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Úvodní slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
nastává doba předvánoční, a tak jako po mnoho let se k Vám dostává další číslo Osvětimanského zpravodaje. Letos je zpravodaj doručen
do každého domu zdarma.
Pro mnohé z nás přichází nejočekávanější období v roce, období ve
znamení klidu a míru, zaslouženého odpočinku, rozjímání, prožití společných chvil s rodinou a přáteli. Nejvíce se na Vánoce těší každoročně
naše děti a údělem rodičů a prarodičů je přichystat jim krásné prožití
těchto svátků. Jen na každém z nás však zaleží, jestli Vánoce budou
znamenat stres, shon, pracovní vytížení, uštvanost, deprese, nebo se
vrátíme ke kořenům a tyto svátky budou opravdu ve znamení lásky ke
svým bližním.
Letošní Vánoce, tak jako celý rok 2020 budou poznamenané
opatřeními, která jsou zavedena k vůli šíření nákazy koronaviru. Tato
opatření nebyla příjemná pro nikoho, omezování cítíme jako zásah do
naší svobody, do našeho každodenního života. Ale dokud nebudeme
očkováni vakcínou, nezbývá nic jiného, než se uskromnit a dodržovat
nařízení vlády. Proto Vás zdvořile žádám, prožijme svátky v rodinném
kruhu, věnujme se svým rodičům a dětem, rozjímejme a modleme se
za lepší rok 2021.
Než začnu s výčtem dokončených nebo započatých stavebních akcí
a dotačních titulů, musím Vám všem, kteří se podílíte na kulturním
a společenském životě našeho městyse, poděkovat za obětavou a poctivou práci. Vím, že mnohdy se vše nepovede, všichni nejsou spokojeni, ale bez Vaší obětavosti a pracovitosti bychom neměli tak pestrý
kulturní život jaký v Osvětimanech máme. Vím, že rok 2020 nebyl kvůli
koronaviru pestrý a nabitý kulturními akcemi, tak jak jsme zvyklí. Ale
musíme věřit, že se vše v dobré obrátí a budeme moci žít a bavit se tak
jako dříve.
Mé letošní první poděkování patří Vám všem, kteří dodržujete přísná nařízení vlády, chodíte do práce, staráte se o své příbuzné a známé.
V jarním období, kdy byl nedostatek ochranných pomůcek, nám velmi
pomohly naše ženy, které ve svém volném čase šily roušky pro všechny,
kteří je potřebovali. Proto děkuji paní Karolíně Pavlíkové, Monice Hlaváčkové, Marii Klučkové, Marii a Kateřině Pfefferové a Kamile Hozíkové.
Největší dík patří paní Janě Zálešákové, která zdarma dodala veškerý
potřebný materiál na výrobu roušek.
Naše hasičky a hasiči si zaslouží velké poděkování nejen za poctivou práci a odborné nasazení, ale také za organizaci společenských akcí
a práci s dětmi. V lednu jsme se mohli zúčastnit Hasičského bálu, který
byl opět dobře organizovaný, hasiči měli připravený krásný program,
tombolu a chutné občerstvení. Naši hasiči se opět ujali organizace občerstvení na pouti na Horu svatého Klimenta. Z důvodu počasí, byla
pouť nakonec zrušena, ale hasiči nezaháleli a naše občany občerstvili
u hasičky. Velké poděkování patří naší zásahové jednotce pod vedením
pana Michala Mlčáka. A to nejen za profesionální organizaci, připravenost, zásahy, ale také za komunikaci s vedením městyse.
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Naši sportovci předvedli opět výborné výsledky. Děkuji Vám
za spoustu času, kterou trávíte na trénincích a přípravou na zápasy,
za vzornou reprezentaci městyse Osvětimany a za skvělou atmosféru,
kterou mohou fanoušci prožít na Vašich zápasech. Do podvědomí celého Zlínského kraje se díky Vám vrylo, že v Osvětimanech se hraje dobrý
fotbal a šachy.
Osvětimanskému pěveckému sboru pod vedením pana učitele Jaroslava Cveka děkuji za obohacení našeho kulturního života, nádherné
koncerty, které pořádáte v našem krásném kostele a za vzornou spolupráci s naší farností.
Našim nejpočetnějším spolkem jsou rybáři, kteří se starají nejen
o zarybnění naší přehrady, ale také o její okolí, výchovu mladých rybářů
a pořádání rybářských závodů. Letos se rybářské závody vrátily na naši
přehradu. A musím říci, že byly opět vzorně organizované.
Nyní bych rád popřál panu Josefovi Zpěvákovi ke krásnému životnímu jubileu. Milý pane Josefe, od srdce Vám děkuji za veškerou práci,
kterou jste provedl pro městys Osvětimany, sportovce a rybáře. Přeji
Vám hlavně zdraví a štěstí.
Děkuji Mysliveckému spolku Osvětimany za výbornou spolupráci s
městysem, organizaci Myslivecké noci, Koštu vína, vzornou péči nejen
o zvěř, ale také hlavně o životní prostředí.
Našemu panu faráři Antonu Kasanovi děkuji za starost o naši farnost a farníky. A také za krásný lidský přístup ke všem našim občanům.
Lidem, kteří se starají o kostel a faru, patří velké poděkování za jejich
práci.
Všem zaměstnancům školy v čele s panem ředitelem a paní zástupkyní děkuji za starost o naši krásnou školu a hlavně za výchovu a vzdělání dětí. Nesmím zapomenout na pobočku Základní umělecké školy
Uherské Hradiště pod vedením pana učitele Jakuba Špalka.
Poděkování patří také Dětskému folklórnímu souboru Klimentek,
včelařům, zahrádkářům, Divadelnímu spolku, paní knihovnici, zaměstnancům kina, zaměstnancům městyse, Klubu důchodců, Klubu žen,
zastupitelům, členům výborů a komisí, zaměstnancům Lesní družstva
Osvětimany a všem občanům, kteří se zapojují do kulturního a společenského života obce. Jestli jsem na někoho zapomněl, tak se omlouvám.
Koncem roku odcházejí manželé Márovi do zaslouženého důchodu.
Děkuji jim za téměř 30 let provozování prodejny potravin, prodeje občerstvení na kulturních akcích a na hřišti v Osvětimanech.
Nyní si dovolím zmínit několik stavebních akcí, které jsme dokončili
nebo započali v letošním roce.
Začátkem roku jsme dokončili opravu střechy základní a mateřské
školy. Bylo provedeno prodloužení vodovodu ze Zábraní k benzince,
Svazarmu až k čističce odpadních vod. Dále byl rozšířen vodovod ze Zábraní směrem ke Kerchůvku.
Během léta byla dokončena nová ulice směrem k přehradě. Kromě
nové cesty zde bylo zavedeno veřejné osvětlení. Novým obyvatelům
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této ulice přeji, aby zde byli spokojeni a dobře se jim tu žilo.
V období letních prázdnin jsme společně s vedením školy provedli
další úpravy jídelny a kuchyně ve škole.
Na podzim začaly práce na další etapě rekonstrukce přivaděče vodovou do vodárny. Tyto práce jsou rozděleny na dvě etapy. Další etapa
proběhne v prvním pololetí příštího roku. Celkové náklady dosáhnou
devíti milionů korun. Dále jsme v letošním roce dokončili chodník na
IV. řádku, opravu cesty na Újezdách, započali jsme práce na opravě
márnice a hřbitovní zdi. Byly také provedeny opravy Žabího rynku
a střechy na Svazarmu.

Pro rok 2021 je největším a nejdůležitějším úkolem dokončení
přivaděče vodovodu do úpravny vody. Na tuto akci by mělo navázat
rozšíření přístupu k pitné vodě na Dolních pasekách. Bude se jednat
o velkou investici a složité a náročné stavební práce. Na tuto akci se musíme dobře připravit, aby proběhla dle stavebního a investičního plánu.
Vážení občané, přátelé, sousedé, přeji Vám klidné a příjemné prožití svátků vánočních, v roce 2021 hlavně zdraví, lásku, štěstí a mnoho
pracovních úspěchů. Dětem hodně dárků pod stromeček a všem krásnou cestu z půlnoční.
Aleš Pfeffer, starosta

Odpady
PŘÍJEM
Vybráno od obyvatel a majitelů chat a chalup
Za třídění odpadu (plasty, papír, sklo)

491 290,-Kč
109 107,-Kč

PŘÍJEM CELKEM

600 397,-Kč

VÝDEJ
Sběr a svoz komunálních odpadů (popelnice a kontejnery)
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz tříděného odpadu (plasty, papír, sklo)

735 768,-Kč
30 980,-Kč
156 360,-Kč

NÁKLADY CELKEM

923 108,-Kč

Do kontejnerů, které jsou v obci a v chatových oblastech umístěny, vhazujte POUZE běžný domovní odpad, který se Vám
již nevejde do popelnice! Čím více netříděného odpadu bude
v kontejnerech, tím budou poplatky za odpad vyšší (nyní 590,Kč/osobu/rok).
Velkoobjemový odpad, pneumatiky, dřevo apod. můžete
ZDARMA odevzdat na Sběrném dvoře v Buchlovicích.
BIOKOMP – SBĚRNÝ DVŮR Buchlovice
sídlo: Hradišťská 908
PROVOZNÍ DOBA:
Provoz letní (1. 4. – 31. 10.):
po – pá: 7.00 – 17.00, sobota: 8.00 – 12.00
Provoz zimní (1. 11. – 31. 3.):
po – pá: 7.00 – 16.00, sobota: 8.00 – 12.00
KONTAKTY:
· tel.: 572 595 058, mobil: 731 506 341,
· email: kompostarna@biokomp.cz,
· www.biokomp.cz,
PŘEVZETÍ ODPADU: Sběrný dvůr Mikroregionu Buchlov převezme
odpad od občanů těchto obcí (s trvalým bydlištěm): Boršice, Medlovice, Staré Hutě, Velehrad, Břestek, Modrá, Stříbrnice, Zlechov, Buchlovice, Osvětimany, Stupava, Hostějov, Salaš, Tupesy, Újezdec.
POVINNOSTI původce odpadů na sběrném dvoru:
· V kanceláři evidence ohlásit druh přiváženého odpadu.
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· Předložit občanský průkaz (provozovatel sběrného dvora BIOKOMP
s.r.o. si opíše nezbytné údaje, které předává obcím, po 3 měsících se
tyto údaje v BIOKOMP skartují).
· Na silniční váze se odpad zváží.
· Třídění odpadu proveďte nejlépe už doma.
· Odpad v pytlích NESMÍ obsahovat bioodpad a jakékoliv tříděné suroviny.
· Respektujte pokyny obsluhy sběrného dvora.
Přebírané odpady jsou po předložení občanského průkazu převzaty
ZDARMA do 200 kg/osoba/rok.
Stavební sutě se vždy platí dle ceníku BIOKOMP s.r.o.
Občané jiných obcí (mimo Mikroregion Buchlov), příp. organizace, firmy za svůj odpad platí vždy (kromě některých druhů – viz dále).
PŘEHLED PŘEBÍRANÝCH ODPADŮ:
· komunální odpad
· velkoobjemový odpad – čalouněný nábytek, textil, koberce, vybavení domácností
· bioodpad – listí, tráva, plevel, seno, sláma..,– větve – vytříděné,
přebíráme je jen odděleně od ostatního bioodpadu,
· papír – noviny, časopisy, kartony aj.
· sklo – bílé, barevné, tabulové
· plasty – fólie, PET lahve, ostatní plasty
· pneumatiky – bez disku i s diskem
· dřevo – dřevotříska, dřevotřískový nábytek bez čalounění, okna
a dveře bez zasklení
· polystyren – bílý čistý, barevný, příp. i znečištěný
ZDARMA - BEZ předložení občanského průkazu:
· kovy
· elektroodpad
· větší vysloužilé elektrospotřebiče, např. televize, pračky, sporáky,
lednice, mikrovlnné trouby, sekačky
· menší elektrospotřebiče – rádia, vysavače, konvice, žehličky
· zářivky, žárovky, osvětlovací zařízení aj.
· baterie – monočlánky, autobaterie aj.
ZA ÚPLATU - BEZ předložení občanského průkazu:
· suť – směs z cihel, omítky, betonů, hlíny ap.
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· beton – čistý bez příměsi
· zemina – čistá nebo s příměsí kamení
PŘEVZETÍ NEBEZPEČNÉHO ODPADU:
– pouze příležitostný (náhodné vzniky),
– ke sběru větších množství využívejte zásadně systém mobilního sběru – viz www.biokomp.cz (plán svozu NO v obcích).

www.osvetimany.cz
Malé elektrospotřebiče (rádia, konvice, žehličky, mobily, fény, kulmy,
holicí strojky, notebooky apod.) můžete vložit do plechového kontejneru umístěného na Úřadě městyse.
Větší elektrospotřebiče (TV, pračky, ledničky, myčky, sušičky, vysavače,
sporáky, mikrovlnné trouby, sekačky apod). můžete ZDARMA zavést do
bývalé cihelny v Osvětimanech.

Společenská kronika
Narození občánci
Miroslav Schöfer
Filip Hrbáč
Jaroslav Fiala
Amálie Frýzová
Tereza Hrkalíková
Tadeáš Minář
Julie Růžičková
Lucie Bartoňková
Gabriela Jamrichová
Hubert Uřičář
Novým občánkům přejeme šťastný a radostný život.
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Významná životní jubilea

Naše řady opustili

80 let
Antonín Krýsa
Libuše Svozilová
Bohumila Běhůnková
Anna Zálešáková
Pavel Mička
Josef Zpěvák
Irma Lacková
Štěpán Pernica

Hedvika Pokoráková
Veronika Churá
Matouš Procházka
Věroslava Berková
Josef Frýza
Eva Klimešová
Václav Severa
Zdeněk Křiklava
Anna Bezdíčková
Marie Bartošíková
Rudolf Širůčka
Lubomír Maňásek
Štěpán Pernica
Miroslav Křemeček

85 let
František Hošek
Libuše Vajčnerová
Ludmila Pfefferová

90 let
Matouš Procházka
92 let
Věroslava Berková
93 let
Anna Rýznarová
96 let
Františka Ingrová
Anna Kostíková

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, na každý den radost malou
a hodně dalších šťastných let.
Sbor pro občanské záležitosti uspořádal slavnostní přijetí pro
příležitosti

zlaté svatby manželů
Emilie a Miroslava Groschaftových
Alžbety a Josefa Gajdových
Mnoho dalších spokojených let prožitých ve zdraví a radosti

Čest jejich památce

Stav obyvatel
k 30. 11. 2019
narozeno
zemřelo
přistěhováno
odstěhováno
stav k 30. 11. 2020
v obci přestěhováno

870 obyvatel
10 občánků
12 občanů
26 občanů
11 občanů
883 obyvatel
11 občanů

Složení obyvatelstva
Muži
443
Ženy
440
Dospělí
715
Děti do 18 let
168
Průměrný věk občanů naší obce je 43,12 roků.
Emilie a Miroslav Groschaftovi
Nejstarší občankou je paní Ingrová Františka – 96 let,
nejstarším občanem pan Rudolf Cahlík – 86 let.
V našem matričním obvodu bylo uzavřeno
- z toho církevní

25 sňatků
4 sňatky

Vážení spoluobčané, blíží se opět Vánoce, dny klidu a dobré pohody.
Přeji všem, aby tyto dny prožili v kruhu svých nejbližších, obklopeni
něhou a láskou. Nový rok ať Vám přinese hodně úspěchů, pevné zdraví,
štěstí a spokojenost.
Dana Hrušťáková,
matrikářka
Alžbeta a Josef Gajdovi
2020
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Slovo otce Antona
Drazí občané Osvětiman, bratři a sestry,
přeji Vám požehnaný a milostiplný adventní čas a pokojné a láskyplné prožití vánočních svátků. Ježíš se narodí jako malé, bezbranné
dítě. On Bůh. „O trochu mléka prosí ten, kdo živý všechno stvořen,“
píše básník. Tím nás chce naučit pokoře, abychom nespoléhali jenom
na vlastní síly, ale prosili i o pomoc Boží. Narodí se v chudém chlévě.
Tím nás chce naučit skromnosti. „Člověku neprospěje, i když získá celý
svět, ale ztratí svou duši,“ píše apoštol Pavel. Pokora a skromnost jsou
důležité ctnosti. Pokorný člověk ctí svého stvořitele a lidi – jako své
bratry a sestry. Skromný člověk se nehoní, nezávidí a rád se podělí. Ví,
že největším bohatstvím je pokoj v duši a spokojený život v rodině.
I když prožíváme dobu pandemie a různá omezení, nedejme si koronavirem vzít ještě i Advent a Vánoce. Koronavir nezastaví Božího Syna – Dítě
Ježíše, aby se narodil na svět a dodal nám naději. Nezastaví troubu, abychom si napekli cukroví, kapra. Nezastaví vánoční teplo domova, pohádky,
pokoj a lásku v rodině. Nezastaví ani mě, abych Vás vyzpovídal, podal sv.
přijímání, sloužil za Vás mše. Ano, hodně koronavir mění běh našich dějin,
ale nezastaví je. Jedině Bůh je Pánem dějin i času. On nám dává sílu, naději
i pokoj do duše. Věřte, Dítě Ježíš je tak mocné, že nám přinese úlevu a pokoj.
I když Vánoce budou možná jiné, to Dítě se nemění. Znovu se narodí pro nás.
Ze srdce děkuji za pomoc pro náš kostel a okolí, našemu městysi za se-

čení trávy a údržbu areálu u kostela a na farní zahradě. Také Pán Bůh zaplať
p. kostelníkovi, ministrantům, těm co uklízejí a zdobí kostel a všem, kteří
pomáháte, aby kostel, fara, zahrada a okolí byly tak krásné.
Přeji Vám všem požehnané vánoční svátky. Nový rok začne možná ještě
pandemicky, ale zlepší se to a s Boží pomocí sluníčko tu„hnusobu“ vypálí.
Váš o. Anton

Sociální komise
Vážení spoluobčané,
v tomto čase bychom za normálních okolností měli za sebou další
Setkání s důchodci. Tradiční setkání, na které se připravujeme, těšíme se,
že si s Vámi popovídáme, zatancujeme, zazpíváme s Jožkou a na kterém
se budeme všichni dobře bavit, se letos neuskutečnilo. Zavzpomínejte si
tedy s námi u těchto fotografií, snad se Vám vybaví pěkné vzpomínky.
Jsou Vánoce, jsou Vánoce.
Čas, kdy nikdo z nás nemusí se bát.
Zas po roce jsou Vánoce, jsou Vánoce,
a všichni andělé budou při nás stát.
Přeji všem krásné a provoněné Vánoce splněných přání a v novém
roce ať jste zdraví a šťastní.
Za sociální komisi Milena Vaculíková
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Tříkrálová sbírka
Buďte dobří ke všem lidem,
k sobě i svým sousedům,
Tři králové vám dnes nesou
požehnání pro váš dům.

Vážení občané,
Třikrálová sbírka se uskuteční v našem městyse v sobotu 9. 1. 2021.
Po modlitbě a požehnání knězem Antonem Kasanem se skupinky koledníků vydají na cestu, aby přinesly do Vašich domovů radost a požehnání a zároveň Vás požádaly o dobrovolné příspěvky do zapečetěné
pokladničky. V případě vyhlášeného omezení proběhne sbírka jinou
formou, o které budou občané včas informováni. Věřme, že se nám podaří uskutečnit náš záměr a koledníci opět vyjdou.
Za sociální komisi Milena Vaculíková

Osvětimanský smíšený pěvecký sbor – 20 let
Osvětimanský smíšený pěvecký sbor byl založen v listopadu v roce
2000. Hned jsme se pustili do nácviku čtyřhlasých sborových skladeb.
Byly to úpravy staroslověnských chorálů a hudba zaměřená na blížící
se Vánoce. Se všemi těmito skladbami jsme ještě v tom roce vystoupili.
Staroslověnské písně jsme zazpívali při setkání pěveckých sborů v kostelíku na Modré a vánoční při mších v kostele sv. Havla v Osvětimanech.
Jsou to krásné vzpomínky.
Za dobu své existence sbor účinkoval při několika stovkách příležitostí v Osvětimanech i okolí. Také se v něm vystřídala spousta členů.
Jim i současným sboristům patří za náročnou a krásnou práci velké poděkování. V našem repertoáru jsou skladby z oblasti hudby liturgické,
klasické, lidové i populární.
I v tomto roce jsme připravovali adventní koncert s podtitulem
20. výročí založení, který se bohužel kvůli koronavirové pandemii neuskuteční. Moc se těšíme, až budeme moci znovu normálně fungovat,
protože živá hudba je krásná a bez hudby je člověk o mnoho krásného
ochuzen.
V říjnu nás opustila paní Marie Bartošíková, výborná sopranistka,
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skvělý člověk, kamarádka. Je nám to moc líto, bude nám moc chybět.
Škoda, že jsme jí nemohli zazpívat některé z jejich oblíbených písní.

První svaté přijímání v kostele sv. Havla v Osvětimanech, 21. 5. 2019
prosinec

www.facebook.com/ObecOsvetimany
Letošní obsazení sboru
(až do odchodu paní Marie Bartošíkové)
soprán: Marie Bartošíková, Anna Mirošová, Mária Hlačinová, Marie
Píchová, Hana Stávková, Dana Dudáková, Marie Žáčková
alt: Anna Sukopová, Gabriela Kabrnová, Milena Vaculíková, Antonie
Vaculíková
tenor: Jaroslav Cvek st., František Luňák, Lukáš Mrkůs, Petr Řepa
bas: Zdeněk Pícha, Vladimír Kabrna, Jaroslav Cvek ml., Dominik Cvek

Křest Lukáše Mrkůse ve farním kostele sv. Havla v
Osvětimanech, 4. 10. 2020

Osvětimanský zpravodaj
Kde jsme letos zpívali
1. 1. Slavnost Matky Boží Panny Marie ve farním kostele sv. Havla V
Osvětimanech
12. 1. Novoroční koncert ve farním kostele sv. Havla v Osvětimanech
27. 9. První svaté přijímání ve farním kostele sv. Havla v Osvětimanech
4. 10. křest Lukáše Mrkůse ve farním kostele sv. Havla v Osvětimanech
Pěveckému sboru přeji do dalších let hodně zdaru, trpělivosti, aby i
nadále rozdával lidem radost.
Všem přeji hodně radosti hlavně z živé hudby, krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí v novém roce.
Jaroslav Cvek st.

Predkaterina, Boršice u Blatnice 20. 11. 2017

Mateřská škola
Sněží, sněží, mráz kolem běží,
zima je kočičce, hřbet se jí ježí.
Tato a ještě mnoho dalších písniček znělo u nás ve školce. Obklopila
nás paní Zima. Venku zatím sníh jen vyhlížíme, ale ve třídě mezi oblíbené hry patří „sněhová koulovačka“, i když jen papírová, a nebo stavění iglú
z molitanových kostek.
V zimním období k nám zavítal kouzelník Waldiny, který dětem ukázal kouzelnické triky s kloboukem, kartami a šátky. Závěrem se děti těšily
i z živého králíka.
Velmi hezké představení připravilo Divadlo z Truhlice a nebo p. Sasínová
se svými marionetami, která má vždy přichystanou pohádku s ponaučením.
Jaro u nás patří mezi oblíbené roční období ať už na tvoření, výlety nebo
pozorování probouzející se přírody. Bohužel jsme se z jara netěšili dlouho.
Mateřská škola byla od 16. března uzavřena z důvodu vzniklé situace s epidemií Covid 19.
Ze dne na den jsme se ocitli doma a nikdo nevěděl, co se bude dít. Sledovali jsme dění v médiích, televizi, informace nám byly zasílány z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a učili jsme se s novou situací poprat
a doufali jsme, že nebude trvat dlouho.
S dětmi jsme byli v kontaktu, jelikož to byla doba, ve které se připravují na zápis do základní školy. Dětem paní učitelky zasílaly pracovní listy
či materiály na procvičování, videa s písničkami a pohádkami, nápady na
tvoření a jiné. Jsem moc ráda, že fungovala i zpětná vazba. Děti nám zasílaly
2020

obrázky z jejich tvoření a hotové úkoly.
Po znovuotevření 25. května nebyla situace zrovna lehká, ale děti jsou
děti a situaci neřeší, tak jako my dospělí. A co jsme měli v plánu na jaře, jsme
téměř zvládli během posledního měsíce. S dětmi jsme se prošli na přehradu, kde si po vodě pustily poskládané papírové lodičky, cestou zpátky pozorovaly a všímaly si života v lese, našli jsme houby, různé broučky, rostlinky
a s encyklopedií v ruce jsme zjišťovali, co to vlastně je.
Paní učitelky připravily Pasování předškoláčků, které se uskutečnilo na
školní zahradě. Rozloučit se s nimi přišel p. starosta Aleš Pfeffer, p. ředitel
Petr Orlický a za sdružení rodičů Irena Laštůvková. Děti si odnesly malé dárečky a kamarádi ze školky se s nimi rozloučili hezkou písničkou. Letošními
předškoláky byli Beáta Pavelková, Jáchym Šimčík, Pavel Jamrich, Laura Geryšerová, Eliška Půčková, Stanislav Mihál, Honza Sluka a Isabella Burai. A na
úplný závěr děti uslyšely hasičské sirény a to už k nám přijížděli místní hasiči,
kteří dětem připravili malý program. Mohly si vyzkoušet stříkat s hadicí, prohlédnout si vybavení a techniku, která je potřeba při výjezdu, zkusily si také
někoho zachránit. Byly velmi nadšené a toto dopoledne si pořádně užily.
A na samotný závěr školního roku byl uspořádán tradiční táborák. Na
zahradě mateřské školy se sešly děti i s rodiči, kteří pro ně připravili malé
občerstvení. Děti rodičům zazpívaly školkovou hymnu, popřáli hezké prázdniny a pak už panovala volná zábava.
Hola, hola, školka volá, jak nám ty prázdniny rychle utekly a my už
zase otvíráme dveře mateřské školky, do které v letošním roce vítáme
37 dětí, z toho 11 holčiček a 26 chlapců.
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Kolektiv nám zůstává stejný - vedoucí učitelka Kateřina Líčeníková,
paní učitelky Marie Kučeříková, Veronika Ondrišová, Bc. Monika Šmukařová a provozní zaměstnankyně Ludmila Náplavová.
Jako každý rok bývá září pro děti, ale i nás samotné, docela náročný měsíc. Do nového prostředí a dětského kolektivu vstupují nové
děti, pro které je to někdy obzvlášť náročné. Ale nejen ti noví drobečci, tak i starší si umí pořádně zadupat a zavztekat se, že chtějí tu svou
milovanou maminku, ale všechno jednou přebolí, u někoho týden,
u někoho dva a na maminku si ani nevzpomenou a vesele s úsměvem
chodí do školky. Každý týden pro
ně připravujeme nějaké zajímavé
téma, o kterém si povídáme, dovídáme se nové věci, malujeme,
zpíváme, tvoříme, cvičíme, no
prostě od každého něco tak, aby
z toho děti měly radost, ale také
aby se naučily něčemu novému.
V září k nám po delší době
zavítalo divadlo ze Zlína s pohádTvoření z nafukovcích kou Medvídek Pů, pohádka byla
velmi legrační s ponaučením.
balónků

Pasování předškoláků

Projekt Malý záchranář
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V říjnu se uskutečnil v mateřské školce projektový den Malý záchranář,
děti měly možnost si vyzkoušet, jak takový zdravotník zachraňuje životy, zkoušely například zavázat tepenné krvácení a dávaly umělé dýchání. Po skončení programu všichni volali, že až budou velcí, budou
z nich velcí záchranáři.
Bohužel, situace s Covidem 19 se u nás opakovala v měsíci říjnu.
Všichni jsme byli 14 dní v karanténě. Situace se zvládla dobře a my
jsme mohli opět 9. listopadu otevřít.
Teď je před námi vánoční čas, který bychom si rádi ve školce užili,
proto doufám, že situace se bude zlepšovat a nám se podaří připravit
dětem tradičního Mikuláše, čerta a anděla se svou nadílkou, zdobení
vánočního stromečku a příchod Ježíška
Doufám, že příští rok nám přinese více hezkých, usměvavých, slunečných a veselých dnů.
Přichází čas kouzel a pohádek,
krajina oblékne bělostný kabátek.
Rolnička do ticha lehounce zazvoní,
hřejivou náladu všem lidem navodí.
Krásné Vánoce přejí zaměstnanci Mateřské školy Osvětimany.
Kateřina Líčeníková,vedoucí učitelka MŠ

Pasování předškoláků

Projekt Malý záchranář

Projekt Malý záchranář
prosinec
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Základní škola
Mít prázdniny je super,
ale tyto prázdniny byly a jsou jiné….
Vážení čtenáři tohoto zpravodaje,
když jsem byla oslovena, abych napsala příspěvek o naší škole, trochu jsem zneklidněla, protože mně hlavou prolétla myšlenka, o čem
psát? Vždyť už od jara 2020 jsme se všichni museli potýkat se situací,
na kterou jsme nebyli připraveni. Tento rok se zapíše do životů každého
z nás, tedy i do historie naší školy, ve které doslova ze dne na den bez
žáků ztichl život. Co jsme doposud považovali za samozřejmost, toho
jsme se museli zříct. Návštěvy rodiny, posezení s přáteli, dovolená,
uzavření obchodů a služeb, žádné aktivity, které nám přinášely radost.
I úsměvy byly zahalené rouškou. Ve škole zákaz zpěvu jako v pohádce
Pyšná princezna a žádné sportovní aktivity. Opatření nevlídná, ale nicméně nutná vzhledem k situaci, která si je vyžadovala. Nikoho z nás
vůbec nenapadlo, jak dlouhé bude čekání na žáky. A najednou nám
Lyžařský kurz
chybělo i to, co se mnohdy při výuce zdálo překážkou. Pozdní příchody,
vykřikování, klackovité poznámky, vyrušování všeho druhu, nepozorOd 11. 3. 2020 došlo z důvodu pandemie k uzavření škol a započala
nost, zapomínání… Ale hlavně žáci samotní, jejich vlídné pozdravy, tzv. distanční výuka (na dálku) pro žáky obou stupňů bez jejich osobní
úsměvy a vtipkování. Škola bez žáků je vždycky poněkud smutná, zeje přítomnosti ve škole.
prázdnotou, chybí v ní zvonivý smích, křik i hluk.
V průběhu měsíce dubna pokračovala distanční výuka.
Pokusme se vrátit o pár měsíců zpátky.
Od 11. 5. 2020 se do lavic vrátili žáci 9. tříd za účelem přípravy na
Ještě v březnu 2020 se uskutečnil lyžařský kurz v Karlově pod Pra- přijímací zkoušky na střední školy.
dědem.
Od 25. 5. 2020 byla povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně
ve škole na jejich organizovaných vzdělávacích aktivitách nepovinnéh
o charakteru formou školních skupin do počtu 15 žáků.
Od 8. 6. 2020 byly realizovány konzultace a dobrovolné vzdělávací
aktivity skupin žáků 2. stupně ve stěžejních předmětech. Rozvrh byl
redukován na český jazyk, matematiku a anglický jazyk a vzdělávání
probíhalo ve skupinách s maximálně 15 žáky. Distanční vzdělávání však
i nadále zůstalo hlavním vzdělávání. Výuka probíhala za zpřísněných
hygienických podmínek, totéž platilo i o školním stravování a pobytu
ve školní družině.
I přes to, že jsme se museli vypořádat s neobvyklou situací, deváťáci byli úspěšně přijati na střední školy, pedagogové se v tuto dobu
setkávali, vzdělávali a zdokonalovali se v informačních technologiích
a pokračovalo se také ve vytváření lepšího zázemí pro žáky i práci pedagogů. V době distanční výuky a nepřítomnosti žáků ve škole byly pořízeny například nové dveře do učeben 2. stupně, ve spolupráci s městysem proběhla rekonstrukce ve školní kuchyni, ve které bylo zbudováno
nové výdejní okno a upraveno pracoviště pro přípravu jídla. V areálu
školní zahrady jsme nainstalovali lanovou pyramidu. Ve školním klubu
byl v listopadu pořízen speciální taneční povrch baletizol, který bude
sloužit žákům Základní umělecké školy Uh. Hradiště k výuce baletu.
Počátkem června dostala nová střecha naší školy nové obyvatele. Kdopak se nám to uhnízdil na komíně? Přece bílí čápi. Každý den
jsme pozorovali, jak krásně krouží, jak si obhlíží terén a také, jak si staví
Lyžařský kurz
a postupně rozšiřují hnízdo. Naši pozornost přitahoval i jejich vítací ce2020
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remoniál s hlasitým klapotem zobáků. Zdá se, že se jim na komíně školy
zalíbilo, a budeme rádi, když k nám přiletí za rok zpátky a odchovají tu
možná i své potomstvo. Potom bychom uvažovali i o umístění kamerového systému, abychom také obyvatelům obce mohli zprostředkovat
potěšení z pozorování.

Čapí hnízdo
A byl tu konec školního roku. Hodnocení vzdělávání za 2. pololetí
školního roku probíhalo na základě podkladů získaných při vzdělávání
na konci 2. pololetí, zhodnotili jsme samozřejmě individuální podmínky žáků pro domácí přípravu a distanční výuku. Tuto druhou polovinu
školního roku bez výletů, neproběhlých akcí a projektů jsme ukončili
vydáním vysvědčení 30. června 2020.
Nyní pojďme říci, co tato situace znamenala pro nás, učitele. Tato
nová situace nás zastihla zčásti nepřipravené, neboť jsme s distanční
výukou ještě doposud neměli žádné zkušenosti. Stejně na tom byli naši
žáci, ale i rodiče, kteří často až po práci museli pomáhat svým dětem,
zejména na 1. stupni, s přípravou, což bylo pro ně velmi náročné a určitě mnohdy i vyčerpávající. Distanční výuka, dle mého názoru, asi nikdy
plnohodnotně nenahradí tradiční výuku, která je založena na přímém
kontaktu s žáky. Na druhou stranu, jak se říká, vše zlé je k něčemu dobré, tak on-line výuka, která vyžaduje znalosti vyšší úrovně, v nás vyburcovala potřebu více se vzdělávat a zdokonalovat v oblasti multimédií.
Na další vlnu uzavření škol v novém školním roce 2020/2021 jsme tedy
byli mnohem lépe připraveni, jen jsme nečekali, že to bude tak brzy.

Píše se nový školní rok 2020/2021.
Už první školní den proběhl netradičně, v rouškách. Přivítali jsme
prvňáčky, které povede na 1. stupni třídní učitelka Mgr. Ivana Gabrielová,
a ostatní žáky v jejich třídách, nikoli v tělocvičně, jak bývalo vždycky zvykem.
Prvňáčci se ještě stihli skamarádit, společně se vyfotit, absolvovat
vycházku Bobří stezkou, naučit se několika písmenkům a mnohému dalšímu…. A sotva se trochu rozkoukali a sžili s rytmem školy, tak to přišlo.
Lanová pyramida

Nová podlaha - baletizol - ve školním klubu k výuce
baletu
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Bobří stezka Vřesovice - 1. třída
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Přivítání prvňáčků 1. školní den
Od 14. 10. 2020 došlo opět k uzavření škol. Mezitím byla uzákoněna povinnost žáků distančně se vzdělávat. Od tohoto dne opět vyučujeme distančním způsobem, využíváme on-line hodiny a jsme každý den
s žáky v kontaktu. Potýkáme se samozřejmě i s problémy, a to hlavně
technického rázu, ale i jiného druhu. Někdy nás zlobí spojení, takže se
někdo ani nepřipojí, neslyšíme se, seká se to, jindy se žákovi podaří na
hodinu zapomenout.
Od 18. 11. 2020 se nám vrátili do školy prvňáčci a druháci.
Hurá!!!!!!!!!!!! Děti se do školy těšily, největším tahákem pro ně byli jejich spolužáci, kamarádi a samozřejmě jejich třídní učitele. A teď snad
situace bude určitě jen lepší a lepší.
Vždycky Vás v předvánočním zpravodaji seznamujeme s tím, jak to
chodí v naší škole v tomto čase, co děláme a jak se připravujeme na
Vánoce. Myslím, že Vánoce jsou opravdu dobrý důvod k tomu, abychom
se v čase před nimi konečně všichni opět ve škole sešli. Nechme toto

Bramboriáda
2020

přání rozvinout v našich představách. Posloucháme vánoční koledy, vidíme krásné andílky a vločky, jak poletují nad našimi hlavami, cítíme
vůni perníčků linoucí se z kuchyňky, ve které je děti pečou. Na střední
chodbě stojí ozdobený vysoký smrk a pod ním jdou dárečky a přáníčka.
Rozdáváme si vzájemně dárky a přejeme si srdečně vše dobré. Kolem
toho všeho pozorujeme hemžení dětí, jejich oči a úsměvy, které vyzařují spokojenost a radost.
Předpokládám, že v době, kdy budete číst tento zpravodaj, už budou vánoční svátky, proto se patří vyslovit na závěr přání. Dovolte mi,
abych Vám za všechny zaměstnance naší základní školy popřála krásné,
šťastné a klidné Vánoce. Nový rok ať Vám přinese novou naději, radujte
se z maličkostí, buďte hlavně zdraví a mějte se rádi.
Mgr. Milena Vaculíková, zástupkyně ředitele
Mgr. Petr Orlický, ředitel školy

Prvňáčci
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Bramboriáda

Bramboriáda

Konzultace

Kurz první pomoci

Kurz první pomoci

2. třída

Boršice - Turnaj ve vybíjené
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Dětský folklorní soubor Klimentek
Máme za sebou další rok a opět se setkáváme v krásném předvánočním čase u Osvětimanského zpravodaje.
Jak bychom uplynulý rok zhodnotili? Začal tak, jako každý jiný, rok
plný plánů, nápadů, vystoupení a hlavně energie se naučit nový program a následně ho ukázat všem našim příznivcům.
Začněme tedy od začátku. Protože jsme se od podzimu poctivě věnovali přípravě na oslavu desátého výročí, rozhodli jsme se v lednu se
staršími dětmi vyrazit na soustředění. Nejenom že takový pobyt stmelí kolektiv, ale právě společný víkend se nese v duchu zkoušení tanců
a nových vystoupení. Od pátku až do neděle jsme byli ubytování ve
Bzenci, společný čas jsme také věnovali kolektivním hrám a procházkou po okolí. Domů jsme si odvezli nejenom spoustu zážitků, ale také
jsme se naučili většinu programu, který jsme chtěli předvést na plánovaním výročí souboru.
Druhý únorový víkend se v naší obci konala fašaňková obchůzka,
nemohli jsme chybět. Do průvodu jsme vyrazili v hojném počtu, a tak
spoluobčané mohli vidět spoustu krásných masek. Děti se přestrojily
například za ženicha s nevěstou, cikánky, babky a taky trpaslíky. Nechyběly ani sestřičky a doktoři, kdo by v té době ještě tušil, jak důležité
postavy to jsou. :)
Přehoupli jsme se do druhé poloviny února a začali s celkovou
organizací našeho výročí. Obě skupinky dětí pilně trénovaly svůj program, vedoucí vymýšleli a objednávali ocenění a dárkové předměty.
Stihli jsme uspořádat společnou schůzku mladší i starší skupinky, chasy
a cimbálové muziky, kde jsme se domluvili na pořadí programu, naplánovali termíny generálek a pustili jsme se do posledních dnů před
očekávaným datem čtvrtého dubna.

Bohužel, situace byla den ode dne horší, stále více akcí bylo zakázáno či omezeno, ale my jsme stále doufali, že se celá situace uklidní.
Nestalo se tak, a proto jsme v polovině března termíny oslavy zrušili
a začali řešit náhradní termín.
Oslavili jsme netradiční Velikonoce a zkoušky souboru se dále nekonaly, a tak jsme museli zrušit i folklorní festiválek. A doufali jsme, že od
září bude situace zase v pořádku.
Prázdniny utekly jako voda a září začalo tím, jak vlastně skončilo na
jaro. Rušila se a odkládala jedna akce za druhou. Jako první se zrušily
Slavnosti vína v Uherském Hradišti. I přesto se obě skupinky souboru
začaly opět scházet, protože během prázdnin byl stanoven nový termín
oslav, a to poslední víkend v říjnu, a také jsme se připravovali na hody
v naší obci. V rámci vývoje současné situace se začalo počítat s tím, že
oslava i hody proběhnou v omezenějším programu, dle nařízených
opatření. Stejně jako na jaře se nám nepodařilo uskutečnit ani oslavy
a hody v obci byly také zrušeny.
V současné chvíli se nesmíme scházet, proto všichni v souboru věříme, že bude co nejdřív lépe. Doufáme, že po novém roce budeme moci
opět obnovit zkoušky a v rámci možností co nejdříve oslavy uspořádat.
Přejeme Vám všem hlavně zdraví, které je v dnešní době to nejdůležitější. Během vánočních svátků načerpejte spoustu pozitivní energie
a síly do dalších dní. Věřme, že zase bude líp a budeme se moci vrátit
k normálnímu životu, nejenom běžnému, ale i tomu kulturnímu. Života plného zpěvu, tance a dobré nálady bez vrásek na čele.
Krásné Vánoce a šťastný nový rok přejí děti z Klimentku!
Za DFS Klimentek Romana Pelikánová

Soutředění Bzenec
2020
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Soustředění ve Bzenci

Fašaňk
16
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Fašaňková obchůzka

Klub důchodců
Štěstím ve stáří je harmonie se sebou samým
Štěstím ve stáří je netrpět bolestí
Štěstím ve stáří je nesbírat věci, ale zážitky
Stáří patří k životu tak, jako k lesu patří i staré stromy
Mladé i staré stromy rostou pohromadě,
nepřekážejí si, ale doplňují se.
První zmínka o založení Klubu důchodců, jak jsem se dočetla, byla
v Osvětimanském zpravodaji z roku 2001. Velkou zásluhu na jeho založení měla paní Věrka Mičková, která se plných 15 let starala, že se
důchodci scházeli každou třetí neděli v měsíci, připravovala program,
zajišťovala kulturní vložky a návštěvy besed a zájezdů.
Od roku 2002 vykonává funkci pokladní paní Blažena Študentová.
Spolu s paní Annou Zálešákovou se starali o obsluhu. V té době se scházelo 30 - 35 důchodců.
Tradici nerušíme a také se scházíme každou třetí neděli. V letošním
roce jsme na přání přidali ještě každé druhé úterý, kdy na Žabím rynku
opékáme špekáčky a zpíváme při harmonice. Při kulatých a půlkulatých
narozeninách dostane oslavenec kytičku a malý dárek.
Z důvodu mimořádného opatření (nouzový stav, zákaz kulturních
2020

akcí, shromažďování) jsme se naposled sešli v srpnu. Pro důchodce,
kteří žijí sami, nebo ty, kteří zůstanou přes den sami, když rodinní
příslušníci odchází do zaměstnání a vrací se večer, je samota dlouhá
a těžká. Již se doptávají, kdy tato situace skončí, abychom se mohli
opět sejít. Snad se nám to na Vánoce podaří, musíme být trpěliví.
Pokud ne, přeji všem seniorům a občanům Osvětiman, abychom
byli trpěliví a přežili vánoční svátky i Nový rok v pohodě a sešli se všichni ve zdraví v roce 2021.
Dovolte mi, abych se s vámi podělila o zveřejněný článek na internetu, kde píše 83letá žena své přítelkyni:
Moje milá,
více čtu a méně uklízím. Sedím na lavičce a obdivuji výhled na podzimní barevnou přírodu,trávím více času s přáteli a méně času prací.
Nic neschraňuji a už používám svůj nejlepší porcelán a sklo při každé
příležitosti, na nákup nosím své nejlepší sako.
Neschovávám svůj nejlepší parfém a používám ho pokaždé když chci.
Slova jako je „někdy“ a „jednou“ se z mého slovníku vytrácejí. Pokud
existuje něco, co stojí za to vidět, slyšet nebo dělat, CHCI to vidět, slyšet
a dělat nyní!!!
Všichni bereme svůj život jako samozřejmost, nejsem si jistá, co by
17
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dělali lidé, kdyby věděli, že je nečeká žádný zítřek - myslím, že by volali
Každé ráno, každá minuta, každé nadechnutí je opravdovým dasvým rodinám a nejbližším přátelům.
rem.
Možná by volali bývalým přátelům, omluvili se a zavřeli dveře za
minulostí. Možná by byli naštvaní a bylo by jim líto, že svému manželovi
Přeji všem všechno dobré.
a rodičům neříkali dost často, jak moc je mají rádi.
Za klub důchodců Jiřina Křemečková

Klub žen
Letošní rok byl pro náš městys velmi chudý na kulturní akce pro
všechny složky. Po tom, co se k nám po Novém roce nastěhoval nezbedný skřítek COVID-19, střídala se mimořádná opatření, nouzový stav …
a všechno bylo zrušeno.
Klub žen stihl zorganizovat pouze jednu akci, a to karneval pro děti.
Letos se děti bavily v programu pod názvem – Kouzelné hrátky s Jirkou
Hadašem. Měl připraveny tanečky, písničky a spousty zábavných her,
při kterých si děti zasoutěžily a dostaly sladkou odměnu. Díky sponzorům připravily členky Klubu žen bohatou tombolu.
Doufejme, že se děti příští rok mohou těšit na další setkání s Jirkou
Hadašem.
Příjemné svátky vánoční, mnoho pohody a zdraví v příštím roce
všem občanům přejí
členky Klubu žen
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Sbor dobrovolných hasičů
Celý rok 2020 byl u Sboru dobrovolných hasičů negativně ovlivněn toho zpravodaje. O její úspěšnosti Vás budeme informovat příště.
probíhající pandemií Covid-19 stejně jako u většiny jiných spolků a odKrásné Vánoce, hodně zdraví a doufejme, že rok 2021 bude lepší
větví. I proto byla naše činnost ve velké míře omezena.
než předchozí.
Zásadní událostí, která proběhla až po vydání posledního čísla
To Vám přejí Vaši HASIČI.
zpravodaje, byly volby do výboru SDH. V těchto volbách byl zvolen
Patrik Slovák, jednatel SDH
nový výbor ve složení - Martin Mlčák (člen výboru), Věra Fialová (revizor), Ondřej Šmukař (pokladník), Patrik Slovák (jednatel), Michal Mlčák
(velitel), Lubomír Geryšer (místostarosta) a starostou SDH se stal Pavel
Klimek, který po dlouhých letech vystřídal Jaroslava Kachtíka.
Tradicí se stalo, že první akcí plesové sezóny v Osvětimanech bývá
Hasičský bál. V letošním roce proběhl již sedmý ročník a opět byl velmi
úspěšný. Doufejme, že se i v roce 2021 bude moci uskutečnit…
Díky nouzovému stavu bylo zrušeno stavění máje, okrskové závody,
pravidelné schůze členů i výborové schůze.
Krátce po uvolnění opatření byla otevřena “Osvěžovna U Hasičů”.
Tentokrát kvůli počasí ne na Nové louce, ale kvůli špatnému počasí přímo u hasičské zbrojnice. I přes tuto změnu se akce vyvedla a bramboráky a pivo všem chutnaly.
V průběhu měsíce září proběhl sběr železa. Všem, kteří přispěli,
mnohokrát děkujeme.
Poslední akcí pořádanou SDH v letošním roce je sbírka pomoci pro
Uherskohradišťskou nemocnici s názvem “NEVZDÁVEJTE TO!”. Sbírka vitamínů a ostatního potřebného materiálu bude ukončena po uzávěrce

2020

19

Osvětimanský zpravodaj

www.osvetimany.cz

Zásahová jednotka – JSDHO Osvětimany 2020
Vážení spoluobčané,
činnost výjezdové jednotky hasičů Osvětiman probíhala v první
čtvrtině roku klasickým způsobem, což znamená, že se konaly měsíční
školení a výcviky. Měli jsme možnost vyzkoušet všechna čerpadla, která
má jednotka k dispozici a přidal se jeden zásah, který se týkal odstranění
spadlých stromů. Koncem března však začala platit postupně opatření,
která měla zmírnit šíření koronaviru, a tak školení a výcviky byly pozastaveny. Naše jednotka samozřejmě byla i nadále připravena k výjezdu
a pomoci. Ve spolupráci s panem starostou byla vytvořena tabulka okamžité pomoci, kde byli hasiči jmenovitě sepsáni i s denními časy, kdy
jsou ihned k dispozici a připraveni pomoci občanům. Této formy nakonec nebylo aktivně potřeba, ale projevila se dobrá součinnost s úřadem
městyse.
Počty zásahů se začaly navyšovat od měsíce dubna. Dvakrát, v rozmezí necelých dvou týdnů, byl vyhlášen poplach kvůli nahlášenému
požáru rodinného domu v Osvětimanech. V obou případech byli místní
hasiči na místě jako první, zásah prováděli v dýchací technice a byli na
místě nápomocni až do likvidace požáru. Hasiči v průběhu jara několikrát
vyjeli na odstranění stromů v okolí Osvětiman, dále likvidovali obtížný
hmyz, hasili hořící slámu za Medlovicemi a pomáhali ZZS při transportu
osoby do sanitky z nepřístupného terénu v Osvětimanech.
Začátek letních měsíců byl pro hasiče poklidný, co se týče zásahů
a jednotka se tak zaměřila na výcvik a opakování základních znalostí,
které je nutné, aby všichni znali. Ke konci července nás operační středisko vyslalo na požár haly do Moravan.
Konec července byl spojený s výstrahou týkající se velmi silného větru, který měl zasáhnout celé území našeho kraje. Většina těchto výstrah
však naštěstí území Osvětiman nezasáhne v takové míře, ale tentokrát

to bylo jinak. K prvnímu zásahu byli místní hasiči vysláni v 20:25 do obce
Medlovice, následně zasahovali v Osvětimanech a pak ve směru na Ježov.
Na zbrojnici se vrátili ve 22:00 a během této doby provedli zásah na pěti
různých místech a odstranili celkem 7 popadaných stromů. Když se vrátili
domů, asi nikdo netušil, že jejich odpočinek nebude mít dlouhé trvání. Siréna se totiž rozezněla znovu půlhodinu po půlnoci. Tentokrát do Vřesovic,
kde byla ulomená větev nad dětským táborem. Po vyřešení události byla
jednotka vyslána směrem na Boršice, kde byl nahlášen další strom. Toto
se však nepotvrdilo, ale ještě jeden strom na naše hasiče přece jen čekal,
a to u obce Vážany. Zpět na zbrojnici se vrátili těsně před 3. hodinou ráno.
O prázdninách nás čekali ještě dva zásahy, požár dvoukilové propanbutanové lahve a pátrání po pohřešované osobě. Podzim se jeví zatím
z pohledu zásahů jako klidný, a tak jeden zásah, který byl nakonec vyhodnocen jako planý poplach, lze považovat za zkoušku bdělosti.
Podzim je však opět spojen s pandemií koronaviru. Hasiči mají k dispozici roušky, které jsme na jaro dostali od HZS, městys Osvětimany nás
vybavil dezinfekcí a sami hasiči doplnili ochranné štíty a několik respirátorů. Jak můžete vidět, jsme i v této době připraveni vyjet na zásah.
Celkový počet zásahů jednotky je k 1. listopadu devatenáct. Z tohoto počtu naši hasiči zasahovali 6x u požárů, 9x se jednalo o technickou
pomoc, 1x o únik ropných produktů, 1x šlo o transport pacienta a 2x
o technickou pomoc na žádost starosty městyse.
Všem hasičům si dovolím touto cestou poděkovat za jejich činnost
a zásahy, které byly letos opravdu náročné a za jejich ochotu ve svém volném čase pomáhat tam, kde je to potřeba.
Vám všem bych rád jménem jednotky hasičů popřál krásné vánoční
svátky a do nového roku hodně zdraví.
Michal Mlčák, velitel jednotky

Rybáři
Rád bych Vás seznámil s tím, co se v našem spolku v tomto roce událo.
V lednu proběhla každoroční výroční členská schůze, kde jsme shrnuli
činnost spolku za uplynulé období a seznámili členy s plánem činnosti na
tento rok.
V průběhu ledna a února proběhl též výdej nových povolenek a byla
zahájena činnost rybářského kroužku pro děti i dospělé k získání rybářského lístku, bohužel toto bylo poznamenáno jarní situací s COVID-19,
tudíž se noví adepti nemohli pravidelně scházet tak, jako v minulých
letech. Nicméně, uchazeči koncem května složili rybářské zkoušky, a přivítali jsme tak nové adepty Petrova cechu v našich řadách. Aktuálně je
v našem spolku organizováno 378 rybářů a rybářek, kteří mají uhrazeno
členství. Naše revíry pravidelně na jaře i na podzim osazujeme obsádkou
kaprovitých i dravých ryb a po letech, které byly obecně chudší na srážky,
jsme v tomto roce měli po celý rok přehradu plně napuštěnou. V jarním
a podzimním termínu jsme se starali i o okolí naší nádrže a Klimentského
20

rybníka, kde jsme prováděli úklid, sečení hráze, břehů a přilehlých prostor.
Finančně i pracovně náročnější akcí v tomto roce byla dlouhodobě
plánovaná rekonstrukce rybářské buňky a okolního zázemí nad hrází
přehrady. Vlastními silami a s pomocí brigádníků z řad našich členů jsme
provedli nový nátěr, zastřešení a úpravu okolního terénu i s přilehlým posezením. Na další rok plánujeme ještě instalaci informačních tabulí pro
veřejnost i rybáře v okolí hráze.
Začátkem léta jsme uspořádali již tradiční rybářské závody, zde jsme
se po několika letech pořádání na revíru ve Vřesovicích vrátili na naši přehradu a závody to byly nadmíru vydařené. Přivítali jsme 86 platících závodníků a závodnic. Letos nám přálo i počasí a jako zajímavost - největší
chycený kapr měl délku 81 cm.
Za všechny rybáře Vám přeji poklidné prožití svátků vánočních a v novém roce hodně zdraví a rodinné pohody.
Vít Klučka, místopředseda
prosinec
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Budování posezení

Buňka po rekonstrukci -závody 2020

Úprava okolí

Jaro - zastřešení buňky

Vysazení kapra před závody

Závody červenec 2020
2020
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Kinokavárna Osvětimany
Vážení filmoví fandové,
letošní rok jsme po dlouhé době udržování provozu a chodu kina
museli z důvodu pandemie Covid-19 promítací sál v březnu uzavřít.
Přišlo to rychle a nikdo v té době nevěděl, na jak dlouho a co to bude
znamenat. I když se během léta situace uvolnila a sály velkých kin se
otevřely, byl požadavek na provoz kina související s dodržením hygienických opatření tak náročný, že jsme se rozhodli vyčkat, až se situace
uklidní a stabilizuje. Bohužel, ani na podzim se nic nezlepšilo a s druhou vlnou přišlo další zklamání a uzavření kin. Příznivě se nevyvíjí ani
situace v kinematografii. Krize se začíná dotýkat filmových distributorů
a všech profesí s nimi úzce souvisejících. Netočí se nové filmy, premiéry
jsou odložené. Již teď je jasné, že někteří provozovatelé neudrží současný stav a kina budou muset zavřít. U nás máme štěstí, že provozovatel
kina městys Osvětimany si uvědomuje přínos kina pro kulturní život
v obci a provoz chce zachovat.
Doufáme tedy, že v roce 2021 se vrátíme do normálního života.
Ustojíme ve zdraví Covid-19 a setkáme se společně v našem kině, kde
se na chvilku odtrhneme od každodenních starostí a problémů a společně s filmovými hrdiny zažijeme nová dobrodružství. Podpoříme tím
nejen kulturu v obci, ale i kinematografii. Bude to potřebovat. Držme si
palce, ať se vše podaří.
Těšíme se na společné setkání s návštěvníky všech věkových kategorií a na rozzářené oči a úsměvy těch nejmenších!
Zaměstnanci kinokavárny Osvětimany

Promítač p. Svatoslav Vašek starší

Smutný pohled do uzavřeného sálu kina

Provoz kina v roce 2020 zajišťovali zleva stojící Marie Marková, Petr Náplava, Svatoslav Vašek starší
a sedící vedoucí kina Marie Náplavová
22
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Areál Skiparku
Osvětimany
Areál Skiparku Osvětimany tímto děkuje všem návštěvníkům za
přízeň v uplynulém roce. Moc si vážíme Vaší přízně i v této nelehké
době, která nás všechny potkala. Věřme, že příští rok bude rokem lepším. Budeme se na Vás ve zdraví těšit, ať už na svahu, v Hospůdce Na
Srubu či Penzionu Malovaný.
Všem přejeme krásné a pohodové vánoční svátky, především hodně zdraví Vám a Vašim blízkým a jen to nejlepší do nového roku 2021.
Kolektiv areálu Skiparku

Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a pokoje,
v novém roce hodně zdraví, štěstí, osobních
a pracovních úspěchů
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