
Slovo starosty 
 
Vážení spoluobčané, 
 
dovolte mi, abych Vás v úvodu srdečně pozdravil. Jako každým rokem, tak i letos Městys 

Osvětimany ve spolupráci se sociální komisí zorganizoval na začátku roku humanitární 
tříkrálovou sbírku pro Charitu. Poděkování zasloužíte všichni, kteří jste v ní přispěli potřebným. 
Sociální komise, o jejichž aktivitách informujeme na dalších stránkách tohoto zpravodaje, patří 
k nejaktivnějším složkám obce a velmi dobře se mi sní a s její předsedkyní PhDr. Marií 
Náplavovou spolupracuje.  
  V první polovině letošního roku jsme se v zastupitelstvu a na obci kromě běžných 
záležitostí věnovali zejména přípravě investičních projektů, která byla velmi náročná. 
Nejvýznamnějším počinem městyse v letošním roce bude bezesporu zateplení budovy základní 
školy. Nejdříve jsme museli získat dokumentaci energetického auditu, tedy odborné posouzení 
tepelně technických vlastností budovy školy, a na základě jeho výsledků stanovit rozsah 
potřebných prací, výši finančních prostředků z rozpočtu městyse a posoudit pravděpodobnost 
úspěchu při čerpání dotace ze Státního fondu životního prostředí. Výsledkem uvedené analýzy 
bylo rozhodnutí připravit stavební projektovou dokumentaci a objednat dokumentaci k žádosti o 
dotace. Pro zpracování uvedených náležitostí bylo třeba shromáždit řadu podkladů a informací, a 
to ve velice krátkém termínu, který byl dán uzávěrkou příjmu žádostí o dotaci. Nakonec se ale 
zvýšeným úsilím všech zainteresovaných podařilo požadovanou kompletní dokumentaci 
dotačního projektu včas předložit. O tom, že se nám i v rychlosti podařilo zpracovat kvalitní 
podklady, svědčí úspěch naší žádosti a získání dotačních prostředků ve výši přesahující 8 mil. Kč. 
V rámci zateplení základní školy bude provedena výměna oken, zateplení obvodových zdí 
školních budov, zateplení stropů a podlah. Naše plány na zlepšení prostředí v základní škole jsou 
ale ještě rozsáhlejší. Současně s výběrem dodavatele zateplení a přípravou smlouvy na dodávku 
připravujeme pokračování rekonstrukce elektroinstalace ve třídách, rekonstrukci chodníků a 
oplocení v mateřské škole.  K získané dotaci tak budeme muset přidat ještě asi 2 mil. Kč 
z vlastního rozpočtu. 

Také se ve spolupráci s ředitelem školy snažíme zabezpečit rozšíření učebních prostor 
školy o dvě nové třídy, které by měly sloužit jako počítačové učebny. Zde jsme však při přípravě 
projektové dokumentace a stavebního řízení narazili na nečekané problémy s únosností stropních 
konstrukcí a technickým stavem nosné konstrukce vazníkového krovu střechy školní budovy. Po 
několika jednáních a konzultacích se statikem se nám podařilo najít technické řešení těchto 
problémů a práce na přípravě stavby tak dále pokračují.  
 Dnešním požadavkům a standardům tepelné ochrany budov neodpovídá ani strop na 
zdravotním středisku. Pracujeme na záměru jeho zateplení.  
 Ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Chřibák děláme vše proto, abychom 
zabezpečili rekonstrukci osvětimanského koupaliště. To v létě, a s největší pravděpodobností i 
příští rok, bude zavřené. V letošním roce se podařilo Městysu Osvětimany získat podporu na 
částečnou úhradu ceny projektové dokumentace jeho rekonstrukce ze Zlínského kraje ve výši 40 
tisíc Kč. Chřibáku se zase povedlo zabezpečit peníze na rekonstrukci bazénu a pořízení bazénové 
technologie. Tato část rekonstrukce, pokud vše půjde podle našich představ, proběhne ještě do 
konce tohoto roku, a v roce 2009 by mohlo dojít na rekonstrukci sociálního zařízení a 
převlékacích kabin. Prozatím nás opravdu hodně práce a starostí stál výběr projektanta akce. 
Jednak bylo obtížné sehnat a vybrat projektovou firmu, která je schopna zpracovat projekt podle 
našich zadávacích podmínek, jednak hodně času a dohadování zabrala dohoda o formě a zejména 



ceně za zpracování projektu. Po složitých jednáních a mnoha dohady nad smlouvou jsme ale 
nakonec našli oboustranně přijatelné řešení a dnes se již na projektu a přípravě dodávky bazénu a 
souvisejících technologií začalo intenzivně pracovat. Z důvodu povinnosti respektovat nové 
platné hygienické předpisy a s ohledem na nutnost myslet na  náklady při příštím provozování 
koupaliště jsme nuceni přistoupit k několika zásadním změnám. Stávající vana bazénu koupaliště 
bude jednak o několik metrů zkrácena, aby bylo kde umístit technologii vodního hospodářství 
koupaliště, a jednak se také zmenší hloubka bazénu na max. 1,8 m pro snížení celkového 
množství vody, jinak by budoucí provozní náklady a tím také finanční ztráty z provozu areálu 
byly neúměrně vysoké. Dojde také k přemístění a zmenšení dětského brouzdaliště. 
 Další stavební akce, které na letošní rok připravujeme, souvisí se stavbou nového mostu 
u Janoškového. Hlavní část stavby mostu je financována Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, 
Městys Osvětimany ale má povinnost ve vlastní režii zabezpečit organizaci, dodávku a 
investorství u přeložky plynu a chodníku. Stavba mostu přijde na 14 mil. Kč a je velmi náročná 
na koordinaci jednotlivých účastníků stavby. I po nás vyžadovala mnoho příprav a jednání, ať ve 
věci zařízení staveniště, stanovení postupu prací, výběru dodavatelů nebo stanovení podmínek 
uzavírek, provozu a technického zabezpečení objízdných tras. Ne vše probíhá hladce, například 
delší řešení si vyžádaly dohody o používání objízdných tras nákladními automobily. Navíc 
chceme využít příležitosti provádění stavebních prací na mostě pro obnovení odlehčovacího 
přepadu z kanalizace u hasičky. Zmírní se tak potíže majitelů přilehlých domů, kterým při 
přívalových deštích vniká voda z kanálu do domů. Pro všechny, kteří se na stavbě nového mostu 
podílejí, jsem stanovil podmínku, že veškeré práce na této stavbě musí být ukončeny do hodů.  
 V zastupitelstvu jsme se shodli, že je nutné se zaměřit na veřejná prostranství 
v Osvětimanech. Rádi bychom sice pro financování jejich obnovy získali nějaké dotace 
z evropských fondů, ale poté, co jsem prostudoval veškeré možnosti, jsem zjistil, že situace 
v tomto směru není příliš radostná. Budeme hledat dál, protože jsem přesvědčen, že úpravy 
veřejných prostranství si již Osvětimany zaslouží. Proto také již delší dobu spolupracujeme 
s projektantem na přípravě studií a dokumentace. Záměry, o kterých stále ještě diskutujeme a 
které připadají v úvahu, by měly  řešit tyto úkoly: 
-  na dvoře u keramické dílny na Žabím rynku vytvořit plochu pro přemístění dětského hřiště od 
potoka,  místo pro setkávání občanů, případně malé pódium pro kulturní vystoupení s 
ozeleněním, zídkami, oplocením, chodníčky a lavičkami. Budeme chtít také posoudit možnosti 
využití bývalé usedlosti, která je ale ve velmi špatném technickém stavu 
- posouzení, příp. úprava dětského hřiště a úpravy zeleně u koupaliště  
- posouzení ozelenění hřbitova, plochy u kříže, ozelenění kolem hřbitovní zdi, vybudování 
urnového pole, chodníčků, a doplnění výsadby 
- úpravu zeleně u smuteční síně, úpravu stavebních konstrukcí – schodů, betonových truhlíků, 
výměnu dlažby před smuteční síní, architektonické posouzení, případně návrh úpravy 
pohledového betonu 
- celkové řešení hřiště před mateřskou školou, zeleň, prolézačky, chodníky, oplocení, parkovací 
plochu u komunikace před areálem 
- posouzení, případně návrh úpravy zeleně u horní autobusové zastávky, případně návrh nového 
přístřešku pro cestující 
- posouzení zeleně v parku, případně návrh jejího dosazení se zvláštním přihlédnutím 
k bezprostřednímu okolí pomníku 
 

Jak už asi víte, Lesní družstvo Osvětimany se stará na našem katastru o lesní porosty, 
které jsou ve vlastnictví asi tří desítek okolních obcí. Na poslední volební členské schůzi jsem byl 



zvolen místopředsedou představenstva Lesního družstva. V představenstvu jsme se rozhodli 
požádat o dotace na pořízení traktoru upraveného na opravy lesních cest a také o dotace na 
opravu cesty od chaty Radost kolem Hradiska sv. Klimenta, Nové louky až k Bolavému dubu. 
S oběma žádostmi jsme uspěli, a tak se nám podařilo získat celkem tři miliony korun. Jako 
místopředseda představenstva jsem ale musel vypracování a administraci žádostí o dotace 
věnovat také určité úsilí a čas. Proběhlo několik jednání před podáním žádostí i po zprávě o 
přidělení peněz a také bylo potřeba k vyřízení administrativních záležitostí opakovaně navštívit 
pracoviště Zemědělského intervenčního fondu v Olomouci.  Vše se ale bohatě vyplatilo a 
prostředky, které se nám podařilo získat, příznivě ovlivní podmínky v osvětimanských lesích a 
přispějí k tomu, že určitě do lesa budete chodit ještě raději. 

Opětovně jsem vypracoval žádost o dotace na údržbu zalesněných ploch u přehrady, které 
jsou ve vlastnictví městyse. I zde je předpoklad, že požadované prostředky obdržíme.  
 Náklady, se kterými je nutno počítat na výše popsané aktivity, jsou ve srovnání 
s uplynulými léty obrovské. Když si uvědomíte, že stále ještě ročně splácíme téměř 2,5 mil. Kč 
na obecní dluhy a přitom také zajišťujeme běžný chod městyse, nakládání s odpady, provoz 
vodovodu, kanalizace, čističky odpadních vod a další práce, budete jistě se mnou souhlasit, že je 
třeba průběžně věnovat maximální pozornost čerpání financí z rozpočtu. Naštěstí se nám nějaké 
prostředky podařilo díky vzorné rozpočtové kázni uspořit z minulých let, odložili jsme některé 
připravované akce, jako např. rekonstrukci přechodu a komunikace u horní autobusové zastávky, 
a také jsme byli úspěšní s kolegy starosty malých obcí v boji za posílení rozpočtů vesnic. 
Podařilo se nám prosadit novelu zákona, která jen rozpočet Osvětiman pro letošní rok posílí 
téměř o milión korun.  

 Od doby uzavírky silnice č. 50 přes buchlovské kopce došlo ke zvýšení provozu 
přes Osvětimany, a to i přesto, že přes naši obec nejsou oficiálně stanoveny objízdné trasy. 
Protože nárůst provozu přináší zvýšené riziko pro naše občany a jsou ničeny komunikace v naší 
obci a jejím okolí, dohodli jsme se na společném jednání se starosty Ježova a Žeravic, že budeme 
požadovat zákaz průjezdu kamionů našimi obcemi. K tomu jsme podali oficiální stížnost a 
protest ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.  

Ve spolupráci s krizovou komisí Městského úřadu Uherské Hradiště jsme se začali 
podrobně zabývat situací kolem osvětimanské přehrady. Chceme být připraveni na možnost, kdy 
by v případě mimořádné situace mohlo dojít k ohrožení Osvětiman záplavovou vlnou. 

Na jaře proběhl v Osvětimanech poprvé sběr velkoobjemového odpadu. I když byl 
úspěšný, dopadl trochu jinak, než jsme si původně představovali. Domnívali jsme se, že jeden 
velkoobjemový kontejner naplníme odpadem, který půjde recyklovat, ale nakonec obě nádoby 
musely být vyvezeny přímo na skládku do Těmic. Přesto ale jsme zabránili časté situaci, kdy je 
nábytek apod. ukládán do malých kontejnerů bez ladu a skladu a pak zbytečně utrácíme mnoho 
peněz za dopravu. Tento sběr se tedy podle nás osvědčil, a proto podobný uspořádáme ještě letos 
na podzim. 
 V květnu skončilo funkční období první školské rady a rada začala pracovat v novém 
složení. Členství v radě tak ukončila PhDr. Marie Náplavová, které za odvedenou práci pro školu 
děkuji. Novým předsedou školské rady byl zvolen místostarosta městyse Mgr. Lubomír Berka. 
Věřím, že pod jeho vedením bude rada nadále stejně užitečná jako pod vedením odstupující 
předsedkyně paní Brucháčkové, kdy byla práce rady oceněna i Českou školní inspekcí. 
 Jak jsem již uvedl výše, s ostatními starosty jsme uspěli s prosazením novely zákona, 
která do rozpočtu obcí přinesla nemalé peníze. Ve svém boji za odstranění diskriminace občanů 
menších sídel ale pokračujeme s nezmenšeným úsilím i nadále. Založili jsme novou organizaci 
s názvem Sdružení místních samospráv České republiky (SMS), která po necelém půl roce od 



svého vzniku sdružuje více jak tisíc obcí a měst z celé republiky. Na zakládajícím sněmu 
v Jihlavě jsem byl zvolen do celostátního předsednictva, a proto se podílím na celém procesu, 
kdy se tato organizace nadechuje k životu. Je to práce časově velmi náročná, ale i radostná, 
protože se nám daří prosazovat oprávněné požadavky a práva Vás, občanů obcí a menších měst. 
Připravoval jsem vznik krajských organizací SMS v různých částích republiky a velkým 
úspěchem celého našeho předsednictva jsou i smlouvy s jednotlivými ministerstvy o uznání SMS 
jako připomínkového místa při vzniku nových zákonů. Samozřejmě chceme hlavní pozornost 
věnovat především zákonům, které se dotýkají života našich občanů. Nejdůležitější prací v tomto 
směru je ale pokračování na přípravě nového zákona o financování obcí. Jak jsem vás již 
informoval dříve, zastupuji starosty, a dnes již vlastně oficiálně SMS, v komisi na ministerstvu 
financí, která právě tento nový zákon připravuje. Scházíme se nejméně jednou měsíčně a můžu 
říct, že naše práce zdárně pokračuje. Nyní jsme ve fázi zpracování analýzy financování obcí. 
Analýzu zpracovává ve spolupráci několik vysokých škol pod vedením Vysoké školy 
ekonomické v Praze a naše hlavní činnost se nyní zaměřuje na koordinaci a kontrolu postupu 
prací. První konečné výsledky, které by nám následně měly posloužit k formulaci věcného 
návrhu nového zákona o financování obcí, bychom měli obdržet někdy v říjnu letošního roku.  
 Naše úsilí zlepšit postavení obcí a menších měst i jejich občanů ale stále naráží na 
různých stranách na překážky, proto je třeba být neustále ve střehu, nesmíme ve svém úsilí 
polevovat a také nutně musíme využít každé příležitosti k posílení našich pozic a ke zvýšení 
informovanosti občanů o naší snaze. Například právě Zlínský kraj nevychází vstříc našemu 
snažení a celkový postoj asociace krajů je podobný. Z toho důvodu nemůžeme nechat stranou 
možnost pokusit se o posílení našich pozic v nadcházejících krajských a senátních volbách. Když 
se tímto směrem vydáme, přinese nám to i další rizika, spoustu další práce a mnoho nových 
povinností. Ale cítíme, že pokud opravdu chceme naplnit svůj slib a postarat se o občany, kteří 
nás ve volbách poctili svou důvěrou, musíme na sebe vzít i tato rizika a povinnosti, pokud cítíme, 
že tím k naplnění uvedeného slibu přispíváme. 
 Přeji Vám všem příjemné léto. Josef Bartoněk 
 
 
Kam s ním? 
 
 Otázka, kterou si musíme klást stále častěji. Správným roztříděním odpadu  umožníme 
jeho recyklaci. Odpady, které se v našem městyse třídí můžete odložit do kontejnerů: 
žlutý na plast, patří sem PET lahve, kelímky, sáčky, fólie, polystyren. Tyto jsou umístěny u 
Základní školy, za budovou Úřadu městyse, na „Zábraní“. Vzhledem tomu, že zvláště v letních 
měsících se zvyšuje množství odevzdaných obalů z plastů, upozorňujeme na nutnost tyto obaly 
sešlápnout nebo zmačkat.  
Zelený kontejner na sklo se nachází za budovou Úřadu městyse. Do tohoto kontejneru 
nevhazujte keramiku, porcelán, drátěné sklo.  

Kontejnery na komunální odpad, které jsou rozmístěny po obci,  slouží pouze 
k ukládání komunálního odpadu. Velkoobjemový odpad (nábytek, linoleum, koberce, textil, 
pneumatiky, stavební suť, stavební dřevo, rýmy oken, biologicky rozložitelný odpad, tráva, 
větve) sem v žádném případě nepatří. Pro tento odpad je otevřen sběrný dvůr v Buchlovicích, 
pondělí až pátek od 6.00 hodin do 16.00 hodin, v sobotu od 8.00 hodin do 12.00 hodin. Zde 
odeberou od vás odpad zdarma do váhy 200 kg. V měsíci květnu byl přistaven na náměstí 
kontejner na velkoobjemový odpad, tato akce se uskuteční znovu v podzimních měsících.  



Sběr nebezpečného odpadu bude v naší obci probíhat 30. září od 19.00 do 20.00 hodin. 
Zde můžete odevzdat k nezávadnému odstranění předměty a prostředky obsahující nebezpečné 
látky. Do těchto odpadů patří ledničky, počítače, televizory, akumulátory, léky, postřiky, barvy, 
rozpouštědla, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť. 

Od měsíce května je na chodbě úřadu umístěn E-box. Jedná se o sběrný box na vyřazená 
drobná elektrozařízení, který dodala společnost ASEKOL. Každý občan má nyní možnost zanést 
svůj starý mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačové vybavení, discmen nebo MP3 přehrávač, 
žehličku, varnou konvici, drobné hračky na dálkové ovládání a ostatní drobné domácí 
elektrospotřebiče na úřad a zdarma se jej zbavit vyhozením do připravené nádoby. Tyto 
spotřebiče většinou končí v komunálním odpadu. Tím zbytečně dochází k hromadění odpadu 
vyvezeného na skládky bez třídění. Drtivá většina vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita 
a nebezpečné látky obsažené v elektrospotřebiči ekologicky zlikvidovány. Tím šetříme přírodní 
zdroje a životní prostředí. Do E-boxu nepatří zářivky, výbojky, baterie a akumulátory.   
 S cílem vytvořit více možností v třídění odpadů byly také na úřad městyse, na Dům 
s pečovatelskou službou a v Základní škole umístěny boxy společnosti ECOBAT . Zde mohou 
být odkládány baterie, knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, akumulátory do 
mobilních telefonů, notebooků nebo ručního nářadí. Je zakázáno přijímat „mokré“ akumulátory 
(tzv. autobaterie) nebo akumulátory o větší hmotnosti než 1 kg. 
 Výkup železného šrotu probíhá mino zimních měsíců každý čtvrtek v lichém týdnu od 
15.00 do 17.00 hodin. 
 Dále jako každý rok Základní škola uspořádala sběr papíru . Celkem bylo nasbíráno 19 
tun papíru a peněžní prostředky, získané tímto sběrem, budou použity pro potřeby základní školy 
a družiny. 
 Dle obecně závazné vyhlášky  městyse Osvětimany č. 1/2007  o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů platí poplatky fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Sazba poplatku pro rok 2008 
byla stanovena ve výši Kč 440,- na osobu a rok. Poplatek je splatný bez vyměření ve dvou 
stejných splátkách a to nejpozději do 31. 5. a 31. 10. každého roku. V termínu do 31. 5. je možno 
uhradit celý poplatek. Od poplatku jsou osvobozeny děti do 10 let včetně. Sazba poplatku je 
stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného odpadu, 
což je odpad z popelnic a kontejnerů. Proto bychom se měli snažit odpad co nejvíce třídit. 
Množství a cena za svoz tříděného odpadu se do poplatků nepromítne.  Díky občanům, kteří 
nepřemýšlí o třídění odpadů, se navyšuje stále více množství odpadu a častější vyprazdňování 
kontejnerů, které se promítne do ceny za svoz odpadu v příštím roce. Jak je možné, že plastový 
obal je vhozen do kontejneru na komunální odpad, když hned vedle stojí žlutý kontejner na 
odpad z plastu. Stále častěji se v kontejnerech objevuje nábytek, koberce a biologicky 
rozložitelný odpad, což jsou větve, tráva, zbytky z domácností. Stále jsou mezi námi občané, 
kteří nevyužívají ani těchto možností, které jim nabízíme a znečišťují okolí a tím ničí naši 
krásnou přírodu, která  je již i tak dost zatěžována. S výchovou  k třídění odpadů bychom měli 
začít každý u sebe. Děti, které vidí doma rodiče třídit odpad, to dělají samy. Naučí se to jako 
všechno ostatní prostou nápodobou dospělých vzorů. V rodinách, kde se odpad automaticky třídí, 
se takto nenápadně pěstuje „pečovatelský“ vztah k přírodě.  
 
Czech POINT      foto (logo)                                                                
 



 Czech POINT, tedy Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistované 
místo pro komunikaci občana s veřejnou správou. Na pracovištích Czech POINT je možné získat 
čtyři druhy ověřených výpisů. To znamená, že každý, kdo zaplatí příslušný poplatek, může 
požádat o následující: 

• výpis z katastru nemovitostí. Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž 
maximální výše je zákonem stanovena na 100,- Kč, každá další strana je zpoplatněna 
částkou 50,- Kč. Žadatel by měl znát katastrální území a dále buď parcelní číslo, nebo 
číslo popisné, jedná-li se o stavbu. 

• výpis z obchodního rejstříku.  Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní 
organizace. I zde je vydání první strany zpoplatněno částkou 100,- Kč, každá další strana 
výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč. 

• výpis z živnostenského rejstříku. Výpis lze požadovat na základě určení IČ obchodní 
organizace. I v tomto případě je první strana zpoplatněna částkou 100,- Kč a každá další 
strana 50,- Kč. 

• výpis z rejstříku trestů. Výpis z evidence Rejstříků trestů lze vydat osobě, které se výpis 
týká, pouze za základě písemné žádosti. Tuto žádost úřad archivuje dle zákona. Žádost 
obdrží klient na úřadě k podpisu předtím, než je mu výpis z Rejstříku trestů vydán. 
Osoba, které lze výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti. Právní poplatek činí 50,- 
Kč. 

Na úřadě městyse Osvětimany je toto pracoviště zřízeno od měsíce března a vydáváním 
výpisů je pověřena paní Věra Šebelová a Dana Hrušťáková.  

 
 

 
DPS 
 
 Sedm let v historii Země neznamená nic. Sedm let v životě člověka nebo stavby už tak 
zanedbatelná doba není. Platí to i pro budovu zdejšího DPS. Zub času a minimální údržba 
zanechaly své stopy. Své udělal i necitlivý přístup obyvatel k zařízení a okolí budovy (viz snad 
desítku chodníků vyšlapaných v pečlivě udržovaném trávníku, ukroucené kohoutky topných těles 
na chodbách, nefunkční žaluzie na oknech společenské místnosti). 
 Co přese všechny negativní lidské vlivy si zachovává svou původní podobu a intenzitu, je 
zvláštní atmosféra místa. Bylinkami provoněné chodby evokující dávno zašlé doby našich 
babiček, vydechující pohodu a mír. Rýč a hrábě opřené o zeď a celá kavalerie zalévacích konví 
nenechávají nikoho na pochybách, že se tady žije. Není proto divu, že většina obyvatel zde našla 
svůj domov.  
  
Dokladem toho budiž malý ráj, který si před svým obydlím vybudovali manželé Škáchovi.  
 Na několika málo metrech čtverečních si dali dostaveníčko snad všechny pohádkové 
bytosti, co jich kdy lidská fantazie stvořila, všechna exotická i obyčejná zvířata, nejroztodivnější i 
nejobyčejnější rostliny a květiny.  
 Na ztrouchnivělém pařezu sedí vodník Česílko a dohlíží, aby rybičky v miniaturním 
jezírku řádně plavaly a netropily všeliké darebnosti. Na břehu jezírka kachnička zahřívá svá 
vajíčka a pranic si nedělá z hrozivě rozevřené tlamy krokodýla přímo před sebou. Krokodýl se 
evidentně nezatěžuje tím, že je tu jaksi ne doma, že nilské katarakty či delta Amazonky jsou 
tisíce mil daleko. Líně vystavuje své šupinaté tělo slunci, cení zuby spíš pro formu než doopravdy 



a je spokojen sám se sebou i se světem. Na dně jezírka žabák ladí nástroj, než vypustí do vlahé 
letní noci své udatné kva – kva- kvak. Opodál si na obhlídku terénu vyrazili dva krtci s bílými 
čumáčky. Na lavičce pod keřem babička pilně kmitá pletacími dráty, plete dědečkovi ponožky. 
Dědeček pošoupnuv si brýle níž, čte babičce z nějaké tlusté knihy. Oběma dýchá na záda bílá 
koza a poťouchlým pohledem sleduje nejhezčí větvičku přímo nad babiččinou hlavou.  
Dobře živený kocour čeká na svoji příležitost kousek od jezírka. Jakmile si hastrman začne 
pěchovat dýmku, bude s rybičkami ámen. Bílý hafan vedle kocoura (něco mezi kníračem a 
dogou) má nakročeno prohnat pérka kočkám, až budou po půlnoci provozovat své orgie přímo 
pod okny budovy. Celé hejno skřítků, trpaslíků, permoníků se činí na záhoncích s kytičkami – 
plejí, okopávají, zalévají, sázejí, udusávají.  

Celému tomu mumraji a hemžení přihlíží se svého bidýlka papoušek (živý). Zuřivě tluče 
do drátů klece, ručkuje nahoru a dolů, pobíhá a s neutuchající urputností opakuje snad po sté svou 
otázku „Pepiku, Pepiku – ná si ty blbý?“ Dotázaný se k problému nevyjadřuje, sedá na zápraží a 
mlčky sleduje obláčky cigaretového kouře vinoucí se kolem jeho hlavy. Na okenním parapetu za 
jeho zády mrňavá fontánka a sličné černošky lepých tvarů nabírají vodu do nádob a tanečním 
krokem se ubírají s drahocenným nákladem do svých hliněných chaloupek.  

 Slunce dávno zapadlo, lampička za Česílkovými zády mihotavým svitem ozařuje 
hladinu jezírka, na krajinu se snáší noc.  

Opět uplynul jeden den v zařízení, jakých jsou v kraji desítky, a přesto tohle je jediné 
široko daleko možná právě díky toleranci, pochopení a notné dávce velkorysosti ze strany 
vlastníka budovy. Nestanovil striktně pravidla, šetřil zákazy a příkazy, vsadil na přirozený takt  
a soudnost příštích obyvatel.  

 V drtivě většině  případů to funguje. 
 
 
 

Sociální komise informuje 
Činnost sociální komise probíhala v prvním pololetí tohoto roku ve složení: paní M. 

Náplavová, J. Pončíková, I. Vajčnerová, H. Motalová a D. Hruštáková. Zaměřila se nejen na 
pomoc spoluobčanům v naší obci, ale aktivně spolupracovala i při organizaci celostátních sbírek.  
A jak to vypadalo v praxi? Na začátku roku jsme pomáhali při řešení problému se zajištěním 
roznášení obědů starším spoluobčanům. Tuto činnost obstarávala do konce roku 2007 pracovnice 
na Domě s pečovatelskou službou v Osvětimanech (DPS) paní E. Pešková, která je 
zaměstnancem Charity v Uherském Hradišti. Z finančních důvodů přestala Charita tuto službu 
poskytovat. Podařilo se zajistit paní M. Hanákovou z Medlovic. 
Dále komise  posuzovala několik žádostí o byt v DPS a vypomáhala při vyřízení žádosti o 
umístění do Domova důchodců. Upozorňujeme, že v současné době je kapacita DPS plně 
obsazena. Žádosti o umístění můžete dále podávat na úřadě městyse Osvětimany u paní D. 
Hrušťákové. 
Jednou z náplní komise je i návštěva starších spoluobčanů při jejich významných životních 
jubileích. Důchodce starší nad 80 let navštěvujeme pravidelně každý rok. Společně se členkou 
SPOZ paní Věrou Šebelovou přicházíme nejen popřát a předat malý dárek, ale i vyslechnout 
jejich životní osudy a problémy a snažíme se pomoci při jejich řešení. Nezapomínáme ani na 
bývalé spoluobčany žijící v domovech důchodců (Buchlovice 3, Uh. Hradiště 1) a v 
předvánočním čase zajíždíme na návštěvu. 



 První z celostátních sbírek organizovaných naší komisí byla v tomto roce sbírka Tříkrálová. Ve 
spolupráci s Charitou v Uherském Hradišti se v sobotu 5. ledna 2008 vydaly dvě skupiny 
koledníků do osvětimanských domácností na koledu. První skupina pod vedením paní H. 
Motalové a složení D. Vrtal, B. Klimková a M. Bezuška. Druhá skupina pod vedením paní P. 
Hýskové s králi M. Ulrychová, V. Niessner a P. Vajčner. Bylo vybráno 15.495,- Kč. 
  V březnu (3.-7.března 2008) jsme uspořádali již tradiční humanitární sbírku starého 
ošacení pro Diakonii Broumov. Ta byla v letošním roce rozšířena o obuv, knihy a dětské hračky 
a dosáhla mimořádného počtu darovaných předmětů. Bylo předáno 205 pytlů. Děkujeme paní  P.  
Chaloupkové, J. Čevelíkové, M. Náplavové, které po celý týden při sběru pomáhaly.  
 Na konci měsíce dubna a po celý květen probíhala sbírka dioptrických brýlí pro Charitu. Občané 
mohli na úřadě městyse Osvětiman odevzdat nepoužívané dioptrické brýle. Bylo vybráno 62 
kusů. 
Komise děkuje všem obětavým pomocníkům a dárcům. Je připravena pomoci při řešení 
problémů všem našim spoluobčanům a to v rámci svých možností a pravomocí.     
 
                                                                                                    Marie Náplavová 
                                                                                                    předsedkyně sociální komise  
 



Církevní život v naší obci 
 

Dne 14. dubna 2008 se na faře konalo společné setkání členů Ekonomické a Pastorační 
rady. Důstojný pan Alois Randa seznámil přítomné s hospodařením farnosti za uplynulý rok 2007 
a informoval o výuce náboženství na ZŠ. Výuku navštěvuje 18 žáků a má ji na starosti pan Mgr. 
Petr Chlachula ze Starého Města. K prvnímu svatému přijímání připravoval tři žáky. Dvě děvčata 
z Osvětiman a jednoho chlapce z Hostějova. Ti přistoupili k slavnostnímu prvnímu svatému 
přijímání v místním kostele sv. Havla v neděli 4. května 2008. V prvním pololetí pokřtil důstojný 
pán jedno dítě.  
Dalšími body na programu rady byly: 
 
− projednání žádosti o umístění lavičky u kostela 

− úpravu starého hřbitova 

− opravu elektroinstalace u elektrických kamen v kostele 

− zajištění topiva pro faru na topnou sezonu 2008/2009 . 

− prodej kartiček mozaika v rámci veřejné sbírky „Mozaika 2008“ uspořádané na podporu 
setkání křesťanské mládeže na Velehradě ve dnech 18. – 20. července 2008 

Členka rady paní M. Náplavová seznámila členy se soupisem hrobů, který provedla na starém 
hřbitově společně s paní A. Mlýnkovou (Rýznarovou). Bylo zjištěno celkem 131 hrobů z toho 13 
dvojhrobů volných. 
         
        Marie Náplavová 
        členka rady 
 
Mše v kostele sv. Havla: 
Pondělí, středa, pátek:   17:15 hod. 
Neděle ranní mše svatá                7:55 hod 
 hrubá mše svatá              11:00 hod. 
 
 
Akce sboru pro občanské záležitosti 
 
 V této společenské kronice Vás chceme seznámit s činností Sboru pro občanské 
záležitosti v I. pololetí 2008. 
 
Nově narození občané: 
Nicol Barthová 
Alžběta Struhová 
Matyáš Fichna 
 
Na společnou cestu životem se vydali: 
Petra Čimerová a Michal Mlčák 
Marcela Kolajová a Vlastimil Omelka 



 
Zlatou svatbu oslavili manželé  
Marie a Radomír Jadrníčkovi 
 
Významná životní jubilea 
50 let 
Josef Ryšavý 
Helena Friáková 
František Hrušťák 
Zdeňka Vavrysová 
Zdeněk Latina 
Eva Píšťková 
Blanka Křemečková 
 
60 let 
Vladimír Suchánek 
Štěpán Černoch 
Drahoslava Vrtalová 
Anežka Černochová 
Karel Placar 
Lubomír Trefilík 
Jaroslav Berka 
Ing. Anna Mirošová 
 
70 let 
Josef Zahrádka 
Věra Mičková 
Ing. Eva Klimešová 
 
75 let 
Ing. Jiří Dostál 
Emílie Veselá 
Františka Pavlíková 
Adolf Šašek 
Emílie Berková 
Libuše Něničková 
 
80 let  
Věroslava Berková 
Žofia Klofáčová 
Josef Klimek 
Josef Něnička 
Naši nejstarší občankou je paní Marie Zlámalová, která v srpnu oslaví 91 let. Nejstarším 
občanem je pan Cyrill Palán, který v srpnu oslaví 88 let. 
 
Naše řady opustili: 
Božena Polešovská 



Marie Klučková 
Marie Černochová 
Anna Skřivanová 
Miloslav Jurkovský 
Čest jejich památce. 
 

V obřadní síni byli přijati vybraní žáci naši Základní školy. Rozloučili jsme se s dětmi 
z Mateřské školy, které po prázdninách půjdou do 1. třídy a s žáky 9. třídy, kteří ukončili 
Základní školu v Osvětimanech.  
O naší činnosti Vás pravidelně informujeme v naší vývěsní skříňce.  
 
                                                                                                              Šebelová Věra 
                                                                                                               matrikářka 
 
 
Základní škola – 2. pololetí školního roku 2007/2008 
 

Ještě máme v živé paměti loučení s kalendářním rokem 2007 a už nás čeká rychle se 
blížící závěr roku školního. Pro pracovníky ve školství ještě důležitějšího, protože rytmus jejich 
života se odvíjí právě podle tohoto mezníku. V září usedají do lavic prvňáčci, v červnu odcházejí 
do dalšího života žáci 9. ročníku, letos poprvé prezentací absolventských prací, tedy tzv. malých 
maturit. Předtím ale museli zvládnout spoustu dalších činností: nacvičit polonézu na školní ples, 
nachystat Den Evropské unie v tělocvičně školy, pomáhat při sběru papíru, podílet se například 
na celoročním projektu o volbě povolání. 

Samozřejmě ve 2. pololetí školního roku se nečinili pouze žáci vycházející, ale byla tu 
obrovská snaha i všech žáků zbývajících. Připomeňme si některé jejich úspěchy. 
Flétnový soubor získal v semifinále 10. ročníku celostátní soutěže ve hře na zobcovou flétnu 
v Brně 1. místo ve své kategorii, ve finále soutěže v Praze obsadil 4. místo. Žákyně Nikola 
Bučková zvítězila v pěvecké soutěži mladých talentů mikroregionu Buchlov. Na Mistrovství 
Moravy a Slezska v šachu vybojovala Lenka Blechová 3. místo, starší žáci  v okresním kole 
Přeboru škol v šachu v Hluku i Ostrožské Lhotě 4. místo. Ve fotbale školních družin 
v Buchlovicích si přivezli naši žáci  stříbrnou medaili. V okresním kole Olympiády v anglickém 
jazyce se umístil Tomáš Trefilík na 3. místě, v Olympiádě v českém jazyce Iveta Pešková na 4. 
místě. 
V dnešní době výpočetní techniky je důležité sledovat sportovní činnost žáků, neboť většinu času 
tráví u počítačových her a vyhledávání na internetu. Na svou fyzickou aktivitu zapomínají. Ale 
ne naše škola – uskutečnily se tyto akce: lyžařský výcvikový kurz, turnaj žáků v sálové kopané a 
vybíjené, fotbalový turnaj o putovní pohár ZŠ a MŠ Osvětimany, Sportovní den. 

Zájem naší školy o ochranu životního prostředí jsme dokázali při sběru starého papíru a 
hlavně na Den Země, kdy všechny třídy si rozdělily úklid okolí školy a části obce Osvětimany. 
Význam environmentální výchovy je nutné neustále zdůrazňovat pomocí vycházek do přírody, 
školních výletů (Olomouc, Kroměříž, Brno, Slavkov u Brna, Lednice, Velehrad, Prudká, Vranov 
nad Dyjí), exkurzí (Mikulčice, Mikulov, Strážnice), poznávacích zájezdů (Londýn, Zlínský 
filmový festival). 



Nebezpečí výskytu sociálně patologických jevů (kouření, alkohol, drogy, šikana) bylo 
zdůrazněno při projektové práci, formou dotazníků, přednášek, pohovorů. Z řad žáků byly 
vyškoleny peer aktivistky na závěrečném pracovním setkání na Smraďavce.  

Každý nemá to štěstí, že je zdravý a žije hned od narození v rodině, která ho miluje a 
s láskou vychovává. O tom se mohli přesvědčit zástupci jednotlivých tříd, kteří nasbírali nejvíce 
zátek z Pet lahví. Finanční částku za sběr, na kterém se podíleli i obyvatelé Osvětiman a okolních 
obcí, slavnostně předali Kojeneckému ústavu v Kyjově. Na pomoc opuštěným dětem sloužily 
rovněž příspěvky na nadaci Klíček. 
Poděkování všem maminkám probíhalo na Den matek v kulturním domě formou básní, písní, 
tance, hudby, skvělého konferenciéra a příjemně znějících slov pana starosty. 
Otevřenost moderním trendům jsme ukázali na Den čarodějnic, Den kapucí a čepic, Valentýnský 
den a také v soutěži o logo školy. 

Dobrá spolupráce se zřizovatelem školy se projevila při přijetí vybraných žáků 
jednotlivých ročníků a při tzv. pasování žáků 9. ročníku a jejich závěrečném rozloučení 
s představiteli obce. Sdružení  rodičů Osvětimany spolupracuje s naší školou v rámci školního 
plesu, na Den dětí a tvořivých Dílniček, Klub žen na Vánoční rozjímání a Den matek. 

Kvalitní příprava žáků na přijímací zkoušky, hlavně v českém jazyce a matematice, se 
projevila tím, že 21 žáků bylo přijato na střední školy, z toho 9 na gymnázia. I když někteří z nich 
se na vybranou školu dostali na základě výborného prospěchu, systematická příprava v hlavních 
předmětech musela probíhat už od začátku školního roku. 
Odpovědný přístup k modernizaci vyučovacího procesu, uplatňování prvků Školního 
vzdělávacího programu a systematická práce pedagogů byla oceněna pracovníky České školní 
inspekce ze Zlína, v jejichž závěrečném hodnocení silné pozitivní stránky převažují nad 
negativními. Je třeba poděkovat všem pedagogickým pracovníkům, kteří se na úspěšné prezentaci 
dlouhodobé práce se žáky v naší škole podíleli, a ostatním zaměstnancům školy za vytvoření  
takových podmínek, kde může vyučovací proces bezproblémově probíhat. 

Poděkování patří i vedení obce za získání finančních prostředků v celkové výši 11 milionů 
korun, díky nimž projde školní budova o letošních prázdninách zásadní změnou. V tuto dobu 
bude probíhat výměna oken, zateplení budovy, oprava fasády, výměna osvětlení ve 2. patře, 
obnova zastaralých lavic a židlí ve všech třídách. Naše škola se stane svou novou tváří součástí 
nádherné chřibské krajiny. 

  
                                                                           Mgr. Petr Orlický 
                                                                                       ředitel Základní a mateřské školy 
 
                                                        Z činnosti MŠ Osvětimany 
 
Čas plyne jako voda a tak končí další školní rok. 
S dětmi jsme prožili mnoho zábavy a absolvovali neméně akcí. Celý rok se děti učily anglicky a 
maminky mohly každou středu se přijít pohrát do školky se svými malými dětmi. 
V září -  pohádka „Jak šel pejsek do školky“. 
V říjnu – „Podzimní pohádka o drakovi“, beseda v ZŠ „Nový Zéland“, filmové představení Shrek 
Třetí. 
V listopadu – „Krtek a brouček“, „Vánoční pohádka“ 
V prosinci vystoupení na mikulášské nadílce a vánočním rozjímání a posezení s rodiči u 
stromečku ve školce, vánoční vystoupení v DPS, pohádka „Jak pejsek s kočičkou slavili vánoce“. 



V lednu – pohádka“Jak pejsek onemocněl“ a návštěva I. tř. v ZŠ. 
V únoru – pohádka „Jak kozlík a vepřík odhrabávali sníh“, ve Slováckém divadle jsme viděli 
pohádku „Jak čert vyletěl z kůže“ a na kulturním domě v Osvětimanech další  divadelní 
představení – z Uherského Hradiště „A ť žijí duchové“. 
V březnu – pohádka „Jejda Ferda“ a „Jak pejsek s kočičkou malovali vajíčka“. 
 Děti začaly navštěvovat kurz plavání ve Vřesovicích.  
V dubnu jsme se byli podívat v ZŠ na představení „Raneček pohádek“. 
V květnu – pohádka – „Hastrmánek a zvířátka“ a  „Jak pejsek s kočičkou slavili narozeniny“. 
Také jsme navštívili vystoupení pro maminky a babičky ke Dni matek v kulturním domě a přišli 
jsme popřát i babičkám do penzionu. 
A protože se pomalu blíží konec školního roku, vydali jsme se na výlet za zvířátky do ZOO 
Olomouc.    
V červnu jsme se jeli podívat do St. Města, kde jsme v KOVOSTEELU vyslechli zajímavé 
vyprávění s názvem „Poklady z popelnice“, kde se děti učily třídit odpad. Na závěr se svezly 
vláčkem po celém areálu a vystoupily na maják.  
S předškoláky jsme se rozloučili ve školce, kde byli pasováni na „školáky“ s krátkým programem 
a pohoštěním. Také je přijal pan starosta v obřadní síni. A už tu byl vytoužený den – spaní ve 
školce. Den plný her, zábavy. S dětmi jsme si udělali výlet na „hájenku“, kde jsme soutěžili, 
hledali poklad, opékali špekáčky. Po cestě jsme se osvětili zmrzlinou. Pak už nás čekalo 
sprchování a „pyžamová diskotéka“. Děti spokojeně u pohádky usínaly. 
Poslední den jsme se sešli na srubu, kde jsme si udělali při opékání špekáčků s rodiči rozloučení 
se školním rokem. 
Nadešel čas, abych se i já rozloučila po 40 letech ve školství, z toho 21 letech ve školce 
v Osvětimanech. 
Přeji všem v životě jen to dobré. 
 
        Mgr. Hučková Jaroslava  
Poděkování 
Městys Osvětimany děkuje paní učitelce Mgr. Jaroslavě Hučkové za dlouhodobou obětavou 
práci, kterou vykonala během svého působení v mateřeské škole v Osvětimanech jako její 
ředitelka a později vedoucí učitelka. Za dlouhá léta vychovala a připravila na vstup do první třídy 
mnoho dětí, které na ni jistě budou často vzpomínat. Přejeme paní Mgr. Hučkové stálé zdraví, 
klid a pohodu v osobním životě. 
Za Městys Osvětimany Lubomír Berka, místostarosta a Josef Bartoněk, starosta 
 
 
650 let od založení kláštera  na hoře sv. Klimenta u Osvětiman 
 
 
       Letos v dubnu uplynulo již 650 let, od doby, kdy brněnští Augustiniáni z kláštera sv. Tomáše 
založili na hoře sv. Klimenta klášter. Tuto významnou událost dokládá písemná listina ze dne 18. 
dubna 1358, ve které olomoucký biskup Jan Očko z Vlašimi schvaluje, aby moravský markrabě 
Jan Jindřich (bratr českého krále Karla IV.), daroval kapli sv. Klimenta u Osvětiman brněnským 
Augustiniánům z kláštera sv. Tomáše. V této schvalovací listině hovoří moravský biskup Jan 
Očko z Vlašimi o „kapli blahoslaveného Klimenta, papeže a mučedníka ležící v lesním zátiší 
nového hradu Cimburka, v dobách sice dávných vystavěné k uctívání téhož svatého, nyní však od 



mnohých let bohoslužby pohřešující, zároveň s budovou k téže kapli přiléhající, obehnanou vůkol 
příkopy …“ 
     Toto překrásné místo, ukryté v chřibských lesích, o nadmořské výšce 461 metrů, věnoval 
údajně velkomoravský kníže Rostislav Konstantinu a Metoději. Ti zde měli v 2. polovině 9. 
století nechat vybudovat klášter, do něhož uložili ostatky sv. Klimenta, které našli  již dříve na 
Krymu a přinesli  je  na Velkou Moravu. Klášter měl sloužit jako jakýsi seminář, kde měl být 
vychováván kněžský dorost ve slovanské liturgii. Po smrti Metoděje (6. 4. 885) byli 
v následujícím roce jeho slovanští kněží z Moravy vyhnáni. Desátým stoletím, kdy Velkou 
Moravu rozvrátily a zničily kmeny kočovných Maďarů, zaniká i velkomoravské hradisko na hoře 
sv. Klimenta. O této krátké,  ale velmi významné éře, nemáme žádné písemné záznamy, pouze 
několik málo archeologických nálezů, které dokazují, že tato hora byla v 2.polovině 9. století 
osídlena. První historicky doložený písemný záznam tedy pochází z 18. 4. 1358 a dokládá, že zde 
stojí  dávno opuštěná „budova ke kapli přiléhající, obehnaná vůkol příkopy…“. Ty jsou dnešnímu 
návštěvníku „Klimentka“, jak zní zlidovělý název této svaté hory, patrny stále. 
     Druhým písemným záznamem o hoře je prohlášení brněnského probošta Mikuláše z téhož dne 
i roku, který potvrzuje brněnským Augustiniánům darování kaple sv. Klimenta a posílá tam 
několik řeholníků pod správou probošta, kteří zde začali pěstovat latinskou liturgii. Jsou známá 
jména bratra Matyáše, Šimona, Ambrože a dalších mnichů, kteří prováděli každodenní církevní 
bohoslužby a kázali po okolí. Činnost kláštera na hoře sv. Klimenta končí rokem 1421, kdy jej 
v noci z 11. na 12. ledna vypálili a mnichy povraždili moravští husité vedeni  knězem Bedřichem 
ze Strážnice. Nový převor kláštera Petr přesídlil do Vřesovic, ale znovu obnovit klášter se 
Augustiniánům již nepodařilo. Nastala doba husitská a ta stavbám kostelů a klášterů vůbec 
nepřála. 

Mezi  ochránce Svatoklimentské hory patřil ještě kolem roku 1500 rytíř Jiří Smetana 
z Osvětiman, který zde ke konci svého života žil jako poustevník. Je zřejmé, že zbytky 
klášterních budov byly tehdy alespoň z části obyvatelné. 
Možná se v pozdějších letech pomýšlelo na obnovu kláštera, o čemž svědčí nález zvonu 
v zasypané klášterní studni z roku 1691. Byl zde nalezen zvon s letopočtem odlití 1521. Ten byl 
pak později umístěn do kostela v Osvětimanech.  
           K naprostému opuštění lesního chrámu došlo asi během 16. století. Stavby začaly chátrat a 
rozpadat se a tradice hory Svatoklimentské doznívala po staletí pouze v lidových tradicích a 
pověstech. Kolem roku 1700 nechal majitel buchlovského panství Hanuš Dětřich z Petřvaldu 
prokopat a prohledat okolí hradiska ve snaze najít ukryté klášterní poklady o kterých vyprávěly 
lidové pověsti. Kopáči nic cenného nenašli, pouze otesané kameny, prahy a kamenné rámy, které 
byly údajně odvezeny na stavbu buchlovského zámku. 
      Další archeologické výzkumy na hoře Sv. Klimenta probíhaly až v 19. a pak 20. století. 
V roce 1837 zde vykopal základy kostelíka osvětimanský farář Vavřinec Jugan. 
V letech 1878 – 1890 zde prováděl výzkumy stupavský farář Vavřinec Sigmund, v období let 
1885 – 1888 zde bádal archeolog Jindřich Wankl spolu s K. Černochem, dále pak F. Přikryl. 
V letech 1880 – 1885 nechal na hoře boršický farář Jan Studený postavit dřevěnou kapličku. 
Další výzkumy prováděl v letech 1903 až 1905 Robert Čechmánek, který v levém rohu chrámové 
lodi objevil postupně 7 lidských koster, a to bez milodarů. Domníval se, že našel hrob sv. 
Metoděje. Pozdější antropologický vědecký výzkum dokázal, že kostry pocházejí z 15. století. 
Dalším významným archeologem, který se zabýval horou sv. Klimenta byl prof. Vilém Hrubý 
v 60. letech 20. století, v pozdějších letech doc.PhDr. L. Galuška. 
    V roce 1969 bylo hradiště sv. Klimenta u Osvětiman prohlášeno Národní kulturní památkou. 



     Památná hora sv. Klimenta, ležící v romantickém zákoutí chřibských lesů, by si i na počátku 
21. století zcela určitě zasloužila více pozornosti i péče, jak státních, kulturních, tak církevních 
institucí. Snad se v co nejbližších letech najdou zapálení a obětaví lidé, kteří dokáží hradisko na 
„Klimentku“ pozvednout k větší slávě a získají potřebné finanční prostředky k jeho nákladné a 
potřebné rekonstrukci. 
 
                                                                                             L. Berka, kronikář 
 
Samota u  BAROUŠOVÉHO 
 
         Ještě na počátku 21. století,  patřila samota u Baroušového, přesněji starodávný a pověstmi 
opředený dům č. 130 ke koloritu trati Borová a velmi citlivě zapadala do zdejší malebné krajiny. 
Tato starodávná chalupa pocházející ze 17. století leží na rozhraní dvou katastrů a to 
osvětimanského (do kterého z větší části patří) a medlovského. Z třetí části sousedí s domem 
pozemky  Lesů české republiky,  závodu Buchlovice.  
Těsně po roce 2000 koupili dům i s okolními pozemky manželé Ing. Vladimír a Jaromíra 
Fabíkovi a zahájili dalekosáhlou přestavbu celého areálu i historického domu, provázenou další 
výstavbou dvou zcela nových obytných budov, včetně budování tenisového kurtu. Při výstavbě 
padla za své stará kamenná stodola. Touto zásadní a novou výstavbou zcela nenávratně změnili 
celkový přírodní ráz tohoto místa osvětimanského katastru. Jediným němým svědkem starých 
zašlých časů zůstává mohutná borovice, která je dominantou tohoto místa a její historie sahá na 
počátek 19. století, kdy byla po napoleonských válkách u domu zasazena. Projdeme se historií 
starých zašlých časů a připomeňme si ve stručnosti toto tajemné místo i osudy jeho obyvatel. 
     Na místě starého domu stávala  původně od 17. století  pouze klenutá bouda na víno, za ní byl 
v příkré stráni vyhlouben sklep. Vše bylo postaveno v době, kdy  trať Borová byla posázena 
vinou révou a sklizené hrozny se zde po úrodě zpracovávaly a víno skladovalo, než bylo 
odvezeno vrchnosti na Buchlov. V dalším století vinice postupně zanikly a to díky opakujícím se 
vysokým zimním mrazům a révokazu. Vrchnost z Buchlova boudu i se sklepem prodala. První 
známí majitelé byli Moudří, pak Valovi. Ti postupně k boudě  přistavovali kozí chlév, pak 
komoru, další obytnou místnost a dále vystavěli kamennou stodolu se sklepem na brambory. 
Stodola původně sloužila jako chlév pro kozy, později pro uskladnění zemědělského nářadí  
( vozy, pluhy, brány atd.). 
U stodoly sával také žentour, který sloužil k mlácení obilí a byl poháněn kravami.  
Po rodičích měla zdědit dům dcera Krescencie, ale protože zničila staré sluneční hodiny na 
sloupu u domu, rodiče darovali dům jejímu bratrovi Antonínovi. Ona se pak vdala za Josefa 
Barouše z Honěnic u Zdounek. Novomanželé si koupili dům i pár měřic pole na Stříbrnských 
pasekách. Stalo se v roce 1875. 
Její bratr Antonín se oženil s Teklou Náplavovou z Medlovic a zůstal bydlet na zděděném domě 
po rodičích. Dům začal přestavovat. Rozhodl se za domem ve stráni vykopat nový sklep. Po 
zaklepání na stěnu se ozvaly duté zvuky a při zboření stěny objevil velký volný prostor, částečně 
zasypaný hlínou a popadaným kamením. Našel zde také mnoho lidských lebek a koster. Ty pak 
prý jeho ženu Teklu a dceru Johanu v noci strašily. Na radu osvětimanského pana faráře byly 
kostry a lebky posbírány do  plachty a při nejbližším pohřbu vloženy do hrobu, do posvěcené 
země. Celý dům pak přišel pan farář vykropit svěcenou vodou a požehnat. Dále prý našel i zlatý 
poklad - hrnec s penězi, za které nakoupil krávy, prasata a zbudoval nové chlévy. Dále postavil 



kuchyň, novou světnici a dlouhou chodbu. Starodávné sklepní prostory za domem pak zazdil 
pevnou kamennou zdí. 
Jeho žena i dcera však v domě, kde „strašilo“, bydlet nechtěly a za peníze utržené za nalezený 
poklad si koupila rodina usedlost v Rakousku. Stávající dům pak darovali Krescencii a Josefu 
Baroušovým. Ti pak svůj dům na Stříbrnských pasekách přenechali dvěma dcerám Marii a 
Františce a s dvěma syny Janem a Františkem se roku 1908 přestěhovali na usedlost Baroušovo. 
Dům pak zdědil syn Jan, který zde žil s manželkou Marií a svými dětmi až do roku 1967. Jejich 
děti se postupně odstěhovaly a staří manželé již na samotě  žít sami nechtěli. Dům proto v tomto 
roce prodali za 9.000 korun panu Jiřímu Zahradníkovi z Brna a sami se přestěhovali k dceři 
Antonii do Hostějova, která je zde doopatrovala. 
Nový majitel Jiří Zahradník dům velmi citlivě opravil a do jeho starodávné architektury i okolí 
domu nezasahoval. Na svou rekreační chalupu jezdil se svou rodinou po celý rok víkend co 
víkend přes třicet let.Po jeho smrti, na počátku tohoto století, jeho žena dům i s polnostmi prodala 
dnešním majitelům. Ti zahájili velkolepou přestavbu a tou skončily “staré časy„ na samotě u 
Baroušového. Jejich obraz bude žít jen ve vzpomínkách starých pamětníků. 
 
                                                                                                    L. Berka, kronikář 
 
P.S. Děkuji rodině Vaculíkové z Hostějova za poskytnutí cenných informací.      
 
          
Divadelní spolek 

 
 Divadelní ochotnický spolek Osvětimany pro Vás připravuje novou divadelní hru 

Oskara Wilde „Cantervillské strašidlo“. Zkoušky probíhají již od začátku tohoto roku. Tuto hru 
plánujeme uvést v druhé polovině měsíce září. Na jevišti se představí nové herecké tváře, které 
Vás mile překvapí svými výkony.  

V letošním roce také připravujeme 9. divadelní bál, který se uskuteční 15. listopadu 2008. 
Na akci uspořádané ke dni aktivní turistiky na ranči Vl čák jsme se zapojili do jejího průběhu. Pro 
děti k jejich svátku jsme zde připravili Pohádkový les, které u pohádkových postav plnily různé 
úkoly.  

Na všechny připravované akce Vám srdečně zveme a těšíme se na hojnou účast.  
       
                                                                                            Martin Hýsek  

                                                                                                      vedoucí souboru 
 
 
Ze života včelařů 
 

 V našem městyse je organizováno 8 včelařů s celkovým počtem 79 včelstev (stav 
včelstev k zazimování 2007). V důsledku extrémně teplého počasí v posledních dvou letech, 
především však zimy 2006 a 2007 došlo k silnému narušení včelstev a to v důsledku předčasného 
rozvoje až vyhladovění. Pro včelaře bylo počasí pro zazimování nevhodné. Mírná  a dlouhá zima 
značně narušila zimní chomáč, který začal předčasně plodovat a došlo k úhynu několika včelstev. 
1. března se přes naše včelnice přehnala vichřice Ema, která dokreslila další ztráty našich 
včelstev. Celkem se naše stavy snížily o 26 včelstev a to jsou velké ztráty, které činí 32,9 %. 



V některých oblastech naší republiky jsou ztráty až 70 %. Celkem se v České republice odhaduje 
úhyn až 150 tisíc včelstev. Proto i naši včelaři obnovují včelstva. Z biologického hlediska se 
může toto uskutečnit do konce července.   Co nezískáme od našich včelek na množství,  to se 
nám bohatě vrací na kvalitě, o které jsem se již několikrát zmiňoval. 
 Dovezené medy z Číny mají řadu zvláštních vlastností (vysoký obsah oxidu železa, 
rezidua chemických produktů, zbytků buněk z cukrové třtiny a jiné.). Delvita prodává horský, 
lesní či květový med, který na první pohled vypadá česky, avšak není tomu tak. Jde o směs 
různorodých medů od největšího českého dodavatele. Jeho kvalita je jednoznačně nižší než med 
českých včelařů. Tato problematika však obchodní řetězce nezajímá. Ty zajímá pouze zisk.     
 A naši včelaři, kteří pečují o své včelky na okraji zapomenutého remízku či loučky, je pro 
ně situace dováženého medu velmi vzdálená. Nevčelaříme  zastaralými metodami naších praotců 
ve starých úlech. Velmi nám záleží na ulehčení práce a výtěžnosti všech produktů. Prodáváme 
med „ze dvora“ a to je na pokrytí nákladů a zbytek rozdáváme rodině a známým. Včelařství je  
nejstarší chovný obor v naší zemi. Průměrný věk včelařů má vzestupnou tendenci. Chov včel je 
časově náročná záliba a mnohdy balancuje na hranici rentability. Počet mladých včelařů stagnuje. 
Dnes v tržním hospodářství schází finanční motivace. Pro zavedení  většího chovu jsou příliš 
nákladné vstupy a návratnost je velmi nejistá při součastných výkupních cenách medu. Jedna 
z možností reálně dobrého zisku je mateří kašička, medovina a propolis. 
 Koupit náš český med v obchodní síti je problém. Tento produkt si můžete zajistit pouze u 
včelaře. Naše medy jsou ceněny na západním trhu, kde jej obchodníci rádi vyvezou a obratem 
bez ztrát výhodně prodají. Češi medu příliš neholdují, naše spotřeba je šedesát deka na osobu, což 
je dvakrát méně než u Rakušanů, Švýcarů nebo Němců. Stále přetrvává mýtus, že med je lék a ne 
potravinový produkt. 

Přejeme všem přátelům včel a sladkého medu klid a pohodu ve druhé polovině tohoto 
roku. S přátelským pozdravem  
                                                                                                                   Šišák František                                                                             
 

 
 

PRÁCE  HASIČSKÉHO  SBORU 
  

 
Hasičský sbor v naší obci má již dlouholetou tradici a jeho počátky padají ještě do konce 

předminulého století. Koňské povozy s ručními stříkačkami vystřídali motorizované cisterny 
s vysokotlakým čerpadlem a vodním dělem. Vše se s dobou razantně změnilo a nevyhnul se tomu 
ani náš dobrovolný spolek. Nejdůležitějším krokem, který si poslední dobou neustále klademe za 
cíl, je rozšíření kolektivu o další schopné a mladé hasiče. Na začátku letošního roku jsme proto 
s radostí přivítali další dva nové členy Ondřeje Šmukaře a Davida Cveka, kteří se s chutí připojili 
nejenom k zásahové jednotce hasičského sboru, ale podpořili nás i v týmu soutěžním. 

První čtvrtina roku je u hasičů vždy trochu volnější a kromě několika velitelských a 
strojnických školení se hasiči věnovali jen preventivní údržbě a opravám nutné zásahové 
techniky. Díky rozšíření kolektivu jsme na hasičce museli rozšířit i věšáky na oblečení pro kluky, 
kteří své místo ještě neměli. Koncem února jsme vyjížděli k menšímu požáru u cihelny. 
V podvečerních hodinách tu byl nahlášen požár velké traktorové pneumatiky. Naši hasiči tu byli 
samozřejmě jako první a hořící pneumatiku stačili uhasit ještě před příjezdem profesionálů 
z Uherského Hradiště.  



Koncem dubna řady svobodných mládenců opustil náš velitel Michal Mlčák a my jsme 
mu samozřejmě museli uspořádat pořádný zátah. Po skončení svatebního obřadu a slavnostním 
fotografování ho hned za branami buchlovského zámku čekala parta hasičských kamarádů, která 
jemu i jeho novomanželce nachystala pár zajímavých úkolů a neodpustila si ani spanilou jízdu 
novopečeného páru hasičskou Avii až na buchlovské náměstí k restauraci u Páva. Poslední týden 
v dubnu jsme uspořádali tradiční sběr starého železa a traktorkem zapůjčeným od obce se nám za 
celou sobotu podařilo sesbírat necelé 4 tuny železného šrotu. Vydělané peníze použijeme 
především na rozšíření hasičské techniky a zaplacení startovného při účasti na hasičských 
soutěžích. 

Začátek května byl ve znamení stavění máje a jelikož už v dnešní době neexistuje 
základní vojenská služba a tím pádem ani odvedenci, kteří tuto akci měli vždycky na starost, 
zmocnili se toho naši hasiči. S Lesním družstvem se domluvila kláda a vršek stromu, s ozdobou 
pomohla děvčata a před šestou hodinou odpolední byl máj připraven ke slavnostnímu postavení. 
Jelikož jsme všichni hasiči v jádru silný kolektiv a je nás poměrně dost, rozhodli jsme se, že máj 
postavíme vlastními silami. Za pomoci svázaných vzpěr a pomocných lan jsme se pustili do 
stavění a postupným přizdvihováním a dobrou spoluprací všech zúčastněných máj pomalu 
stoupal vzhůru. Za necelých 20 minut už česká státní vlajka vlála v koruně stojícího máje. Tento 
úspěch jsme večer také řádně oslavili u táboráku. 

Květen patřil přípravě a trénování na hasičské závody. Nejednu sobotu jsme strávili na 
školním hřišti, kde jsme převážně cvičili disciplínu požárního útoku. Poslední květnovou sobotu 
jsme pak vyrazili na okrskovou hasičskou soutěž do Újezdce. K závodu nastoupilo 6 družstev 
mužů ze sousedních obcí osvětimanského okrsku a jedno družstvo žen. V disciplíně běhu na 100 
metrů překážek naše družstvo jasně zvítězilo a oba naši běžci obsadili nejvyšší příčky v umístění. 
I v požárním útoku jsme bez problémů zvládli nejlepší čas a v konečném součtu jsme zaslouženě 
vybojovali 1. místo. Tímto jsme si zajistili postup do okresního kola této soutěže a celý úmorný, 
ale za to krásný a slunečný den, jsme ukončili hromadným koupáním v hasičské kádi. 

V červnu jsme se zúčastnili velkého Dne dětí, který se konal Na srubu. Naši hasiči si 
kromě prohlídky požární techniky a možnosti „zastříkat si“ ze zásahové proudnice připravili pro 
děti i velkou pěnovou přehlídku. Dětem se hromada sněhově bílé pěny natolik líbila, že někteří 
odsud odcházeli doslova jako sněhuláci.. 

Se vzrůstajícími venkovními teplotami vzrostl i každoroční zájem osvětimanských chatařů 
o naplnění jejich bazénů. S častými výjezdy souvisí i pravidelná údržba zásahových vozidel, 
především hasičské cisterny, která je vzhledem ke svému stáří už dost náchylná na neopatrné 
zacházení a vyžaduje proto častou kontrolu. 

V průběhu léta nás čeká ještě spousta zajímavých soutěží, několik fotbalových utkání 
mezi hasiči a jistě ještě mnoho společných a zábavných akcí. Závěrem bych chtěl poděkovat 
všem členům hasičského sboru za jejich aktivitu a popřát jim krásné a slunečné léto bez požárů...  

    
 

za výbor SDH Osvětimany 
Ing. Lubomír Geryšer 

 
OSVĚTIMAN o.p.s. 
 
Vážení přátelé, 
 



již od roku 2006 funguje v naší obci obecně prospěšná společnost OSVĚTIMAN o.p.s. 
Dlouhodobým cílem této společnosti je vytvářet volnočasové aktivity pro děti a mládež.  
 
Tento rok jsme úspěšně zahájili Fašankem, který proběhl za spokojenosti jak domácích tak i 
hostů, zejména pak členů souboru Vonica ze Zlína, který nám hodně pomohl se zdárným 
průběhem celé akce. K tanci a poslechu hrála cimbálová muzika Hora z Kunovic. Děkujeme 
všem za účast a podporu této akce. 
 
Také jsme v tomto již uplynulém školním roce 2007/2008 otevřeli pro děti ZŠ několik zájmových 
kroužků: 

• Pohybová výchova s prvky orientálního tance (ved. Ing. Anna Mirošová) 
• Angličtina pro nejmenší (ved. Ing. Anna Mirošová) 
• Angličtina pro MŠ (ved. Mgr. Romana Přikrylová) 
• Moderní a scénický tanec (ved. Ladislava Bezušková) 

Jak děvčata v těchto kroužcích pracují, jste mohli vidět na letošní oslavě Dne matek. Dále jejich 
vystoupení ozvláštnilo nejednu oslavu kulatých narozenin místních obyvatel. 
Tato zájmová činnost bude pokračovat i v příštím školním roce. 
S radostí oznamujeme příznivcům folklóru, že od září 2008 opět po roční odmlce začne fungovat 
folklórní kroužek „Osvětimánek“. Vedení se ujmou zkušené folkloristky paní Chaloupková a 
paní Motalová. Těšíme se na všechny zájemce. 
 
V duchu hesla Co nejvíce činností pro děti a mládež v naší obci vítáme všechny, co mají zájem, 
ke spolupráci. Nejezděme za kroužky do města, neztrácejme čas a peníze, když si to můžeme 
zorganizovat v rámci našich možností a schopností doma. Tvoříme a postupně pro Vás 
doplňujeme internetové stránky www.osvetiman.webnode.cz , kde naleznete veškeré informace o 
činnosti a připravované novinky. Odpovíme na každý dotaz týkající se naší společnosti. 
Věříme, že se i nadále bude naše činnost rozvíjet k plné spokojenosti nás, obyvatel Osvětiman.  
Přejeme pěkné prázdniny a hodně slunečných dní Vám všem. 
 
 
Ing. Klára Zemanová  
klara@technogroup.cz 
fax: 573902055 
 

 

Šachový oddíl – muži 
Šachový oddíl mužů pokračoval v zimě v úspěšně nastartované sezóně. Na Štěpána se tradičního 
turnaje v Sudoměřicích účastnilo 5 našich hráčů. Po vánocích pokračovaly soutěže mužů. Do hry 
našeho A mužstva, které hraje regionální přebor, zasáhlo 13 hráčů. Z toho byli 4 hosté a 3 naši 
žáci.  Družstvo vybojovalo pěkné 6 místo z 10 družstev. „Příznivé“ pro nás bylo, že u všech 
proher jsme byli jen půl bodu od dělby bodů se soupeřem. Nejúspěšnějším naším hráčem byl na 
třetí šachovnici Petr Churý, který mimo jedné prohry a jedné remízy všechny své partie vyhrál. 
Hodně bodů družstvu také přinesli na 7. šachovnici Jakub Náplava a na 6. Lubomír Macků. Ale i 
ostatní hráči bojovali. Při pohledu na složení mužstva se někomu může zdát, že 4 hosté (hrát v 
jednom zápase můžou max. 3 hosté a 5 hráčů našich) je hodně. Oddíl si je tohoto jevu vědom a 
snaží se vychovat si vlastní hráče. O úspěšnosti této výchovy svědčí výsledky žáků v A i B 



družstvu. Jako nejsilnější hráče jsme využili dvou hráčů Polešovic, kteří hrají krajskou soutěž. Na 
oplátku 3 naši silní hráči hostovali v družstvu Polešovic, kde si mohli vyzkoušet vyšší soutěž.  
Naše B družstvo, hrající regionální soutěž, využívalo už jen našich vlastních hráčů. Toto družstvo 
umožňuje všem mužům hrát šachovou soutěž a našim žákům usnadňuje přechod do soutěží 
mužů. Do hry družstva se zapojilo 8 hráčů – 4 muži a 4 žáci. Nejúspěšnější byl na 1. šachovnici 
Pavel Kunc. Nejvíce body družstvu pomohli Petra Churá a Martin Peška. B družstvo vybojovalo 
ve své soutěži pěkné 3. místo z 8 družstev a jen o skóre nebylo stříbrné. 
 
                  Konečná tabulka regionálního přeboru 
 1.  Mařatice  9   6 2 1    29  (39,5)    20 
 2.  Bojkovice B 9   6 1 2    35  (42,5)    19  
 3.  Vlčnov B  9   5 1 3    27  (38)       16 
 4.  Kunovice A 9   4 3 2    25  (39)       15 
 5.  Boršice D  9   4 1 4    16  (36,5)    13  
  6.  Osvětimany A 9   3 3 3    27  (38,5)    12  
 7.  Dolní Němčí 9   3 2 4    25  (34,5)    11 
 8.  Hluk A  9   3 1 5    25  (32,5)    10 
 9.  Velehrad  9   2 1 6    21  (33)        7 
 10.  St.Město G 9   1 1 7    15  (26)        4 
 
                                           Konečná tabulka regionální soutěže 
 1.  Staré Město J 10   9 0 1     32  (34)     27 
 2.  Staré Město H 10   6 1 3     24  (30)     19 
 3.  Osvětimany B 10   6 1 3     22  (26,5)  19 
 4.  Hluk B  10   4 0 6     20  (22)     12 
  5.  Staré Město I 10   5 1 4     23  (26,5)  16 
 6.  Boršice E  10   5 0 5     20  (26)     15 
 7.  Vlčnov C  10   3 1 6     13  (20,5)  10 
 8.  Kunovice B 10   0 0 10   12  (14,5)   0 
 
Po skončení sezóny se 4 hráči zúčastnili turnaje v Dolním Němčí. Hráči pravidelně trénují ve 
čtvrtek od 19 hod. v pohostinství pod kinokavárnou – rádi přivítají další zájemce o hru. Na 
začátek příští sezóny připravují už 5. ročník turnaje O putovní pohár starosty Osvětiman. Turnaj 
se bude hrát v neděli 14. září v kinokavárně. Na turnaj všechny zveme a prosíme případné 
sponzory o finanční pomoc. O své činnosti pravidelně informujeme všechny zájemce na svých 
internetových stránkách, internetových stránkách obce a nástěnce na náměstí.  
Všem příznivcům šachu děkujeme za přízeň v této sezóně a všem občanům Osvětiman přejeme 
pěkné prázdniny. 
                               Radek Ondrůšek 
 
 
 

Šachy – mládež  
 
Vždy mi bylo trochu líto člověka, který nerozumí šachům, právě tak jako člověka, který nikdy 
nepoznal lásku. Šachy tak jako hudba a jako láska dokáží učinit člověka šťastným. 
Dr. S. Tarasch.  



O tom, že kroužků pro děti není na vesnici nikdy dost (zvlášť pokud je vzdálena od města 
více kilometrů), ví určitě každý rodič. Aby se tato nabídka rozšířila, vznikl před několika lety v 
naší obci kroužek šachu. Myšlenka to byla krásná – dětem se rozšíří spektrum zájmových 
činností a nejlepší se mohou zapojit do této královské hry i v družstvu mužů. Navíc náš šachový 
oddíl umožňuje aktivně trávit volný čas chlapcům i dívkám. O tom, jak se daří původní myšlenku 
rozvíjet, svědčí následující řádky. Z našich malých dětí se stávají mladíci a slečny, kteří pomalu 
začínají doplňovat družstvo mužů – 5 našich žáků aktivně hrálo v družstvech dospělých.  
Letos se aktivně zapojilo do činnosti našeho oddílu 13 hráčů. Z toho bylo 6 děvčat. Věk hráčů byl 
od 5 let (Ondřej Vašek) po 15 let (Martin Peška). Vzhledem k tomu, že úroveň hráčů je různá, 
rozdělili jsme hráče do několika skupin, v kterých mohli trénovat hráči na přibližně stejné úrovni. 
Pravidelně se dětem ve středu věnoval jako trenér pan Tomek. Lepším hráčům s hrou pomáhal 
pan Partyš a nejlepším našim hráčům umožnil krajský šachový svaz trénovat v centru talentované 
mládeže zlínského kraje. Ze silného trenérského zázemí plyne, že bychom mohli dosáhnout i na 
nějaký úspěch.  
V hodnocení úspěšnosti oddílů zlínského kraje v mládeži jsme v kraji obsadili velmi pěkné 5. 
místo, když jsme za sebou nechali takové šachové oddíly jako Vsetín, Napajedla, Hulín,... 
Šachové soutěže se dělí na soutěže družstev a jednotlivců. V soutěži družstev hráli naši starší žáci 
krajský přebor. Původně jsme cítili šanci poprat se o postup do 1. ligy, ale nemoci a trochu smůly 
nám letos nepřály a družstvo obsadilo „až“ 4. místo mezi 10 družstvy. O kvalitě našich hráčů 
svědčí i hostování našich hráčů v družstvech hrající 1. ligu - Jakuba Náplavy v Boršicích a Lenky 
Blechové ve Veselí nad Moravou. V soutěži mladších žáků se nám už tak nedařilo a obsadili jsme 
11. místo z 16 družstev. Účastnili jsme se i Moravského poháru – nepostupová soutěž 4 členných 
družstev. V této soutěži nám nejlépe vyšel 1. turnaj v Boršicích, kde jsme vybojovali nádherné 4. 
místo z 23 družstev. V soutěži jednotlivců nám všechna družstva závidí silnou dívčí skupinu – 6 
šikovných děvčat v týmu, to se jen tak nevidí. Naše dívky, také dosahují největších úspěchů ve 
svých kategoriích. Na mistrovství České republiky na Seči vybojovala Lenka Blechová výborné 
9. místo, Petra Churá byla ve své věkové kategorii 30. Lenka Blechová se stala krajskou 
přebornicí v rapid šachu a vybojovala si postup na podzimní mistrovství České republiky. Andrea 
Vavrušová byla bronzová, Julie Gottwaldová 4., Erika Náplavová ve své kategorii vybojovala 
bronz. Na regionálním přeboru okresu Uherské Hradiště neodjela žádná naše slečna bez medaile. 
Regionální přebornicí se stala Erika Náplavová, Julie Gottwaldová přivezla bronz, Andrea 
Vavrušová stříbro, Petra Churá stříbro a Lucka Bilíková bronz. 
Naši kluci to mají ve svých kategoriích o trochu těžší, zvláště když v našem kraji hrají chlapci z 
oddílů, které hrají nejvyšší republikové soutěže (3 družstva z extraligy a 4 družstva z 1. ligy). 
Martin Peška už vzhledem ke svému věku moc turnajů nehrál, k největším úspěchům patří 2. 
šachovnice v družstvu, které vybojovalo 4. místo v Moravském poháru v Boršicích a jeho velmi 
dobré výkony v družstvech mužů. Jakub Náplava je náš nejsilnější žák, trénuje v centru 
talentované mládeže zlínského kraje, 100% získaných bodů na 1. šachovnici v družstvech 
starších žáků, hostování v družstvu Polešovic, Boršic. Lukáš Vaculík podával velmi dobré 
výkony v družstvu starších žáků a s Lukášem Náplavou patřil k vtipálkům družstva. Lukáš 
Náplava je také velmi silný hráč, ale potřebuje zlepšit vyrovnanost – 3. místo na vánočním turnaji 
v Břeclavi, 2. místo na 1. šachovnici v turnaji mladších žáků. Ondřej Vavruša patří k poctivým 
hráčům, potřebuje trošku zvýšit pozornost. Matěj Lešek je nadějný hráč našeho šachu – svým 
věkem patří k nejmladším. Stejně jako Ondra Vašek ve svých 5 letech, který dokázal porazit 
mnohem starší hráče. 
Dobře funguje i spolupráce se školou – naše děti vybojovaly v kategorii 6.- 9. třída pěkné 4. 
místo v okresní soutěži. Hráči, kteří nenavštěvují školu v Osvětimanech, reprezentují své školy 



(Lukáš Vaculík Staré Město, Jakub a Lukáš Náplavovi gymnázium Uherské Hradiště). O tom, že 
šachy nejsou jen sport svědčí i některé doprovodné kulturní akce, které doprovází turnaje – 
otevírání hradu Brumova s živými šachy. O prázdninách se některé děti chystají na oblíbený 
šachový tábor do Vřesovic. Starší šachisté se budou účastnit mezinárodního FIDE turnaje ve 
Starém Městě. 
Trénovat začnou děti začátkem září. Předběžně jsme opět domluveni s panem ing. Jiřím Tomkem 
na středě v klubovně. Žákovský oddíl se chystá uspořádat první velkou cenu okresu Uherské 
Hradiště. Termín je sobota 18. října. Na tuto akci zveme všechny zájemce. 
Naši hráči hrají turnaje v celém zlínské kraji (od Osvětiman po Valašské Meziříčí), případně i 
zajíždějí mimo (Břeclav,...). Nejlepší děvčata k tomu mají i republikové turnaje (Jaroměř, Seč). 
Oddíl se snaží hráčům většinu turnajů proplácet ve spolupráci se sponzory. I tak rodiče do svých 
dětí investují hodně vlastních finančních prostředků, za co jim patří velký dík. Podobně i za 
bezproblémovou rodičovskou dopravu na zápasy. Případné zájemce rádi uvítáme v našich řadách. 
Stejně jako finanční nebo jakoukoliv jinou pomoc – např. dárky pro děti na pořádané turnaje. O 
naší činnosti pravidelně informujeme na vlastních internetových stránkách, stránkách obce a 
nástěnce na náměstí. Děkujeme dětem, rodičům a sponzorům za pomoc a všem přejeme pěkné 
prázdniny, aby načerpali hodně síly do podzimních bojů. 
 
                            Petr Náplava 
 
 
                   TJ Osvětimany –  mužstvo mužů - jarní mistrovská sezóna 2008 
 
     Když loni v červnu postoupilo mužstvo mužů do I. B třídy zlínského kraje, řada našich 
fanoušků vedla pesimistické řeči: “co tam budou dělat, co chtějí v tak vysoké třídě hrát, za rok 
spadnou dolů a poletí až do základní třídy, ať raději nepostupují a hrají okres, na víc stejně 
nemají, atd.“ Pohled na konečnou tabulku však ukázal jak hluboce se mýlili. Naši muži obsadili 
po skončení mistrovské soutěže vynikající 2. místo v I. B třídě a vzorně tak reprezentovali městys 
Osvětimany v celém Zlínském kraji. Jako nováček předváděli často výbornou kopanou, 
okořeněnou spoustou krásných gólů. Nastříleli jich nejvíce ze všech mužstev a to 83. Náš 
kanonýr Zdeněk Drobil se s 29 brankami stal zcela jasně nejlepším střelcem ve své třídě a obsadil 
celkově druhé místo v rámci okresního fotbalu. To zaslouží gratulaci 
Zrekapitulujme si mimořádně úspěšnou jarní sezónu našeho mužstva. 
     Trenérské trio Vlastimil Filásek, Luboš Křemeček a Vratislav Mynář naordinovali mužstvu 
náročnou jarní přípravu, která začala v lednu čtyřdenním soustředěním mužstva na chatě Radost. 
S mužstvem trénovali dvě nové posily: Jan Mrkůs a Libor Putna. Pak mužstvo absolvovalo 
celkem sedm přípravných zápasů, které se hrály převážně s mužstvy z vyšších tříd, a to na umělé 
trávě buď v Kunovicích nebo ve Starém Městě. Naše mužstvo pětkrát prohrálo, jednou 
remizovalo a jednou zvítězilo. Dosáhlo těchto výsledků:  
Boršice : Osvětimany  4 : 1, Ořechov : Osvětimany 3 : 2, Nedachlebice : Osvětimany 2 : 1, 
Osvětimany : Vlkoš 3 : 4, Nedachlebice : Osvětimany 4 : 1, 
Osvětimany : Hovorany 1 : 1, Osvětimany : Boršice 2 : 1.    
     Vlivem špatného počasí bylo první jarní kolo odloženo a tak naši muži zahájili jarní 
mistrovské zápasy I. B třídy v Jalubí, kde zvítězili 2 : l. Na domácím hřišti doslova deklasovali 
mužstvo Slavkova, když zvítězili rekordním skóre 9 : 1 .Tímto zápasem byly předány do 
užívání nové kabiny a celý nově zrekonstruovaný sportovní areál. TJ Osvětimany, sportovci, 



Chřibák i náš městys dokázali vybudovat důstojný sportovní stánek, na který můžeme být právem 
hrdí. Přejme všem našim mužstvům, ať jej dlouho užívají a ať se ještě dlouhá léta hraje 
v Osvětimanech pěkný fotbal, který pobaví naše diváky. 
V dalším zápase muži remizovali v Bojkovicích 2 : 2, zápas se Stráním byl odložen.  Pak odehráli 
vynikající zápas na horké půdě v Koryčanech, kde zvítězili 2 : 1. V dalších zápasech na domácím 
hřišti si naše mužstvo vybralo své slabší chvilky a třikrát po sobě jsme doma prohráli. Poprvé to 
bylo s mužstvem 
l. FC Slovácko 0 : 3, s Kněžpolem také 0 : 3 a naposledy se Stráním 1 : 2.   
Na hřištích soupeřů se nám naopak dařilo. Vyhráli jsme v Nedakonicích 7 : 3, ve Zlechově 3 :  1. 
V dohrávce jsme v infarktovém zápase doma porazili Kudlovice 4 : 3, kdy už jsme třikrát 
prohrávali a nakonec dotáhli zápas do vítězného konce. 
Opravdové drama se odehrálo v posledním domácím zápase, kdy jsme remizovali s mužstvem 
Ostrožské Lhoty  5 : 5. Kdo neviděl, neuvěří. Po poločase jsme prohrávali 1 : 3, pak pracně 
vyrovnali na 3 : 3, soupeř nám opět utekl na rozdíl dvou branek a zvýšil na 5 : 3, aby v hektickém 
závěru naše mužstvo v 90. minutě zaslouženě vyrovnalo. V posledním zápase v Uh. Ostrohu naši 
předvedli zejména v 2. poločase dobrý výkon a zvítězili zcela jasně 6 : 2. 
Mužstvo mužů získalo po sezóně 2. místo v I. B třídě, získalo celkem 53 bodů a  impozantní 
skóre 83 : 50. Z 26 mistrovských zápasů jich 16 vyhráli, pětkrát remizovali a v pěti zápasech 
odešli poraženi.Poděkování patří všem sponzorům, kteří kopanou v Osvětimanech již několik let 
velmi aktivně podporují. V srpnu proběhne“Uliční turnaj“ spojený s „Dnem otevřených kabin“ 
pro fotbalovou veřejnost. Mužstvo se zapojí do Krajského fotbalového poháru a zhruba od 
poloviny srpna opět začne mistrovská soutěž, na jejichž zápasy zveme všechny příznivce 
osvětimanské kopané.   
 
                                                                                                             L. Berka    
 
 

Mužstvo žáků – jarní mistrovská soutěž 
 
           Když po podzimní sezóně skončili naši žáci na pěkném 3.místě, očekávali všichni naši 
fanoušci, že budou v dobrých výkonech pokračovat i na jaře. Opak byl pravdou. Při pohledu na 
tabulku po jarní soutěži si čtenář připadne, že za Osvětimany hrálo na jaře úplně jiné žákovské 
mužstvo. Co bylo příčinou tak velkého poklesu formy a výkonnosti? Mužstvo žáků celou zimu 
netrénovalo a vůbec se nescházelo k pravidelným tréninkům v tělocvičně ZŠ. Žáci se mnohokrát 
ptali: “Proč nejsou tréninky a kdy začnou?“ Nikdo z výboru jim na tyto otázky nedal odpověď. 
Na jarních výkonech se také podepsala nešťastná událost a tou bylo vážné zranění našeho 
klíčového hráče Ondry Hajného. Ten si v prvním jarním zápase s mužstvem Jarošova zlomil při 
souboji o míč nohu a tak byl celé jaro vyřazen ze hry a mužstvu citelně chyběl. Zdeněk Trefilík 
na všechno s mladšími spoluhráči nestačil. Na slabých výkonech se také podepsal špatný a 
nezodpovědný přístup některých starších žáků, kteří k zápasům i k pozdějším tréninkům 
přistupovali často velmi laxně. Další příčinou bylo také několik zranění i nemoc hráčů. Žákovské 
mužstvo  opět převzal na začátku mistrovské soutěže jako trenér Zdeněk Drobil, začal s nimi 
dvakrát týdně trénovat, a spolu s ostatními obětavými rodiči je vozil  na zápasy. Tréninkové 
zimní manko se však dohnat nedalo a tomu také odpovídaly jarní výkony i následné konečné 
umístění mužstva žáků. Žáci na jaře deset zápasů prohráli a pouze v jednom dokázali zvítězit. 
Bylo to na horké půdě, při derby v Medlovicích. Zde žáci zvítězili v poměru 5 : 3,  i když už 



prohrávali 1 : 3 a vývoj zápasu dokázali bojovným výkonem otočit. Dokázali, že když chtějí, jsou 
schopni uhrát dobrý výsledek. 
 
Po skončení jarní mistrovské soutěže obsadilo naše mužstvo žáků konečné 8. místo se ziskem 25 
bodů a skórem 60 : 77. Z celkových 22 odehraných zápasů 8 x vyhráli, jednou remizovali a 13 x 
prohráli. 
Výbor  TJ se po skončení jarní sezóny  kritickým stavem i mužstva žáků zabýval a dohodl se 
s fotbalovým oddílem z Medlovic, že dojde v příští sezóně ke sloučení mužstev žáků a vytvoření 
společného mužstva dorostu. Mužstvo žáků bude hrávat od podzimu pod hlavičkou Medlovic  na 
hřišti v Medlovicích a mužstvo dorostu bude startovat pod hlavičkou Osvětiman a bude hrávat na 
našem  hřišti. Oběma mužstvům přejme co nejlepší výsledky a ať jim  fotbalový elán i sportovní 
nadšení vydrží co nejdéle. 
 
                                                                                                                                             L. Berka 
 
 
                            PO Z V Á N K Y 
 
 
KULTURNÍ    AKCE    na II. pololetí  2008  
 
Srpen 
17. 8.   Nedělní odpoledne pro důchodce 
 
Září 
14.9.    Šachový turnaj „O pohár starosty“ 
21. 9.   Nedělní odpoledne pro důchodce 
27. – 28. 9.   Divadelní představení          
 
Říjen 
11. – 12. 10.   Slovácké hody s právem 
19. 10    Nedělní odpoledne pro důchodce 
 
Listopad 
15. 11.   Divadelní bál 
16. 11.   Nedělní odpoledne pro důchodce                            
 
Prosinec 
6. 12.    Mikulášská nadílka 
14. 12.   Vánoční rozjímání 
21.12.    Nedělní odpoledne pro důchodce 
 
 
 
 
 
 



Zveme Vás do KINA 
 
červenec 
18. 7.    O život 
 
srpen 
1. 8.      Venkovský učitel 
15. 8.    Bobule 
29. 8.    U mě dobrý 
 
září 
12. 9.   Nejkrásnější hádanka 
26. 9.   Indiana Jones a Království křišťálové lebky 
 
 
S L O V Á C K É     H O D Y     v  Osvětimanech 
 
Zveme vás na tradiční slovácké hody s právem, které se budou konat v sobotu 11. – 12.  října 
2008. 
 


