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Vydává Úřad městyse v Olbramovicích

Úřad městyse v Olbramovicích přeje všem občanům
klidné prožití vánočních svátků, hodně spokojenosti a zdraví

v roce 2013

   Z OB SA HU
r In for ma ce sta ros ty
r In for ma ce z far nos ti
r Úva ha nad vá noč ní mi svát ky
r Vý sled ky vo leb do za stu pi tel -

stva kra je
r Ze živo ta ško ly
r Spl ně ná přá ní
r Mok ré vy svěd če ní
r Ško la není jen uče ní
r Per lič ky z vá noč ních la vic
r Ra še lák bez vody
r Po sled ní čtvrt le tí s Kaň kou
r Z čin nos ti So ko la Ol bra mo vi ce
r Spo le čen ská kronika
_________________________
Milé ma min ky, ta tín ci, dě do vé
a ba bič ky, strý co vé a tety a všich -
ni z Ol bra mo vic!
Jsme sice ješ tě malí škol káč ci,
ale i my vám chce me přát: hod -
ně štěs tíč ka, hod ně zdra víč ka.
A také hod ně dár ků pod stro -
meč kem!!!

Vaše děti z mateřské školy    
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Zdá se to až ne u vě ři tel né, ale zase
tady máme vá noč ní svát ky a ko nec
roku. Vět ši ně z nás se zdá, že čas utí ká
čím dál tím rych le ji a ne ú pros ně ji.
Snad si v tom to před svá teč ním čase
na jde te čas na pře čte ní na še ho zpra -
vo da je. Ko nec roku je snad vždy
ča sem bi lan co vá ní, hod no ce ní a před -
se vze tí do no vé ho roku. I my na úřa dě
městy se, jak se říká, uza ví rá me rok,
ale zá ro veň při pra vu je me in ves tič ní
i ne in ves tič ní akce na příští ob do bí.

V le toš ním roce se nám po ved lo pár 
pěk ných akcí, kte ré ved ly ke zlep še ní
živo ta na šich ob ča nů v městy si nebo
ke zkrášle ní na še ho oko lí a vzhle du
městy se.

Prv ní akcí v mě sí ci dub nu bylo
opra ve ní vod ní nádrže v Lid mě ři -
cích. Lo mo vý ká men na opra vu
bře hů nám opět po skyt la fir ma Čes -
ko mo rav ský štěrk a. s. Ce lou opra vu jsme re a li zo va li se
zaměstnanci úřadu městyse. 

Vstup ní brá na na naše pi et ní mís to má ob no ve né omít -
ky, ná tě ry a po ge ne rál ní opra vě je také ko va ná brá na
a část oplo ce ní. Od hřbi to va byl od stra něn vel ko ob je mo -
vý kon tej ner a mís to něho jsou umís tě ny vel ko ob je mo vé
po pel ni ce, kte ré se bu dou pra vi del ně odvážet s ko mu nál -
ním od pa dem. Ur či tě bude ko lem hřbitova větší pořádek
a víc místa na parkování.

Ne má lé úsi lí nás sto jí úpra va a úklid ve řej né ho pro -
stranství. Ze le ných ploch máme čím dál tím více, se ká ní
trá vy a úklid městy se nám vez me tý den prá ce pro šest pra -
cov ní ků a při tom spo tře bu je me 50 - 60 litrů benzinu.

Přes prázd ni ny jsme za ča li s úpra vou za hra dy a dět -
ské ho hřiš tě na naší ma teř ské škol ce. Tato úpra va je
na plá no vá na na dva roky. V le toš ním roce jsme umís ti li
na dět ské hřiš tě nové zá bav né atrak ce, na kte ré nám při -
spě lo část kou 357 000 Kč mi nis ter stvo pro míst ní roz voj. 
Po díl městy se na tuto akci byl ve výši 150 000 Kč. Nové
chod ní ky a te rén ní úpra vy stá ly
620 000 Kč. V příš tím roce v tom to
are á lu vysázíme nové okrasné
stromy a ob no ví me tráv ník včet ně
oplo ce ní ob jek tu. 

 Ve spor tov ním are á lu hřiš tě ká cí -
me sta ré to po ly, kte ré už byly hroz bou 
pro bez peč nost ná vštěv ní ků are á lu při 
spor tov ních nebo kul tur ních akcích
po řá da ných na hřiš ti. Městys mís to
těch to od stra ně ných stro mů pro ve de
no vou vý sad bu.

Agen tu ra ochra ny pří ro dy nám
do po ru či la list na té stro my na pří klad: 
lípu, dub, buk, kte ré pa t ří do nížin -
ných lo ka lit, jako je ta naše.

V pod zim ních mě sí cích bylo snad 
nej ví ce prá ce, ně kte ré plá no va né
nebo i ne če ka né zá va dy jako tře ba
ve řej né osvět le ní na ná měs tí u rad ni -
ce. Tato zá va da byla dlou ho tr va jí cí
a my jsme po řád ne vě dě li, proč nám
i v bez vět ří vy pa dá vá jis tič osvět le ní.

Po mno ha mě ře ních a zkouš kách jsme zjis ti li zá va du na
zem ním ka be lu na pá je ní pra vé čás ti ná měs tí. Chtěl bych
po dě ko vat občanům za shovívavost a trpělivost, než se
závada odstranila.

Vnitř ní část bu do vy rad ni ce se do čka la ge ne rál ní opra -
vy zad ní ho trak tu, a v něm nové ne re zo vé zá brad lí, nově
položená dlažba na scho dech a chod bě. V celé čás ti byly
opra ve ny omít ky, sníženy pro vě še né stro py sád ro kar to -
nem a nově natažené roz vo dy elek tric ké ener gie, včet ně
po čí ta čo vých roz vo dů. Celá tato opra va byla fi nan co vá na 
městy sem ze své ho roz počtu ve výši 380 000 Kč. V příš -
tím roce opra ví me ob řad ní místnost a kancelář starosty. 

No vé ho chod ní ku včet ně ná jezdů a par ko va cích míst
se do čka li ob ča né čás ti Lid mě řic od kou pa liš tě smě rem ke 
kap lič ce. Tato in ves ti ce stála 357 000 Kč.

Na náš zá měr, pře bu do vat bu do vu sta ré ško ly u kos te -
la na dům s chrá ně ným byd le ním, bu de me mít do kon ce
roku vy da né sta veb ní po vo le ní. V příš tím roce se bu de me
snažit na ten to zá měr zís kat do ta ci. Pro jek to vá příprava

Informace starosty
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stála 330 000 Kč.
Nemalé ná kla dy jsme vy na ložili na pro jek to vou pří pra vu a se psá ní

žádos ti s pří lo ha mi na vý stav bu splaš ko vé ka na li za ce. V sou čas né době 
nám bylo sdě le no ak ceptač ní čís lo, což zna me ná, že po třeb né pod kla dy 
k zís ká ní žádos ti jsou zpra co vá ny bez zá vad. Vy pra co vá ní pro jek tu se
žádos tí stá lo 660 000 Kč. Jak je vi dět, cel kem hod ně fi nan cí jsme in ves -
to va li do pří prav na růz né zá mě ry a akce v le toš ním roce. Mohu Vám
ale sdě lit, že opro ti roku 2011, kdy jsme měli na běžném účtu zů sta tek
ve výši 15,3 mil ko run, se nám ten to zů sta tek po da řil na vý šit na
18,4 mil. ko run. Stá le si tak vy tvá ří me fi nanč ní re zer vu na naše in ves -
tič ní akce.

V příš tím roce chce me požádat o sta veb ní po vo le ní na vý stav bu
ví ce ú če lo vé haly u hřiš tě. Tato ví ce ú če lo vá hala by ur či tě po moh la
zvý šit spor tov ní, kul tur ní a spo le čen ské vyžití nás všech.

V příš tím roce bude také do kon če na re kul ti va ce sklád ky a opra -
va ryb ní ku Raše lá ku. To celé nás bude při bližně stát asi 1,6 mil.
korun a ostat ní ná kla dy bu dou hra ze ny ze získané do ta ce Stát ní ho
fon du život ní ho pro stře dí a ev rop ských zdrojů.

V sou čas né době se sta vu je a schva lu je za stu pi tel stvo městy se
roz po čet na příští ob do bí. Ně ko mu se může zdát, že máme vý da je
vyš ší než pří jmy a že po klad na městy se se do stá vá tam, kam by ne -
mě la. Troš ku Vám vy svět lím sestavování rozpočtu.

Do roz počtu mu sí te za po čí tat in ves ti ce, na kte ré máte daný pří -
slib, ale pro pla ce ní ná kla dů od ně ja ké ho fon du do jde až po skon če ní
vý stav by nebo vy dá ním ko lau dač ní ho roz hod nu tí, po pří pa dě zá vě -
reč né zprá vy. Dal ší pří pad je na pří klad ten, že máte zá měr za čít
s ně ja kou vý stav bou, ale ješ tě ne má te při slí be no fi nan co vá ní akce,
pro to tuto před po klá da nou část ku dáte do roz počtu a fi nanč ní pří slib 
do sta ne te v prů bě hu ka len dář ní ho roku. Chtěl bych však ješ tě po -
dotknout, že ke každé žádos ti o fi nanč ní pří slib musí být zho to ve na
pro jek to vá do ku men ta ce s vý ka zem vý měr a po pří pa dě i zís ká no
sta veb ní nebo územ ní po vo le ní. Tato část je pla ce na z vlast ních
zdro jů. Chce me být připraveni, na každou možnost získání nějaké
finanční podpory z různých resortů a zdrojů.

Mohu Vás ujis tit, že v žád ném pří pa dě si městys Ol bra mo vi ce ne -
bu de brát ně ja ký fi nanč ní úvěr na své zá mě ry s vý jim kou nut nos ti
vý stav by splaš ko vé ka na li za ce. O přes ném hos po da ře ní Vás bu de me
in for mo vat do mě sí ce červ na ná sle du jí cí ho roku při schva lo vá ní zá -
vě reč né ho účtu městy se  Ol bra mo vi ce za rok 2012. Po kud bu de te mít
zá jem o in for ma ci k hos po da ře ní městy se, můžete se kdy ko li ob rá tit
na mne nebo na účet ní městy se.

Vážení spo lu ob ča né, jmé nem za stu pi tel stva městy se Ol bra mo -
vi ce a jmé nem svým Vám pře ji klid né a pří jem né prožití vá noč ních
svát ků, hod ně spo ko je nos ti a zdraví v  roce 2013.

R. H.

Z farnosti
Milí přá te lé,

Vánoce jsou za dveř mi, pro to bych vám rád
na psal, jaký bude pro gram vá noč ních bo ho služeb 
a ji ných akcí v naší far nos ti. Ale ješ tě před tím pár
in for ma cí o tom, co se le tos po da ři lo.

Stá le pro bí ha jí cí akce vý mě ny oken po stou -
pi la do před po sled ní fáze, z 28 oken zbý vá
vy mě nit už jen 6 + 2 malá. Pev ně vě řím, že se to 
po da ří do kon čit v příš tím roce. Díky pří z ni vé -
mu po ča sí se po da ři lo udě lat nové šam brá ny
a opra vu řím sy na vý chod ní čás ti fa sády včet ně
olí če ní. Hlav ní po díl na tom má zed nic ký mis tr
p. Cih la, za což mu pa t ří vel ký dík! Dal ším po -
či nem bylo vy vložko vá ní ko mí na, kte rý byl
v ka tastro fál ním sta vu a za kou pe ní a in sta la ce
kot le na tuhá pa li va, s tím se "svez la" úpra va
ve de ní do kan ce lá ře, aby byly trub ky více skry -
té a ne hyz di ly in te ri ér. Do vá noc se snad po da ří
za čis tit omít ky ko lem no vých oken v kan ce lá ři, 
kte rá tak vel mi zís ká. Zmí ně né prá ce tý ka jí cí se 
to pe ní byly fi nanč ně do sti ná klad né, mu sel
jsem vel kou část hra dit ze své ho, ale tře ba se to
ně jak vrá tí. V této sou vis los ti dě ku ji všem, kte ří 
jste při spě li do sbír ky ko na né o Du šič kách, vel -
mi to po moh lo. Dal ší sbír ka bude o svát cích.
V této době vy pl ňu ji žádost o pří spě vek na vý -
mě nu elek tro in sta la ce v kos te le, kte rá už také
není vy ho vu jí cí. Ji nak jsem rád, že po celý rok
byl využíva ný far ní sál Ef fa ta a že se tam všem
líbí ☺.

A nyní už ke svá teč ní mu času. Štěd rý den le -
tos při pad ne na pon dě lí, a půl noč ní bude
tra dič ně ve 22 ho din. Slav nost Ježíšo va na ro ze ní 
bude v úte rý 25. 12., bo ho služba v 10 ho din. Po -
tom ve čtvr tek 27. 12. v 18 ho din požehná me
víno. Mys lím, že se osvěd či lo požehná ní v kos -
te le a po kra čo vá ní v sále, tak to tedy bude i le tos.
V ne dě li 30. 12. bude mše sv. ze svát ku sv. Ro di -
ny v 10 ho din, stej ně jako 1. 1. 2013, tedy na
Nový rok, kdy sla ví me slav nost Mat ky Boží.
Po tom bude ne dě le Zje ve ní Páně - Tří krá lů, bo -
ho služba bude "dět ská" a bu de me při ní žehnat
zla to, ka didlo, kří du a vodu. Od po led ne po tom,
asi ve 14 ho din, bych vás rád po zval do sálu na
pro mít nu tí krás né ho fil mu, o kte rém jsem mlu vil 
tuto ne dě li. Víc ne bu du pro zra zo vat, ale sto jí za
po dí vá ní a roz hod ně to není jen pro vě ří cí….Je
ame ric ký se slo ven ský mi ti tul ky. To je tedy
z vá noč ní ho pro gra mu snad všech no. 

A na ko nec dě ku ji všem, kte ří jste jak ko liv
při spě li v le toš ním roce ke stá lé mu růs tu naší
far nos ti. K tomu, že se tu všich ni cítí dob ře,
včet ně ná vštěv od ji nud, že se s va ším při spě -
ním pra cov ním a fi nanč ním po da ři lo mno ho
udě lat, že je stá le čis tý a na zdo be ný kos tel, za
úklid na faře, za zpěv a za mno ho dal ší ho. Budu 
rád, když si vás co nej víc při jde vy pro sit Boží
požehná ní do no vé ho roku 1. 1. 2013, aby chom 
moh li i na dá le po kra čo vat ve všem dob rém.
Díky za všech no a těším se na setkání
o Vánocích i v příštím roce.

Váš farář Jan Fiala
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Blíží se vánoč ní svát ky a s nimi ně ko lik dní vol na, na
kte ré se mno zí tě ší me. Za tyto svát ky však vdě čí me na šim
před kům, kte ří byli křesťané a vy do by li si v prů bě hu his to -
rie možnost dů stoj ně osla vit Na ro ze ní Ježíše Kris ta. Ne by -
lo to vždy leh ké a byli zde mno hé ten den ce Vá no ce za stí nit
ně čím ji ným, nebo je zce la zru šit. Asi by se tito naši před ci
di vi li, jak lhos tej ně mno zí dnes k osla vě Vá noc při stu pu jí -
a to nejen Vá noc, ale i ji ných na šich tra dič ních svát ků, kte -
ré na hra zu jí růz ný mi Hel lowee ny, pá le ním ča ro děj nic, Va -
len tý nem a pros tě vším, co při ná ší ko merč ní úspěch a akč ní 
zá ba vu.

Naši před ko vé totiž do ne dáv na dob ře vě dě li, co se
o Vá no cích sta lo a ja kou to má pro každého člo vě ka ne -
smír nou cenu. Vě dě li, že člo věk ne byl při ve den z ne by tí
v bytí, aby žil jako zví ře, ale ke spo le čen ství s Bo hem.
K tomu měl člo věk ně kte ré vlast nos ti spo leč né s Bo hem.
Hříchem se však Adam s Evou a jejich po tom stvo do sta li
do sta vu, v němž je vět ši na lid ských vlast nos tí od liš ná od
Boha. Nej mar kant něj ším pří kla dem je smr tel nost. A prá vě
o Vá no cích se Boží Syn rodí jako Syn člo vě ka, aby tuto - od 
Boha od liš nou - vlast nost při jal na sebe a člo vě ku tím dal
ne smr tel nost, vlast nost pa t ří cí Bohu. A kdo by ne chtěl být
ne smr tel ný? Naši křesťan ští ro di če a pra ro di če po této ne -
smr tel nos ti toužili a zna li k ní ces tu. Mo der ní člo věk však
tuto myš len ku za vr hl a ces tu k ne smr tel nos ti si svým ne vě -
rec tvím a svět skou do mýš li vos tí úpl ně za hra dil. Bůh ale
dal li dem svo bo du a k ni če mu nás ne nu tí a tak každý bude
mít to, co si pře je. Ten, kdo si víru a Boha ne pře je, ten Ho
také ne bu de mít, a to ani po smr ti.

Zá klad ní tezí svát ků Na ro ze ní Páně je: Bůh se stal člo -
vě kem. Bůh se tedy nemůže na ro dit jako zví ře, ale může se
vtě lit do člo vě ka. Tuto zá sad ní od liš nost člo vě ka od zví ře te 
je prá vě v naší době nut né ne u stá le dů raz ně při po mí nat. Li -
dem dnes lídři ma te ri a lis tic ké vědy ne ú nav ně vtlou ka jí do
hla vy: "Jste jen tro chu lep ší zví řa ta. Vy vi nu li jste se z živo -
či chů. Jste in te li gent ní opi ce - nic víc." Toto tvr ze ní by naši 
před ko vé ješ tě do ce la ne dáv no považova li za na pros tou ší -
le nost. Vtlu če te-li totiž člo vě ku, že se sa mo vol ně vy vi nul
z opi ce, ztra tí pak jed nak víru ve Stvo ři te le a potažmo ve
Spa si te le, ale také ztra tí se be úctu. Nej čas tě ji se pro to se -
tká me s hle dá ním po dob nos ti člo vě ka se zví ře tem tam, kde
jde o to ospra ve dl nit lid ské pudy a váš ně, či jak se tvr dí -

osvo bo dit lidi ode všech mo rál ních ome ze ní a pout a při -
vést ho ke svo bo dě bez uzd né živo čiš nos ti, či ješ tě lépe ře -
če no, do ot roc tví nej hrub ších tě les ných váš ní.

Avšak jde zde ješ tě o něco mno hem hlub ší ho. Je to útok
na pod sta tu lid ské oso by. Je to sna ha uči nit z lid ských osob
pou hé stá do je din ců. Totiž to zá sad ní, čím se liší každý člo -
věk od zví ře te, je sku teč nost, že je oso bou. V ma te ri a lis tic -
kém svě to ná zo ru se však člo věk stá vá pou hým je din cem,
tj. jed ním z mno ha, ku sem ze stá da, a podle toho se s ním
také za chá zí. V pojmu “oso ba” je na o pak obsažena veš ke rá 
vzne še nost člo vě ka. Za ter mí nem “je di nec” se však ne -
skrý vá nic. Pro to v dneš ní době, tak ho ledba jí cí se tzv. hu -
ma nis mem, zažívá me ta ko vé opo vr ho vá ní je din cem, jaké
ni kdy ne by lo, zvláš tě pak ně ja kým slab ším je din cem, člo -
vě kem handica po va ným, sta rým, ne moc ným, ne za -
městnaným, ale i po cti vým a pra co vi tým, avšak buď ne pro -
duk tiv ním ane bo pou hým jed ním z mno ha - "strojem" k vý -
děl ku.

Prá vě vá noč ní svát ky nád her ně uka zu jí zá sad ní od liš -
nost člo vě ka od zví řat. Člo vě ka (lid skou při ro ze nost) na
sebe ob lé kl Boží Syn - Ježíš Kris tus. Svát ky Na ro ze ní Páně 
jsou sil ným pra me nem, z něhož lidé mo hou v každé době
na čer pat ztra ce nou se be úctu. A tak tu upro střed svě ta,
který se dob ře sta rá o to, aby lidé co nej čas tě ji čet li v no vi -
nách, ko lik ge ne tic ké ho kódu má člo věk spo leč né ho se
šim pan zem nebo tře ba s ba ná nem, sto jí Cír kev a zvěs tu je,
že člo věk byl Bo hem stvo řen jako ho to vý, a že Boží Syn se
před pou hý mi dvě ma ti sí ci let na ro dil jako člo věk, aby tím
spo jil lid ství s Bo hem. Mno zí lidé si dnes ne chá va jí vy pra -
co vat vlast ní ro dokme ny, ale ješ tě jsem ne vi děl, že by si
ně kdo na po čát ku kme ne své ho rodu na psal ŠIM PANZ. To 
vě dě li i naši před ko vé, a pro to by s námi asi ne mě ni li naši
du chov ní ne vzdě la nost, naše opo vr ho vá ní lid ský mi je din -
ci, opo vr ho vá ní zá klad ní mi zku še nost mi ge ne ra cí a naši
pýchu.

Naši před ko vé by vá noč ní svát ky osla vi li s vděč nos tí
nejen za zdra ví celé ro di ny, jak to mno zí dnes také dě lá me,
ale i s úctou k Bohu za vel ký dar ne smr tel nos ti, kte rý mám
zce la ne zišt ně da ro val. Ta ko vé prožití Kris to va Na ro ze ní
s úctou k před chá ze jí cím ge ne ra cím i k Bohu bych přál
i vám.

prot. Karel Podracký

Úva ha nad vá noč ní mi svát ky

Vý sled ky vo leb do za stu pi tel stva kra je u nás v Ol bra mo vi cích 
ve dnech 12. - 13. 10. 2012

Z cel ko vých 864 vo li čů při šlo vo lit 275 lidí, což je 32 %.
Bylo 272 platných hlasů.

Zví tě zi la ČSSD  -  103 hla sů  =  37,8 %
dále KSČM  -  75 hla sů  =  27,6 %
KDÚ-ČSL  -  22 hla sů  =  8,1 %

ODS  -  17 hla sů  =  6,3 %
a  Mo ra va né  -  10 hla sů  =  3,6 %.

Dě ku je me všem vo li čům za účast.
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Spl ně ná přá ní
Naše ško la chce při pra vit naši mla -

dou ge ne ra ci na bu dou cí život ve všech
ob las tech tvor by osob nos ti. Do pl ňu je
vzdě lá va cí pro ces o ne tra dič ní a pro děti
za jí ma vé vý chov né mo men ty. Děje se to 
for mou akcí, jež do pl ňu jí vý u ku a ná zor -
ně po má ha jí žákům zís ká vat správ né lid -
ské kva li ty a roz ši řo vat je jich život ní
ob zor.  Uči te lé při pra vu jí pro děti řadu
po řa dů s té ma ti kou drog, kri mi na li ty
mlá deže, ši ka ny, práv ní ho vě do mí, po -
ru chy příjmu po tra vy aj. 

V pod zim ní čás ti se nej men ší žáci zú -
čast ni li ná vštěvy knihov ny v Mo rav s kém 
Krum lo vě. Děti se zú čast ni ly růz ných
sou těží, do prav ní vý cho vu si zpes t ři ly na
do prav ním hřiš ti v Mi ro sla vi, hu deb ní
vý cho vu ná vště vou kon cer tu ví tě zů Vé -
mys lic ké Lyry. Všech ny děti, kte ré se zú -
čast ni ly pla vec ké ho vý cvi ku ve Zno jmě,
umí pla vat, žáci 8. a 9. r byli na ex kur zi
v Pra ze. Ně kte rá vy stou pe ní na šich žáků
spat ři li i v okol ních ves ni cích. 

Do kon ce roku če ka jí na děti ješ tě tyto  
pro gra my: Vos ko vé kouz le ní na svíč ce,
Pe dig, Drá tě ná ko me ta, Sví cín ky s ba rev -
ným efek tem, Vos ko vé kouz le ní na svíč -
ce, Kra bič ka na pře kva pe ní. V pro sin ci
žáci po je dou do kina ve Zno jmě,  ně kte ří
vy stou pí s pro gra mem vá noč ních pís ní
a ko led v ol bra mo vic kém kos te le.

Naše ško la po řá dá tra dič ní akce. Jed -
nou z nich je sběr pa pí ru. Pe ní ze jsou
použity na zlep še ní vý zdo by ško ly, ceny 
pro žáky a na po tře by. Rada ro di čů za -
kou pi la pro děti dár ko vé ba líč ky, kte ré
roz da li čer ti, Mi ku láš a an dě lé před sta -
vo va ní žáky 9. roč ní ku. 

V naší ško le pů so bí sou kro má ško la
Ya ma ha, umožňu je me stu den tům vy so -
kých škol pro vá dět pra xi na naší ško le:
Pod hráz ský To máš, Aksa mi to vá Ane ta,
Di mi t ro va Ket ty.  V sou čas né době  žáci
při pra vu jí před tan če ní na ples, kte rý
bude v pá tek 25. 1. 2013. Žáci 9. roč ní ku
bu dou od led na na vště vo vat di va dlo ve
Zno jmě.

Velmi důležitou akcí ško ly bylo  za se -
dá ní Sdružení ro di čů při ZŠ Ol bra mo vi ce.
Ro di če se se zná mi li s řá dem ško ly, škol -
ním vzdě lá va cím pro gra mem(ŠVP), pla -
vec kým vý cvi kem, zá pi sem dětí do
1. roč ní ku, kte rý pro běh ne 21. 1. 2013, ale
hlav ně s vý sled ky prá ce dětí. 

Ře di tel ství ZŠ pře je všem svým za -
měst nan cům, žákům ško ly i je jich ro di -
čům pří jem né prožití vá noč ních svát ků
a do no vé ho roku pev né zdra ví a hod ně
úspě chů.

Mgr. Ladislav Ruibar

Ze živo ta ško ly
Každým rokem po řá dá Ma teř ská ško la pro své žáčky růz no ro dé akce,

kte rý mi se snaží zkva lit ňo vat pe da go gic ké pů so be ní na děti. Čin nos ti pe da -
go gic ké prá ce vy chá ze jí z pro gra mu, kte rý nese ná zev "Rok na vsi". Po
adap ta ci dětí na nové pro stře dí jsme se roz hod li uspo řá dat na za čát ku říj na
vý let do pla ne tária v Brně. 

Cí lem této akce bylo se zná mit děti s noč ní ob lo hou a s ne ko neč nos tí
vesmí ru. Děti tak moh ly zhléd nout nejen po uč ný po hád ko vý pří běh, ale
moh ly vi dět i adap ta ci noč ní ob lo hy. Po hád ko vý pří běh nesl ná zev "Spl ně -
ná přá ní". Vy bra li jsme prá vě toto téma, pro tože děti mají mno ho přá ní
a snů.

V pon dě lí ráno již děti po spí cha ly do své ško lič ky na do po led ní vý let.
Au to bus nás do pra vil ke hvězdár ně a po vý š la pu men ší ho ko peč ku se děti
na sva či ly v ob jek tu hvězdár ny a pro gram mohl za čít. Pro gram po jed ná val
pří běh o dvou sou ro zen cích, kte ří již na dá le ne chtě li po slou chat ro di če. Roz -
hod li se při pa da jí cí hvězdě vy slo vit přá ní, aby se ocit li na jiné pla ne tě, kde
ne bu dou mu set ni ko ho po slou chat. Přá ní se jim dru hé ho dne vy pl ni lo a oni
se ocit li na pla ne tě Mlask - mís tě sa mých dob rot a slad kos tí. Ale ani tady ne -
na šli štěs tí, a pro to se chtě li zno vu vrá tit ke své ma min ce a ta tín ko vi. To už
ale zda le ka ne by lo tak snad né a  mu se li po řád ně za bo jo vat. A jest li se jim to
po ved lo? Na ko nec ano. A sou ro zen ci už vě dě li, že je mají je jich ro di če rádi
a že pro ně chtě jí vždy jen to nej lep ší. 

 Po ukon če ní pro gra mu děti zhlédly mapu hvězd né ob lo hy pod otá či vým
hle diš těm pla ne tária. Pro gram tr val téměř ho di nu a poté jsme se vy da li zpět
do naší ško lič ky na oběd. 

A tak ani Vy, milí ro di čo vé, ne za po mí nej te svým dě tem čas od času při -
po mí nat, že je máte rádi a že pro ně chce te vždy jen to nej lep ší. A i když ně -
kdy děti troš ku po zlo bí, tak jim to od pouš těj te, pro tože jsou to děti a děti
ob čas pros tě zlo bí. Jen si vzpo meň te na ty časy, kdy jste byli ma lý mi dět mi,
a kdy Vás ro di če vy cho vá va li stej ně jako Vy dnes vy cho vá vá te svo je děti.
Pře dá vej te jim svo ji lás ku a péči, pro tože ani to v dneš ním svě tě není úpl ná
sa mo zřej most a děti Vám za to bu dou navždy vděč né. Mys le te na to nejen
o čase svá teč ním.

Děti dru hý den ztvár ni ly svůj zážitek kres bou a ko lek tiv ní koláží. Tím se
vrá ti ly ve svých vzpo mín kách zno vu na ne tra dič ní zážitek a při po mně ly si
tak opět, co prožily. A už dnes můžeme s ur či tos tí tvr dit, že se moc tě ší me na
dal ší spo leč né zážitky z naší ško lič ky. 

Bc. Petra Šeinerová
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Ško la není jen uče ní
A dů ka zem toho jsou fot ky, na kte rých hol ky 8. a 9. tří dy pře dá va jí prv ňáč -

kům vlast no ruč ně vy ro be nou hru a rov něž ve li ce hez ky zvládly vy tvo řit
a na zdo bit ad vent ní vě nec. Jed nou vě tou: "Jsou to ši kul ky."

Hana Lukasová

Jí del na ZŠ a MŠ Ol bra mo vi ce informuje
Jak jste si jis tě všimli, oko lí škol ní jí del ny pro chá zí

úpra va mi díky bu do vá ní hřiš tě pro děti ma teř ské ško ly
a zá ro veň ře še ní cel ko vé ho pří stu po vé ho pro sto ru pro
naše stráv ní ky, kte ré pro vá dí městys Ol bra mo vi ce. Bude
to tu oprav du hez ké a za jí ma vé, až se na jaře příští ho roku
vy sá zí okras né keře a trá va se za ze le ná. 

Škol ní jí del na v zá vis los ti na zvý še ný po čet zá jem ců
o stra vo vá ní na vý ši la od září svou den ní ka pa ci tu na
300 stráv ní ků. Toto na vý še ní ka pa ci ty s se bou ovšem při -
ná ší zvý še né ná ro ky na za měst nan ce jí del ny a na
cel ko vou or ga ni za ci prá ce při naší každo den ní čin nos ti,
kdy hlav ní pri o ri tou je za cho vá ní kva li ty stra vo vá ní
a spo ko je nost stráv ní ků. 

Ve škol ní jí del ně se od září stra vu je 230 dětí a 70 do s -
pě lých stráv ní ků. Dále za jišťuje me stra vo vá ní pro děti do
Bra ni šo vic a Bo hu tic. 

Pro voz škol ní jí del ny bude v le toš ním roce ukon čen
v pá tek dne 21. 12. 2012 a v roce 2013 bude za há jen ve
čtvr tek dne 3. 1. 2013. 

Ráda bych na šim stráv ní kům a ob ča nům městy se Ol -
bra mo vi ce po přá la jmé nem za měst nan ců jí del ny ZŠ a MŠ 
do roku 2013 všech no nej lep ší a rov něž prožití na stá va jí -
cích svát ků vá noč ních v kru hu svých nej bližších ve
zdra ví a spo ko je nos ti. 

Jitka Doubková (ved. ŠJ)

Pla vá ní je skvě lý sport,
je to pros tě pa rá da.
Když nemůžu pla vat prsa, 
tak si leh nu na záda.
Pla vu krau la, pla vu znak,
na dlou ho i na krát ko.
Do o prav dy je to tak, 
já jsem vod ní zví řát ko.

Tou to dět skou bás ní se žáci 3., 4.,
a 5.  roč ní ku roz lou či li s vý u kou pla -
vá ní na ba zé ně ve Zno jmě.  

Z ne plav ců se sta li plav ci, kdo už
pla vat uměl, ten se zdo ko na lil. Od mě -
nou pro všech ny bylo mok ré vy svěd -
če ní.

                                

Čiháčková, Lukasová,
Martináková J.

Mok ré vy svěd če ní
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Perličky z vánočních lavic

V le toš ním roce byl ry bo lov na Ra še lá ku tro chu
jiný než v mi nu lých le tech. Ná sa da 300 kg ryb se
totiž pro ved la pou ze zja ra před zá vo dy a dal ší ná sa da 
již ne by la pro ve de na. Dů vod byl jas ný. Ra še lák se
bude vy pouš tět. Roky úsi lí se snad ko neč ně zhod no tí 
v tom, o čem dlou ho sni li ol bra mo vič tí ry bá ři. Ra še -
lák se bude bag ro vat!

Nemá smy sl tady dlou ze ro ze pi so vat ce lou his to -
rii, kte rá před chá ze la fi nál ní mu zá vě ru. Bylo to ve
vel ké míře zá měr né ne po cho pe ní dob ré ho úmys lu
ně kte rý mi vlast ní ky po zem ků pod Ra še lá kem, kdy
se v mi nu los ti již ho to vý zá měr ne po da ři lo pro sa dit.
Dnes je tedy ryb ník vy puš těn a bah no z něj bude
využito na po kry tí asa no va né sklád ky na Leskou ně.

Vý lov byl na plá no ván na pod zim ní dobu, kdy se 
již tro chu ochla dí, pro tože se před po klá da la vel ká
ob sád ka pod mě reč ných ryb, kte ré bylo nut no slo vit
v krát kém čase. To se na ko nec po tvr di lo nad oče ká -
vá ní. Zá jem ci o kou pi ryb si také moh li vy brat vel mi pěk né
kous ky kap ra nebo tolsto lo bi ka.

Upouš tě ní ryb ní ka za ča lo v ute rý a vý lov pro bě hl v so -

bo tu 20. 10. Pou ze díky vel ké mu úsi lí ně ko li ka je din ců z po -
čet né družiny lidí, kte ří si ří ka jí ol bra mo vič tí ry bá ři, se
po da ři lo ryb ník slo vit a ryby usklad nit do obec ních tůní.

Prá ce v na šich pod mín kách to byla
oprav du vel mi tvr dá a ná roč ná. Je ško da,
že když se cho dí na ryby, je to cel kem
i 50 ry bá řů, kte ří mají zá jem o vodu. Když
se ale jed ná o prá ci, např. na vý lov, sejde se 
pou ze hrst ka z nich. Jsou to asi ti, kte ří mají 
oprav du upřím ný zá jem o prá ci, kte rá jim
ne při ne se žádný zisk nebo pro spěch, ale
celé to naše dílo po su nou ně kam dále do -
pře du a ne va dí jim, že pro fit mají i ti, kte ří
vy čká va jí opo dál.

Ryb ník tedy bude rok bez vody a věř -
me, že celá akce, do kte ré bohužel musí
i náš městys vložit ne ma lé pe ní ze, do pad ne 
ku pro spě chu všech, kdo mají zá jem
o vodu, ryby, hez kou ze leň a upra ve né
oko lí. Pro hez kou vzpo mín ku při klá dá me
ně ko lik foto gra fií z vý lo vu.

Ra še lák bez vody

Po zná ní, že dny jsou stá le krat ší a země se za ha lu je do
tem né ho rou cha dlou hých nocí, dává tu šit pří cho du bě -
lost né ho ob do bí - zimy. S tím to ob do bím jsou také úzce
spja ty nej krás něj ší svát ky v ka len dář ním roce - Vá no ce.

Když je čas vá noč ních ko led,
člo věk má k člo vě ku blíž . . .
Od za čát ku ad ven tu ve ško le zně jí vá noč ní pís ně a ko -

le dy. Ná la du Vá noc le tos při nes ly i vý rob ky, kte ré si děti
samy pod ve de ním p. uči tel ky z Domu dětí a mlá deže
v Mor. Krum lo vě moh ly vy ro bit. A tak vá noč ní sví cín ky
s ba rev ným efek tem nebo ko me ty při ne sou ra dost ne jed -
né ma min ce či ba bič ce. Tra di cí se sta lo krát ké vy stou pe ní
dětí naší ško ly v Kub ši cích na Mi ku láš ské be síd ce. Děti si 
po cti vě při pra vi ly a na u či ly se ně ko lik bás ni ček a pís ni -
ček s vá noč ní te ma ti kou a rády se před ve dou i na
vá noč ním se tká ní  v kos te le v Ol bra mo vi cích.

Pře je me každému z vás, aby Vá no ce byly klid né, šťas -
t né a ra dost né.
Per lič ky z vá noč ních la vic:
Co zvlášt ní ho se děje u vás o Vá no cích?  

Do sta la jsem šu pin ku od kap ra a ješ tě ji mám.

Mam ka za po mně la na kap ra, a tak jsme ve če ře li
poz dě ji.
Scho val jsem se do skří ně a če kal na Ježíška.
Ježíšek nám furt pře vra cí zá clo nu.

Co mys lí te, že se děje u Ježíška po celý rok?
Kon t ro lu je děti, co dě la jí dob ře.
Jede na do vo le nou.
Rodí se.
Vy rá bí a ku pu je hrač ky.

Jak je možné, že se všech no zvlád ne? 
Pro tože je máma ši kov ná a jen si nalhá vá, že nic ne -
stih ne.
Všech no se stih ne, pro tože se chce.
Ma min ka si to jen mys lí, dělá totiž kupu sa lá tu.

Jak u vás vy pa dá celý Štěd rý den?
Já mu sím mam ku ta hat z po ste le a to se jí ne lí bí. Pak
mě vy kop ne ven za psem. Táta leží celý den v po ste li.
Moje máma je straš ně roz či le ná, pro tože neví, co
dě lat dřív.
Mam ka po řád uklí zí a uklí zí.



8 Olbramovický zpravodaj 4/2012

Po sled ní čtvrt le tí s Kaň kou
Le tos jsme si  pod zim ní dny zpří jem ni li

lam pi ó no vým prů vo dem 28. 10. Přes tože byl 
oprav du stu de ný ve čer, na start ke ško le do -
ra zi la spous ta dětí se svý mi ro di či
a s osvět le ný mi lam pi o ny. Jako ma lou vstu -
pen ku všech ny děti do sta ly svě tel ný
ná ra mek pro štěs tí. Prů vod obe šel ves ni ci, až
skon čil u obec ní ho domu. Tam bylo pro děti
mimo ma lé ho ob čer stve ní a hor ké ho čaje
při pra ve no pře kva pe ní. Nejen děti, ale i ty
do spě lé po hla di la po duši tro ji ce po hád ko -
vých pří bě hů o Kra ko no šo vi, kte ré jsme
zhléd li pro mí ta né pří mo na zdi v téměř život -
ní ve li kos ti. Po po hád ce jsme se spo ko jeně
ro ze šli domů.

Krás né slu níč ko nás při ví ta lo v so bo tu
1. 12. na ryb níč ku u Vážanů, kde se to jen
hemžilo ry ba mi. Do vody bylo vpuš tě no 60
kg pstru hů, aby mohl za čít pro všech ny ve -
le ú spěš ný lov. Pstru zi vy slo ve ně lí ta li
z vody a zřej mě do jed no ho spl ni li svo ji
hlav ní úlo hu - po ba vit a po tě šit děti. I když
ta dru há, nemé ně důležitá úlo ha - dob ré ho
obě da či ve če ře, ne by la taky k za ho ze ní.
Pro tože všich ni oče ká va li pří chod Mi ku lá -
še, čer tů a an dě la, moh li si čas ješ tě
zpří jem nit opé ká ním buř tů na ohni nebo po -
pí je ním hor ké ho čaje a sva řá ku.

Za zvu ku bub nů a zvo nů se ko lem páté
ob je vi li oče ká va ní čer ti v čele se sva tým Mi -
ku lá šem a an dě lem, při pra ve ni vy slech nout
si de sít ky bás ni ček a pís ni ček a roz dá vat při -
pra ve né ba líč ky s dob ro ta mi. Na sto tři cet
dětí si vy zved lo svou od mě nu a po kud jste
vydrželi až do tmy, moh li jste se po ko chat
i ba rev ným oh ňostro jem. Ten za kon čil le -
tošní "kaň ko vá ní".

Dě ku je me. Dě ku je me všem, kte ří se
jak ko liv po dí le li na pří pra vách a účast ni li
se všech akcí, dě ku je me Vám, ro di čo vé, že
s dět mi za námi při chá zí te, dě ku je me Vám, 

milé děti, že se na spo leč ných se tká ních ba ví te a ra du je te.
Pře je me všem dě tem sně hu aspoň po ko le na, dár ků na Štěd rý den

aspoň do pasu a štěs tí a ra dos ti až nad hla vu. Vám, do spě lá ci, pře je me po -
ho du o vá noč ních svát cích a vše dob ré v novém roce 2013.

o. s. Kańka
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Společenská 
kronika

Život ní ju bi lea (le den - bře zen 2013)

Brik so vá Hel ga
No vot ný Ma těj
Ju de xo vá Dra ho mí ra
Re mi áš Ja ro slav
Ho la so vá Vik to rie
Hyble ro vá Anna
Hejda Lu bo mír
Je lín ko vá Ma rie
Slá mo vá Ma rie
Žáko vá Ma rie
Opat ři lo vá Jo se fa
Sva tuš ko vá An to nie    

Na ro ze né děti

Votou pal Mi lan
Če ma no vá Emi lie                     
Řez níč ko vá Jana                   
Če cho vá Eliš ka
Pi vo do vá Ma tyl da                   

Ze mře lí         

Holá Li bu še                      
Gre gár ko vá Li bu še
No vák Fran ti šek

Po hyb oby va tel
a sta tis ti ka

K 1. 1. 2012 bylo k tr va lé mu po by tu
v městy si hlá še no 1059 oby va tel. 

K 10. 12. 2012 se při hlá si lo 18 osob
a od hlá si lo 19 osob.

Na ro di lo se 10 dětí a ze mře lo 10 osob.
K 10. 12. 2012 je k tr va lé mu po by tu

v městy si hlá še no 1058 oby va tel.
Radmila Hyblerová - matrika a ev i dence osob

Vítání dětí v prosinci

Posezení důchodců
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Do hráv kou 12. kola (ne o de hra né ho pro ne způ so bi lé
hřiš tě) 18. 11. 2012 v Pří mět cích ukon či lo naše A mužstvo
svo je účin ko vá ní v pod zim ní čás ti HOSTAN Okres ní ho
pře bo ru roč ní ku 2012/2013. Do má cí vý hrou 4:2 po tvr di li
po zi ci v po pře dí ta bul ky a je li kož v také do hrá va ném zá pa -
se po sled ní ce lek pře bo ru Dob ši ce B po ra zil IE Zno jmo B,
pře ne chal Čer né ho Pet ra Ol bra mo vi cím. 
Ohléd nu tí za pod zi mem v pře bo ru

Do Hostan okres ní ho pře bo ru byly nově za řa ze ny týmy 
Ja ro sla vic a Prá čí po se stu pu z kraj ské sou těže. V pod zim ní 
čás ti se více da ři lo Prá čím, ty usi lu jí o ná vrat do kra je, Ja ro -
sla vič tí v zá pa sech ne pře svěd či li a na pří pad ný ná vrat si
musí po čkat. Po stu pu jí cí mi z III. tříd se sta ly Chva lo vi ce
a Ol bra mo vi ce. Z této dvo ji ce byly úspěš něj ší Chva lo vi ce,
ale v ně kte rých utká ních zby teč ně body ztrá ce ly. 

Naše mužstvo, jak je zřej mé už z úvo du, bude na jaře
bo jo vat o udržení v okres ním pře bo ru. Asi ni kdo ne če kal,
že jako no vá ček bu de me pro mlou vat do umís tě ní na prv -
ních mís tech, ale stej ně tak ni kdo ne če kal, že v půl ce sou -
těže bu de me v ta bul ce na chvos tě. Z ode hra ných 14 utká ní
A jen 3 vy hrá lo a 1 re mi zo va lo, ostat ních 10 pro hrá lo, zís -
ka lo tak 10 bodů se skóre 17:37. Je to stej ná bi lan ce, ja kou
mají před po sled ní Olek so vi ce, kte ré ale do ká za ly vstře lit
sou pe řům více bra nek. Prá vě sla bá střel ba gólů, je di ný bod
zís ka ný z hřišť sou pe řů a hrubé chy by v zá pa sech jsou nej -
vět ší pří či nou sou čas né ho po sta ve ní. Bo do vá ztrá ta na
střed ta bul ky není ni jak vel ká a na jaře bude záležet na
každém zá pa se. Za před po kla du, že z I. B tří dy ne se stou pí
žádný ce lek, z na še ho okre su bude jen je den se stu pu jí cí.
Vě řím, že ni kdo z hrá čů ani tre né rů ne chce, aby to byly
prá vě Ol bra mo vi ce, že ni kdo ne chce na kon ci roč ní ku ří kat 
- tak jsme po sled ní, no a co…Zá kla dem pro udržení by
moh la být po cti vá zim ní pří pra va…Pro úpl nost, na čelo
okre su se vy houp la re zer va Mo rav ské ho Krum lo va, kte rá
také v do hráv ce, v pří mém sou bo ji o pod zim ní ho mis tra,
po ra zi la Prá če 5:0 na umě lé trá vě v Je vi šo vi cích. 

B mužstvo ja ko by ne chtě lo tr hat par tu, má na kon ci pod -
zim ní čás ti IV. B tří dy stej ný po čet 10 bodů za 3 ví těz ství
a 1 re mí zu, 10x ode šlo z hřiš tě poraženo, cel kem tedy ode -
hrá lo 14 utká ní. V ta bul ce je na tom opro ti A o něco lépe, za -
u jí má 12. mís to, na stří le lo 29 bra nek a obdrželo 36. 

Mužstvo do ros tu ode hrá lo v pod zim ní část také 14 zá -
pa sů, 1x oku si lo po cit ví těz ství, 3x re mi zo va lo a 10x pro -
hrá lo. Zís ka lo tak 6 bodů se skóre 21:38. 

Mužstvo žáků hra jí cí okres ní sku pi nu B z 10 ode hra -
ných utká ní 5 vy hrá lo, 1x re mi zo va lo a 4x pro hrá lo. Na stří -
le lo 29 a obdrželo 36 bra nek. Cel ko vě tedy po pod zi mu
3. mís to v ta bul ce se zis kem 16 bodů. 

Hod no tit vý sled ky na šich mužstev v po lo vi ně roč ní ku
není nic jed no du ché ho, vlast ně fak ta a po sta ve ní v ta bul -
kách ho vo ří za vše…tak si ra dě ji po čká me, jak to všech no
bude po kra čo vat na jaře 2013. Úspěš nost roč ní ku bude ur -
čo vat udržení A mužstva v Okres ním pře bo ru. 

V mi nu lém člán ku o čin nos ti od dí lu ko pa né jsem po pi -
so val pra vi dla ohled ně člen ství ve FAČR (Fot ba lo vá aso -
ci a ce ČR) a sli bo val po kra čo vá ní. Me to dic ké po ky ny pro
rok 2013 již byly vy dá ny, tak se po ku sím ve struč nos ti pře -
dat dál. 

Za čnu tím nej dů ležitěj ším. Podle roz hod nu tí vý kon né -
ho vý bo ru FAČR jsou všich ni čle no vé po vin ni za pla tit
člen ský pří spě vek na rok 2013, kte rý byl sta no ven tak to:
pro mlá dež (oso by na ro ze né roku 1995 a mlad ší) ve výši
100 Kč, pro se ni o ry (oso by na ro ze né 1943 a star ší) ve výši
100 Kč a pro do spě lé ve výši 200 Kč. Te prve od 1. 1. 2013
je možno za sí lat člen ské pří spěv ky a nej poz děj ší ter mín
pro stá va jí cí čle ny je 28. 2. 2013. Dne 1. 1. 2013 do jde
k ob no ve ní člen ské da ta bá ze vy ma zá ním všech chyb ných
či ne spá ro va ných při hlá šek. (čer ve ní). Ná sled ně bu dou
všich ni ak tiv ní čle no vé (ze le ní) pře ve de ni do ve řej né da ta -
bá ze FAČR - ak tiv ní, če ka jí cí na plat bu (še di ví), po za pla -
ce ní pří spěv ku opět ze le ní. Každý má možnost úhra dy jako 
jed not li vec, ale jed no duš ší je využít úhra dy člen ské ho pří -
spěv ku hro mad nou plat bou, kte rou za vás vy ří dí vý bor So -
ko la. Jen u každého jed not liv ce vy be re po třeb nou část ku,
nej lé pe v prů bě hu led na 2013. Neboť ne za pla ce ním pří -
spěv ku do 31. 3. 2013 za ni ká člen ství ve FAČR, ná sle du je
vy ma zá ní z da ta bá ze a nemožnost být za psán do Zá pi su
o utká ní pro hrá če i funk ci o ná ře. Při po mí nám, že po drob -
něj ší in for ma ce o člen ství ve FAČR je možno zís kat na
www. clenství. fotbal. cz. 

Aby toho ne by lo málo, na zá kla dě roz hod nu tí VV
FAČR se usku teč ní vý mě na všech re gis trač ních prů ka zů
ozna če ných na zad ní stra ně prů ka zu lo gem ČMFS a ob sa -
hu jí cí rod né čís lo. Vý mě na pro běh ne v době od lis to pa du
2012 do 28. 2. 2013. Dnem 1. 3. 2013 bu dou pla tit pou ze
nově vy da né RP sID hrá če a lo gem FAČR, sta ré prů ka zy
po zbý va jí plat nost. Opět je vy dá na ně ja ká me to di ka, kte -
rou vás ne bu du zatěžovat, pro hrá če pla tí jen pře dat svým
tre né rům co nejdří ve ak tu ál ní fo to gra fie (jako na OP, nebo
pas), kte ré na zad ní stra ně ozna čí jmé nem (po pří pa dě svým 
ID, po kud ho zná). Tato vý mě na je ve sta no ve ném ter mí nu
bez plat ná. 

Okres ní fot ba lo vý svaz Zno jmo hle dá nové roz hod čí
fot ba lu. Mladé muže i ženy, ale i star ší, kte ří již ne chtě jí
po kra čo vat v hráč ské ka ri é ře apod. Věk 15 - 60 let. Roz -
hod cov ská píšťalka vám umožní dále se ak tiv ně po dí let na
dění na fot ba lo vých tráv ní cích. 
Kon takt na tel. 608 812 222 a 777 942 722. 

Tomu, kdo v po sled ní době pro chá zel přes are ál hřiš tě,
jis tě ne u nik la pod stat ná změ na, kte rá spo čí vá ve vy ká ce ní
to po lů na ob vo du hřiš tě ve vstup ní čás ti a za ka bi na mi. Dle
pí sem né ho vy já d ře ní Sprá vy Chrá ně né kra jin né ob las ti Pá -
la va a kraj ské ho stře dis ka Brno bylo nut né vzhle dem k ná -
vštěv no sti are á lu a za jiš tě ní pro voz ní bez peč nos ti to po ly
vy ká cet, zá ro veň po stup ně je na hra dit no vou vý sad bou.
Celá tato akce pro bí há v režii Úřa du městy se Ol bra mo vi ce.

Na stá vá zim ní pře stáv ka, ve kte ré na čas fot ba lo vé boje
usta nou. Ale hned na za čát ku no vé ho roku za há jí všech na
mužstva zim ní pří pra vu ať už v tě lo cvič ně, nebo v pří pa dě
pří z ni vé ho po ča sí ven ku. Je to nej lep ší pří ležitost jak na -
brat síly a kon di ci na ná sled né jar ní fot ba lo vé sou těže. 

Jmé nem vý bo ru So ko la Ol bra mo vi ce i svým vlast ním
pře ji na šim spor tov ců i všem ostat ním šťas t né a ve se lé Vá -
no ce a do no vé ho roku 2013 hod ně zdra ví, štěs tí a lás ky…

                                                                      tesy

Z čin nos ti So kola Ol bra mo vi ce - od díl ko pa né


