


Jaroslav Koutský 
Malířská dílna 
 
Barvy, štětce nachystali,  
s chutí do práce se dali.  
Přesto musí na své děti 
starý malíř dohlížeti! 
 
Vůle pevná, vše se daří, 
radost vidět ze všech tváří. 
Na okénku vyrůstají 
krásné květy – dech se tají… 
 
Celičkou noc práce je tu, 
kolik větviček a květů! 
Ale všechna okna zrána 
pěkně jsou pomalována. 
 
Úvodní slovo starosty  
 
Vážení spoluobčané,  
 
druhé pololetí letošního roku z pohledu naší obce proběhlo zejména ve znamení zateplování 
budovy naší základní školy. Tato akce byla v Osvětimanech největší stavební akcí za posledních 
šest let. Nakolik byla rekonstrukce obvodového pláště budovy nutná, dokládá následující citace 
ze zápisu z kontroly bezpečnosti práce: „V celé budově školy je havarijní stav oken. Budova byla 
postavena a dána do užívání v roce 1951. Od této doby byla okna několikrát natírána. Přesto jsou 
již mnohá ztrouchnivělá, ze zdí vypadávají světlíky, někde nedrží ve zdi i celá okna. Mnohá 
nejdou otevřít a nedají se tedy čistit. Tmel se drolí, je často vypadán. Platby za teplo v roce 2006 
narostly řádově o 10 tis. Kč měsíčně.“ Závažnosti situace si bylo vědomé nejen současné, ale i 
předešlé zastupitelstvo městyse. Proto jsme v posledních šesti letech postupně šetřili finance 
z hospodaření městyse, proto jsme odložili stranou peníze utržené za prodej učitelské bytovky. 
Čekali jsme na příležitost požádat o dotace na výměnu oken a zateplení školy. Naše úsilí nakonec 
bylo úspěšné a dotace nám přislíbil Státní fond životního prostředí. To už se ale blížily prázdniny, 
které jsme chtěli kvůli bezpečnosti žáků a výuce využít pro provedení podstatné části stavebních 
prací. Podařilo se nám vybrat dodavatele, který nejlépe splňoval naše představy o ceně, termínech 
a technických podmínkách stavby, ředitelství školy nám velmi pomohlo vyklizením tříd, kabinetů 
a půd školy. Jak jsme měli plánováno, téměř všechny práce se podařilo dokončit o prázdninách. 
Zateplení školy zahrnovalo výměnu oken a vnějších dveří, tepelnou izolaci fasády, stropů a 
některých podlah. Celkové náklady činily 10,1 mil. Kč, z toho 6,8 mil. jsme obdrželi z Fondu 
soudržnosti (prostředky z EU), 400 tisíci přispěl Státní fond životního prostředí a 2,9 mil. Kč 
jsme uhradili z rozpočtu Osvětiman. Zateplení vnějších konstrukcí školy by mělo přinést úsporu 
170 tis. Kč ročně na vytápění. Současně byla nákladem školy a městyse dokončena rekonstrukce 
vnitřní elektroinstalace ve škole, nové chodníky a zpevněné plochy před mateřskou školkou a 
nakoupeny nové lavice a židle. To vše jsme zájemcům představili v neděli 28. září 2008, kdy byla 



škola slavnostně otevřena pro veřejnost. Dílo, které se pro školu letos podařilo vykonat, je 
velkým úspěchem všech, kteří se na jeho přípravě a realizaci podíleli. Tímto všem děkuji.   
 Spolu s ředitelstvím školy si ale uvědomujeme, že více než padesátileté intenzivní užívání 
školy a také nové požadavky a předpisy nás staví před další úkoly. Připravujeme projekty na 
úpravy školního parku, vybudování počítačových učeben v podkroví, za pár let bude nutno 
vyměnit střešní krytinu. Nejdříve ale podle finanční situace musíme zrekonstruovat sociální 
zařízení v mateřské školce a instalovat vzduchotechniku ve školní kuchyni. 

Z dotací se nám letos, jako v každém roce, podařilo získat prostředky na ošetření 
zalesněného pozemku u přehrady a také jsme využili prostředků ve výši 55 tis. Kč poskytnutých 
Zlínským krajem na vybavení zásahové jednotky hasičů a 40 tis. Kč na částečnou úhradu 
projektu na rekonstrukci bazénu koupaliště. 
 Jako místopředseda představenstva Lesního družstva Osvětimany jsem spolupracoval na 
získání dotace a realizaci opravy lesní cesty od chaty Radost kolem Hradiska sv. Klimenta, Nové 
louky až k Bolavému dubu a pořízení lesního traktoru se zařízením na úpravu lesních cest.  
 Nikdo z Vás určitě nemohl přehlédnout letošní rekonstrukci silničního mostu u 
Janoškového. Zejména ti z Vás, kteří žijí v blízkosti mostu a na stanovené objízdné trase se 
museli obrnit trpělivostí, za což Vám děkuji.  I když šlo z velké části o stavbu kraje, na některých 
pracích jsme se podíleli, a hodně naší pozornosti a účasti si vyžádaly zejména organizační 
záležitosti. Podle počasí, ale nejpozději na jaře budou dokončeny chodníky u mostu a naproti 
hasičské zbrojnice. Z krajských prostředků budou provedeny opravy kanalizačních šachet v trase, 
po které byla vedena objížďka.  
 Za velký úspěch považuji, že se nám podařilo přesvědčit odpovědné orgány 
v Jihomoravském kraji o negativním dopadu případné výstavby větrného parku nad bývalým 
hruškovickým statkem. Krajina kolem Osvětiman, kromě toho, že je součástí přírodního parku, 
má jistě i svou historickou, estetickou a přírodní hodnotu, která by byla stožáry a vrtulemi 
větrných elektráren na dlouhá léta zničena. Přírodní prostředí v okolí naší obce je jednou 
z největších hodnot, jaké máme a jsme povinni je chránit. O tom, že se z naší strany nejedná 
o nepřátelství k obnovitelným zdrojům energie svědčí, že zastupitelstvo městyse dalo zelenou 
záměrům výstavby fotovoltaických elektráren v našem katastru. Ale i zde jsme velmi pečlivě 
posuzovali dopad staveb na okolí, obyvatele a vzhled Osvětiman. 
 V říjnu se konaly volby do krajského zastupitelstva a do senátu. Byl jsem požádán 
Nezávislými starosty, abych za jejich hnutí v obou volbách kandidoval a tuto nabídku jsem 
nakonec přijal. Podařilo se nám splnit cíl dosáhnout 10% hlasů v kraji, takže celkově volební 
výsledek hodnotíme kladně. Méně příznivé již jsou výsledky vyjednávání o krajské vládě, kde 
jsme zůstali v opozici, ale z průběhu povolebního vyjednávání je zřejmé, že s tím jsme nemohli 
nic dělat. Podpora, které se mi dostalo od Vás, voličů v Osvětimanech, mě opravdu velmi 
potěšila. Vážím si jí tím víc, že mne, mé životní postoje a mou práci znáte nejlépe. Dovolte mi, 
abych Vám všem, kteří jste mě svými hlasy podpořili, srdečně poděkoval. Vaše důvěra a podpora 
je pro mě především posílením do další práce pro Vás. 
 Jak již víte, hájení Vašich zájmů a současně zájmů všech ostatních obyvatel žijících 
v obcích a menších městech se věnuji také jako člen komise pro přípravu nového zákona o 
financování obcí na ministerstvu financí. Nyní jsme těsně před dokončením rozsáhlé analýzy, 
která nám pro konstrukci nového zákona poskytne základní informace. Jakmile se nám podaří 
sestavit návrh nového zákona, čeká nás spolu s ostatními starosty ze Sdružení místních 
samospráv teprve ten nejtěžší a nejdůležitější díl práce. Získat pro jeho přijetí politickou podporu. 
To může podle zkušeností například našich rakouských kolegů trvat i několik let. Náš cíl 



odstranit diskriminaci občanů, které zastupujeme, a významně zlepšit postavení a finanční situaci 
obcí v regionech za to ale určitě stojí.  
 Velké pohoršení vyvolalo koncem července tohoto roku poničení staveb, zařízení a 
vybavení na Hradisku sv. Klimenta. Způsob, jakým pachatelé postupovali, nenasvědčuje, že by 
šlo o běžný vandalizmus, spíše je pravděpodobné, že celá akce byla naplánovaná a organizovaná. 
Protože v minulosti byly ke způsobu využívání hradiska připomínky, rozhodli jsme se opravy a 
další úpravy tohoto významného místa připravovat a řešit v široké spolupráci se všemi 
zainteresovanými stranami. Ke společnému stolu jsme pozvali zástupce Lesního družstva 
Osvětimany jako majitele, starosty okolních obcí, památkáře a zástupce dalších organizací, 
jejichž aktivity s hradiskem souvisí. Očekávám, že výsledkem bude dohoda o způsobu užívání 
Hradiska sv. Klimenta a o opravě jeho vybavení. Zatím jsme se dohodli, že se pokusíme obnovit 
odpočinkovou zónu u Gorazdovy studánky, aby zde vzniklo druhé centrum, kde se návštěvníci 
mohou scházet a zdržovat.Úpravy samotné akropole hradiska budou ještě předmětem dalších 
jednání. Pak by mělo následovat zpracování projektové dokumentace navrhovaných úprav a na 
samotnou realizaci bychom rádi získali alespoň část z dotací buď ze Zlínského kraje nebo z 
jiných zdrojů.  
 Zásluhou PhDr. Náplavové a Mgr. Kordulové městys získal na příští rok dotace od 
Nadace Děti-kultura-sport na zřízení bezbariérového vstupu do místní knihovny a také na opravu 
kapličky Sv. Vendelína a úpravu jejího okolí. V zimě bude vypracována projektová dokumentace 
a vyřízeno povolení, s provedením počítáme v 1. pololetí roku 2009.  
 V příštím roce se chceme věnovat dokončení projektů na úpravu dětských hřišť, hřbitova 
a veřejných prostranství, zpracování žádostí o dotace na tyto úpravy, případně i realizaci 
navrhovaných úprav. S lokalitami, se kterými počítáme, jsem Vás seznámil v minulém čísle 
zpravodaje. Protože ale zvažované úpravy budou jistě finančně náročné, bude pravděpodobně 
třeba podle stavu obecní pokladny a také podílu dotací, které se, věřme, podaří získat, stanovit 
pořadí postupného provádění.  
 Jak jsem již uvedl výše, hasiči letos obdrželi mimořádný příspěvek kraje na vybavení 
zásahové jednotky. O tom, že je pro nás akceschopnost zásahové jednotky našich dobrovolných 
hasičů jednou ze zásadních priorit, vypovídají i naše každoroční investice do jejího vybavení. Že 
je tento přístup správný a hodně důležitý jsme se mohli všichni přesvědčit při nedávném požáru 
na Zábraní, kde naši hasiči vybavení plně použili. Díky jejich připravenosti, výcviku a obětavosti 
byl požár včas lokalizován a naši hasiči tak nepochybně zabránili rozšíření požáru na okolní 
budovy a dalším škodám. A i potom dále pokračovali dohašováním dodatečných ohnisek požáru, 
celonočním hlídáním požářiště a jeho zabezpečení z hlediska bezpečnosti narušené stavby. Zde se 
ukázalo, jak je pro nás všechny důležité, že se v krizi a ohrožení můžeme spolehnout na naše 
odvážné a obětavé hasiče. Za svou práci, kterou pro nás vykonávají dobrovolně a ve svém 
volném čase, za hodiny strávené při výcviku a přípravě techniky zaslouží pochvalu, poděkování a 
úctu nás všech. V souvislosti s posledním požárem zaslouží poděkování i Miroslav Klimek a paní 
Čimerová. Díky všímavosti a rozhodnosti prvně jmenovaného byli hasiči k požáru přivoláni ještě 
v době, kdy mohli ochránit sousední budovy a paní Čimerová se postarala o občerstvení 
zasahujících hasičů.  
 V závěru si Vás dovolím poprosit o spolupráci na údržbě a ošetřování prostranství kolem 
domu, ve kterém v Osvětimanech žijete. Pokud každý budeme čistit a udržovat okolí svého 
domu, budou Osvětimany ještě krásnější a bude se nám v nich společně lépe žít.  
 Děkuji všem, kteří tak činí již nyní a zároveň všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí 
na organizaci kulturního, společenského a sportovního života v Osvětimanech a konají tak i něco 
pro své spoluobčany. 



 Překročení prahu Nového roku 2009 je pro obec i pro mnohé z nás možná krokem do 
neznáma. Nevíme, nakolik se do hospodaření měsyse, do našich plánů a i osobních životů 
promítne nepříznivý vývoj globální ekonomiky. Budeme muset být opatrnější a možná nějaké 
plány odložit. To ukáže čas. Já ale věřím, že vše zvládneme a i v následujícím roce budeme v naší 
obci žít spokojeně a klidně. Přeji Vám klidné a radostné Vánoce a ať Vám nový rok přinese 
štěstí, pevné zdraví a mnoho splněných přání a nadějí. 
 
Váš starosta Josef Bartoněk 
 
 
Informace pro občany 
 
             - integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje 
 
Jak cestovat veřejnou dopravou od prosince 2008 
 

Od poloviny prosince čeká obyvatele Hodonínska (a tím i spojů do Osvětiman), Veselska 
a Břeclavska změna ve veřejné dopravě. I do této oblasti se totiž rozšíří Integrovaný dopravní 
systém Jihomoravského kraje (zkráceně IDS JMK).  

Co lidem tato změna přinese? Na prvním místě je možné jmenovat jednotnou jízdenku. 
Cestující, který jede například z Osvětiman do Brna si totiž dnes nejdřív musí koupit jízdenku u 
řidiče autobusu, potom na nádraží jízdenku na vlak a pokud v Brně nejede jen do centra, pak i 
jízdenku na městskou dopravu. Po zavedení IDS JMK to bude mít snadnější. Již u řidiče autobusu 
si koupí jedinou jízdenku, která mu bude platit jak na autobus, tak na vlak a navíc i na městskou 
dopravu v Brně. Když pak porovná cenu, kterou zaplatí dnes a po zavedení IDS JMK, zjistí, že 
od prosince zaplatí za cestu méně.  

Při kupování jízdenek u řidiče se proti dnešku nic nezmění. Cestující nahlásí řidiči cílovou 
stanici a ten mu prodá odpovídající jízdenku. Znalý cestující pak může urychlit odbavení tak, že 
řidiči rovnou nahlásí na kolik zón a jakou jízdenku požaduje. Pokud s sebou nechcete nosit denně 
hotovost, můžete si vybrané jízdenky nakoupit předem a stejně jako v brněnské městské dopravě 
si je označit u řidiče v označovači při nástupu. Vaše případné čipové karty zůstávají nadále 
v platnosti. Lze s nimi platit u dopravce, který je vydal. Mezi cenou jízdenek placených 
v hotovosti a kartou není žádný rozdíl. 

V IDS JMK si velmi vážíme pravidelných cestujících. Jsou pro ně připraveny výhodné 
předplatní jízdenky s měsíční, čtvrtletní nebo roční platností. Cestování s nimi vyjde až o čtvrtinu 
levněji než při použití jízdenek kupovaných každý den. Předplatní jízdenky přitom fungují trošku 
jinak, než jste dosud byli zvyklí. Neprodávají se pro určitý počet jízd, ale umožňují neomezený 
počet cest v předplaceném území (zónách) po určitou dobu. Pokud tak například obyvatel 
Osvětiman jezdí denně do práce do Brna, může si o víkendu bez jakéhokoliv dalšího placení 
dojet například za známými do Kyjova nebo třeba do Bučovic. 

Pro děti a studenty máme připraven dostatečný sortiment zlevněných předplatních 
jízdenek. Pro jejich zakoupení mohou využít své dosavadní žákovské průkazy. Tyto jízdenky 
však neprodává řidič, ale je zapotřebí si je koupit v některém předprodejním místě – např. na 
železniční stanici případně autobusovém nádraží nebo i na poště. Řidiči jednorázové zlevněné 
jízdenky pro žáky a studenty neprodávají. Pokud Vaše děti nejezdí denně, mohou využít 



univerzální žákovské jízdenky zakoupené předem na železničních stanicích nebo autobusových 
nádražích. 

IDS JMK cestujícím nepřinese jen ekonomické úspory. Velkou výhodou bude i tzv. 
garance návazností. Dnes například cestující z Tvrdonic u Břeclavi, kteří jeli do Valtic nebo 
Mikulova, neměli jistotu, zda na ně navazující spoj v případě zpoždění počká. V IDS JMK je 
tomu jinak. V každém jízdním řádu je přesně stanoveno, které další autobusy či vlaky na 
příslušný spoj navazují a tyto spoje musí po maximální možnou dobu čekat. Pokud se tak 
nestane, mohou být příslušní dopravci finančně postiženi.  

Další záležitostí, kterou cestující ocení, je výrazné zpřehlednění vedení linek i jízdních 
řádů. Podle jediné mapy se snadno pozná, jakou linku máte na své cestě využít, a rovnou si 
můžete spočítat, kolik za cestu zaplatíte. V jízdních řádech jsou nově odděleny odjezdy 
v pracovní dny a o víkendech. Odpadají tak časté zmatky a nejistota, zda vyhlédnutý spoj 
skutečně jede či ne. Výhodou nového řešení dopravní obsluhy autobusy IDS JMK je zavedení 
jednotného pravidla pro víkendy – všechny obce musí mít o víkendu minimálně 3 páry spojů 
(sobota, neděle, státem uznané svátky), což je jistě pozitivní změna pro mnohé obce, které 
v současné době žádné spojení o víkendech nemají a jejich občané jsou odkázáni pouze na osobní 
automobil. 

Velký důraz je v IDS JMK kladen na informovanost cestujících. Na webových stránkách 
www.idsjmk.cz lze najít všechny potřebné informace pro cestování v IDS JMK, plánky sítě, 
platné jízdní řády k vytištění, ceníky jízdného i tipy jak ušetřit. S předstihem si již nyní můžete 
zkusit vyhledat spojení platné od poloviny prosince na webové adrese: http://idsjmk.timetable.cz. 
Jízdní řády však mohou být ještě drobně upraveny. 
Cestující, kteří potřebují zjistit informace o spojení, mohou využít jednotnou non-stop telefonní 
informační linku na čísle 5 4317 4317. Na tuto linku lze rovněž volat v případě, kdy se cestující 
setká s nějakým problémem v dopravě. Dispečeři společnosti KORDIS JMK, která má IDS JMK 
na starosti, se vždy snaží cestujícím pomoci. V případě složitějšího dotazu lze poslat email na 
adresu: info@kordis-jmk.cz.  
Před spuštěním systému každá domácnost v nově zaintegrované oblasti obdrží speciální 
informační leták s plánkem sítě, ceníkem a návodem, jak s IDS JMK cestovat. 

Chtěli bychom Vás touto cestou informovat, že na našich webových stránkách 
www.idsjmk.cz jsou zveřejněny konečné jízdní řády s platností od 14. 12. 2008. Do jízdního řádu 
linky 666 je zapracován požadavek na sjednocení jízdného na této lince. Pokud tedy cestující 
z Vašich obcí využijí spoje jedoucí přes Vlkoš, nebude se jim tato zóna při průjezdu Vlkošské 
zóny započítávat do jízdného. Pro cestu do Kyjova z obcí Osvětimany, Vřesovice, Labuty a 
Skalka bude tedy od 14. 12. 2008 potřeba zakoupit 3 zónovou jízdenku za 21 Kč. Z obcí Ježov, 
Žádovice, Žeravice a Kelčany stačí zakoupit 2-zónovou jízdenku za 15 Kč. 

Prominutí zóny č. 685 platí pouze při průjezdu danou zónou. Pokud tedy cestující nepojedou 
až do/z Kyjova, ale vystoupí/nastoupí ve Vlkoši, tato zóna se již bude započítávat.   
 

- sběr prádla a oděvů pro chemické čistění je nadále v provozu. Oděvy a prádlo můžete 
přinést každý den na Úřad městyse paní Hrušťákové. Prádlo je odváženo k čistění v úterý. 

 
- na úřadě městyse je zřízeno pracoviště Czech POINT , kde vám ihned na počkání vystaví 

paní Hrušťáková nebo paní Šebelová ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního 
nebo živnostenského rejstříku a výpis z rejstříku trestů.  

 
 



Třídím, třídíš, třídíme 
 
 Občané třídí odpady rok od roku více. Přesto někteří z nich vymýšlejí výmluvy, jen aby 
k barevným kontejnerům nemuseli. „Třídit nemá cenu, vždyť to stejně všechno končí na jedné 
hromadě.“ Kdo tomu věří a stále nosí odpad z domácnosti do jedné šedivé popelnice, nemá 
pravdu. Roztříděný odpad je surovinou, za níž malou měrou dostane obec zaplaceno. Sběr 
tříděného odpadu je dotován a stojí mnohem méně peněz než odstraňování směsného 
komunálního odpadu. A protože na likvidaci odpadů každý přispíváme, platí, že čím více odpadů 
v Osvětimanech vytřídíme, tím méně budeme muset zvyšovat cenu poplatku.  Poplatky, které 
Úřad městyse Osvětimany vybere, na úhradu nákladů za likvidaci odpadů nestačí. Městys 
nakládání s odpady každoročně ze svého rozpočtu dotuje 150 tis. Kč. Znamená to tedy, že za 
každého poplatníka doplácí městys 150 Kč ročně. 
 
V naší obci máte možnost třídit tyto odpady: 
Sklo – do zeleného kontejneru umístěného za budovou úřadu. Láhve musí být zbaveny 
kovových uzávěrů. Do tohoto kontejneru však nepatří zrcadla, žárovky, keramika a porcelán, 
autoskla, drátěné sklo.  
Plasty – do žlutých kontejnerů  umístěných za budovou úřadu, na Zábraní, u školy. Co patří do 
těchto nádob? Například láhve od nápojů, kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, 
polystyren. PET lahve musí být sešlápnuté kvůli místu, kelímky a jiné znečištěné obaly 
opláchnuté.  Nepatří sem – např. podlahové krytiny, potrubí, pneumatiky, nevymyté láhve od 
oleje, plastové součásti aut… 
Vyřazené drobné elektrozařízení – do E-boxu umístěného na chodbě úřadu městyse. Máte zde 
možnost odevzdat mobil, kalkulačku, drobné počítačové vybavení, přehrávače, žehličku, varnou 
konvici, tranzistor … 
Tužkové baterie, malé akumulátory, knoflíkové články vhoďte do schránky umístěné u vchodu 
na poštovní úřad. Je zakázáno přijímat akumulátory o hmotnosti větší než 1 kg.   
 
 Mimo pravidelný svoz odpadu obec také zajišťuje v jarních a podzimních měsících sběr 
nebezpečného odpadu. Na obalech od nebezpečných látek bývá většinou označení „nebezpečný 
odpad“, případně doplněný symboly. Jsou to rozpouštědla, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, 
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, oleje, lepidla, barvy, léky.  
Velkoobjemový odpad - nábytek, koberce, podlahové krytiny apod. jste měli možnost odevzdat 
v tomto roce také dvakrát. Mimo termín sběru odpadu pořádaného obcí, máte možnost tento 
odpad a dále stavební suť, stavební dřevo, biologicky rozložitelný odpad  do hmotnosti 200 kg 
odevzdat zdarma ve sběrném dvoře v Buchlovicích v pondělí až pátek od 6 do 16 hodin, v sobotu 
od 8 do 12 hodin.  

Kontejnery rozmístěné po obci slouží pouze na směsný komunální odpad, což je odpad 
z běžného chodu domácnosti. Nepatří sem větve, tráva, zbytky z domácností, zbytky stavebního 
materiálu, nábytek, pneumatiky … Kontejner umístěný na hřbitově slouží pouze pro hřbitovní 
odpad, ale ne k odkládání odpadu z domácností. 

 
 

 

 

Nadace Děti - kultura - sport  



 
Nadace-Děti -kultura –sport vznikla v roce 2000 z potřeby pomáhat zejména nemocným, 

ale i zdravým dětem a mládeži. Již od svého založení se zaměřila na shromažďování prostředků, 
jak pro zabezpečení sociálních a zdravotních  potřeb dětí a mládeže, tak pro jejich osobnostní 
rozvoj v oblasti vzdělání, kultury a sportu. Od té doby rozdala již více než 160 milionů korun a 
zařadila se tak mezi nejštědřejší nadace v České republice. Dále si klade za cíl zachovat kulturní 
tradice jihovýchodní Moravy a napomoci k obnově zchátralých památek. Jejím stěžejním 
programem je každoroční vyhlašování celkem pěti grantů. Původní dvoumilionová dotace 
každého z nich se v roce 2008 rozšířila na pět milionů pro každé grantové schéma. O příspěvek 
se mohou přihlásit jednotlivci i organizace působící ve Zlínském kraji. Stačí předložit žádost a 
základní projekt, který posuzuje grantová komise a ta rozhoduje o výši jednotlivých příspěvků.  
Každoročně jsou vyhlašovány tématické okruhy: kultura, sport, školství a zájmová činnost, 
zdravotní a sociální oblast a církev . Možnost získat peníze i pro naši obec využívají zejména 
složky Kulturního klubu nebo komise. V letošním roce podal Kulturní klub v rámci kultury dva 
granty. První projekt byl zpracován paní M. Kordulovou a  V. Mičkovou a podán pro 
Osvětimanský pěvecký sbor. Komise jej přijala a slavnostně předala zástupci pěveckého sboru 
paní V. Mičkové šek na 20 000,- Kč. Za obdržené peníze bude členům sboru zakoupeno  
jednotné oblečení pro jejich vystoupení. Současně byl zpracován paní M. Kordulovou a  
M. Náplavovou  projekt  na zakoupení  kyjovských ženských  krojů a  jednoho kompletního 
mužského kroje.  Byl podán a získal od nadace částku  40 000,- Kč. Kroje jsou již hotové a 
uloženy na Úřadu městyse Osvětimany. Další projekt byl vypracován rovněž předcházejícími 
autorkami a to v oblasti  zdravotní a sociální. Jeho cílem bylo získat peníze na vybudování 
bezbariérového vstupu do místní knihovny. Stávající  stav je nevyhovující, zejména pro starší 
občany, ale v zimních  měsících pro všechny návštěvníky knihovny. Na tento grant bylo získáno 
40 000 Kč,- a do srpna příštího roku by měl být vstup upraven. Jako poslední byl podán  grant 
z oblasti církevní, který předložily  M. Kordulová a M. Náplavová. Záměrem je  oprava kapličky 
sv. Vendelína u cesty na Vřesovice. Grantová komise jej schválila a  šek na  35 000 Kč,- byl 
slavnostně  předán 30. listopadu paní M. Náplavové a p. starostovi ing. J. Bartoňkovi za 
přítomnosti pana kardinála  Miloslava Vlka. Kaplička bude opravena během příštího roku. 

Těší nás, že se podařilo získat peníze, které přispějí  k udržování lidových tradic, opravě  
památek v našem městysi a realizovat aktivity mimo rozpočet. 

Děkujeme nadaci za darované peníze a věříme, že i v příštím roce bude ruka nadace pro 
náš městys štědrá. 
                                                     Marie Náplavová, Marie Kordulová 
 

Z práce sociální komise 
 

Sociální komise se  i ve druhé polovině roku  zaměřila  svou činností  na pomoc našim 
občanům  při  řešení sociálních problémů, se kterými se potýkají zejména starší lidé, a také  na 
organizování charitativních  sbírek. V měsíci září se uskutečnila již tradiční sbírka textilií pro 
Diakonii Broumov. I když sběr materiálu byl tentokráte omezen jen na určité druhy zboží, 
podařilo se sesbírat 76 pytlů textilu. Sbírka se konala po celý týden a poděkování patří všem 
občanům, kteří do této sbírky přispěli a především těm, co se již tradičně na její organizaci 
podílejí – paní J. Čevelíkové, P. Chaloupkové  a M. Náplavové.  Na podnět naší komise byl 
podán grant na vybudování bezbariérového přístupu do místní knihovny, poněvadž v současné 
době je pro mnohé čtenáře knihovna těžko přístupná. V listopadu,  společně s Kulturním klubem, 



zorganizovala komise Slavnostní  setkání všech seniorů. Členky komise  osobně předaly pozvání 
všem důchodcům, připravily občerstvení a po celé odpoledne naše důchodce obsluhovaly.  

Společně s paní  V. Šebelovou navštívily devět  spoluobčanů starších osmdesáti let a jako 
každoročně i nejstarší občanku Osvětiman paní  M. Zlámalovou, která žije u své dcery v  
Polešovicích. Společné přání, předání menšího dárku a zavzpomínání na jejich prožitá léta, ale i  
současné problémy, přispějí vždy k vytvoření vzájemné pohody  pro obě strany. Ani letos 
nezapomeneme v předvánočním čase navštívit a obdarovat malým dárkem naše občany, kteří žijí 
v domovech důchodců. V prosinci připravujeme Tříkrálovou  sbírku, která se letos uskuteční         
v neděli  4. ledna 2009.  
                                                                             Marie Náplavová 

  předsedkyně sociální komise 
 
 
Akce sboru pro občanské záležitosti 
 
V této společenské kronice Vás chceme seznámit s činností Sboru pro občanské záležitosti ve II. 
pololetí 2008. 
 
Nově narození občané: 
Natálie Mlčáková 
 
Na společnou cestu životem se vydali 
Gabriela Filípková a René Křemeček 
Eliška Mikulková a Zdeněk Kocián 
Kateřina Tomaštíková a Tomáš Procházka 
Kateřina Sedlářová a Miroslav Vajčner 
Mgr. Petra Jurnová a Zdeněk Zálešák  
Michaela Vaďurová a Petr Kylián 
Zuzana Ostřanská a Dušan Frýza 
Markéta Čimerová a Ing. Lubomír Geryšer 
 
Významná životní jubilea 
           50 let 
Ladislav Vajčner 
Zdena Zábojová 
Jana Latinová 
 
           60 let  
Štěpánka Mítková 
Štěpán Šebela 
Libuše Hýsková 
Oldřich Němec 
Oldřich Pfeffer 
Miloš Zástava 
Hana Motalová 
 



          70 let 
Milada Vaculíková 
Helena Indrová 
Hedvika Rokytová 
Josef Merta 
Miroslav Ševčík 
Františka Zálešáková 
 
          75 let 
Marie Ševčíková 
Oldřich Mařák 
Květoslava Klučková 
 
          80 let 
František Pavlík 
 
Zlatou svatbu oslavili manželé 
Hedvika a Štěpán Rokytovi 
 
Naše řady opustili 
Bohumír Blahynka 
Mária Poláková 
 
Čest jejich památce! 
 
V roce 2008 se do naší obce přistěhovalo 17 občanů. Odstěhovalo se 6 občanů. V současné době 
máme 841 obyvatel. 
 
V obřadní síni se uskutečnilo přijetí našich 79letých a 60letách rodáků. Podíleli jsme se na 
zahájení školního roku jak v základní škole tak i v mateřské školce. Uspořádali jsme pietní 
vzpomínkovou slavnost za naše zesnulé občany. Připravili jsme pěkné nedělní odpoledne 
s našimi nejstaršími občany. Také oslavy zletilosti – přivítání osmnáctiletých občanů, na které 
jsme tentokrát přizvali i jejich rodiče, považujeme za významný mezník v jejich životě. 
Nezapomínáme ani na naše občany umístěné v Domovech důchodců, které před vánočními 
svátky navštěvujeme. Zavzpomínáme s nimi, informujeme je o dění v naší obci, o které vždy jeví 
velký zájem. O všech našich akcích vedeme fotodokumentaci, kterou Vás informujeme o činnosti 
ve vývěsní skříňce.  
Vážení spoluobčané,  

blíží se opět Vánoce, přeji Vám všem, abyste je prožili v kruhu rodiny v klidu a dobré 
pohodě. Nový rok 2009 ať Vám přinese hodně úspěchů osobních i pracovních, hodně radostných 
chvil, pevné zdraví, štěstí a spokojenost. 
 

Věra Šebelová, matrikářka   
 
 

 
H I S T O R I C K Á  V Ý R O Č Í  



 
1358 – daroval markrabě moravský Jan, bratr Karla IV., horu sv. Klimenta brněnským 
            Augustinům a ti zde založili klášter                                                                  650 let 
 
1468-  uherský král Matyáš Korvín vtrhl na Moravu a neúspěšně obléhal hrad Cimburk, 
           Uherská vojska zpustošila Osvětimany a okolí                                                 540 let 
 
1788 – osvětimanský farář Petr Josef Reuter nechal zvýšit faru o jedno patro. 
            V přízemí byly čtyři místnosti a¨kuchyň, v patře čtyři světnice.                      220 let 
 
1838 - Osvětimany měli 126 domů a žilo zde 706 obyvatel (371 žen a 335 mužů). 
                                                                                                                                      170 let 
 
1848 - provedena oprava první školy (stávala naproti fary) a dána nová břidlicová střecha. 
                                                                                                                                      160 let 
 
1848 - v noci z 1. na 2. prosince se vloupali do kostela sv. Havla zloději a uloupili dva pozlacené    
            stříbrné kalichy (jeden z roku 1589), jedno ciborium a další cenné kostelní věci.  
                                                                                                                                     160 let 
 
1888 - dr. Wankel prováděl archeologické výzkumy na hoře sv. Klimenta 
                                                                                                                                     120 let 
   
1908 - v červnu až srpnu prováděna oprava střechy na kostele sv. Havla 
                                                                                                                                     100 let 
 
1923 - zemřel děkan Josef Brázdil (působil v Osvětimanech od roku 1895) 
                                                                                                                                       85 let 
 
1928 - od 3. dubna začal jezdit autobus Antonína Náplavy z Osvětiman přes Vřesovice, Labuty, 
            Skalku, Ježov, Žeravice do Bzence. 
            Od 27. dubna zahájil dopravu na lince Osvětimany – Kyjov a zpět Ludvík Bubník. 
                                                                                                                                      80 let 
 
1928 - 3. června se konaly volby do místního zastupitelstva, starostou obce zvolen Cyril Ševčík, 
           členem okresního zastupitelstva v Kyjově obchodník Josef Jandásek (sen.) 
                                                                                                                                      80 let 
1933 - v říjnu instalována telefonní linka Kyjov – Osvětimany 
                                                                                                                                     75 let 
 
1938 - od jara do podzimu se staví hasičská zbrojnice   
                                                                                                                                     70 let 
 
1943 - Němci uzavřeli v obci mlýn pana Náplavy, Zálešáka a Nováka 
                                                                                                                                     65 let 
 
1948 - v únoru je v obci zřízen zemědělský útulek (předchůdce MŠ) 



           V dubnu je z nařízení MNV uzavřen hostinec p. Jandáskové (dnes hospoda u Janošků).    
           Zastupitelům se zdálo, že tři hospody jsou na Osvětimany zbytečně moc.  
                                                                                                                                     60 let 
 

kronikami listoval L. Berka 
 

                                               Jak cikáni do Osvětiman přišli 
 

Slovo cikán pochází ze starořečtiny a znamená „lidé snědé pleti“. Ve staré řecké kronice 
z  r. 1068 je nazývali „antsigános“, rusky Cygany, maďarsky Czigány a anglicky Gipsies. 
Oficiální název ROM byl  přijat v r. 1970 na Celosvětovém kongresu Cikánů - Rómů v Londýně. 
           Přesný datum příchodu cikánů na naše území neexistuje. F. Palacký uvádí ve starých 
letopisech z r. 1416, že „toho léta vláčili se cikáni po české zemi“.  O příchodu prvních cikánů do 
Osvětiman máme přesný písemný záznam ve staré farní matrice z let 1827 až 1860. 
Uvádí se zde: „v březnu 1838 se narodil na církevním pozemku, ve farské pastýřské bůdě, která 
ležela nedaleko Palánového domu číslo popisné 82, cikán Venca Daniel. Jako matka je uvedena 
cikánka Barbora Holomková z Nezdenic a otec cikán Anton Daniel z Uh. Ostrohu“. 
Podle tehdejších zákonů rakouské monarchie, jejíž součástí byly naše země, obdržel nově 
narozený cikán Václav Daniel tzv. „domovské právo“ v obci Osvětimany a jeho rodiče se zde 
mohli natrvalo usadit. Václav Daniel se v dospělém věku oženil a za manželku si vzal cikánku 
Kateřinu Danielovou, která byla dcerou Kryštofa a Anny Danielových z Uh. Ostrohu. Manželé se 
usadili v Osvětimanech a žili zde až do smrti.  
         Letos na jaře tedy uplynulo 170 let od první písemné zmínky o cikánech v naší obci a je 
známo, že tito  zde žili 105 let až do roku 1943, kdy byli poslední jedinci z jejich komunity 
odtransportováni do koncentračního tábora. 
Osvětimanští cikáni měli svůj „tábor“ asi 1,5 km za vesnicí, kde se dodnes říká „U cigánového“. 
Žili sice na okraji společnosti, ale za těch sto let se stali nedílnou a hlavně nechtěnou součástí 
naší obce, byli jejími občany, ať se to našim spoluobčanům líbilo, či ne. Dnes  už žije v naší obci 
pouze pár pamětníků, kteří si na ně pamatují, prožili s  jejich dětmi dětství, chodili spolu do 
obecné školy. Jejich vzpomínky jsou staré více jak 70 let. 
V roce 1838 přišla první cikánka, porodila zde dítě a už tu zůstala natrvalo. Roku 1876 do 
Osvětiman domovsky příslušela jedna Daňhelova (Danielova) rodina s šesti dětmi, roku 1894 už 
čtyři rodiny stejného příjmení s 11 dětmi. Později zde žili ještě Holomkovi a Malíkovi. Od roku 
1896 do roku 1943 se v osvětimanském cikánském táboře postupně narodilo 34 cikánů mužského 
pohlaví a 36 ženského pohlaví. Za tu samou dobu zde zemřelo 19 mužů a 20 žen a je třeba dodat, 
že zde byla dost velká dětská úmrtnost.  

Roku 1921 stálo u „Cigánového“ celkem 6 búd s jedním bezdětným manželským párem a 
5 rodinami, jedna kusá vícegenerační a 4 úplné, z toho 2 vícegenerační a 2 nukleární. V těchto 
zvláštních příbytcích, připomínajících chatrče, bydlely 32 osoby (8 mužů, 9 žen a 15 dětí), které 
se živily žebrotou.  Jejich ekonomická i sociální situace byla katastrofální, žily na úplném dnu 
tehdejší lidské společnosti. Sčítací komisař tehdy jejich sociální propad komentoval takto: 
„Cikáni Daniel Jan, Stanislav a Tomáš občas kovali maličkosti ze železa (vidlice, lopaty aj.) 
podařilo-li se jim na dráze získati uhlí a staré železo, což bylo málokdy. Někdy řezali dříví, 
všichni jsou bez zaměstnání, žebrají a kradou v dálném okolí. Pouze Antonie Danielová 
posluhuje u strážmistra Bušiny“. Tento záznam byl napsán v roce 1914. 



Do roku 1930 byly v osadě postaveny další 3 boudy a v celém areálu se nacházelo kromě 
jednoho manželského páru celkem 8 rodin (5 úplných nukleárních a 3 vícegenerační, z nichž byly 
dvě úplné a jedna kusá). Úměrně s tím vzrostl i počet obyvatel na 52 osob (10 mužů, 14 žen a 28 
dětí). Za minulé republiky muži  sem tam pracovali jako nádeníci nebo kováři, ženy byly vesměs  
příležitostnými nádenicemi nebo námezdními dělnicemi. 

Staré cigánky s dětmi chodily po vesnici po žebrotě a braly hlavně jídlo. Potraviny 
k obživě získávaly krádežemi drobného domácího zvířectva  a drůbeže, dále polním a lesním 
pychem.  
      Konec cikánů v Osvětimanch spadá do období „protektorátu“, hlavně do doby 
„heydrichiády“. V letech 1942 až 1943 z naší obce deportovali do  koncentračního  cikánského 
tábora  56 cikánů, z toho 37 dětí.. Všichni nakonec skončili v plynových komorách v polské 
Osvětimi. Po válce se vrátil do Osvětiman pouze jeden a tím byl Leopold Daniel. Brzy z naší 
obce odešel neznámo kam.  
 Za spolupráci na sběru informací děkuji matrikářce Věře Šebelové. 
                       
                                                                                                                         L. Berka, kronikář 
 
 
Vzpomínka na paní řídící Boženu Svátkovou 
 

V měsíci červenci obdržel Úřad městyse Osvětimany smuteční parte, které oznamovalo  
občanům zejména střední a starší generace, že ve věku devadesáti devíti let zemřela paní Božena  
Svátková – paní  řídící. Přišla do Osvětiman po druhé světové válce spolu manželem Oldřichem, 
který na staré Národní škole získal místo ředitele a ve školní budově i byt. Paní řídící byla 
učitelkou ručních prací a domácí nauky vaření. Když byla výuka ručních prací zrušena, 
vyučovala převážně první a druhou třídu. Byla známá svou přísností, děti z ní měly respekt, ale 
hodně je naučila. Věnovala se dětem bez ohledu na čas, zvláště těm, které docházely do školy z 
pasek i těm, které musely doma tvrdě pracovat a neměly čas na učení. Vedle výuky pečovala i o 
květinovou výzdobu školy, když bylo zapotřebí, líčila i podrovnávku a udržovala zahrádku  před  
školou.  Nebála se žádné práce. Vždy měla i své malé hospodářství - slepice, králíky. V zimě a za 
špatného počasí našli v jejich bytě útulek i přespolní děti ze stříbrnských,  medlovských  a  
osvětimanských  pasek, které chodily do školy pěšky. Hrníček teplého čaje nebo teplá polévka  
paní  řídící je vždy zahřály. Přes prázdniny, nejvíce o žních, ale i během roku pomáhala  
zemědělcům na poli. Ochotně přispěchala na pomoc, zejména starším lidem, kteří s tragačem 
vezli do kopce nebo z kopce ke kostelu těžký náklad. Spolu s manželem se podílela na kulturním 
dění v obci. V Osvětimanech vyrůstaly a mládí prožily i jejich tři dcery - Libuše, Jiřina a Eva. 
Spolu s manželem a dětmi zde strávila skoro čtvrt století svého života na něž nelze zapomenout. 
Manželé Svátkovi odešli v roce 1970 do důchodu a odstěhovali se do Luhačovic.  

Paní řídící byla po celý život velmi vitální, energická, přísná, ale velmi laskavá a skromná 
žena. Po celý život se řídila heslem „Dej a bude Ti dáno, přej a bude Ti přáno“. Přestože paní 
řídící již není mezi námi, vzpomínka na ni v našich srdcích zůstává.  

 
       Marie Náplavová 
 
 
 



Mateřská škola 
 

Každý, kdo přišel v září do naší MŠ nebo využil návštěvy v Den otevřených dveří, musel 
poznat, že se toho tady hodně změnilo. Vše začalo vnější rekonstrukcí celé budovy, výměnou 
oken, dveří a fasádou, potom jsme pokračovali s úpravami vnitřního interiéru. Máme položeny 
nové podlahové krytiny, krásný zelený koberec, kterému děti říkají ,,palouček‘‘, nové stolečky a 
židličky a také pohodlné dřevěné postýlky na spaní. 

Celá školka je barevně vymalována, byly dokončeny nátěry dveří. Nábytek, i když 
stávající, je sestaven do hracích koutků tak, aby byl plně funkční a vyhovoval potřebám dětí. 
Na estetické výzdobě MŠ se podílíme společně s dětmi a všichni máme radost ze společné práce 
a výrobků, které zpříjemňují pobyt a zkrášlují prostory, ve kterých se děti pohybují z větší části 
dne. Také zahrada MŠ je na začátku celkové proměny a směřujeme k tomu, aby splňovala 
hygienické i estetické normy a byla zázemím pro děti a jejich rodiče při hraní, pobytu v přírodě a 
různých společných akcích. Z peněz získaných za projekt, který byl úspěšný, jsme získali peníze 
a zakoupili jsme novou houpací a šplhací sestavu. Ta bude instalována na jaře. Také budujeme 
zahradní sprchový koutek pro letní dny, kolem MŠ je nové oplocení s pěknou bránou, terén 
zahrady je srovnán a upraven, všechny chodníky jsou nově vydlážděny zámkovou dlažbou, 
pískoviště čeká na čistý písek. Pokud se nám podaří získat další peníze, rádi bychom pro děti 
koupili několik koloběžek a dětských kol pro zdokonalování dětí v dopravní výchově a dopřáli 
jim též zdravý pobyt venku. 

I když od září uplynuly pouze necelé 3 měsíce, máme za sebou spoustu pěkných akcí a 
ještě hodně nás jich čeká. Viděli jsme 3 loutková představení, jedenkrát jsme byli v místním kině. 
Pásmem říkánek a básniček přivítaly děti nového občánka Osvětiman a seznámily se tak se svojí 
novou budoucí kamarádkou. Spolupracujeme s MŠ v Medlovicích a ve Stříbrnicích a od 
letošního školního roku chceme spolupráci rozšířit o další společné akce: zorganizovat sportovní 
den, pěveckou a recitační soutěž, vernisáž, akademii MŠ apod. Spolupracujeme se Sdružením 
rodičů při ZŠ. Umožňujeme v MŠ rodičům pravidelné výstavky a nabídky dětských knih. Založili 
jsme s rodiči klub ,, Včelky ‘‘, scházíme se s dětmi v odpoledních hodinách v MŠ, kde rodiče 
společně s dětmi vyrábějí, malují, povídají si, předávají si rady, recepty a zkušenosti apod. Máme 
v plánu i různá posezení, besedy a turistiku. Chceme zajistit dětem i některé výukové programy 
šité na míru. Máme zajištěn pro děti opět plavecký výcvik. Je toho ještě hodně, co s dětmi 
plánujeme a věřím, že se nám to podaří realizovat. 

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří mají také velký podíl na tom, jak naše MŠ 
dnes vypadá a to p. Mynářovi, p. Křemečkovi a p. starostovi ing. Bartoňkovi za vstřícnost při 
realizaci požadavků, pracovníkům obce za úpravu zahrady a okolí, p. Vykoukalovi za dovoz 
průlezek, p. školníku Rusňákovi za opravu zahradního domku, pomoc při úpravách okolí a 
interiéru MŠ. Za vyrobení krásné ptačí budky, ze které jsou děti nadšeny a SR a ČSZ za finanční 
pomoc na zakoupení koberce.  
V neposlední řadě děkuji vedení ZŠ a MŠ Osvětimany za vstřícnost, ochotu a spolupráci.   
   

 Děkuji všem. 
                    Za MŠ Věra Rusňáková 
 
 
 
        



Základní škola 
 

Letošní začátek školního roku proběhl ve znamení náročného pracovního nasazení pro 
všechny zaměstnance ZŠ a MŠ Osvětimany. Ke svému závěru se chýlila celková rekonstrukce 
školy v hodnotě 11 milionů korun. Jednalo se o výměnu oken a venkovních dveří školní budovy, 
její zateplení a obnovu fasády, výměnu osvětlení ve 2. patře a v přízemí a nahrazení zastaralých 
lavic a židlí ve všech třídách novými, které odpovídají hygienickým normám i pohodlí žáků. 
Rekonstrukce, která začala již v květnu a pokračovala přes letní prázdniny, byla velkou fyzickou 
zátěží pro provozní zaměstnance. Pedagogičtí pracovníci ukončili tuto akci tím, že poslední 
srpnový týden pomohli se závěrečnou etapou dokončovacích úklidových prací a vyzdobili celou 
budovu školy nástěnkami i okrasnou zelení. Do školy nastoupili dva noví pedagogové Mgr. 
Zdeněk Ingr ze Skoronic s aprobací matematika - základy techniky a Mgr. Blažena Sedlářová z 
Kyjova jako vyučující 1. stupně. 
Do základní školy chodí v tomto školním roce 160 žáků. Škola nabízí možnost relaxace v 16 
kroužcích. Žáci si mohou vybrat z následující nabídky: Základy němčiny pro 8. a 9. ročník, 
Literární kroužek, Dyslektický kroužek, Počítačový kroužek, Hra na zobcovou flétnu, Výtvarný 
kroužek, Šikovné ruce, Dovedné ruce (vaření), Angličtina na počítači a zpěv, Stolní tenis, 
Sportovní kroužek, Šachový kroužek, Moderní tanec, gymnastika a aerobic, Výuka her na 
hudební nástroje, Moderní zpěv. V měsíci září se uskutečnil Projektový den o Velké Británii, žáci 
9. ročníku navštívili v rámci volby budoucího povolání Úřad práce v Uherském Hradišti a Burzu 
škol ve Zlíně, 4. třída si ověřila své znalosti na dopravním hřišti v Uh. Hradišti. Největší akcí 
letošního podzimu bylo Slavnostní otevření zrekonstruované školy a zároveň probíhající Den 
otevřených dveří. V měsíci říjnu proběhla výstavka knih s možností prodeje, návštěva členů 
literárního kroužku knihovny B. B. Buchlovana v Uh. Hradišti, výchovný koncert zaměřený na 
protidrogovou a environmentální výchovu, starší i mladší žáci byli úspěšní na florbalovém turnaji 
ve Starém Městě (1. a 2. místo), naše družstvo školní družiny vybojovalo zlatou medaili ve 
fotbalovém turnaji v Buchlovicích. Tento měsíc se také konala Sportovní olympiáda pro děvčata 
1. stupně, kterou zorganizovaly jejich starší spolužačky. Žáci 5. ročníku se v letošním školním 
roce zapojili do projektu Adopce na dálku. Všichni žáci spolu se svými rodiči tento projekt 
podpořili. Roční splátka na chlapce Sagiba Khana z Indie (chodí do 3. třídy) je 5 000 Kč, finanční 
prostředky jsou použity na alespoň jedno teplé jídlo denně, zdravotní péči a především vzdělání 
dítěte v jeho rodném prostředí. Žáci se seznámili s problematikou chudoby a uvědomili si, že ne 
pro každého je vzdělání samozřejmostí. Listopadová návštěva koordinátorů Školního 
vzdělávacího programu tvořená z pedagogických pracovníků okresu Hodonín i Uherské Hradiště 
ocenila na naší škole její nový, modernější vzhled, znalosti, chování a zapojení všech žáků 
v hospitované třídě, perfektní připravenost a profesionalitu vyučujícího a dobrou úroveň 
mezilidských vztahů v celé naší škole. V tento podzimní měsíc přivezli starší žáci diplom za 3. 
místo v nohejbalovém turnaji v Dolním Němčí a dařilo se i našim mladým šachistům. Na 
Mistrovství  Moravy a Slezska mládeže v šachu získala Lenka Blechová 3. místo, Petra Churá 
také 3. místo v šachovém turnaji 2. Velké ceny mládeže regionu Uherské Hradiště v Hluku (starší 
žákyně) a Erika Náplavová 2. místo (mladší žákyně). Diplom a medaili  na 1. Velké ceně 
mládeže regionu Uherské Hradiště si přivezla v kategorii mladších dívek za 1. místo Erika 
Náplavová, v kategorii starších dívek Petra Churá  rovněž za 1. místo a Andrea Vavrušová  za 3. 
místo. Velmi oblíbené u žáků jsou noci strávené ve škole, kterým předchází program 
nasměrovaný do dané zájmové oblasti. Jednalo se o Noc s aerobicem, Noc s kroužkem 
moderního zpěvu, Velkou strašidelnou literární noc pro žáky 5. a  6. ročníku. Žáci 9. ročníku 



začali s předtaneční výchovou a nácvikem polonézy na školní ples. Všechny třídy se zapojily do 
charitativních akcí sběr zátek z PET lahví pro Kojenecký ústav v Kyjově a Nadace Chrpa – kůň 
terapeut. Sdružení rodičů pořádalo na konci listopadu tradiční Vánoční dílničky, ve kterých si 
mohly děti vytvořit vánoční ozdoby a dárečky pro nejbližší. 

V nejbližší době nás čeká výroba dárků a nácvik programu na Vánoční rozjímání, 
příprava Mikulášské nadílky a Zpívání u vánočního stromečku, který bude ve školní budově    
žáky vyzdoben vlastnoručně vyrobenými ozdobami a bude sloužit k předávání  vánočních dárků. 
Jako každý rok i letos se všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ Osvětimany těší na vánoční svátky, které, 
jak všichni doufají, budou mít označení jako svátky pohody, klidu, lásky. Pokud se k těmto 
konkrétním projevům spokojenosti a štěstí přidá ještě tak důležité a ničím nenahraditelné zdraví, 
vznikne přání celého kolektivu zaměstnanců do nového kalendářního roku 2009. 
 
 
Hody milé hody…… 

Již v měsíci září jste mohli vidět, jak se začíná osvětimanská chasa pravidelně scházet 
v přísálí místní kinokavárny. Začínají se připravovat hody. Jejich náročnost vyžaduje zapojení 
nejen chasy, ale celého hodového týmu, jehož hlavním organizátorem byl letos Kulturní klub ve 
spolupráci s dalšími místními občany. V tomto přípravném období se vyrábí růžičky do 
hodového věnce, na výzdobu domů stárků a stárek, probíhá nácvik hodových písní a tanců. 
Současně probíhá jejich organizační zajištění.  
         A byla tu hodová sobota 11. října s nádherným slunečným počasím. Již od samého rána 
začíná oblékání všech krojovaných účastníků.  Před třináctou hodinou se schází krojovaná chasa 
s hudbou Nedakoňankou před prodejnou Martex. Odtud odchází krojovaný průvod k Úřadu 
městyse Osvětimany. Zde žádají stárci pana starostu Ing. Josefa Bartoňka o povolení hodů. 
Následují čtené artikule (pravidla), přikazující účastníkům hodů, jak se mají v jejich průběhu 
chovat. Společným přípitkem jsou hody slavnostně zahájeny. Průvod pod vedením mladých 
krojovaných maminek (Monika Hlaváčková, Alexa Svozilová) odchází pro jednotlivé stárky. 
Současně s ním vycházejí i dvojice dobrovolníků, které prodávají voničky a zvou na večerní 
zábavu. Této náročné role se letos velmi dobře zhostili: J. Čevelíková, V. Mičková, A. Mirošová, 
V. Šebelová, M. Kordulová, M. Náplavová a P. Berka. Letošní stárci byli Roman Trefilík, Filip 
Chrbját a stárky Alžběta Pončíková a Kristýna Zálešáková. Po vyzvednutí věnce následuje 
obchůzka po celé vesnici. Pravidelným zastavením chasy bývá i fara. Odtud pokračuje průvod 
k panu starostovi. Hodová obchůzka končí na návsi. 
         Večer následuje taneční zábava s připraveným tanečním vystoupením krojované chasy. V 
další části jsou vyhlášena sóla pro rodiče stárků a po nich začne probíhat zavádění k věnci. 
         V neděli dopoledne jdou někteří krojovaní do kostela na mši. Odpoledne, v 16:00 hod. 
začíná oblíbená hodová beseda s Osvětimanskou cimbálovou muzikou, která je vyvrcholením 
našich slováckých hodů. 
        Stalo se již tradicí, že v následujícím týdnu jsou zváni na společné posezení rodiče stárků a 
všichni, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zdárném průběhu hodů.  
Naším přáním je, aby tato dlouholetá hodová tradice zůstala i nadále zachována a do jejich 
organizace se zapojilo co nejvíce mladých lidí. 
                                                                                               Phdr. Marie Náplavová  
                                                                                                Mgr. Marie Kordulová  
 
 



 
 
Když napočítáš řádek jar a stříbro protká vlasů pár, 
pak nejsi mladý, ale ještě nejsi příliš stár. 
Když svižný krok se ztratil kdes, 
 už jiná přání míváš dnes. 
To přešlo léto života, kdy vzácnější je i minuta. 
Dnes tichý podzim tady je, však nestýskej si, 
vždyť shon mládí, moudrost přikryje. 
 Když zbytečným nadějím, vysmál se čas,  
 vzpomínky, setkání a vyprávění, zahřejí nás. 
I tato doba vzácná je, jak staré víno dozraje, 
přestože čas, ten přísný rytec, nikoho v životě nemine, 
 za chvíle šťastné i zlé, vějířky vrásek každému v tváři rozvine. 
Že je vše jiné, to dobře víš, však ještě zvedneš vína číš, 
tak směj se a zpívej zas, ať probudí se kouzlo v nás, 
kdy mramor smutku, nemá šanci,  
tak raduj se a třeba spěchej k tanci.                                         

                                   Marie Kordulová 

 

Slavnostní setkání všech důchodců 
 

Kulturní klub ve spolupráci se sociální komisí Městyse Osvětimany připravil na neděli  
9. 11. 2008 v sále víceúčelové budovy slavnostní setkání všech důchodců, které se konalo po 
devíti letech. Odpoledne zahájil pan starosta Ing. Josef Bartoněk, který ve svém vystoupení 
seznámil přítomné s průběhem nejdůležitějších akcí v našem městysi. Této příležitosti také využil 
k poděkování paní Věře Mičkové za dlouhodobé a obětavé vedení Klubu důchodců a předal jí 
Pamětní list. Následovalo pěvecké pásmo „Pod Spářovy dolinečka“. Program byl doplněn 
ukázkou připravovaného divadelního představení “Strašidlo cantervillské“, které nacvičil 
Osvětimanský divadelní spolek. Po uvedeném programu pokračovala volná zábava, kterou 
zpříjemnila živá hudba a připravené občerstvení. Na pohoštění se podílel Úřad městyse 
Osvětimany a místní vinaři. V přísálí byla instalována výstava fotografií dokumentujících život 
v naší obci. Oceněním práce organizátorů byla jednak velká účast (80 důchodců), ale i 
spokojenost a radost účastníků ze společného setkání. Akce je dodnes mezi důchodci předmětem 
pochvalných vyjádření.                                                  
                                                                                                        PhDr. Marie Náplavová,      
                                                                                                        Mgr. Marie Kordulová     
 
 
 
A co klub důchodců? 
  
 Co by! Pravidelně se scházíme každý měsíc. Vždy před setkáním v pátek nám to 
připomene místní rozhlas. V měsíci únoru, a to se stalo už tradicí, přišel mezi nás místostarosta 
pan Lubomír Berka. Tentokrát nám připomněl události a dění kolem osudových osmiček, jak je 



to zapsáno v kronice. Bylo to moc zajímavé. Co do kroniky zapíše osmička tohoto roku, ukáže 
čas. Věříme, že to budou jenom dobré zprávy.  
 V březnu jsme oslavili moje kulaté už 70. narozeniny. Děkuji všem za upřímné 
blahopřání, připravili jste mi příjemné překvapení jak pásmem básniček a písniček, tak také 
předvedením orientálních tanců děvčaty pod vedením Aničky Mirošové. Dobře jsme se bavili. A 
živio zaznělo v tomto roce ještě několikrát.  
 Patříme a jsme organizací Kulturního klubu Osvětimany. A protože Kulturní klub dobře 
hospodaří, přislíbili nám i letos uhradit náklady za dopravu na náš zájezd. O místě výletu jsme 
hlasovali a zvítězil zámek v Miloticích. Abychom naplnili celý autobus, vyzvali jsme všechny 
občany, že se mohou také zúčastnit. Podařilo se a v neděli 14. září ve 14 hodin jsme odjížděli. 
Těšila jsem se a přiznávám, přestože je to ostuda, že jsem zámek v Miloticích ještě nenavštívila. 
A věřte, stojí to zato. Byla jsem mile překvapena. Rekonstrukce zámku je velice zdařilá. 
Prohlídka zámku s milou průvodkyní, která ochotně odpovídala na naše dotazy, trvala něco přes 
hodinu. Potom jsme si mohli prohlédnout zámeckou zahradu a vidět krásně opravený zámek i 
zvenčí. Po procházce jsme se sešli v zámecké restauraci na nějaké to občerstvení. Protože na 
zájezdu nechyběl pan Pernica a hlavně nezapomněl doma svou harmoniku, rozběhla se dobrá 
zábava a po pěkných zážitcích se také dobře zpívalo. Ale ne všem. Při placení jsem zjistila, že se 
mi ztratila peněženka. Na zaplacení jsem si vypůjčila a nastal čas odjezdu. Pan řidič nás už 
očekával, byl příjemný a vstřícný. Přislíbil, že všem bydlícím na trase podél silnice 
v Osvětimanech zastaví. Potěšilo mě to a za ochotu jsem mu z tašky, kterou jsem nechala 
v autobuse, věnovala čokoládu. A podržte se! Peněženka byla v tašce. Takže na milotický zámek 
budu přeci jen dobře vzpomínat. 
 V listopadu uspořádal Kulturní klub ve spolupráci se sociální komisí kulturní odpoledne 
pro všechny důchodce i s malým občerstvením. Přivítání se ujala vedoucí klubu paní Kordulová, 
předala slovo panu starostovi. Seznámil nás s prací celého zastupitelstva a přiblížil nám, co 
nového se u nás chystá. Dobře vidíme, co všechno se kolem změnilo a děkujeme vám. Pan 
starosta ocenil a pochválil nás seniory. Řekl, že má radost z činnosti našeho klubu a bude nám 
vycházet vstříc i nadále. Členky sboru pro občanské záležitosti předvedly pásmo písniček a 
poezie s názvem „Pod Spářovy dolinečka“. Divadelní soubor pod vedením paní Hany Motalové 
nacvičoval komedii „Cantervillské strašidlo“ a ukázku z připravovaného představením nám 
zahráli. Byla to dobrá reklama a zároveň pozvání na toto představení. Celé odpoledne nás 
písničkami za doprovodu kláves bavil pan Macháček. Zazpívali jsme si a dokonce přišlo i na 
tancování.  
 Teď už připravujeme prosincový vánoční klub a to na neděli 21. prosince. Sejdeme se 
jako obvykle ve 14 hodin u vánočního stromečku s pěkným programem. Už se těším, protože nás 
to všechny pěkně naladí. Až zazvoní zvonečky, rozdáme si malé dárečky, pochválíme se co už 
máme napečené, ochutnáme a jistě se najde spousta veselého vyprávění jak z vlastního dětství 
nebo už i s vnoučaty. Já mám pro vás pěkné vánoční povídky od Bruna Ferrera. A jak se setmí, 
čeká nás venku překvapení. Pod vánočním stromem, u jesliček, se sejde celý smíšený pěvecký 
sbor. Poslechneme si několik sborových koled, ale pak si zazpíváme všichni. Srdečně zveme 
všechny občany, přijďte si zakoledovat. V loni nám do toho koledování začalo krásně sněžit. 
Velké sněžné hvězdičky se nám zachytávaly ve vlasech. Ale nebojte se, zima vám nebude, 
postaráme se o vás dobrým svařáčkem. A zahřeje nás také přátelské rukou podání.  
 S přáním pěkných svátků a všeho dobrého do nového roku 
          Věra Mičková 
 
 



Františkův dárek (Vánoční příběh z knihy Bruno Ferrera) 
 „Mám ještě něco udělat?“ zeptala se sekretářka. Velmi zaneprázdněný ředitel mrkl na 
hodiny a prohlédl si diář. „Už bychom měli být pryč. Teď už moc práce nenaděláme“. 
Sekretářka se usmála: „Ale ještě tu máte seznam dárků pro syna. Nezapomeňte, že za tři dny jsou 
Vánoce.“ 
 „Ještě že jste mi to připomněla!“ Ředitel si povzdechl. „Bojím se, že se na mě bude trochu 
zlobit. Nejspíš právem, protože mám na rodinu tak málo času. Když večer přijdu domů, syn už 
spí. Skoro nikdy nemáme čas si popovídat. Ale aspoň o Vánocích chci, aby ode mne dostal 
pořádný dárek. Jenomže… kde na to vzít čas? Víte co? Kupte ho vy. Na penězích nezáleží. 
Přečtěte si ten seznam a kupte všechno, co si syn přeje.“  
 Sekretářka otevřela dopis od syna, potřásla hlavou a usmála se: „Víte, že vaše příkazy  
vždycky plním, ale tentokrát to vážně nejde.“  
 „Proč ne? Copak si osmileté dítě může přát za věc, kterou mu nemůžu koupit? Ukažte mi 
ten seznam!“ 
 Sekretářka mu mlčky podala synův dopis. Ředitel si ho přečetl: „Milý tatínku, k Vánocům 
bych si přál, aby sis celý příští rok pro mne každý den (nebo skoro každý den) našel půlhodinku 
času. Nic jiného nechci. Tvůj František.“ 
 
 
Akce Klubu žen v roce 2008 
 
Karneval pro děti – 26. ledna 
 Tentokrát děti bavil král se svými princeznami. Než se ale otevře brána, musí členky 
Klubu žen a další příznivci, kteří jsou ochotni pro děti něco obětovat akci připravit. Musela se 
vyřezat brána. Materiál věnoval a bránu vyřezal v Kelčanech pan Lubomír Daněček, převoz 
zajistili p. ing. Mynář Vratislav a Křemeček Lubomír, nátěr brány paní Blechová Marie a ing. 
Náplavová Eva, přinesení a upevnění kulis p. Klimek Miroslav a Vaďura Jindřich. O výzdobu se 
postaraly členky Klubu žen, tombolu připravila paní Márová Hana. Sobotního odpoledne se 
zúčastnilo 35 masek princezen, vodníků čarodějnic, princů aj. 
Král v podání vedoucího divadelního spolku p. Martina  Hýska a jeho princezny si děti pozvali na 
jeviště a pak se již soutěžilo, tancovalo, kreslilo. V rolích princezen vystoupily: Mgr.  Hučková 
J., ing. Náplavová E., Hlaváčková M., Svozilová A., Berková E., Gottwaldová Š., Hýsková P., 
princ Náplava J. Na závěr odpoledne dětem princezny rozdaly tombolu.   
Jsme rády, že členové divadelního spolku nám pomohli a pomáhají, velmi si jejich spolupráce 
vážíme.                                                 Přítomno: 35 masek, 30 dospělých 
 
Setkání členek ČSŽ – 14 února 
 Uskutečnilo se již třetí setkání členek, které pracovaly ve výboru Českého svazu žen 
v letech 1979 – 1989. Prohlédly si fotografie, byly seznámeny s akcemi, které pořádají členky 
Klubu žen. Příjemného posezení se zúčastnilo 15 členek.  
 
Výroční schůze – 22. února  
 Zveme mezi sebe i ženy, které nám při akcích pomáhají a zapojují se do kulturního dění 
v obci. Starosta se naší schůze také zúčastnil a poděkoval všem za práci, kterou věnují kulturnímu 
dění v obci.      Účast: 14 členek 
 



Studená kuchyně – 4. dubna 
 Paní Blažková R. ochotně předvádí a učí nás již od roku 1985 skládat různě salámy na 
chlebíčky, obložené mísy, krájet a tvořit různé tvary na zkrášlení výrobků. Na tomto setkání si 
ženy vyrobily 3 aspikové misky a 2 šunkové rolky zalité aspikem. 
       Účast: 20 žen 
 
Den matek – 18. května 
 Letos byla oslava přesunuta na třetí květnovou neděli z důvodu pouti na Horu sv. 
Klimenta. Program ve 14 hodin zahájil starosta městyse, který všem ženám popřál k jejich svátku 
a kytičkou, kterou předal zástupkyni Základní školy p. Myšulkové poděkoval za přípravu tohoto 
odpoledne. Programem provázel vedoucí divadelního spolku pan Martin Hýsek. Všechna 
vystoupení dětí byla dobře připravena, ale největší potlesk vždy sklidí ti nejmenší – děti mateřské 
školy. V přísálí připravily členky Klubu žen ochutnávku pomazánek. Návštěvníci mohli vybírat a 
ochutnávat z 19 pomazánek, a že byly jistě dobré mohli posoudit všichni, kteří se akce zúčastnili.   
       Účast: 220 dospělých, 100 dětí 
 
Ovocné poháry – 23. června 
 Pan Tomáš Hauser nám věnoval jeden podvečer a se svým synem, který mu zručně 
pomáhal, vytvořili chutné i oku lahodící občerstvení. Ženy ochutnaly 3 druhy ovocných 
zmrzlinových pohárů, jeden střik, zázvorovou limonádu a na závěr ovocné fondue. Tuto akci 
bych označila za velmi zdařilou.   Účast: 15 žen 
 
Ukázka vázání šátků – 19. září 
 V naší obci umí vázat krojové šátky „turečáky“ pouze paní Struhová Kateřina a paní 
Zálešáková Anna. Obě také umí nažehlit kroje a oblékat do krojů jak chlapce, tak děvčata. Paní 
Struhová se nám omluvila z důvodů nám všem známých – opatrování svých malých dítek. Paní 
Zálešáková nám před zraky zvídavých žen uvázala 5 šátků, pouze jediná Iveta Pešková si uvázání 
vyzkoušela.      Účast: 12 žen 
 
Vázání voniček – 8. října 
 Aby měla chasa více času na nácvik pásma, zapojily jsme se také do vázání voniček. Jsme 
velmi rády, že mezi nás přijdou i mladé maminky s malými dětmi a zapojí se také do příprav na 
hody.        Účast: 12 žen 
 
Mikulášská nadílka – 6. prosince.  
Čert s čerticí protančili mezi dětmi a společně zavolali Mikuláše s andělem. Děti za básničku 
dostali dárečky a nakonec jim byl promítnut film Horton-krásná kreslená pohádka. Této akce ze 
zúčastnilo asi 60 osob, z toho 35 dětí. Kde byly ostatní? Vždyť v Osvětimanech je malých 
školáků hodně, proč nepřijdou alespoň na pěkné kino, když na Mikuláše už nevěří? I přes malý 
počet příznivců Mikuláše byla akce velmi dobře připravena a děkujeme divadelnímu spolku za 
příjemné odpoledne.  
 Při vítání občánků a oslavě zlaté svatby předáváme kytičku a malý dárek. Od listopadu do 
dubna se každé pondělí v 18,30 hodin scházíme ke cvičení v přísálí víceúčelové budovy. 
Předcvičuje paní Blanka Blažková. Za propůjčení přísálí zaplatíme Kč 10,- za jednu hodinu.  
Zveme mezi sebe další zájemkyně. Cvičení zvládnou i starší ženy. Příkladem nám mladším může 
být paní Sedláčková, která nevynechá žádné pondělí.  



 Každá akce je popsána pouze několika větami, ale aby vše dobře dopadlo, za každou akcí 
se skrývají hodiny práce jednotlivých členek, které odpovídají za svěřený úkol. Pokud všechno 
dobře dopadne, můžeme zapsat: uskutečnilo se… 
 Závěrem bych chtěla všem, kteří nám při akcích pomáhali, poděkovat. Všem přeji klidné 
prožití svátků vánočních a mnoho úspěchů a zdraví v roce 2009. 
 
        Za Klub žen 
        Křemečková Jiřina 
 
 
Osvětimanský divadelní soubor 
 
 Po dvouleté přestávce shlédli osvětimanští občané opět premiéru divadelního představení. 
Tentokrát jsme zabrousili mezi klasiky a představili hru Oskara Wilda „Cantervillské strašidlo“. 
V sobotu a v neděli 22. a 23. listopadu zaplnili diváci sál víceúčelové budovy a dobře se bavili. 
Jsme potěšení zájmem lidí, kteří se na nás přišli podívat. Svou první velkou premiéru měli i naši 
nováčci Helenka Vašková, pan Miloslav Černoch a pan Jaroslav Mlčák. 
 Týden před premiérou jsme uskutečnili tradiční divadelní bál, tentokrát kloboukový. Tady 
už takový zájem chyběl. Ale ti co přišli, dobře se pobavili a zatančili pod taktovkou hudební 
skupiny „Bobr a Erika“. Nechyběla ani tombola. Využíváme příležitosti a děkujeme všem 
příznivcům. Přestože ochotníci věnují spoustu volného času zkoušení, nevyhýbají se ostatním 
akcím v obci, ať už jsou to hody, karneval pro děti a Mikulášská nadílka. Také se podílíme na 
dárcích pod stromeček mateřské školce a příspěvky do tomboly rodičovského plesu.  
 Rádi bychom mezi sebe přivítali nové členy. Takže pokud máte chuť obětovat svůj volný 
čas, přijďte mezi nás.  
 A protože „hvězdička stříbrná nám zase po roce přináší stromeček, přináší Vánoce“, 
přejeme Vám pohodu a klid o Vánocích a úspěšný rok 2009. 
 
        Za divadelní soubor  
        Hana Motalová 
 
Osvětimanský smíšený pěvecký sbor 
 
Zkoušky míváme zpravidla ve středu v 19 hodin v přísálí víceúčelové budovy.  
Pracujeme v tomto obsazení: 
- soprán- V. Mičková, M. Bartošíková, V. Fialová, H. Stávková, D. Dudáková, J. Vajčnerová st.,  
I. Hrabalová 
- alt – J. Vajčnerová ml., A. Sůkopová, D. Skalka, Z. Zábojová 
- tenor – J. Cvek st., L. Mrkůs, K. Buček 
- bas – P. Hrabal, J. Skalka, J. Cvek ml., D. Cvek 
  
V tomto roce jsem zpívali při následujících příležitostech: 
1. 1.  Novoroční mše 
19. 1. Výroční schůze Klubu českých turistů, odbor Vřesovice, samostatný komponovaný pořad  
23. 3. Velikonoční neděle, Slavnost zmrtvýchvstání Páně 
29.3. Mše k 70. narozeninám paní Mičkové, zakládající člence sboru 



4.5. První svaté přijímání 
4. 5. Den matek v Újezdci 
11. 5 Svatodušní pouť na Hoře sv. Klimenta  
18. 5. Den matek v Osvětimanech  
26.7. Křest a první svaté přijímání Nikoly Bučkové 
12. 10. Hodová mše 
28.10. Vzpomínková slavnost k 90. výročí založení ČSR u pomníku v Osvětimanech 
 
Ve vánočním období plánujeme: 
21.12. zpívání u vánočního stromu před víceúčelovou budovou 
24. 12. půlnoční mše ve farním kostele 
25.12. Slavnost narození Páně ve farním kostele 
 

Prostředky získané z Nadace Děti-kultura-sport a od Kulturního klubu použijeme na 
pořízení stejnokrojů pro členy sboru. 

Přeji Vám všem krásné prožití vánočních a novoročních svátků a v novém roce všechno 
dobré. 
 
                                                                                                                            Jaroslav Cvek 
                                                                                                                            vedoucí sboru 
 
Sbor dobrovolných hasičů  
 

Se začínajícími prázdninami zahájili hasiči naší obce svou práci s plným nasazením. Hned 
po postupu z okrskového kola soutěže v požárním sportu do kola okresního jsme se snažili co 
nejvíce svého volného času trávit na trénincích, abychom byli schopni velmi silné konkurenci, 
která na našem okresu bezesporu je, odolávat co nejlépe a díky tomu obsadit co nejlepší místo. 
Letos jsme na Okresní soutěž v požárním sportu vyrazili do Starého Města a v konkurenci 9 
mužstev jsme i přes hodně pozměněnou sestavu zvládli obhájit naše, již obvyklé, umístění na 
šestém místě. 
 V polovině července jsme se rozhodli poprvé zúčastnit netradičních závodů, které pořádal 
SDH Hýsly. Díky silné členské základně jsme byli schopni sestavit dvě soutěžní mužstva, která 
se s velkým nadšením pustila do soutěžení. Soutěžilo se ve čtyřech netradičních disciplínách: 
rozhození hadice na cíl, hodu sekerou, na „opičí“ dráze a v požárním útoku, ve kterém místo 
stříkačky vodu pumpovali jednotliví členové mužstev. Tahle soutěž nám nekladla za cíl vyhrát, 
ale zúčastnit se a hlavně se pobavit. To se myslím podařilo a spokojenost z krásně prožitého dne 
byla více než viditelná. 
 SDH Stříbrnice již tradičně pořádá koncem léta Burčákový turnaj v kopané. Letos se 
soutěže zúčastnilo 6 mužstev našeho okrsku. Bohužel jsme po třech letech výher nedosáhli na 
nejvyšší příčku a museli se spokojit s druhým místem, které je taky skvělým úspěchem. 
 Celou letní sezónu jsme naštěstí nemuseli vyjíždět k žádnému požáru. Až jednoho 
zářijového večera, kdy došlo k požáru stohu slámy mezi Újezdcem a Syrovínem. Díky 
„superrychlé“ komunikaci mezi našimi hasiči jsme vyrazili v počtu čtyř členů na místo zásahu a 
za pomoci  újezdeckého sboru byl po 50 minutách požár zlikvidován. 



 Říjen nebyl pro naše hasiče jenom ve znamení tradičních Slováckých hodů, ale hlavně ve 
znamení dvou svateb. První opustil mládenecké řady náš kamarád Dušan Frýza. Proto jsme mu 
na oslavu uspořádali nefalšovaný zátah, který byl proveden jako zásah při požáru restaurace  
„Na srubu“, kde se konala celá jeho svatba. O celé akci vědělo jen pár lidí a majitelka p. 
Mynářová, které děkujeme za vstřícnost při pořádání zátahu. I díky utajování této akce se vše 
velmi povedlo a zúčastnění opravdu nepochybovali že „srub“ hoří. Druhou veselkou byla svatba 
našeho kamaráda Lubomíra Geryšera. Jelikož tato svatba byla velká a účastnilo se jí i hodně 
našich členů, už to vypadalo, že zátah ani neproběhne. Poděkování patří našim přítelkyním a 
kamarádkám, které nám ochotně vypomohly a na Masarykově náměstí v Uh. Hradišti jsme 
udělali „Párový zátah“, který se také velmi povedl. Tímto chci za celý sbor ještě jednou popřát 
oběma novomanželským párům hodně spokojenosti a zdraví v jejich novém životě.    
 Za příspěvky, které jsme dostali od Úřadu městyse a utržených peněz za sběr, bylo 
zakoupeno nové vybavení na hasičskou zbrojnici, které jsme pro naši bezpečnost již potřebovali. 
Vybavení bylo rozšířeno o nové přilby se svítilnami, slaňovací opasky, hadice, nové benzinové 
čerpadlo, rozkládací hliníkový žebřík, atd… Za tyto dotace na zakoupení vybavení mockrát 
děkujeme.  
 Ale to, že budeme nové vybavení potřebovat tak brzo, by nás ani v nejhorším snu 
nenapadlo. Dne 27. listopadu 2008 ve 13.57 byl nahlášen rozsáhlý požár rodinného domu 
v Osvětimanech. Bleskurychlým zásahem osvětimanských hasičů, kteří byli doma a nebyli mimo 
obec, dalších civilistů, kteří byli díky své solidaritě ochotni pomoci, profesionálnímu sboru z Uh. 
Hradiště a SDH Buchlovice byl požár domu uhašen. Škoda, kterou živel napáchal byla vyčíslena 
na 300 tis. Kč, avšak zásahem byl uchráněn majetek v okolí v hodnotě nejméně půl milionu 
korun. Tímto chci všem zúčastněným, ať už členům našeho sboru, ale i ostatním spoluobčanům, 
kteří pomáhali, poděkovat za skvělou práci a ochotu pomoci při téhle velké tragédii. 
 Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům hasičského sboru za odvedenou práci, kterou 
po celý rok vykonávali. Dále bych chtěl popřát nejenom hasičům, ale všem našim spoluobčanům 
šťastné prožití vánočních svátků a hodně úspěchů, zdraví a spokojenosti v novém kalendářním 
roce 2009. Stále mějte ale na paměti: Oheň je dobrý sluha, ale špatný pán!!!... jak jste se dozajista 
všichni v poslední době přesvědčili. 

 
 

za výbor SDH 
Patrik Slovák  

 
 
Keramika 

„Každé dítko baví hrát si s blátem a v každém človíčku je přeci kus dítka. Hlína sice není 
bláto, ale dají se z ní vyrobit úžasné praktické i nepraktické věcičky. Takže jestli nemáš doma 
svůj hrníček, misku a nebo sošku, tak neváhej a přijdi  si zablátit“. Tímto textem na propagačním 
letáčku nabízela keramička paní Denisa Chvátalová školákům, předškolákům i dospělým 
možnost navštěvovat keramický kroužek, který pod jejím vedením pracuje na  Domě služeb 
vedle bývalé čistírny. Již  druhý rok se členové kroužku schází každé úterý odpoledne a učí se 
modelovat z keramické hlíny, pracovat s glazurami, barvami, engobami a oxidy kovů. Odvážnější 
si mohou vyzkoušet i točení na hrnčířském kruhu. V letošním roce navštěvuje keramiku 13 
zájemců. Pracují  ve dvou  skupinkách. V první  jsou  předškoláci a  ve druhé pokročilí. Hotové 
výrobky si odnáší domů a věřte tomu,  jsou to opravdu hezké a praktické předměty,  z nichž 



mnohé poslouží  i jako dárky. Keramické  výrobky  můžeme vidět i za oknem keramické dílny 
paní Denisy.  Keramický kroužek je další vítanou možností využití volného času vašich dětí. 

 
                                                                                                                Marie Náplavová 
 
Včely a život 
 

Včely jsou nejpreciznějšími stavebními mistry na světě, navigují se podle své vnitřní 
mapy, vedou detailní výpočty pozice slunce, rozlišují stovky vůní a vykonávají velkolepou 
opylovací službu. „Pokud by zmizely na zemi včely, zbývají lidem jen čtyři roky života“, 
prohlásil Albert Einstein. Většina populace uvažuje o včele jen jako o producentu medu. Úloha 
včel na naší planetě však v žádném případě nespočívá jen v produkci medu. Milióny květů na 
ovocných stromech, zeleninových zahradách, na loukách, polích a lesích jsou opylovány včelami. 

Med, pokud je z úlu odebrán dozrálý a skladován v suchu a v neprodyšně uzavřené 
nádobě, je-li navíc v krystalické formě, pak je velká pravděpodobnost, že nebyl doposud tepelně 
zpracován. Výjimku tvoří  druhové medy máslové (pastované), které neztrácí vůni a kvalitu a 
jejich poptávka je více než 90 % v našem tržním systému. Krystalizace, lidově pojmenována jako 
„zcukernatění“, je naprosto normální skupenství medu.. Med totiž těsně při odebrání z úlu v sobě 
mimo  minerálních látek a stopových prvků, obsahuje i glukózu (jednoduchý hroznový cukr), 
fruktózu (jednoduchý ovocný cukr) v různých poměrech podle druhu. Různé druhy květin 
produkují různé nektary co se týče poměru glukózy a fruktózy. Například takový med řepkový, 
obsahuje více hroznového cukru a jeho krystalizace postupem doby je rychlejší. Naproti tomu u 
medů z akátu či u medů medovicových převažuje složka cukrů ovocných, což způsobuje, že 
krystalizují až několik měsíců. Medy rozdělujeme na květové a medovicové. Původcem nektaru 
jsou květiny v květu, původcem nektaru pro medovicové medy je „spadek“ jedná se zpravidla o 
lesní medy. 

Konzumace medu je léčivá. Med je dobrý na: špatné usínání, na bolesti žaludku, 
problémy se žlučníkem či při onemocnění jater, je výborný na vysoký krevní tlak, při problémech 
s dvanácterníkem či při vředech (obsahuje dextrin). 
Medovicové medy obsahují silice. Proto je vhodné používání při onemocnění dýchacích cest. 
Lipový med je vhodný při léčení horních cest dýchacích. Naproti tomu květové medy obsahují 
malé množství pylu a proto je doporučován na léčbu pylových alergiků. Ti jsou alergičtí na pyl v 
„prašné“ formě. Je však prokázáno, že jeho pojídáním v malém množství, tělo reaguje 
vytvářením obranných látek proti alergii. Takže doporučujeme, užívat opatrně květový med od 
včelaře z okolí, kde žijeme. 
  Včelí voda. Jeden ze zázračných produktů včel, naprosto neprozkoumaný, pouze velmi 
nepatrně exaktní vědou je magnetické pole včel. Je dokázáno, že  v těle včely se nachází velké 
množství magnetických částic – magnetitů, které včelám mimo jiné pomáhají s orientací 
v zemském magnetickém poli. Velký chumáč včel  v úlu dokáže  velmi účinně a rychle přeměnit 
polarizaci vody, která pak dokáže učiněné divy v živém organismu a u rostlin. Prvním 
produktem, na kterém se zkoušelo využití tohoto magnetického biologického pole byla voda. 
Přišlo se na to, že voda ztratila lesk,  změnil se jí index lomu pro skrze ní prostupující světlo. 
Voda změnila svou chuť a  dojde k rozpadům molekulární struktury vody a uvolnění některých 
látek na dno vzorku. „Ovčelená“ voda  dokáže po dlouhodobém užívání (za stálého přísunu lékaři 
předepsaných léků) snížit hladinu cukru v krvi,  navozuje pocit svěžesti, potlačí bolest hlavy, 



zmírní až odstraní zažívací potíže a zácpu, upraví chronický zánět močových cest, odstraní 
nespavost apod. 
 

František Šišák                                                  
 

 
Rybáři v Osvětimanech 
 

Vážení čtenáři Osvětimanského zpravodaje, naprosto neuvěřitelným tempem uběhl rok a 
jsou tu Vánoce, ty nejuspěchanější „ svátky klidu a míru“. I když už v minulosti většina rybářů 
měla své nádobíčko zazimované, současné teplé zimy nám dovolují chodit k vodě až do 
posledních chvil platnosti rybářské povolenky. Spousta rybářů ale nebere rybářský sport jenom 
jako honění se za trofejními úlovky, ale také jako vhodnou formu odpočinku a relaxace a 
posezení u vody vnímá jako „ dobití baterek“. Jsou dnes i rybáři, kteří uznávají metodu chyť a 
pusť, užívají si zážitků ze zdolávání ryby, po zdolání rybu zváží, změří, vyfotí si ji a pustí.  
Jakým způsobem rybářský sport provozujeme a vnímáme, nechám na každém z Vás a na Vašem 
svědomí. Vím jenom, že hospodaření na našem revíru si žádá odpracování určitých 
brigádnických hodin a také investování nemalých finančních prostředků. Ti rybáři, kteří se 
aktivně zapojují, přiloží ruce k dílu, většinou i nad rámec brigádnických hodin, to jsou ti rybáři  
„ na správném místě“. Určitě ale tušíte, že nejsou jenom dobří a féroví rybáři. Každý rok sbírá 
rybářské žactvo odpadky kolem přehrady a odpadků jako zázrakem neubývá a neubývá. Bohužel 
stává se, že rybářská stráž zabaví i rybářské papíry rybáři, který se u vody chová nevhodně a 
hrubě porušuje ustanovení rybářských řádů.  
A proto chci poděkovat všem rybářům,  kteří věnují svůj čas a práci místní organizaci rybářského 
sdružení, jak řadovým členům, tak i členům výboru, kteří toho volného času obětují nepoměrně 
více. Naše organizace každoročně pořádá školení nových rybářů a závěrečné zkoušky, na základě 
kterých mohou noví rybáři získat Státní rybářský lístek. Doufám, že z těchto nových členů budou 
ti rybáři „ na správném místě“.  

Přeji rybářům aktivním i neaktivním, i všem spoluobčanům do dalšího roku vše nejlepší, 
hodně pohody, hodně splněných přání, štěstí a zdraví a hlavně… choďte na ryby: 
 
                   Petrův zdar 
                                         Za MO MRS Koryčany   
                                                                                     Oldřich Menšík  
 
 
Lesní družstvo 
 
 Lesní družstvo Osvětimany hospodařící na 1 217 ha lesa splnilo úkoly dané 
hospodářským plánem a rozpočtem Lesního družstva. Bylo oproti lesnímu hospodářskému plánu 
ušetřeno 200 m3 v těžbě dříví, které můžeme vytěžit v příštích letech. V prodeji dřevní hmoty 
bylo dosaženo velmi slušného průměrného zpeněžení za m3 i když ve čtvrtém čtvrtletí došlo 
k značnému poklesu cen dřevní hmoty u pilařských výřezů. Bylo vytěženo 8 639 m3 dřevní 
hmoty, přiblíženo 8 639 m3, odvezeno a prodáno 9 000 m3. V pěstební činnosti jsou úkoly 
plněny průběžně po celý rok. Jen pro zajímavost: zalesněno bylo v letošním roce 7 ha, bylo 
vysázeno 70 tisíc sazenic, oplocení lesních kultur v délce 5 000 m, likvidace klestu 10 ha, 



ochrana lesa proti buřeni ožínáním 33 ha, prořezávky 15 ha, ochrana kultur proti zvěři letními 
nástřiky a podzimními nátěry budou ke konci roku kolem 78 ha. Dále se v pěstební činnosti 
provádí ochrana lesa, což je ochrana proti kůrovcům, lapače s feromonovými návnadami a 
lapáky. Dále byly prováděny ostatní pěstební práce. V roce minulém jsme vyrobili 38 ks laviček 
pro turisty a 10 vývěsek. Několik laviček se ztratilo, dvě vývěsky jsou téměř zničeny. Co k tomu 
říci, co si myslet o lidech, kteří znevažují práci druhých? Dochází k porušování zákona o lesích 
řidiči motorových vozidel, motorkáři, cyklisty a koníčkáři. Neznalost zákona neomlouvá. 
Nemyslím si, že tito lidé si ve městě nedovolí nerespektovat zákazy vjezdu a podobné dopravní 
značky.  
 Bylo provedeno zpevnění svážnice od Pelčákovy chaty kolem Nové louky na Malou 
horku v délce 2 950 m. Byl zakoupen kolový traktor LAMBORGINI R 120 a fréza na rekultivaci 
lesních cest, přibližovacích linek a erozních rýh. 
 
        Miroslav Struha 
               ředitel Lesního družstva 
 
 
SKI PARK 
 

V tento předvánoční čas žije SKI PARK již přípravami na nadcházející lyžařskou sezónu. 
Ale průběh roku se nesl opět ve stavebním duchu, kdy jsme dokončili například VINNÝ 
SKLÍPEK, který slouží k příjemnému posezení a k pořádání různých akcí. 
Dále byla dotažena CYKLOSTEZKA od fotbalového hřiště až ke SRUBU a tak vzniklo příjemné 
propojení obce s Dolními pasekami pro všechny nemotorizované návštěvníky. 
      Nově jsme vytvořili další větev pro zasněžování, která nám umožní sněžit i za provozu 
vleku, protože je umístěna na druhé straně sjezdovky. 
      V letošním roce se započalo se stavbou dlouho plánovaného PENZIONU a technického 
zázemí. Do konce tohoto roku bychom chtěli dokončit hrubou stavbu se střechou a dál pak 
pokračovat v příštím roce. Rádi bychom přivítali první hosty již příští zimní sezónu. 

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se s námi na budování celého areálu 
podílí a přejeme tak jim  i všem spoluobčanům pohodu a klid o vánočních svátcích a šťastný rok 
2009. 
 
 
OSVĚTIMAN o.p.s. 
 
Vážení občané, 
již od roku 2006 funguje v naší obci obecně prospěšná společnost OSVĚTIMAN o.p.s. 
Dlouhodobým cílem této společnosti je vytvářet volnočasové aktivity pro děti a mládež.  

I další školní rok 2008/2009 jsme zahájili ve spolupráci se ZŠ Osvětimany volnočasové 
aktivity pro žáky naší školy. Otevřeli jsme tyto zájmové kroužky: 
 

• Pohybová výchova s prvky orientálního tance (ved. Ing. Anna Mirošová) 
• Folklórní kroužek (ved. Pavla Chaloupková a Hana Motalová) 
• Moderní a scénický tanec (ved. Ladislava Bezušková) 
• Angličtina pro nejmenší (ved. Ing. Anna Mirošová) 



 
V současné době se počet kroužků se zaměřením na pohyb výrazně rozšířil. Nyní ve škole 

funguje několik skupin aerobiku, kroužek moderního a scénického tance, dále znovu je obnovena 
činnost folklórního kroužku a tím se pochopitelně žáci rozdělili podle svého zájmu do těchto 
kroužků. Ono není vůbec rozhodující, jaký kroužek dítě navštěvuje, ale hlavně aby si aktivně 
rozhýbalo tělo. Sezením před počítačem sice člověk získá různé informace, ale po fyzické stránce 
to tělu nijak neprospívá. Je přirozené se hýbat a jak praví stará moudrost „Pohyb je život“.  
Zde bychom chtěli rodičům připomenout, podporujte a povzbuzujte své děti v jejich aktivitách. V 
průběhu základní školní docházky, mají děti dostatek času na to, aby si vyzkoušely co nejvíce 
zájmových kroužků a pak si zvolily takovou aktivitu, která je jim ušitá přímo na tělo a budou mít 
chuť a radost se jí naplno věnovat. 
 
Jak děti v těchto kroužcích pracují, uvidíte již na Vánočním rozjímání, kde budou vystupovat se 
svými pásmy. 
 
V duchu hesla Co nejvíce činností pro děti a mládež v naší obci vítáme všechny, co mají zájem, 
ke spolupráci. Nejezděme za kroužky do města, neztrácejme čas a peníze, když si to můžeme 
zorganizovat v rámci našich možností a schopností doma. Tvoříme a postupně pro Vás 
doplňujeme internetové stránky www.osvetiman.webnode.cz , kde naleznete veškeré informace o 
činnosti a připravované novinky. Odpovíme na každý dotaz týkající se naší společnosti. 
Věříme, že se i nadále bude naše činnost rozvíjet k plné spokojenosti nás, obyvatel Osvětiman.  
 

Motto roku 2009 
„ Jedině člověk naplněný radostí je šťastný a spokojenost přenáší i na ostatní „ 

 
Přejeme krásné a klidné prožití vánočních svátků. 

 
 

Ing. Klára Zemanová  
 
 
 
 
Potrestaný „Mikuláš“ 
 
 Byl jednou jeden Mikuláš, anděl a čert. A ti se rozhodli, že udělají radost a nadělí 
zvonečky, které si sami vyrobili některým hodným lidem v Osvětimanech. Nadělovali 
prodavačkám v obchodech, v ordinaci lékaře, kolemjdoucím, také zastavil autobus i sanitka a 
páni „šoféři“ dostali zvoneček také. Těšilo nás, že naše převlečení za „svaté“ se všem líbí a 
evidentně působí pozitivně. A tak Mikuláš rozdal zvonečky, anděl přidal hezké přání a čert 
některým pohrozil. Ten den jsme udělali radost a hezký den hodně lidem.  
 Úplně opačně dopadli „svatí“. To tenkrát na místním úřadě zasedal výbor i s vrchním 
soudruhem z Uherského Hradiště. A bylo zle, soudruzi se polekali, že „svatí“ chodí za bílého dne 
a budí pohoršení. Sám „velký soudruh“ z Uherského Hradiště nás přišel napomenout a zakázal 
nám pokračovat. A několik „dobrých duší“ z obce se pak postaralo, aby „svatí“ byli patřičně 



potrestáni. Dodnes, když je „Mikuláše“, tak se nám vždycky vybaví ta trapná a nechutná situace. 
Nechápali jsme tenkrát, ani dnes. 
 Zápis ze schůze, kdy se projednával „přestupek“ máme schovaný dodnes. Hodně lidí bude 
vědět o co šlo. Aby ta pohádka se špatným koncem byla pikantnější, přikládáme několik vět ze 
zápisu pro pobavení, aby jste z toho také něco měli. Někteří možná zvoneček ještě máte, tak 
Vám, i Vám ostatním přejí Mikuláš, anděl a čert hezké Vánoce. Dnes už můžem, tenkrát se psal 
rok 1986. 
 
„Na poradě bylo dáno ústní napomenutí pracovnicím DP keramika za nevhodné chování dne 5. 
12. 1986, kdy ve svém náhradním volnu v přestrojení za Mikuláše, čerta a anděla v poledne 
prováděly nadílku občanům, což pracovníkům MNV nepřísluší. 
Osvětimany  8. 12. 1986 
 
 
Z historie šachu v Osvětimanech  
 
„Není tomu dávno, co se ustanovil šachový oddíl TJ Sokol Osvětimany a tehdy došlo v 
Osvětimanech k propagačnímu utkání mladých s dospělými. Zápas, jak vidět na snímku, splnil 
svůj účel; byl o něj značný zájem a měl zdařilý průběh. Nerozhodný výsledek 3:3 uspokojil 
domácí a také mladé šachisty z Kyjova, vedené nejstarším z nich čtrnáctiletým Augustinem, který 
sehrál ještě po zápase s místními šachisty simultánku, ve které vyhrál 7 partii, 2 remisoval a 7 
prohrál. V novém šachovém oddíle proudí čilý život. Schází se několik desítek dospělých 
aktivních hráčů a dorostenců, což je zvláště potěšující. Právě byl dokončen turnaj o přebor, který 
vyhráli společně Konvičný a Fiala 10 body.“ 
Z časopisu Šach r.1958 
 
 
Šachový klub – mládež 
 
           V říjnu 2002 vznikl šachový kroužek pod vedením pana Pilaře s tím, že nabídne využití 
volného času místním dětem.  Snahou bylo také vychovat hráče pro družstvo mužů. Ve hvězdách 
ale bylo, jestli se to podaří. Nyní můžeme říci, že jména jako Jakub Náplava, Petra Churá a 
Martin Peška se pomalu stávají hráči základní sestavy družstva mužů. Protože současně hrají 
ještě žákovské soutěže, bude se tato zpráva se zprávou o činnosti mužů prolínaat.  

Příprava na podzimní sezónu se rozdělila. Starší žáci – Martin Peška, Jakub Náplava a 
Petra Churá se společně s Petrem Churým účastnili koncem prázdnin mezinárodního šachového 
turnaje ve Starém Městě. Na turnaji se nejvíce dařilo Jakubovi, který vybojoval jako první hráč 
našeho klubu body do mezinárodního šachového žebříčku FIDE. Mladší děti se zúčastnily 
oblíbeného šachového tábora ve Vřesovicích – celkem 4 děti. Tady si Julie Gottwaldová 
vybojovala 4. výkonnostní třídu. Tábor je mezi dětmi oblíben, protože mimo kvalitní šachové 
přípravy je ještě fůra času na jiné aktivity – fotbal, stolní tenis, turistiku, koupání, táborové hry...  
Jako příprava před sezónou posloužil i šachový turnaj O pohár starosty Osvětiman, který pořádali 
naši muži a jedno družstvo jsme vyslali na Přebor Moravy a Slezska 4-členných družstev do 
Boršic.  

Oddílových tréninků se pravidelně účastní 9 dětí. Po konzultaci s ostatními oddíly jsme 
zjistili, že bez úzké spolupráce se školou je rozvoj jakékoliv spolkové činnosti dětí velmi obtížný. 



Proto jsme otevřeli v místní škole kroužek pro začínající šachisty. Tento kroužek se koná každou 
středu mezi 13 a 14 hodinou ve škole. Kroužek vede náš trenér ing. Jiří Tomek a je otevřený pro 
všechny zájemce. Pravidelně jej navštěvuje asi 8 dětí. Potom se pan Tomek přesunuje do šachové 
klubovny (zadní část kulturního domu) a do 18 hodin se věnuje členům šachového oddílu. 
Silnější šachisty trénuje ještě v pondělí v klubovně šachistů od 17 do 19 hodin pan Jaroslav Vrtal. 
Aby toho nebylo málo, tak ještě tři naši další hráči  - Jakub Náplava, Lenka Blechová a Lukáš 
Náplava mají možnost se účastnit 1x měsíčně soustředění talentované zlínské mládeže pod 
vedením zkušených krajských trenérů.  

Snahou našeho oddílu je obsadit všechny žákovské krajské soutěže v našem kraji a 
nejbližší i v jihomoravském. Hrajeme soutěže jednotlivců i družstev. Naši žáci pomáhají našim 
mužům v soutěžích, Jakub Náplava a Lenka Blechová pomáhají prvoligovým družstvům starších 
žáků Boršic a Veselí nad Moravou, všechny děti pravidelně reprezentují své školy v soutěžích 
družstev. Vrcholem těchto soutěží je pak účast našich nejlepších na mistrovství České republiky, 
případně Mistrovství Moravy a Slezska. 

Možná proto začneme Mistrovstvím České republiky v rapid šachu, které se konalo v září 
pod Lysou horou. Účast si z našich hráčů vybojovala pouze Lenka Blechová, která ve své 
kategorii dívek do 12 let obsadila velmi pěkné 12. místo. V říjnu se tři naši hráči zúčastnili 
Mistrovství Moravy a Slezska v šachu, které se hrálo v Havířově. Jakub Náplava v nejstarší 
kategorii chlapců do 16 let vybojoval 9. místo z 45 hráčů. V boji o účast na jarním Mistrovství 
ČR je veden jako první náhradník a určitě zkusíme vzhledem k jeho umístění a výkonnosti 
požádat o divokou kartu. Jinak by hrál „pouze otevřený turnaj“. Petra Churá v nejstarší kategorii 
děvčat vybojovala pěkné 5. místo a Lenka Blechová v kategorii děvčat do 14 let velmi pěkné 3. 
místo. Obě děvčata mají na jarním Mistrovství České republiky účast jistou.  
      Naše další děvčata Andrea Vavrušová, Julie Gottwaldová a Erika Náplavová celkem 
pravidelně sbírají medaile na okresních a krajských soutěžích, ale na republikové soutěže to chce 
ještě trošku více potrénovat a mít trošku štěstí.  Julie Gottwaldová byla v září druhá mezi děvčaty 
na velké ceně okresu v Osvětimanech, Andrea Vavrušová třetí. Erika Náplavová na stejném 
turnaji svou kategorii vyhrála a v celkovém hodnocení i mezi chlapci vybojovala 2. místo. Na 
velkém turnaji v Brankovicích (asi 170 hráčů) vybojovala Lenka Blechová v kategorii děvčat 
pěkné druhé místo a stala se „stříbrnou královničkou“, Petra Churá „bronzovou“. Těžší pozici  
v mnoha soutěžích bude mít Lukáš Náplava, který přestoupil do starší kategorie. Jeho 4. místo na 
turnaji v Osvětimanech svědčí o tom, že přechod nebude tak těžký. Pro soutěže družstev 
plánujeme také využít Lukáše Vaculíka, který bude patřit k našim nejsilnějším hráčům pro tuto 
soutěž. Náš nejmladší hráč Ondra Vašek se musí smířit s tím, že už letos nebude asi sbírat 
ocenění jako nejmladší hráč. Při jeho současném zapálení, bude jen otázkou času, kdy začne 
sbírat ocenění v nejmladších kategoriích. Talent je to velký. Náš nejstarší hráč – Martin Peška, už 
pomalu vypadává z turnajů pro mládež a jako dorostenec bude hrát určitě příští rok v Brumově  a 
na velkém Memoriálu Vratislava Hory. Budeme se snažit postupně zapojit do turnajů i 
začátečníky, kteří trénují zatím jen ve škole. 

V Osvětimanech jsme pořádali v září velkou cenu okresu pro žáky. V sobotu 3. ledna 
2009 budeme pořádat první tři kola krajského přeboru družstev starších žáků. Do této soutěže 
jsme přihlásili jedno družstvo.  Na tyto kola srdečně zveme všechny zájemce.  
Do konce roku budou hrát naši hráči ještě velké turnaje v Dolním Němčí, Starém Městě a 
Břeclavi. Mimo to ještě budou hrát soutěže v družstvech mužů.  
        Šachový oddíl má druhým rokem své samostatné internetové stránky - http://www.sachy-
osvetimany.xf.cz/ - kde jsou aktuální informace o dění v šachovém oddílu – sestavy, turnaje, 



výsledky, fotky. Mimo to jsou nejnovější informace rovněž vyvěšeny na nástěnce šachového 
klubu na náměstí. O své činnosti informujeme pravidelně i na internetových stránkách obce. 

O úspěchu hráčů v soutěžích rozhoduje nejenom zájem hráčů o hru, ale mnohdy i podpora 
rodičů. Rodiče musí své děti na zápasy vozit, někdy připomínat trénink a zápasy a svůj 
víkendový program mnohdy přizpůsobit různým turnajům. Za to jim patří velký dík. Velký dík 
patří i úřadu městyse Osvětimany, který nás podporuje materiálně, finančně i svým zájmem o 
činnost oddílu. Za finanční podporu bych poděkoval ještě našim ostatním sponzorům. Všem výše 
uvedeným bych chtěl do nového roku ještě popřát pevné zdraví, veselou mysl a trochu štěstí (aby 
si v novém roku také vzpomněli na šachové žáky). 
 
                                                                                       Petr Náplava 
 
 

ŠACHOVÝ KLUB – MUŽI 
 

Šachový klub v Osvětimanech má v současné době 23 registrovaných hráčů (i s dětmi).  
Tréninky probíhají každý pátek v hospodě pod kinokavárnou od 18.00 do 22 hod.  

Před sezónou se nejlepší hráč družstva Petr Churý zúčastnil mezinárodního šachového 
turnaje ve Starém Městě, kde si změřil své síly s nejlepšími soupeři. Přípravu na šachovou sezónu 
klub zahájil uspořádáním 5. ročníku otevřeného šachového turnaje o „Putovní pohár starosty 
Osvětiman“. Turnaje se zúčastnilo 66 hráčů z celé Moravy. Síla hráčů byla různá. Hráli tu hráči z 
extraligy i malí žáci. Pro naše hráče je tu možnost vyzkoušet si hru se silnými hráči v domácím 
prostředí a získat cenné zkušenosti. Snahou je také zviditelnit šachovou obec Osvětimany na 
krajské úrovni i doma. O oblíbenosti turnaje svědčí pravidelná účast hráčů z Brna i Zlína. Nejlépe 
se na turnaji dařilo Petru Churému, který vybojoval 27. místo, 39. byl Pavel Kunc. Jedno 
družstvo jsme pak vyslali na Otevřený přebor Moravy a Slezska čtyřčlenných družstev do Boršic. 
Družstvo ve složení Petr Churý, Petr Doležal, Jiří Tomek a Radek Ondrůšek vybojovalo 30. místo 
mezi 47 družstvy.  Po turnajích už začaly mistrovské soutěže.  

Letos naše družstvo přihlásilo do mistrovských soutěží 2 družstva. Družstvo Osvětimany 
A do regionálního přeboru a Osvětimany B do regionální soutěže. Na soupisku A družstva jsme 
zařadili jen 3 hosty, kteří by nám měli rozšířit náš kádr. Maximální snahou je do tohoto kádru 
zařadit naše mladé šachisty, kteří by měli oživit hru našeho družstva. Jsou to Jakub Náplava na 
třetí šachovnici, Petra Churá na 7. a Martin Peška na 9. šachovnici. Oporami družstva by měli být 
Petr Churý a Pavel Kunc na 1. a 2. šachovnici. Své zkušenosti by měli uplatnit i další hráči jako 
Lubomír Macků, Vladimír Stojnov, Štěpán Mrva, Květoslav Luňák a Radek Ondrůšek. Cílem pro 
naše A družstvo je hrát lepší střed tabulky. B mužstvo je šancí pro naše nejmladší hráče, kteří v 
něm mají možnost si vyzkoušet hru se silnými soupeři v delších partiích. Tomu odpovídá i 
složení družstva. V tomto družstvu pod vedením Štěpána Mrvy a Radka Ondrůška hrají jen samí 
mladí hráči – Martin Peška, Petra Churá, Lukáš Náplava, Lenka Blechová, Andrea Vavrušová,... 
Vzhledem ke kvalitě našeho družstva bychom měli bojovat o postupová místa. Po prvních třech 
kolech je naše A družstvo v soutěži 6. a B mužstvo 2. Naše domácí zápasy hrají obě družstva v 
přísálí kulturního domu v neděli od 9 hodin. Zápasy jsou přístupné veřejnosti. 

O své činnosti oddíl průběžně informuje na nástěnce šachového klubu na náměstí a 
rozsáhlejší informace lze získat na webových stránkách šachového klubu na adrese – 
http://www.sachy-osvetimany.xf.cz nebo webu městyse 
http://www.osvetimany.cz/index.php?u=050301.    



Na závěr bych chtěl poděkovat úřadu městyse, sponzorům a fanouškům za podporu šachu 
v Osvětimanech, hráčům za jejich reprezentaci oddílu a všem popřát v novém roce zdraví, štěstí a 
radost ze hry.                                 
                                           Radek Ondrůšek – předseda oddílu 
 
 

 
ŠACHOVÝ SVAZ ZLÍNSKÉHO KRAJE 

 
Regionální přebor   2008-2009 

Tabulka po 3 kolech:    1.  Vlčnov B 3   3 0 0     16        9 
      2.  Hluk A 3   3 0 0     15        9 
      3.  Kunovice A 3   3 0 0     15        9 
     4.  Boršice D 3   2 0 1     14,5     6 
     5.  Bojkovice B 3   1 0 2     11        3 
     6.  Osvětimany A 3   1 0 2     10        3 
     7.  Dolní Němčí 3   1 0 2       9,5     3 
     8.  Staré Město H 3   0 1 2     10        1 
     9.  Staré Město G 3   0 1 2     10        1 
                                      10.  Velehrad 3   0 0 3       9        0   

 
Regionální soutěž  2008/2009 

 
  Tabulka po 2 kolech: 1.  Hluk B 2   2 0 0      9,5   6 
          2.  Osvětimany B 2   2 0 0      8      6 
          3.  Staré Město I 2   1 1 0      6,5   4 
          4.  Staré Město J 2   1 1 0      5,5   4 
          5.  Vlčnov C 2   1 0 1      6,5   3 
          6.  Boršice E 2   0 0 2      1,5   0 
          7.  Kunovice B 2   0 0 2      1,5   0 
          8.  Hluk C 2   0 0 2      1      0 
 

Sportovci Osvětimany 
 
     Od posledních komunálních voleb uplynuly dva roky a polovina volebního období je za námi. 
Sportovci Osvětimany z volební kandidátky č. 2 v čele s Ing. Vratislavem Mynářem předložili 
občanům Osvětiman celkem šest bodů svého volebního programu a také je začali postupně plnit. 
     Od jara do léta 2007 se prováděla rekonstrukce travnaté plochy na hřišti TJ, spojená 
s odvodněním a automatickým závlahovým zařízením. Cena 600 tisíc Kč.  
     V roce 2007 byl vybudován a 28. října předán do užívání sportovní víceúčelový areál 
s umělým povrchem na Dolních pasekách. 
     V roce 2008 byly dostavěny a na jaře otevřeny nové kabiny u fotbalového hřiště s veškerým 
technickým zázemím, restaurací, terasou, parkovištěm i oplocením celého areálu. Na tyto dva 
sportovní stánky, které si vyžádaly celkové finanční náklady 15,5 miliónů korun mohou být naši 



občané právem hrdí a městys Osvětimany náležitě pyšný. Když k tomu přidáme výborné 
výsledky našich fotbalových mužstev mužů i dorostu, lze konstatovat, že se podařila dobrá věc. 
     V letošním roce se Ing. Mynářovi a společnosti „Chřibák“ podařilo uskutečnit další stavební 
dílo a tím bylo vybudování pěkné a hlavně účelné cyklostezky od hřiště k sportovnímu areálu až 
k lyžařskému svahu. Tato stezka sloužící jak pěším, tak cyklistům, si vyžádala finanční náklady 
zhruba 2 milióny korun. Je třeba poděkovat všem  občanům, kteří prodali své pozemky, ležící 
pod touto stezkou a tak vlastně umožnili našim občanům romantické a hlavně bezpečné vycházky 
přírodou z vesnice až na Dolní paseky. 
     Hlavní a nejdůležitější stavební akcí roku 2008 byla generální rekonstrukce budovy ZŠ 
Osvětimany. Jednalo se o výměnu všech oken a vchodových dveří, zateplení stropů a celé 
budovy včetně nové fasády. I na přípravě a realizaci této akce se podílel Ing. V. Mynář. 
Rekonstrukce začala v červnu a byla dokončena v září 2008. Celková částka na opravu školy 
činila 11 miliónů korun. 
     Na rok 2008 naplánovali Sportovci ve spolupráci s úřadem městyse Osvětimany také 
rekonstrukci místního koupaliště. Vypracovaná projektová dokumentace na opravu koupaliště  
předpokládala částku přes l0,1 miliónů korun a tolik peněz se Ing. V. Mynářovi nepodařilo 
sehnat. Náš městys má do roku 2011 splatit ještě dost velké dluhy a tak další půjčky nepřichází 
v úvahu. Rekonstrukce koupaliště se proto logicky posouvá na další léta. 
     V létě 2008 bylo otevřeno nové travnaté tréninkové hřiště, které začala naše mužstva ihned 
využívat. Tato plocha včetně zavlažování a oplocení celého areálu stála l milión korun. 
  Za dvě volební léta se Sportovci Osvětimany nemusí stydět za odvedenou práci. Pomohli 
vybudovat dílo za 30 miliónů korun a také pozvednout úroveň místní kopané i rozšířit sportovní 
vyžití spoluobčanů.  
    V měsíci září 2008 byla zahájena stavba penzionu u lyžařského svahu. Po dokončení bude  
poskytovat návštěvníkům 50 lůžek s veškerým sociálním zařízením, dále přednáškový sál 
s kapacitou 60 míst. K dalšímu vybavení penzionu bude patřit relaxační centrum, sauna a 
whirpool.   
     Všem našim občanům přejí Sportovci z Osvětiman mnoho zdraví i sportovní pohody v roce 
2009.      
 
 
Mužstvo mužů – podzim 2008 
 
      Osvětimanské mužstvo mužů, hrající od podzimu 2007 I. B třídu, skupiny C ve Zlínském 
kraji, pokračovalo i v podzimní soutěži roku 2008 v dobrých výsledcích. Nebýt výpadku 
v posledních třech zápasech, kdy dvakrát prohráli a jednou remizovali, mohli mít v tabulce ještě 
více bodů. 
     Naši muži obsadili po skončení podzimu pěkné 2. místo se ziskem 28 bodů a skórem 43 : 15. 
Celkem 9 x vyhráli, 1 x remizovali a 3 x prohráli. Nejlepším střelcem I. B třídy  i našeho mužstva 
se stal se 16 brankami Zdeněk Drobil. 
Naše mužstvo nastřílelo nejvíce branek a to 43. 
     Na začátku sezóny odešli z mužstva: Tomáš Koubek, Leoš Machala a Libor Putna. Mužstvo 
posílili: Adam Blecha a Jaroslav Zapletal (naši odchovanci), z Kyjova přišel Roman Hála a 
z Vlkoše Filip Trávníček. Mužstvo opět vedlo trenérské trio Vlastimil Filásek, Vratislav Mynář a 
Luboš Křemeček st. 
      Tyto řádky jsou rekapitulací fotbalového podzimu osvětimanských mužů. 



Začalo to přípravnými zápasy. Nejprve porážkou 2 : 1 v Březolupech a vítězstvím 3 : 2 nad 
Boršicemi. Dále pokračovalo zápasy O pohár hejtmana Zlínského kraje, kde naše mužstvo 
dosáhlo výborných výsledků. 
V prvním kole hrálo v Tupesích 1 : 1 a postoupilo na penalty 4 : 3. 
V druhém kole přehrálo doma mužstvo Ostrožské Lhoty   6 : 2. Ve třetím kole se doma utkali 
s mužstvem z krajského přeboru Ostrožskou Novou Vsí a po remíze 2 : 2 postoupili 5 : 4 na 
pokutové kopy. Pátou penaltu dal R. Udržal. 
Ve 4. kole doma podlehli Spytihněvi 2 : 7. Na první mužstvo kraje jsme l. poločas nestačili, v 2. 
poločase jsme sehráli vyrovnanou partii. Naše mužstvo se tak dostalo mezi posledních osm 
mužstev v kraji a bylo nejlepší v hradišťském okrese. 
Podzimní mistrovské zápasy dopadly takto: 
První zápas doma s Kněžpolem byl ze „zdravotních“  příčin soupeře odložen. 
V druhém kole jsme doma porazili Ostrožskou Lhotu  4 : 0. V třetím kole vyhráli v Kudlovicích 
2 : 1. Ve čtvrtém kole doma porazili Slavkov 4 : 0. Pak v odloženém zápase l. kola nešťastně 
prohráli s Kněžpolem 1 : 2. Hosté dvakrát vystřelili na naši branku, dali dva góly a to jim stačilo 
k vítězství. 
V pátém kole vyhráli  naši v Jalubí 5 : 1. Zde střelecky zářil Z. Drobil, autor 4 branek. V šestém 
kole doma deklasovali Koryčany 8 : 1 a v sedmém kole rozstříleli Uherský Ostroh na jeho hřišti 7 
: 0. Pak doma porazili Bojkovice 2 : 0, v devátém kole zvítězili v Bánově 2 : 1, v desátém kole 
porazili doma těsně Zlámanec 2 : 1. V posledních třech zápasech  se už  našim herně nedařilo a 
také je opustilo  sportovní štěstí. V jedenáctém kole prohráli s Hlukem B na jeho hřišti 1 : 2 a 
nebyli vůbec horší. Domácí postavili tři hráče hrající krajskou soutěž. 
      Pak  jsme ve 12. kole doma pouze remizovali se Zlechovem 2 : 2 a v posledním  kole 
zklamali (hlavně v l. poločase) ve Strání a podlehli zde 3 : 4. 
      Celkově však lze výkony našeho mužstva mužů hodnotit dobře a 2. místo v I. B třídě je 
bezesporu úspěchem. Je třeba poděkovat všem hráčům za dobrou reprezentaci našeho městyse, 
dále poděkování patří celému realizačnímu týmu, všem sponzorům za velkou finanční podporu 
osvětimanského fotbalu, členům výboru a všem těm fotbalovým nadšencům, bez kterých by  
fotbal v Osvětimanech nebyl tam kde dnes je.  

Výbor TJ Osvětimany přeje všem hráčům i fanouškům mnoho zdraví a fotbalové pohody 
do roku 2009. 
 

    Lubomír Berka 
 

 Osvětimanský dorost – podzim 2008 
 

V létě letošního roku se v mládežnické kopané oddílu TJ Osvětimany odehrály rozsáhlé 
změny. Díky odchodu většiny hráčů (z důvodu vysokého věku) z mužstva žáků, bylo vedení 
nuceno dohodnout se se sousední vesnicí Medlovicemi na kompromisu, který je ku prospěchu 
obou týmů. Žáci, kteří minulou sezónu hráli za Osvětimany, přešli na hostování do Medlovic a 
medlovští dorostenci zase přispěli ke znovuvytvoření týmu dorostu Osvětiman. Vedení TJ se 
dohodlo s trenérem kyjovské přípravky p. Jiřím Hanákem a jako jeho asistent se nabídl 
dlouholetý osvětimanský trenér mládeže Tomáš Kordula. Na začátku bylo nejdůležitější vyřídit 
registraci některých hostujících hráčů, což se v některých případech ukázalo jako složitý úkol. Po 
těchto vyřizováních jsme konečně mohli započít přípravu podzimní sezóny. Ze začátku jsme se 



potýkali s nesehraností týmu (hráči jsou ze 6 různých obcí) a také špatnou fyzickou kondicí, což 
vedlo k nevyrovnaným výkonům v přípravných zápasech. (viz ostudná prohra v Ježově).  

A tak jsme s napětím očekávali, jak dopadne první mistrovské utkání našich svěřenců. V 
něm jsme přivítali na domácí půdě dorostence z Březolup. V tomto utkání jsme sice prohrávali 
1:0, ale po zlepšeném druhém poločase jsme nakonec získaly všechny body vítězstvím 3:1. 
Druhé utkání bylo zvláštní tím, že předchozí rok právě v týmu Boršic hostovalo 5 našich 
dorostenců a také samozřejmě tím, že je zde odjakživa patrná určitá rivalita obou celků. Domácí 
tým Boršic, ale nic neponechal náhodě a po zásluze zvítězil poměrem pro nás až příliš krutým  
(5:1).  

V pořadí třetí mistrovské utkání nás čekalo s velmi nepříjemným týmem z Kněžpole. 
Zápas začal z obou stran velmi nervózně a oba celky předváděli pro oko diváka velmi nevzhledný 
výkon okořeněný červenou kartou hostujícího hráče. Bohužel tento nefotbalový zákrok hosty 
pořádně nabudil a obrana domácího celku pouze přihlížela, jak si z ní hostující útočník, střelec 
všech 6 branek, dělá legraci. Prohra 0:6 byla pro naše svěřence velmi studenou sprchou. Trápení 
bohužel neskončilo a spíše narůstalo do obřích rozměrů. Následujícím zápasem to jen potvrdil 
celek z Kudlovic, který nám uštědřil porážku 3:4, když rozhodující gól jsme si vsítili sami. Další 
mistrovské utkání, které naši dorostenci odehráli v Ořechově, bylo poznamenáno tím, že asistent 
trenéra pozapomněl registrační průkazky některých dorostenců v kabinách, což vedlo bohužel k 
tomu, že nám byl výsledek kontumován ve prospěch domácích. Hráči se k zápasu i přesto 
postavili zodpovědně a v nevídané fotbalové přestřelce porazili Ořechov výsledkem 5:4. Tato 
nešťastná „ prohra“ nás sice poslala na dno tabulky, ale zároveň nás také nastartovala ke 
zlepšeným výsledkům. Hned následující utkání nám to potvrdilo, kdy jsme předvedli asi nejlepší 
podzimní výkon v zápase proti Hradčovicím a po zásluze vyhráli výsledkem 6:3. Náš 
výkonnostní obrat nedokázalo zastavit ani na domácí půdě hrající mužstvo Traplic, kdy výsledek 
0:3 v náš prospěch je nízký jen díky naší neschopnosti dát více branek z těch nejvyloženějších 
šancí.  V Buchlovicích jsme odehráli velmi solidní utkání s množstvím šancí, z nichž jsme „jen“ 
10 využili a domácí tak dostali nadílku v poměru 3:10!!! V zápase se blýskl Jakub Blecha autor 4 
gólů. Díky tomuto zápasu jsme se již začali pohybovat ve vyšších patrech tabulky. Její 
vyrovnanost nám potvrdil hned další zápas, kdy jsme doma přivítali tým Mistřic, který se 
prozatím krčil u samotného dna tabulky. Hosté ale předvedli statečný výkon a jen díky štěstí, 
které se nakonec přiklonilo na naši stranu, jsme se radovali z vítězství. V dalším utkání nás čekal 
protivník z Mařatic s pověstí velmi nepříjemného týmu. Nedopustili jsme žádné překvapení a 
během 20 minut jsme o zápase rozhodli 4 góly. Po vyhraném poločase se ale od nás odvrátila 
nejen fotbalová štěstěna, ale hlavně delegovaný rozhodčí, který jej velmi zdramatizoval. Druhý 
poločas začal velice přísnou červenou kartou, pokračoval penaltou, kterou viděl jen pan rozhodčí 
a nakonec gól, při kterém byl náš brankář jednoznačně faulován v malém vápně. Naši hráči se ale 
semknuli a dovedli utkání do vítězného konce (4:2). Podzimní sezónu jsme zakončili dvěma 
absolutně rozdílnými zápasy. Nejprve jsme doma dokázali otočit i za nepříznivého stavu utkání s 
Popovicemi (5:4), abychom v příštím zápase dokázali prohrát „vyhrané“ utkání s rezervou 
Dolního Němčí (5:4). Ke konci podzimu bylo vidět na hráčích, že dochází fyzické síly a také se 
začaly projevovat zdravotní potíže. Všichni jsme se těšili na zasloužený zimní odpočinek. K naší 
nelibosti byl letošní podzim až příliš suchý a tak se okresní svaz rozhodl, že se první jarní kolo 
odehraje ještě na podzim. Příští sobotu jsme se vypravili na hřiště Březolup s pouhými 11 hráči. 
Naši hráči si za tento zápas zaslouží úplné absolutorium a po nejbojovnějším výkonu podzimu 
zaslouženě zvítězili a odvezli si z Březolup všechny 3 body. (1:2) 

Po podzimu osvětimanskému dorostu náleží velmi slušné čtvrté místo v tabulce se ztrátou 
pouhých 4 bodů na druhé místo. Naším nejlepším střelcem první části sezóny 2008/2009 se stal 



hostující hráč Medlovic Marián Palica s 15 brankami. Za ním následují Jakub Blecha s 9, Ondřej 
Hajný s 8 a Daniel Janča  se 7 vstřelenými góly.  

Podzimní část sezóny potvrdila, že naše družstvo dorostu je schopné uhrát dobrý výsledek 
se všemi týmy tabulky a pokud hráčům vydrží euforie a chuť po vítězství, je možné, že za půl 
roku budou bojovat o první příčky okresní soutěže.  

Závěrem bych chtěl jménem trenérů dorostu poděkovat všem hráčům za bojovnost a 
fotbalový um, kterým nás mnohdy nadchli, vedení TJ Osvětimany za vzorné zázemí a ideální 
podmínky důležité pro výchovu další fotbalové generace, TJ Medlovice za spolupráci při 
vyřizování hostování jejich hráčů, panu Márovi za vynikající občerstvení při domácích zápasech, 
všem rodičům, prarodičům a příbuzným, kteří nás doprovázeli na utkání, ale hlavně všem věrným 
fanouškům a fanynkám, kteří naše hochy povzbuzovali ve vypjatých utkáních.  

Klidné a pohodové Vánoce, hodně štěstí a zdraví do nového roku 2009 
 

přeje Tomáš Kordula 
 
 
Hráči dorostu TJ Osvětimany 
 
Brankáři: Martin Mlčák, Lukáš Strýček. 
 
Obránci: Daniel Janča, Lukáš Běhůnek, Filip Vaculík, Jakub Náplava, Erik Bortel, Miroslav 
Struha, Stanislav Peprník, Dominik Cvek, Miroslav Břustek. 
 
Záloha: Richard Struha (kapitán), Zdeněk Trefilík (asistent kapitána), Jakub Blecha, Jakub 
Škodík, Filip Náplava. 
 
Útok: Marián Palica, Ondřej Hajný, David Stávek. 
 
 
 
 
 
Kdy  jsou  Vánoce  
František Trtílek 
 
Když  slovo  tichne v dětském úžasu 
a na kolenou  jdeš pro krásu , 
když blízké srdcem dotýká se 
v bázlivé něze aby nezranilo, 
když dáno je ti slyšet 
z  hlubin andělskou píseň 
a kolem tebe pokojně bílo  
a v tobě, v tobě 
co lidsky nelze vypovědět. 
 
Vánoční  
Bohumil Andrýsek 



 
Listí již spadlo ze stromů 
nastává dlouhá, tmavá  noc 
sníh  zavál cestu k domovu 
nastává krásný čas Vánoc. 
 
Zase svou vůni  rozdává jedlička 
tam  v rohu oděná třásní a svíčkou 
a na stůl rybu a cukroví uchystá matička 
a blikavá světla luceren nesou se vesničkou. 
 
Vše ztichlo v bílém hávu Vánoc, 
jen hlas vánočních zvonů zní, 
a píseň  koled nese se údolím na noc 
a  zve na slavnou půlnoční. 
 
I  koledníci  spěchají,  z úst jim jde páry dým, 
pro tuto idylu Vánoc  já marně hledám rým. 
Ve sněhu značí se šlépěj člověka – obra 
který tu šel k lidem – pln lásky a dobra. 
 
Kdy se poprvé rozsvítil 
 
 První historicky doložený vánoční stromek se rozzářil do tmy v roce 1642 v soukromém 
domě ve Štrasburku. Zdobily ho voskové a lojové svíčky. V 18. století se plnily skořápky ořechů 
olejem a upevňovaly na větvičku stromku.  
 Vosk byl ještě na začátku 20. stol. poměrně drahý a tak ho chudší rodiny nahrazovaly 
lojem nebo olejovými lampičkami. V Praze se lojové svíčky začaly používat kolem roku 1860. 
Zprvu se napichovaly na plechové jehly na stromku. V 70. letech 19. století se objevily první 
skřipcové držáky na svíčky. Pro dosažení zajímavých efektů se používaly s okénky z barevné 
želatiny. 
 Z Ameriky pochází plynové osvětlení stromku. Dírkami ve větvičkách proudil k hořícím 
knotům plyn a výsledkem byly modré plamínky. Převrat znamenalo elektrické osvětlení 
vánočních stromků v 80. letech 19. století. Objevilo se nejprve na veřejných prostranstvích 
v USA. V roce 1905 zazářily první elektricky osvětlené vánoční stromky v Německu. Kromě 
elektrických svíček přišly na trh ve 20. letech 20. století z Evropy žárovky v podobě Santa 
Clausů, jablíček, sluníček a dalších tvarů.  
 V Čechách se používaly zejména elektrické svíčky firmy OSRAM založené v roce 1919 
německými podnikateli Siemensem a Halskem. Její název tvoří zkratka chemických prvků - 
OSmium a WolfRAM. Běžně se elektrické svíčky používaly po druhé světové válce, voskové 
prakticky vymizely z domácností v 70. letech 20. století.  
 Ať už je Váš stromek rozzářený jakkoliv, snažte se místo honosných a drahých dárků 
dávat něco od srdce. Zkuste dát svým milým dárek nad všechny dárky – vlídnost, laskavost, klid 
a pohodu. Pohoda a dobrá nálada jsou v době svátků důležitější než několik druhů cukroví, 
vycíděný byt a hromada dárků. Nestačí jen si zkrášlit příbytek, vyzdobit bychom si měli 
především svá srdce a to nejenom na sváteční dny v roce.  



 
 
Půlnoční mše svatá 

Letošní štědrovečerní půlnoční mše svatá začíná v osvětimanském  kostele ve 22.00 
hodin.    Slavnostní atmosféru Vánoc vyplní svými zpěvy Osvětimanský pěvecký sbor. 
 
Tříkrálová sbírka 
       .. se uskuteční v neděli 4. ledna 2009. Věříme, že malí koledníčci přinesou radost do Vašich 
domácností a Vaše ruka bude stejně jako v předcházejících letech štědrá. Pomozte lidem v nouzi.   
 
 
Kulturní akce v I. pololetí r. 2009 
 
Leden    
3.1.  1.-3.kolo krajského přeboru starších žáků v šachu   
24.  1.    Dětský karneval     
 
Únor 
14.  2.   48. společenský ples základní školy 
19.  2.   Přednáška o zdravé výživě    
 
Březen 
26.  3.   Studená kuchyně 
     
Květen 
10.  5.   Den matek 
 
  Nedělní odpoledne pro důchodce - každou třetí neděli měsíci. 
 
Zveme Vás do kina 
Leden           
         2.1.  Mama Mia  
       16.1.  Nestyda  
       30.1.  Kozí příběh  
Únor 
       13.2.  Máj  
       27.2.  Juno  
 Zaměstnanci kina přejí všem svým divákům do nového roku 2009 pevné zdraví a mnoho 
pěkných filmových zážitků. 
 
 
 
 


