domácí.

TJ SKAŠTICE - TJ OSVĚTIMANY 0:1 (0:1)
Branka: Tychtl Matěj
Výsledky hostů z předešlých utkání a postavení domácích v tabulce předvídali zajímavé a kvalitní utkání. Hosté nastoupili bez svého
elitního střelce Ondry Zýbala i bez obránce Erika Fišera. Na jejich hře
to však nebylo znát a již ve druhé minutě perfektně rozebrali obranu
domácích včetně brankáře a po nádherné akci vstřelil Matěj Otáhal,
jak se později ukázalo jedinou a vítěznou branku Osvětiman. Celý první poločas se valil jeden útok za druhým na branku domácích, k jejich
štěstí však hosté další branku nepřidali. Obrovské šance Mariána Švrčka, Matěje Otáhala, Tomáše Ondrouška a jiných brankou neskončili.
Spoustu příležitostí také zneškodnil domácí brankář Jiří Stýblo. Pěknou
branku vstřelil Michal Brhel, bohužel pro hosty z ofsajdového postavení.
Ve druhé půli domácí přidali a snažili se o změnu skóre. Když v 54´ musel
pod sprchy Osvětimanský Tomáš Ondroušek za oplácení předešlých ostrých zákroků na svou osobu, dostali domácí více prostoru k útočení. Hosté však velmi pozorně bránili a nedali Skaštickým možnost k vyrovnání.
Ti měli chvíli před koncem jedinou velkou příležitost, jejich hráč ovšem
přestřelil ze tří metrů branku. Rovněž brankář Adam Zálešák předváděl
výborné a jisté zákroky. I když hosté hráli více než půl hodiny s deseti
hráči, vítězství si vzít nenechali a za předvedený výkon, hlavně v první
půli si výhru plně zasloužili.

TJ Osvětimany : Mladcová 6:2
TJ OSVĚTIMANY - TJ SOKOL ÚJEZDEC 3:1 (2:0)

V posledním mistrovském zápase na domácím hřišti nastupovali
naši hráči jako jasní favorité. Svou roli potvrdili a ve 35. minutě 1. poSestava: Zálešák Adam, Chaloupka Petr, Fišer Erik, Křemeček Luboš,
ločasu vedli 5:0. V 45. minutě hosté snížili na 1:5. V druhém poločase
Švrček Marián, Tychtl Matěj, Ondroušek Tomáš (77´Brhel Michal),
naše mužstvo zvýšilo na 6:1, hosté korigovali brankou na 6:2, což byl
Otáhal Matěj, Válek Jaroslav, Zýbal Ondřej, Žandovský Marek
konečný výsledek. Branky stříleli: M. Otáhal 2x, M. Tychtl 2x, O. Zýbal 1x
Branky: Chaloupka Petr, Žandovský Marek, Zýbal Ondřej
Tentokrát na sebe narazili dva kvalitní soupeři. Fotbalovost čiše- a M. Švrček 1x.
la z každého hráče a diváci mohli být spokojeni s tím, co předváděli.
Domácí chtěli navázat na dobrý výkon z Dolního Němčí a tak hned od
začátku diktovali tempo hry. Dostali se i k příležitostem ale nic z toho
nebylo, největší měl Marián Švrček, jenže místo střely z oblasti pokutového kopu volil přihrávku. Tlak domácích se stupňoval a v 18´se dočkali
prvního gólu po prudké hlavičce Petra Chaloupky. Po dvou minutách se
situace opakovala, po rohovém kopu poslal do stejných míst svou hlavičku Marek Žandovský a bylo to 2:0. Do konce poločasu si domácí vytvořili ještě několik příležitostí, naopak hosté se k větší šanci nedostali.
I ve druhé půli domácí diktovali tempo hry. Ve 48´poslal na branku
Újezdce pěknou střelu k tyči Petr Chaloupka, brankář Dušan Konečný
ukázal své kvality a nebezpečnou střelu vyrazil. V 61´ se dostal k míči
2016
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Hráči domácí
Číslo
20
5
6
7
8
9
10
12
13
14
17
15
11
1
3

Jméno
Brázdil Vít
Fišer Erik
Křemeček Luboš
Švrček Marián
Tychtl Matěj
Křemeček René
Brhel Michal
Otáhal Matěj
Válek Jaroslav
Žandovský Marek
Zýbal Ondřej
Zálešák Adam
Novotný Tomáš
Zálešák Adam
Chaloupka Petr

www.osvetimany.cz
Funkcionáři a pořadatelé
Funkce
Hlavní pořadatel
Vedoucí
Trenér
Asistent 1
Asistent 2
Masér

Jméno
Berka Otakar
Berka Martin
Filásek Vlastimil
Mynář Vratislav
Trávníček Filip
Širůčka Jaroslav

Střelci 2015/ 2016 –MUŽI
Zýbal Ondřej
Ondroušek Tomáš
Chaloupka Petr
Otáhal Matěj

20
6
3
5

I.A-B Závěrečná tabulka soutěže

Závěrečná tabulka, Muži

Poděkování
Po nepříliš zdařilé podzimní mistrovské sezóně, kdy naše mužstvo
mužů skončilo na předposledním místě tabulky, došlo na jaře k velkému hernímu obratu. TJ Osvětimany patřily v 1. A. třídě k nejlepším
mužstvům jara. Poděkování patří realizačnímu týmu i celému mužstvu
za výborné výkony, ale také Ing. Vratislavu Mynářovi, který přes zimu
do našeho mužstva přivedl výrazné posily a mužstvo mužů předvádělo
30

pěkný fotbal okořeněný góly. Dík všem sponzorům i městysu Osvětimany za finanční podporu místní kopané. Poděkování patří správci
L. Křemečkovi /st./ za vzornou údržbu sportovního areálu, manželům
Márovým, R. Náplavovi a všem pořadatelům.
L. Berka
leden - červen
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Kulturní a společenské akce v II. pololetí roku 2016
Termín konání

NÁZEV AKCE

13. 8. 2016
Letní myslivecká noc
4. 9. 2016
Chřibákův pohádkový les
10. 9. 2016
O putovní pohár starosty - šachový turnaj
10. – 11. 9. 2016
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek
17. 9. 2016
Farní den - zahájení v 15.00 hodin mší svatou
8. – 9. 10. 2016
Hody s právem
27. 10. 2016
Oslavy 98. výročí vzniku ČSR + Lampionový průvod
12. 11. 2016
Divadelní bál
20. 11. 2016
IX. Setkání s důchodci
25. – 26. 11. 2016
Adventní věnce - Marie Mrvová
*11. 2016
Velká cena Osvětiman - šachový turnaj
3. 12. 2016
V. Vánoční jarmark
4. 12. 2016
Mikulášská nadílka s rozsvícením vánočního stromu
11. 12. 2016
Vánoční rozjímání
*termín bude upřesněn
Mše na Hoře sv. Klimenta se konají každou první neděli v měsíci v 15.00 hodin (květen-říjen).

Místo konání
Hospoda Na srubu
Hospoda Na srubu
Obecní dům
Uherské Hradiště
Fara Osvětimany
Obecní dům
náměstí v Osvětimanech
Obecní dům
Obecní dům
Obecní dům
Obecní dům
Obecní dům
Obecní dům
Obecní dům

Pozvánky
Zveme Vás do kina
ZÁŘÍ
2. 9. Jak básníci čekají na zázrak
16. 9. Teorie tygra
30. 9. Řachanda
ŘÍJEN
14. 10. Zootropolis
28. 10. Star Wars: Síla se probouzí

Redakce přeje Vám všem krásné prázdniny a dovolenou :)
2016
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