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Informace Úřadu městyse Osvětimany

Úvodní slovo
starosty městyse

V

ážení spoluobčané. Naposledy
jsem k Vám promlouval na
stránkách Osvětimanského
zpravodaje v prosinci 2011. Ani jste
se nenadáli a otevíráte úvodní stránku
červencového zpravodaje roku 2012.
Chtěl bych Vás všechny informovat
o celkovém dění v našem krásném
městysu za uplynulý první půl rok.
Městys Osvětimany, zastupitelstvo,
ZŠ a MŠ, všechny spolky, organizace
i občané žili svým zaběhnutým ryt−
mem života a společným úsilím a obě−
tavou prací se snažili posunout dění
Osvětiman o kus dál, udělat něco pro
kulturu, sport i další občanské vyžití
a vybavení.
Nejdůležitější stavební a inves−
tiční akci prvního pololetí roku 2012
bylo dobudování a otevření „Dvora
na Žabím rynku – dětského a spole−
čenského centra“. Cílem bylo vytvo−
řit klidovou a odpočinkovou zónu pro
maminky s dětmi a občany Osvěti−
man, místo pro posezení, hry dětí
a pořádání malých tematických set−
kání. K tomu bude sloužit nové dět−
ské hřiště, technické zázemí ve formě
malého domku se společenskou míst−
ností a WC a pódiem s plochou pro
různá vystoupení. Myšlenka zbudo−
vat z chátrajícího objektu bývalé ke−
ramické dílny toto krásné dílo se zro−
dila za minulého zastupitelstva s tím,
že dílo bude částečně finančně doto−
váno Státním zemědělským intervenč−
ním fondem (SZIF) a že bude realizo−
váno až v tomto volebním období.
Cena díla byla vysoutěžena ve vý−
běrovém řízení ve výši 2 195 000 Kč
firmou ZESS Boršice a stavba byla
zahájena 15. 8. 2011. V průběhu reali−
zace se cena díla zvedla o 242 000 Kč
na konečných 2 437 000 Kč z důvodu
víceprací, které nebyly projekčně
řešeny, ale bylo nezbytné je provést
(nová střecha, změny části plotu
z drátěného na dřevěný a změna
části mlatové plochy na betonovou).
K této částce ještě musíme přičíst
70 000 Kč za veřejné osvětlení
a 60 000 Kč za herní prvky dětského
hřiště. Celková částka za toto fi−
nančně nákladné, ale krásné dílo činí
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Žabí rynk

2 567 000 Kč. Příspěvek od SZIF z ti−
tulu Programu rozvoje venkova by
měl činit 1 480 000 Kč. Městys tedy
zaplatí podíl z vlastního rozpočtu ve
výši 1 090 000 Kč. Je to sice vvsoká
částka, ale pokud bude tento areál do−
statečně využíván, nebudou to pe−
níze zbytečně vynaložené.
Objekt byl otevřen v neděli 17. 6.
2012 a zájem veřejnosti byl opravdu
velký. Sešli se zde občané Osvětiman
v průřezu všech generací a zhlédli
velmi pěkný a zajímavý program
v podání DFS Klimentek, tzv. Omla−
zené cimbálové muziky Osvětimany,
Smíšeného pěveckého sboru a Ochot−
nického divadelního spolku. Doufej−
me, že tato zdařilá akce bude přísli−
bem pro budoucnost a že areál bude
hojně využíván.
Další připravovanou a v součas−
nosti realizovanou investiční akcí je
Oprava sociálního zařízení ZŠ Osvě−
timany, na kterou jsme získali fi−
nanční podporu od Zlínského kraje
v rámci Podprogramu na obnovu
venkova – dotační titul č.1. Výběrové
řízení na tuto akci vyhrála firma PRU−
FIA spol. s. r. o. z Nivnice s nabídko−
vou cenou 1 338 324 Kč bez DPH.
Podpora od Zlínského kraje ve formě
dotace bude poskytnuta ve výši
49,56 % celkových a skutečně způso−
bilých výdajů projektu a měla by být
ve výši 663 273 Kč. Zbývající část ceny

díla musíme opět hradit z vlastních
zdrojů. Oprava byla zahájena 2. 7.
2012 a dle smlouvy musí být dokon−
čena 24. 8. 2012. To znamená, že žáci
naší ZŠ budou po prázdninách pou−
žívat již opravené WC spolu s jedním
bezbariérovým WC pro tělesně posti−
žené děti.
Na připravovanou investiční akci
s názvem Chodník u komunikace II/
422 jsme také žádali o příspěvek z roz−
počtu Státního fondu dopravní infra−
struktury (SFDI) z programu zaměře−
ného na zvýšení bezpečnosti dopravy.
Příspěvek je poskytován do výše 70 %
uznatelných nákladů. Předpokládaná
cena díla je 2 214 000 Kč a požadovaný
příspěvek dosahuje výše 1 500 000 Kč.
Z vlastních zdrojů bychom měli do−
platit asi 700 000 Kč.
Jedná se opravu chodníku na 1. řád−
ku, kde stávající chodník bude roze−
brán a bude vybudován nový chod−
ník ze zámkové dlažby šířky 1,5 m.
U horní autobusové zastávky bude
vybudován nový chodník ze zám−
kové betonové dlažby šířky 2m a do−
jde k jeho prodloužení až po přechod
pro chodce, který bude posunut dál
směrem k Medlovicím. Zároveň se
upraví autobusová zastávka a vše
bude provedeno bezbariérově. Hlav−
ním cílem této stavby je zvýšení bez−
pečnosti dopravy a zpřístupnění oso−
bám s omezenou schopností pohybu.
Osvětimanský zpravodaj

Schválené přidělené příspěvky na jed−
notlivé akce zveřejní SFDI v průběhu
druhého červencového týdne. Snad
budeme vybráni.
Po uzávěrce zpravodaje byla redakce
informována panem starostou O. Berkou,
že příspěvek na opravu chodníku
městys Osvětimany získal − akce tedy
bude v tomto roce realizována.
Dalším připraveným projektem, na
který jsme žádali o podporu z Ope−
račního programu životního prost−
ředí (OPŽP) v rámci oblasti podpory
6 − Zlepšování stavu přírody a kra−
jiny (ERDF), je projekt s názvem Re−
vitalizace ploch veřejné zeleně – Osvě−
timany. V prvním kole náš projekt
nebyl vybrán pro podporu z OPŽP,
ale na základě doporučení Řídícího
výboru OPŽP byla naše žádost zařa−
zena do tzv. zásobníku projektů, což
znamená, že máme ještě šanci pod−
poru získat. Základní aktivitou pro−
jektu je praktická realizace regene−
race prvků nelesní zeleně v intravilánu
obce Osvětimany. V rámci realizace
projektu proběhne regenerace dřevin
na 5 samostatných lokalitách v kata−
stru obce (hlavní park, park naproti
(máj), park u horní autobusové za−
stávky, školní zahrada a okolí škol−
ního hřiště).
V současné době se zpracovává
dokumentace nového Územního
plánu Osvětiman.
V prvním kole bylo zpracováno
a schváleno ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO
PLÁNU OSVĚTIMANY. Pořizovate−
lem se stal Městský úřad Uherské
Hradiště, odbor architektury, pláno−
vání a rozvoje. Na zhotovitele ÚZEM−
NÍHO PLÁNU OSVĚTIMANY bylo
vypsáno výběrové řízení, ze kterého
vyšel jako vítěz Ing. arch. Vladimír
Dujka s cenou za zpracování ve výši
300 000 Kč včetně DPH. Dokumen−
tace je členěna na dvě části: A. Návrh
územního plánu a B. Odůvodnění
územního plánu. Termín plnění je
členěn do tří fází: návrh 1. fáze bude
zpracována od 2. 4. 2012 po dobu
6 měsíců, 2. fáze do 3 měsíců po pře−
dání podkladů z projednání návrhu
s dotčenými orgány ze strany poři−
zovatele, 3. fáze – čistopis bude
zpracován do 1 měsíce po předání
podkladů ze strany pořizovatele, nej−
později však do 31. 10. 2013. Návrh
územního plánu se předloží k při−
pomínkování a bude veřejně projed−
náván.
Na spolufinancování při zhoto−
vení územního plánu byl požádán
Zlínský kraj formou žádosti O udě−
Osvětimanský zpravodaj

lení podpory v rámci PF02−12 Pod−
program na podporu obnovy ven−
kova (dotační titul 2) a rozhodnutím
výběrové komise byl projekt Územní
plán Osvětimany vybrán k poskyt−
nutí podpory Zlínským krajem ve
výši 150 000 Kč. Opět již podruhé
jsme byli u Zlínského kraje jako
žadatelé o podporu úspěšní.
Posledním zpracovávaným projek−
tem je ROZPRACOVÁNÍ AKTUALI−
ZACE PROGRAMU OBNOVY VEN−
KOVA OSVĚTIMANY 2011, které
bylo schválené zastupitelstvem
městyse – NÁVRH POV OSVĚTI−
MANY. Jde o určitou formu rozvojo−
vého plánu, který nemá závazný cha−
rakter, s časovým horizontem asi pěti
let. Jde o otevřenou záležitost, kterou
lze neustále upravovat, doplňovat
a postupně povyšovat na dokumen−
taci vyššího stupně a která by měla
být nápomocna zastupitelstvu měs−
tyse při stanovení postupu prací a eta−
pizaci realizace možných záměrů.
Zpracovatelem je Ing. arch. Jiří Hlou−
šek, jehož znalost problematiky Osvě−
timan je velká a jeho práce je v Osvě−
timanech a okolních obcích známa.
První návrh POV Osvětiman byl již
připomínkován zastupiteli a po za−
pracování bude návrh POV ještě jed−
nou předložen zastupitelům i obča−
nům Osvětiman, teprve pak vydán
v čistopise.
V rámci investičních akcí je ještě
připravována II. etapa ZTV − U Hřbi−
tova a ZTV − U Koupaliště.
Vážení občané, po zimě, která nám
nezpůsobila vážných problémů, při−
šlo období údržby zeleně. Prostorů,
o které se staráme na náklady měs−
tyse, stále přibývá, a proto je stále
obtížnější udržet naši obec čistou
a upravenou. Musím znovu apelovat
na občany, aby nezakládali černé
skládky a nehyzdili okolí našeho
městyse. V rámci údržby zeleně a pro−
středí v obci byla náročným způso−
bem zlikvidována skládka odpadu za
hřbitovní zdí, která byla po mnoho let
neřešena. Taktéž došlo k vyčištění
prostorů za hřbitovem u kostela od
náletových křovin, keřů a různých od−
padků a smetí. Práce to byla velmi
náročná a děkuji za ni nejen zaměst−
nancům městyse, a to jak stálým, tak
i přijatým na dobu určitou, ale také
manželům Magdálkovým, kteří jim
při těchto úklidových pracích vy−
datně pomáhali. Chraňme si přírodu
a naše životní prostředí. Nedovolme
nezodpovědným občanům, aby nám
ji ničili!

Sbírka na opravu
Kostela Sv. Havla a fary
Úřad městyse Osvětimany vy−
hlásil veřejnou finanční sbírku na
opravu místního kostela a fary.
Tyto významné památky jsou ne−
přehlédnutelnou dominantou
naší obce. Proto i Vám nabízíme
možnost přispět na jejich opravu
a podílet se tím na zvelebení na−
šeho městyse.
Sbírka byla zahájena 1. června
2011 a potrvá po dobu tří let
(do 31. května 2014).
Přispět můžete:
 Zasláním příspěvku na zvlášt−
ně zřízený bankovní účet
Název banky: Komerční banka
Adresa banky: Svatováclavská 450
686 45 Uherské Hradiště
Číslo účtu: 43 – 9217950227/0100
 Darovat peníze do poklad−
ničky na Úřadu městyse Osvě−
timany v pracovní dny v době
od 8.00 do 15.00 hodin.

Kabelová TV končí
Kabelová televize NOEL ozna−
muje, že v Osvětimanech končí
svoji činnost ke dni 30. 11. 2012.

Sběr nebezpečného
odpadu
se uskuteční ve středu 3. 10. 2012
v době od 16.00 do 18.00 hodin.

Turustická mapa
Na Úřadě městyse Osvětimany
je zdarma k dispozici turistická
mapa Velkomoravská poutní
cesta − systém cyklotras mikro−
regionu Buchlov.

Vážení občané, o kultuře sportu
a životě v obci se bude psát v jiných
příspěvcích. Dovolte mně proto,
abych všem občanům, kteří se do ži−
vota a dění v obci zapojují, podě−
koval za jejich důležitou, potřebnou
a nedoceněnou práci a popřál Vám
všem příjemné prožití období dovo−
lených, prázdnin a druhé poloviny
roku 2012.
Váš starosta Otakar Berka
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Ukončení pravidelného promítání na kinokavárně

Neubráníme se digitalizaci!

V

ážení filmoví diváci, filmová
představení v našem městysi
mají dlouholetou tradici a jsme
pyšní, že jako jedna z mála se udr−
žela i s nástupem domácích kin, pře−
žila masové rozšíření internetu,
stahování filmových kopií a jejich
šíření. Vždy jste si k nám našli cestu
a my jsme se snažili sestavit pro Vás
takový program, který by odpovídal
Vašim požadavkům. Těšilo nás, že se
páteční filmová představení stávala
místem setkávání všech věkových
generací, které pojil filmový příběh na
plátně a kdy mnohdy v sále vznikla
nepopsatelná atmosféra, kterou nelze
sezením doma u televize nebo u po−
čítače nikdy docílit. O to víc nás mrzí,
že pokrok ve filmovém průmyslu,
který přináší digitalizaci, nás v našem
kině o tyto společné zážitky ochudí.
Digitální zpracování filmu nabízí
divákovi nové možnosti. Kvalitní
zvuk, obraz i v 3D provedení. Bohu−
žel, nese s sebou i nároky na tech−
nické vybavení kina, které musí
splňovat normy pro digitální projek−
ci. V reálu to znamená opatřit do kina
kvalitní ozvučení, zakoupit výkonný
dataprojektor a počítač. Finanční ná−
roky se pohybují v řádu 3,5 mil Kč.
Digitalizace kina je tedy v současné
době pro městys nereálná. Možnost
digitální projekce nových filmů brzy
po premiéře navíc distributoři pod−
miňují i stanovenou hodnotou mini−
málního vstupného, která je v sou−
časné době přibližně dvojnásobná
oproti našemu vstupnému.
Možná namítnete, že digitální kina
jsou už dlouho a přece jsme v kině
promítali. Máte pravdu. Věci se mají
tak, že distributoři filmů v České re−
publice se snažili podporovat i nedi−
gitální kina a převáděli filmové ko−
pie na formát 35mm. Formát, který
léta panoval ve filmovém průmyslu.
Postupně se však počet těchto kopií
snižoval, takže jsme se čím dál více
potýkali s problémem sestavit atrak−
tivní program. Filmové hity se do
Osvětiman dostávaly s velkým zpož−
děním nebo vůbec. Bohužel pokrok
a rychlost jsou v tuto chvíli proti nám.
Téměř všechna velká města v ČR mají
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digitalizován aspoň jeden sál. Toto
kritérium bylo klíčovým pro dva nej−
silnější distributory filmových kopií
v ČR (Falcon a Bontonfilm), kteří ohlá−
sili konec distribuce nových filmů ve
formátu 35mm v prosinci 2012. Z to−
hoto důvodu nebude možné promí−
tat v našem kině žádný nový film od
těchto společností.
Je to trochu sobecké vůči malým
kinům a divákům nebydlícím ve vět−
ších městech České republiky. Ale
tržní společnost dost často zapomíná,
že život se netočí jen kolem peněz.
V květnu 2012 jsem se zúčastnila kon−
ference Digitalizace malých kin. Věř−
te, že tento problém řeší řada obcí
a hlavně nadšenců, kteří nechtějí zni−
čit dlouholetou práci a čas vynaložený
na udržení filmových projekcí. Jistou
možností by mohla být změna kina
na videokavárnu. Toto náhradní
řešení je také finančně náročné, ale
náklady jsou mnohem menší cca
350 000 Kč. Nepřináší tak kvalitní zvuk
a obraz, musí se počítat s větším odstu−
pem promítání od data premiéry, ale
zase nám nechává zadní vrátka v pří−
padě, kdyby došlo k dalším změnám
ve způsobu distribuce filmů.
Na druhé straně je třeba zmínit
i situaci, která podporuje spíše názor

o digitalizaci, nebo o převodu kino−
kavárny na videokavárnu neuvažo−
vat. Poslední dobou se velmi snížil
počet návštěvníků, kteří v pátek při−
cházejí do kina. Představení se neode−
hraje, ale půjčovné za film se hradí.
Na následující půlrok se nám ještě
s velkými obtížemi podařilo sestavit
program s několika novinkami. Vý−
běr byl těžký a omezený. Můžete
se těšit na české rodinné komedie
Modrý tygr, Tady hlídám já a hit
M. Poledňákové Líbáš jako ďábel. Pro
nejmenší diváky jsme objednali Dobu
ledovou 4: Země v pohybu. Na své si
přijdou milovníci detektivek ve filmu
Sherlock Holmes: Hra stínů. Doporu−
čujeme Železnou lady, která vynesla
M. Streepové Oscara. A pro odreago−
vání Prci, prci, prcičky: Školní sraz
a Muži v černém 3.
V novém roce 2013 bude provoz
kina zachován, ale v programu už ne−
očekávejte žádné novinky. Budeme se
snažit sestavit program ze starších ti−
tulů. Jak dlouho se nám podaří Vás
oslovovat a provoz zachovat bude zá−
ležet jen na Vás, filmových divácích.
Doufáme, že se s Vámi v pátek večer
v kinokavárně setkáme v co nejvyšším
počtu!
Ing. Marie Marková,
programová pracovnice kinokavárny

Společenská kronika
Nově narození občané
Václav Novotný
Tadeáš Čimera
Na společnou cestu
životem se vydali
Lukáš Chrbját – Kamila Pončíková
Radoslav Motal – Kateřina Skřivanová
Tomáš Strýček – Adéla Maděrová
Zdeněk Ulrych – Magdaléna Maňásková
Významná životní jubilea
70 let
Marie Hlaváčová
Emil Lacko

Josef Miroš
Marie Jurkovská
Marta Šafaříková
75 let
Blažena Študentová
Miroslav Břustek
Ludmila Čevelíková
Božena Beránková
Marie Křemečková
František Geryšer
Antonie Hošková
80 let
Jiřina Klimková
85 let
Svatopluk Dvořan
Osvětimanský zpravodaj

88 let
Františka Ingrová
Vlasta Vyšinková
František Vyšinka
Nejstarší občanky našeho městyse
ostavily 91. narozeniny
Antonie Němcová
Františka Křemečková
Všem oslavencům přejeme
do dalších let štěstí, zdraví,
spokojenost…

Vítání Ondřeje Hozíka

Vítání Václava Novotného

Naše řady opustili
Miroslav Němec
Mária Prostináková
Marie Dvořanová
Maria Cahlíková
Svatopluk Dvořan
Vlastimil Ondráček
Milan Prostinák
Čest jejich památce.
Dana Hrušťáková, matrikářka

Vítání Davida Křemečka

Vítání Tadeáše Čimery

Poděkování pětašedesátníků
za důstojné přivítání
na Úřadě městyse
Osvětimany

P

o 50 letech jsme se setkali u školy, kte−
rou jsme opustili v roce 1962. Školou nás
provedl pan ředitel P. Orlický a my na−
sávali atmosféru těch krásných mladých let.
Vzpomínali jsme na úsilí pánů učitelů, kteří se
nás snažili vzdělávat. Tenkrát byly, asi pro
většinu z nás, nejlepší prázdniny. Přesto ale
máme některé paní učitelky a pány učitele
v úctě dodnes. Jejich jména netřeba vzpomínat,
máme každý toho „svého“ ve své paměti.
Velké poděkování patří za důstojné přiví−
tání v obřadní síni městyse Osvětimany. Na
všechny padla krásná nostalgie z celého ob−
řadu. Děkujeme panu starostovi O. Berkovi
za jeho projev, paní D. Hrušťákové za milé
přivítání a paní učitelce M. Vaculíkové za krás−
nou recitaci. Celý obřad provázely krásné pís−
ničky v podání manželů Krýsových a paní
Mičkové, na varhany je doprovázela paní Mi−
rošová. Celý scénář obřadu měl vysokou úro−
veň díky všem, kteří nám jej připravili.
Vážíme si toho zážitku a přejeme Vám
všem ve Vaší činnosti hodně spokojených spo−
luobčanů, jako jsme byli my, ročník 1947.

Pětašedesátníci

Všichni naši učitelé

Za všechny spolužáky Marie Blechová
Osvětimanský zpravodaj
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Příroda

Studánka sv. Gorazda

N

a počátku nebylo slovo, jak
se praví v bibli, ale nápad.
Nápad zrekonstruovat lesní
studánku pod horou sv. Klimenta
nazývanou „Gorazdova studánka“.
S touto myšlenkou přišel kronikář
městyse Lubomír Berka a podpořil jej
starosta Otakar Berka, který zahájil
jednání s ředitelem Lesního družstva
Osvětimany Miroslavem Struhou. Ten
vyjádřil souhlas a velkou ochotu po−
dílet se na opravě studánky, a to za
finanční podpory Lesního družstva
Osvětimany. Další pomoc přislíbil
Aleš Pfeffer, člen zastupitelstva, který
sehnal partu obětavých nadšenců,
kteří byli ochotni ve svém volném čase
pomáhat. Hajný Richard Struha zajis−
til kvalitní lipové dřevo. Ve středu
28. března 2012 se u sv. Gorazda sešli
Miroslav Struha, Otakar Berka, Aleš
Pfeffer, Miloš Peška a Lubomír Berka.
Na místě byly dohodnuty veškeré
práce na opravě studánky a jejího blíz−
kého okolí. Termín dokončení je
podle ředitele Miroslava Struhy jas−
ný. „Studánka bude opravena do
klimentské pouti“, řekl M. Struha. Ta
letos připadla na neděli 27. května.
Lesní družstvo si vzalo na starost sa−
motnou studánku (kamenná vyzdívka,
stažení prameniště a dřevěná stříška
nad pramenem). Aleš Pfeffer a jeho
kamarádi pod uměleckým vedením
keramika a sochaře Martina Bureše

Socha svatého Gorazda

vyráběli dřevěný kříž, postarali se
o nové dřevěné lavičky, kamenné vy−
dláždění okolí a instalovali sochu sv.
Gorazda, kterou vytesal sám Martin
Bureš alias „Baryk“. Nádherná socha
umístěná nad studánkou tvoří výraz−
nou dominantu tohoto malebného les−
ního zákoutí a dodává mu mystický
nádech. Na opravě studánky se po−
díleli dále tito lidé: Radek Motal, Petr
Chaloupka ml., Václav Klíger, Zde−
něk Drobil, Rudolf Colty Širůčka,
Lukáš Běhůnek a Daniel Janča.
Oficiální otevření zrekonstruo−
vané studánky sv. Gorazda proběhlo

v pátek 25. května za účasti členů
představenstva Lesního družstva
Osvětimany v čele s ředitelem Miro−
slavem Struhou a starostou městyse
Osvětimany Otakarem Berkou. V den
konání svatodušní pouti na hoře sv.
Klimenta v neděli dopoledne 27. květ−
na, pak pan farář Anton Kasan stu−
dánku vysvětil.
Dobrá věc se podařila. Ať studánka
poslouží svou lahodnou pramenitou
vodou všem návštěvníkům našich
krásných a kouzelných Chřibů, kteří
zde najdou romantickou oázu klidu.
L. Berka, kronikář městyse

Parta obětavých
nadšenců

Kříž
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Historie

Vzpomínka na nadporučíka Oldřicha Pechála

L

etos na jaře uplynulo již 70 let
od tragických událostí, které se
tehdy odehrály v malé slo−
vácké vesnici Vřesovice, ležící na
úpatí Chřibů. Tato smutná tragédie
postihla široké okolí a zasáhla do
mnoha lidských osudů v celém regi−
onu. Čas rychle plyne, už je to dost
dávno a pamětníci těchto událostí již
většinou zemřeli, a tak se zapomíná.
Na hrdiny bychom však zapomínat
neměli. Tato krátká vzpomínka je vě−
nována nadporučíku Oldřichu PE−
CHÁLOVI, veliteli skupiny ZINC,
která operovala na jaře 1942 v oblasti
Chřibů.
Oldřich Pechál se narodil dne
12. května roku 1913 v Osvětimanech,
v domě číslo 15. Jeho otec Josef zde
působil na hrušovském statku jako
hajný. Dětství prožil na hájence ve
Vřesovicích, kam byl jeho otec přelo−
žen. Po absolvování obecné školy
vystudoval Oldřich osmileté gymná−
zium v Kyjově a v roce 1934 zde ma−
turoval. Pak nastoupil na Vojenskou
akademii v Hranicích, kde byl v hod−
nosti poručíka slavnostně vyřazen
dne 1. 8. 1937. Jako důstojník sloužil
na Slovensku v kasárnách v Turčian−
ském Martině. Hned po okupaci Čes−
koslovenska v 1939 emigroval přes
Balkán do Francie, tam se jako velitel
jednotky zúčastnil bojů proti Něm−
cům. Po porážce Francie uprchl do
Velké Británie. Zde v rámci speciál−
ního výcviku absolvoval několik
kurzů. Ve Skotsku to byl základní
sabotážní kurz, dále parašutistický,
v Londýně pak šifrovací a speciální
zpravodajský. Sám se dobrovolně při−
hlásil k paravýsadku do okupované
vlasti. Tehdy v Londýně 21. února 1942
napsal: „Můj úkol tkví v zásadě v tom,
že společně s dvěma jinými přísluš−
níky československé armády budu
odeslán do vlasti, abych zde pomohl
navázat technické spojení s českoslo−
venským ústředím ve Velké Británii
a vyhledat na základě konkrétních
údajů styk s naší domácí organisací,
které budu v její zodpovědné práci
nápomocen. Učiním podle mého nej−
lepšího vědomí a svědomí vše, abych
tento úkol, k jehož provedení jsem se
dobrovolně přihlásil, úspěšně splnil.“
Osvětimanský zpravodaj

Den D nastal v pátek 27. března
1942, kdy v 19.55 hod. odstartovalo
letadlo Halifax s polskou posádkou
a se dvěma skupinami: ZINC a OUT
DISTANCE na palubě. První z nich
velel nadporučík O. Pechál, členové
rotmistr Arnošt Mikš a telegrafista
svobodník Viliam Gierik. Velitelem
druhé skupiny byl nadporučík Adolf
Opálka, desátník aspirant Kolařík
a rotný Karel Čurda. Byl to osudný
let. Polský pilot vůbec nezvládl navi−
gaci a přesnost výsadku. Později se

ukázalo, že v každé skupině byl jeden
zrádce. V sobotu 28. března 1942
v 1.15 hodin byla z výšky 250 m vy−
sazena skupina ZINC. Měla seskočit
do Chřibů asi 4 km od Vřesovic, ale do−
padla na Slovensku u Gbel. Skupina se
zde rozdělila s tím, že se pokusí pře−
jít přes střežené protektorátní hranice
na Moravu a v Chřibech se všichni
sejdou. V noci z 29. na 30. března 1942
přecházel hranice u obce Petrov nad−
poručík O. Pechál a u potoka Radě−
jovka byl zastaven dvěma celníky,
kteří jej legitimovali a chtěli odvést na
strážnici. Pechál při potyčce jednoho
zastřelil, druhého smrtelně zranil a sám
uprchl. Zde se dopustil osudné chyby.
Svoji falešnou legitimaci na jméno Ol−
dřich Pešar nestačil německému celní−
kovi vzít. Gestapu se tak do rukou do−
stala fotografie, podle které byl velmi
brzy Oldřich Pechál identifikován.
Nastal krutý boj s časem. Stačil ještě
v noci tajně navštívit své rodiče a se−
tkat se na Nové louce u Osvětiman

s členy skupiny Mikšem a Gierikem,
kterým řekl: „Náš úkol je ztracen,
nedá se nic dělat, každý se musí pro−
tloukat na vlastní pěst…“. Oldřich Pe−
chál zůstal v úkrytu chřibských lesů, ti
dva se vydali k Brnu, kde se rozdě−
lili. V. Gierik po pár dnech skončil
v Praze. Zde se sám přihlásil na poli−
cejním ředitelství a dostal se do ru−
kou gestapa do Petschova paláce.
Začal mluvit a udávat. A. Mikš se při
přestřelce s protektorátními četníky dne
30. dubna 1942 zastřelil ranou z pistole
u obce Lužná na Křivoklátsku.
Oldřich Pechál zatím unikal gesta−
pu. Ukrýval se v Chřibech, pak v Ko−
ryčanech u učitele Cyrila Žižlavského,
dále v Blišicích u rolníka Berky a na faře
ve Ždánicích u faráře Kostihy.
Odtud prchl těsně před zatčením,
pak se ale dostal do rukou placeného
konfidenta gestapa Viktora Ryšánka.
Ten jej zrádně vylákal do chaty č. 157
na Kníničské přehradě. Tam byl Ol−
dřich Pechál přemožen velkou pře−
silou brněnských gestapáků a dne
2. června 1942 zatčen.
Jeho rodiče, bratr Klement a sestra
Božena s manželem Janem Žižlav−
ským byl zatčeni hned na Bílou so−
botu 4. 4. 1942 a dne 12. 6. 1942 v Kou−
nicových kolejích všichni popraveni.
Lov na Pechála vyvolal přímo řetězo−
vou reakci, lavinovou smrt. Velmi brzy
bylo na Kyjovsku pozatýkáno a popra−
veno více jak 25 lidí. Přišla doba „heyd−
richiády“ a Němci se krutě mstili.
Nadporučík O. Pechál přes krutý
výslech nepromluvil a dne 30. 6. 1942
byl odsouzen k trestu smrti, který byl
vykonán dne 22. 9. 1942 v koncentrač−
ním táboře Mauthausen. Choval se
velmi statečně a před smrtí vykřikl:
„Mne oběsit nesmíte, já jsem britský
důstojník.“ Tím se uzavřela životní
kapitola odvážného hrdiny a stateč−
ného vojáka.
Jeho hrdinství bylo po zásluze
oceněno až po skončení války. Dne
22. 10. 1945 byl vyznamenán Česko−
slovenským válečným křížem 1939
„In memoriam“ a 1. 12. 1945 povýšen
„In memoriam“ na kapitána a štáb−
ního kapitána pěchoty.
Tuto vzpomínku věnoval slavnému
rodákovi z Osvětiman L. Berka, kronikář
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Školství v naší obci

Mateřská škola Osvětimany

Karneval

L

éto je v plném proudu, my jsme
opět završili jeden školní rok
a zase přišlo loučení. Letos
opustilo naši školku šest chlapců:
Tadeáš Pelikán, Adam Vrtal, Ondřej
Hlaváček, Daniel Čevelík, Jakub Va−
šek a Vojtěch Struha. Již tradičně jsme
se s nimi rozloučili „Malou maturit−
kou“, ve které ukázali, že toho už
hodně vědí a umí a zaslouží být pa−
sováni na školáky ZŠ.
Na tuto akci byli přizváni rodiče ma−
lých školáčků, vedení ZŠ, pan starosta
a ostatní zástupci Městyse Osvětiman,
zástupci z Kulturní komise, Klubu žen,
Sdružení rodičů, Divadelního spolku,
paní kuchařky, pan školník, senioři
z DPS a další hosté. Bylo to příjemné
odpoledne a kluci si odnesli spoustu
pěkných dárků, které dostali od MŠ, SR,
městyse i ostatních hostů.

Výhodou pro naše malé školáčky
je úzká návaznost MŠ přímo na ZŠ.
Děti znají prostředí školy z různých
kulturních akcí a návštěv tělocvičny
ZŠ. Nemají proto strach z nezná−
mého prostředí a lehce se ve škole
adaptují.
Na zápis do MŠ v květnu přišlo
5 dětí: Tereza Slováková, Jakub Kře−
meček, Monika Prostináková, Hana
Hrabcová a Tereza Laštůvková.
Všechny děti byly přijaty k předškol−
nímu vzdělávání a v současné době
projevilo zájem o naši MŠ několik
dalších rodičů i z okolních obcí.
I ve 2. pololetí školního roku 2011/
2012 jsme připravili pro děti kromě
každodenních výchovných a vzdě−
lávacích aktivit spoustu dalších kul−
turních zážitků, exkurzí, projektů
a výletů. Nadále spolupracujeme

Exkurze ve firmě V.P.M.−TRANS UH
strana 8

Plavecký výcvik ve Vřešovicích

s okolními MŠ a některé akce plá−
nujeme společně. Přijíždí za námi
loutkaři a herci z divadla Šikulka, Di−
vadla p. Horáka, Divadla paní Janeč−
kové, Slováckého divadla a zcela
ojedinělým zážitkem bylo letos i kou−
zelnické představení. Své dovednosti
si děti změřily při společné pěvecké
a literární soutěži s dětmi MŠ Medlo−
vice. Odnesly si medaile a pěkné
dárečky. Velkým zážitkem bylo před−
vedení dravců skupinou Seiferos
z Brna. Děti se seznámily s mnoha
druhy dravých ptáků, jejich způso−
bem života a lovu.
Velká část našich činností je zamě−
řena na pozorování přírodních jevů,
ochranu přírody a život zvířátek. Děti
už vědí, co přírodě škodí, jak ji
mohou chránit, umí rozpoznat ne−
vhodné chování jiných lidí, znají, že
odpadky do přírody nepatří. V rámci
ekologické výchovy se učíme hravou
formou třídit odpad podle materiálů,
rozpoznáme některé zvlášť nebez−
pečné odpady, které do popelnice ne−
patří, a jsou pro ně určena zvláštní
místa, kam se ukládají. Moc si vá−
žíme iniciativy rodičů z klubu
Včelka, kteří sami zorganizovali sběr
starého papíru a peníze věnovali
naší MŠ.
V zimě jsme pomáhali zvířátkům
přežít tím, že jsme docházeli ke kr−
melcům a nosili jim různé dobroty.
Také jsme vyprovodili zimu ze vsi
a utopili Morenu. Od dubna do
června probíhal plavecký výcvik dětí
v bazénu ve Vřesovicích. Na jaře se
uskutečnila návštěva za mláďaty zví−
řat na hájence. Přivítali jsme pásmem
Osvětimanský zpravodaj

básniček nové občánky městyse Osvě−
timany a potěšili naše spoluobčany
a seniory v DPS vystoupením k Vá−
nocům a ke Dni matek. Zajímavá byla
výprava k přehradě spojená s hrou
„Na stopaře“, plněním úkolů a hle−
dáním pokladu.
Protože máme v MŠ převahu
chlapců, nepřekonatelným zážitkem
byla exkurze do dopravní firmy V. P.
M.−TRANS, ve které jsme viděli ka−

miony i zevnitř, myčku v provozu,
práci automechaniků. Všem nám také
chutnalo výborné občerstvení. Touto
cestou chceme moc poděkovat za
spoustu sponzorských darů, hraček,
odvoz sběru, za nové polštáře a veš−
kerou ostatní iniciativu a za dobrou
spolupráci manželům Vykoukalovým
a Pelikánovým.
Také děkujeme všem ostatním ro−
dičům dětí, SR, Klubu žen a členům

ochotnického divadla za spolupráci,
dárky pro děti a sponzorské dary
k Vánocům, k MDD i během celého
roku.
Přejeme všem dětem, jejich rodi−
čům a spoluobčanům hodně pohodo−
vých letních dnů, načerpání nových
sil a po prázdninách se těšíme na nové
společně strávené chvíle a příjemnou
spolupráci.
Věra Rusňáková, vedoucí učitelka

Základní škola
Přehlídka ŠD

Dravci

D

ruhá polovina školního roku
2011/2012 utekla jako voda
nám všem − žákům, učitelům
i ostatním zaměstnancům školy. Sto−
jíme před jeho koncem a to v nás
vzbuzuje smíšené pocity – určitě ze−
jména pocity radosti z blížících se
prázdnin, ale možná i pocity smutku,
že pro některé končí jedna důležitá
etapa jejich života. I naši prvňáčci nám
povyrostli, pořádně se ve škole zabyd−
leli a jejich pokroky ve čtení, psaní,
matematice a ostatních předmětech
jsou viditelné. Deváťákům, kteří je
uváděli první den v naší škole, stali
se jejich velkými kamarády a brzy už
opustí naši školu, přejeme, aby se jim
na jejich budoucím působišti dařilo
a aby na léta strávená v naší škole
vzpomínali rádi.
Ve 2. pololetí školního roku žila
škola opět zajímavými aktivitami, ať
už šlo např. o projektovou činnost, tak
soutěže sportovní, vědomostní či
zájmové, dále exkurze, besedy, před−
nášky, divadelní představení. Připo−
meňme si ve zkratce alespoň ty nej−
významnější.
Budoucí prvňáčky jsme přivítali
u zápisu v polovině ledna. U vchodu

Osvětimanský zpravodaj

je čekala děvčata z 9. ročníku v pře−
vlecích pohádkových postav. V září
2012 zahájí u nás povinnou školní do−
cházku 18 prvňáčků.
Sportovní den na počátku února
přijali nadšeně všichni žáci. Počasí
přálo, sněhu bylo dost, teploty se po−
hybovaly mírně pod bodem mrazu
a nechybělo ani sluníčko. Prostě
přímo ideální počasí, abychom si užili
lyžování a bobování na místní sjez−
dovce Na Srubu a bruslení na škol−
ním kluzišti.
Na 28. březen se žáci 1. stupně moc
těšili. V tento den jsme totiž oslavili
Den učitelů zcela netradičím způsobem.
V projektu s názvem Den naruby se
prezentovali žáci 9. ročníku, kteří si na
celé dopoledne vyměnili role s našimi
učiteli. Projektu předcházela ze strany
žáků náročná a zodpovědná příprava
náplně hodiny, pomůcek a konzultace
s vyučujícími. A že deváťáci v nových
rolích obstáli na jedničku, o tom svěd−
čil potlesk žáků a pochvalná vyjád−
ření učitelů. Projekt, který byl zábavný
a žákům se líbil, v příštím roce určitě
zopakujeme a ještě vylepšíme.
Víte, jak se daří šelmám v naší pří−
rodě? A jsou vůbec pro naši přírodu

důležité? Co prozrazují stopy v blátě
a sněhu? Odpověď na tyto a další
otázky se žáci dozvěděli v přednášce
Velké šelmy v naší přírodě s pra−
covníkem hnutí Duha Olomouc
28. února. Také si poslechli zvukovou
nahrávku hlasů vlků a prohlédli si
ukázky odlitých stop. Z příjemných
hodin si žáci odnesli hodně prožitků
a zajímavých poznatků.
Na počátku dubna jsme na škol−
ním hřišti již poněkolikáté přivítali
pracovníky ze Záchranné stanice Sei−
feros. Přivezli s sebou mnoho drav−
ců, které nám postupně předváděli.
Více než hodinový zábavný výklad
o zajímavostech ze života těchto vzác−
ných ptáků spojený s ukázkami vý−
cviku těchto opeřenců nás doslova
nadchl. Během ukázky letu orla bělo−
hlavého se však tento něčeho vylekal
a uletěl z areálu školy. Podle vysílač−
ky, kterou měl na noze, se brzy zjisti−
lo, kde se pohybuje a museli si pro
něj dojet do Medlovic. Zajímavý pro−
gram s třešničkou na samý konec se
nám moc líbil.
Naše školní družina se může po−
chlubit hned několika úspěchy.
V dubnu jsme u nás v tělocvičně
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uspořádali literárně−dramatickou pře−
hlídku, které se zúčastnilo 5 družin
z okolních vesnic. Naše děti se před−
vedly s pěknou pohádkou Popelka, kte−
rou sehrály i u příležitosti Dne matek.
V květnu se uskutečnil ve Zle−
chově turnaj ve florbale školních dru−
žin, a to pěti družstev ze Zlechova,
Tupes, Buchlovic, Polešovic a Osvěti−
man. Do Osvětiman přivezli naši žáci
zlatý pohár. Vítězné družstvo hrálo
v této sestavě – O. Broda, O. Dudák,
M. Hlaváč, V. Pfeffer, B. Rajsigl,
O. Vašek a M. Vrtal. Tomuto skvě−
lému mužstvu patří dík za výbornou
reprezentaci družiny a školy.
30. dubna se školní hřiště stalo dě−
jištěm sletu čarodějnic. V Den čaro−
dějnic si čarodějové a čarodějnice
poměřili síly a schopnosti v různých
disciplínách – srážení čarodějných
hub, porážení lektvarů, běh v gu−
mákách s havětí, let na koštěti, skok
přes oheň a doplňování zaříkávadel.
Pěkné slunné odpoledne bylo zakon−
čeno táborákem.
„Energie a její využití“, takový
název nesl projekt ke Dni Země, do
kterého se zapojili žáci z 5.−9. třídy.
Na stanovištích pro ně byly připra−
veny teoretické i praktické úkoly –
luštění křížovky, vyhledávání infor−
mací o přiděleném energetickém
zdroji, tvorba plakátu a pohlednice
pro Zemi, opatření pro úsporu ener−
gie v domácnosti. Zhlédli také doku−
ment o problémech naší planety. Své
výtvory a nabyté informace nakonec
prezentovali v tělocvičně školy. Pro−
jekt přinesl nejen nové vědomosti, ale
hlavně zamyšlení nad ekologickými
problémy současnosti.
V letošním školním roce se mů−
žeme chlubit mnoha sportovními
úspěchy, a to v Atletické olympiádě
prvního stupně základních škol
v Uherském Hradišti, která se konala
11. května. Tentokrát soutěžili vy−
braní žáci 3. a 5. třídy ve čtyřech
disciplínách a bodovali mezi žáky
z 12 škol Uherskohradišťska. Našimi
nejúpěšnějšími atlety se stali Václav
Pfeffer − 1. místo ve skoku do dálky,
Patrik Pecha – 4. místo ve skoku do
dálky, Tereza Vaculíková − 4. místo
ve skoku do dálky. Všichni byli
pyšní na to, že předčili i školy se spor−
tovním zaměřením.
Je třeba vzpomenout i úspěchy
v dalších soutěžích. Gábina Pešková,
žákyně 9. ročníku, obsadila v okres−
ním kole olympiády v českém jazyce
mezi více než šedesátkou soutěžících
pěkné 5. místo, Ťáňa Svozilová
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Z literárních prací
žákyň ZŠ Osvětimany
JARO

VÝMĚNA ZEMĚ

Tereza Vaculíková, 3. tř., 8 let

Hana Klučková, 2. tř.

Jaro, jaro, jaro,
kde ses tady vzalo?
Přišla zima, už tu není
a ty ťukáš na stavení.
Sluníčko se na nás směje,
paprsek se v dubnu chvěje.
Za pár týdnů na paloučku
bude spousta petrklíčků.
1. PŘEKVAPENÍ
Alenka Berková,
úryvek z literární práce

Došla jsem jednou ze školy a bála
jsem se, protože jsem dostala pět−
ku. Máma a táta se na nic neptali
a zavezli mě k babičce na chatu. Ří−
kali, že pro mě hned přijedou, a že
ta pětka nevadí. Byla jsem udivená
víc než moje babička.
Přijeli pro mě až za pět hodin. Prý
mě doma čeká překvapení, ale ne−
řekli jaké. Přijeli jsme domů a něco
divného stálo na zahradě. Byla to
stáj. Myslela jsem si, že tam určitě
někde bude kůň. Mýlila jsem se.
Byla to krásná, vraná klisna. Začala
jsem jí říkat Střela.
Bylo tu pro ni i vybavení, napří−
klad sedlo, uzda a deka. I pro mě
tu bylo vybavení – jezdecké obleče−
ní. Stála jsem tam bez hnutí a jen
jsem civěla na tu klisnu. Jak jsem se
vzpamatovala, popadla jsem sedlo,
uzdu a jezdecké oblečení a osedlala
jsem ji. (…)
v okresním kole olympiády v anglic−
kém jazyce pak 12. místo. Zapojili
jsme se svými příspěvky do okres−
ního kola literární soutěže, kterou vy−
hlašuje Knihovna B. B. Buchlovana
v Uh. Hradišti a dvě žákyně přivezly
ze slavnostního udílení cen vý−
znamné ocenění. H. Klučková ze
2. třídy získala v 1. kategorii − próza
krásné 2. místo a T. Vaculíková ze
3. třídy 3. místo v kategorii poezie.
Uskutečnilo se školní kolo pěvecké
soutěže Zazpívej, slavíčku. V po−
dobné soutěži s názvem Tupeský
džbáneček získal M. Šilhavík 3. mís−

Jedna holka Johana měla žluté
vlasy. Šla do země, kde se všechno
vyměňuje. Když tam vešla, začaly
se jí také zbarvovat vlasy. Ale co to?
Uviděla koně, který na ni promluvil:
„Šel jsem do této země a zbarvilo se
mi tělo.“ „Chudáčku koníčku, já jsem
šla do této země a zbarvily se mi
vlasy. Chápu, jak ti je, ale jediný
způsob jak to změnit, je utrhnout
kytku jménem lilientum. Já ti ji na−
jdu tam za těmi horami.“
„Ale buď opatrná, je tam liška,
tak si dej pozor!“ „Budu opatrná,
neboj se, koníku. Není to moc dale−
ko, když si vezmu s sebou vodu, tak
to daleko nebude.“ Tak šla a šla
a došla k prvnímu nebezpečí. „Ach
to ne, tekutý písek!“ Uviděla strom
a ještě sekyru a začala ten strom se−
kat, až ten strom spadl přes ten te−
kutý písek. „Hurá!“ zakřičela Jo−
hana a šla dál. Přišla k mostu. „Co
tady chceš?“ ptá se liška. „Chci si
utrhnout kytku lilientum. Hele, vi−
díš tu slepici?“ A protože ta liška
byla hloupá, tak šla za tou slepicí.
A Johanka utrhla kytku a utekla
pryč. A liška zakřičela: “Stůj!“ Ale
Johanka utíkala ke koníkovi. Koník
říká: „Ty jsi to zvládla! Jestli chceš,
můžeš si mě nechat.“ Tak spolu Jo−
hanka s koníkem šťastně žili a jestli
nezemřeli, tak tam žijí dodnes.
Text byl opraven a přepsán
ve spolupráci s autorkou.

to. V okrskové recitační soutěži obsa−
dila Valérie Škrabalová z první třídy
pěkné 1. místo.
Zajímavou exkurzi, která navazo−
vala na dubnový projekt Energie a její
využití, podnikli žáci 8. a 9. ročníku
do přečerpávající elektrárny Dlouhé
Stráně.
21. května byla zahájena na naší
škole třítýdenní celoplošná zkouška
ověřování výsledků žáků na úrovni
5. a 9. ročníku, v 8. třídě si zase ně−
kteří žáci vyzkoušeli testování SCIO
z českého jazyka, matematiky a vše−
obecných znalostí.
Osvětimanský zpravodaj

Od 16. dubna do 18. června 2012
absolvovali žáci druhého a třetího
ročníku 10 lekcí plaveckého výcviku
v bazénu ve Vřesovicích. Naučili se
plavat různými styly, potápět se, splý−
vat, lovit předměty, hrát vodní pólo
aj. Závěrečná hodina byla věnována
závodům v plavání. Vítězové byli
odměněni pěknými diplomy. Všichni
žáci 3. třídy byli šikovní a splnili pod−
mínky k získání tzv. Mokrého vysvěd−
čení, které jim bude předáno spolu
s vysvědčením na konci roku.
Tento školní rok opustí naši školu
14 žáků. Kvalitní a systematická pří−
prava na přijímací zkoušky probí−
hala od začátku roku, zejména v čes−
kém jazyce a matematice, dále
v kroužku českého jazyka a matema−
tiky. Tři žáci byli přijati ke studiu na
gymnázia, další na střední odborné
školy s maturitou a odborná učiliště.
Rozsáhlý areál školní zahrady, po−
zemků a školního hřiště si vyžaduje
stálou pozornost v průběhu celého
roku, zejména od jara do podzimu.
Na přírodě v našem blízkém okolí
máme zároveň možnost pozorovat její
proměny ve všech ročních obdobích.
Letos jsme věnovali zvýšenou po−
zornost práci na školním pozemku,
který si všechny třídy 1. stupně osá−
zely podle svého. A tak budeme sklí−
zet např. hrách, okurky, brambory,

Rozloučení s deváťáky

fazoli, tykve
a slunečnice.
Starší žáci ze
2. stupně se zase
starají o ovocný
sad a vinici,
stříhají stromy
a keře, hrabou
trávu a pomáha−
jí při drobných
pracích údržby
areálu. Na úpra−
vě květinových
záhonů se podí−
lejí hlavně děv−
čata, která sá−
zejí předpěstované květiny ze škol−
ního skleníku, okopávají je a starají
se o výsadbu v okrasných truhlících.
Konec školního roku bývá v naší
škole zpravidla hektický, ale i plný
zajímavých událostí. U p. místosta−
rosty byli přijati nejlepší žáci školy,
děti 2. a 6. ročníku navštívily hasič−
skou stanici v Uh. Hradišti, žáci 4. roč−
níku se zúčastnili výukového prog−
ramu na dopravním hřišti v Uh.
Hradišti a vybraní žáci soutěžili o tzv.
Buchlovský kopačák.
Ve dnech 20.−21. června obhajovali
žáci 9. třídy své závěrečné práce ve
4. ročníku tzv. Absolventských prací
na témata, která si zvolili podle
svých zájmů – Tetování a piercing,

Den Země

Bojová umění, Papoušci, Počíta−
čová závislost, Společenský tanec,
Omamné látky, Fotbal a Hokej, Osvě−
tim, Řecká mytologie, První pomoc
při zlomeninách, Rock a Tatra. Růz−
norodost zaměření témat naznačuje,
že šlo o příjemně strávené a informa−
cemi nabité dva dny. Navíc žáci pro−
kázali, čemu se za 9 let docházky na−
učili, a nezklamali.
V posledním týdnu tohoto škol−
ního roku se uskuteční sportovní den
na školním hřišti a koncert dechové
hudby. A pak nastává čas, ve kterém
budeme dávat do pořádku naše tří−
dy, kabinety a šatny, rozdávat vý−
kresy, uspořádáme tradiční burzu za−
pomenutého oblečení, odevzdáme
učebnice... A nastane poslední den –
den vydávání vysvědčení, den slav−
nostního loučení s našimi deváťáky
v tělocvičně a u p. starosty, den vel−
kých emocí, den loučení se všemi, se
kterými jsme se tu potkávali v letoš−
ním školním roce po deset měsíců.
A budou nám chybět.
Ale jako kdysi řekli absolventi jed−
noho 9. ročníku na rozloučenou, že
tam, kde se zavřou jedny dveře, ote−
vírají se dveře jiné. Přejeme všem žá−
kům, učitelům, zaměstnancům a přá−
telům naší školy léto plné sluníčka
a pěkných zážitků.
Pracovníkům městyse Osvětimany
a Sdružení rodičů děkujeme za celo−
roční spolupráci a podporu. Další
informace o činnosti školy nalez−
nete na našich webových stránkách
www.zsosvetimany.cz.
Mgr. Petr Orlický, ředitel školy
Mgr. Milena Vaculíková,
zástupkyně ředitele

Navštivte www.zsosvetimany.cz
Osvětimanský zpravodaj
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Spolková činnost

Soutěživé hry
pro děti

Na Kazatelně

U čertovské skály

Rozdávání odměn

Soutěž s hasiči

Den matek

Klub žen
Akce roku 2012
4. 2. Soutěživé hry pro děti
8. 5. Poznáváme naše okolí
13. 5. Den matek
26. 5. Den dětí

Příprava langošů

Připravované akce
Září: Poznáváme naše okolí
Listopad: Lampionový průvod
Prosinec: Mikuláš
Vánoční rozjímání
Za Klub žen Monika Hlaváčková
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Kreativní dílna
s herním koutkem Kamilka v Osvětimanech

P

o čtyřměsíční pauze jsem opět
začala pořádat kurzy pro děti,
maminky s dětmi i dospělé.
Kurzy jsem zahájila v březnu, a to jak
v Osvětimanech, tak i ve Stříbrnicích.
Jsem moc ráda, že je o ně zájem a sa−
mozřejmě ráda uvítám i nové tváře.
Neostýchejte se a přijďte se za námi
podívat. Od března jsme stihli vy−
robit spoustu nových věcí jako např.
vonné svíčky, mýdla, šumivé koule
do koupele, malované krabičky, en−
kaustické obrázky, fimo kachličky, stí−

rané textilní techniky, pletení z pa−
píru, malované kameny, soli do kou−
pele, velikonoční dekorace…
Za dva roky fungování dílny jsme
nevyrobili opakovaně stejnou věc
a můžu říct, že mám mnoho dalších
nápadů. Ráda se zapojím i do různých
akcí pořádaných pro děti.
V březnu jsem si založila faceboo−
kové stránky, kde se dozvíte spoustu
novinek o dílně, jako je např. projekt
Recyklohraní, dále se dočtete, co
v daném týdnu vyrábíme, kdy a kde

kurzy probíhají a můžete si prohléd−
nout spoustu fotek z kurzů. I nadále
mám rozvěšeny plakáty v obchodě
Martex, na náměstí, ve škole i školce.
Kurzy budou probíhat první 3 týdny
v létě, tak jestli Vás nebo Vaše dítě
baví tvořit různými výtvarnými tech−
nikami, jste srdečně vítáni. Provozní
dobu přizpůsobím dle Vašeho zájmu.
Na závěr chci poděkovat všem, co
navštěvují mé kurzy. Vždy Vás ráda
vidím.
Mgr. Kamila Blechová,
(tel. 724 970 875, 572 594 229)

Zdobená
zrcadla

Koupelové soli

Vzpomínky včelařovy

J

ako včelaření samostatný koníček
bývají i vzpomínky na různé pří−
běhy z praxe včelařské zdrojem
..útěch i v pozdních letech. První moje
vzpomínky jsou více než půl století
staré. Tenkrát byli v mé rodině vče−
laři dva. Můj otec a strýc Macalík. My
jsme měli troje včelstva ve stojanech,
částečně zateplených, které si vyrobil
otec. Dále se náš včelín pyšnil šesti sto−
jany po prastařečkovi Wajzrovi, které
byly udělány z lipového masívu. Strýc
měl ve včelíně osmero úlů Budečáků.
Ostatní včelaři, a bylo jich dost, vče−
lařili v různých typech úlů na všech
možných rámkových mírách podle to−
ho, co kdo sehnal nebo vytvořil vlastní
pílí. Některé úly a kláty byly skuteč−
ným uměleckým lidovým dílem. Naši
předkové se drželi přísloví, že úl med
nepotí. Zimy byly kruté, sněhu mnohdy
Osvětimanský zpravodaj

až po okna. Včely nestrádaly, vždy o ně
bylo dobře postaráno. Na zimy se před
česna stavěly různé zábrany z rákosu,
slámy, turčání apod. Včelám se vě−
novala velká péče, na jaře prohlídky,
do Velikonoc rozšiřování, doplnění me−
zistěn, usazování rojů, vytáčení medu,
zazimování, přikrmování a spousta
další práce. Pastvy bylo daleko více
než v dnešní době. Všechna pole
a sady se obdělávaly. Pole se nechá−
vala odpočívat a úhor poskytoval
po celé léto vydatnou snůšku. Medu
bývalo hojně a rojů také. Mnozí vzpo−
menou na lípu stojící na rynku, kde
o roje nebylo nouze. Tenkrát to bylo
tak, že kdo chtěl včelařit, chytl si roj,
usadil jej a včelařil. Nostalgické vzpo−
mínky mě zavedly do mého mládí.
Letošní jarní počasí včelaře potě−
šilo radostným bzukotem včelek, ne−

soucích plné košíčky pylu v první po−
lovině března. V dubnových dnech se
pak rozestřela kytice vonných korun
třešní, hrušní, jabloní, různých pláňat,
javorů a započala tak snůška jarní.
Nastala prohlídka a kontrola snůšky.
Ve Spářovech jsou rozsáhlé třešňové
háje, které žádný rok neodpočívají
a plní naše úly dobrým medem. Vče−
lař musí věnovat velkou pozornost pří−
pravě včelstev k rané a letní snůšce.
Toho dosáhneme rozvojem včelstva
v 6 týdnech před snůškou. Včely se líh−
nou po 21 dnech od nakladení vajíček.
Pak následuje příprava „mladušky“ na
létavku, ta trvá více než 10 dnů. V této
době koná mladuška práci uvnitř úlu
(čistička, krmička, strážkyně apod.).
Stav včelstev zůstává v tomto roce ne−
změněn. Kmenová základna zazname−
nává několik změn. František Šišák
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Sbor dobrovolných hasičů Osvětimany
Hasičské závody v Osvětimanech

S

bor dobrovolných hasičů začal
první polovinu tohoto roku
ve velkém. Jako každoročně byla
zimní část roku věnována údržbě
techniky a její akceschopnosti. Tak
tomu bylo i letos.

I přes toto se stala nepříjemná udá−
lost, když zamrzla voda v hasičské
cisterně při zásahu požáru rodin−
ného domu v Hostějově. Tato situace
mohla vzniknout i při cestě k místu
zásahu, protože venkovní teploty

Znáte dvouměsíčník Malovaný kraj?
Jde o nekomerční celobarevný
vlastivědný a národopisný časopis
Slovácka, který začal být vydáván
již v roce 1946. Dozvíte se v něm
o historii této oblasti,
místním folkloru, pří−
rodě, zajímavých osob−
nostech, výtvarném
umění, architektuře,
archeologii, turistice
a nejnověji též o tradič−
ních lidových jídlech
regionu. Samozřejmě
nechybějí ani oblíbené
vzpomínky pamětní−
ků, kalendář kulturních
a společenských akcí
na jihovýchodní Mo−
ravě a pohled do obsahů periodik
vydávaných v celé řadě obcí. Mož−
nost poslat do časopisu svůj článek
mají odborníci i občané se zájmem
o historii a folklor svého domova.
Za několik desetiletí trvání Ma−
lovaného kraje neexistuje na Slo−
vácku vesnice nebo město, o kterých
by se v časopise nepsalo, a to samo−
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mnohdy dosahovaly až
−20°C. I tak jsme u to−
hoto požáru byli ná−
pomocni a prováděli
likvidaci požářiště.
Okamžitě po příjezdu
byla hasičská zbrojnice
dovybavena přídav−
ným topením.
První letošní půlrok
byl na požáry velmi
obsáhlý. Obce Stříbr−
nice a Vřesovice se nám
postaraly o 5 zásahů
u požárů, což je docela
vysoké číslo. Ve Vřeso−
vicích to byly dokonce požáry dva
v jednom dnu. Jeden z nich ostrým zá−
sahem – hořela strouha s trávou a křo−
vím, druhý asi o dvě hodiny později
byl planým poplachem. V obci Stří−
brnice hořelo třikrát. Z toho při dvou
klasických přírodních požárech hořela
tráva na pasekách, při posledním zá−
sahu shořela kůlna i s dřívím.
Areál bývalého statku v Hruško−
vicích nyní slouží jako výcvikové
centrum HZS Zlínského kraje, kde
se školí dobrovolní hasiči z širokého
okolí. My jsme na tomto školení byli
seznámeni hlavně s pneumatickým
a hydraulickým nářadím, které slouží
k vyprošťování osob. Školení bylo
velmi zajímavé.
V květnu proběhlo tradiční Sta−
vění máje u parku. I letos se tato akce
velmi povedla a máj jsme postavili
za pomoci občanů Osvětiman s pod−
porou stojek ručně. Po stavění jsme
si udělali táborák, opekli špekáčky
a celý večer se příjemně bavili.
Pořádání Okrskových závodů v po−
žárním sportu připadla v květnu ten−
tokrát na nás. Akci jsme uspořádali
v areálu bývalého koupaliště, kde zá−
polily soutěžní týmy z okolních ves−
nic. Mužskému týmu se útoky nepo−
dařily, proto umístění nebylo takové,
jak bychom si představovali. Zato
ženské družstvo předvedlo skvělý vý−
kon. Porazilo děvčata ze Stříbrnic, díky
čemuž naše dívky získaly zasloužené
1. místo. Tolik o fungování v první po−
lovině roku 2012. Celý sbor přeje Vám
všem příjemné prožití letního období
bez požárů a nenadálých situací.
Stavění
máje

zřejmě včetně Osvětiman a jejich
okolí. Stejně tak může být článek
o Osvětimanech uveřejněn v ně−
kterém z příštích vydání periodika.
Malovaný kraj – to je
tradice pojatá moderně.
Můžete se o tom pře−
svědčit třeba na www.
malovanykraj.cz, kde
jsou podrobnější in−
formace o časopise, či
na www.publero.com,
kde si kompletní ukáz−
kové číslo dvouměsíč−
níku lze prohlédnout
v elektronické podobě.
Redakce Malova−
ného kraje, 17. listo−
padu 1a, 690 02 Břeclav (telefon
602 575 463; malovanykraj@se−
znam.cz) Vám na vyžádání ráda
pošle na ukázku výtisk časopisu
zdarma přímo domů. Na uvede−
ných kontaktech je možno vyří−
dit též předplatné – jako dárek jej
ocení např. i rodáci ze Slovácka
bydlící dnes mimo region.

Za výbor SDH Bc. Patrik Slovák
Osvětimanský zpravodaj

Myslivecká organizace

J

iž několik let žije na potoku Hruš−
kovice v naší obci Bobr evropský.
První hráz si vybudoval poblíž
..pálenice a postupně na potoku smě−
rem k pískovně zahradil potok dal−
šími hrázemi, nyní je jich šest. Bobr
dosahuje hmotnosti až 30 kg, tělo má
pokryté velmi hustou černohnědou
srstí. Je dokonale přizpůsoben ži−
votu ve vodě díky plovacím blánám
na zadních končetinách a uzavíra−
telným nozdrám. Uzavřít může také
tlamu hned za řezáky, které může
ve vodě plně používat. Oči jsou před
vodou chráněny průhledným víčkem
– mžurkou. Má žlázu, která impreg−
nuje srst. Pod vodou je schopen setr−
vat až 20 minut. Živí se především lý−
kem a větvičkami vrby, topolu, olše,
břízy, případně dalších dřevin a ně−
kterými bylinami. Dřeviny kácí vět−
šinou do vzdálenosti 50 m od břehu.
Nepohrdne ani kukuřicí, ani řepou.
Tvrdé dřevo kolem svého stanoviště
používá spíše jako stavební materiál
na hráze a v okolí toků tyto dřeviny
aktivně ničí, aby poskytl více pros−
toru dřevinám oblíbeným. V květnu
až červnu rodí bobří samice 2 až 5 mlá−
ďat, ta pak dva roky zůstávají v ma−
teřské kolonii, která je tvořena rodiči,
letošními a loňskými mláďaty. Pak
zakládají potomci novou kolonii.
Bobři jsou aktivní celý rok, nemají
zimní spánek. Jsou tvorem nočním,
na tekoucích vodách stavějí hráze
a noru s vchodem pod vodní hladi−
nou do svého obydlí, v místech stoja−
tých vod si budují hrady vysoké 2,5m
a široké až 3m.
Bobr je rozšířen na severní polo−
kouli na říčních a lužních nivách.
Do ČR se po přechodném vyhubení
na přelomu 18. a 19. století začal vra−
cet migrací z Rakouska ve druhé po−
lovině osmdesátých let minulého
století. V současné době je rozšířen
na celém území republiky. Návrat
bobrů do české krajiny není bezpro−
blémový. Bobři svojí činností naru−
šují protipovodňové stavby, ucpávají
koryta vodních toků a likvidují dře−
viny nebo zemědělské plodiny v okolí
toků a rybníků. Významné jsou mili−
onové škody v lednicko−valtickém
areálu a na Dyji v okolí Břeclavi, kde
ničí okusem letité vzácné stromy.
Osvětimanský zpravodaj

Dosavadní opatření proti ško−
dám jsou velmi nákladná a vět−
šinou neúčinná. V některých
oblastech s citelnými škodami
žádají majitelé a správci ohro−
žených staveb a porostů, za−
tím však neúspěšně, povolení k ra−
dikálnější regulaci stavů těchto rychle
se šířících hlodavců. Bobr je však
chráněn jak evropskou, tak českou
legislativou jako silně ohrožený
druh.
Na zmíněném úseku potoka Hruš−
kovice vzniklo díky bobřím hrázím
několik lagun, bezprostředně za pá−
lenicí pak rozsáhlá bažina. Touto
změnou přírodního prostředí se vy−

tvořily příznivé podmínky pro život
řady nejrůznějších živočichů, hmy−
zem počínaje a pernatými i srstna−
tými druhy zvěře konče. Do jaké míry
bude v budoucnu člověk tolerovat
nebo regulovat výskyt bobra, zů−
stává v současné době otázkou ne−
zodpovězenou.
Použito materiálu
z otevřené encyklopedie Wikipedie.
Ing. Josef Miroš,
jednatel MS Osvětimany

Sport v naší obci

Šachový oddíl žáků

Z

ima a jaro jsou období, ve kte−
rých šachisté hrají nejvíce tur−
najů a mohou tedy ukázat, jak
se připravili na sezónu. Turnaje se
účastní pod hlavičkou našeho oddílu
(turnaje jednotlivců i družstev) i školy,
kterou navštěvují. Náš oddíl se snaží
pokrýt všechny turnaje mládeže ve Zlín−
ském kraji a některé turnaje v Jiho−
moravském kraji.
Začnu s popisem turnajů družstev,
které hrají naše děti za náš oddíl. Za−
čátkem ledna začíná Krajský přebor
starších žáků. Po podzimním vítězství
v krajské soutěži jsme si opět vybo−
jovali účast a první turnaj se hrál
v Osvětimanech. Další kola následo−
vala v Malenovicích a Kroměříži.
Naše družstvo nakonec získalo pěk−
Poř. Tým
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ŠO Kunovice
Sokol Ústí
ŠK Staré Město C
TJ Sokol Postoupky B
ŠK Zlín
KK−ŠK Osvětimany
ŠK ZLINTERM
ŠK Ostrožská Nová Ves
Slavia Kroměříž
Sokol Hošťálková B

né 6. místo mezi 10 družstvy. A tak
po dvou letech se vyhne krajské sou−
těži, ve které by si účast v krajském
přeboru muselo vybojovat. Družstvo
hrálo ve složení Erika Náplavová, On−
dřej Vašek, Leona Černochová, David
Svozil, Martin Vrtal a Martin Čevelík.
Věkově by mohlo družstvo ve stejné
sestavě hrát ještě 2 roky, takže šance
bojovat o medaile se zvyšuje. Podmín−
kou je trénink a zůstat pohromadě.
Celková tabulka soutěže viz dole.
Další soutěží, do níž naše družstvo
zasáhlo, byl Krajský přebor mladších
žáků. Tuto soutěž hrálo družstvo po−
prvé bez našich věkově odrostlých sle−
čen – Eriky Náplavové a Leony Černo−
chové. Po loňském 4. místě vybojovalo
pěkné 7. místo. Poprvé v historii našeho

Záp.

+

=

−

Skóre

Výhry

Body

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
7
6
6
5
3
2
1
0
4

1
2
1
0
1
1
0
0
0
0

0
0
2
3
3
5
7
8
9
5

34,5
33,5
27,5
32,5
28,0
17,5
21,5
9,0
2,5
15,5

30
31
25
30
23
15
20
7
2
14

25
23
19
18
16
10
6
3
0
1
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oddílu jsme museli využít hosta. Nevy−
chovali jsme si zatím žádnou mladší
šachovou dívku, tak jsme si ji půjčili
z Postoupek. Družstvo hrálo v sestavě
Ondřej Vašek, David Svozil, Martin Vr−
tal, Martin Čevelík, Josef Vrtal a Hana
Baštincová. Ve stejné sestavě se může−
me sejít v této soutěži ještě příští rok.
Celkové pořadí oddílů viz tabulka vpravo.
Kromě těchto postupových soutěží
se jedno naše družstvo zúčastnilo
dvoudenního Memoriálu Vratislava
Hory v Hluku. V kategorii družstev
do 12 let vybojovali ve složení Ond−
řej Vašek, Martin Vrtal, Josef Vrtal
a Jakub Vašek pěkné 4. místo, i když
jen kousek chyběl k bronzu.
Hráči reprezentovali také své školy
v šachových soutěžích družstev škol.
Za naši ZŠ a MŠ Osvětimany bojovali
v kategorii 1.−5. třída Ondřej Vašek,
Martin Vrtal, Martin Čevelík a Josef
Vrtal. Po vítězství družstva v okres−
ním kole následoval postup do kraj−
ského kola, kde jsme vybojovali pěkné
4. místo. Naše škola postavila i druž−
stvo v kategorii 6.−9. třída. Družstvo
ve složení Leona Černochová, Filip
Pfeffer, Michael Hozza a Petr Vajč−
ner obsadilo v okresním kole pěkné
6. místo. V soutěži družstev 6.−9. třída
reprezentovala Erika Náplavová
Gymnázium v Uherském Hradišti
v jeho B družstvu. Po druhém místě
v okresním kole její družstvo vybojo−
valo pěkné 3. místo v krajském kole,
přestože je od stříbra dělil jen kousek.
Největšího úspěchu dosáhl se svým
A družstvem Gymnázia Uherské Hra−
diště Jakub Náplava. Vyhrál s druž−
stvem v kole okresním i krajském
a v republikovém vybojoval 2. místo
v soutěži družstev středních škol.
Naši hráči reprezentují oddíl i v sou−
těžích jednotlivců. Na krajské úrovni
je pro nás nejdůležitější série čtyř tur−
najů GP (Grand Prix) v rapid šachu.
Je to postupová soutěž a nejlepší hráči
si vybojují právo postupu na Mistrov−
ství ČR. Letos se hrály turnaje ve Sta−
rém Městě, Kroměříži, Valašské Bys−
třici a Malenovicích. Celkem nás re−
prezentovalo v této sérii 11 hráčů.
V nejmladší kategorii jsme měli 5 zá−
stupců a favorita Ondru Vaška. Na Mis−
trovství ČR postupovali z této kate−
gorie dva nejlepší hráči. První turnaj
Ondrovi nevyšel podle jeho předpo−
kladů a vybojoval 5. místo, na dru−
hém čtvrté. Naštěstí ve třetím kole
zabral a vyhrál turnaj ve Valašské
Bystřici a v Malenovicích vybojoval
výborné 2. místo. O celkovém druhém
místě rozhodl až v poslední partii.
strana 16

Poř. Družstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

TJ Sokol Postoupky A
Sokol Hošťálková
Zbrojovka Vsetín
ŠK Staré Město A
ŠK Zlín
ŠK Zlínterm
KK−ŠK Osvětimany
TJ Sokol Postoupky B
ŠO Kunovice
SK Boršice
ŠK Staré Město B
Sokolíci Bezměrov
Slavia Kroměříž

Part.

+

=

−

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

6
5
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2

0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0

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

V remízové koncovce udolal Sašu
Skalského ze Starého Města, a tím si
zajistil přímý postup na Mistrovství
ČR, které se hraje v září v Klatovech.
Cenné zkušenosti v této kategorii
získávali Jakub Vašek, Tomáš Marek,
Josef Vrtal a Ondřej Klíger. Pro zají−
mavost v této kategorii bojovalo o po−
stup 53 chlapců z celého Zlínského
kraje. V kategorii do 12 let hráli tři
naši zástupci.
Tuto kategorii hráli prvním rokem,
takže spíše sbírali zkušenosti. Nej−
lépe se dařilo Martinu Vrtalovi, ale
i výkony Davida Svozila a Martina
Čevelíka byly zajímavé. V kategorii
do 14 let zkušenosti sbíral Václav Klí−
ger. Do posledního kola bojovaly
o postup na Mistrovství ČR také naše
dívky – Erika Náplavová a Leona Čer−
nochová. Úspěšnější byla nakonec
Erika, která si 2. místem mezi děv−
čaty vybojovala přímý postup do Kla−
tov. Leona byla těsně třetí. Pokud bu−
dou zdraví, tak v září pojedou dva
naši hráči na Mistrovství ČR do Kla−
tov. Počet je stejný jako loni, kdy si
postup vybojovaly Leona a Erika. Pro
náš oddíl je velkým úspěchem postup
Ondry, protože zatím se nikdy přímý
postup v rapid šachu nepodařil žád−
nému našemu chlapci. Zajímavá je od−
dílová statistika této série turnajů.
Vždy patnáct nejlepších hráčů v kaž−
dém turnaji získává určitý počet bodů
podle svého umístění. Body všech
hráčů na všech turnajích se sčítají
a pak se vyhodnocuje pořadí oddílů.
Podle této statistiky se náš oddíl umís−
til na 5. místě mezi 22 oddíly v kraji.
Dalším zajímavým turnajem jed−
notlivců je pro naše hráče Regionální
přebor žáků okresu Uherské Hradiště.
Letos se hrál v březnu v Boršicích. Re−
prezentovalo nás 7 hráčů ve třech věko−
vých kategorii. V té nejmladší do 9 let
vybojoval bronz a pěkný pohár Tomáš
Marek. Jakub Vašek obsadil pěkné

Body MPSum
18
16
15
13
12
12
12
10
9
9
7
6
6

83
89
86
87
90
83
58
53
69
65
63
71
59

Skóre
28,5
33,0
23,5
26,0
27,0
22,0
16,5
13,0
14,5
15,5
9,5
11,5

9. a Josef Vrtal 10. místo. V kategorii
do 11 let získal vítězství Ondřej Va−
šek a stal se regionálním přeborníkem,
přestože v této věkové kategorii hrál
letos poprvé. Na pěkném 5. místě se
umístil Martin Vrtal a 7. místo patřilo
Davidu Svozilovi. V kategorii do 13 let
vybojovala Erika Náplavová krásné
3. místo ve společném hodnocení
i mezi chlapci. Mezi děvčaty se stala
regionální přebornicí do 13 let. Pro
letošní rok má náš oddíl tedy dva re−
gionální přeborníky.
Vždy na podzim začíná a v lednu
končí také série čtyř Velkých cen
okresu Uherské Hradiště. Jedná se
o čtyři turnaje jednotlivců – Osvěti−
many, Hluk, Dolní Němčí, Uherské
Hradiště, ve kterých starší a mladší
žáci bojují o vítězství. V turnajích mů−
žou nastoupit i hráči z jiných okresů.
Kategorii mladších žáků vyhrál osvě−
timanský Ondřej Vašek. Velmi dobře
v této kategorii zahráli i Martin Vrtal
– 6. místo a David Vrtal – 10. místo.
Možná kdyby tito hráli všechny tur−
naje, mohli se umístit i výš. Cenné
zkušenosti v této sérii sbírali Marek
Vajčner, Jakub Vašek, Ondřej Klí−
ger, Anička Klígerová a Josef Vrtal.
Celkem se do této kategorii zapojilo
60 hráčů. Ve starší hrálo také 60 hráčů.
V celkovém hodnocení (i s chlapci)
hrály nejlépe naše dívky. Erika Nápla−
vová vybojovala celkově 10. místo a Le−
ona Černochová 14. místo. V samo−
statné kategorii starších děvčat nám
přivezla obě děvčata zlato a stříbro.
Zkušenosti v této kategorii nabývali
ještě Michael Hozza a Václav Klíger.
Do této série se úspěšně zapojilo
12 našich hráčů.
Vedle těchto soutěží se naši hráči
účastní i zajímavých turnajů v Jiho−
moravském a Zlínském kraji, odkud
není přímý postup do republikových
soutěží. Naši hráči si tu mohou po−
měřit své síly s jinými hráči než z na−
Osvětimanský zpravodaj

Vítězové

Mladší žáci

Medailisté

Šachisté s trenérem

šeho kraje a blízkého okolí. Před Vá−
nocemi to byl turnaj v Břeclavi. Ve vě−
kové kategorii do 7 let tu Josef Vr−
tal vybojoval 2. místo a Jakub Vašek
3. místo. Odměnou jim byly magne−
tické šachy a mikroskop s USB připo−
jením na počítač. Turnaj se hrál těsně
před Vánocemi, tak si kluci „pojistili“
Ježíška. Martin Vrtal pak v kategorii
do 11 let vybojoval pěkné 13. místo
a Ondra Vašek 22. místo. Koncem
ledna pak někteří naši hráči jeli na tur−
naj do Ratíškovic. Pořádala ho aktivní
paní Kubáčková v místní základní
škole, ve které založila šachový od−
díl. Zajistila pěkné ceny pro všechny
hráče, všichni tedy odjížděli určitě
spokojení. Účastníci hráli v jednom tur−
naji spolu (tzn. i ten nejstarší se mohl
setkat s nejmladším), proto výsledné
pořadí je trochu zavádějící. Mezi
119 hráči se nejlépe dařilo Martinu
Vrtalovi, který vybojoval 46. místo.
Ondra Vašek byl padesátý. Zkuše−
nosti tu sbírali Jakub Vašek, Josef Vr−
tal a Marek Vajčner. Jakub Vašek, nej−
mladší hráč tohoto turnaje, dostal
pěknou plyšovou sovu. Další individu−
ální turnaj se koná začátkem května
v Brumově−Bylnici v místní škole. Fi−
nále, které je součástí zahájení turis−
tické sezóny na Brumovském hradě,
pak hrají dva nejlepší „živými šachy“.
Nejvíce hráčů jsme měli v mladší ka−
Osvětimanský zpravodaj

tegorii, v níž Martin Vrtal vybojoval
výborné 4. místo a kousíček ho dělil
od medaile. Ondřej Vašek vybojoval
7. místo. Další dva naši mladší hráči
– Jakub Vašek a Tomáš Marek sbírali
zkušenosti mezi staršími spoluhráči.
Ve starší kategorii zahrála Erika Ná−
plavová a vybojovala pěkné 11. místo.
Cestou zpět z Brumova se naše děti
ještě účastnily pouti ve Štítné nad Vláří.
Zajímavá pro náš oddíl je statistika
Komise mládeže Šachového svazu
Zlínského kraje za rok 2011. Zpráva
byla vydána koncem ledna 2012. Ko−
mise stanovila kritéria, podle kte−
rých získávají oddíly body – turnaje
jednotlivců na okresní, krajské a re−
publikové úrovni, soutěže družstev.
Body se sčítají a podle přepočtového
koeficientu se stanoví tabulka úspěš−
nosti oddílů, podle níž se pak dělí
peníze určené pro činnost mládeže
ve Zlínském kraji. V loňském roce
náš oddíl vybojoval pěkné 7. místo
mezi 28 oddíly. V okrese jsme pak
třetí za družstvy Starého Města a Bor−
šic. V dlouhodobé tabulce za posled−
ních 10 let si náš oddíl drží skvělé
5. místo mezi 44 oddíly v kraji, které
za tu dobu do soutěží mládeže za−
sáhly. Pro posun výše bychom mu−
seli více hrát republikové soutěže,
což je pro nás nyní časově i finančně
náročné.

Naši šachisté trénují ve škole ve čtvr−
tek od 13 hod a poté se lepší hráči
přesunují do šachové klubovny. Pro
děti ve škole pořádáme před Váno−
cemi a koncem května dva turnaje
pod vedením našeho trenéra pana
Macků. V květnu se turnaje účastnilo
7 hráčů. Vyhrál Ondřej Vašek před
Martinem Vrtalem. Na dalších mís−
tech se umístili Marek Vajčner, Josef
Vrtal, Jakub Vašek, Vladimír Škrabal
a Dan Sedláček. Všechny děti dostaly
diplom a drobnou cenu. Opět začnou
trénovat začátkem září ve čtvrtek –
stejně jako letos. Pokud se něco ne−
přihodí, tak se stejným trenérem pa−
nem Macků. Celkově se v letošním
roce do tréninků a zápasů zapojilo asi
20 dětí. Podrobné informace o činnosti
oddílu, výsledky a fotky z turnajů pra−
videlně aktualizujeme na obecních
stránkách v kapitole Sport a volný čas
− Šachy − Žáci (http://www.osvetima−
ny.cz/index.php?u=050302). Infor−
mace o úspěších našich šachových
dětí zveřejňujeme na nástěnce šacho−
vého oddílu na náměstí.
Za úspěšný průběh sezóny patří
velký dík všem hráčům, trenérovi
panu Macků, rodičům, sponzorům
a všem příznivcům našeho počínání.
Všem přeji pěkné prázdniny, aby na−
čerpali hodně sil do nové sezóny.
Petr Náplava
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TJ Osvětimany – jarní sezona 2012
Mužstvo mužů
Mužstvo mužů TJ Osvětimany pře−
zimovalo na 4. místě krajské soutěže
1. B třídy skupiny C. Přípravu na jarní
sezonu zahájilo v lednu pravidelnými
tréninky v úterý a v pátek. V únoru ab−
solvovalo zimní soustředění na pen−
zionu „Malovaný“ v Osvětimanech.
Základem náročné přípravy byla
účast našeho mužstva na Zimním tur−
naji v Kyjově. Sehráli jsme zde tato
přípravná utkání:
 TJ Osvětimany : Sobůlky 3 : 1
(branky : Dobeš 2x, R. Křemeček)
 TJ Osvětimany: Kyjov dor. 3 : 8
(branky : Dobeš 2, Trefilík)
 TJ Osvětimany: Ždánice 1 : 2
(branka: Žandovský –
nová posila z Kyjova)
 TJ Osvětimany: Lovčice 1 : 6
(branka: Dobeš)
 TJ Osvětimany: Kostelec 2 : 3
(branky: Dobeš, Janča)
 TJ Osvětimany: Nesovice 5 : 0
(branky: Drobil, Dobeš, Brhel,
Janča, R. Křemeček)
Trenér mužů J. Penner po vzájemné
dohodě s výborem TJ odstoupil a na
jeho místo přišel Milan Letovský. Jar−
ní mistrovská soutěž 2012 byla zahá−
jena 1. dubna. V tomto 16. kole naši
muži zavítali do Kudlovic, odkud si
přivezli výhru 3 : 1. Branky vstře−
lili: R. Křemeček, Blecha a Březina.
V 17. kole jsme doma porazili Zle−
chov 2 : 1. Branky dali: Dobeš a Brhel.
18. kolo bylo pro nás vítězné na hřišti
v Havřicích v poměru 2 : 0. O branky
se postarali Dobeš a Hajný. V dalším
kole jsme zcela zbytečně doma
podlehli Zlámanci 0 : 2. Dvacáté kolo
na horké půdě ve Strání nám přine−
slo cenný bod za remízu 2 : 2, i když
jsme si zasloužili vyhrát, neboť nás
poškodil rozhodčí. Branky dali Žan−
dovský a Hajný. V dalším kole na do−
mácím hřišti pokračovala smolná sé−
rie a naše mužstvo podlehlo v derby
Koryně Koryčany 1 : 2. Branku dal Tre−
filík. Ve 22. kole jsme zcela jasně pro−
hráli na hřišti prvních Bojkovic 4 : 1.
Branku za nás vstřelil Brhel. Utkání
s mužstvem Nedakonic za stavu 3 : 1
na domácím hřišti bylo třetí prohrou
za sebou. Branku vstřelil Dobeš
a jednu jsme si dali vlastní. Dvacáté
čtvrté kolo se hrálo v Jalubí, odkud
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jsme si odvezli bod za remízu 0 : 0.
V následujícím kole jsme se trápili
doma s posledním mužstvem tabulky
– Sušicemi. Už ve 4. minutě se pro−
hrávalo 0 : 1, pak se zápas během 10 mi−
nut otočil třemi brankami na 3 : 1.
Nakonec jsme za „přispění“ rozhod−
čího inkasovali dvě branky v závěru.
Ta vyrovnávací na 3 : 3 padla až v pro−
dloužení. Naše branky dali: Dobeš,
R. Křemeček a Hajný. Předposlední
kolo se odehrálo ve Slavkově. Utkání
se hrálo za stálého deště, na mokrém
terénu a bylo vyrovnané. Domácí byli
šťastnější. V 2. poločase dali jednu
branku a zvítězili 1 : 0. V posledním
jarním zápase na domácím hřišti
vlastně už o nic nešlo. Naši se utkali
se sestupujícím mužstvem Šumic a zví−
tězili v poměru 4 : 1. Branky dali: Tre−
filík, Dobeš, Blecha a vlastní.
Naše mužstvo mužů skončilo v mi−
strovské sezóně 2011/2012 celkově
na 6. místě. Po pěti letech v 1. B třídě
skupiny C jde o nejhorší umístění.
Získali jsme celkem 40 bodů, 11 zá−
pasů vyhráli, 7 remizovali a 8 prohrá−
li. Skóre ze všech zápasů bylo 54 : 43.
Nejlepší střelci: R. Křemeček 11 bra−
nek, R. Dobeš 11 a M. Brhel 10. Muž−
stvo mužů TJ Osvětimany reprezen−
tovali: Brázdil, Strýček, Zapletal,
J. Blecha, A. Blecha, Sklenka, Hajný,
L. Křemeček, R. Křemeček, Trávníček,
Trefilík, Žandovský, Dobeš, Brhel,
Struha, Janča.
Všem hráčům, trenérům i funkcio−
nářům patří poděkování za reprezen−
taci TJ a městyse Osvětimany. Výbor
TJ Osvětimany děkuje také městysu
Osvětimany za finanční podporu, dále
všem sponzorům, hospodě A. Mára
a R. Náplavovi za chutně grilované
klobásy.
Mužstvo dorostu
Přes veškerou snahu výboru TJ
Osvětimany a fotbalových funkcio−
nářů se na jaře 2012 nepodařilo udr−
žet v mistrovské okresní soutěži do−
rostenecké mužstvo TJ Osvětimany.
Byla uskutečněna řada jednání, hráči
dorostu byli osobně pozvání na hráč−
skou schůzi, ale veškeré vynaložené
úsilí z řad funkcionářů a členů vý−
boru TJ bylo, bohužel, marné. Naši do−
rostenci neprojevili dostatečný zájem

hrát na jaře mistrovské zápasy a pra−
videlně chodit na tréninky. Pro malý
zájem a nedostačující počet hráčů byl
výbor TJ Osvětimany nucen naše do−
rostenecké mužstvo z jarní mistrovské
soutěže odhlásit, což se neobešlo bez
značné finanční pokuty. Pro samotné
dorostence i budoucnost osvětiman−
ského fotbalu je to velká škoda.
Mužstvo žáků – 2011/2012
Na podzim 2011 se výboru TJ
Osvětimany ve spolupráci s TJ Med−
lovice a za velké zásluhy rodičů po−
dařilo v Osvětimanech opět obnovit
mužstvo žáků. Pod vedením trenérů
J. Hanáka a B. Mrkůse se dala dohro−
mady výborná parta mladých a talen−
tovaných fotbalistů, kteří se začali
pravidelně, nadšeně a v hojném po−
čtu scházet dvakrát týdně na trénin−
cích. Trenéři měli z čeho vybírat, kádr
mužstva čítal kolem dvaceti zapále−
ných malých fotbalistů. Když se k to−
muto týmu přidali obětaví rodiče,
kteří vozili své syny na zápasy, mu−
sel se zákonitě dostavit pěkný výsle−
dek. Naše žákovské mužstvo bylo za−
řazeno do okresní soutěže skupiny B
na Uherskohradišťsku. Startovalo zde
celkem 9 mužstev, během soutěže od−
stoupil Ořechov, a tak zůstalo osm
mužstev. Podzimní výsledky:
 Osvětimany: Košíky 7 : 1
(branky: Bartl 3, Konečný,
Čevelík, Neisner, Ulbrich)
 Traplice : Osvětimany 1 : 10
(branky: Kolébal 2, Čevelík 3, Bartl,
Truda, Neisner 2, Konečný)
 Osvětimany : Babice 0 : 5
 Osvětimany: Velehrad 1 : 1
(Tomešek)
 Jalubí : Osvětimany 4 : 1
(Čevelík)
 Osvětimany : Sušice 6 : 1
 Kudlovice : Osvětimany 0 :2
(branky: Čevelík 2)
Po podzimu obsadili naši žáci velmi
pěkné 3. místo, neboť získali celkem
13 bodů a skóre 27 : 13. Vyhráli 4 zá−
pasy, jedenkrát remizovali a dvakrát
prohráli. Nejlepším střelcem byl Če−
velík, který nastřílel 7 branek.
Jarní zápasy zahájili žáci vítězstvím
3 : 0 na hřišti v Košíkách. V dalším kole
porazili doma Traplice 3 : 0. Pak se−
hráli výborný zápas na hřišti prvních
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Babic a odvezli si cenný bod za re−
mízu 0 : 0. Doma prohráli s Jalubím
0 : 3, pak porazili mužstvo Kudlovic
6 : 0.
V posledním jarním zápase na do−
mácím hřišti se utkali s mužstvem
Velehradu. Zápas skončil v poměru
8 : 0 pro Velehrad, který přehrál naše
malé hráče hlavně fyzicky. Po skon−
čení sezóny obsadilo mužstvo žáků
TJ Osvětimany velmi pěkné 4. místo,
což je na nováčka soutěže velký
úspěch. Získalo celkem 26 bodů
a skóre 50 : 25. Naše žákovské muž−
stvo celkem 8 zápasů vyhrálo, 2 re−
mizovalo a 4 prohrálo. Za mužstvo
žáků TJ Osvětimany hráli: BARTL
JENDA, BRODA DAVID, ČEVELÍK
MARTIN, ČEVELÍK MIROSLAV,
DUBSKÝ JAROSLAV, HŮSEK KA−
REL, KLÍGER ONDŘEJ, KLÍGER
VÁCLAV, KNÁPEK RADEK, KOLÉ−
BAL ROBERT, KONEČNÝ FILIP,
KUČERA BOHUMIL, KUČERA VOJ−
TĚCH, MENŠÍK JAN, NIESSNER
VIKTOR, PFEFFER FILIP, PECHA
PATRIK, POTYKA TOMÁŠ, RAJSIGL
BRONISLAV, STÁVEK DALIBOR,
TOMEŠEK JAKUB, TRLIDA ERIK,
ULBRICH PATRIK, VAŠEK ONDŘEJ,
VRTAL MARTIN, VYKOUKAL MI−
CHAL.
80 let kopané v Osvětimanech
V letošním roce slaví kopaná v na−
šem městyse kulaté a krásné výročí,
a to 80 let od založení SK Osvětimany.
První zápas byl sehrán 5. 6. 1932
na hřišti za Novákovým mlýnem u Je−
žova. Naše mužstvo podlehlo domá−
címu Ježovu 1 : 2. SK Osvětimany byl
zaregistrován v Hanácké župě fot−
balové a hrával zápasy s mužstvy Po−
lešovic, Koryčan, Vracova, Bzence,
Ratíškovic, Milotic, Žeravic, Ježova
a dalšími. Zápasy se vedly na hřišti
v Borkách, které se nacházelo neda−
leko Staré hájenky. V roce 1941 bylo
zahájeno budování nového hřiště
na místě dnešního. Jeho otevření se
uskutečnilo v létě 1942. Součástí byly
i prostorné dřevěné kabiny pro do−
mácí, hosty i rozhodčí. Letos tedy sla−
víme i další výročí – 70 let fotbalo−
vého hřiště TJ Osvětimany. Ke konci
třicátých, ve čtyřicátých a v padesá−
tých letech hrávali naši muži v okrese
Kyjov III. třídu. Pro velký zájem bylo
založeno i B mužstvo. V roce 1960 je
naše mužstvo přeřazeno do III. třídy
v okrese Uherské Hradiště. V těchto le−
tech hrávalo i mužstvo dorostu. V roce
1966 naši muži sestoupili do IV. třídy
a mužstvo dorostu je zrušeno. V roce
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1982 se konaly oslavy 50 let kopané
v Osvětimanech, je poprvé založeno
žákovské mužstvo a opět hraje i muž−
stvo dorostu. Obě mládežnická muž−
stva dosahovala střídavých výsledků
a dokonce postoupila do okresního
přeboru. Pro nedostatek hráčů se za pár
let rozpadly. V roce 1990 se podařilo
konečně mužstvu mužů postoupit
do III. třídy, v ní hráli až do roku 1999.
Po reorganizaci opět spadli do IV. třídy.
V roce 2004 si muži vybojovali zpět
III. třídu, pak vykopali postup do okres−

ního přeboru a v roce 2007 si po vý−
borných výkonech vybojovali postup
do I. B skupiny C Zlínského kraje. Zde
se drží nepřetržitě pět let a dosahují
výborných výsledků. V sezoně 2009/
/2010 dokonce s obrovským násko−
kem I. B třídu skupiny C vyhráli a mohli
postoupit do I. A. To je zatím nejvýraz−
nější a největší úspěch v osmdesáti−
leté historii osvětimanského fotbalu.
(Více o historii osvětimanského fot−
balu najdete v publikaci „75 let kopané
v Osvětimanech“.)

Muži a Bývalý hvězdný tým

Staří páni a Tatran Horovce

Oslavy 80 let kopané v Osvětimanech

V

sobotu 30. června 2012 pro−
běhly v areálu TJ Osvětimany
zdařilé oslavy 80 let fotbalu
v Osvětimanech, které zahájil starosta
městyse Osvětimany Otakar Berka. Při−
vítal přítomné návštěvníky a vzácné
hosty. Byli to: předseda Okresního
fotbalového svazu František Miko,
starosta slovenské obce Horovce Fran−
tišek Veliký, předseda ŠK Tatranu Ho−

rovce Ing. Daniel Mišuň a třicet pět
fotbalových přátel ze Slovenska. Pak
vystoupil s krátkým projevem mís−
tostarosta L. Berka, který seznámil
domácí i hosty s historií osvětiman−
ského fotbalu a informoval o průběhu
oslav. Poté následovala fotbalová
utkání, která se hrála za tropického
vedra a všichni fotbalisté, kteří vy−
běhli na hrací plochu, zaslouží velký
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Žáci

Trénink hvězd

obdiv. Poděkování patří i rozhodčím
J. Frýzovi a P. Škrabalovi, kteří od−
vedli profesionální výkony.
Nejprve se utkala mužstva žáků TJ
Osvětimany proti FC Kyjov. Naše
mladé mužstvo podalo snaživý vý−
kon, ale na soupeře hrajícího o pět
tříd výše nestačilo a podlehlo 1 : 7.
Čestnou branku vstřelil Erik Trlida.
O sportovně−kulturní vložku se po−
staral „Osvětimanský fotbalový vý−
běr“ složený z místních žen.
V dalším mezinárodním zápase
proti sobě nastoupila mužstva „sta−
rých pánů“ TJ Osvětimany : ŠK Tat−
ran Horovce. Slovenské mužstvo
předvádělo kombinační hru, na kte−

rou naši staří páni nenašli odpověď
a prohráli 2 : 4. Naše branky vstřelili:
Ing. Pavel Náplava a J. Penner.
V závěrečném utkání nastoupily
proti sobě fotbalové legendy pod ná−
zvem The best of Osvětimany a muž−
stvo mužů TJ Osvětimany. Zápas se
hrál v pohodové atmosféře a padlo
mnoho krásných branek. Nakonec „le−
gendy“ podlehly našim mužům 5 : 9.
O jejich pět branek se podělili: L. Do−
čekal 2x, T. Kordula, M. Latina a L. Ma−
chala. Za muže skórovali: J. Fridrich 2x,
M. Žandovský, D. Janča, R. Struha, O.
Hajný, R. Dobeš V. Brázdil a Z. Trefilík.
Dosažené výsledky nebyly toto
slavnostní sportovní odpoledne důle−

žité, hlavní bylo, že se na hrací ploše
vystřídaly všechny fotbalové gene−
race a představilo se zde kolem sta
fotbalistů. Všichni fanoušci i diváci se
pak dobře bavili i večer při country
zábavě.
Poděkování patří všem organizá−
torům oslav, zastupitelstvu městyse
za finanční podporu, hospodě Aleše
Mára, firmě Pfeffer otec a syn za vý−
borný guláš a všem další sponzo−
rům.
A co dodat závěrem? Kéž se fotbal
v Osvětimanech hraje dál, ať zaujme
tato krásná hra co nejvíce mládeže
a TJ se dožije 90, případně 100 let.
L. Berka, kronikář

Pozvánky

Kulturní akce ve druhém pololetí 2012
Červenec
15. 7. Nedělní odpoledne pro důchodce
Srpen
18. 8. Myslivecká noc Na Srubu
19. 8. Nedělní odpoledne pro důchodce

Zveme vás

do kina

Září
9. 9. Šachový turnaj –
O pohár starosty Osvětiman
16. 9. Nedělní odpoledne pro důchodce
Poznáváme naše okolí

Pátek 27. 7. ve 20.00 hodin

Říjen
13. 10. Slovácké hody
s právem
21. 10. Nedělní odpoledne pro důchodce

Pátek 10. 8. ve 20.00 hodin

Sherlock Holmes: Hra stínů
Angl. film. Hrají:
Robert Downey Jr., Jude Law...

Alvin a Chipmunkové 3
Animovaná komedie, film USA.

Listopad
17. 11. Divadelní bál
18. 11. Nedělní odpoledne pro důchodce
25. 11. V. setkání důchodců
Lampionový průvod

Krásné prázdniny
a dovolenou
Vám všem přeje redakce

Prosinec
16. 12. Nedělní odpoledne pro důchodce
Mikuláš
Vánoční rozjímání

Pátek 24. 8. ve 20.00 hodin

Lorax
Animovaná komedie, film USA.
Na září 2012 připravujeme:
Tady hlídám já,
Prci, prci, prcičky: Školní sraz.
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