INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
končí první rok funkčního období zastupitelstva, jehož členy jste při posledních
komunálních volbách pověřili, aby Vás zastupovali při správě veřejných věcí naší obce. Po
roční spolupráci s ostatními členy zastupitelstva mohu říci, že jste si v nich zvolili zástupce,
kteří své pověření berou vážně a odpovědně a hned od počátku tvoří dělný kolektiv. První
zasedání zastupitelstva byla věnována mimo jiné organizačním záležitostem. Byl ustaven
výbor kontrolní, kterému předsedá Josef Magdálek a výbor finanční s předsedou ing. Petrem
Náplavou. Komisi veřejného pořádku a životního prostředí předsedá Richard Struha, komisi
sociální MUDr. Mária Hlačinová. Komisi kulturní a péče o mládež řídí Mgr. Marie
Kordulová a komisi stavební Antonín Mrkůs. Technické přípravy zasedání a pořizování
zápisů byly svěřeny Jiřině Křemečkové. Velmi se osvědčil nápad zřídit jako pomocný orgán
poradní sbor starosty, ve kterém pracují místostarostka PhDr. Marie Náplavová, Ferdinand
Důbrava a Otakar Berka.
V počátečních měsících ovlivnila práci zastupitelstva souběžná reforma státní správy –
zrušení okresních úřadů a s tím související nové zákonné prostředí a nové požadavky.
Osvětimany byly zařazeny do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherské
Hradiště. Naše obec musela uzavřít veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti
v oblastech projednávání přestupků a sociálně právní ochrany dětí. Vyskytne-li se nyní případ
spadající do uvedených oblastí, bude projednán na Městském úřadě v Uherském Hradišti.
V první polovině roku zastupitelstvo schválilo významný dokument, nový územní plán obce,
který zabezpečuje účelné využívání a organizaci území obce a soulad všech přírodních,
civilizačních a kulturních hodnot v území. Velký kus práce odvedli členové zastupitelstva, a
zvláště je nutno zde pochválit finanční výbor, při přípravě a schvalování rozpočtu obce, při
řízení chodu obce, vnitřní kontrole jejich financí a inventarizaci obecního majetku.
Nová zákonná úprava provozování pohřebních služeb nás donutila postupně přenechat
hlavní činnosti v této oblasti profesionální firmě. Zastupitelstvo a obecní úřad však činí
příslušné kroky k tomu, aby veškeré záležitosti spojené s poslední službou zemřelému bylo
možno vyřídit na našem obecním úřadě bez toho, aby pozůstalí museli vážit cestu do města.
Smuteční síň bude nadále sloužit svému účelu. Na tomto místě je třeba velmi poděkovat
našemu panu faráři Aloisovi Randovi, že při elektrifikaci zvonů myslel i na to, aby hlas
kostelního zvonu mohl vyprovázet zemřelé na jejich poslední cestě i tehdy, pokud se obřad
bude konat ve smuteční síni. Na nový hřbitov, jak uvádím na jiném místě zpravodaje, se
podařilo přestěhovat restaurovaný kříž. Mnohem prozaičtější akcí bylo přestěhování
hřbitovního kontejneru, který je nyní nově umístěn u kamenné zdi v blízkosti smuteční síně.
Prosím Vás, kteří hřbitov navštěvujete, ukládejte odpad pouze do tohoto kontejneru.
Začátkem roku připravil obecní úřad malé překvapení složkám kulturního klubu.
Z nevyužívaných místností ve dvoře víceúčelové budovy byla za ne příliš velkých nákladů
vytvořena klubová místnost. Mám velkou radost z toho, že jsou zde složky klubu spokojeny a
hojně ji využívají.
Po překonání určitých obtíží se podařilo využít výkopů pro sdělovací kabel na
Újezdách a položit do jejich trasy kabely pro rozvod televize a místního rozhlasu.
Zprovoznění kabelové televize v této části obce prozatím vázne na malém počtu zájemců. Ke
zjištění zájmu o skladbu stanic vysílaných kabelovou televizí bude v příštím roce proveden
mezi jejími uživateli průzkum. Podle jeho výsledků pak bude možno upravit počet a druh
přijímaných stanic.
Velmi mě těší, když se v naší obci daří rozvíjet společenské, kulturní a sportovní
aktivity. Domnívám se, že se velmi vydařily letošní hody, za což patří dík kulturnímu klubu,

chase, stárkům, stárkám a jejich rodinám, velkou spokojenost a pochvalu jsem vyslechl i na
nedávný divadelní bál. Dobře pracují složky kulturního klubu, kde se chci zvlášť pochvalně
zmínit o obrovské péči, kterou šachisté věnují svému žákovskému dorostu. A kdo není hrdý
na letošní úspěchy osvětimanských fotbalistů? Několika cenných ocenění se dostalo i
aktivitám osvětimanské základní školy. Její ředitelka, Mgr. Marie Kordulová, byla také
oceněna Zlínským krajem jako učitelka roku 2003.
I obci se dostalo významného ocenění, a to v soutěži Zlatý erb, která hodnotí úroveň
internetových stránek. Naše stránky na adrese www.osvetimany.cz se letos umístily na
druhém místě v celé České republice v kategorii obcí. Je to vysoké uznání především pečlivé
a soustavné mravenčí práci ing. Marie Markové a ing. Martina Marka, ale je třeba se zmínit i
o přispěvatelích, kteří informace pro naše internetové stránky poskytují. Konečné výsledky
soutěže byly vyhlášeny v Hradci Králové na slavnostním večeru za přítomnosti ministra
informatiky Vladimíra Mlynáře a byly široce medializovány. Ani po tak významném úspěchu
manželé Markovi neusínají na vavřínech. Už nyní připravují novou, přehlednější a
dynamičtější formu internetových stránek naší obce. Za výborně odváděnou práci jim děkuji a
přeji jim, ať se jim podaří proslavovat naši obec i nadále.
Nejdůležitějšími změnami, které se v blízké době připravují, jsou úpravy ve
vyhláškách obce vyvolané změnami některých zákonů. Potíže s vymáháním plateb za sběr a
likvidaci komunálního odpadu vedou k připravovaným změnám v obecně závazné vyhlášce o
nakládání s komunálním odpadem. Namísto dosavadního kuponového systému jsou
navrhovány platby za osobu. Změny by měly vstoupit v platnost již v příštím roce. Podle
nového zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích je povinností provozovatele
s každým odběratelem uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod.
Návrhy smluv včetně obchodních podmínek a průvodního dopisu vám budou, pokud se tak již
nestalo, v nejbližší době doručeny.
Děkuji všem členům zastupitelstva, zaměstnancům obecního úřadu a občanům
podílejícím se na společenském, kulturním a sportovním životě v obci, za spolupráci
v letošním roce. Jménem Zastupitelstva obce Osvětimany i jménem svým Vám všem přeji
veselé a klidné Vánoce, pevné zdraví do nového roku a hodně spokojenosti se společným
životem v naší krásné vesnici.
Josef Bartoněk, starosta

Pohřební služba
Pohřeb je možno vyřídit u Pohřební služby Horká, Kilhof, Pavlíček ve Starém Městě,
telefon 572541554.

Střešní tašky
Základní škola Osvětimany nabízí k prodeji starší střešní krytinu bobrovku 1 kus za1
Kč. Tel. 572594346
Kovový odpad
Sběr kovového odpadu bude v příštím roce i nadále probíhat na dvoře za víceúčelovou
budovou.
Poplatky
Připomínáme občanům pololetní placení poplatků:
vodné 12 Kč/m3
stočné 400 Kč za osobu a rok, u domů trvale neobydlených 400 Kč za rok.

Do třetího roku své existence vstupuje DPS v Osvětimanech.
V současné době v domově žije 21 seniorů ve věku 49 až 85 let, převážnou část – 15
tvoří ženy, zbývající jsou muži. V průběhu uplynulého období zařízení opustili 3 obyvatelé, 1
se odstěhoval do penzionu v Uherském Brodě, 1 seniorka byla umístěna v DD v Buchlovicích
a 1 obyvatelka odešla do penzionu v Hodoníně.
Na uvolněná místa se okamžitě přistěhovali obyvatelé noví, takže v současné době je penzion
plně obsazen a lze předpokládat, že tento stav již bude trvalý.
Obyvatelé se zde cítí spokojeni a plně využívají všech možností, které zdejší pobyt
nabízí – malebné okolí, bohatý kulturní a společenský život v obci. Obecní úřad pružně a
pohotově řeší všechny vzniklé problémy, personál svojí ochotou a profesionalitou zajišťuje
klidný a bezporuchový chod zařízení.
Lze si jenom přát, aby spokojenost obyvatel, porozumění okolí a péče kompetentních
provázely penzion i do dalších let.
H. Indrová

Za odpady budeme platit jinak
Vážení občané,
na prosincovém zasedání obecního zastupitelstva byla schválena obecně závazná
vyhláška, která nově v naší obci zavádí poplatek za likvidaci komunálního odpadu. Co nás ke
změně způsobu platby za odpady vedlo? Hlavní příčinou byla platební nekázeň, nebojím se
říci, že v některých případech chytráctví, některých našich spoluobčanů, kteří se vyhýbali své
povinnosti platit za likvidaci jimi vyprodukovaného odpadu. Dosavadní systém úhrady, tedy
nám všem důvěrně známé zakupování známek, byl poměrně nepřehledný, obtížně
kontrolovatelný, a protože platby dle tohoto systému byly obtížně vymahatelné, také to byl
systém ztrátový (obec na likvidaci odpadů doplácela ročně 60 tis. Kč). Naši poctiví občané
dosud, ať už přímo v ceně známky nebo nepřímo hrazením ztráty systému z rozpočtu obce,
dopláceli na ty nepoctivé.
Veškeré platné vyhlášky a právní dokumenty jsou každému z Vás k dispozici
k nahlédnutí na obecním úřadě, kdo má možnost přístupu na internet, může si tyto dokumenty
prostudovat v klidu u obrazovky počítače. S novou vyhláškou o poplatku za likvidaci
komunálního odpadu se to nemá jinak. Ve dnech, kdy vychází tento zpravodaj, je tato
vyhláška vyvěšena i na úřední desce obecního úřadu. Dobře rozumím tomu, že oficiální text
právních dokumentů, a jistě to je i případ této vyhlášky, připadá mnohým z Vás cizí a snad i
nesrozumitelný. Vydání nové vyhlášky je bezesporu významnou změnou, která se zcela určitě
dotkne každého z nás. Protože, jak známo, neznalost zákona neomlouvá, chci Vám zde
pomoci se v nové situaci orientovat. Oficiální, chcete-li paragrafové, znění vyhlášek a zákonů
je málo čtivé z toho důvodu, že musí být přesné. Jestliže se chci pokusit pro Vás ustanovení
vyhlášky zlidštit, je třeba současně počítat s určitými zjednodušeními, možná i malými
nepřesnostmi.
Co s odpadem?
Ještě před tím, než Vás seznámím s novou vyhláškou o poplatku za odpady, považuji
za vhodné uvést, co o odpadech říká obecní vyhláška č. 2/2001. Odpad je každá věc, která je
nepotřebná nebo neslouží svému původnímu účelu. Občané jsou povinni podle této vyhlášky
s odpadem zacházet, tedy především odpad třídit a ukládat ho pouze do určených nádob a na
určených místech.
Z odpadu je nutno vytřídit sklo, plasty, kovy a nebezpečný odpad. Pro ukládání skla a
plastů jsou určeny kontejnery u obecního úřadu. Zde Vás chci poprosit, abyste plastové láhve
před uložením do kontejneru sešlápli na co nejmenší objem. Pro kovový odpad jsou
připraveny kontejnery na dvoře obecního úřadu. Co je nebezpečný odpad stanoví zákon o
odpadech, do kterého můžete nahlédnout na obecním úřadě. Jedná se například o televizory,
ledničky, mrazničky, baterie a akumulátory, jedy, postřiky, laky a nátěrové barvy, zářivky.
Sběr nebezpečného odpadu organizuje obecní úřad dvakrát do roka, na jaře a na podzim.
Přesné termíny a místa sběru nebezpečného odpadu jsou zveřejňovány na úřední desce obce a
místním rozhlasem v dostatečném předstihu. Zvlášť je třeba vytřídit i stavební odpad, uhynulá
zvířata, větve a jiný kompostovatelný odpad. Stavební odpad se ukládá do kontejnerů, jejichž
přistavení je možno si domluvit na obecním úřadě, případně si může odvoz stavebního
odpadu na skládku každý zajistit sám.. Likvidaci stavebního odpadu platí občan zvlášť.
Všechny další odpady od občanů, ne tedy od firem a podnikajících osob, jsou odpadem
komunálním.
Pro sběr komunálního odpadu jsou určeny klasické popelnice, ať již jsou kovové nebo
plastové, a kontejnery. Kontejnery na komunální odpad jsou umístěny na Zábraní, u
koupaliště a ve dvoře budovy obecního úřadu. Další tři kontejnery jsou v chatové oblasti na

Dolních pasekách. Kontejner, který je u smuteční síně uprostřed hřbitova, je určen výhradně
pro hřbitovní odpad. Velice mě těší, že se nové umístění tohoto kontejneru osvědčilo. Odpad
za hřbitovní zeď nám již prosím neházejte. Do kontejnerů na komunální odpad nepatří nic
z toho, o čem jsem výše uvedl, že je nutno z odpadu předem vytřídit.
Svoz, tedy vyprazdňování, popelnic a kontejnerů zajišťuje obecní úřad. Popelnice jsou
vyváženy v pravidelných čtrnáctidenních intervalech, vývoz kontejnerů objednává obec podle
potřeby.
Je zakázáno na území Osvětiman dovážet odpad z jiných obcí. Na to nyní, při novém
způsobu zpoplatnění odpadů, budeme muset zvlášť dohlédnout. Věřím, že nám s tímto
dohledem jako občané obce pomůžete.
Nová vyhláška
A teď konečně k nové vyhlášce. Hlavní a zcela zásadní změnou je oddělení
povinnosti poplatek uhradit od skutečnosti, kolik odpadu občan ukládá. Celá filosofie nové
vyhlášky tkví v tom, že obec likvidaci odpadů zajišťuje a hradí a občané obce přispívají na
tento systém poplatkem. Jinými slovy občané neplatí přímo za likvidaci svého odpadu, ale
finančně se podílí na úklidu celé obce.
Kdo platí a kdo neplatí
Nová vyhláška rozlišuje mezi dvěma typy poplatníků. Poplatníkem je každý občan,
který je v Osvětimanech přihlášen k trvalému pobytu. Druhým typem poplatníka je majitel
chaty, chalupy nebo domu užívané pro individuální rekreaci. Každý z těchto občanů je
povinen zaplatit místní poplatek podle této vyhlášky. Všimněte si, že se zde vůbec nehovoří o
tom, zda má poplatník popelnici, kolik jich má, či zda vůbec produkuje odpady.
Vyhláška stanoví povinnost uhradit poplatek maximálně ve dvou splátkách, nejpozději
do 31. května a 30. listopadu každého roku. První polovina splátky nesmí být menší než
polovina poplatku. Pokud chce někdo hradit poplatek prostřednictvím inkasa, může hradit
poměrné částky měsíčně. Občané, kteří mají v Osvětimanech trvalé bydliště, a přitom se zde
nezdržují, jsou též povinni poplatek uhradit.
Od poplatku jsou osvobozeni občané žijící dlouhodobě mimo republiku, vlastníci
zahradních chatek, kteří mají trvalé bydliště v Osvětimanech a děti do deseti let. Ve
výjimečných případech může obec poplatek nebo jeho část na žádost poplatníka prominout.
Kolik to dělá a co se stane, když nezaplatíte
Každý občan musí uhradit roční poplatek ve výši 285 korun bez ohledu na to, kolik
popelnic vlastní, ukládání odpadu do kontejnerů je pak již zdarma. Zde není vhodné místo na
podrobný popis, jak jsme k uvedené sazbě dospěli. Měli byste ale vědět, že poplatek bude
stanovován na každý rok zvlášť a že vychází z nákladů na likvidaci odpadů v uplynulém roce.
Pro udržení co nejnižší sazby poplatku můžete něco udělat i Vy. Především třídit odpad.
Odvoz a likvidace tříděného odpadu je levnější než likvidace odpadu směsného. A potom také
pohlídat, aby nám nikdo do obce odpad nevozil.
Když nezaplatíte, zaměstnanci obecního úřadu Vám Vaši povinnost samozřejmě
připomenou. Nebudete-li však reagovat ani na připomenutí, hrozí Vám zcela reálně, že Vám
sazba poplatku bude vyměřena až v trojnásobné výši. A v budoucnu se již nebude opakovat,
že by poplatek byl nevymahatelný. To je hlavní výhoda nové vyhlášky. Naše přesvědčení
vychází ze zkušeností obcí, kde byl podobný systém zaveden dříve.
Věřím, že novým způsobem placení za odpady docílíme toho, že si všichni
v Osvětimanech uvědomí, že nadále nemá smysl se odpadu zbavovat nedovoleným

způsobem. Vyhazování odpadu do příkop a zmol, natož jeho spalování v kamnech, zbytečně
ničí životní prostředí nás všech.

Nová vyhláška o místních poplatcích
Na základě novely zákona o místních poplatcích vydalo zastupitelstvo i novou
vyhlášku, která placení místních poplatků řeší. Také o ní platí, že je do ní možno nahlédnout
na obecním úřadě, že je vystavena na internetových stánkách obce www.osvetimany.cz a že je
v současnosti vyvěšena na úřední desce.
Podle nové vyhlášky obec vybírá poplatek za psy, poplatek za rekreační pobyt,
poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek z ubytovací kapacity a poplatek
za provozovaný výherní hrací přístroj. Zmíním se zde pouze o poplatcích, které se dotýkají
většího počtu občanů naší obce – poplatku za psy a poplatku za užívání veřejného
prostranství.
Podle nového zákona hradí poplatek držitel psa staršího 3 měsíců. Poplatek se musí
zaplatit do konce března každého roku a činí 60 Kč za jednoho psa.
Domnívám se, že z ustanovení o poplatcích za užívání veřejného prostranství je Vás
třeba především informovat o tom, že bez zaplacení poplatku můžete mít na veřejném
prostranství složeno dřevo, uhlí nebo stavební materiál maximálně po tři dny. Jinak je nutno si
vyřídit povolení obecního úřadu. Nestane-li se tak, uhradíte obecnímu úřadu 3 Kč za každý
čtverečný metr a každý i započatý den.
Zvyšující se náklady na údržbu hřbitova přinutily zastupitelstvo obce zvýšit cenu
nájemného za hroby. Nový nájem na deset let dopředu činí 400 Kč za jednoduchý hrob a 800
Kč za dvojhrob.
Josef Bartoněk, starosta

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Sbor pro občanské záležitosti
V této společenské kronice Vás chceme seznámit s činností Sboru pro občanské
záležitosti ve II. pololetí 2003.
Nově narození občané
Hana Klučková
Justina Michil
Významná životní jubilea
50 let
Ing. Petr Špalek
Zdeněk Pernica
Marie Cveková
60 let
Marie Ondrůšková
Jarmila Širůčková
Emílie Blažková
Pavel Konvičný
70 let
Marie Ševčíková
Oldřich Mařák
90 let
Antonín Verbík
Zlatou svatbu oslavili:
manželé Marie a Josef Klimkovi
Naše řady opustil:
Miroslav Vašek
V roce 2003 se do naší obce přistěhovalo 9 občanů. Odstěhovali se 4 občané. V současné
době máme 850 obyvatel.
V obřadní síni se uskutečnilo přijetí rodáků 55 letých, 60 letých, 70 letých. Uspořádali
jsme pietní vzpomínkovou slavnost za zesnulé občany. Pravidelně obměňujeme výstavku
fotografií z činnosti sboru ve skříňce.
Vážení spoluobčané,
na závěr roku Vám všem přeji klidné a spokojené prožití svátků vánočních, svátků
klidu a míru. A ať všichni ve zdraví společně vykročíme do nového roku 2004.
Věra Šebelová
matrikářka

Místní lidová knihovna
Od 1. ledna 2003 byla místní knihovna převedena z okresní knihovny do majetku
obecního úřadu. V letošním roce věnovala obec na nákup knih a časopisů 6000 korun ze
svého rozpočtu. Na nákup knih se zahrádkářskou tématikou darovali osvětimanští zahrádkáři
2500 korun. V knihovně si můžete každý čtvrtek vybrat oblíbenou četbu a přečíst časopisy.
K dispozici je po celou otevírací dobu přístup na internet.
V době platnosti zimního času je knihovna otevřena každý čtvrtek od 15 do 18 hodin.

Poděkování paní Růženě Blažkové
Paní R. Blažková je známá mezi občany svou zručností. Málokdo ví, že se již několik let
zabývá i výrobou drobných dárkových předmětů z kukuřičného šustí. S těmito výrobky
reprezentuje naši obec nejen při významných jubileích okolních obcí (Žeravice, Hostějov), ale
i na celostátní výstavě Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice, která byla
otevřena v Ústavu lidové kultury ve Strážnici 15. června 2003. Záštitu nad touto akcí převzalo
ministerstvo kultury České republiky. Výstavu trvá dosud a bude převzata i dalšími
institucemi v ČR. Vystavené předměty darovala paní Blažková Ústavu lidové kultury
Strážnice a zůstanou v jejich sbírkách uchovány pro další generace. Obecní úřad děkuje tímto
paní Blažkové za důstojnou reprezentaci obce.

ŠKOLSTVÍ V NAŠÍ OBCI
Mateřská škola
K velkým změnám dochází od 1. 1. 2003, kdy obecní zastupitelstvo rozhodlo, že
mateřská škola bude sloučena v jeden právní subjekt ZŠ – MŠ. Ředitelkou tohoto zařízení je
Mgr. Marie Kordulová.
Také byl vytvořen nový rámcový program pro předškolní vzdělávání, který byl
zaveden do Mateřské školy a je základním pedagogickým dokumentem, který určuje směr
rozvoje předškolního vzdělávání v současnosti i do budoucna. Dává na srozuměnou, jak je
třeba v dnešních společných podmínkách a za současného stavu odborného poznání pohlížet
na děti předškolního věku, jak by měla probíhat výchova a vzdělávání v MŠ a proč by tomu
tak mělo být. Rámcový program znamená podstatnou kvalitní proměnu vzdělávacího
prostředí. Podporuje vše, co je příznivé pro dítě předškolního věku. Z toho vyplývá, že
v zájmu dítěte jsou kladeny na práci učitelek vyšší a v mnohém také nové požadavky. Mění se
celkový pedagogický styl, náročnější jsou také formy a metody práce, úroveň a v první řadě
kvalita pedagogické práce. Prostředí třídy a herny je uspořádáno tak, aby v nich byl prostor
rozdělen do částí, které stimulují děti ke hře a práci. Tyto části nazýváme centra aktivit. Jsou
to pracovní kouty, které umožňují hru i tvůrčí práci jednotlivcům i skupině dětí. Tím, že děti
pracují v malých skupinách, mohou spolu přirozeně komunikovat, řešit problémy, rozhodovat
se. Jsou více vedeny k samostatnosti a spolupráci. Takové prostředí děti motivuje a podporuje
je k tomu, aby si hrály a pracovaly dle vlastních představ a vlastního výběru.
S dětmi jsme se zúčastnily v březnu Uherskohradišťské mateřinky 2003, kde bylo
celkem 17 mateřských škol z okresu Uherské Hradiště a 1 MŠ z Kyjova. Taneční vystoupení
dětí se jmenovalo „Ať nám svět závidí“. Tato skladba byla věnována všem rodičům, kteří
mají na své dítě málo času.
Dále jsme se zúčastnili několika kulturních akcí, spaní v mateřské škole, výletu
v Lešné atd.
Končí další školní rok, ve kterém bylo zapsáno 30 dětí.
Chtěla bych poděkovat zahrádkářům za kočárky a koloběžky dětem pod stromeček a
manželům Svozilovým za kočárek a panenku.
Blíží se opět Vánoce a já Vám všem přeji, ať vzájemná láska i nadále rozehřívá krb,
který přináší teplo do Vašeho domova.
Krásné Vánoce
Mgr. Jaroslava Hučková
Vánoční přání
„Bílé sněhové království,
ledové krystalky ve větvích stromů,
poletující sněhové vločky,
příroda uléhá ke spánku,
všude mír a klid ….

„Zimní příroda je nádherná …
„Ať jsou stejně nádherné i Vaše Vánoce
a celý příští rok…
Perličky z naší školičky
- v plavání
Erika si sušila vlasy a má je rozpuštěné. Ondra se na ni dívá zamilovaně a říká:“Ty ses mě
nějak zalíbila krasavice.“ a hladí ji po vlasech.
Maruška: „Paní učitelko, paní učitelko, mě se kousek utrhl zub.
Učitelka vypráví dětem o jaru. . . „Děti, jaro nám už ťuká na dveře.“
Matěj: „Mě člověče také. A někdy mě to ťuká i na mozek.“
Zima.
Děti se chystají na vycházku a Barunka nemůže najít rukavice a začíná plakat.
Sabinka jí říká: „Neplač, nebo budeš mít slzy zamražené.“

Základní škola
Vážení občané,
Závěr kalendářního roku se pomalu blíží a s ním vždy přichází období hodnocení toho, co se
nám povedlo, co jsme dokázali nebo co nás ještě čeká.Ve školním dění není jediný den, který
by byl stejný, jako ten předchozí. Již v červencovém zpravodaji jsme Vás informovali o
významných aktivitách, které se na naší škole udály a v dnešním článku budu pokračovat.
Mohli bychom začít obchůzkou Mikuláše a čertů po škole, kdy jsou pod namaskováním skryti
žáci deváté třídy. Do pravidelného nácviku programu na „Vánoční rozjímání“ a „Den
matek“ se zapojuje téměř třetina žáků. Žákovská rada zorganizovala například velmi
úspěšné setkání se starosty nazvané „Beseda u kulatého stolu“, na kterém starostové
jednotlivých vesnic, odkud naši žáci dojíždí, odpovídali na dotazy starších žáků. Na závěr
kalendářního roku zorganizovala Žákovská rada krásnou taneční soutěž. Za její organizaci by
se nemuseli stydět ani dospělí.Vycházející žáci se rovněž úspěšně prezentovali svým
předtančením na plese SRPŠ, které s nimi nacvičila paní učitelka Zdeňka Uřičářová.
V
rámci dalšího kulturního vyžití navštěvují žáci filmové a divadelní představení v Uherském
Hradišti nebo ve Zlíně. Na školu jsou zvány hudební a taneční skupiny. Jako příklad lze uvést
vystoupení folklórního souboru gymnázia Uherské Hradiště nebo hudebně vzdělávací pásmo
černošské skupiny nazvané „O Africe“. Žákům školy je již druhým rokem zajišťováno
dotované mléko a další mléčné výrobky. Přesto, že mnoho škol již upustilo od zajišťování
zubních preventivních prohlídek dětí v rámci školní výuky, naše škola toto považuje za
natolik důležité pro zdraví žáků, že v této tradici pokračujeme i nadále. Jednou z významných
událostí bylo i ocenění paní ředitelky Mgr. Marie Kordulové v rámci Zlínského kraje jako
Učitel roku 2003. Dalším významným úspěchem bylo získání prvního místa za báseň, kterou
napsala Lucie Bilíková do literární soutěže vyhlášené Knihovnou Bedřicha Beneše
Buchlovana v Uherském Hradišti. Tato báseň postoupila i do krajského kola. Pěkným třetím
místem byla také oceněna básnička Veroniky Hlaváčkové a Anety Wrzecionkové. V soutěži
v práci s počítačovou grafikou uspěl i žák Marek Vorlíček.
O tom, že umí naši žáci pečovat o své životní prostředí, svědčí množství nasbíraného
papíru, který letos dosáhl 7 490,- kg a také dopis, zaslaný na adresu pana starosty Ing.J.
Bartoňka paní Mgr. Květou Burešovou a nám pedagogům udělal velkou radost. Dovolte
abychom Vám tento dopis ocitovali.
Vážený pane starosto,
v sobotu dne 4.října 2003 třicet pět učitelů z celé ČR navštívilo školu ve Vaší obci.
Návštěva zanechala ve všech účastnících nezapomenutelný zážitek. Milé přijetí paní ředitelky,
pohostinství celého učitelského sboru a dárky v podobě květinek vypěstovaných dětmi nikdo
z nás nečekal. Vedle tohoto krásného přijetí byla návštěva ohromnou inspirací pro učitele
pracovních činností,což byl hlavní důvod naší návštěvy. Velkou inspirací byla však i celková
atmosféra školy, výzdoba,zkušenosti s výchovou dětí, které jsou vedeny k práci a tím i
ohleduplnosti k zařízení školy i k sobě navzájem.
Chtěla bych jménem všech účastníků poděkovat za to, že takovou školu podporujete, neboť
dobře vedená škola, jako je v Osvětimanech, je tou nejlepší vizitkou obce.
Jménem všech účastníků
Mgr.Květa Burešová
programová vedoucí
Pěkných výsledků začínají dosahovat i naši mladí šachisté pod vedením pana Pilaře.

Do zájmové a mimoškolní činnosti je zapojeno více jak osmdesát procent žáků.
Jsou to například tyto aktivity: kroužky výpočetní techniky, sportovní hry, výtvarné činnosti,
konverzace anglického jazyka, hra na flétničky, gymnastický kroužek, rybářský kroužek,
šachy a florbal.
Za odvedenou práci bychom chtěli poděkovat především všem pedagogům, správním
zaměstnancům, kuchařkám i Vám ostatním, kteří věnujete svůj volný čas dětem. Děkuji
rovněž i panu starostovi Ing.J.Bartoňkovi a obecnímu zastupitelstvu za vstřícnost a vytváření
zázemí pro naši práci.
ZŘ Oldřich Vařečka
Úspěšné básně z literární soutěže
Můj mazlíček
Je to malé,je to milé,
Chlupaté a roztomilé,
Čtyři nožky,černá očka,
není pes a není kočka.
Dlouhé vousy,pěkné uši,
I bez ocásku mu to sluší,
Ať je holka nebo kluk,
Nedělá Ti žádný hluk,
Žije venku,také v bytě,
Miluje ho každé dítě,
Může se s ním mazlit hrát,
Je to tvůj věrný kamarád,
nenáročný na krmivo,
zoubkama neukousne nikoho,
dobrá péče,tvoje starost,
přinese ti jenom radost,
dětí hodně mívá párek,
možno dostat jako dárek,
třeba i ty zakrátko,
budeš mít své morčátko.

Mamince
Maminka mi život dala,
maminka se o mne stará,
maminka je moje všecko,
já jsem její hodné děcko.
Princezna má zlaté šaty.
Mami ,my jsme bohatší,
Ty jsi moje,já jsem Tvoje,
my se máme nejradši.

Lucie Bilíková,3.tř.ZŠ Osvětimany

Sdružení rodičů
Rok uplynul a dýchá na nás kouzlo vánoc, zastavme se jen na chviličku a položme si
otázku. Co pro naše děti a kulturní život obce učinilo Sdružení rodičů?
Odpovědí na tuto otázku je vykonaná práce ochotných lidí bez vyhlídek za odměnu.
Jen krátce připomenu aktivity loňského roku, které jsme organizovali.
Naší zatěžovací zkouškou je každoročně společenský ples. Přejme mladým lidem, ať jim vždy
oči září tak, jako při první polonéze.
Již druhým rokem jsme uspořádali „Den dětí“ a dalo by se říct, že ve větším rozsahu.
tuto akci jsme nazvali „putování čarovným lesem“. Organizačně se podílelo velké množství
lidí přes rodiče, divadelníky, ženy a hasiče. Velký dík patří všem, kteří nám pomohli jak
prací, tak finančním darem pro děti nebo i bezvadným nápadem.
Rádi přivítáme i další rodiče, kteří nám budou ochotni pomáhat.
Za Sdružení rodičů
Kateřina Struhová

Z NAŠÍ FARNOSTI
Církevní výchova a vzdělávání
Tak máme za sebou skoro celý další rok. Pro některé byl úspěšný, pro jiné méně, ale
určitě byl plný zážitků a snad i nových setkání.
Věřím tomu, že pro děti z naší farnosti, které v květnu přijaly první svaté příjímání, to byl
výjimečný den a krásné setkání s Bohem. Letos se připravovalo na první svaté přijímání
celkem 12 dětí, sedm z nich patří do osvětimanské farnosti a čtyři děti do Stříbrnic.
Obě farnosti se snažily připravit dětem krásné prostředí pro jejich velký den. Chtěla bych
poděkovat všem rodičům za jejich zájem a snahu vést děti k víře a za pomoc a ochotu při
praktické přípravě této slavnosti.
V letošním roce navštěvuje hodiny náboženství 53 dětí. Ve druhé třídě se seznamujeme se
základními pravdami víry. Ve třetí a čtvrté třídě se především připravujeme na přijetí prvního
svatého příjímání a ve vyšších třídách se snažíme vytvořit dobré společenství, prohlubujeme
znalosti a snažíme se růst ve víře.
V listopadu jsme si se staršími dětmi vyjeli na koncert. V uherskohradišťském kostele
hrála a zpívala skupina VeKa. Jsou to mladí lidé, kteří zpěvem a hudbou doprovázejí setkání
mládeže a různé církevní aktivity. Byl to moc příjemný zážitek a doufám, že do budoucna
budeme mít víc příležitostí k podobným akcím.
Chtěla bych Vám všem popřát požehnané prožití Vánoc a do nového roku posílám krátké
zamyšlení od sestry Catherine Jacquemont z misie v Jeruzalémě.
Kateřina Tomaštíková

Jestliže jsi dnes ráno vstal a cítíš se víc zdravý než nemocný, dostalo se ti více požehnání než
milionu těch, kteří nepřežijí tento týden.
Jestliže jsi dosud nezažil hrůzy války, osamělost ve vězení, mučení nebo svíravou bolest
hladu, jsi na tom lépe než 500 milionu lidí ve světě.
Jestliže se můžeš zúčastnit shromáždění věřících beze strachu z pronásledování, mučení a
smrti, dostává se ti víc požehnání než dvěma miliardám lidí ve světě.
Jestliže máš v ledničce jídlo, jsi-li oblečen, máš-li střechu nad hlavou a místo na spaní, jsi
bohatší než 75% lidí na světě.
Jestliže máš peníze v bance nebo jen v peněžence a můžeš dát pár drobných někde na misku
patříš mezi 10% nejbohatších lidí na světě.
Jestliže držíš hlavu zpříma, máš úsměv na tváři a pociťuješ vděčnost, je to požehnání. Hodně
lidí by to mohlo prožívat, ale většinou to neumí.
Jestliže můžeš někoho vzít za ruku, obejmout ho, nebo se alespoň dotknout jeho ramene,
dostává se ti požehnání.

Jestliže můžeš přečíst toto poselství, dostal jsi dvojí požehnání: někdo na tebe myslí a ty ses to
dozvěděl, dvě miliardy lidí neumí ani číst.
Spočítej všechna svá požehnání. Přeji ti šťastný den.

Elektrifikace zvonu ve věži chrámu sv. Havla
Jak si mnozí z vás jistě všimli, v druhé polovině listopadu hodiny na věži chrámu sv.
Havla v Osvětimanech odbíjely pouze čtvrti. Údery oznamující počet hodin na několik dní
umlkly. V té době byl největší zvon bez demontovaného srdce uložen na dřevěné podestě ve
věži, v tichosti čekal na nové srdce, opravu dřevěného závěsu, nová ložiska a elektrifikaci
zvonění.
Ve věži kostela visí celkem čtyři zvony. Tři velké, o hmotnostech 85, 200 a 330 kg,
které byly ulity z oceli v roce 1919 jako náhrada za zvony zrekvírované za první světové
války. Dva menší z nich obíhají bronzové pásy s nápisem 1919 DEKAN JOZ. BRÁZDIL.
Všechny tyto zvony jsou zavěšeny na původní, historicky cenné, dubové stolici. Čtvrtý,
nejmenší zvon visí v obloukovém okně v obvodové zdi, byl odlit ze zvonoviny
pravděpodobně v 1. polovině 20. století a dokud byl v Osvětimanech zvoník, sloužil jako
umíráček.
Farní úřad, který veškeré práce spojené s elektrifikací hradil z vlastních prostředků,
musel z finančních důvodů opustit původní myšlenku, podle které měly být elektrifikovány
všechny tři velké zvony. Celý záměr byl konzultován s arcidiecézním kampanologem pro
Arcidiecézi olomouckou a s odborem architektury, územního plánování a regionálního
rozvoje Městského úřadu Uherské Hradiště. Při výběru dodavatele prací našly uplatnění
zkušenosti obecního úřadu. Po upřesnění podmínek a stanovení ceny prací bylo rozhodnuto
elektrifikovat největší zvon nákladem 78 tisíc korun. Nejdříve bylo nutné zvon spustit na
podlahu věže, demontovat jeho ocelové srdce, zpevnit a okovat jeho dubový závěs. Původní
srdce bylo pro nový účel nevyhovující, proto muselo být pro zvon ukováno srdce nové. Je
opatřeno bronzovými nálitky – tluky, které jsou ke zvonu šetrnější a jeho zvuk změkčují.
Zvon získal i na kráse. Byl zbaven rzi a ošetřen pačokem. K odbíjení počtu hodin bylo ke
zvonu instalováno nové odbíjecí elektromagnetické kladivo. Samotné rozhoupávání zvonu
obstarává lineární elektromotor s elektronickou řídící jednotkou. Hlavní výhodou lineárního
motoru je minimalizace dynamických účinků na zvonovou stolici a tím i na statiku chrámové
věže.
Pravidelné zvonění je řízeno elektronicky. V případě potřeby je možno spínat zvon
ručně v kostelním rozvaděči nebo dálkovým ovládáním. Pan farář objednal i dálkové ovládání
s větším dosahem, aby při pohřbech vypravovaných z obecní smuteční síně mohl zvuk
osvětimanského zvonu vyprovodit zemřelého na jeho poslední cestě.
Od 1. prosince letošního roku se tedy opět po mnoha letech ozývá pravidelně z věže
našeho kostela hlas zvonu. Přejme mu i sobě, ať nám jeho zvuk po všechna další léta
připomíná, kam patříme a ať hlásá po naší vesnici a jejím okolí : „Osvětimany žijí!“.
Josef Bartoněk, starosta

Půlnoční mše svatá
Letošní štědrovečerní půlnoční mše svatá začíná v osvětimanském kostele tak jako
v uplynulých letech ve 22 hodin. Slavnostní atmosféru štědrovečerní mše dotvoří
Osvětimanský smíšený pěvecký sbor.

KULTURA
Kulturní klub
Kulturní klub v naší obci sdružuje šest společenských organizací, které se
podílejí na místní kultuře. Tyto složky připravují kulturní akce buďto společně v rámci
celého klubu nebo samostatně. Při své činnosti úzce spolupracují s kulturní komisí
obecního zastupitelstva. Řada akcí, kterými kulturní klub a jeho složky obohacují
společenský život v obci, má již svou dlouholetou tradici.
Vánoční rozjímání se uskutečnilo druhou neděli v prosinci a přilákalo asi 200
návštěvníků, kteří byli odměněni bohatým programem, připraveným dětmi z MŠ a ZŠ,
Smíšeného pěveckého sboru a cimbálové muziky Denica. Součástí rozjímání byla i
výstavka vánočních stromků od klasického jednoduchého (jablka, ořechy), až po ozdoby
háčkované či paličkované.
Týden před Velikonocemi se v sále víceúčelové budovy
uskutečnila akce
„Velikonoční inspirace šikovných rukou s posezením u cimbálu“. Více než 200 místních
spoluobčanů zhlédlo ukázky tradičních i netradičních výrob a zdobných technik
motivovaných Velikonocemi (zdobení kraslic, květinové aranžmá, výroba ošatek
z kukuřičného šustí, malování na sklo atd.). Současně mohli návštěvníci posedět při
cimbálové muzice, pochutnat si na domácích koláčcích a „slováckém ertepláku“. Mnoho
návštěvníků si drobné výrobky zakoupilo. Pro velký úspěch se rozhodli pořadatelé
s podobnými akcemi pokračovat i v příštích letech.
Největší událostí obce jsou hody, které se konají druhou říjnovou neděli.
Letos na jejich průběh dohlíželi stárci (T. Kordula, L. Vykoukal) a stárky (M. Palánová,
G. Výstupová). O tom, že vzali svou funkci vážně, svědčí poctivá příprava hodů, která
začala už měsíc dopředu výrobou růžiček na hodový věnec, voniček pro „hodaře“ a
vyvrcholila zdobením sálu a páteční přípravou žuder u stárků a stárek.
Sobotní probuzení do podmrakem zahaleného rána vyvolalo nejen u chasy, ale i u
organizátorů z Kulturního klubu, vrásky na čele. Modlili se všichni dobře. Kolem jedné
hodiny prosvitlo mezi mraky sluníčko, a když starší stárek sliboval panu starostovi, že
hody proběhnou ve vší počestnosti, svítilo už nad hlavami „hodařů“ postávajících na návsi
mezi kolotoči, sluníčko. Aby se stihlo projít celou obcí, zvolila chasa (16 krojovaných
párů) rychlé tempo. A tak občas nestíhali ani muzikanti z Nedakoňanky v čele četného
průvodu, v němž letos nechyběly ani celé krojované rodiny s dětmi, které občas dobíhaly.
Nakonec se zvládlo všechno i s tradičním ukončením průvodu na faře. Síly nechyběly
chase ani na večerní zábavě, kde nebylo tradičně kam usednout. Mnozí řešili problém
postáváním u baru a degustací burčáku a vína.
Nedělí končí nejen víkend, ale i hodové veselí. Po hrubé mši svaté v kostele sv. Havla
a dobrém obědě se nejen chasa, ale celé rodiny i s těmi nejmenšími sešli u kolotočů, ale
hlavně v sále kinokavárny na posezení u cimbálu s místní cimbálovou muzikou Denica.
Uvolněná nálada a zaplněný sál napověděla, že letošní hody se vydařily.
Příprava uvedených akcí je velmi náročná a neobešla by se bez obětavé práce členů
klubu, ale i řady dalších občanů, ochotných pomoci dobré věci. Děkujeme všem za jejich
snahu a podíl na udržení tradic v naší obci.
Všem občanům přejeme krásné Vánoce a do nového roku hodně lásky, zdraví a
vzájemného pochopení.

Klub žen
8. 12. 2002 Mikulášská nadílka
V rolích Mikuláše, čerta a anděla se dětem poprvé představili členové divadelního
souboru: Martin Hýsek, Hana Motalová a Barbora Pfefferová. Tuto akci pro chřipkovou
epidemii navštívilo pouze 54 dětí a rodičů, to ovšem nebylo na závadu, aby se všichni skvěle
bavili díky „divadelníkům“. Byl promítnut soubor filmových pohádek pod názvem „Šiju, šiju
pohádku“.
23. 2. 2003 Dětský karneval
Obyvatelé buše - lovec Pampaliny, černoušek Bubu a tygr v podání Mgr. Kordulové
M., Motalové H. a Mgr. Hučkové J. připravili program a bavili děti celé sobotní odpoledne.
Se svými rodiči přišlo 80 dětí v překrásných maskách broučků, motýlů, princezen, čarodějnic
aj. Všechny se zúčastnily soutěží o ceny, do skládání papírových čepic a tance na parketu
zapojily i své rodiče. V tombole bylo připraveno 350 cen díky sponzorům, kteří nám každý
rok na tuto akci pro děti přispějí. Touto cestou bychom chtěly poděkovat všem, kteří
napomohou dětem prožít krásné odpoledne.
28. 2. 2003
Cvičení pohybového ústrojí na téma: „Nauč se léčit sám I.“. Předváděla p. Holcnerová
Libuše ze Starého Města, která studuje čínskou medicínu. Přišlo si zacvičit 26 žen.
29. 3. 2003 Lekce první pomoci
Přednášku a názornou ukázku, co by měl člověk znát a umět v případě nehody,
infarktu, popálení aj., provedla p. Žáčková Marie z Vřesovic. Zúčastnilo se pouze 6 žen.
23. 5. 2003 Nauč se léčit sám II.
Cvičení opět prováděla p. Holcnerová L., dále nám předvedla masáž těla pomocí
přírodního materiálu (hlína, kámen). Přítomno 11 žen.
29. 11. 2003 Zdobení perníčků
Na zdobení bylo připraveno 700 ks perníčků: Mikuláše, stromečky, komety,
hvězdičky, autíčka, květinky, ryby aj. 21 žen si přišlo vyzkoušet šikovnost svých rukou a
velmi pěkně zdobily i děti, které přišly se svými maminkami a babičkami. I ty ženy, které se
přišly jen podívat, si nakonec zdobení vyzkoušely. Byla sestavena brožurka receptů na
perníčky, které si ženy mohou doma vyzkoušet. Zdobení předváděly ing. Náplavová Eva,
Mrvová Marie. Z minulých akcí, které se v obci pořádaly, je vidět, že je mezi námi spousta
šikovných ženských rukou, které nezdobí jen perníčky, ale věnují se i dalším ručním pracím.
Perníčky budou rozdány dětem na Mikulášské nadílce, budou vyzdobeny stoly při vánošním
rozjímání a posezení důchodců. Přítomno 21 žen a 9 dětí.
Již tradičně se paní Čevelíková zúčastňuje vítání občánků a spolu s paní A.
Zálešákovou zlatých svateb, kde předávají malé dárky. Členky Klubu žen pomáhají při
organizování větších akcí (Velikonoce, hody).
Od 1. listopadu každé pondělí od 19 do 20 hodin je tělocvična ZŠ vyhrazena ženám. Paní
Blanka Blažková již několik let předcvičuje, a že to dělá dobře, je znát i na docházce, schází
se 20 žen, přitom na druhém cvičení jich bylo 30.

Závěrem mi dovolte popřát všem radostné a pokojné Vánoce a mnoho osobních i
pracovních úspěchů v roce 2004.
Za Klub žen
Křemečková Jiřina
Akce v příštím roce:
17. 1. Studená kuchyně
21. 2. Dětský karneval
6. 3.
Výstava fotografií, beseda
27. 4. Zdobení dortů
9. 5.
Den matek
11. 9. Studená kuchyně, zeleninové a ovocné saláty
4. 12. Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka
Na neděli 7. prosince 2003 připravil Klub žen pro naše nejmenší Mikulášskou nadílku.
V programu vystoupili žáci mateřské školy a mezi děti samozřejmě přišel i Mikuláš
s andělem, ale také čert. Na závěr příjemného odpoledne byl promítnut animovaný film
Prasátko a jeho velký příběh. Devadesát návštěvníků odcházelo spokojeno, děti, které přes rok
nezlobily, si domů odnášely dobroty a dárečky od Mikuláše.

Osvětimanský smíšený pěvecký sbor
se schází ke zkouškám ve středu v 19 - 21 hodin v prostorách Kulturního domu. Ve
sboru pracují zpěváci z Osvětiman, Medlovic, Vřesovic, Újezdce a Hostějov. Každého
nového člena se zájmem o práci ve sboru rádi uvítáme. V repertoáru máme úpravy lidových
písní, skladby z oblasti hudby klasické, liturgické i populární.
Přínosem pro členy sboru jsou také návštěvy koncertů, např. Sbor donských kozáků
z Moskvy, Filharmonie B. Martinů ze Zlína, Smíšený pěvecký sbor Církevní konzervatoře
v Kroměříži, Smíšený pěvecký sbor CARMINA VOCUM z Kyjova.
Z akcí uskutečněných v tomto roce uvádíme:
- 1.1. Novoroční mše
- 20.4. Boží hod velikonoční
- 8.5. Den matek
- 25.5. Vystoupení v pomocné a praktické škole ve Vřesovicích
- 1.6. První sv. přijímání
- 8.6. Svatodušní pouť na hoře sv. Klimenta
- 30.8. Hostějov – 70 let hasičů a sjezd rodáků
- 12.10. Hodová mše
Letos ještě budeme zpívat ve vánočním programu 14.12. v kulturním domě
v Osvětimanech a při mších během vánočních svátků v kostele sv. Havla.
Závěrem děkuji všem členům za vytrvání v náročné a krásné činnosti, jakou práce
v pěveckém sboru je. Přeji jim, i všem ostatním krásné Vánoce a vše dobré v novém roce.
Jaroslav Cvek

Osvětimanské cimbálové muziky
Jen málo osvětimanských občanů si dnes vzpomene, že uplynulo již 30 let od doby,
kdy v naší obci vznikla cimbálová muzika. Zrodila se zásluhou několika zapálených nadšenců
– J. Machálka, P. Chaloupky a ing. M. Chaloupky. J. Machálek využil svého nadání a
všestranných muzikantských zkušeností a upravil celou řadu písní z Osvětiman i okolí. Sami
si opatřovali a opravovali hudební nástroje, první cimbál si vyrobili svépomocí a učili se na
něj hrát. Muzika našla pochopení u tehdejší Osvětové besedy MNV, která poskytla finanční
prostředky na základní krojové vybavení, zakoupení cimbálu a dala k dispozici sklepní
prostor pod tehdejší budovou MNV. Nesmírnou pílí a úsilím členové muziky ve spolupráci se
svými příznivci vybudovali sklep známý pod názvem „U rytíře Smetany“. Muzika byla známá
jako „Cimbálová muzika při klubovém zařízení MNV Osvětimany“.
Výtěžek z jejich produkce mnohdy stačil pouze na pokrytí nákladů. Hlavní odměnou
jim však po celou dobu byla opravdová láska k naší lidové písni. Oživili původní písně
z Osvětiman, které neprávem již upadly v zapomenutí, a tím přispěli k rozvoji naší písňové
tradice. Na uměleckém vedení muziky a úpravě repertoáru se podíleli J. Machálek a PhDr. L.
Běťák, primáši byli Dr. L. Běťák a J. Potyka. V muzice dále hráli V. Machálek – cimbál, ing.
L. Chrbját a MUDr. J. Mlčák terc a obligát, J. Machálek, L. Jandásek a ing. M. Chaloupka –
kontry, P. Chaloupka – basa. Jako zpěváci působili ing. J. Vaculík,
J. Krýsová a Blažena a Jiří Potykovi. Vystupovali a hráli nejen k poslechu a tanci ve sklepě,
ale reprezentovali naši obec i na národopisných slavnostech (na Jízdě králů ve Vlčnově,
folkloristickém festivalu ve Strážnici a XI. Slováckém roku v Kyjově, odkud vysílal část
zvukového záznamu z jejich vystoupení i Československý rozhlas).
Hudba hrála až do devadesátých let, kdy byl MNV přestěhován a budova prodána. A tak
museli přestat hrát a již se nadále nescházeli.
Teprve v roce 2002 se opět řada mladých nadšenců v čele s J. Cvekem rozhodla založit
cimbálovou muziku známou pod názvem Denica. Do dnešního dne se zde vystřídalo 11
muzikantů. V současnosti jsou stálými členy Š. Polášek a J. Cvek (střídavě jako prim a terc),
I. Holcmanová – cimbál, P. Chaloupka – basa a T. Procházka – violový kontr. V letošním
roce hráli nejen na domácích akcích (Den matek, hody), ale i v sousedních Medlovicích,
Hostějově, Slavnostech vína v Uherském Hradišti a Bzeneckém vinobraní.
Jednou z nejvýznamnějších reprezentací naši obce byla jejich účast na Slováckém roku
v Kyjově. První příležitost přišla v pátečním večerním programu „Nejste vy tu Kyjovjáci
sami“, kdy vystoupila „stará cimbálová muzika“. Uvozovky zde mají svůj význam, ze staré
sestavy přišel na pódium jediný, primáš a rodák z obce, pan PhDr. L. Běťák. Na začátku
vystoupení připomněl všem přítomným: „Kdyby někdo z vás nevěděl, kde jsou Osvětimany,
tak to je tam, kde je kolébka folkloru“. A z davu se ozvalo: „To je svatá pravda“.
V sobotním programu vystoupila cimbálová muzika Denica. Mladé jádro muziky,
vedené primášem J. Cvekem ml., zahájilo odpolední program v letním kině a nechybělo ani
v hlavním programu, kde doprovázelo folklorní soubor Javor z Kyjova. Rozhovor se členy
muziky jste mohli slyšet i v přímém přenosu poledního vysílání Českého rozhlasu Brno.
Velmi nás těší, že rozvíjející se činnost cimbálové muziky v Osvětimanech obohacuje
náš kulturní život. Přejeme našim muzikantům, ať jim umělecký elán dlouho vydrží.
Na základě informací Petra Chaloupky a Tomáše Procházky zpracovala PhDr. Marie
Náplavová

Osvětimanští ochotníci
Vážení spoluobčané,
nastává období nejhezčích svátků v roce, ale také období bilancování. Chtěla bych
proto poděkovat všem členům Ochotnického divadelního spolku za jejich práci. I když je to
práce náročná, především na volný čas, podílejí se ochotníci také na organizování kulturních
akcí v obci.
Již po čtvrté jsme připravili divadelní bál. Přichystali jsme ho hlavně pro to, aby se
jeho návštěvníci dobře pobavili.
Chtěli bychom Vám všem, sponzorům i divákům poděkovat za přízeň a podporu.
Velmi si jí vážíme a těšíme se na další setkání.
Všem spoluobčanům přejeme hezké Vánoce, hodně zdraví, klidu a pohodu v novém
roce.
Divadelní spolek
Motalová Hana

Co nového v klubu důchodců?
Začněme poezií, ta se teď často, třeba jen krátce, objeví v našich programech. Řídíme
se slovy písničky “Že trocha poezie nikoho nezabije!“ Naopak, obohacuje nás, učíme se jí
vnímat, rozumět jejím metaforám. Ukáže nám, že třeba v kapce rosy můžeme uvidět zářící
diamant. Představme si podzimní krajinu, alej plnou stromů, vůní a barev spadaného listí. A
to všechno ozařuje zapadající slunce.
Olga Vlasáková
Podzim
Rok už dolistoval v kalendáři stromů.
Listy přečtené větrem uložil do kroniky čekání.
Ještě jen kroky naposled slabikují životopis roku,
než doznějí v rezavém šustění na konci aleje.
Tady už, ve vůni zetlení, je tušit příští rašení…
Cítíte na konci ten příslib jara, takže zimy se už nemusíme bát! Jak dobře víte,
scházíme se každou třetí neděli v měsíci. Pokud se z nějakých vážných důvodů změní termín,
oznámíme to místním rozhlasem. S potěšením konstatuji, že mezi nás chodí i obyvatelé domu
s pečovatelskou službou. Rádi je mezi sebou vidíme, protože se tak lépe poznáváme a
vznikají tak nová přátelství. Je mezi námi tolik dobrých lidí, které mám ráda a ráda se s nimi
setkávám. Stačí, že cítím jejich dobrou vůli a chuť udělat sobě i jiným radost. S těmi potom
sounáležím a cítím, že je mám za přátele. A mít přátele, to je pro život velice důležité.
Krátce si připomeňme náplň našich klubových setkání. Opět se nám věnoval náš
kronikář, pan prof. Lubomír Berka. Tentokrát jsme pozorně a se zaujetím poslouchali ne
přednášku, ale vyprávění o počátcích Velkomoravské říše. Příští rok, a to v únoru, slíbil, že si
vyšetří čas a zase přijde mezi nás. Pak jsme si připomínali Velikonoce, písničky, tradice –
dětství. Mezi jiným jsme oslavili narozeniny paní učitelky Ježkové, narozeniny paní
Běťákové. Dál to byla jarní příroda – bylinky. Jindy zase revma, artróza, jak jim předcházet,
nebo jak je léčit. Automasáže - zdraví je také ve tvých rukou. V létě jak se vyhnout úpalům,
úžehům, spálení a jak se chránit před UV zářením. Paní ředitelka Kordulová M. nám na
jednom klubovém setkání ve své přednášce vysvětlila jak negativně působí stres a špatná
nálada na zdravotní stav člověka. Za spolupráce paní Hanky Motalové a Věry Mičkové jsme
demonstrovaly ve scénkách špatnou náladu a naopak účinek pohody a pozitivního myšlení.
Paní Jiřka Křemečková nám zapůjčila již archivní alba hodů. Měli jsme možnost si je
prohlédnou, zavzpomínat a hlavně zazpívat. V listopadu jsme se přes poezii dostali až
k zásadám předcházení nachlazení a jak se chránit před chřipkovým onemocněním. Pan
Leopold Berka měl v té době svátek a předvedl nám názorně přinesenou medicínou jak se
chránilo před chřipkou za jeho mládí. Po přípitku živióó jsme si to všichni vyzkoušeli.
Všechna naše setkání provází hudba a dobrá nálada i chuťové buňky můžete uspokojit. Pan
Zdeněk Pernica, po přestálém úrazu, už je opět mezi námi. S ním se nám vrátila živá hudba.
Poslední setkání v tomto roce se uskuteční v neděli 21. prosince. Bude to těsně před
svátky a my při stromečku , koledování a při svitu svíček si ten Štědrý den trošku uspíšíme. A
ke Štědrému dni patří také dárečky, radost z obdarování. Necháme na Ježíškovi, aby dárečky
očísloval a my si pak z ošatky vybereme lísteček s číslem svého dárečku. A necháme se
překvapit. Mám příslib, že nám přijde zahrát a zazpívat mladá cimbálová muzika pod
vedením Jarečka Cveka. Přijďte, jistě nám bude spolu dobře.

Přeji Vám Vánoce plné pohody, radosti ze smíření a odpuštění.
Hodně zdraví a optimismu
přeje Věra Mičková.

Sbor dobrovolných hasičů
Začátky hasičského sboru v naší obci se datují od roku 1899. Za více než stoletou éru
činnosti se zde vystřídalo mnoho členů i vedoucích činitelů a díky jejich obětavosti se také
podařilo snížit nemalé škody na majetku i přírodě.
Letošní rok to opět potvrdil. Je mezi námi stále dost spoluobčanů, kteří riziko požáru
podceňují.
V březnu vyjížděla naše zásahová jednotka hned dvakrát. V chatařské oblasti na Vranovech
někdo vysypal žhavý popel z krbu pod keř, který se vzňal spolu s okolní trávou.
Neštěstí zabránila jen duchapřítomnost a pohotovost některých chatařů, kteří požár
lokalizovali ještě před příjezdem místních i uherskohradišťských hasičů. V druhém případě,
asi o týden později, se škodám na přírodě i majetku tak docela zabránit nepodařilo. Při
vypalování trávy u Barušového došlo k rozšíření ohně na vinohrady, chatku a jen díky
pohotovosti našich hasičů se oheň podařilo zvládnout dřív, než se dostal do vzrostlého lesa.
I tak požár poškodil asi 4 ha půdy.
Po nepříliš šťastném začátku roku přišly i příjemnější chvíle. Koncem května jsme se
zúčastnili okrskové soutěže v Medlovicích. Tady se nám moc nedařilo. Jednotka byla nově
obsazená a souhra ještě trošku vázla. V červnu se naši hoši podíleli na organizaci dětského
dne, kde si děti i dospělí mohli prohlédnout hasičskou techniku, což se všem velmi líbilo.
V srpnu Okresní Sbor dobrovolných hasičů vyhlásil po celém okrsku poplach s místem
určení v Boršicích na letišti. I tohoto úkolu jsme se zhostili velmi dobře a byli vyhodnoceni
jako jedni z nejrychlejších a nejlépe ustrojených hasících sborů.
V rámci kondičních jízd se družstvo předvedlo v Hostějově při oslavách na počest
sedmdesáti let hasičů, sjezdu rodáků a žehnání praporu a znaku.
Sbor letos zaznamenal i jinou důležitou změnu. Své řady rozšířil o 5 mladých členů,
díky kterým se můžeme do různých akcí pouštět.
Obecní úřad jim vyšel vstříc v žádosti o přidělení bývalé sušárny ovoce, aby si ji
mohli z vlastních prostředků opravit na klubovnu. Musím říct, že i tady udělali velký kus
práce. Peníze získané za sběr starého železa v naší obci a z různých brigád použili na úpravy a
stavební materiál. K brzkému dokončení svého díla mají skvělou motivaci, která má název
„SILVESTR 2003“. Děkuji proto Obecnímu úřadu za jeho pochopení a ochotu k jednání, bez
jehož pomoci by hasičský sbor v naší krásné obci už dávno zanikl.
Chtěla bych popřát do nového roku nejen členům SDH, ale i všem spoluobčanům
pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a bezpečné vykročení do roku 2004.
za výbor SDH Věra Fialová

Český zahrádkářský svaz
Spolek byl založen dne 19. 4. 1964 za přítomnosti 12 členů. Předsedou byl zvolen př.
Polák Jan, jednatelem př. Chaloupka Augustin. Ze zakládajících členů dosud žijí př. Vyšinka
F., který byl později předsedou organizace a př. Vašek F., který je předsedou revizní komise.
Členové se hned pustili do práce a začali spolu s občany se stavbou sušárny ovoce a
místnosti na schůzování. Po dokončení stavby se začalo se sušením ovoce, bohužel jen
krátkou dobu pro vysoké náklady na sušení a pro malý zájem občanů. Sušárnu pak používalo
JZD na šití rukavic. Po zrušení šití byla budova po dohodě s tehdejším MNV předána do
užívání jako klubovna SSM.
V současné době, po zbourání sušárny, předal klubovnu obecní úřad do užívání
mladým požárníkům, kteří ji opravují.
Po jednání s bývalým předsedou Koukalem a za pomoci právníka JUDr. Běťáka, člena
organizace, byl proveden převod sušárny do majetku MNV za zakoupený dům č.p. 30 Vrtalův mlýn, kde byla zvažována výstavba zpracovny ovoce a pálenice.
Tato stavba byla zahájena v roce 1981, kdy př. JUDr. Běťák a př. Širůčka, v té době
jednatel, obětavě vyřizovali potřebné záležitosti. Začaly se shánět potřebné finance. Členové
organizace, kterých v té době bylo kolem 250, přispěli rovněž částkou 100,-- Kč, aby mohla
být zahájena stavba, která byla dokončena v roce 1984. Prvními páleníky byli p. Macalík F.,
Chaloupka A., Vašek M., Pařenica J., Vyšinka F., Němec V. a Vašek F.
Během let po př. Polákovi byli předsedy ZO př. Vyšinka F., Kylián J. a v současné
době př. Dvořan Sv. Jednateli př. Chaloupka A., Širůčka C., Hrušťák F., pokladníky př. Churý
K., Fiala L., ing. Sedláček V. a Hrušťák F.
Jak již bylo uvedeno, měla organizace v té době kolem 250 členů, protože člen ČSZ
měl určité výhody. Nyní má ZO pouze 44 členů, z toho 9 je starších 80ti let. V příštím roce
k nim přibudou další 3. Jak je vidět, členové stárnou, mladí nemají zájem se zapojit do práce, i
když jim členství neukládá žádné povinnosti. Nezabezpečujeme již takové služby jako dříve,
jednak proto, že nemáme skladové prostory, a také proto, že všechny potřebné věci pro
zahrádkáře jsou k dostání v obchodech.
Pro naše členy a také spoluobčany pořádáme každoročně zájezdy na zahrádkářské
výstavy pro všechny zdarma. Členové ZO starší 80 let jsou navštěvováni v den jejich
narozenin s malým dárkem. Také přispíváme sponzorskými dary na kulturní dění v obci.
Velmi nás mrzí, že jsme nemohli zajistit výkup ovoce a zeleniny jak pro členy, tak
také pro ostatní občany.
Na závěr bychom chtěli popřát všem svým členům a spoluobčanům hodně zdraví,
štěstí a úspěchů v novém roce.
Zahrádkáři

Český svaz včelařů
Včela je nepostradatelnou pro zdravou a neporušenou přírodu, a proto včelaření patří k
hluboké a velmi užitečné zálibě.
Místní organizace včelařů byla založena na přelomu 50. a 60. let a existovala do roku 1996.
Od tohoto roku jsou členové organizováni v Českém svazu včelařů v Kyjově, kde se aktivně
podílejí na všech akcích organizovaných svazem. Mezi nejznámější společenskou akci patří
velký včelařský ples, který proběhne v příštím roce v únoru.
Důvěrníky za obec jsou ve svazu pan J. Čevelík a F. Šišák. V obci je v současné době
organizováno 14 včelařů. Nejstarším členem je pan F. Macalík, který se v lednu příštího roku
dožije 90-ti let a nejmladším J. Cvek ml. V letošním roce se podařilo jednomu z členů našich
včelařů, panu F. Šisákovi, získat třetí místo na celostátní výstavě včelařství. Tím se mu
otevřela možnost prodávat své včelí produkty (med) v rámci Evropské unie. Ostatní členové
mohou prodávat své výrobky jen na území České republiky.
Český med je hodnocen podle „Harmonized methods of the European Honey
Commision, 1997“. Kontrolním orgánem pro dodržování fyzikálně-chemických parametrů
označení Český med je Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol u Libčic nad Vltavou.
Pro získávání a zpracování medu vyšší kvality, odpovídajícímu svými fyzikálními a
chemickými požadavky normě č. ČSN 1/1999 Český med, jsou předepsány tyto zásady:
- do medu se nesmí při prvním vytáčení v sezoně dostat v nadměrném množství zimní
zpracované cukerné zásoby, popřípadě v průběhu celé sezony zbytky z podněcování
včelstev cukrem v bezsnůškovém období;
- medné plásty se odebírají pouze s vyzrálým medem s obsahem vody nižším než je 19
% (tj. plásty u květových medů alespoň z jedné třetiny zavíčkované, u nichž při
prudkém trhnutí nestříká sladina z nezavíčkovaných částí);
- při zpracování (ztekucování) medu se med nesmí ohřívat na teplotu vyšší než 50
stupňů C, ohřátí nesmí trvat déle než 24 hodin;
- obsah sacharózy u akátového medu se měří nejdříve po dvou měsících skladování při
teplotě 18-22 stupňů C.
Letošní rok byl po stránce včelařů rokem úspěšným. Medu bude dost a jeho kvalita bude
vysoká. Kvalitní český med najdete v obchodech pod označením Český med.
J. Čevelík

Z činnosti místních rybářů
Členská základna rybářů očekává s napětím, co přinese nový zákon o rybářství, který
má v nejbližší době vstoupit v platnost. Už nyní je zřejmé, že privatizační snahy zasáhnou
i do této oblasti, a takzvané lidové sportovní rybaření dozná zásadních změn. Místní
organizace Koryčany v poslední době pozbyla dva rybářské revíry – rybník v obci Lísky
byl vrácen hraběnce Podstatské a přehradu v Jestřabicích koupil od místního
zemědělského družstva soukromník. V současné době obhospodařuje naše místní
organizace z hlediska rybářského Vřesovický rybník (vlastníkem je stát). Oba revíry jsou
každoročně zarybňovány stanovenými druhy ryb a v množství, na které stačí přirozená
úživnost vody. Oblíbenost uvedených revírů je značná, o čemž svědčí rok od roku se
zvyšující počet docházek rybářů k vodě.
Stávající situace s rybářskými revíry v naší místní organizaci nás nutí uskutečnit
organizační změny, které vyústí ve změnu sídla organizace. Také skutečnost, že z naší
obce a obcí okolních je organizovaných rybářů téměř polovina členské základny, svědčí
pro umístnění sídla místní organizace do naší obce.
Jménem místní organizace Koryčany přeji občanům příjemné prožití svátků
vánočních a úspěšný vstup do nového roku 2004.

Ing. Miroš Josef
člen výboru MO Koryčany

Lesní družstvo Osvětimany
Mám-li hodnotit letošní rok, musím ho nazvat rokem velmi náročným, ne rokem
dobrým. V měsíci září byla dokončena rekonstrukce budovy čp. 268, která se oproti rozpočtu
značně prodražila. Je to tak vždy, když se opravuje stará budova. Může nás však těšit, že
budova je v pořádku, že se tento majetek zhodnotil a několik desítek let nebude vyžadovat
žádnou investici.
Musím říci několik slov k situaci, která nastala v lesním hospodářství v roce minulém
a v letošním se ještě prohloubila, a to na trhu s dřevní hmotou. Ceny dřevní hmoty stále
klesají, celkový propad cen je značný. Situace v naší republice došla tak daleko, že ceny dříví
neurčují vlastníci či správci lesa, ale dřevozpracující průmysl. Když si však půjdete koupit jen
jediné prkýnko, nebude proti jiným létům levnější, ba naopak. Chtěl bych se dočkat toho,
abych jako zákazník si určoval cenu zboží sám.
Nyní bych přešel k pěstební činnosti. Úkoly jsou běžně plněny. V důsledku velkého
sucha ovšem došlo k velkým ztrátám na kulturách založených letos na jaře. U jehličnatých
sazenic tyto ztráty činí 99%, u listnatých 50%. Pro Vaši představu, letos bylo zalesněno 11 ha,
což představuje 110 tis. sazenic. Při průměrné ceně 5,-- Kč za 1 sazenici dojdeme k dosti
vysoké částce, a to je jen ztráta na sazebním materiálu, kde je práce a to ostatní. Toto
zalesnění se musí příští rok opakovat, což znamená další náklady.
Letošní rok byl rokem semenným. Když mají stromy hodně semen, nazýváme toto
plnou úrodou, letos se však dá říci, že je to několikanásobná plná úroda. Toto bude mít kladný
vliv u přirozeného zmlazení, ale daleko horší je oslabení porostů suchem a plnou úrodou
semen, dojde k rozšíření lesních škůdců (kůrovce) a dojde i k usychání listnatých stromů.
Projevuje se to již v této době.
Na jaře byl vysazen na místě, kde se říká „U bolavého dubu“, který byl zničen silným
větrem, dub nový, aby tento název mohl být zachován.
Před klimentskou poutí se organizuje sečení „Nové louky“, na kterém se podílí personál
Lesního družstva, skauti z Polešovic a divadelní kroužek. Po pouti na „Hoře sv. Klimenta“,
která se koná 6 týdnů po velikonocích, nachází poutníci na „Nové louce“ odpočinek a
občerstvení, které zajišťuje lesní, který má tento úsek přidělen. Pro většinu poutníků se pobyt
zde stává nezapomenutelným zážitkem, opouští toto místo v pozdních odpoledních hodinách.
Závěrem bych chtěl všem spoluobčanům do nového roku popřát pevné zdraví jménem
svým a celého kolektivu pracovníků Lesního družstva.

Miroslav Struha
ředitel LD

HISTORIE
Rod rytířů Smetanů z Osvětiman
Jednou z kapitol dějin obce Osvětimany je působení zdomácnělého rodu rytířů Smetanů.
Zmínek o této nejnižší moravské šlechtě je jen velmi málo, a tak Smetanové z Osvětiman
vstupují na scénu našich dějin stejně záhadně, jako z ní za nevyjasněných okolností odcházejí.
Rod Smetanů patrně pocházel z českých Tuřenic, kde sídlil před rokem 1408 Jan Smetana.
Ten koupil na Moravě roku 1408 osadu Skržice se dvorem, lidmi poddanými a platy, dále
s lukami, pastvinami a lesy od vdovy Haška z Traplic Sulky. Již zmíněný Jan Smetana asi
brzy po roce 1409 zemřel. Další zpráva o tomto rytířském rodu pochází až z roku 1447, kdy
se Vavřinec Smetana uvádí na tvrzi v Osvětimanech.Toho roku, brzy po dovršení plnoletosti,
už byl ženat s Kateřinou z Ojnic.Byl to asi více sňatek „z rozumu“ než z lásky, neboť
Kateřina už nebyla žádnou mladicí. Byla vdovou po Semilovi ze Zástřizl / Zástřizlové patřili
k vlivným moravským šlechtickým rodům/. Sám Semil před svou smrtí vlastnil nějakou část
Osvětiman i s polnostmi a poddanými. Mladý Vavřinec měl s postarší Kateřinou několik
synů, jménem známe ale jen dva, Jana a Jiříka. Rytíř Vavřinec z Osvětiman byl také dobrým
hospodářem i obchodníkem a roku 1466 se mu podařilo získat patronát se dvorem
v Milonicích od Mikeše z Ojnic. Pomohl mu v tom i fakt, že Mikeš byl bratrem Kateřiny.
Mimo zmíněné statky držel ještě Vavřinec Smetana pustou osadu Jenišovice/stávala nedaleko
Osvětiman/ a Zárušky na Bučovsku. Rytíř Vavřinec Smetana se dožil na tu dobu požehnaného
věku a zemřel někdy těsně před rokem 1480. Majetek po něm zdědili jeho synové.Jak dělení
majetku tehdy dopadlo bohužel nevíme, protože se zápisy o rozdělení pozůstalosti
nezachovaly. Z písemných dokumentů víme, že Osvětimany držel již roku 1477 Jan Smetana,
patrně nejstarší Vavřincův syn. Další dědic tvrze a Osvětiman mladší Jiřík Smetana žil ke
konci 15.století jako poustevník na hoře sv.Klimenta, kde obýval zpustošené rozvaliny
vypáleného augustiniánského kláštera. Jiřík Smetana, poslední rytíř z Osvětiman, byl
bezdětný a roku l500 předal polovinu Osvětiman bratřím Hynkovi a Protivcovi ze Zástřizl.
Další osudy
rodu Smetanů z Osvětiman jsou zakryty rouškou tajemství a historické
prameny o nich mlčí.
Podle M. Baščana upravil L.Berka, kronikář obce

Osvětimanské mlýny
Osvětimanské mlýny, kdo si dnes na počátku 21. století vzpomene na jejich zaniklou
památku a zašlou slávu.V 19. a 20.století přitom patřily neodmyslitelně k historii a životu
naší slovácké obce. V širokém okolí žádná jiná vesnice tolik mlýnů na svém katastru neměla.
Byla to jakási rarita, vždyť v Osvětimanech na Hruškovském potoce stávalo a „vesele
klepávalo“ celkem pět mlýnů. V dnešní době stojí pouze tři, a to: Vaškův, ten je jediný
funkční a ještě do roku 2000 v něm poslední osvětimanský mlynář pan Miroslav Vašek /st./
šrotoval . Pak to byl mlýn Náplavův / i s krásným rybníčkem a staletými vrbami/, dále mlýn
Vrtalův/ byl nazýván Vrchní mlýn/. Zbylé dva mlýny, Zálešákův/zvaný Prostřední mlýn/ a
Novákův/ měl jméno Spodní mlýn/, už neexistují vůbec a nezůstaly po nich žádné památky
ani rozvaliny, jak se zpívá v jedné mlynářské písni.Zachovalo se jen pár starých a vybledlých
fotografií. Sláva mlynářského řemesla je nenávratně pryč.Dnes málokdo ví, kdo to byl „pan
otec, panímáma mlynářka, prášci, krajánci, vodní kolo, náhon, mlýnice, šalanda, mírky na
mouku atd“. Každý správný mlýn stával na potoce nebo u rybníka a musel mít náhon, splav a
stavidlo, na kterém při „měsíčku sedával vodník“- ochránce svého mlýna. Neodmyslitelnou
součástí mlýna bývali „krajánci“.Byli to mladí mlynáři , kteří po vyučení se mlynářskému
řemeslu jen těžko sháněli stálou práci, a proto „vandrovali“ od mlýna ke mlýnu.V minulých
časech byli tak populární, že se dostali i do jedné písně: „Jednou přišel do mlejnice
krajánek…“ Mezi panem otcem a krajánky panovala taková „tichá dohoda“ či tradice, že jej
nikdy od brány svého mlýna neodehnali a neodmítli. Krajánek přišel s malým ranečkem,
dostal najíst a mohl přenocovat spolu s „prášky“ třeba na šalandě. Pár dní ve mlýně pobyl,
pomohl s mletím mouky a po večerech vypravoval „důležité noviny a zajímavosti“, které
přinesl z kraje, odkud právě přišel. Pak vandroval k dalšímu mlýnu.
Na počátku 20. století je v „Chytilově úplném adresáři Moravy“ uváděno v Osvětimanech
těchto pět mlynářů: Vincenc Vondra jako nájemce na Lesově mlýně / dnešní Vaškův mlýn/,
Petr Náplava – ve svém mlýně, Apolinář Cvek jako nájemce na Vrchním mlýně, František
Menšík majitel Prostředního mlýna a Antonín Daněk, majitel Spodního mlýna. Postupem let
se někteří majitelé mlýnů a mlynáři měnili a jejich dnešní názvy zůstaly v paměti našich,
hlavně starších občanů, podle jmen posledních mlynářů. Těchto pár řádků nám je má
připomenout.
Na počátku 21. století zůstal plně funkční pouze mlýn pana Miroslava Vaška č. popisné 7.
Pan M. Vašek/st./,poslední mlynář v obci, na podzim letošního roku zemřel a jeho mlýn
osiřel. Pocházel z mlynářské rodiny, která přišla v roce l929 do Osvětiman z Radové na Hané.
Jeho otec Josef zakoupil v témže roce v naší vesnici Lesův mlýn. Zpočátku byla ke mletí
využívána vodní energie z Klimentského potoka/vodní kolo a pak vodní turbína/, později
plynový motor na koks, pak naftový motor a po elektrifikaci obce v roce 1942 poháněla
mlýnské stroje elektřina.
V 80. letech 20. století v souvislosti se stavbou osvětimanské přehrady byl náhon i splav u
Vaškova mlýna zrušen a zasypán a Klimentský potok odveden pod novým mostem u
koupaliště do Žlebského potoka, který za vesnicí dostává název Hruškovský/nebo
Hruškovice/. V roce 1937 je provedena nástavba mlýna/ z pravé strany/, zrušeno mlýnské
kolo a nahrazeno malou vodní turbínou o výkonu 3,5 Ks.Dne l5.3.1943 přikázali němečtí
okupanti uzavřít mlýn Náplavův, Zálešákův a Novákův. Ke konci roku byl uzavřen také mlýn
Vaškův a Vrtalův. Mletí obilí bylo v obci povoleno až po skončení 2. světové války v roce
1945. V roce 1953 komunisté všechny osvětimanské mlýny znárodnili, mletí zakázali a stroje
zaplombovali.Tím mlynářské řemeslo v obci zaniklo. Po pár letech bylo panu M.Vaškovi

povoleno ve mlýně šrotovat/ pro potřeby nově vzniklého JZD Osvětimany,/založeno
v r.1957/,
Také sem jezdili šrotovat obilí obyvatelé místní i z okolí.
Náplavův mlýn, číslo popisné 91., měl své neodolatelné kouzlo díky malému rybníčku, do
kterého přitékala voda spojovacím kanálem z Vaškova mlýna, a také díky staletým košatým
vrbám, které se nakláněly na jeho březích. Pan Petr Náplava , nar. 9. dubna roku 1872
v Osvětimanech, byl nejstarším místním mlynářem i majitelem mlýna. Dne 14.11. 1899
uzavřel sňatek s Andělínou Kosířovou z Koryčan. I on se snažil mlýn modernizovat a v roce
1928 zakoupil k pohonu mlynářských strojů benzínový motor o výkonnosti tří koňských sil.
Po odchodu do důchodu předal mlynářské řemeslo svému synovi Bedřichu Náplavovi. Starší
občané si ho pamatují, jak pak sedával na zápraží mlýna a spokojeně pokuřoval svou
fajčičku. Mlýn později koupila rodina Bartošíkova a adaptovala si jej na rodinný dům
Vrchní mlýn Viléma Vrtaly stával na místě dnešní osvětimanské pálenice, kterou si
z budov bývalého mlýna místní zahrádkáři v 80. letech 20. století zrekonstruovali. Pan Vrtal
využíval vodní energie také k řezání dříví a tato pila dlouhá léta řezala dříví z osvětimanských
lesů, které sem přiváželi místní formani koňskými potahy. Po znárodnění mlýn i pila zanikly.
Zálešákův Prostřední mlýn stával mezi Šaškovou cihelnou a pískovnou, u zatáčky silnice
směr Osvětimany-Ježov. Dnes z něj neexistuje vůbec nic, byl celý asanován v 70. letech 20.
století. Poslední mlynář a majitel mlýna František Zálešák si v 60. letech 20.století postavil
dům v Osvětimanech a mlýn tak zůstal neobydlen. Nakonec byl mlýn Okresní správou silnic
zbourán, prý údajně vadil dopravě a ohrožoval bezpečnost silničního provozu.
Rodiče Františka Zálešáka, manželé Jan a Anna, rolníci ze Skalky č.13, koupili dne 9.1.1929
tento mlýn číslo popisné 45 od Andělíny Menšíkové i s pozemky a polnostmi. A.Menšíková,
provdaná za mlynáře Vávru, zdědila mlýn po svých rodičích Františku a Rozálii
Menšíkových. Tito nechali kousek od mlýna postavit na poč. 20. stol. svatý kříž, který byl po
rekonstrukci převezen a na poč. 21. stol. postaven u Domu s pečovatelskou službou.
Podobný osud potkal v 70.letech 20. století také Novákův Spodní mlýn. Ten stával na
hranici osvětimanského a ježovského katastru, u dnešních hranic Zlínského a Jihomoravského
kraje. Od Antonína Daňka jej koupila v 30. letech 20. stol. rodina Novákova. Po smrti starých
rodičů se děti odstěhovaly, ve mlýně se nemlelo a zůstal nakonec opuštěný. V 70.letech 20.
století byl zcela zbourán a nic po něm nezůstalo.
Sláva pěti osvětimanských mlýnů je nenávratně pryč. Pro generace, které přijdou po nás,
by bylo dobré zachovat a zachránit Vaškův mlýn, který je posledním funkčním mlýnem
v širokém okolí.
L.Berka, kronikář

Kino
Vážení filmoví fandové,
v příštím roce to bude neuvěřitelných 60 let od vzniku kina v naší obci, při jehož zrodu stál
pan Otakar Náplava. Začátky nebyly jednoduché a první filmová představení se hrála v
hostinci u Bubníků. Atraktivnost kina, které bylo na vesnici ojedinělou záležitostí, dokládá
návštěvnost úvodního filmového představení (film Jan Cimbura), které navštívilo 720 diváků.
Po úmrtí p. Náplavy převzala koncesi na promítání jeho manželka Marie Náplavová
(Vašková). I když po roce 1945 přešel provoz kina pod správu Československého státního
filmu, zůstala jeho zaměstnankyní až do roku 1990 a zasazovala se o jeho udržení v obci i
v dobách krize, kdy se filmová představení, která byla dříve promítána i čtyřikrát do týdne,
udržela jen jednou týdně a jejich návštěvnost byla slabá.
Během tohoto období se kino dvakrát přestěhovalo. Poprvé v roce 1950, kdy byly přestavěny
bývalé prostory hostince u Hánů (dnes restaurace a kavárna u Janošků) na kinosál se
skloněnou podlahou a již oddělenou kabinou pro promítače. Podruhé v roce 1986, kdy byla
z popudu pana Ing. P. Náplavy a Obecního úřadu vybudována v nové víceúčelové budově
kinokavárna. V té době první v okrese Uh. Hradiště. Do kinokavárny se na představení
sjížděli návštěvníci z celého okolí.
Dnes můžete prožívat filmová dobrodružství s filmovými hrdiny z plátna každý pátek.
Poděkování patří nejen současnému provozovateli kina - obecnímu úřadu, který filmová
představení dotuje a podporuje, ale zejména zaměstnancům kina, kterých se v době jeho
existence kromě výše jmenovaných vystřídala celá řada. Pokladní - O.Sedláčková, J.
Blechová, M. Marková. Obsluha v kinokavárně paní F. Černochová a H. Pokoráková.
Vedoucí PhDr. M. Náplavová a důležití muži za kouzelnou klikou – B. Vaďura, F.Vašek, O.
Tihelka, Ing. P. Náplava st., S. Vašek, R. Budík a F. Rýznar.
A jaký bude ten sváteční rok 2004 pro vás diváky? Chystáme několik překvapení, ale
prioritou číslo jedna zůstává programové zařazení těch nejlepších filmů, které na trhu filmoví
distributoři nabízejí. A hned od začátku začneme pěkně zostra gangsterskou komedií režiséra
D. Ondříčka Jedna ruka netleská. Dlouho očekávaný film, zejména ze strany mladých
příznivců filmu Samotáři, přichází do kin opět v hlavní roli s Jiřím Macháčkem. Tentokrát
jako smolař, kterého na začátku pustí z vězení, a který věří, že se karta obrací. Jak to dopadne,
když potká Ondřeje, ještě většího trotla než je on sám?
V pestrém programu prvního čtvrtletí nechybí dobré komedie, detektivky, sci-fi a taky něco
pro zamilované dušičky. Výběr filmů je zvolen tak, aby si přišly na své všechny věkové
skupiny. Začněme těmi nejmenšími, které potěší E. Murphy v Bláznivé škole. Jaké to asi je
stát se proti své vůli vychovatelem ve školce? Teenagerovskou skupinu uspokojí třetí
pokračování úspěšné komedie Prci, prci, prcičky – svatba jimž vrcholí prcičkové ságy.
Příznivci dobré komedie si přijdou na své již v druhém týdnu ledna, kdy se na plátně místní
kinokavárny objeví Jim Carrey jako Božský Bruce a předvede vám, jaké to je, stát se na
jeden den Bohem. A nyní něco pro zamilované. René Zellwegerová, známá výbornými
hereckými výkony z filmů Deník B. Jonesové nebo Chicago, přichází ve stylové muzikálové
retrokomedii Kašlu na lásku, tentokrát jako moderní žena a současně spisovatelka,
dokazovat, že ženy mají stejná práva a možnosti jako muži. Problémy spisovatelů se budou
řešit i v Adaptaci, kde se v hlavní dvojroli objeví Nicolas Cage.

Své místo v programovém zařazení mají i zlodějíčci ve filmu Švindlíři v hlavní roli s Nicolas
Cagem a detektivové z oddělení narkotik v Miami - Mizerové II. A přichází na řadu
kyberprostor a třetí díl úspěšné trilogie Matrix Revolution. Jak dopadne poslední bitva Nea,
Trinity a Morphea proti počítačovým vládcům univerza se dozvíte už v únoru. Zachraňovat
svět můžete také v březnu s Seanem Connerym a jeho záchrannou ligou ve filmu Liga
vyjímečných. Pokud máte raději filmy natočené na základě historických podkladů oceníte
Master and Commander – Odvrácená tvář, o kterém tvůrci prohlašují, že jde o akční
dobrodružný velkofilm odehrávající se v době napoleonských válek v hlavní roli s Russellem
Crowem.
Nebudou chybět ani dobré české filmy. V březnu přijde na plátno nové pokračování
úspěšného Troškova Kameňáku II a nezapomenutelné osudy doktora Štěpána Šafránka
v pátém pokračování úspěšné série básníků od režiséra D. Kleina, tentokrát v dílu nazvaném
Jak básníci neztrácejí naději.
A co vás čeká ve druhém čtvrtletí? Malý experiment. Objednali jsme pro vás třetí pokračování
filmu Spy kids 3D – game over. Pokud navštívíte představení, dostanete speciální brýle a
přímo v kině se stanete součástí filmového představení.
Těšíme se na viděnou v kině!
zaměstnanci kina

Historická

výročí

R. 1358 daroval moravský markrabě Jan / bratr Karla IV./ horu sv. Klimenta brněnským
augustiniánům a ti zde založili klášter.
645 let
R. 1468 vojska uherského krále Matyáše Korvína marně obléhala a nedobyla hrad Cimburk
535 let
R. 1548 bylo v našem kraji velké sucho a mnoho lesních požárů. Na polích usychalo obilí a
toho roku byla velká drahota.
455 let
R. 1663 vtrhla na Slovácko turecká vojska a zle zpustošila Osvětimany a také Vřesovice.
340 let
R. 1703 působil v osvětimanské škole Martin Holický jako rector et organist.
300 let
R. 1838 měly Osvětimany 126 domů a 706 obyvatel / 335 mužů a 371 žen/
165 let
R. 1918 – dne 11. 11. skončila I. světová válka.Z naší obce v ní padlo 23 spoluobčanů.
85 let
R.1933 činil dluh naší obce 33l.000 Kč. V témže roce je zavedena telefonní linka
Kyjov – Osvětimany.
70 let
R.1958 začaly úpravy na průchodu zvaném „Kaliňák“ ze středu obce na Újezda.
45 let
R.1973 – dne 8. 1. je v obci v budově bývalé obecné školy založena provozovna
VD Kyjovan Kyjov. /Ke konci roku 2002 je provozovna zrušena/
R.1973 – dne 17. 2. je otevřena tělocvična při ZDŠ Osvětimany.
R.1973 je založena slovácká dechová hudba „PODHORANKA“. Prvním kapelníkem byl
Alfons Širůčka.
R.1973 vznikla cimbálová muzika Osvětimany. Iniciátorem vzniku byl Jaromír Machálek,
prvním primášem byl PhDr.Luděk Běťák.
30 let

VZPOMÍNKA
Před 140 lety, dne 28.září 1863, se v Osvětimanech narodil P.Konstantin Černoch, zatím
jediný kněz, který vzešel jako rodák z naší obce. Na kněze byl vysvěcen 5.7. 1889. Nejprve
působil na farách severní Moravy a od prosince 1920 jako farář v Polešovicích, kde byl mezi
farníky velmi oblíben pro svoji milou a dobrosrdečnou povahu. V Polešovicích dne 4.3. 1939
zemřel a je zde vedle kostela pohřben.
Před 55 lety, dne 14.října 1948, zemřel osvětimanský farář a děkan P.Antonín Kučera.
V naší obci působil dlouhých 37 let. Nejprve l2 let jako kaplan a 25 let jako farář a děkan. Byl
posledním děkanem v naší farnosti. Těsně po II.světové válce byl druhým předsedou
poválečného MNV Osvětimany/ od r. l945 až 1946/.
Před 45 lety, dne 27.srpna 1958, zemřel řídící učitel Bohumír Barák. Byl řídícím obecné
školy v Osvětimanech a zakladatelem první obecní kroniky i prvním kronikářem.
Před 35 lety, dne 2.března 1968, zemřel učitel Inocenc Konvičný, první ředitel v nově
postavené ZDŠ Osvětimany.

PAMÁTKY
Restaurování a přemístění kříže.
Kříž původně stál „u Barušového“, na nevhodném místě u bývalé, dnes již
nepoužívané a zrušené, polní cesty z Osvětiman do Buchlovic. Vlivem nestabilního podloží
byl kříž nakloněn a k jeho zřícení a destrukci zatím nedošlo pouze proto, že byl před lety
ocelovým lanem připoután k blízkému stromu.
Kříž se skládá ze dvou částí – pískovcového podstavce a odlitku litinového
dekorativního kříže s korpusem Krista. Kamennou část památky tvoří patrně starší sokl
s reliéfem Panny Marie Bolestné ( sám reliéf na podstavci je v širokém okolí pravděpodobně
ojedinělým prvkem ) a díl bezprostředně pod křížem, který je spolu s kovovou částí zřejmě
mladší provenience. Svědčí o tom torzo horní části kříže vykopané při demontáži podstavce.
Dle tohoto torza je možno původní vzhled památky připodobnit ke kříži, jež dnes stojí
u Bartošíkového a nese datum 1782. Na kříži, který nyní stojí na novém hřbitově, je nejstarší
nápis nečitelný, novější text zní „OBNOVENI SWATEHO KŘIŽE LETA P. 1850“
a v podstavci je též vytesán letopočet 1886.
Dotaci z Fondu kultury na restaurování kulturní památky ve výši 40 tisíc korun
poskytl Zlínský kraj, zbytek nákladů hradila obec z vlastních zdrojů. Demontáž kříže, jeho
restaurování a umístění na nové stanoviště provedl akademický sochař Jindřich Martinák.
Pro umístění kříže bylo nalezeno důstojné místo v nové části osvětimanského hřbitova, kde
byl také kříž dne 30.října 2003 vztyčen. Zde bude zajištěna lepší ochrana a snadnější údržba
památky a její zpřístupnění veřejnosti. Novému hřbitovu přidal kříž na kráse a vážnosti a jeho
zasvěcení Panně Marii Bolestné harmonizuje s duchem pohřebního místa.
Poděkování za záchranu památky patří těm, kteří se o ni nejvíce zasloužili,
restaurátorovi panu Jindřichu Martinákovi, paní PhDr. Janě Spathové z odboru kultury
a památkové péče Zlínského kraje a místostarostce Osvětiman paní PhDr. Marii Náplavové.
Josef Bartoněk, starosta

SPORT V NAŠÍ OBCI
Fotbalový oddíl Tělovýchovné jednoty Osvětimany
V novém ročníku, stejně jako v uplynulém, reprezentovala osvětimanský fotbal čtyři
mužstva. Mužstvo starých pánů, mužů, dorostu a žáků. Staří páni vás o svých aktivitách
informovali v minulém zpravodaji, jejich následná činnost spočívala převážně v tréninkové
přípravě a udržování kondice. O průběhu podzimní části sezóny ostatních mužstev hrajících
mistrovské soutěže pojednávají další příspěvky.
Před zahájením sezóny, v prázdninových týdnech, odvedli někteří členové fotbalového
oddílu kus užitečné práce na vylepšení areálu fotbalového hřiště. Největší pozornost byla
věnována části travnaté plochy pod lesem, která bývala v minulosti často podmáčená a v
důsledku nepropustného podloží pokrytá kalužemi. Během několika brigád bylo do výkopu
po délce hřiště uloženo meliorační potrubí zaústěné do odvodňovací jímky a rýha výkopu byla
zasypána štěrkem. Při dalších brigádách byl postupně vyrovnán povrch hrací plochy.
Provedená úprava přinesla očekávaný efekt. Ačkoliv naše mužstva dohrávala podzimní část
sezóny až v listopadu, byla odehrána všechna plánovaná utkání a na rozdíl od minulých let
nebyla nezpůsobilost hrací plochy důvodem k přeložení zápasů na jaro. Poděkování patří těm,
kteří si našli čas a zvelebení hřiště se účastnili. Není možno jmenovat všechny, kteří se brigád
zúčastnili, ale nelze se nezmínit o významném podílu jednatele fotbalového oddílu Otakara
Berky a předsedy Ferdinanda Důbravy.
Po skončení minulé sezóny řešil výbor tělovýchovné jednoty dva závažné problémy, a
to obsazení trenérských postů u mužů a žáků. Tréninku mužů se ujal Jan Růžička z Traplic,
který svou funkci pojal trochu netradičně formou hrajícího trenéra. Sehnat trenéra pro žáky
bylo mnohem obtížnější. Protože situace vyhlížela dlouhou dobu zcela beznadějně, bylo
dokonce předjednáno v sousedních Medlovicích hostování těch žáků, kteří o fotbal jevili
největší zájem. Nakonec se podařilo k převzetí náročného úkolu přesvědčit přes jeho velké
zaneprázdnění Tomáše Kordulu, a tak žákovský fotbal v Osvětimanech zachránit. Oběma
novým trenérům děkujeme a přejeme jim hodně úspěchů a radosti z výsledků jejich práce.
Podzimní část sezóny byla pro osvětimanský fotbal nejúspěšnějším obdobím za
poslední roky. Žákům, kterým se po letech podařilo odpoutat ode dna tabulky, se začalo snad
blýskat na lepší časy. Družstvo mužů se před posledními zápasy ocitlo na chvilku v čele
tabulky své soutěže a po polovině odehraných zápasů ztrácí na první místo pouze dva body.
Dorostenci čelo tabulky na dlouhou dobu zcela opanovali, na druhé místo je poslala až
porážka v posledním utkání. Obě tato mužstva se pyšní nejlepšími obranami a brankáři svých
soutěží. O tyto úspěchy se zasloužili nejen hráči svými výkony na hřišti, ale i všichni ostatní,
kteří neváhají obětovat svůj čas, práci a prostředky pro sport v Osvětimanech a jejich
reprezentaci. Všem patří velký dík. Zvláštní poděkování zaslouží nejvýznamnější sponzoři
osvětimanského fotbalu – firma Trevo Elma Therm, Ferdinand Důbrava, firma VPM Trans,
Stolařství Martinek.
Věřme, že elán našim hráčům vydrží i na jaře a fotbal bude i nadále naši obec v okresu
tak výborně reprezentovat a příjemně zviditelňovat. Na fotbalové zápasy zveme všechny
příznivce sportu. Za podporu budete našimi hráči odměněni pěknými a napínavými
sportovními zážitky.
Za výbor fotbalového oddílu TJ jeho člen Josef Bartoněk

Ohlédnutí za podzimní sezónou fotbalového mužstva „A“
Vážení občané, dovolte, abych vás seznámil s výsledky a průběhem podzimní části soutěže
mužů. Začnu změnami, které nastaly v našem mužstvu. Nejdříve jsme se na konci minulé
sezóny rozloučili s naším bývalým trenérem panem Jaroslavem Širůčkou st., kterému tímto
ještě jednou děkujeme za jeho práci a úsilí. Na jeho místo nastoupil nový trenér, pan Jan
Růžička, který muže nejenom trénuje, ale je zároveň i platným hráčem. S jeho příchodem
nastaly i změny v hráčském týmu. Kromě bývalých dorostenců (Martin Kolaja, Marek Hrdina
a Michal Hlačina) přišel také na hostování nový hráč Marek Latina a do našeho mužstva se
vrátil Jaroslav Širůčka ml.
Již počáteční tréninky svědčily o odpovědném přístupu celého hráčského kolektivu.
Plánovaná příprava prostřednictvím přátelských zápasů se neuskutečnila, a tak jsme si naše
síly vyzkoušeli až v pohárových utkáních. V prvním kole nám byl losem přidělen tým hrající
ve vyšší třídě (Okresní přebor) – Slovácko. Tvrdá a poctivá příprava se projevila naším
vítězstvím. Po začáteční euforii jsme v druhém kole podlehli týmu Boršic „B“.
Podzimní sezónu jsme zahájili na domácí půdě remízou a výhrou s týmy Jankovic
(0:0) a Jalubí „B“(4:0). Ve třetím kole jsme na hřišti v Babicích utrpěli porážku (0:1), a jak se
později ukázalo, byla tato prohra na podzim poslední. Následovaly dvě vítězství s týmy
Kněžpole „B“ (1:0) a Buchlovice „B“(4:1). Naši dosavadní domácí neporazitelnost jsme
potvrdili i v těžkém utkání s Košíky (2:0). Po vydřené remíze na hřišti Uherského Ostrohu
„B“ jsme se už připravovali na již tradiční „sousedské“ derby s týmem Medlovic. I přes
vypjatou atmosféru jsme dokázali s pomocí diváků zvítězit 3: 0. V tomto zápase se blýskl
hattrickem M.Latina. Po smolném zápase v Mařaticích ( vyrovnávací gól na 2:2 jsme dostali
až v 94. minutě) nás čekal další důležitý zápas s „B“ týmem Boršic. Na výsledku 3:1 nás snad
jen může mrzet první inkasovaný gól na domácí půdě. V následujícím zápase jsme předvedli
velice matný výkon a zaslouženě jsme si z Tupes odvezli jen jeden bod. Podzimní část
soutěže jsme ukončili povinnou výhrou nad posledním celkem Traplic „B“ 4:0. Díky tomuto
vítězství jsme se posunuli na konečné třetí místo se ziskem 25 bodů a dvoubodovým
odstupem na podzimního mistra. Naším nejlepším střelcem první poloviny soutěže se stal
M.Latina (7 gólů). Tyto pěkné výsledky, kterých jsme letos dosáhli, bychom chtěli ještě
vylepšit a možná i postoupit do vyšší třídy.
Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se o tyto výsledky zasloužili, tj. hráčskému
kolektivu, vedení TJ, novému trenérovi, sponzorům, obecnímu úřadu a všem ostatním
příznivcům fotbalu v Osvětimanech.
Tomáš Kordula

Tabulka - Podzim 2003
CELKEM

1. Medlovice
2. Uh.Ostroh B
3. OSVĚTIMANY
4. Košíky
5. Tupesy B
6. Mařatice
7. Kněžpole B
8. Jalubí B
9. Babice
10. Boršice B
11. Jankovice
12. Buchlovice B
13. Traplice B

12 9 0 3
12 8 1 3
12 7 4 1
12 8 0 4
12 6 2 4
12 5 3 4
12 5 3 4
12 5 2 5
12 5 2 5
12 5 1 6
12 4 1 7
12 0 2 10
12 0 1 11

DOMA

VENKU

34 : 19 27 6 5 0 1 14 : 8 15 6 4 0 2 20 : 11
42 : 19 25 6 4 1 1 22 : 9 13 6 4 0 2 20 : 10
27 : 9 25 6 5 1 0 13 : 1 16 6 2 3 1 14 : 8
20 : 15 24 7 5 0 2 14 : 8 15 5 3 0 2 6 : 7
33 : 20 20 5 4 1 0 13 : 3 13 7 2 1 4 20 : 17
24 : 17 18 5 2 2 1 12 : 8 8 7 3 1 3 12 : 9
20 : 17 18 7 4 1 2 14 : 10 13 5 1 2 2 6 : 7
25 : 18 17 7 3 2 2 20 : 9 11 5 2 0 3 5 : 9
19 : 18 17 6 2 1 3 6 : 10 7 6 3 1 2 13 : 8
34 : 23 16 6 2 1 3 17 : 10 7 6 3 0 3 17 : 13
29 : 24 13 5 3 0 2 20 : 11 9 7 1 1 5 9 : 13
9 : 51 2 6 0 0 6 5 : 31 0 6 0 2 4 4 : 20
13 : 79 1 6 0 1 5 6 : 35 1 6 0 0 6 7 : 44
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Úspěšný podzim našich dorostenců
Po skončení úspěšné minulé sezóny přešli od dorostu k mužům hráči, kteří, jak bylo
vlastní jejich povahám, zaujímali té doby v týmu přirozené vedoucí role. Na jejich přístupu a
výkonu do značné míry závisela úspěšnost mužstva v jednotlivých zápasech. Předpoklad,
že styl a organizace hry se v nové sezóně změní, se beze zbytku naplnil. Dorostence doplnili
tři fotbalisté z Medlovic a dva z Vřesovic. Všichni se se stávajícími hráči rychle sžili. Ačkoliv
se v dnešním týmu nenachází již tak výrazné individuality jako vloni, ukázalo se, že jádro
týmu, které tvoří hráči narození kolem ročníku 1986, je po mnoha společně probojovaných
letech natolik silné a stmelené, že bez potíží unese novou odpovědnost. Nesrovnalosti
vyplývající z absence silné individuality a přirozeného lídra nejsou tak velké, aby
poznamenaly výkony dorostenců a dají se zvládnout.
Nový styl dorostenců je založen na kompaktním výkonu celého týmu, vyznačuje se
sportovnějším přístupem ke hře, větší pracovitostí a mírným posunem ke kolektivní hře.
Výkyvy formy v jednotlivých zápasech nejsou tak velké, a proto jsou celkově dnešní
dorostenci silnější než loňští.
Síla nového kolektivu se projevila už v přípravných zápasech před sezónou, kdy ještě
nekompletní dorost prohrál v pěkném a zajímavém utkání s medlovickým muži 2 : 5,
rozdílem třídy přehrál v Kostelci u Kyjova tamní dorostence a poradil si i s ambiciózními
dorostenci z Boršic, které doma porazil 2 : 1.
Snad úspěchy v přípravě zapříčinily, že našim dorostencům až příliš stouplo sebevědomí a
do soutěže vkročili bez obvyklé bojovnosti. Remíza v prvním soutěžním zápase jim však byla
dostatečnou výstrahou. V následujících pěti zápasech v řadě zvítězili, přičemž je nutno
vyzvednout především cenné vítězství přivezené z Nivnice. Podolská kletba, která každoročně
dopadá na výkon našich hráčů, udeřila i letos. Ačkoliv osvětimanští měli na hřišti trvalou
převahu, byli nakonec rádi, že se jim z Podolí podařilo odvézt alespoň bod. Následovala dvě
vítězství s týmy z konce tabulky a nešťastná bezbranková remíza na domácím hřišti
s Boršicemi u Blatnice. Do posledního zápasu podzimní části sezóny šli naši dorostenci jako
vedoucí mužstvo soutěže proti druhým v pořadí, Prakšicím. Osvětimanští nejenže k zápasu
nastoupili bez dvou nemocných hráčů základní sestavy, ale další dva důležití hráči museli
navíc kvůli medlovickým hodům v poločase střídat. Stěžejní zápas tak absolvovali citelně
oslabení a na celý druhý poločas bylo nutné doplnit mužstvo fotbalovým žákem Jakubem
Blechou. Utkání bylo i přesto vyrovnané a napínavé až do konce. Praktičtí šťastným gólem
v prvním poločase otevřeli skóre a našim dorostencům se přes stále narůstající tlak již
nepodařilo srovnat. Prohra 0 : 1 tak přerušila našim dorostencům šňůru dvanácti utkání bez
porážky a poslala je na zimu na druhé místo v tabulce. Těsná prohra však není při
přednostním zápočtu výsledků ze vzájemných zápasů žádnou tragédií, její význam klesá i ve
světle faktu, že letošní okresní soutěž dorostu je nesmírně vyrovnaná. Na jaře se lze nadít ještě
mnohých překvapení.
Největší bolestí našeho týmu je neproměňování šancí, přesto je náš útočník Stanislav
Ryška s jedenácti vstřelenými brankami a s průměrem jeden gól na zápas na třetím místě
střelců soutěže. Pochlubit se naopak můžeme nejlepší obranou a nejlepším brankářem celé
soutěže. Michal Mlčák si pochvalu jistě zaslouží, neboť opět patří k hlavním oporám mužstva.
Z deseti zápasů jich pět odchytal bez obdržené branky a to ještě nebyl do brány postaven
v nejlehčím utkání sezóny, ve kterém naši dorostenci hladce přehráli Staré Město 12 : 0.
Pomohl mužstvu i v útoku, kdy v poslední chvíli a již ve zcela zoufalé situaci zachránil svým
gólem v Podolí alespoň bod. V Bystřici pod Lopeníkem se mu podařil husarský kousek, kdy
vsítil gól přímo z výkopu z ruky od vlastní branky. Výborné výsledky defenzívy jsou
výsledkem nesmírné obětavosti, bojovnosti a zodpovědnosti pilířů naší obrany Lukáše
Andrysíka, Pavla Berky, Dušana Hrušťáka, Matúše Hlačiny,Jiřího Bartoňka a dalších.

V záloze dobře pracují Ondřej Mrhálek. Libor Putna, Lukáš Kunický, Petr Bartoněk, Tomáš
Šňupík a Michal Škubník, útok si už nedokážeme představit bez Libora Martinka a Stanislava
Ryšky. Oba mají skvělý tah na branku, ale též bohužel rezervy v proměňování příležitostí.
Nejlepším střelcem je, jak jsem se již zmínil, Stanislav Ryška, který pět ze svých jedenácti
gólů vstřelil Starému Městu. Těsně za ním je s deseti brankami Lukáš Kunický. Šesti
brankami se do listiny střelců zapsal Libor Martinek, o jednu méně dal Petr Bartoněk a o další
branku méně jeho bratr Jiří. Po dvou brankách vsítili Michal Mlčák, Libor Putna a Tomáš
Šňupík, jedním gólem pomohli mužstvu Lukáš Andrysík, Ondřej Mrhálek a Pavel Petrů.
I v tomto ročníku mi s přípravou vydatně pomáhají Vladimír Hrdina a Emil Lacko, kteří
věnují dorostencům mnoho úsilí a volného času. Konfrontace různých názorů realizačního
týmu na taktiku a herní styl a strategické cíle mužstva obohacuje hru našich mladých
fotbalistů a je jim jen ku prospěchu. Úspěchy dorostu jsou i výsledkem jejich trpělivé a
systematické snahy. Za výbornou a obětavou spolupráci oběma kolegům děkuji.
Ani po skončení podzimní části sezóny dorostenci nespí a pokračují v přípravě.
K tréninkům se schází v hojném počtu každou sobotu v 15 hodin v tělocvičně místní školy.
Přejme našemu dorostu do jarní části sezóny ještě mnoho sportovních vítězství. Účast na
dozrávání osvětimanských dorostenců v soudržný, morálně a sportovně silný celek je nám
v realizačním týmu tou nejlepší odměnou. Kolektiv těchto chlapců si zaslouží vaši pozornost.
Přijďte se na jaře podívat na jejich zápasy.
Josef Bartoněk, vedoucí dorostu Osvětimany
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Družstvo žáků – podzimní soutěž 2003/2004
Do fotbalové sezony 2003-2004 vstoupilo družstvo na poslední chvíli. Mužstva se jako
nový trenér ujal Tomáš Kordula. Jelikož hraje ještě za první mužstvo mužů, je to od něho
chvályhodné a doufejme, že to hráči ocení. S družstvem mu vypomáhal bývalý trenér žáků
Petr Náplava. Vzhledem k tomu, že se dlouho nevědělo, zda-li mužstvo žáků bude soutěž
hrát, nastoupilo do soutěže bez přípravných zápasů a s tréninkovým deficitem. Protože hráči
nejstaršího ročníku u nás v minulé sezóně nehráli, neoslabil družstvo v nové sezóně
odchodem k dorostencům žádný hráč.
Zpočátku družstvo tréninkový deficit dohánělo nadšením, čemuž odpovídala i účast na
trénincích a na zápasech. Přes původní porážky s lepšími týmy soutěže Boršicemi,
Velehradem a Nedakonicemi podalo družstvo jeden z nejlepších výkonů ve Starém Městě.
Tady vybojovalo první bod po dvou letech a za svůj výkon především ve druhém poločase si
zasloužilo snad i vyhrát. Následoval matný výkon s družstvem Zlechova a zasloužená prohra.
V dalším zápase s Břestkem mužstvo asi soupeře “podcenilo” a náskok soupeře dohnalo až
v poslední desetiminutovce. Výsledkem byla ale jen remíza a byl to poslední bod získaný na
podzim. V některých dalších zápasech – s Tupesy, první poločas s Jalubím a s Polešovicemi
sice družstvo ukázalo, že by z něj mohli mít soupeři respekt, naproti tomu s dalšími favority
soutěže -Buchlovicemi a Kostelany byl výsledek špatný (především slabší účastí některých
hráčů). Do posledního zápasu, po pohovoru trenéra s některými hráči, nastoupilo družstvo i
s hráči na střídačce a výkon tomu odpovídal.
Jádro družstva tvoří asi 14 hráčů, které občas doplňuje dalších 5 hráčů. Z nejstaršího
ročníku hráčů, kteří by mohli hrát, občas nastupoval jeden, z r. narození 1990 máme 5 hráčů,
zbytek jsou ročníky 1992, 1993, 1994. Občas se mihl i r. n. 1995 a 1996. S nezměněným
kádrem (pokud některý z hráčů sám nepřestane hrát) může družstvo odehrát celé jaro a další
sezónu. Do budoucna je ale zapotřebí postupně kádr rozšířit o další mladší hráče, kteří by
zvýšili tlak na současný kádr.
Mužstvo na zápasy jezdilo vlastními auty (s výjimkou zápasu v Buchlovicích). Výhod je
několik – družstvo je na zápase rychleji, oddíl ušetří za dopravu, samotní hráči se před rodiče
více snaží dokázat, že fotbal hrát chtějí.
Přes zimní sezónu bude družstvo trénovat v tělocvičně v pátek od 14.00 hod do 16.00 hod.
Bude zapotřebí zvýšit fyzickou kondici, naučit se chodit na tréninky včas a především
vytvořit partu, ve které
se budou všichni hráči cítit jejími platnými členy.
Popis všech zápasů i účast hráčů na zápasech může zájemce nalézt na internetu na
www.osvetimany.cz.
Závěrem bych chtěl poděkovat především trenérovi a hráčům, kteří mnohdy nechali na
hřišti své srdce, vedení tělovýchovné jednoty za podporu mládežnické kopané a všem
ostatním, kterým není život našich žáků lhostejný. Do nového roku bych jim popřál hlavně
pevné zdraví, pohodu doma, úspěchy ve škole a trochu fotbalového štěstí.
Petr Náplava – asistent družstva žáků

1. Nedakonice
2. Boršice
3. Buchlovice
4. Kostelany
5. Medlovice
6. Polešovice
7. Velehrad
8. Tupesy
9. Jalubí
10. St.Město
11. Zlechov
12. Ořechov
13. Osvětimany
14. Břestek
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12
13
13
13
13
13
12
12
13
13
13
13

celkem
12 1 0 86 : 17 37
11 1 0 70 : 8 34
11 0 1 76 : 15 33
10 0 3 104 : 10 30
6 1 6 37 : 46 19
5 4 4 25 : 41 19
5 2 6 40 : 38 17
5 2 6 23 : 52 17
4 3 5 25 : 33 15
4 2 6 26 : 24 14
4 1 8 22 : 49 13
2 0 11 15 : 62 6
0 2 11 10 : 81 2
0 1 12 7 : 90 1

doma
6 6 0 0 35 : 5 18
7 6 1 0 35 : 7 19
5 5 0 0 39 : 3 15
6 6 0 0 73 : 0 18
7 2 1 4 18 : 27 7
6 3 2 1 12 : 18 11
7 3 1 3 22 : 16 10
6 3 1 2 15 : 17 10
5 1 1 3 8 : 17 4
7 0 2 5 5 : 15 2
7 2 0 5 12 : 26 6
6 1 0 5 8 : 30 3
7 0 1 6 6 : 45 1
7 0 0 7 3 : 49 0

venku
7 6 1 0 51 : 12 19
5 5 0 0 35 : 1 15
7 6 0 1 37 : 12 18
7 4 0 3 31 : 10 12
6 4 0 2 19 : 19 12
7 2 2 3 13 : 23 8
6 2 1 3 18 : 22 7
7 2 1 4 8 : 35 7
7 3 2 2 17 : 16 11
5 4 0 1 21 : 9 12
6 2 1 3 10 : 23 7
7 1 0 6 7 : 32 3
6 0 1 5 4 : 36 1
6 0 1 5 4 : 41 1

Zleva stojí: Jakub Náplava, Daniel Kunický, Jakub Blecha, Pavel Menšík, Michal Hlaváček,
René Frýza,
Zdeněk Trefilík, Miroslav Struha, Richard Struha – kapitán družstva.
Vpředu klečící: Lukáš Náplava, Libor Kučera, Dalibor Nosek, Martin Mlčák, Dominik Cvek,
Filip Blecha.
Na fotu chybí – Jan Zálešák, Daniel Janča, Miroslav Břustek, Ondřej Hajný.

Šachový klub
Šachový klub při Kulturním klubu Osvětimany zahájil sezonu 2003 – 2004. Družstvo
Osvětimany A se stejně jako loni účastní regionálního přeboru I. třídy spolu s 11 dalšími
kluby okresu Uherské Hradiště a družstvo Osvětimany B II. třídy, ve které je osm družstev a
hraje se dvoukolově a dva nejlepší se mohou dostat do I. třídy.
Výsledky obou mužstev zatím nejsou příliš uspokojivé, ale sezona teprve začala a
zbývá dost času zabojovat a vytvořit dobré výsledky. Máme před sebou náročnou sezonu.
Družstvu Osvětimany B pomáhá i 5 mladších žáků, kteří mají možnost vyzkoušet si, jaké je
to hrát soutěž. Naše práce s mládeží přináší první výsledky. Žáci mladší kategorie se začali
zúčastňovat turnajů, které se v rámci regionu hrají převážně v Boršicích, Vlčnově, Hluku,
Dolním Němčí a Brankovicích.
Po prvních výsledcích věříme, že naši žáci budou jednou velkou oporou v bojích
regionálního přeboru I. a II. třídy.
V současnosti máme 13 stabilních hráčů, které nadále trénuje Karel Pilař ve
spolupráci s ostatními zkušenými hráči z přeboru. O tom, že po necelém roce nejsou žáci
outsideři, svědčí úspěch, kdy na turnaji družstev ve Vlčnově ve velké konkurenci 18ti dalších
družstev zlínského kraje se náš tým A ve složení: Martin Blech, Jakub Náplava, Lukáš
Vaculík, Přemek Polášek a Petra Churá umístili na 9. místě a družstvo B složeno z nováčků
obsadilo 16. pozici.
Doufejme, že naši žáci vydrží a své výsledky budou nadále zlepšovat.
Rádi bychom Vás pozvali na tradiční Štěpánský turnaj v šachu, který se koná 26.
12.2003 od 9 hodin v přísálí kinokavárny.. Zveme všechny příznivce a nadšence této
královské hry.
Závěrem bychom rádi poděkovali za podporu rodičů a školy, bez které by naši žáci
neexistovali, dále pak zastupitelstvu obce s panem starostou ing. Bartoňkem a ostatním, kteří
pomáhají udržet šachy v naší obci. Přejeme všem krásné svátky, hodně zdraví a lásky v roce
2004 a našim mladým a dospělým šachistům hodně vytrvalosti a úspěchů v novém roce.
Za žáky přeje Petr Smetka a muže Radek Ondrůšek

Klub šachové mládeže
Díky pochopení vedení školy a obce se v Osvětimanech začíná s výchovou šachové
mládeže. Máme klubovnu, kde v úterý – čtvrtek od 16 hodin trénujeme. Šachy jako sport
individuální má vysoké procento dětí, které odpadnou. Je velkým úspěchem, pokud po roce
vydrží tři až čtyři děti. Během roku se podařilo vytvořit 8 – 10 členné družstvo, jehož
výkonnost má stoupající úroveň. Ke zkušeným P. Churé, J. Náplavovi, L. Vaculíkovi, M.
Pazderovi přibyli úspěšní nováčci L. Blechová, K. Budíková, K. Mrvová, M. Blecha, O.
Klučka, M. Bujáček,
Z. Lavička, M. Peška, T. Szabo, z nichž už většina se umístila na turnajích. Zde bych rád
poděkoval rodičům a vedoucímu Petru Smetkovi za pomoc při dopravě, bez nichž bychom
nemohli jezdit tak v takovém počtu. Máme už umístění v turnajích v boji ve finále mezi
prvními patnácti ( 2x J. Náplava, P. Churá a L. Vaculík). Také jako družstvo už má klub první
dobré umístění.
V sobotu dne 20.12. 2003 v 9 hodin se uskuteční v přísálí kinokavárny žákovský
šachový turnaj.
Do příštího roku bych rád popřál všem lidem v Osvětimanech hodně pohody a
sportovcům hodně úspěchů.
Karel Pilař

Petr Blažek – vítěz zóny střední Evropy autoslalomu ve skupině A
Autoslalom je výborná a levná příležitost, jak se naučit ovládat výborně auto na suchu,
za mokra, i na ledě.
Přesná a rychlá jízda mezi kužely je toho dobrou zárukou. Především je to vhodná
příležitost pro mladé lidi, kteří si na uzavřené trati mohou vyzkoušet své zkušenosti
v extrémních situacích, aby je mohli později využít k odvrácení hrozícího nebezpečí, které
může nastat i v normálním silničním provozu.
Pravidelně se mistrovství ČR v autoslalomu zúčastňuje okolo 70 jezdců.
Z naší obce jezdí mistrovství ČR dva jezdci.
Emil Blažek, který již letos končí s aktivním závoděním, byl letos druhý v kategorii sériových
aut do 1400 ccm.
Jeho syn Petr Blažek, zatím ještě junior (jezdí od svých 14ti let), se umístil ve stejné třídě
třetí, ale s přehledem vyhrál třídu juniorů a skupinu A v Evropské zóně.
V příštím roce se uvolňují pravidla v oblasti úprav, a tak již nyní přestavují svého
Peugeota, který bude jezdit v kategorii „velkých závoďáků“.
Pokud se i Vy zajímáte o tento sport, můžete navštívit stránky www.autoslalom.cz,
kde se dozvíte bližší informace o pravidlech, výsledcích a termínech plánovaných závodů.
Pro širokou veřejnost jsou pořádány tréninkové jízdy na letišti v Biskupicích a v Kunovicích.

Osvětimanští florbalisté
V říjnu tohoto roku byl při místní základní škole založen florbalový kroužek. Svou tělesnou
zdatnost zde utužují žáci z Osvětiman a okolních obcí. Naším cílem pro sezonu 2003-2004 je
pravidelný a cílevědomý trénink, prokládaný přátelskými zápasy. Pokud vše půjde podle
předpokladů, chtěli bychom se v sezóně 2004-2005 přihlásit do některé ze soutěží.
K 1.12. 2003 měl kroužek 17 členů. Tréninky probíhají každou středu od 15 hodin.
Rád bych se zde zmínil také o skupině florbalových nadšenců z řad mužů, kteří se
tomuto mladému, prudce se rozvíjejícímu sportu věnují již více než rok. Hrajeme každou
středu od 19:30 hodin v tělocvičně ZŠ Osvětimany. Pokud se chcete připojit a získat více
informací, obraťte se na tel. číslo 608 745 160, nebo e-mail struha@sendme.cz

Zasportujte si
pondělí

cvičení mužů 17.30 – 19.00
cvičení žen 19.00 – 20.00

úterý

jóga

16.30 – 18.00

čtvrtek

volejbal

19.00 – 20.00

Vánoce, Vánoce
Vánoce a s nimi spojený vánoční čas patří mezi nejkrásnější dny v roce. Prožíváme je v
každém období svého života různě. K nezapomenutelným patří vzpomínky na Vánoce z
dětství, kdy je s tímto obdobím spojena řada nových a nečekaných zážitků. I když se v tento
čas vracíme k některým tradičním zvykům, vnáší do nich každá generace nové prvky. Tím se
vzpomínky babiček, rodičů a dětí liší. A tak jsme se rozhodli zavzpomínat s nejstaršími
občany naší obce, paní M. Širůčkovou, T. Koukalovou a L. Berkou, na předvánoční čas a
Vánoce jejich dětství, které prožívali ve dvacátých a třicátých letech minulého století a
nabídnout vám tak možnost srovnání i zamyšlení.
Od těchto dob uplynulo více jak půl století. Předvánoční čas tehdy začínal sv. Kateřinou, kdy
skončilo období zábav a svateb a začínal čtyřtýdenní půst. V toto období chodívaly celé
rodiny za každého počasí denně na mši svatou do kostela (roráty). Mše začínala v šest ráno,
aby mohli jít i děti školou povinné. K večerům v katolických rodinách patřilo i modlení
růžence. Pokud přišla v tuto dobu do domu návštěva, připojila se k modlitbě a své záležitosti
si vyřídila až po jejím ukončení.
Zimní odpoledne a večery byly věnovány domácím pracím. K nejčastějším patřilo draní peří
po našem “drhnutí”. Drhnút chodívaly ženy a starší děvčata z rodiny, sousedky i známé. Podle
množství peří se drhlo i týden a po skončení u jedné rodiny se přecházelo do další. Při těchto
večerech četl stařeček krátké příběhy z ročních katolických kalendářů, vzpomínalo se na
zážitky z I. světové války a rozebíralo se aktuální dění v obci. Posluchači a pozorovateli byli i
mládenci z dědiny, kteří s oblibou po skončení drhnutí posbírali zbytky zedraného peří
(“špenky”) a vysýpali jimi chodníčky mezi děvčaty a chlapci. Prozrazovali tak veřejná
tajemství blízkých vzájemných vztahů. Mnohdy z toho bylo i pobouření na vsi.
Před samotnými svátky vánočními se udržovala v rodinách řada zvyků. Na svátek sv. Barbory
trhala svobodná děvčata větvičku třešně, kterou vdavekchtivá děvčata dávala do chléva na
okno. Tam byla nejstálejší teplota. Pokud větvička rozkvetla, tak mělo děvče naději, že se do
roka vdá. Dětmi očekávaná a po dnes udržovaná je obchůzka sv. Mikuláše. Dříve chodili v
převlečení za Mikuláše, anděly a čerty jenom dospělí. Sv. družina se “spúštěla na Kerchůvku,
u kostela, u kapličky, v Panáčkové zmole či na Drahách”. Mikuláš obdarovával hodné děti
ovocem (jablka, hrušky, sušené ovoce, ořechy), v některých rodinách upekly zručné maminky
z kynutého těsta mikuláše a čerty. Zlobivé děti dostaly uhlí nebo řepu. Pokud se družina
nedostavila, čekala na děti nadílka v ošatce nebo punčoše za okny. O svátku sv. Lucie
chodily ženy oblečené v bílých plachtách se zuby z řepy a s nabíleným obličejem moukou za
“Luce”. Byly postrachem pro děti, které strašily a nabádaly k poslušnosti.
Nejočekávanějším dnem Vánoc byl pro děti Štědrý den. Po celý den se držel přísný půst,
protože se věřilo, kdo půst dodrží, uvidí zlaté prasátko. Děti mnohdy viděly, jak i rodiče tajně
pojídají. K štědrovečerní večeři se připravovala hřibová nebo mléčná polévka, krupičná kaše a
pekly koláče, které se zapíjely čajem. Někdy se “kúpil i zavináč na chleba”. Na štědrovečerní
tabuli se objevily “parádní hrníčky a talířky”, které se běžně nepoužívaly. Po večeři zanesl
hospodář do chléva dobytku chleba. Vánoční stromeček přinesl v tento den z lesa tatínek a
zdobily ho děti papírovými řetězy, které vyrobily ve škole, jablky a ořechy balenými do
staniolu. Pod stromečkem se po večeři objevily dárky, ale jen pro děti. Bylo to opět ovoce
(jablka, hrušky, ořechy). Dodržovaly se tradiční zvyky. Děvčata házela boty směrem ke
dveřím. Pokud se obrátila špicí ke dveřím, znamenalo to, že odejde z domu. Večer si dávala
pod peřinu na jednotlivých lístcích napsaná jména chlapců. Který lístek ráno vytáhla, ten měl

být její vyvolený. Místo dnešní půlnoční se chodívalo na jitřní, která začínala v pět hodin ráno
na druhý den.
Neodmyslitelnou součástí štědrého večera v těchto letech bylo koledování dětí z chudších
rodin a místních cikánů, kteří bydleli v cikánské osadě za vesnicí směrem na Dolní Paseky.
Koledníci mohli vyrazit do vsi až po odzvonění klekáni. Mnohdy se proto obraceli na
kostelníka se slovy “pantáto, běžte brzo zvonit klekání, ať možeme chodit po koledě”.
Skupiny cikánských koledníků už bývaly připraveny v Úvoze u Svozilového a nedočkavě
čekaly na první tóny zvonu. Za koledu byly obdarovávány ovocem, koláči, ojediněle i penězi.
Není divu, že o této noci cikáni prohlašovali, že je to “ta noc, kterú se celú jí”.
První svátek vánoční - Hod Boží - se kromě nejnutnějšího poklízení dobytka nedělala žádná
práce. Jedlo se předem připravené jídlo z minulého dne. Byl to rodinný svátek, kdy se
nechodilo ani po návštěvách. Na Štěpána se dodržoval zvyk umývání chlapců děvčaty. Po
umytí podávala děvčata chlapcům kalhoty, aby šli do služby. Na Silvestra, kdy se konala
pravidelná taneční zábava v hostinci U Hánů, opětovali chlapci umývání děvčatům.
Vánoční čas zakončila na svátek Tří králů obchůzka koledníků z chudších rodin z okolních
vesnic (Stříbrnické paseky a okolí). Děti z chudších rodin z Osvětiman posílali rodiče pro
koledu např. do Ořechova a Vážan, protože je tam nikdo neznal, aby neměla rodina ostudu.
Když byly dotazovány odkud jsou, uvedly jinou vesnici, protože se za koledu “žebrání”
styděly.
Zpracovala PhDr. M . Náplavová ze vzpomínek výše uvedených informátorů.

Tříkrálová sbírka
Letošní tříkrálová charitativní sbírka proběhla u nás v neděli 5. ledna. Jako jindy i
letos motivem sbírky bylo: „Pomozte lidem v nouzi“.
Tentokrát byly utvořeny dvě skupiny koledníčků. Jednu vedla paní Věra Mičková s již
tradičními koledníky – Helenkou Vaškovou, Karolinkou Rachvalovou a nový král byl Michal
Hlaváček. Vedoucí druhé skupiny byla paní Katuška Struhová a králové v této skupince byli
její synové Ríša a Mireček Třetí již zkušený Kubík Blecha.
Rozdělili jsme si obec na dvě poloviny, protože obejít celou dědinu za jeden den, zazpívat
třistakrát tříkrálovou koledu je opravdu únavné a nad jejich síly. Děti ale byly plné elánu a
nadšení, protože věděly, že to dělají pro dobrou věc a že to někomu pomůže. Oči jim zářily
radostí, když dostaly kromě peněžitého dárku do pokladničky i nějakou tu sladkost pro ně.
Říkaly: „To je lepší jak šlahačka!“ Když jsme se pak sešli na obecním úřadě se starostou a
místostarostkou na rozpečetění pokladniček, s napětím čekaly na výsledek sbírky. Vybralo se
celkem Kč 14 459,--.
Děkuji všem, kteří s ochotou přispěli i těm, kteří se jakkoliv podíleli na zdárném
průběhu. Koledníci radostně kvitovali, že snad nebyl ani jeden dům, kde by neotevřeli a třeba
i menší částkou vždy přispěli.
Jsou velké obce, kde se vybralo mnohem víc, ale vezmeme-li v úvahu počet obyvatel,
tak bychom v průměru vybraných peněz na jednoho obyvatele byli na předních místech a na
to můžeme být hrdí.
A nezapomeňte! V neděli 4. ledna až uslyšíte tříkrálové koledníky, otevřete dveře,
srdce i dlaně.
Pán Bůh zaplať.
Věra Mičková

Vánoce
Je ticho. Mrzne. Sníh jen pokřupává
v prochladlém šeru, které po kraji
pospíchá k půlnoci a promodrává.
Po svícnu noci hvězdy stékají.
Dnes smutky se jak domky z karet hroutí.
Koláče světel okna nabídnou ti.
A nikde nemusíš stát u dveří.
Vejdi. Jen tak. Jen prostě otevři.

KULTURNÍ KALENDÁŘ
Zveme Vás do kina
Program:
Leden
2.1. Jedna ruka netleská
9.1. Božský Bruce
16.1. Adaptace
23.1. Mizerové II
30.1. Kašlu na lásku
Únor
6.2. Matrix Revolution
13.2. Bláznivá škola
20.2. Prci, prci, prcičky - svatba
27.2. Švindlíři
Březen
5.3. Liga výjimečných
12.3. MASTER and COMMANDER – odvrácená strana
19.3. Láska nebeská
26.3. Jeapers, creepers II.
Duben
2. 4. Mazaný Filip
9. 4. Spy kids 3D – game over
16.4. Jak básníci neztrácejí naději
23. 4. Pán prstenů – návrat krále
30. 4. Kameňák II.
Zaměstnanci kina přejí všem svým divákům do nového roku 2004 pevné zdraví a noho
filmových zážitků.

Akce v roce 2004
Leden
4. 1. Tříkrálové koledování
17. 1. Studená kuchyně
18. 1. Nedělní odpoledne pro důchodce

Osvětimanský pěvecký sbor, Kult. klub
Klub žen, KK
KK

Únor
21. 2. Dětský karneval
22. 2. Nedělní odpoledne pro důchodce
28. 2. Společenský ples

Klub žen, KK
KK
Rodičovské sdružení

Březen
6. 3. Výstavka fotografií
21. 3. Nedělní odpoledne pro důchodce

Klub žen
KK

Duben
4. 4. Jarní aranžmá „Šikovné ruce našich žen“ Klub žen, KK
11. 4. Velikonoční šachový turnaj
Šachový kroužek, KK
11. 4. Velikonoční zpívání na mši
Osvětimanský pěvecký sbor
18. 4. Nedělní odpoledne pro důchodce
KK
27. 4. Zdobení dortů
Klub žen
30. 4. Slet čarodějnic
ZŠ, KK
30. 4. Stavění máje
mládež
Květen
9. 5. Den matek
16. 5. Nedělní odpoledne pro důchodce
Zájezd do botanické zahrady

MŠ, ZŠ, Klub žen, pěvecký sbor
KK
KK

Červen
6. 6. Putování čarovným lesem
20. 6. Nedělní odpoledne pro důchodce

Rodičovské sdr, Divad. spolek, KK
KK

Červenec
18. 7. Nedělní odpoledne pro důchodce

KK

Srpen
15. 8. Nedělní odpoledne pro důchodce

KK

Září
11. 9. Studená kuchyně – zeleninové a ovocné saláty
19. 9. Nedělní odpoledne pro důchodce
KK
Příprava hodů
KK
Říjen
9. 10. Tradiční slovácké hody
17. 10. Nedělní odpoledne pro důchodce

KK, Vonica
KK

Klub žen

Listopad
21. 11. Nedělní odpoledne pro důchodce
Divadelní představení
Divadelní bál

KK
Divadelní spolek, KK
Divadelní spolek, KK

Prosinec
4. 12. Mikulášská nadílka
12. 12. Vánoční rozjímání
24., 25. 12. Vánoční zpívání při mši

Klub žen, KK
ZŠ, MŠ, Klub žen, KK
Pěvecká sbor

Vinaři zvou na košt
V sobotu dne 27. prosince 2003 se koná od 17 hodin v přísálí kinokavárny Domácí
košt, na kterém se můžete pochlubit, jak se Vám povedlo Vaše víno. Vzorky vezměte
samozřejmě sebou.

Novoroční
Do hvězdné noci odchází starý rok,
znaveným pohledem prohry i úspěchy sčítá,
s hodinou půlnoční staví svůj krok,
v poslední vteřině s Novým se vítá.
Ve třpytu světlic mu volají slávu,
fanfáry pyšně zadují,
přichází z předsevzetí ušitém hávu,
jenž sotva k ránu doplují.
V záplavě světel a hudbě co haleká,
sklenka o sklenku se tříští.
Noc perlivým vínem a veselím přetéká,
co přinese rok Nový – ten příští.
M. Kordulová

Nové ubytovací kapacity v Osvětimanech
Hostinec a kavárna „U Janošků“
Apartmán
3krát dvoulůžkový pokoj
1krát 2 + 1 lůžkový pokoj (přistýlka)
společenská místnost, televize, vařič, varná konvice, lednice
2krát sprcha
2krát WC.
Možnost polopenze, obědů.
Ranč Vlčák
5. 12. 2003 byl otevřen Ranč Vlčák, který nabízí:
120 míst k ubytování, (10 chatek), restaurace – 130 míst s možností pořádat oslavy.
Sportovní vyžití, tenisové a volejbalové hřiště.
Provoz v zimním období od pátku do neděle. Možnost objednat na tel. čísle 603 842 617.
Vánoční prodejní doba – MARTEX, Smíšené zboží Márová Hana
23. 12. 7,00 - 17,00
24. 12. 7,00 – 11,00
25. 12.
zavřeno
26. 12.
zavřeno
27. 12. 7,00 - 11,00
28. 12.
zavřeno
29. 12. 7,00 - 17,00
30. 12. 7,00 - 17,00
31. 12. 7,00 - 10,00
1. 1.
zavřeno
2. 1.
7,00 - 17,00
3. 1.
7,00 - 11,00
Prodejna MARTEX děkuje svým zákazníkům za jejich přízeň a přeje všem do roku
2004 hodně spokojenosti a rodinné pohody.

