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Informace Úřadu městyse Osvětimany

Úvodní
slovo starosty

Vážení spoluobčané, od vydání
letního zpravodaje uběhlo ně−
kolik měsíců a již je tu před zá−

věrem letošního roku vydání další.
Bývá dobrým zvykem hospodáře
zhodnotit práci za uplynulé období,
a tak i já Vás již potřetí oslovuji jako
starosta a chci zrekapitulovat, co se
mi za uplynulý půlrok mého staros−
tování ve spolupráci se zastupitel−
stvem městyse Osvětimany podařilo
uskutečnit.

Největší dokončenou investiční
stavbou, započatou již v prvním po−
loletí, byl projekt s názvem „Zatep−
lení obecního domu Osvětimany“,
spolufinancovanou v rámci Operač−
ního programu Životního prostředí
z prostředků Státního fondu život−
ního prostředí ČR. Dílo s celkovým
nákladem 5 929 983 Kč, realizovala
stavební firma CGM Czech, a. s. se
sídlem v Boršicích za 5 580 000 Kč.
Způsobilé výdaje (dotované) činí
3 495 186 Kč. Z toho dotace z Fondu
soudržnosti EU činí 2 970 908 Kč
a dotace z SFZP 174 759 Kč. Z vlast−
ních zdrojů musíme do způsobilých
výdajů doplatit 349 519 Kč.  Tato ná−
ročná rekonstrukce, která byla spo−
jena také s vymalováním veškerých
prostor této budovy (některé míst−
nosti nebyly malovány 25 let), s pro−
vedením nových nátěrů WC a stropů
schodiště, s výměnou ventilů radiá−
torů, byla dokončena v měsíci říjnu
a zafinancována bude s největší prav−
děpodobností do konce roku 2011.
Chci poděkovat všem zaměstnancům
městyse a také brigádnicím za nároč−
nou a kvalitně odvedenou práci.

Současně s touto stavbou byla
uskutečněna další investiční stavba
„Zateplení zdravotního střediska“.
Tak jako u předcházející stavby byl
zateplen obvodový plášť budovy, vy−
měněny dveře a okna a opraven sokl
budovy. Finanční náklady na tuto akci
nebudou hrazeny z rozpočtu městy−
se, ale budou pokryty finančními dary
od sponzorů. Současně byly vymalo−
vány vnitřní prostory − obecní byt na
náklady městyse, nájemní prostory na
náklady nájemníků.

Další investiční stavbou realizova−
nou ve druhém pololetí bylo vybudo−
vání inženýrských sítí pro rodinné
domy u hřbitova s názvem „ZTV
U Hřbitova – Osvětimany, 1. etapa.
Stavba byla zahájena v září a dokon−
čena v listopadu ve výborné kvalitě
firmou TUFÍR, spol. s. r. o., která
sídlí v Kunovicích, s celkovým nákla−
dem 961 040 Kč a financovanou
z vlastních zdrojů městyse.

Poslední investiční stavbou, zahá−
jenou v srpnu tohoto roku, s předpo−
kládaným dokončením v červnu 2012
je „Dvůr na Žabím rynku – dětské
a společenské centrum“. Akce je do−
tována ze Státního zemědělského in−
tervenčního fondu. Celkové výdaje
projektu činí 2 120 408 Kč, z toho
celkové způsobilé výdaje projektu,
ze kterých je stanovena dotace, činí
1 850 205 Kč a celková výše přiznané
dotace činí 1 480 164 Kč. Z vlastních
zdrojů musíme zaplatit 640 244 Kč +
240 000 Kč za práce neobsažené v pro−
jektu a za veřejné osvětlení. Stavbu
realizuje firma ZESS, a. s. se sídlem
v Boršicích za cenu 1 829 000 Kč vy−
soutěženou z původního projektu.
Předpokládanou kvalitu provedených
prací zaručují i její zaměstnanci
z Osvětiman.

Tím končí souhrn velkých investič−
ních akcí. Zmíním se ještě o dalších
méně nákladných, ale pro městys ne−
méně důležitých.

Kromě běžných údržbových prací
(údržba zeleně), zajištění chodu ČOV
a vodovodu byl za účasti našich za−
městnanců opraven z minulých let
přetržený přívodní elektrický kabel
k vodojemu a také byla zpětně nain−
stalována vnitřní elektroinstalace vo−
dojemu, která byla zcizena v prosinci
minulého roku dosud nevypátra−
nými zloději. Byly provedeny čás−
tečné opravy místních komunikací
formou vysprávky poškozených míst,
zalití divokých spár a sanace pod−
máčených a neúnosných úseků přístu−
pové komunikace v chatové oblasti za
velmi dobré spolupráce s Lesním
družstvem Osvětimany, za niž děku−
jeme.

Za zmínku ještě stojí pořízení re−
pasované rozhlasové ústředny za úče−
lem zkvalitnění rozhlasového hláše−
ní. Zlepšenou kvalitu hlášení jistě
poznala většina našich občanů.

Probíhala také příprava na další
možné investiční stavební akce v zá−
vislosti na předpokládané vypsání
dalších dotačních titulů.

Zažádali jsme o podporu ze SFŽP
ČR v rámci Operačního programu
Životní prostředí – Prioritní osa 6 −
Zlepšování stavu přírody a krajiny
(ERDF) na projekt Revitalizace ploch
veřejné zeleně – Osvětimany. V rámci
katastru obce bylo vybráno k revi−
talizaci zeleně celkem 5 lokalit, ve
kterých je nutné provést zásahy do

Žabí rynk
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zeleně, jež spočívají především v roz−
volnění přehuštěných výsadeb,
změně zastoupení geograficky ne−
původních dřevin na dřeviny do−
mácí a v řadě dalších zdravotních
řezů u dřevin, které by mohly ohro−
zit zdraví a majetek obyvatel, pokud
by byly ponechány bez zásahu. Jedná
se o následující lokality − hlavní osvě−
timanský park, plocha ležící přes
cestu u hlavního parku (jak se staví
máj), u horní autobusové zastávky,
plochy kolem školního hřiště a areál
školy, který je řešen rozmanitostí dru−
hové výsadby téměř jako arboretum
a má naučný charakter.

Projekt je připraven také na stavbu
s  názvem „Chodník u komunikace II/
422 Osvětimany“. Jedná se o opravu
chodníku na 1. řádku, při které bude
stávající chodník rozebrán a vybudo−
ván nový v šířce 1,5 m ze zámkové
dlažby. U horní autobusové zastávky
bude vybudován nový chodník ši−
roký 2 m ze zámkové betonové dlaž−
by, dojde k jeho prodloužení až po
přechod pro chodce. Ten bude posu−
nut dál směrem k Medlovicím. Hlav−
ním cílem této stavby je zvýšení
bezpečnosti dopravy a jejího zpřístup−
nění osobám s omezenou schop−

ností pohybu. Cílem je získat na tuto
stavbu finanční příspěvek ze Stát−
ního fondu dopravní infrastruktury,
který bývá poskytován maximálně do
výše 70 % skutečně vynaložených
a uznatelných nákladů stavební části
akce realizované v roce 2012.

Připravujeme se na poslední do−
tační výzvu na zateplení veřejných
budov v rámci EU, kterou chceme
využít k opravě pláště budovy fary.
Opět by se jednalo o zateplení obvo−
dového pláště, o výměnu oken a dve−
ří, zateplení stropu a s touto akcí
spojenou výstavbu veřejných, tolik
postrádaných WC. Projektovou pří−
pravu provedl Ing. arch. Jiří Hloušek,
jehož rukopis architekta je v našem
městyse a okolních obcích všeobecně
znám (stavba DPS, Program Obnovy
vesnice, územní plán). Protože žádné
stavební plány od fary neexistují,
musel v rámci projektové přípravy
tyto plány vyhotovit. To znamená
zaměřit každou místnost, každé okno,
dveře, schodiště, prohlédnout a za−
kreslit každý krov střechy, najít a zdo−
kumentovat odpady, kanalizaci atd.
Dílo tedy velmi pracné a časově
náročné, za něž mu patří velký dík
a uznání.

Dále se připravuje stavba ZTV
U Hřbitova – Osvětimany II. etapa,
tedy výstavba inženýrských sítí pro
výstavbu rodinných domů v druhé
etapě. Dále ZTV − výstavba komuni−
kace a inženýrských sítí pro rodinné
domky v lokalitě „U Koupaliště“ na
pozemcích nad koupalištěm (vedle
„Blechového“ směrem k přehradě).

Částečně je projekčně připravena
stavební akce s názvem „Sjezd k ne−
movitostem za koupalištěm Osvěti−
many“. Jedná se o zlepšení podmínek
příjezdu k rodinným domům za kou−
palištěm.

Projekčně připravit se také musí
generální (stavební úpravy) rekon−
strukce WC v naší základní škole.
Tuto akci je třeba naplánovat tak,
aby mohla být realizována o letních
prázdninách 2012. Financování
z hlediska možných dotací nebo pří−
spěvků není zatím dořešeno.

Dalším úkolem k řešení je gene−
rální rekonstrukce veřejného osvět−
lení v městyse. Problém potřeby
častých, zdánlivě nenáročných oprav,
je všem občanům dobře znám.
Avšak z malých finančních částek na
opravy se postupem naskládá větší
částka, a tak radikálnímu řešení to−

Obecní dům před opravou

Obecní dům po opravě

Zdravotní středisko před opravou

Zdravotní středisko po opravě
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hoto problému se v příštích dvou le−
tech nevyhneme.

O kultuře a sportu v našem měs−
tyse se určitě bude hojně mluvit v ji−
ných příspěvcích. Přesto i já chci všem
složkám a dalším angažovaným li−
dem poděkovat za jejich náročnou,
obětavou a v mnoha případech nedo−
ceněnou práci. Vždyť bez Kulturního
klubu, Klubu žen, Klubu důchodců,
Divadelního ochotnického spolku, ha−
sičů, zahrádkářů, myslivců, rybářů,

šachistů, volejbalistů, fotbalistů a dal−
ších sportovců by Osvětimany ne−
byly tím, čím jsou. Tou naší krásnou
a milovanou vesnicí na úpatí Chřibů.

Na závěr mi dovolte, abych Vám,
všem občanům Osvětiman, popřál
jménem svým i celého zastupitelstva
klidné a příjemné prožití svátků vá−
nočních, hodně zdraví, osobních
i pracovních úspěchů v novém roce
2012.

Váš starosta Otakar Berka

Prosíme občany − především ma−
minky − aby nevhazovaly do WC dět−
ské vlhčené ubrousky, které ucpávají
potrubí a způsobují nemalé problémy
v čističce odpadních vod. V červenci
musela být provedena výměna čerpa−
dla (80 000Kč). Časté a nákladné opra−
vy se v budoucnu promítnou do ceny
stočného. Děkujeme za pochopení.

Žádost

Možná jste o něm ještě nikdy
neslyšeli. Ale třeba si vzpo−
menete, že jsem Vás v uply−

nulých letech pravidelně informoval
o boji starostů nespokojených se sou−
časným rozdělováním peněz obcím.
V poslední době jste určitě zazname−
nali jejich sílící protesty. Naše organi−
zace, Sdružení místních samospráv
České republiky (SMS ČR), stojí už řadu
let v čele starostů, kteří se snaží zasta−
vit diskriminaci svých obcí a občanů.
Prosazení jejich požadavků velmi po−
zitivně ovlivní budoucnost nás všech.
Už proto věřím, že Vás budou zají−
mat odpovědi na následující otázky.

Co skrývá za zkratkou RUD?
RUD znamená ROZPOČTOVÉ

URČENÍ DANÍ. Jde o zákonem sta−
novená pravidla financování všech
obcí a měst v České republice.

Z čeho jsou obce a města financo−
vány?

Částečně z vlastních zdrojů, jako
např. poplatků, a dotací. V obecních
rozpočtech také zůstává daň z nemo−
vitostí z vlastního území. Hlavní pří−
jem obcí ale tvoří podíl z určitých
daní, které vybírá stát. Zjednodušeně
řečeno se jedná o 21,4 % daně z při−
dané hodnoty, daně z příjmů firem,
podnikatelů a zaměstnanců.

Co ovlivňuje výši částky pro jed−
notlivé obce?

Hlavně počet občanů s trvalým
bydlištěm. Potom také velikost kata−
stru obce a počet zaměstnaných ob−
čanů. Zanedbatelné také není to,
kolik daní odvedou živnostníci se
sídlem v obci.

Má výkonnost ekonomiky vliv
na příjmy obcí?

Ano, daří−li se ekonomice, jsou vý−
běry daní a tím i příjmy obcí vyšší.

Víte, co je RUD?
Naopak v době hospodářské krize
vybere stát na daních méně a příjmy
obcím klesají. My v SMS ČR říká−
me, že obecní rozpočty „dýchají“
se státním a považujeme to za pro−
spěšné.

Existují rozdíly v příjmech na jed−
noho obyvatele v jednotlivých ob−
cích?

Ano, zjednodušeně řečeno: čím
větší obec či město, tím je příjem na
1 obyvatele vyšší.

Jaký je rozdíl mezi „nejchudšími“
obcemi a Prahou?

Rozdíl je 4,6 násobek. „Nejchudší“
obce dostávají v průměru 6 800 Kč na
1 obyvatele, Praha 31 700 Kč. Do roku
2008 byl tento rozdíl dokonce 6,5ná−
sobný.

A jaký rozdíl lze považovat za
přiměřený?

Podle analýz a našich výpočtů by
měl tento rozdíl být mezi 2 a 2,5 ná−
sobkem na 1 občana. Tyto poměry
jsou běžné i jinde v Evropě. Např. na
Slovensku mají 2,5 násobek, Vídeň má
jen 2,2x více peněz na občana než
nejmenší rakouská obec.

Je u nás naděje na změnu?
Je. Dlouhodobým úsilím SMS ČR

docílilo všeobecné shody, že malým
obcím je nutné přidat. Ministerstvo
financí již také připravilo změnu zá−
kona o RUD, která má snížit diskri−
minační rozdíl ve financování obcí
mezi nejchudšími obcemi a Prahou ze
4,5 násobku na 3násobek.

Co to přinese obcím a městům?
Příjmy samospráv by se zvýšily

o 1400 až 2400 Kč na obyvatele ročně
až do velikosti 20 tis. obyvatel. Pozi−
tivní dopad to bude mít na všechny
obce a města kromě čtyř největších
měst.

O jakou částku jde v případě
Osvětiman?

Osvětimany dnes ze státního roz−
počtu takto dostávají ročně 6,2 mil.
Kč, dle návrhu by se příjmy zvýšily
každý rok o 2,5 mil. Kč. To je spousta
peněz. Sami si nejspíš umíte předsta−
vit, jak by se mohly Osvětimany díky
těmto penězům během pár let promě−
nit, co všechno by šlo realizovat.

Odkud se ty peníze vezmou?
Hlavní předností návrhu je, že

v dnešní těžké ekonomické situaci
nebude mít negativní dopady na
státní rozpočet. Počítá se s přesunem
7 mld. Kč z tzv. nenárokových dotací
z ministerstev, jejichž rozdělování
bylo často velmi problematické, dále
s 1,5 mld. Kč z rozpočtu ministerstva
školství na počet žáků ve škole a 5 mld.
Kč se má vzít z rozpočtů Prahy, Brna,
Ostravy a Plzně.

Proč se odebírají peníze právě
4 největším městům?

Zůstaly jim peníze po zrušení
okresů v roce 2002 a ještě se jim pře−
rozdělují peníze z ostatních regionů.
Zcela bezdůvodně a neprávem. Data
zcela jasně hovoří o tom, že tato bo−
hatá města již dlouhá léta žijí na úkor
všech ostatních, často mnohem chud−
ších, regionů. Například Plzeň tak dnes
dostává na občana 2x více peněz než
připadá na jednoho Liberečana nebo
obyvatele Olomouce. Přitom všechna
města jsou statutární a plní úplně
stejné funkce a povinnosti.

Nebude to pro tato města složité?
Výpadky jim budou po dobu čtyř

let kompenzovány i s ohledem na výši
jejich dluhů, aby se mohla na nově
vzniklou situaci dostatečně připravit.
A i potom budou dostávat několikrát
víc než ostatní obce.
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Mají velká města pravdu, když se
brání, že slouží i občanům z venko−
va, kteří třeba využívají veřejnou
dopravu při cestě do zaměstnání, do
škol, navštěvují divadla apod.?

Nikdo taky nechce, aby měli všich−
ni na občana stejně. Ale náklady na
tyto služby jsou podstatně nižší, než
je míra privilegií těchto měst. A i je−
jich občané přece jezdí do okolních
měst a obcí např. za rekreací, využí−
vají místní infrastrukturu, veřejné
osvětlení, jezdí po obecních komuni−

kacích, používají místní veřejnou do−
pravu, produkují odpad atd. I ostatní
obce financují výstavbu místních ko−
munikací a dotují autobusovou do−
pravu na svých katastrech.

Jak se staví starostky a starostové
k návrhu změny zákona o RUD?

Většina z nich ji plně podporuje.
Díky ní může být odstraněn diskri−
minační rozdíl ve financování měst a
obcí. Obce by mohly lépe plánovat své
investiční záměry, provozovat škol−
ky, školy, stavět a opravovat chodní−

ky, hřiště, místa pro volný čas. Finanč−
ní nároky obcí porostou také v sou−
vislosti se zvyšujícím se důrazem na
jejich sociální roli. Pro starosty je ne−
přijatelné, aby na 20 % obyvatel 4 vel−
kých měst připadalo 50% rozdělova−
ných financí. Je třeba začít myslet na
venkov a jeho rozvoj. Proto se staros−
tové spojili, dali o sobě slyšet a chtějí
změnu zákona. Už je na čase!

Ing. Josef Bartoněk,
předseda SMS ČR, předseda

finančního výboru zastupitelstva

Společenská kronika

Akce Sboru pro občanské záležitosti

V této společenské kronice Vás
seznámíme s činností Sboru
pro občanské záležitosti ve

 II. pololetí roku 2011.

Nově narození občané

Tereza Mrvová
Tereza Polášková
David Křemeček
Alžběta Čumová

Ondřej Hozík

Na společnou cestu
životem se vydali

Jan Klimeš, Osvětimany –
Irena Staňková, Loučeň

Tibor Hlačina, Osvětimany –
Kristýna Janů, Dolní Bojanovice
Lukáš Vykoukal, Osvětimany –
Šárka Důbravová, Osvětimany

Diamantovou svatbu
oslavili manželé

Anna a Matouš Procházkovi

Významná životní jubilea

70 let
Richard Blecha

Marie Ondrušová
Marie Jakšová

Jaroslav Širůčka
75 let

Anna Cahlíková
Radomír Jadrníček

80 let
Anna Procházková

85 let
Jiřina Berková

Nejstarším občanem
je pan Cyrill Palán,

který v srpnu oslavil 91 let.

Naše řady opustili

Marie Kobělušová
Marie Stávková

Božena Pernicová
Josef Klimek
Jan Pařenica

Ludmila Frýzová
Čest jejich památce.

V obřadní síni se uskutečnilo při−
jetí ročníku 1942. Účastníci si spo−
lečně připomněli 55 let od ukončení
školní docházky. K slavnostnímu při−
jetí se sešli i rodáci, kteří společně
oslavili své 65. narozeniny. Uspořá−
dali jsme pietní vzpomínkovou slav−
nost za naše zesnulé občany. Neza−
pomínáme ani na naše občany žijící
v domovech důchodců, které před
vánočními svátky navštěvujeme.

Stav obyvatel

k l. l. 2011 ....................... 839 obyvatel
narozeno................................7 občanů
zemřelo ..................................7 občanů
přistěhováno .....................  10 občanů
odstěhováno .....................  17 občanů
stav k 30. 10. 2011 ........  832 obyvatel

Vážení spoluobčané,
blíží se opět Vánoce, dny klidu

a dobré pohody. Přeji všem, aby
tyto dny prožili v kruhu svých nej−
bližších, obklopeni něhou a lás−
kou. Nový rok ať Vám přinese
hodně osobních i pracovních úspě−
chů, pevné zdraví, štěstí a spoko−
jenost.

Dana Hrušťáková, matrikářka

Diamantová svatba –
manželé Procházkovi
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Vážení a milí občané, chtěla
bych se s Vámi podělit o vzpo−
mínku na pěkné chvilky, které

jsme měli možnost prožít při našem
ročníkovém setkání dne 20. 8. 2011.
O jeho slavnostní průběh se zaslou−
žili členové sboru pro občanské zále−
žitosti: Krýsová J., Krýsa A., Mičková
V., Mirošová A., Hrušťáková D., také
pan starosta Otakar Berka, který
nás v obřadní síni rovněž přivítal.
Všichni účastníci ocenili nejen ochotu
a vřelost, s jakou jsme byli přijati, ale
také pěkný a slavnostní program, pro−
tkaný milými a vlídnými slovy i pěk−
nými písněmi.

Za všechny děkuje Marie Kordulová

Takto jsme vzpomínali na hodinu
přírodopisu pana učitele Štěpána
Kůřila na setkání spolužáků z roč−
níku 1946.

Po zazvonění jsme se zpravidla rychle
uklidili do lavic, abychom nepřitahovali
nevyzpytatelnou pozornost pana učitele
Kůřila. Ten vkráčel do třídy rázným kro−
kem, mávnutím ruky naznačil sednout,
odfoukl z katedry neviditelná smítka pra−
chu a rozmáchlým gestem zapsal docház−
ku. Následně vstal, dvakrát se prošel před
tabulí, o něčem chvilku hloubavě přemýš−
lel, zastavil se, zahleděl se do třídy a dlou−
hým prohnutým prstem ukázal na mne
a moji spolužačku Marušku Březinovou.
Následovala opět odmlka, při které se
v nás tetelila jen malá dušička, když za−
hlaholil: „Márka Blechová a Márka Bře−
zinová, půjdou před Širůčkovo k ryb−
níčku a přinesou skokana, protože se dnes
budeme o něm učit.“ Následně nám bla−
hosklonně předal narezlou plechovku bez
víčka pro kýžený úlovek. Náš úlek vy−
střídalo nadšení, že se ulijeme z hodiny
vyučování. Zarostlá vodní nádržka se
tvářila jako rybníček a skutečně oplývala
velkým množstvím různých druhů oboj−
živelníků, tedy i skokanů. Jenže ouha,
jak je dostat do plechovky? Chodily jsme
kolem dokola, a pokud se nějaký žádaný
jedinec se na břehu vyskytoval, při sebe−
menším šramotu rychlým obloukem
žbluňkl do vody. Ostatní nás potutelně
pozorovali vypoulenýma očima z bez−
pečí vodní hladiny. Když jsme tušily, že
hodina se blíží ke konci, naše lovecká
vášeň nás pomalu opouštěla a prázdná
plechovka připomínala blížící se hrozivé

Setkání spolužáků z ročníku 1946

důsledky nesplněného úkolu. Vzaly jsme
nakonec zavděk i ropuchou, která se tam
jen tak nemotorně hrabala po břehu. Ma−
ruška znalecky připomínala, že ji nesmíme
brát do ruky, že je jedovatá. Tak jsme ji
klacíky nastrkaly do jejího vězení, zakryly
listem lopuchu a ne moc vítězoslavně
se vracely do školy. Pan učitel s pokrče−
ným čelem prohlédl přinesený druh oboj−

živelníka, ještě více se zachmuřil a rázně
zavelel: „Žákovské knížky! Obě za pět,
nepoznají skokana!“ Ani nebyly vy−
slechnuty naše argumenty, že jsme se
opravdu snažily.

Na tuto historku jsem si vzpom−
něla vždy, když jsem v přírodopisu
probírala učivo o obojživelnících.

Zapsala Mgr. Marie Kordulová

Setkání spolužáků
z ročníku 1946

Sbírka na opravu
kostela sv. Havla a fary

Úřad městyse Osvětimany vy−
hlásil veřejnou finanční sbír−
ku na opravu místního kos−

tela a fary. Tyto významné památky
jsou nepřehlédnutelnou dominantou
naší obce. Proto i Vám nabízíme mož−
nost přispět na jejich opravu a podí−
let se tím na zvelebení našeho měs−
tyse.

Sbírka byla zahájena 1. června 2011
a potrvá po dobu tří let (do 31. květ−
na 2014).

Přispět můžete:
1. Zasláním příspěvku na zvláštně

zřízený bankovní účet
Název banky: Komerční banka
Adresa banky: Svatováclavská 450,
686 45 Uherské Hradiště
Číslo účtu: 43 – 9217950227 / 0100

2. Darovat peníze do pokladničky
na Úřadu městyse Osvětimany
v pracovní dny v době od 8. 00 do
15. 00 hodin.

www.osvetimany.cz
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Historie

Výročí v historii Osvětiman

Také v roce 2011 si připomíná−
me některá významná výročí
v historii naší obce. Ty nejzají−

mavější jsem vybral z archivních do−
kumentů a kronik. Zavzpomínejte si.
620 let

1391− je v Osvětimanech poprvé
uváděna fara

590 let
1421 − vypálili moravští husité kláš−
ter augustiniánů na Hoře sv. Kli−
menta

565 let
1446 − rytíř Vavřinec Smetana
z Osvětiman přijal ke svému ma−
jetku polovinu Jenišovic

430 let
1581 − Jindřich Prakšický ze Zástři−
zlí, pán na Buchlově a majitel Osvě−
timan, potvrdil naší obci tyto po−
zemky: Drahy, Spářovy, Borovou,
Slatiny, Kamennou horu, Mělnici,
Vidnici a vinici na Jenšové (první
písemná zmínka o vinohradech
a pěstování vína v naší obci)

355 let
1656 − Osvětimany mají 14 domů
obydlených a 38 pustých (hrozné
následky 30 leté války)

320 let
1691  − první písemná zmínka
o školní budově v obci

280 let
1731 − u potoka postavena socha sv.
Jana Nepomuckého (nejstarší kříž
v obci)

135 let
1876 − v obci zřízena Občanská zá−
ložna (první předseda byl A. Ma−
sařík)

105 let
1906 − akademický malíř František
Kubíček z Uh. Hradiště vymaloval
nástěnnými a stropními malbami
kostel sv. Havla (motivy z historie
Velké Moravy)

90 let
1921 − Osvětimany měly 1059 oby−
vatel
1921 − v dubnu založen TJ Sokol
(prvním starostou TJ Sokola zvo−
len Matouš Krmenec − starosta
obce)

85 let
1926 − od února začal jezdit auto−
bus pana S. Začala na trati Osvěti−
many – Ježov − Kyjov

1926 − od března začal jezdit auto−
bus na trati Osvětimany − Kyjov
přes Vřesovice, provozovatelem
byl pan František Pančochář

80 let
1931− v červnu byly lesy osvěti−
manského revíru přiděleny Pozem−
kovým úřadem Lesnímu družstvu
Osvětimany, ve kterém byly za−
stoupeny i okolní obce

75 let
1936 − statkář František Hnilica si
nechal do Hruškovic zavést el.
proud (v obci ještě nebyl)
1936 − v obci nastupuje jako ob−
vodní lékař MUDr. Oskar Fleisch−
mann (zahynul v Osvětimi)

70 let
1941 − fotbalisté SK Osvětimany si
začali budovat dnešní fotbalové
hřiště

65 let
1946 − konaly se volby, předsedou
MNV je zvolen Šebestián Blažek
(KSČ), místopředsedou Jaroslav
Cahlík (ČSL).

60 let
1951 − dne 30. září je otevřena nová
měšťanská škola (stála 19 miliónů
korun)

55 let
1956 − začala stavba osvětiman−
ského koupaliště

40 let
1971 − začala stavba tělocvičny ZŠ
1971 − proběhly volby, předsedou
MNV zvolen Jaroslav Koukal, mís−
topředsedou Fr. Macalík

35 let
1976 − v září otevřena v obci benzi−
nová čerpací stanice (stála l,5 mili−
ónu korun)
1976 − volby, předsedou MNV opět
zvolen Jaroslav Koukal, místopřed−
sedou Antonín Hlaváč

30 let
1981− byly volby, předsedou MNV
znovu zvolen J. Koukal, místopřed−
sedou Ing. M. Michalčík
1981− v prosinci otevřena smuteční
obřadní síň (náklady 1 580 000 ko−
run)

25 let
1986 − 17. května otevřena více−
účelová budova (stála téměř 10 mi−
liónů korun)

15 let
1996 − v létě dokončena celková
úprava náměstí i ulice ke kostelu
a hřbitovu (finanční náklady činily
3 780 tisíc korun)

10 let
2001 − v lednu otevřen Dům s pe−
čovatelskou službou

L. Berka, kronikář
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Letošní rok byl bohatý na folk−
lorní akce, kterých se velmi
aktivně zhostila osvětimanská

krojovaná chasa. Pozadu nezůstala
také Osvětimanská cimbálová mu−
zika, která úspěšně reprezentovala
v pátek 12. srpna náš městys. Zcela
vyprodané letní kino se zaposlou−
chalo do cimbálových klenotů letoš−
ního Slováckého roku. Tato patří tra−
dičně ke Slováckému roku a je již od
svého vzniku zaměřena především na
prezentaci vzácných a méně známých

písní, které jsou označované za kle−
noty. Nehrají se na běžných zábavách
a muzikanti si je šetří na zvláštní pří−
ležitosti.

S takovými písněmi vystoupila
naše osvětimanská cimbálovka a skli−
dila obrovský úspěch. Pod vedením
primáše PhDr. Luďka Běťáka zahrála
písně z Osvětiman a našeho regionu.
Zaujala nadšené publikum nejen
písněmi s ženským zpěvem, ale i se
smutnými i veselými texty. Po po−
slední písni odměnilo publikum vy−

stoupení naší cimbálovky bouřlivým
potleskem.

Městys Osvětimany děkuje touto
cestou Osvětimanské cimbálové mu−
zice za vzornou reprezentaci a pro−
pagaci našeho folkloru.

V sobotu 13. srpna se slavnostního
krojovaného průvodu Kyjovem zú−
častnila naše krojovaná chasa v do−
provodu starosty Osvětiman. Chasa
moc početná nebyla, ale i tak dobře
reprezentovala náš městys na Slovác−
kém roku. Děkujeme!

Slovácký rok

Slovácké slavnosti vína

Velmi úspěšnou folklorní akci
byly letošní Slovácké slavnos−
ti vína v Uherském Hradišti,

kterých se zúčastnila osvětimanská
krojovaná chasa v doprovodu starosty
a místostarosty našeho městyse. V so−
botu 10. září se ve Vinařské ulici shro−
máždilo celkem 48 krojovaných
z Osvětiman, a to včetně několika
maminek a jejich dětí. To je zatím re−
kordní počet krojovaných účastníků
z našeho městyse. Krásné a pestro−
barevné kyjovské kroje, ve kterých
kráčela naše chasa a děti s maminka−
mi, vyvolávaly nadšené ovace divá−
ků. Když se k tomu přidal zpěv a cif−
rování, bylo se na co dívat.

Náš městys také zajistil prodejní
stánek v rámci mikroregionu „Buch−
lov“, který byl umístěn na nádvoří
františkánského kláštera. Nabízeli
jsme návštěvníkům „boží milosti“,
povidlové buchty a víno z Osvětiman.
Dále se prodávaly pohledy našeho
městyse.

Poděkování patří Klubu žen za
„boží milosti“ a prodej ve stánku,
kuchařkám ze školní jídelny za upe−
čení buchet, Mysliveckému sdružení
Osvětimany, panu Ing. L. Chrbjátovi
a M. Klučkovi za víno, p. H. Mota−
lové, J. Berkové a P. Berkovi za ob−
sluhu ve stánku. Poděkování patří
také všem krojovaným. Za jejich účast
vyplatila Nadace Děti−kultura−sport
našemu městysu celkem 36 528 Kč.

Městys Osvětimany
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Služby

Sbírka textilu pro Diakonii Brou−
mov proběhla na jaře a na podzim.
Po celý týden členky komise za spo−
lupráce paní P. Chaloupkové a J. Če−
velíkové přebíraly darované ošacení.
Celkem bylo předáno 200 pytlů. Po−
děkování občanům vystihují nejlépe
slova pana PhDr. V. Králíka z Diako−
nie Broumov zaslané v děkovném
dopise na Úřad městyse Osvětimany:
„Ceníme si pomoci, které se nám
dostalo od všech organizátorů, při
sběru textilního materiálu. Tímto
chceme poděkovat také všem obča−
nům, kteří ochotně poskytli materi−
ální pomoc při této akci. Vaše soci−
ální cítění nám dává prostor k tomu,
abychom mohli plnohodnotně pokra−
čovat v naší práci. Ještě jednou děku−
jeme jménem všech lidí, kteří jsou od−
kázáni na Vaši pomoc. Věříme, že se
naše spolupráce bude rozvíjet i v příš−
tích letech.“

Po celý rok pokračovala i sbírka
použitých optických brýlí pro Afriku.
Nově byla uspořádána sbírka vlny na
pletení ponožek. Počet darovaných
předmětů svědčí o velkém pocho−
pení a snaze našich občanů pomoci
jiným lidem v těžké životní situaci.
Všem srdečně děkujeme.

Nejen pro obyvatele DPS uspořá−
dala komise během roku dvě před−
nášky se zdravotní tematikou ve−
dené lektorkou paní Mojžíšovou.
První proběhla v dubnu na téma „Po−
skytujeme první pomoc“, druhá před−
náška s názvem „Nemoci stáří“ se ko−
nala v září.

V listopadu uspořádala komise ve
spolupráci s komisí kulturní IV. se−
tkání všech důchodců. Byli zváni

V novém volebním období po−
kračuje ve své činnosti sociál−
ní komise opět pod vedením

paní PhDr. M. Náplavové. Komise
pracuje ve stejném složení jako v pře−
dešlých letech: paní J. Pončíková,
J. Sojáková, I. Vajčnerová, novou člen−
kou se stala paní V. Fialová.

Činnost komise je i v novém ob−
dobí zaměřena na péči a pomoc ob−
čanům při řešení jejich sociálních
problémů. Náplní její práce zůstává
i schvalování žádostí o přijetí do
Domu s pečovatelskou službou (DPS),
které se průběžně podávají na Úřad
městyse Osvětimany. Během letoš−
ního roku se na DPS uvolnily tři byty.
Komise prostudovala podané žádos−
ti, zda splňují požadavky pro přijetí
a rozhodla o přidělení bytů schvále−
ným žadatelům. Stalo se již pravi−
dlem, že zástupci komise a starosta
městyse se setkávají s obyvateli DPS

a snaží se řešit jejich připomínky. Le−
tos jsme se sešli v květnu.

Svou tradici mají i návštěvy u na−
šich občanů starších než 80 let. Při
příležitosti jejich narozenin je členka
komise a zástupce SPOZ navštěvují
a předávají malý dárek. Příjemné
setkání je naplněné nejen vzpomín−
kami na jejich život, ale i zájmem
o současné dění v našem městyse.
V roce 2011 navštívily 29 občanů,
z toho 20 žen a 9 mužů. V předvánoč−
ním čase nezapomíná komise ani na
občany žijící v domovech důchodců
mimo městys. Letos předala malý vá−
noční dárek panu M. Ševčíkovi v Buch−
lovicích a panu P. A. Randovi v Do−
mově pokojného stáří v Boršicích.

Sociální komise pokračovala i v or−
ganizování sbírek. V měsíci lednu
se uskutečnila Tříkrálová sbírka, při
které čtyři skupinky koledníků vy−
braly 21 905 Kč.

Sociální komise v roce 2011

Beseda na DPS

Přednáška paní Mojžíšové

IV. setkání důchodců
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všichni muži nad 62 let a ženy nad
60 let. V programu předvedly „Te−
tičky z Ježova“ stloukání másla, při
němž nám zazpívaly. Vystoupily děti
ze souboru Klimentek. Mladší pod ve−
dením paní H. Motalové a P. Cha−
loupkové, starší pod vedením P. Slo−
váka. Pozvání přijal i pan starosta
O. Berka, který pohovořil o aktuálním
dění v městyse. Po programu násle−
dovala volná zábava při reproduko−
vané hudbě a malé občerstvení pro
všechny zúčastněné.

Příjemné prožití vánočních svátků
a hodně štěstí v novém roce přeje

PhDr. M. Náplavová,
předsedkyně sociální komise

Tetičky z Ježova

„Kultura je všecko, co má znak
zdokonalování, jakosti a řádu.
Je to zároveň luxus i ctnost.“

Karel Čapek

Po volbách začala Kulturní ko−
mise pracovat ve složení: Bc. L.
Chaloupková, P. Chaloupková,

Mgr. M. Kordulová, J. Křemečková,
K. Struhová, S. Vašková. Předsed−
kyní je H. Motalová.

Tak jako v předešlých letech i uply−
nulý rok byl bohatý na kulturní dění.
A to zásluhou chasy, Divadelního
ochotnického spolku, Osvětiman−
ského smíšeného pěveckého sboru,
Dětského folklorního souboru Kli−
mentek, Klubu důchodců, Klubu žen
a samozřejmě všech sportovních slo−
žek. Chci proto poděkovat všem těm
šikovným a zapáleným lidem, kteří

kultuře a společenskému životu
v Osvětimanech věnovali svůj volný
čas a mnohdy i víc. Dík patří i všem
sponzorům.

 Tak ještě jednou velký dík, šťastné
Vánoce a pevné zdraví v novém roce
všem! H. Motalová,

předsedkyně kulturní komise

Kulturní komise
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Církevní život

Farnost

Na začátku února 2011 uply−
nuly 4 roky od ustavení Pas−
torační a Ekonomické rady.

Podle stanov muselo být přistoupeno
k volbě nové. O nových členech roz−
hodovali farníci, jimž byly v neděli
6. února po bohoslužbě v kostele sv.
Havla rozdány hlasovací lístky. Ná−
sledující neděli mohli vyplněné hla−
sovací lístky odevzdat. Volební ko−
mise, složená ze zástupců všech obcí
farnosti, zpracovala výsledky a pře−
dala P. A. Kasanovi. Na základě vý−
sledků byla jmenována nová Ekono−
mická a Pastorační rada.

Do Ekonomické rady byli zvoleni
paní PhDr. M. Náplavová (Osvětima−
ny), Ing. L. Macků (Újezdec), J. Vaj−
čnerová (Vřesovice) a P. Vaculík (Ho−
stějov).

Členy Pastorační rady byli za měs−
tys Osvětimany zvoleni PhDr. M. Ná−
plavová, Mgr. J. Cvek, M. Čevelíková,
J. Kučerová, V. Mičková, K. Struho−
vá, L. Kučera. Za obec Medlovice paní
M. Jedovnická, H. Stávková, F. Vacu−
lík. Za Újezdec paní M. Macků, za
Vřesovice J. Vajčnerová a za Hostě−

jov paní A. Vaculíková. Obě rady bu−
dou panu faráři napomáhat při zajiš−
ťování a realizaci plánů a potřeb
farnosti (oprava fasády na farním
kostele, dokončení úpravy fary a far−
ního dvora, oprava varhan atd.).

Duchovní život v naší farnosti byl
opět bohatý. Vedle pravidelných ne−
dělních a týdenních mší svatých se
od měsíce května až do října každou
první neděli v měsíci sloužila mše
svatá na Hoře sv. Klimenta („na Kli−
mentku“). Velké návštěvnosti se tě−
šila i tradiční pouť na „Klimentku“,
která se koná na sv. Ducha.

K prvnímu svatému přijímání při−
stoupilo v naší farnosti 8 dětí, z Osvě−
timan jeden. V červnu se konala slav−
nost Božího těla. Po mnoha letech byla
obnovena tradice procesí ke čtyřem
oltáříčkům. Oltáříčky byly ještě ve
druhé polovině 20. století stavěny
uprostřed vesnice a obcházel je slav−
nostní průvod. Později byl průvod
obcí zakázán a na slavnost Božího těla
se sloužila pouze mše svatá v koste−
le. Pro letošní rok měly být obnoveny
a nastrojeny oltáříčky kolem kostela.

Kvůli nepříznivému počasí byly oltá−
říčky nazdobeny jen v kostele.

Významnou událostí pro naši far−
nost se stala v červenci návštěva ge−
nerálního vikáře olomoucké arcidie−
céze Mgr. Josefa Nuzíka, který zde
sloužil slavnostní mši svatou. Pů−
vodně měla být sloužena na Hoře sv.
Klimenta, ale pro špatné počasí se ko−
nala v místním kostele sv. Havla. Zú−
častnili se jí ve velkém počtu i farníci
z Boršic a okolí. Při této příležitosti se
uskutečnil „Den otevřených dveří“ na
opravené faře, který se těšil velkému
zájmu občanů. Lidé měli možnost
prohlédnout si faru (mnozí poprvé
v životě). Pro všechny návštěvníky
bylo nachystané malé občerstvení.
Poděkování patří všem, kteří se ja−
kýmkoliv způsobem podíleli na této
akci a také sponzorům, kteří ji fi−
nančně podpořili.

V tomto roce byly provedeny
opravy na kostele a faře. Největší akcí
byla oprava fasády farního kostela.
Na spolufinancování se podílel i Úřad
městyse Osvětimany a farníci pravi−
delnými sbírkami v kostele. Přispět

Osvětimanský smíšený
pěvecký sbor

Mše na hoře sv. Klimenta

Slavnostní mše s vikářem Mgr. J. Nuzíkem

První svaté přijímání
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mohli lidé i na konto Veřejné fi−
nanční sbírky pořádané Úřadem
městyse Osvětimany na opravu míst−
ního kostela a fary. Sbírka potrvá
ještě další dva roky. Práce byla zapo−
čata v červnu a ukončena v červenci.
Dnes již se můžeme těšit z pěkné fa−
sády, která byla provedena opět za
spolupráce nejen našich, ale i bor−
šických farníků. Pomocné práce byly
zaměřeny na stavbu lešení, odvoz
naplavené hlíny, osekávání staré
omítky a na úklid po dokončené prá−

ci. Poděkováním za jejich veškerou
pomoc bylo posezení u táboráku na
farském dvoře.

Průběžně probíhaly i práce na faře.
Upravovala se kuchyň – vymalování,
položení dlažby, vybavení nábytkem.
Byla provedena nová elektrifikace
přízemí a instalace nových světel na
celé faře, malovalo se a uklízelo. Nový
kabát dostal po průběžném úklidu
i farský dvůr a zahrada.

Významnou akcí byla generální
oprava kostelních varhan. Podrob−

něji se dočtete v článku „Varhany
jako nové“.

V příštím roce se uskuteční v naší
farnosti biřmování, na které se připra−
vuje 30 biřmovanců. Pravidelně pro−
bíhá i výuka náboženství v Základní
škole a mateřské škole Osvětimany.

Na závěr zůstává jen poděkovat
P. Mgr. A. Kasanovi a všem farníkům
i občanům, kteří svou vlastní prací
nebo finančně přispěli na výše uve−
dené akce.

M. Náplavová, K. Struhová

Posezení u táboráku

Oprava fasády
kostela

Úklid na faře

Sečení farské zahrady

Varhany jako nové

První záznamy o varhanách po−
chází už ze starověku. Během
svého vývoje byly upravovány

až do dnešní podoby. Varhany byly
používány jako koncertní nástroj, ale
zejména v chrámech jako dopro−
vodný nástroj sloužící při liturgických
obřadech. Nacházíme je v každém
kostele.

Varhany, označované někdy za
„královský nástroj“, jsou největší
a mechanicky nejsložitější hudební ná−
stroj. Tóny v nich se tvoří v dřevěných
nebo kovových píšťalách. Stlačený

vzduch se do píšťal vhání obvykle
měchem. Varhany se skládají z manu−
álů, jednoho nebo více pedálů (pro
nohy) a desítek rejstříků a píšťal umís−
těných ve varhanní skříni. Varhaník
ovládá nástroj od hracího stolu. V ně−
m jsou klaviatury pro ruce, pedály pro
nohy, rejstříkové táhla a prvky, které
usnadňují ovládání nástroje.

Varhany v osvětimanském chrámu
sv. Havla pochází z roku 1889 z dílny
novojičínského stavitele nástrojů
Karla Neussera. Jsou jednomanuá−
lové s pedálem (klávesnice pro ruce

a nohy) s dvanácti rejstříky. Vzduch
do varhan je vháněn elektrickým ven−
tilátorem. Varhanní prospekt (čelní
stěna) má pět píšťalových polí, za ním
je ve skříni 720 píšťal. Z toho je 222
dřevěných a 498 kovových (slitina
cínu a olova). Během první světové
války byly původní prospektové píš−
ťaly z kvalitního cínu rekvírovány pro
válečný průmysl a nahrazeny nekva−
litními zinkovými. Největší píšťala ve
varhanách měří 530 cm, nejmenší
10 mm. Tlak vzduchu zabezpečuje
měch, na kterém je závaží těžké
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kostele nás budou tóny varhan
znovu provázet při všech církevních
obřadech, ale i koncertech, které se
stávají v našem městyse tradicí.

K varhanám patří varhaníci. Po
dobu 51 let vykonával tuto funkci pan
A. Rýznar. Nastoupil  v roce 1946 po
absolvování hudební školy v Brně −
varhanní  oddělení. Na elektronické
varhany, které budou opět nahra−
zeny původními, hráli T. Vaculíková
z Hostějova, J. Lupačová z Vřesovic
a pan Mgr. J. Cvek z Osvětiman. Ob−
čanům dříve narozeným se vybaví
i vzpomínka na paní Rozálii Kubíč−
kovou, která šlapala při všech mších
svatých a obřadech měchy varhan až
do doby jejich elektrifikace.

Děkuji za spolupráci a poskytnutí
materiálu k napsání článku panu O. Dlu−
goschovi.

M. Náplavová

všechno opět složeno do původní
podoby. Nastavila se mechanika, byly
naintonovány a naladěny píšťaly.
„Aby se na organe mohlo znova hrať
pre potešenie ľudí a na oslavu Boha,“
řekl O. Dlugosch.

Náročná práce vyžadovala spolu−
práci občanů z celé farnosti, kteří ve
svém volném čase pomáhali s úpra−
vami píšťal a vším, co bylo nutné udě−
lat. Naše poděkování patří zejména
panu Dlugoschovi za nesčetný počet
hodin věnovaných této opravě, ale
i všem, kdo jakýmkoliv způsobem
pomáhali. Díky jim stála nakonec
oprava varhan pouze 120 000 Kč.

Práce byla dokončena na začátku
listopadu a slavnostní tóny nově opra−
vených varhan zazněly znovu v so−
botu 12. listopadu na koncertě „Cesta
spásy“ chrámového sboru z basi−
liky sv. Kříže z Kežmarku. V našem

Opravář varhan O. Dlugosch
290 kg. Čelní výzdoba varhan je umě−
lecky provedená v klasicistickém
stylu.

V posledních letech kvůli špat−
nému stavu nebyly varhany používá−
ny. O jejich opravách se zachoval je−
diný záznam na hranolu opěrného
trámu varhan z roku 1940:

„Ferdinand Jurich Karel Pelikán z Uh.
Hradiště varhanáři 1940 26/7 opraveno
a zkoušeno Vavřín Stupal, varhaník “

Nový pan farář P. A. Kasan zadal
zpracovat znalecký posudek na jejich
opravu. Znalec z arcibiskupství olo−
mouckého odhadl opravu přibližně
na 600 000 Kč. Důstojný pán se i přes
odhadnutou cenu rozhodl varhany
opravit. Zajistil kvalifikovaného opra−
váře pana Oto Dlugosche (opravář
a ladič klávesových hudebních ná−
strojů) z Kežmarku.

Oprava probíhala od srpna do lis−
topadu. Původně měly být jen vyčiš−
těny a naladěny. Při jejich demontá−
ži, kdy byly celé varhany rozebrány
na jednotlivé části, bylo zjištěno, že
všechny dřevěné součástky včetně
píšťal jsou silně napadeny červoto−
čem. Bylo nutné přistoupit k důkladné
opravě, která se skládala hlavně z pe−
trifikace, to znamená každou sou−
částku nainjektovat (napustit) roz−
tokem Solakrylu a zároveň natřít.
Dřevěné píšťaly bylo nutné zatmelit.
Poněvadž se jedná o historický ná−
stroj, bylo možné vyměnit opravdu
jenom ty součástky, které se doslova
rozpadávaly, popřípadě doplnit ty
které chyběly. Nahrazeny byly i čás−
ti, v minulosti opravované součástka−
mi, které neodpovídaly stylu varhan.
Po jejich důkladné konzervaci bylo

Bohoslužby
v Osvětimanech −
Vánoce 2011
Štědrý den − půlnoční mše 21.30 h
Boží hod vánoční − 11.00 hodin
Sv. Štěpán − 11.00 hodin
Silvestr (děkovná mše za rok 2011)
− 16.00 hodin
Nový rok 2012 − 11.00 hodin
Tři králové − 17.30 hodin

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka se uskuteční v so−

botu 7. ledna 2012. Do vyjdou 4 sku−
pinky koledníků pod vedením paní
Petry Hýskové, Markéty Čevelíkové,
Ivany Vajčnerové a Jitky Pončíkové.

Pozvánky

Leden
7. 1. Tříkrálová sbírka
7. 1. Krajský přebor

šachových družstev
22. 1. Nedělní odpoledne

pro důchodce
Únor

4. 2. Soutěživé hry pro děti
11. 2. Ples Sdružení rodičů
18. 2. Fašank
19. 2. Nedělní odpoledne

pro důchodce
Březen

3. 3. Košt vína
18. 3. Nedělní odpoledne

pro důchodce

25. 3. Vítání jara – Dětský
folklorní soubor Klimentek

Duben
Poznáváme naše okolí

22. 4. Nedělní odpoledne
pro důchodce

Květen
13. 5. Den matek
20. 5. Nedělní odpoledne

pro důchodce
Červen

2. 6. Den dětí
17. 6. Nedělní odpoledne

pro důchodce
30. 6. Oslavy 80 let kopané

v Osvětimanech

Kulturní akce v I. pololetí roku 2012
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Školství v naší obci

Mateřská škola

nou lehárnu krásnými obrázky a děti
z nich mají velkou radost, protože se
samy na výzdobě podílely. Chceme
touto cestou poděkovat i mamince
Petře Vaďurové, která nám s malová−
ním hodně pomohla.

U příležitosti oslav 60. výročí zalo−
žení školy vystoupily děti pro veřej−
nost s kulturním pásmem „Náš rok“.

Opět úspěšný byl podaný grant
a za peníze od Nadace Děti−kultura−
−sport dostanou děti na zahradu MŠ
pružinové houpačky.

Nyní už připravujeme veřejné vy−
stoupení na Vánoční rozjímání v sále
obecního domu, chystáme dárečky
pro své nejbližší a seniory v DPS,
které také potěšíme vánočními bás−
ničkami a koledami. Moc se těšíme na
vánoční posezení s rodiči dětí a po−
zvanými hosty.

Děkujeme všem rodičům, kteří se
zapojili do Klubu Včelka, za pomoc
při úpravě okolí MŠ, příjemnou atmo−
sféru a krásné výrobky při vyřezá−
vání dýní a výrobě dýňáčků.

 Chceme poděkovat jménem dětí
a celé MŠ za vstřícnost a spolupráci
zástupcům Úřadu městyse Osvětima−
ny, RS při ZŠ a MŠ za finanční pomoc
při nákupu pomůcek, všem sponzo−
rům a rodičům, kteří přispěli k lepší
vybavenosti naší MŠ.

Stromeček jsme našli v lese,
na Vánoce těšíme se.
Až si všichni pospolu
sednem pěkně u stolu.
Pak zas přijde nový leden,
tak to běží celým světem (…).

Krásné Vánoce, hodně zdraví
a pohodu i v příštím roce přejí děti
a zaměstnanci MŠ.
Věra Rusňáková, vedoucí učitelka MŠ

doporučen další postup při nápravě.
Pro děti byla zajímavá ukázka nových
hraček a pomůcek z firmy Benjamin
z Buchlovic. Děti si mohly prakticky
vyzkoušet různé skládačky a staveb−
nice, což je velmi bavilo a zaujalo.
Oblíbené loutkové divadlo Šikulka
pro nás sehrálo pohádky s výchov−
ným zaměřením „Bacily“ a „Zatou−
lané koťátko“. Ve Slováckém divadle
se děti setkaly s herci Janem Přeuči−
lem a Evou Hruškovou v pohádce
„Šípková Růženka“.

Úzce spolupracujeme se ZŠ, set−
káváme se s žáky vyšších ročníků,
vzájemně si vyměňujeme dětská i žá−
kovská představení. Sledujeme
naše bývalé kamarády− teď už žáčky
1. třídy a těší nás, když nám dělají
radost. Také využíváme prostory tě−
locvičny ZŠ k tělovýchovným a pohy−
bovým činnostem.

Velmi nás překvapil zájem našich
spoluobčanů o prohlídku MŠ ve „Dnu
otevřených dveří“ a moc jim za to
děkujeme. Máme nově vymalova−

Blíží se konec roku a to je doba,
kdy se snad každý zamýšlí nad
tím, jaký ten rok byl, co přinesl

hezkého nebo co mohlo být lepší.
Ve školním roce 2011/2012 bylo

do MŠ přijato 24 dětí, z toho 6 děvčat
a 18 chlapců.

Většina dětí prožije v MŠ podstat−
nou část každého dne, proto se stále
snažíme, aby prostředí MŠ bylo pří−
jemné a život v MŠ byl pestrý a zají−
mavý. Už teď máme za sebou hodně
kulturních i naučných akcí. Děti se
zúčastnily výukového programu
„Zdravě a chutně“, zde se hravou for−
mou dozvěděly o významu zdravé
a pestré stravy pro jejich vývoj. Také
program „Zdravé zoubky“ (pod ve−
dení zdravotní sestry pro ústní hygi−
enu p. Čechalové) byl přínosem pro po−
chopení významu čištění zoubků, děti
se naučily i správné technice čištění.

Vyšetření úrovně řečových schop−
ností p. logopedkou Mgr. Palánkovou
pomohlo včas diagnostikovat pří−
padné vady řeči a rodičům dětí byl

Pečení brambor Sběr jablek

Oslavy 60 let ZŠ



Osvětimanský zpravodaj strana 15

Základní škola

Začátek školního roku 2011/
/2012 proběhl ve znamení vel−
kého pracovního nasazení

všech zaměstnanců i žáků ZŠ a MŠ
Osvětimany.

V letošním školním roce došlo k ně−
kolika personálním změnám. Do dů−
chodu odešla p. uč. R. Zmrzlíková
a p. školník F. Rusňák. Funkci zástup−
kyně ředitele od září vykonává p. uč.
M. Vaculíková, nově přijatý p. uč.
I. Susedík vyučuje informatiku, ma−
tematiku a fyziku. Místo školníka od
října zastává pan K. Březina.

Přestože v září 2011 nastoupilo do
1. třídy 19 žáků, celkový počet žáků
na naší škole poklesl na 128. Jednot−
livé třídy čítají od 8 žáků až po 19.
V letošním školním roce opustí školu
13 absolventů deváté třídy. Tento po−
kles je způsoben populačně slabými
ročníky, odstěhováním žáků, přecho−
dem na jiné školy, některé děti u nás
školní docházku po absolvování ma−
teřské školy ani nenastoupí.

Tento školní rok žije škola osla−
vami 60. výročí od otevření nové bu−
dovy základní školy. Vzpomeňme
krátce, jakých změn jsme se dočkali.
V roce 2008 prošla budova školy roz−
sáhlou rekonstrukcí. Na zateplení, vý−
měnu oken a opravu osvětlení bylo
investováno 10 milionů korun. Z dal−
ších investičních akcí jmenujme vý−
měnu nábytku v ZŠ a MŠ, celkovou
opravu sociálního zařízení v MŠ,
úpravy venkovního areálu, zastře−
šení tělocvičny, vybudování učebny
chemie a fyziky. Většina finančních
prostředků pocházela z dotačních ti−
tulů Ministerstva životního prostře−
dí, Ministerstva pro místní rozvoj
a EU. Městys Osvětimany dofinan−
covával určitou procentuální částku.
V posledních pěti letech bylo proin−
vestováno více než 15 milionů korun,
což při celkovém ročním rozpočtu
městyse je částka určitě nemalá. Na
menších akcích jako je nová školní
družina, vybudování malé tělocvičny,
nový zahradní altán a dovybavení
počítači se podíleli i sponzoři. Děku−
jeme touto cestou p. MUDr. L. Koi−
šové, p. J. Brucháčkovi, p. A. Hurdes−
ovi a p. A. Pfefferovi.

Naše škola každoročně nabízí
žákům bohaté vyžití v zájmových

kroužcích rozmanitého zaměření,
v nichž se žáci mohou realizovat
podle svých přání a potřeb. Od října
zahájily svoji činnost tyto kroužky −
výtvarný, sportovní, hra na zobcovou
flétnu, angličtina, angličtina na počí−
tači, angličtina na interaktivní tabuli,
francouzština, pohybové hry pro ml.
žáky, počítačová grafika, jazyk český
hravě, literární, přírodovědný, mate−
matický, populární zpěv, moderní
tanec, dramatický, regionální histo−
rie a dyslektický kabinet. Snažíme
se vhodnými činnostmi naplňovat
volný čas žáků a vést je k jeho smys−
luplnému využívání.

Na konci měsíce září se chlapci
6. a 7. třídy zúčastnili florbalového
turnaje v Tupesích. Mladší žáci ve
složení F. Pfeffer, J. Menšík, R. Kozák
a O. Vavruša skončili na 4. místě
stejně jako starší žáci ve složení Z. Pro−

cházka, J. Juřena, D. Molek, J. To−
mešek a J. Bartl.

V měsíci září se konal na naší
škole Den jazyků. V rámci tohoto pro−
jektového dne se žáci 8. třídy učili
pouze v angličtině a seznamovali se
s anglickou literaturou, anglickými
zvyky, geografií a dějinami této země.
Na závěr zpracovávali témata s po−
mocí knih, internetového zdroje či
vlastních vědomostí. Minulý rok měli
žáci tento den zpestřený návštěvou
norských učitelů, a tak konverzovali
v cizím jazyce i s někým jiným než
pouze s učitelem. V říjnu se uskuteč−
nil vzdělávací zájezd do Londýna,
kterého se zúčastnilo 8 žáků. Vše se
vydařilo − počasí, skvělá průvodky−
ně, příjemné rodiny, ve kterých byli
žáci ubytováni. Pobyt dětí v rodinách
napomáhá rozvinutí jejich osobnosti.
Umožňuje jim nejen seznámit se s ji−

Kamila s Vaškem vítají

Cvičení šesťáků
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nou kulturou, poznat její zvyky, ale
i rozvinout svou cizí řeč, osmělit se
a získat sebevědomí.

Žáci 3., 4. a 5. třídy se zúčastnili
5. října atletického čtyřboje v Polešo−
vicích. Soutěžilo se ve skoku dalekém,
běhu na 50 m, běhu na 400 metrů
a v hodu kriketovým míčkem. Samo−
statnou disciplínou byla štafeta na
4x100 metrů. Přestože byla soutěž
náročná, získali naši žáci několik oce−
nění za umístění. Ve čtyřboji ml. žáků
– 1. místo Václav Pfeffer a 3. místo
B. Rajsigl, oba ze 3. třídy. V kategorii
st. žáků obsadil 1. místo M. Čevelík
z 5. třídy. Ve štafetě mladších bodo−
vali B. Rajsigl, D. Broda a V. Pfeffer
svým 3. místem, ze starších získali
3. místo E. Trlida, O. Vašek, M. Če−
velík a V. Kučera. Starší žákyně ve
složení Z. Zemanová, T. Malinová,
N. Korvasová a D. Kachtíková obsa−
dily 3. místo.

6. října se žáci 8. a 9. ročníku vy−
pravili do Brna na prohlídku podze−
mí. Zhlédli tak unikátní a tajemná
zákoutí středověkých chodeb a skle−
pů. Prohlídková trasa nabídla např.
alchymistické dílny, mučírnu s nej−
starším pranýřem a krčmu. Na hradě
Špilberk si prohlédli proslulé kase−
maty – chodby, kde se dříve nachá−

zelo vězení pro nejhorší zločince habs−
burské monarchie. Domů se žáci vra−
celi se spoustou pěkných zážitků.

V rámci společenské výchovy byla
v říjnu zahájena předtaneční vý−
chova žáků 9. třídy, která vrcholí ná−
cvikem polonézy a tanečním vystou−
pením na plese SR v únoru 2012.

Žáci z 1. až 4. třídy podnikli 21. října
exkurzi do Skanzenu ve Strážnici. Do
tohoto národopisného muzea zajíž−
dějí naši žáci pravidelně. V expozicích
se seznámili se způsobem života
a bydlení lidu v horských oblastech
Slovácka a Pomoraví. Zhlédli nejen
ukázky vinohradnických staveb a je−
jich zařízení, ale i řemeslnou výrobu
zastoupenou kovárnou a tkalcovskou
dílnou. Tato exkurze obohatila žáky
o nové poznatky a všem se líbila.

Na sklonku října navštívili žáci
9. ročníku jeden z nejtragičtějších po−
mníků lidstva – koncentrační tábor
Auschwitz v blízkosti města Osvětim.
Při čtyřhodinové prohlídce jednotli−
vých budov s mnoha expozicemi,
které připomínaly hrůzu této doby,
měli mnohdy i slzy v očích. Atmo−
sféra těchto ponurých míst byla
dokreslena zamračenou oblohou.
Všichni se velmi těšili domů – tam,
kde je teplo, klid a bezpečí.

Poslední říjnový den patří ve škol−
ním klubu tradičně Halloweenu. Žáci
se sešli ráno u svíček ve strašidelných
kostýmech a vypravovali si hrůzo−
strašné historky. V průběhu dopo−
ledne navštívili se svými maskami
a zpěvem všechny třídy a mateřskou
školu. Děti v maskách měly radost, že
byly tento den oproštěni od zkoušení.

Počátkem listopadu absolvovali
žáci 4. ročníku povinnou výuku do−
pravní výchovy na dopravním hřišti
v Uherském Hradišti. Nejprve se
v učebně teoreticky seznámili se zá−
sadami bezpečné jízdy a s dopravním
značením, poté následovala prak−
tická jízda na kole. V červnu žáky
čekají testy a jízdy, jejichž úspěšné spl−
nění je předpokladem k získání prů−
kazu na jízdní kolo.

Děti z 1., 2. třídy a děti z mateřské
školy zhlédly 1. listopadu divadelní
představení ve Slováckém divadle
s názvem Šípková Růženka.

Velmi oblíbené jsou noci žáků ve
škole s připraveným programem. V lis−
topadu se uskutečnila noc školního
klubu a šesťáků, obě skupiny se věno−
valy nácviku na nedělní oslavu školy.

22. listopadu žáci 9. ročníku navští−
vili v rámci volby budoucího povo−
lání Úřad práce v Uh. Hradišti.

Atletický turnaj

Zájezd do Londýna

Drakiáda ve ŠD

Interaktivní
tabule zaujala
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Městys Osvětimany, tak jako
ostatní obce s nižším počtem obyva−
tel, se může pochlubit základní a ma−
teřskou školou, která se zde stává stře−
diskem nejen výchovy a vzdělávání,
ale i kultury, sportu a osvětové čin−
nosti. Tuto důležitou úlohu školy
chtěli zdůraznit žáci, pedagogové
a ostatní zaměstnanci naší školy v ne−
děli 6. 11. 2011, kdy si naše škola při−
pomněla 60. výročí od otevření nové
budovy základní školy.

Široká veřejnost měla po celé do−
poledne možnost prohlídky celého
areálu školy v rámci Dne otevřených
dveří. Ti starší se nestačili divit, ja−
kými proměnami škola za tato léta
prošla. Na toto nedělní odpoledne se
celá škola pečlivě připravovala už od
září. A bylo co k vidění. Při vstupu
byli návštěvníci přivítáni žáky v kro−
jích, kteří je obdarovali pěknými dá−
rečky. Pak už záleželo na nich samot−
ných, kam se podívají. Ve školní
družině probíhala tvořivá dílna pod
vedením obětavých rodičů ze Sdru−
žení rodičů, ve které se průběžně
vystřídalo přes padesát dětí. Tvořivá
dílna v učebně přírodopisu zase při−
blížila praktickou činnost v tomto
předmětu. Návštěvníci si pod vede−
ním žáků sami mohli vyzkoušet, jak
fungují plíce, pozorovat krevní roz−
těr pod mikroskopem, poskytnout
první pomoc při zlomenině ruky

a zhodnotit své znalosti v připra−
veném testu. V nově zbudované
učebně chemie a fyziky si zas mohli
zájemci otestovat své čichové buňky.
K nahlédnutí byla i školní knihovna,
kterou si žáci sami vyzdobili. Veřej−
nost mohla na interaktivní tabuli
zhlédnout prezentaci fotografií Ze ži−
vota školy, která mapovala celoroční
chod školy. Vzpomínky ze školních
lavic se pamětníkům vrátily u panelů
s fotografiemi jednotlivých tříd, uspo−
řádaných od roku 1951 až po součas−
nost. V mateřské škole zase hosté ob−
divovali krásně vyzdobenou lehárnu,
zahradu, nové sociální zařízení a na−
víc si odnášeli dárečky. Školní jí−
delna se měla také čím pochlubit.
Připravená ochutnávka buchet, po−
mazánek a nápojů sklidila velký
úspěch. Ti, kteří zavítali do školní za−
hrady, mohli obdivovat nový školní
altán, který poslouží k výuce pod
širým nebem. Davy proudící v prosto−
rách ZŠ a MŠ se nakonec shromáž−
dily v tělocvičně, ve které se uskuteč−
nilo závěrečné vystoupení dětí z MŠ
a žáků ZŠ. Na celém kulturním pro−
gramu se podílelo 121 žáků školy.

Za úspěšnost této zdařilé akce
patří dík žákům, všem zaměstnancům
školy za jejich kolegialitu, dobrou
spolupráci a práci nad rámec svých
povinností pro naši školu. Ohlas na
tuto akci byl mimořádný − poděko−

vání, krásná slova uznání a pocho−
pení pro náročnou práci při vzdělá−
vání a výchově mladé generace
povzbudila celý pracovní kolektiv
školy do dalších dnů. Jsme rádi, že si
rodiče a ostatní veřejnost našla cestu
do naší krásné školy a že jsme mohli
její svátek oslavit s nimi.

V prosinci nás čeká řada dalších
tradičních akcí jako Mikuláš s obchůz−
kou ve škole, MŠ i v městyse, nacvi−
čování programu na Vánoční rozjí−
mání pro veřejnost, výroba přání
a dárků pro nejbližší, Vánoční zpívání
na schodech a vánoční besídky s roz−
dáváním dárků u stromečku v jednot−
livých třídách. Těšíme se, jak se v ad−
ventní dobu rozezní vánoční koledy,
až se vůně perníku a cukroví rozvoní
chodbami školy a my už jen budeme
počítat dny do Vánoc. Tato doba mívá
vůbec zvláštní kouzlo, lidé jsou si bliž−
ší, z jejich očí vyzařuje spokojenost,
pohoda, klid a očekávání.

Ať se očekávání Vánoc a nového
roku stane pro tyto dny pro nás
všechny šťastným a spokojeným. Ať
se k těmto projevům radosti, spoko−
jenosti a štěstí přidá  ještě ničím ne−
nahraditelné přání zdraví, to Vám
přeje celý kolektiv zaměstnanců ZŠ
a MŠ Osvětimany.

Mgr. Petr Orlický, ředitel školy
Mgr. Milena Vaculíková,

zástupkyně ředitele

Zpívání

Osvětimanský smíšený pěvecký sbor

V roce 2011 jsme zpívali při růz−
ných příležitostech v Osvěti−
manech a okolí. V posledních

letech se členská základna sboru
stabilizovala. Velmi důležitá je sou−
stavná práce ve zkouškách. Za tuto
práci si členové sboru jistě zaslouží
poděkování.
Zpíváme v následujícím obsazení:
soprán: V. Mičková, M. Bartošíková,
M. Hlačinová, I. Hrabalová,
V. Fialová, H. Stávková,
J. Vajčnerová, D. Dudáková
alt: A. Sukopová, Z. Zábojová,
J. Lupačová, K. Hlaváčová
tenor: J. Cvek st., L. Pazdera,
F. Luňák, L. Mrkůs
bas: P. Hrabal, K. Buček, J. Skalka,
J. Cvek ml., D. Skalka, D. Cvek.
V roce 2011 jsme zpívali
při následujících příležitostech:

1. 1. novoroční mše ve farním
kostele sv. Havla

17. 4. Květná neděle ve farním
kostele sv. Havla

24. 4. slavnosti Zmrtvýchvstání
Páně v kostele sv. Havla

1. 5. sv. Kliment při Neděli
Božího milosrdenství

12. 6. sv. Kliment při slavnosti
Seslání Ducha svatého

25. 6. dolní hřiště v Osvětimanech
k 90. výročí založení TJ Sokol

25. 6. Petropavlovské hodky
v Újezdci, mše u kaple

2. 7. Petropavlovské hodky ve
Vřesovicích, mše u kaple

3. 7. mše ve farním kostele sv.
Havla za účasti generálního
vikáře z Olomouce

10. 9. svatba členky sboru Jany
Vajčnerové (provdané

Lupačové) ve farním kostele
sv. Havla

10. 9. mše u příležitosti otevření
opravené kaple sv. Petra
a Pavla v Újezdci

9. 10. hodová mše v kostele
sv. Havla

27. 11. Adventní koncert čtyř pě−
veckých sborů, farní kostel
v Boršicích u Buchlovic

Ve vánočním období budeme zpí−
vat u vánočního stromu v Osvětima−
nech a Labutech, na půlnoční mši ve
farním kostele sv. Havla a 25. 12. na
mši ke slavnosti Narození Páně ve
farním kostele sv. Havla.

Jsme vděčni za všechny společně
prožité chvíle s hudbou. Přejeme Vám
hodně zdraví, krásné Vánoce a vše
nejlepší v novém roce.

 Za pěvecký sbor Jaroslav Cvek
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Spolková činnost

Vážené seniorstvo! Začnu zají
mavým úslovím, kterým nás
jednou ráno vítali z Rozhlasu

Brno: „Až ti bude nejhůř, otoč se ke
slunci a všechny stíny padnou za
tebe.“

Příroda nám letos přichystala pře−
krásný barevný podzim. Stačilo vyjít
na zahradu, nebo při jízdě autobusem,
sledovat okolí. A komu se podařilo
vyjít do lesa, až se tajil dech nad tou
pestrou nádherou. Teď už ale voláme
po vláze, hodil by se nějaký ten deš−
tík, na který jindy žehráme.

S přibývajícím věkem ten čas ve−
lice rychle ubíhá, cítíte to také tak?
Vždyť už se blíží konec roku. Tak jak
jsme jej v Klubu prožili. Scházíme se
každý měsíc, každou třetí neděli.
Vždycky máme program odpovída−
jící ročnímu období nebo okolnostem
kolem nás. Vždycky ale vyjde čas na
humor a čas na přátelská popoví−
dání.

 Letos jsme dostali nabídku od
Nadace Děti−kultura−sport na tý−
denní zájezd do Trenčianských Tep−
lic. Zúčastnilo se nás dvacet. Byla to
moc dobrá parta. Poznali jsme ně−
kolik slovenských lázeňských měst,
všude tam jsme se vykoupali, pro−
hlídli si město a celý zájezd jsme se
dobře bavili. Budeme rádi vzpomínat.

 Každý rok nám Kulturní klub při
OÚ přispívá na poznávací zájezd.
Vždycky dopředu dáváte návrhy,
kam by se mohlo vyjet. Letos zvítě−
zila volba Lázní Leopoldov na Smra−
ďavce. V mládí se tam chodívalo na
odpolední čaje, pěšky, přes les. Kdo
tam delší dobu nebyl, byl opravdu
překvapený. Je to tam moc pěkné.
Z Loveckého zámečku jsou lázně,
které nabízejí týdenní pobyty s mnoha
procedurami. Na zájezdy si vybíráme
kvůli počasí měsíc září. A také letos
bylo příjemně. Byli jsme se podívat
u kapličky, tam vyvěrá ten léčebný
sirnatý pramen. Ústí do rozsáhlého je−
zírka, ve kterém mají své domečky
různé druhy ptáků. Celé je to zasa−
zené do bohaté vegetace. A měli jsme
štěstí, v létě tam v zahradní restau−
raci hraje živá hudba k tanci i posle−
chu. Bylo to pohodové odpoledne.
Už teď přemýšlejte, kam pojedeme
příště.

Klub důchodců

V listopadu, a to se stalo už tradicí
pro všechny důchodce, sociální ko−
mise pod vedením PhDr. Marie Ná−
plavové připravila příjemné odpo−
ledne. Přivítal nás pan starosta Ota
Berka. Potom vystoupily děti z folk−
lorního souboru Klimentek. Vybrali
pro něj příhodné jméno, že? Skupinu
mladších vede p. Motalová a p. Cha−
loupková, starší vede Patrik Slovák.
Překvapily nás a sklidily zasloužený
potlesk. Jako pozdrav všem přítom−
ným, jsme zazpívali my, důchodci,
písničku Přeletěly husy divé, která nás
provázela celým zájezdem po Sloven−
sku. Je tak trochu podzimně laděná.
Básničkou jsme vítali tetičky z Ježo−
va. Ty nám ve svém vystoupení před−
vedly stloukání másla. Při písničkách
a pěkném vyprávění jsme také
všichni čerstvé máslo ochutnali. Te−
tičky nás vybídly, abychom si zazpí−
vali s nimi, a tak zpíval celý sál. To se
to zpívalo u koláčků, milostí a u dob−
rého vínečka! Děkujeme všem, kdo se
o nás tak pěkně postarali. Víte, sešly
se na tom odpoledni vlastně tři ge−
nerace. Děti, které vystupovaly,
střední generace, co nás obsluhovala
a všechno připravila, a potom my, dů−
chodci. Vzpomněla jsem si na výrok
římského filozofa Cicera, říká: „ Jarní
čas nám představuje mládí, nazna−
čuje nám plody, které můžeme od ži−
vota očekávat. Další období jsou při−
způsobena k žatvě a ke sklizni ovoce.
Plody stáří pak tvoří bohaté vzpo−
mínky na všechno dobré, co jsme v ži−

votě zakusili. Všechno pak, co se děje
podle přírody, musíme pokládat za
dobré a užitečné.“ Tolik Cicero.

Ani jsme se nenadáli a je tu advent.
Čtyři svíčky na adventním věnečku,
až zapálíme tu poslední, budou Vá−
noce. Naše vánoční klubové setkání
bude třetí neděli, to je 18. 12. ve 14.00
hodin. Přijďte všichni i Ti, co se ještě
pořád jako důchodci necítíte. Při vá−
nočním stromečku u jesliček si po−
slechneme pěkné písničky, slova,
která pohladí po duši a všichni si
spolu zakoledujem. Povím vám jedno
tajemství. Když si u vánočního stro−
mečku s jesličkami, s osobou, která je
Vám blízká, povíte vzájemně svá
přání, je možné, že to ten NĚKDO vy−
slyší.

Nevíte jaký dáreček?
Darujte lásku.

Pane, já tě prosím,
dej mi zdraví, duši klid,
abych mohla v každé době
sama sebe obsloužit.

Do srdce mně pro každého
upřímnost a lásku dej,
práci, kterou mohu konat,
Pane pomáhej.

 Koledování pod vánočním stro−
mem venku se smíšeným sborem
bude asi až na svátek sv. Štěpána.
Vyhlásím to rozhlasem.

A teď už Vám všem přeji krásné, po−
hodové a požehnané vánoční svátky.

Věra Mičková

Beseda o bylinkách
s Mgr. M. Kordulovou
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A ještě připojuji povídku ze sbírky
povídek Bruna Ferrera „Živá voda pro
duši“ a jmenuje se Nejlepší víno.

Nejlepší víno
Muž a žena se vzali v pokročilém

věku a k jejich velké radosti a překva−
pení se jim narodilo dítě. Byl to chla−
pec, kterého vychovávali s velkou
láskou a péčí, a třebaže byli velmi chu−
dí, poslali ho, aby se učil u jednoho
moudrého muže, aby sílil také na
duchu. Když se chlapec vrátil domů,
toužil jen po jednom, aby splatil ro−
dičům svůj dluh. „Co bych pro Vás
mohl udělat, abych vás opravdu po−
těšil?“ ptal se. „Ty jsi to nejdražší, co

máme,“ odpověděli mu rodiče. „Ale
jestli skutečně chceš pro nás něco udě−
lat, sežeň trochu vína. Máme na něj
velikou chuť a celá léta jsme neměli
ani kapku…“ Chlapec neměl peníze,
aby víno koupil. Ale když šel jed−
noho dne do lesa na dříví a měl ží−
zeň, napil se z obrovského vodopádu.
Připadalo mu, že ta voda chutná jako
nejvybranější víno. Naplnil jí tedy
džbánek a pospíchal domů. „To je můj
dárek – džbánek vína,“ oznámil ro−
dičům. Rodiče ochutnali, a přestože
necítili nic než vodu, usmáli se a od
srdce synovi poděkovali. „Příští týden
Vám donesu další džbánek,“ slíbil jim
syn. A tak to pokračovalo řadu týd−

nů. Rodiče nechtěli synovi kazit ra−
dost, s chutí pili vodu a sledovali, jak
synova tvář září štěstím. A tehdy se
stalo něco podivuhodného. Všechny
jejich mozoly zmizely a vrásky se
vyhladily. Jako by ta voda byla zá−
zračná.

Tím zázrakem je poděkování. Ně−
kdo pere, žehlí, vaří pro ostatní de−
set, dvacet, třicet let. Žije s nimi,
pečuje o ně, miluje je ve dne v noci.
A přesto nikdy neslyší ono slovo:
„díky“. Poděkování není otázkou vy−
braného chování. Znamená to, že řek−
neme tomu druhému: „Všiml jsem si,
že existuješ.“ Proto je náš svět plný
neviditelných lidí.

Klub žen
17. 9. 2011

Poznáváme naše okolí −
Osvětimanské skály
Cílem této akce bylo vzít děti, ale

i dospělé do přírody. A že je tady ko−
lem nás plno krásných míst! Přišli
jsme k Osvětimanským skalám, kde
si děti mohly vyzkoušet lezení na
skálu jako praví horolezci pod ve−
dením a dohledem Radka Motala
a Petra Chaloupky. Také jsme opé−
kali špekáčky a děti v lese hledaly po−
klad.

30. 10. 2011
Lampionový průvod
a vyřezávání dýní
Také letos jsme prošli vesnicí s lam−

piony, které nám krásně svítily na ces−
tu. Průvod jsme zakončili společným
vypouštěním lampionů štěstí. Dýně
jsme vyřezali jen s hrstkou dětí, ale
i tak byly krásné a po několik dní nám
svítily před Obecním domem.

3. 12. 2011
Mikuláš
Již podruhé se mikulášská nadílka

konala na náměstí před obecním do−
mem. I letos jsme se dočkali Miku−
láše a jeho družiny. Zatím co Mikuláš
s andílky dětem rozdávali balíčky,
čerti se těšili u svého kotle na zlobivé
děti. Ale letos se žádných nedočkali,
tak v kotli uvařili alespoň klobásky.

Tento rok nás ještě čeká
11. 12. 2011

Vánoční rozjímání

Osvětimanské
skály
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Chtěla bych poděkovat všem člen−
kám za jejich práci. Také spolkům
a představitelům městyse, kteří
s námi spolupracují.

Přeji Vám všem pěkné
a pohodové Vánoce.

Za Klub žen Monika Hlaváčková

Akce na rok 2012
4. 2. Soutěživé hry pro děti
Duben Poznáváme naše okolí
13. 5. Den matek
2. 6. Den dětí

Vyřezávané dýně

Mikuláš a čerti

Vážení spoluobčané, věřím, že
když se před Vámi objeví ná−
zev našeho souboru, všichni si

dokážou představit jeho obsah a ná−
plň aktivit, a to nejen proto, že jste se
s ním, troufám si říct, všichni i za jeho
kratičké působení měli možnost na
některém vystoupení setkat.

Nuž pojďme k bližšímu předsta−
vení DFS Klimentek i zde, v Osvěti−
manském zpravodaji.

„Klimentek“, jak mu všichni s  ob−
libou říkáme, začal fungovat teprve
nedávno, a to v září 2010. Hned od
počátku si vysloužil velkou dávku
zájmu a nadšení pro něj od všech ob−
čanů, ale hlavně dětí, které jej s rado−
stí začaly navštěvovat.

Kvůli velkému počtu přihláše−
ných dětí jsme byli nuceni hned od
začátku rozdělit soubor na starší
žáky (pod vedením Patrika Slováka)

Dětský folklorní soubor Klimentek

a mladší žáky (pod vedením paní
Hany Motalové a Pavly Chaloup−
kové). Navštěvovali jsme každou so−
botu základní školu, kde nám s ocho−
tou zapůjčili své prostory, a chystali
první vystoupení –„ Předvánoční ko−
ledu“.

Naší představou při založení sou−
boru bylo, že s plánováním akcí a vy−
stoupení pomohou i ostatní složky
městyse napříč kulturním spektrem.
A tak se i stalo. V posledním roce jsme
vystupovali na mnoha společenských
a kulturních akcích. Díky Myslivec−

Klimentek − starší
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čtvrtek od 18.00 v sále Obecního
domu. Se staršími je to malinko kom−
plikovanější. Zkoušky máme také
pravidelně, nicméně o víkendu, a to
v sobotu nebo neděli od 18.00 v sále
Obecního domu.

A co plánujeme do následujícího
roku 2012? Samozřejmě to, co se od
nás očekává − zkoušet, zpívat, tréno−
vat, nacvičovat a hlavně vystupovat
nejen v Osvětimanech, ale do budouc−
na snad i v okolí.

Příjemný vstup do Nového roku
2012 a šťastné prožití svátků
vánočních přeje Klimentek.

Starší žáčci oznamují:
„Lépe by se tančilo,
kdyby děvčat přibylo“
Ano, nedostatek děvčat je akutním

problémem starších žáčků. Proto,
víte−li o nějaké mladé slečně, dceři,
vnučce, či neteři ve věku od 6 do 12
let, která by ráda kroužek navštěvo−
vala, neváhejte mě kontaktovat na te−
lefonním čísle 776 563 056 – P. Slovák
nebo přijděte na zkoušku.

Patrik Slovák a Hana Motalová
Více na www.dfs−klimentek.webnode.cz

bálu, kde vznikla i naše první pře−
zdívka – osvětimanský hodový potěr.

Takové je tedy ohlédnutí za krát−
kou minulostí Klimentku. A jak fun−
gujeme v současnosti? „Klimentek“ je
neustále rozdělen na mladší a starší
tanečníky a tanečnice. Mladší mají
zkoušky pravidelně v týdnu, a to ve

kému sdružení Osvětimany jsme se
předvedli na koštu vín, ve spoluprá−
ci se školou proběhlo vystoupení ke
Dni matek a účinkujeme i pro naše
nejstarší občany na jejich nedělních
posezeních. Nesmíme zapomenout na
vystoupení o Slováckých hodech
s právem, v neděli při posezení u cim−

Klimentek − mladší

Sbor dobrovolných hasičů

Vážení přátelé, již po několiká
té mám díky Osvětimanskému
zpravodaji možnost Vás oslo−

vit touto formou, abych Vám přiblí−
žil, jak fungoval náš sbor v druhém
pololetí roku 2011. A že jsme nezahá−
leli, posuďte sami…

Naším prvořadým a zároveň nej−
důležitějším úkolem je ochrana lidí
a majetku před ohněm, ale i jinými
přírodními živly a katastrofami. A mu−
síme uznat, že v poslední době se s ni−
mi, bohužel, roztrhl pytel. Myslím, že
si málokdo z nás pamatuje takovou
smršť výjezdů jako za poslední čtyři
roky. A ani letošek nebyl výjimkou.

O počtu požárů v první polovině
roku jsem Vás již informoval v minu−
lém čísle, přejděme tedy rovnou do
období letního.

Prvním rozezněním naší sirény byl
4. 7. planý poplach vyvolaný prosek−
nutou kabeláží spouštějící sirénu, při
zateplování a rekonstrukci Obecního
domu. Všichni jsme si oddechli, když
vyšlo najevo, co se děje. Klid ovšem
dlouho nevydržel. V noci stejného dne

se rozezněla siréna znovu a všichni
jsme tušili, že jde do tuhého, protože
by byla velká náhoda, kdyby se jed−
nalo o cvičení. Ihned po příjezdu na
hasičku jsme zjistili, že v Újezdci
v areálu bývalého JZD hoří celá bu−
dova na uskladnění sena. Hořel ne−
jen uskladněný materiál, ale i bu−
dova samotná. Zásah byl natolik
komplikovaný a velký, že se zde vy−

měnilo 9 hasičských jednotek z okolí
a povolán byl i bagr na vyvážení spá−
leniště k následnému dohašování. Zá−
sah trval 6 hodin.

V srpnu hořelo jen jednou, a to
27. 8., kdy hořelo strniště od Újezdce
až do Vážan. Zde zasahovaly čtyři
jednotky dobrovolných hasičů a jed−
notka profesionálů z Uh. Hradiště.
Celý zásah komplikoval silný vítr,

Námětové cvičení SDH Osvětimany, HZS Zlínského kraje
a Záchranné brigády kynologů Zlínského kraje
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který rozfukoval ohniska požáru do
okolí. Tento zásah trval přibližně půl
druhé hodiny.

12. 9. se z odpočinku probudila si−
réna, když nám dala najevo další zá−
sah. Tentokrát zahořela tráva nad Ba−
růšovým. Tento zásah byl opět ne−
bezpečný, protože hrozilo zasažení
blízkého lesa plameny, které by v něm
způsobily zkázu. I tento požár byl za
pomoci dalších jednotek zvládnut
v co nejkratším čase, přičemž se vět−
šímu rozšíření požáru zabránilo.

Zatím posledním požárem letošního
roku byl zásah, při kterém vzplál ne−
vyhaslý popel z kotle rodinného domu
v Osvětimanech na kompostu, a hro−
zilo rozšíření na přilehlou stavbu.
I zde se zabránilo dalšímu šíření, a po−
žár proto nenapáchal větších škod.

Tolik k zásahům druhé poloviny
letošního roku. Ale nejen kvůli nim
se v naší obci „houkalo“. Siréna se
rozezněla ještě celkem třikrát. První
příležitostí byla všímavost řidiče je−
doucího kolem bývalé cihelny v době
její rekonstrukce. Uviděl stoupající
kouř z jejich útrob a nahlásil na linku
150 poplach. Naši hasiči byli připra−
veni a na místo okamžitě vyrazili.
Naštěstí se jednalo jen o hlášené pá−
lení odpadu a naši hasiči měli planý
poplach. Podruhé se siréna rozezněla
14. 6. Tentokrát se jednalo o cvičení
našeho sboru, kdy byla u koupaliště

zapálena kupa klestí a křovin, na
nichž jsme si vyzkoušeli schopnost
naší zásahové jednotky. Posledním
cvičným zásahem bylo cvičení svo−
lané HZS Zlínského kraje pro SDH
Osvětimany a Záchrannou brigádu
kynologů Zlínského kraje, při kterém
pro nás i psy a jejich psovody bylo
v areálu bývalého statku v Hruškovi−
cích připraveno cvičení zaměřené na
záchranu osob zavalených v suti po
nějaké nenadálé události typu zří−
cení stavby, zemětřesení, atd. Musím
uznat, že toto cvičení bylo jedno z nej−
zajímavějších cvičení, které jsem měl
u hasičů možnost absolvovat.

Avšak nejen zásahy, cvičeními a po−
plachy jsme živi. Tak jako každý rok
i letos se ve Stříbrnicích konal již tra−
diční Burčákový turnaj v kopané, je−
hož se naši členové také zúčastnili.
Po tvrdých utkáních plných napětí
a nervů se nám opět po roce podařilo
vybojovat zasloužené 1. místo.

Nesmím zapomenout také na další
soutěž, kterou byla Hasičská olympi−
áda v Hýslích. Této akce se již tradičně
účastníme a letošek nebyl výjimkou.
Naše dvě družstva se opět utkala se
svými rivaly, a i když jsme nedosáhli
na nejvyšší metu, odnesli jsme si
skvělý sportovně−kulturní zážitek.

Třetí sportovní akcí letošních
prázdnin byly tzv. Noční závody
v požárním sportu pořádané SDH

Újezdec. V soutěži se utkala naše dvě
družstva − jednak družstvo mužů, jed−
nak i ženské družstvo. I když chla−
pům se moc nedařilo, děvčata před−
vedla profesionální výkon a s časem,
za který by se nemusela stydět i muž−
ská družstva vytřela zrak všem pří−
tomným. Za svůj excelentní výkon si
domů odvezly zasloužený pohár za
1. místo a uznání ostatních sborů.

V neposlední řadě byla i naše
ukázka zásahu na letošním devadesá−
tém výročí založení TJ Sokola v Osvě−
timanech. Zde jsme předvedli soutěžní
útok v podání mužů i děvčat.

Nikdo z nás nemládne, a tak i je−
den z našich řad, přesněji Ondřej
Šmukař, opustil řady svobodných
mládenců. No a co bychom to byli za
kamarády, kdybychom mu nepřichys−
tali pravý hasičský zátah. U srubu jsme
nachystali úkoly, které musel zvlád−
nout, aby byl jeho manželský svazek
zpečetěn. Tímto ještě jednou přeje
Sbor dobrovolných hasičů Osvěti−
many manželům Šmukařovým jen to
nejlepší do společného života.

Tolik k událostem loňského roku.
Sami uznejte, že jsme se opravdu ne−
nudili a rok 2011 byl pro nás opravdu
náročný. I proto si Vám dovolím jmé−
nem všech hasičů z Osvětiman popřát
příjemné prožití vánočních svátků
a úspěšný vstup do roku 2012.

Za výbor SDH Patrik Slovák

Cvičný zásah u koupaliště − porada strojníků s velitelem

Oslavy 90 let sokola v Osvětimanech
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Lesní družstvo Osvětimany se
v celku dobře vypořádalo se
stanovenými úkoly jak v čin−

nosti těžební i pěstební, v odvozu
dřevní hmoty, tudíž i v odbytu. Ve
stručnosti Vás seznámím s výsledky
letošního roku.

Zalesňování bylo provedeno na
ploše 8 ha, oplocení lesních kultur
1000 m, vyklízení a likvidace klestu
pro zalesňování 9 ha, ožínání lesních
kultur 37 ha, ochrana lesních kultur
chemicky 28 ha, ochrana lesních kul−
tur proti zvěři – letní nástřik 18 ha,
ochrana proti zvěři nátěry 39 ha, pro−
řezávky 40 ha, sazenic bylo při zales−
ňování použito 78 000 ks.

V lesní školce Němč máme saze−
nice dub, na volnou plochu jsme
v říjnu vyseli asi 160 kg bukvice, po−
kud se síje vydaří, budeme mít v bu−

doucnu dostatek vlastního sadebního
materiálu. Zemědělská činnost: pole
u Peškového je od letošního roku vy−
užito k pěstování vánočních stromků,
byla na tuto plochu vysazena boro−
vice černá a smrk pichlavý. Louka
u Staré hájenky je pravidelně sečena
a sklízena. Letos jsme sklidili asi
160 q kvalitního sena.

Co se týče údržby budov, byla
provedena celková výměna střechy
a schodiště lovecké chaty na Nové
louce, opravu lovecké chaty „Stu−
pálka“ budeme provádět v příštím
roce a také chceme zkulturnit stu−
dánku pod Klimentem.

Byla provedena oprava svážnice
kolem Nové louky, navezeno kame−
nivo a opraveny svážnice Malokoz−
lová, odbočka do Žeravských, sváž−
nice na Malé horce, rekonstruovány

lesní silničky (zalitím prasklin) na
Vysekanou a Malou horku.

Lesní družstvo se finančně nema−
lou částkou podílelo na opravě silnice
na Paseky a cesty od „Cikánového“
na chaty, zakoupilo 650 t kameniva
na opravy cest v příštím roce.

Celkem bylo do opravy cest inves−
továno více jak jeden milion Kč.

Lesní družstvo od 1. května tohoto
roku provádí odbornou správu a do−
zor v lesích města Kyjova. Tyto lesy,
také jejich nájemci jsou lesnímu druž−
stvu podřízeni. Od 1. října má Lesní
družstvo v užívání na dobu 10 let
honitbu č. 32, kterou vlastní město
Kyjov. Tato honitba má výměru
960 ha a navazuje na režijní honitbu
Lesního družstva Osvětimany. V sou−
časné době spravujeme dvě honitby
o celkové výměře 2 136 ha.

Miroslav Struha, ředitel LD

Lesní družstvo

Včelaři
Včelařili před 90 lety
„Loni bylo v této rubrice stěžováno na

bídná léta, a sedům hladových v Egyptě
bylo vzpomínáno. Pisatel vybízel nás,
abychom i u nás hladová léta včelařská
vydrželi. Doufal ovšem, že snad přece
letos konečně nastane doba lepší. Ale
marné bylo jeho doufání, marná byla le−
tošní prosba Pustiměře v posledním
čísle ,Včely’ projevená, marno bylo ve
mnohých krajích všecko přičinění – po−
časí zůstalo nepříznivým a tak zničený
naděje naše. Krmení, opět krmení zachrá−
nit naše včeličky od záhuby přes dobu
zimní.

Kdybychom neměli včelek tak rádi,
kdybychom neznali jejich blahodárného
působení vedle sbírání medu, kdybychom
u nich nenacházeli odpočinku a klidu
po celodenní a každodenní rozrušující
práci duševní, pak bychom snad také, jak
mnohý činní, složil práci včelařskou a ne−
chal jí, neboť musíme téměř každoročně
důkladně na ní dopláceti. Avšak vidíme,
že při těchto bídných poměrech netrpí
jenom včelaři, ale také včely. Hle, jak
pilně vyletují včelky z úlů, jakmile jen
trochu sluníčko vzduch rozehřeje!

V nynější době zneužívá se slovo med.
Čteme−li různé inzeráty v novinách nebo
prohlížíme−li si v městech výkladní skříň
lahůdkářských nebo potravinových,
čteme tam křiklavé nápisy: “Umělý med,
medové máslo, medový prášek atd. I naši
obchodníci nabízejí hospodyním různé
prášky, jimiž prý si dovedou samy vyro−
bit med pomocí cukru a třeba i podmáslí.
Nouze naučila Dalibora houslí a také
nouze dovolila klamati kupující obecen−
stvo a tím i plýtvati národním jměním,
poněvadž spotřebitel tu musí platit cukr
dvakrát tak draho. V době válečné došel
umělý med jisté oblibě u lidí jako poma−
zánka na válečný, nezáživných lét místo
másla nebo marmelády. Med se má pro−
to kupovati jen od svědomitých včelařů.
Med cizozemský je podezřelý, třeba byl
laciný. Kdyby viděm mnohý, který ku−
puje med cizozemský nebo i med náš
neznámého původu, jak ten med se do−
bývá, jistě by mu navždy zašla chuť na
med takový.

Včelařský spolek pro Uherské Hra−
diště a okolí konal svoji valnou schůzi
26. prosince 1921 za přítomnosti 21 čle−
nů. Schůzi zahájil jednatel Josef Kaláb,

řídicí učitel ze Starého Města. Vyzval
přítomné, by povstáním poctili vzpo−
mínku bývalému předsedovi našeho
spolku panu Adolfu Fridrichovi, poles−
nému z Jarošova.“

Krátkou vzpomínkou jsme se octli
v poválečném období 1. republiky
a nahlédli jsme do tehdejšího života
včelařského. Problematika kvality
medu, krajina, životní prostředí,
zdravý životní styl se opakují a je jim
oprávněně věnována velká pozor−
nost. Toto dědictví si musíme zacho−
vat pro své potomky. Nastává ob−
dobí klidu po celoroční poctivé práci
na včelíně. Nastává období kontroly
včelstev, zdravotního stavu a dob−
rého zazimování. Letošní včelařský
rok můžeme hodnotit prvním rokem
„bohatším“.

Malá statistika: včelařská základna
Osvětimany čítá na 16 členů a obhos−
podařuje přes 120 včelstev. Prů−
měrný věk včelaře je 48 let. Bylo
vyprodukováno 2 829 kg medu v kva−
litě BIO, 68 kg vosku, 8 kg propolisu
a odchováno 41 matek. Včelaři dbají
o vzdělávací aktivity kurzy, školení,
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střední včelařská škola Nasavrky,
nástavkové včelaření, víkendové vý−
ukové programy, Mendlovy univer−
zita apod. Členové se účastnili
včelařských akcí (zájezdy, výstavy,
návštěv  ve včelařském profesionál−
ním provozu, veletrhy apod.) organi−
zovaných ZO Kyjov. Všechny akce
jsou v rámci výměny informací, tech−
nologií, ekonomiky provozů a ekolo−
gické včelaření = BIO MED.

V přírodě najdeme stromy a rost−
liny, které mají včely obzvláště rády.
Poskytují kvalitní nektar a pyl po
dlouhou dobu a ve velkém množství.
Pestrost rostlinné skladby se v pří−
rodě v poslední době snižuje a vče−
lích oblíbenců ubývá. Tento stav není
pro rozvoj včelstva rozhodně přízni−
vý. Naši nestorové včelařství, kteří již
mezi námi nežijí, vysázeli mnoho vče−
lařských dřevin. Největší péči věno−
vali lipám a vrbám. Lípy nesou
jejich jména a spoluobčané na ně ne−
zapomínají. Pod vzrostlou lípou se

velmi dobře odpočívá za bzukotu včel
a zpěvu ptactva.Jejich výzvy si vá−
žíme a hodláme i nadále stromy vy−
sazovat a pečovat o ně. ěstování a vý−
sadby včelařských dřevin je jedním
z důležitých cílů nás včelařů. Úkolem
je obohatit rostlinnou skladbu ve
volné přírodě, ů a keřů a rostlin, jež
jsou významným zdrojem snůšky
včel. Důraz je kladen na zhodno−
cení včelařského významu dřeviny.
Dnešní včelaři se specializují na pro−
dukci druhových medů: lesního, luč−
ního, lipového, ostružinového v kva−
litě BIO.

Ve starověkém Řecku lípa symbo−
lizovala nevinnost, čistotu a naději.
Byla zasvěcena Afroditě. V předkřes−
ťanských dobách slovanské a ger−
mánské kmeny považovaly lípu za
posvátný strom. Tvrdívalo se, že
chrání před mocí zlých duchů a před
údery blesku. Pod jejími větvemi se
konaly válečné porady, soudy, ob−
řadní tance. Staré lípy se nesměly ká−

cet a to pod hrozbou smrti. Z lipo−
vého dřeva se dělaly včelí úly, pro−
tože včely měly rády vůni tohoto
dřeva. V lidové medicíně se sušený li−
pový květ používal jako prostředek
na pocení a pro usnadnění odkašlá−
vání. Proto se využíval zvláště při
léčbě nemocí z nachlazení, chřipky, ne−
štovic, bolesti v krku a rýmy. Lipové
květy jsou zdrojem nektaru a pylu
pro včely. Z lípy má typickou velmi
lahodnou vůni, chuť a světlou barvu.

Lahodnými druhovými medy
vlastní produkce oslovujeme stále
více našich spokojených zákazníků.
Dlouhodobý prodej medu od toho
“Vašeho“ včelaře je tou nejlepší pro−
pagací prodeje medu od včelaře „ze
dvora“. Po vstupu do EU legislativa
uvedený prodej umožňuje. Tento pro−
dej je užitečný a prospěšný hlavně pro
zákazníky, kteří si „Svého“ osobního
včelaře hýčkají jako domácího lé−
kaře.

 František Šišák

Výlov rybníka

Dne 29. 10. 2011 v sobotu se za
účasti asi stovky diváků usku−
tečnil výlov rybníka v areálu

lyžařského vleku na Dolních pase−
kách.

Rybník je především určen k zadr−
žení vody potřebné pro zasněžování
sjezdovky lyžařského svahu. Od na−
puštění rybníka jsme však vysazo−
vali do vody různé druhy běžně do−
stupného sortimentu sladkovodních
ryb v naší oblasti. V průběhu letních
měsíců je možné zjišťovat kontrolním
odlovem na udici (v omezeném roz−
sahu) jak zdravotní stav, tak druho−
vou skladbu osádky rybníka, ale přes−
něji to lze zjistit způsobem, který byl
realizován zmíněného dne.

Několik dní před akcí byla sní−
žena hladina vody asi o 0,7 m. Po−
mocí sítě a několika zdatných a pro
sportovní rybolov zapálených do−
brovolníků byla tato tažena po celé
délce rybníka. Síť jsme přidržovali
pokud možno u dna, přesto se něja−
kému počtu ryb podařilo dostat za ni.
I tak lze považovat za úspěch výsle−
dek, který nám poskytl pohled na
ryby uvízlé v síti. Z druhů ryb nedra−
vých se daří v rybníku kaprům a amu−

Rybářská organizace
rům; přírůstek
od vysazení
svědčí o dobré
přirozené úživ−
nosti vody. Část
kaprů se na mís−
tě prodala pří−
tomným zájem−
cům, několik se
dalo do kuchyně
hospody Na sru−
bu a zbývající se
vrátili do vody.
Dravci byli za−
stoupeni štikami
a candáty, z vy−
sazených sumců
neuvízl v síti žádný, ale jejich pří−
tomnost v rybníku předpokládá−
me. Všichni dravci byli vráceni do
vody.

Další druhy jako lín, pstruh a lipan
nebyli  sítí vyloveni ani se nedařilo
je v létě ulovit na udici; s největší
pravděpodobností se staly tyto
druhy potravou predátorů.

Tzv. ryba plevelná (plotice, karas
stříbřitý, cejn), vysazená jako po−
trava dravců, se vyskytuje v dosta−
tečném množství a byla z části ode−
brána místními rybáři jako nástražní

rybky k lovu dravců na rybářských re−
vírech. Potěšitelný byl pohled na ně−
kolik desítek kusů raka říčního, který
je považován za obzvláště citlivého ži−
vočicha ke kvalitě vody. Všichni byli
pochopitelně vráceni zpět.

Stav rybí obsádky zjištěný tímto
způsobem nám usnadní rozhodovat
se o rozšiřování druhové skladby, re−
gulaci počtu, případně odstranění ně−
kterých rybích druhů a to vše za pod−
mínek zachování kvality a množství
přitékající vody.

 Ing. Josef Miroš, účastník výlovu

Výlov rybníka
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Poděkování za jeden sobotní večer

Večer 12. listopadu patřil u nás
v Osvětimanech dvěma vyda−
řeným kulturním akcím.

Pan farář Kasan u nás pokračuje
v pravém i přeneseném slova smyslu
v bohulibé činnosti zvelebování kos−
tela a fary. Nejčerstvějším počinem je
dokončení opravy historických kostel−
ních varhan. K této příležitosti zorga−
nizoval pan farář koncert hudebníků
a chrámového sboru ze slovenského
Kežmaroku. Bylo velmi příjemným
překvapením, že ačkoliv se hrála
hudba církevní, nešlo o hudbu kos−
telní, ale opravdovou klasiku. Lidé,
kteří více než zaplnili kostel, se mnou

jistě budou souhlasit, že šlo na Osvě−
timany o skutečně mimořádný záži−
tek. Podle jejich spokojenosti sou−
dím, že by si i další koncert klasické
hudby v Osvětimanech našel své po−
sluchače. Funkční varhany možná
k tomu budou inspirovat. V závěru
pan farář Kasan zasvítil svým typic−
kým humorem a také svéráznou
výzvou ke zpěvu československé
hymny. Ano, československé. Tak si
nakonec zazpívali všichni, starší s tro−
chou nostalgie, a domů se rozcházeli
s úsměvem na rtech.

Někteří z nás se doma jen otočili
a vyrazili na divadelní bál. Divadel−

níci pro letošek zvolili téma hippies
a průběh nenechal nikoho na pochy−
bách, že i tentokrát si s přípravou dali
mnoho práce. Návštěvníci se jim od−
vděčili nejenom rekordní účastí, ale
i tím, že téměř všichni za hipísáky
taky přišli. Některé jsem nepoznal.
Zábava výborná, tombola bohatá.
Příští rok prý bude bál ve stylu fil−
mových postav. Už se těším na Fan−
tomase.

Koncert i bál se mimořádně vyda−
řily a organizátorům, jak panu faráři
Kasanovi, tak Divadelnímu spolku je
třeba vyslovit vřelé díky.

Josef Bartoněk

Žijí mezi námi

Tradiční výrobek Slovácka

Tradiční výrobek Slovácka – projekt regionu Slo−
vácko – Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu
a Městského informačního centra v Uherském

Hradišti vznikl již v roce 2008. Cílem tohoto projektu
je především rozvoj drobné řemeslné výroby, udržo−
vání lidových tradic a technologických postupů na−
šich předků. V rámci  tohoto projektu byla zaregistro−
vána ochranná známka „Tradiční výrobek Slovácka“,
která zaručuje především precizní rukodělnou práci,
vazbu výrobku na území Slovácka a tradici výroby
s šetrným přístupem k přírodě.

V současné době je třicet dva nositelů ochranné
známky „Tradiční výrobek Slovácka“. Jejich řady
se budou i nadále rozšiřovat. Výběr výrobců probíhá
ve spolupráci s hlavními partnery projektu – Slovác−
kým muzeem v Uherském Hradišti a Národním
ústavem lidové kultury ve Strážnici. Výrobci a jejich
výrobky musí splňovat přísná hodnotící kritéria
stanovená podmínkami pro udělení známky. Právo
užívat ochrannou známku je udělováno výrobcům na
dva roky. Ochranná známka je nepřenosná a nepro−
dejná.

Každý tradiční výrobek je označen nálepkou nebo
štítkem. Výrobky se značkou „Tradiční výrobek Slo−
vácka“ je možné zakoupit v informačních centrech re−
gionu, v některých turisty navštěvovaných objektech
nebo recepcích vybraných ubytovacích zařízení.

V listopadu obdržela tento titul paní Rozálie Blaž−
ková za výrobky pletené z kukuřičného šustí. Dlou−
hou dobu byla jedinou výrobkyní v celé republice.
Teprve v poslední době se díky péči Slováckého mu−
zea podařilo vychovat několik pokračovatelů.

Blahopřejeme!
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Radek Motal
úspěšný v soutěži TSTTT

V letošním roce se konal již
XXXIII. ročník fotosoutěže
TSTTT – Týká se to také tebe

– 2011. Soutěž byla rozdělena do tří
kategorií. První kategorie na téma −
Chráněné prvky naší přírody, druhá
− Ochrana a tvorba životního prost−
ředí, třetí − Památky pro současnost
a zvláštní cena PRO−BIO s. r. o.

Radek Motal se přihlásil do první
soutěžní kategorie Chráněné prvky
naší přírody se svými krásnými foto−
grafiemi ptáků. Celkem v této kate−
gorii bylo přihlášeno 41 autorů, kteří

předložili k hodnocení 290 fotografií.
Radek Motal předložil 10. Hodnotící
komise se sešla v listopadu a vyhlá−
sila vítěze soutěže. Radek Motal
získal ve své kategorii II. cenu za fo−
tografie Orel a straka 1,2 s přihlédnu−
tím ke kolekci. Je to velký úspěch. Sr−
dečně mu blahopřejeme a děkujeme
za prezentaci nejen svého fotografic−
kého umění, ale i našeho městyse. Fo−
tografie ze soutěže můžete vidět na
výstavě TSTTT v Kulturním klubu
v Uherském Hradišti. Výstava po−
trvá do 30. 12. 2011.

Rád bych se s Vámi podělil o ži−
vot s mým psím kamarádem
Harrym, kterého jsem v názvu

tohoto článku nazval šampionem.
O tom, jak se šampionem stal, Vám
přiblíží tyto řádky.

Harry je ohař, český fousek, řadící
se mezi lovecká plemena. I když svou
povahou a přítulností by mohl být
společníkem každému z nás. Jako
malé štěňátko jsem si ho před třemi
lety přivezl od chovatele p. Tinky.
Bylo to velmi temperamentní štěně
s nevyhasínající energií. Naši společ−
nou zkouškovou kariéru předcházel
velmi náročný a důsledný výcvik lo−
veckého psa. Harry mi dával najevo
svou osobnost a přimět ho k posluš−
nosti nebylo vždy jednoduché. Náš
společně strávený čas ve výcviku jsme
zúročili hned v prvním Harryho roce,
kdy jsme úspěšně složili zkoušky vloh
a za půl roku podzimní zkoušky,
které potvrzují, že se lovecký pes
může účastnit podzimních honů na
drobnou zvěř.

Další navazující zkouškou pro nás
byly lesní zkoušky ohařů, kde např.
Harry musel přinést lišku přes pře−
kážku nebo vypracovat stopu zvěře
dlouhou 500 kroků. Lesní zkoušky
jsme s Harrym skládali v červenci za
velmi horkého letního počasí, ale po−
ctivá práce při nácviku byla zúro−

čena ziskem krásného 2. místa. Během
zkoušek však Harry utrpěl zranění
levého oka, a tak jsem měl obavu, jak
se zranění bude hojit a zda nebude
mít Harryho oko trvalé následky.
Štěstíčko stálo při nás, Harry se
velmi rychle zotavil a oko zůstalo bez
následků. Harryho práce a lovecký
výcvik mě baví a bylo by tedy ne−
místné s výcvikem ustat. Přihlásili
jsme se tedy i na zkoušky z vodní prá−
ce. Výcvik na vodní práce byl pro nás
oba náročný, protože Harry není
zrovna velký milovník vody a „vo−
dařem“ se nenarodil. Ale Harryho
velká chuť byla mocnější, a proto cel−
kově na těchto zkouškách uspěl na
výbornou.

Plemeno český fousek je pes pro
naši krajinu, všestranně lovecky upo−
třebitelné plemeno. Pravidla chovu
určují, že Harry se může stát chov−
ným psem pouze tehdy, pokud složí
všestranné zkoušky. Tyto zkoušky
jsou dvoudenní, na psa je kladena
náročnost lesní práce, vodních disci−
plín a polní práce během dvou dnů.
Zkoušky patří mezi vyšší typ a dají
se přirovnat k naší „vysoké škole“.
Osobně jsem se s Harrym zúčastnil
všestranných zkoušek nesoucí název
Moravskoslezský pohár ohařů. První
den jsme skládali polní a vodní disci−
plíny, kde jsme s Harrym obdrželi

ocenění za nejlepší práci v poli.
Druhý den lesních prací pro Harryho
nezačal šťastně přinášením lišky přes
překážku, kdy mu liška vypadla při
přinášení, za což nám byla udělena
sankce. Přesto jsme zkoušky a všech
32 disciplín na všestranných zkouš−
kách zvládli a Harry na těchto zkouš−
kách obstál. Udělal radost nejen mně,
ale i chovateli, který nás po celé dva
dny na zkouškách doprovázel. Slože−
ním všestranných zkoušek se Harry
zařadil na seznam chovných psů
a obohatil tak chov českého fouska.
První potomci se Harrymu narodili
v lednu letošního roku v chovatelské
stanici „Z Kyjovic“ u poradce chovu
p. Herrmana. Věřím, že i oni při−
nesou svým páníčkům do života
spoustu pěkných chvil a budou pro
ně neodlučnými kamarády.

V letošním roce jsem s Harrym ab−
solvoval prestižní klubovou soutěž,
a to všestranné zkoušky Memoriál
Františka Housky, který se velmi vý−
znamně zapsal do dějin a chovu čes−
kého fouska. O víkendu 9.−10. září
se konal 54. ročník v okrese Litomě−
řice v malebném okolí hory Říp. Na
tomto memoriálu jsou soutěžící posu−
zováni podle velmi přísného zkušeb−
ního řádu Karla Podhajského (osoba
Karla Podhajského je největší v histo−
rii naší lovecké kynologie, na jeho

Harry – psí šampion z Osvětiman
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počest je konána soutěž o všestran−
ného vítěze ohařů ČR, Memoriál
Karla Podhajského). Soutěž začínala
již v pátek slavnostním nástupem
a zahájením. Celkem se této soutěže
zúčastnilo 20 českých i zahraničních
zástupců plemene český fousek. Na
takovouto soutěž musí být psychicky
připraven vůdce i pes, aby se vyva−
rovali zbytečných chyb, za které pak
sbíráte při hodnocení snížené znám−
ky. Naší nevýhodou byl pobyt mimo
domov, s Harrym nejsme zvyklí
takto nocovat, a proto ani jeden z nás
pořádně nespal. Při sobotním ná−
stupu jsem vylosoval číslo 10, které
nám předurčilo práci na vodě. S oba−
vami jsme se pustili do boje. Harry,
byť není velký vodař, nezklamal.
V naší skupině zkoušky jako jediný
dokončil v I. ceně.
Tady soutěž pro
nás nekončila, na−
opak. Přišla na
řadu řada disci−
plín v polní práci.
Tady mě Harry
moc potěšil, roz−
hodčím hned na
začátku ukázal
velmi pěknou no−
sovou práci (či−
chová práce psa)
při vystavení ba−
žanta. Bažanta
vystavil a krátce
za ním postoupil.

Až bažant vzlétl, dostal jsem pokyn
bažanta střelit, Harry ho bezchybně
přinesl a odevzdal. První den byl tedy
úspěšně za námi a bylo potřeba se
dobře vyspat a odpočinout si na ne−
děli. Ráno jsme totiž nastupovali do
lesa ke složení druhé části této soutě−
že. Celý den byl ve velkém napětí
a očekávání výsledku na každé disci−
plíně, protože známky rozhodovaly
o celkovém umístění a pořadí. Naší
poslední disciplínou bylo přinášení
vlečené lišky na vzdálenost 300 kro−
ků. Když mi Harry úspěšně lišku na
této disciplíně odevzdal, spadl mi
velký kámen ze srdce a dostavila se
obrovská radost z úspěchu, že jsme
tuto soutěž velmi úspěšně dokončili.
Teď už zbývalo jen čekání na nedělní
podvečer a celkové vyhlášení vý−

sledků soutěže. Ve večerních hodi−
nách proběhlo ono slavnostní vyhla−
šování, celkově soutěž z 20 ohařů
dokončilo jen 10. Překvapením pro
nás s Harrym bylo, že jsme se umís−
tili na úžasném 2. místě se ziskem
462 bodů a ziskem pracovního titulu
čekatele šampiona práce. Poděko−
vání patří i mé přítelkyni, která mě
na této soutěži doprovázela a je mi
oporou v našem společném koníčku.

Teď nás s Harrym čeká myslivecké
vyžití v podobě honů na drobnou
zvěř, na které se oba těšíme, protože
jsou pro nás odpočinkem a Harrymu
přináší příležitost zúročit všechnu tu
práci při výcviku.

Ještě jsem nezmínil, že jsme s Har−
rym zavítali i na pár výstav psů v ČR
i Slovensku. Harry byl hodnocen jako
velmi kvalitní jedinec plemene, o čemž
svědčí získání titulu BOB, tedy nej−
lepšího jedince plemene od různých
rozhodčích. Harry se pyšní v sou−
časné době titulem Český šampion,
Grand šampion ČR, Slovenský šam−
pion a po novém roce opět vyrazíme
do výstavních kruhů, abychom získali
prestižní titul Interšampion krásy.

Pokud nás s Harrym chcete poznat
osobně, můžete nás potkat při pravi−
delných vycházkách, výstavách či
zkouškách. Všem přátelům a milov−
níkům zvířat přeji, aby se svými mi−
láčky strávili hodně krásných chvil,
zážitků a do dalšího roku přeji všech−
no dobré. Marek Latina

Rok na Buchlovsku

Když jsme v letošním roce za−
čali spolupracovat s redakcí
časopisu TRAVEL profi, který

je zaměřen na regionální cestovní
ruch, hledali jsme nějaké pojítko, se
kterým by si čtenář vybavil náš kraj.
A tak jsme si půjčili slova písničky pro
nás tolik známé „ Ej od Buchlova větr
věje…“A že těch informací přivál.

Jednou to byl článek o našich kul−
turních památkách, kterých tu máme
víc než dost. Řekněte, který mikrore−
gion se může pochlubit takovou ba−
zilikou, která zdobí Velehrad? Nebo
hrad Buchlov, který byl v letošním
roce čtenáři iDNES oceněn jako Nej−
krásnější památka ČR, a snad alespoň
jednou byl každý z nás v Buchlovicích
na zámku. V našem kraji najdeme

řadu sakrálních staveb, které by stály
za zmínku. Máme být tedy na co pat−
řičně hrdí. Ale musíme se také posta−
rat o to, aby se nám dařila naše hr−
dost a lokální patriotismus přenášet
na další generace.

Poté tzv. větr od Buchlova přinesl
zajímavý článek o úspěšném projek−
tu, na němž se Místní akční skupina
podílela s partnery z Hornolidečska.
Za nemalý objem financí se podařilo
do deseti obcí mikroregionu pořídit
kompletní sváteční a slavnostní kroje
či krojové součástky, kterých zde bylo
nedostatek. A že to byla náročná prá−
ce. O tom nejvíc ví manažerka Marta
Polášková. „…V každé obci bylo zapo−
třebí najít někoho, kdo se kroji zabývá,
kdo by nám poradil všechny ty fígle

a záludnosti našich prarodičů, kteří kroj
uměli zhotovit a denně se do něj oblé−
kali. A zaplať pánbů, takové lidi tu ještě
máme.“ O tom, že se dílo podařilo, pře−
svědčila výjimečná přehlídka, která se
uskutečnila ve Slovanském sále ve
Velehradě. Při té příležitosti se před−
stavilo na čtyřicet krojových párů
v nově pořízených krojích ze Slo−
vácka a minimálně stejný počet kro−
jovaných z Hornolidečska. Nedá mi,
než si zase položit otázku, máme být
na co hrdí? Určitě ano.

Záhy následoval příspěvek o kon−
ferenci zaměřené na cestovní ruch na
Buchlovsku. Hotel U Skanzenu na
Modré se této úlohy zhostil na jednič−
ku. Účastníci zde hovořili o problé−
mech cestovního ruchu, co je trápí, ale

Pes Harry
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také zde zaznělo několik dobrých ná−
padů, které bychom časem mohli spo−
lečnými silami realizovat. A jak ma−
nažerka říká: „...vše začíná a končí vždy
u dobrého jídla. Protože ve všech turis−
tických příručkách o Slovácku se dočte−
me, že tento kraj je typický svou gastro−
nomií, připravili v hotelu podle starých
receptur jídelníček složený ze samých
dobrot, které jídali naši předkové. Měli
jsme možnost ochutnat škvarkovou po−
mazánku, šlíšky s makem, šumajstr, boží
milosti, zelňáky, zabíjačkovou máčku,
drkotinu ...no prostě − co název, to po−
choutka. Moc se jim to podařilo. Je to
také výzva pro naše ostatní kuchaře
a nám nezbývá než doufat, že se s touto
tradiční gastronomií začneme potkávat
běžně na jídelníčcích našich restaurací.“

Nedávno jsme také psali o jiném
neméně zajímavém projektu, který
vzniká v současné době. Příběhy
z Pohádek a pověstí buchlovských hor
a Hornolidečska, tak se totiž projekt
jmenuje, nás zavedou na zajímavá
místa čtrnácti obcí mikroregionu
Buchlov. Herce Vladimíra Doskočila
a  Martina Vrtáčka mnozí z vás znají
ze Slováckého divadla. V rodícím se
filmu je můžeme potkat na toulkách
mikroregionem, slyšet, co mnozí z nás
ještě neslyšeli a vidět, co jsme také
možná ještě neviděli. Ale nechme se
překvapit. Film bude hotov na jaře
příštího roku a určitě se ještě o něm
dočteme. A protože je v názvu zmi−
ňován také mikroregion Hornolideč−
ska, je potřeba říci, že tento projekt
vzniká opět ve spolupráci těchto dvou
Místních akčních skupin.

A že vám ještě něco schází? Určitě
ano. Je to zdejší specifická příroda,
která nás obklopuje. Můžeme si ji pro−
hlédnout při pěších procházkách, při
jízdě na kole po husté síti místních
cyklostezek, ze hřbetu koně, kterého
si můžeme půjčit ve stájích, ale také
z ptačí perspektivy v horkovzdušném
balonu. Na své si přijdou také milov−
níci rybaření i adrenalinových spor−
tů. A myslíte, že v zimě se tu uklá−
dáme k zimnímu spánku? Kdepak,
máme tady hned tři sjezdovky, což
je na tak malou rozlohu nevídané.
A když už nás budou bolet nohy nebo
celé tělo, tak se nabízí, zajít si do
lázní Smraďavka, kde si můžeme udě−
lat dobře vybranou procedurou, ma−
sáží, relaxací, které nás zase postaví
na nohy…

Putování můžeme zakončit tam,
kde jsme jej začali. Ptáte se kde? No
přeci u vinaře ve vinném sklepě.
Vždyť náš kraj je porostlý vinicemi,

o které je třeba se po celý rok dobře
starat. A když se rok jako ten letošní
vydaří, odměna je více než zaslouže−
ná. Pak nezbývá, než vzít do ruky
koštovačku, nechat si nalét červené či
bílé, maličko upít a vychutnat si tu
vůni, barvu a chuť, která je u kaž−
dého vinaře jiná, nenapodobitelná.

Jste sami překvapeni, co všechno
tady u nás máme? Když jsme naše po−
zvánky přenesli na papír, překvapilo
to i nás. Uvědomili jsme si, že drob−
nými články a statěmi přispíváme do
časopisů, které vycházejí v celé repub−
lice, ale tak trošku zapomínáme na ty
domácí. A to bychom chtěli změnit,
protože hlavně ti, kteří zde žijí a kteří
se o toto všechno starají, si zaslou−
ží, aby se o nich vědělo. A také si
v rámci našich možností můžeme
navzájem pomáhat.

Místní akční skupina Mikroregi−
onu Buchlov pracuje metodou LEA−
DER, která je určena právě pro roz−

voj venkova. Podporuje projekty v ob−
lasti tradiční řemeslné výroby, země−
dělství, cestovního ruchu i rozvoji
obcí. Nezapomínáme ale ani na
různé spolky, které se rovněž mohou
o dotaci, ze které si třeba opraví pro−
story nebo nakoupí pomůcky, přihlá−
sit. Tak co, že Vás právě tato infor−
mace zaujala? Zastavte se za námi
v Buchlovicích na kus řeči nebo si ote−
vřete naše webové stránky, které vám
zprostředkují další dobré informace.

Závěrem roku bývá obvyklé, že
lidé bilancují a vyslovují přání do
nového roku. Dovolte také mně,
abych pozvedla tu pomyslnou skle−
ničku dobrého vína z našich vinic
a popřála nám všem hodně štěstí, ro−
dinné pohody a abychom se ve zdraví
sešli brzy, třeba někde tady u nás …

Marta Polášková,
manažerka Místní akční skupiny

Mikroregionu Buchlov
Nám. Svobody 800, 687 08 Buchlovice

Velehrad − přehlídka krojů

Ski park Osvětimany
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Sport

Šachový oddíl − mládež KK−ŠK Osvětimany

Nová sezóna žáků začíná pra−
videlně letním šachovým
táborem ve Vřesovicích

v druhé polovině srpna. Letos se ho
z našich žáků účastnil pouze David
Svozil, který se mimo šachy zdoko−
nalil určitě i v sudoku, fotbalu, tábor−
nictví. Pak následovalo Mistrovství
České republiky v rapid šachu ve Vyš−
kově. Právo účasti si z našeho oddílu
vybojovaly dvě naše hráčky – Erika
Náplavová a Leona Černochová
v kategorii dívek do 12 let. Leona Čer−
nochová z rodinných důvodů hrát
nemohla, tak nás reprezentovala
pouze Erika Náplavová. Ta bojovala
mezi 19 hráčkami a v posledním zá−
pase hrála o první osmičku. Bohužel
i přes lepší zahájení udělala chybu
v koncovce, partii prohrála a obsa−
dila „pouze“ 13. místo.

Od začátku září začaly naše děti
pravidelně trénovat pod vedením
pana Macků. Trénink začíná každý

čtvrtek ve 13 hodin ve škole a pokra−
čuje od 15 hodin v šachové klubovně,
vyzkoušet šachy si může kdokoliv.
První větší turnaj, který naše děti hrá−
ly, byla tradiční 1. velká cena okresu
UH v Osvětimanech. Týden před
hody se do Osvětiman sjelo 45 dětí
z širokého okolí a ve dvou věkových
kategoriích se popraly o diplomy,
medaile i ceny. Z našeho oddílu
hrálo 10 dětí. Jako bonus jsme hráče
podarovali buchtami a koláčky, které
zůstaly ze slavností vína v Uherském
Hradišti. Naše dívky − Erika Nápla−
vová a Leona Černochová vybojo−
valy ve starší kategorii mezi dívkami
2. a 3. místo. Největšího úspěchu do−
sáhl Ondřej Vašek, který obhájil své
loňské první místo. K tomu všemu
ještě Martin Vrtal vybojoval 4. místo
a David Svozil 7. místo. Jedenácté
místo obsadil nejmladší hráč turnaje
– náš Jakub Vašek. Svůj první turnaj
tu odehráli sourozenci Klígerovi, kteří

ukázali, že by mohli být pro náš od−
díl přínosem.

Pak už následovala pro naše druž−
stvo Krajská soutěž starších žáků
v Uherském Hradišti. Protože naše
družstvo loni sestoupilo z krajského
přeboru, muselo uhrát dobrý výsle−
dek v krajské soutěži, aby do kraj−
ského přeboru postoupilo. Těžší to
pro nás bylo tím, že naši hráči jsou
o několik let mladší než jejich sou−
peři – starší děti nám chybí. Naše
družstvo se soupeřů nezaleklo a i přes
menší zaváhání s družstvem Kromě−
říže soutěž vyhrálo. Družstvo hrálo
ve složení Erika Náplavová, Ondřej
Vašek, Leona Černochová, David Svo−
zil a Martin Vrtal.

Poté následovaly další soutěže jed−
notlivců – 2. Velká cena na hlucké
tvrzi, kam jsme poslali 8 dětí. Naše
dívčí hvězdy − Erika a Leona vybojo−
valy 1. a 2. místo mezi staršími děv−
čaty. Mezi mladšími hochy trošku
„zaváhal“ Ondřej Vašek, ale co by jiní
dali za 2. místo. Třetí místo k tomu
přidal David Svozil a pěkné 11. místo
Marek Vajčner.

Na třetí Velkou cenu do Dolního
Němčí jsme vyslali 10 hráčů. Svůj
první turnaj si tu odehrála Anička Klí−
gerová. Naše slečny pokračovaly ve
spanilé jízdě a před posledním tur−
najem sezóny v Uherském Hradišti
mají velkou šanci tuto sérii opět vy−
hrát. Ondra Vašek opět nezaváhal
a svou kategorii vyhrál a snad také
směřuje k celkovému vítězství. Mar−
tin Vrtal tu vybojoval 5. místo a na to
samé celkové místo se také posunul.
Na 6.−9. celkovém místě je ještě Da−
vid Svozil a také ještě může zasáh−

Vítězové turnaje

Šachový turnaj

Brankovický král
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nout do bojů o medaile. Ostatní naši
hráči zatím sbírají zkušenosti.

Před turnajem v Dolním Němčí
naše děti hrály ještě na velkém tur−
naji v Brankovicích. Turnaj je výji−
mečný svou kvalitou a počtem hráčů.
Setkávají se tu hráči z Jihomorav−
ského a Zlínského kraje. Počet hráčů
kolem 150 také o něčem vypovídá.
I když tu naše slečny hrály v samo−
statném turnaji děvčat i se staršími
hráčkami, přesto Erika Náplavová vy−
bojovala mezi 16 hráčkami 6. místo
a Leona Černochová 12. místo. Ond−

řej Vašek, naše jistota mezi nejmlad−
šími, vybojoval v nejmladší kategorii
výborné 2. místo. Do bojů tu zasáhli
i další naši hráči – David Svozil, sou−
rozenci Klígerovi a Vrtalovi, Jakub
Vašek a Tomáš Marek. Ti to měli
v takové konkurenci nesmírně těžké.

Do konce roku bychom měli ještě
hrát krajskou soutěž jednotlivců
v rapid šachu ve Starém Městě
a velký vánoční turnaj v Břeclavi. Naši
školu bychom měli ještě reprezento−
vat v prosinci na okresním turnaji
družstev škol. Krajský přebor druž−

stev začne 7. 1.  2012 turnajem v Osvě−
timanech atd.

Čeho naše děti dosahují, není jed−
noduché ani samozřejmé. Vše je pod−
loženo zájmem dětí o hru, kvalitním
trenérem panem Macků (družstvo
několik let také formoval pan Tomek),
který se dětem věnuje, podporou
v dobrém rodinném zázemí a podpo−
rou sponzorů. Všem těmto i našim
fanouškům za vše děkujeme a pře−
jeme šťastné Vánoce a v novém roce
pevné zdraví, rodinnou pohodu a ra−
dost z našich výsledků.

Petr Náplava

Šachový oddíl mužů
stavě, podlehli družstvu z Velehradu
3 : 5. Tuto porážku jsme částečně odči−
nili v kole třetím výhrou nad Starým
Městem H 6 : 2 a ve čtvrtém kole, kdy
jsme zvítězili v Bojkovicích nad domá−
cím B – týmem 5 : 3. Po čtyřech kolech
tedy figurujeme na 2. místě se stejným
počtem bodů jako první Boršice D.

Tabulka regionálního přeboru po 4. kole
1. Boršice D 4 3 0 1 22 9
2. Osvětimany 4 3 0 1 21 9
3. Velehrad 4 3 0 1 19 9
4. Mařatice 3 2 1 0 14,5 7
5. Staré Město G 4 2 0 2 16 6
6. Kunovice 3 1 2 0 12,5 5
7. Staré Město H 4 1 1 2 14,5 4
8. Bojkovice B 4 1 0 3 14 3
9. Vlčnov C 3 1 0 2 8,5 3

 10. Hluk 4 0 2 2 13,5 2
 11. Ostrož. N. Ves 3 0 0 3 4,5 0

Regionální přebor hraje 11 druž−
stev, takže do konce soutěže zbývá
odehrát ještě 6 kol. Naším cílem je
v letošní soutěži bojovat o čelní místo
v tabulce.

Naši hráči pravidelně trénují
v Obecní hospodě v Osvětimanech
a to každý pátek od 19 hodin. O svých
zápasech pravidelně informujeme na
internetových stránkách městyse
v kapitole sport – šachy a ve své ná−
stěnce na náměstí.

Závěrem bych chtěl poděkovat
všem hráčům za dobrou reprezentaci
oddílu. Našim sponzorům – městysu
Osvětimany a Kulturnímu klubu −
bych chtěl poděkovat za hmotnou
i morální podporu. Všem přeji klid−
ný zbytek roku, pěkného Ježíška
a v novém roce pevné zdraví a hodně
osobních úspěchů.

Radek Ondrůšek

Oddíl mužů začal přípravu na
novou šachovou sezónu v srp−
nu. Na „rozehranou“ si mo−

hou šachisté zahrát mezinárodní ša−
chový turnaj FIDE ve Starém Městě
s několika mezinárodními mistry a vel−
mistry. Z našeho oddílu tento turnaj
pravidelně hraje Petr Churý. Ani le−
tos se neztratil a mezi 150 hráči vy−
bojoval pěkné 95. místo. Potom náš
oddíl pořádal v Osvětimanech už 8. roč−
ník šachového turnaje O pohár staros−
ty. Do naší obce se sjelo 58 hráčů. Mezi
nimi byli například 3 hráči ze sloven−
ských Piešťan, takže můžeme říci, že
se opět v Osvětimanech hrál meziná−
rodní šachový turnaj. Všechny hráče
přivítal a štěstí ve hře jim popřál náš
pan starosta, který do turnaje věno−
val pohár, o který se hrálo. Z domá−
cího oddílu hrálo sedm hráčů. Z na−
šich hráčů nejlépe zahrál Jaroslav
Vrtal, který vybojoval 14. místo, Petr
Churý 19. místo a Jakub Náplava
34. místo. Za dalších 14 dnů jsme po−
stavili jedno družstvo do Otevřeného

přeboru Moravy a Zlínského kraj−
ského přeboru 4 − členných družstev,
které se hrálo v Boršicích. Mezi 43
družstvy (nejvzdálenější družstvo
bylo až z německého Falkenbergu)
naše družstvo ve složení Jaroslav Vr−
tal, Petr Churý, Petra Churá a Štěpán
Mrva vybojovalo pěkné 36. místo.

Potom už začaly soutěže družstev.
Letos náš oddíl přihlásil jedno druž−
stvo do regionálního přeboru mužů.
Do týmu jsme získali silného hráče
Jaroslava Vrtala a jako hosty zapsali
dva hosty z Polešovic – Stanislava
Míšu a Tomáše Hlaváčka (na oplátku
v družstvu Polešovic, které hrají kraj−
skou soutěž, hostují naši hráči − Jakub
Náplava, Petr Churý a Pavel Kunc).
Dále tvoří naše družstvo mužů Jakub
Náplava, Petr Churý, Pavel Kunc,
Petra Churá, Štěpán Mrva, Martin
Peška, Radek Ondrůšek a Jaroslav
Mlčák. V prvním kole jsme celkem bez
potíží porazili družstvo Vlčnova C
7 : 1. Ve 2. kole jsme překvapivě, nutno
podotknout, že ve velmi oslabené se−

Šachový oddíl mužů
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Mužstvo dorostu

Naši dorostenci nastoupili do
podzimní mistrovské soutě−
že jako nováček okresního

přeboru. Kádr mužstva vypadal zpo−
čátku dobře, ale pak dorostenci pře−
stali na zápasy a tréninky chodit, což
se pak odráželo i ve výsledcích. Tre−
nér J. Hanák se snažil, jak mohl, ale
lepší výsledky z našich dorostenců
nedostal. Nízká, někdy vůbec žádná
účast na trénincích, laxní přístup
a málo hráčů na lavičce pak přiná−
šely následující špatné výsledky. Z je−
denácti odehraných podzimních
zápasů mužstvo dorostu deset pro−
hrálo a pouze jedenkrát dokázalo
doma zvítězit. Získalo tedy tři body
a skóre 13 : 41 a obsadilo poslední
místo v tabulce okresního přeboru.

Dosažené výsledky našich dorostenců:
TJ Osvětimany : Jarošov

2 : 5 (branky: Vaculík, Blecha)
Buchlovice : TJ Osvětimany 2 : 0
TJ Osvětimany : Březolupy 3 : 5
Vlčnov : TJ Osvětimany

6 : 1 (branka: Trefilík)
TJ Osvětimany : Šumice

2 : 1 (branky: Peprník, Hajný)
Ostr. Lhota : TJ Osvětimany 5 : 0
TJ Osvětimany : Nivnice

3 : 5 (branky: Andrýsek, Trefilík Klučka)
Hluk : TJ Osvětimany

kontumačně – naši dorostenci
se k zápasu nedostavili

TJ Osvětimany : Staré Město
1 : 5 (branka: Trefilík)

Prakšice : TJ Osvětimany
2 : 1 (branka: L. Náplava)

 Za mužstvo dorostu TJ Osvěti−
many hráli: Kučera L., Hajný O., Tre−
filík Z. (oba nastupovali i za mužstvo
mužů), Juřena J., Andrýsek A., Kluč−
ka O., Náplava Jakub a Lukáš, Vrtal
A., Blecha F. a Janča M., Břustek M.,
Struha M., Peprník M., Běhůnek D.,
Cvek D., Vaculík L., Procházka Z.
a Bortel E.

 Výbor TJ Osvětimany děkuje tre−
nérovi i sponzorům, kteří obětavě vo−
zili svými osobními auty dorostence
na zápasy. Přes zimní přestávku se
bude výbor TJ situací u našeho do−
rosteneckého mužstva zabývat a sna−
žit se najít vhodné řešení ze současné
špatné situace.

Výbor TJ Osvětimany

Mužstvo mužů

Fotbalové mužstvo mužů TJ
Osvětimany, které hraje od roku
2007 I. B třídu skupiny C Zlín−

ského kraje, dosáhlo v podzimních
mistrovských zápasech těchto vý−
sledků:

V 1. kole zvítězilo 3 : 1 na hřišti
Viktorie Otrokovice B. Branky dali:
Brhel 2, R. Křemeček. V druhém kole
jsme na hřišti v Šumicích sehráli smol−
ný zápas. Měli jsme spoustu šancí,
ale gól jsme nedali a domácí dali z pe−
nalty na konečných 1 : 0. Ve 3. kole
jsme na domácím hřišti porazili Kud−
lovice 3 : 1. Branky dali: Březina, Brhel
a Dobeš. Ve 4. kole jsme se utkali
ve Zlechově s domácím mužstvem
a uhráli na horké půdě remízu 1 : 1.
Branku dal L. Křemeček. V pátém
kole jsme doma smetli Havřice 6 : 2.
Branky dali: Brhel 2, R. Křemeček 2,
Trávníček, Sklenka. Šesté kolo jsme
odehráli ve Zlámanci a zvítězili zde
4 : 3. Branky dali: Křemeček R. 2, Brhel
a Dobeš. V sedmém kole na domá−
cím hřišti jsme zcela zbytečně podlehli
Strání 2 : 3. Vedli jsme 1 : 0, pak pole−
vili a soupeř utkání otočil, naši v zá−
věru pouze snížili. Branky: R. Kře−
meček a Horák. V osmém kole jsme
přijeli na horkou půdu do Koryčan
a vybojovali zde velmi cennou re−
mízu 3 : 3, i když už jsme prohrávali
1 : 3. Ze strany domácích i jejich fa−
noušků to byl velmi „divoký“ zápas.
Naše branky dali: Horák, R. Křeme−
ček a Dobeš. V 9. kole jsme doma re−
mizovali s favoritem soutěže muž−
stvem Bojkovic 2 : 2. Po vyrovnaném
1. poločase jsme na začátku 2. polo−
času dostali dvě rychlé branky. Naši
se nepoložili a bojovným výkonem
dokázali vyrovnat. Naše branky dali
R. Křemeček a Hajný. Desáté kolo
jsme sehráli na hřišti lídra tabulky
v Nedakonicích. Po výborném výko−
nu, ve kterém nás podržel brankář

V. Brázdil, jsme dokázali remizovat
1 : 1. Naši branku vstřelil Březina.
V jedenáctém kole jsme doma jasně
přehráli mužstvo Jalubí 5 : 1. Stře−
lecky zářil R. Dobeš, zvaný „Koky“,
který vstřelil 3 branky, další přidali
Sokol a Brhel. Ve 12. kole jsme zvítě−
zili na hřišti v Sušicích, a to v po−
měru 4 : 2. Branky dali: Sokol, Brhel,
Horák, R. Křemeček. V posledním
podzimním kole jsme porazili sou−
seda v tabulce mužstvo Slavkova
1 : 0. Naši branku dal Hajný. O týden
později jsme ještě doma předehrávali
první jarní kolo a v zápase, kdy se
nikomu z našeho mužstva nedařilo
a kdy jsme nebyli schopni dát gól,
jsme prohráli 0 : 2. Zápas ovlivnili také
rozhodčí, kteří neodpískali jasný faul,
po kterém dali hosté první branku.

Po všech těchto odehraných zápa−
sech skončilo mužstvo mužů TJ Osvě−
timany celkově na 4. místě s počtem
25 bodů a skórem 35 : 23. Doma
odehrálo sedm zápasů, z nichž 4 vy−
hrálo, 1 remizovalo a dva prohrálo.
Venku naši třikrát vyhráli, třikrát pro−
hráli a jednou remizovali. Doma zís−
kali 13 bodů a na hřištích soupeřů
12 bodů. Nejlepší střelci: R. Křeme−
ček 9 branek, M. Brhel 8 branek
a R. Dobeš 6 branek. Mužstvo vedl
trenér J. Penner, asistovali L. Křeme−
ček (st.) a Ing. V. Mynář. Za mužstvo
mužů na podzim hráli: V. Brázda,
J. Zapletal, J. Blecha, L. Křemeček,
Z. Drobil, R. Karlín, R. Křemeček
(kapitán), M. Brhel, F. Trávníček,
D. Sklenka, R. Dobeš, L. Sokol, M. Ko−
laja, O. Hajný, R. Struha, A. Vávra,
L. Strýček. Hoši, děkujeme! Dík patří
také městysu Osvětimany a všem
sponzorům za finanční podporu osvě−
timanského fotbalu, dále všem obě−
tavým pořadatelům, správci areálu,
hospodě A. Mára a R. Náplavovi za
pěkně vypečené klobásy.

 L. Berka

TJ Osvětimany – podzim 2011

Vánoční a novoroční přání

 Výbor TJ Osvětimany přeje občanům městyse Osvětimany,
hráčům všech tří mužstev, fanouškům i sponzorům
krásné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví a štěstí
v novém roce 2012.
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V sobotu 2. července 2011 usku−
tečnilo mužstvo „Starých
pánů“ z Osvětiman fotbalový

zájezd na Slovensko. Naše mužstvo
přijalo pozvání na oslavy 60. výročí
založení fotbalového klubu ŠK Tatran
Horovce.

Fotbalové přátelství mezi TJ Osvě−
timany a ŠK Tatran Horovce začalo
v roce 1975. Tatran i se svými fa−
noušky přijel 20. července na turnaj
do Osvětiman, kde zvítězili. TJ Osvě−
timany poprvé zavítala do Horovců
10. srpna 1975 a vyhrála zde také po−
hárový turnaj. Toto vítězství naši
muži zopakovali ještě v roce 1976
a 1982. Do Horovců jezdilo na zá−
pasy i mužstvo „Starých pánů“. Pak
došlo k několikaleté odmlce. Napo−
sledy hrálo naše mužstvo v Horovcích
2001 a slovenští přátelé k nám přijeli
v roce 2002.

Letošní fotbalové setkání proběhlo
na společenské i sportovní úrovni.
Naši delegaci uvítal starosta Ho−
rovců a předseda fotbalového klubu.
Slovenské hostitele pozdravil mís−
tostarosta našeho městyse a předal

„Staří páni“ reprezentovali na Slovensku

pan Josef Frýza. O organizaci se
vzorně staral pan Josef Zpěvák.

Po 1. poločase byl stav 1 : 1. Naši
branku vstřelil V. Hrdina, domácí pak
vyrovnali. Ve 2. poločase jsme prohrá−
vali 2 : 1, ale M. Frýza vyrovnal na 2 : 2.
Další šance jsme nevyužili a 3 mi−
nuty před koncem domácí upravili na
konečných 3 : 2. I přes těsnou prohru
předvedlo naše mužstvo pohledný
fotbal. Hoši, děkujeme za vzornou re−
prezentaci TJ i městyse Osvětimany.

 Výbor TJ Osvětimany

jim upomínkové předměty – osvěti−
manskou keramiku. Po krátkém, ale
bohatém občerstvení následoval od−
jezd na hřiště, kde se uskutečnilo fot−
balové utkání „Starých pánů“ z TJ
Osvětimany proti ŠK Tatran Horov−
ce. Naši TJ a městys reprezentovali:
Š. Šebela, V. Hrdina, L. Křemeček
(st.), J. Kachtík, F. Hlaváček, Ing.
V. Hofr (kapitán mužstva), J. Penner,
M. Frýza, J. Klučka, M. Mlčák, L. Ber−
ka, Ing. Josef a Ing. Ladislav Chrbjá−
tovi. Funkce rozhodčího se zhostil

Pátek 30. 12 v 19.30 hod.
Muži v naději
český film (hrají: Jiří Macháček,

Bolek Polívka, Simona Stašová,
Ester Kočičková… )

Pojďte do kina

Na leden 2012 připravujeme
Johny English se vrací
Pan Popper a jeho tučňáci


