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Toto vy dá ní Ol bra mo vic ké ho zpra vo da je vy chá zí opro ti
zvyk los ti o troš ku poz dě ji. Dů vo dem poz děj ší ho vy dá ní bylo po -
skyt nout Vám co nej přes něj ší in for ma ce k vý stav bě splaš ko vé
ka na li za ce a pod mí nek na po je ní pří po jek k pá teř ní mu ve de ní. 
Od Vás je na mne kla de no mno ho otá zek, na kte ré jsem ne mohl
přes ně a zod po věd ně od po vě dět. Spo leč ně s Vo dá ren skou spo -
leč nos tí, a. s., Vám do každé ne mo vi tos ti do ru čí me in for mač ní
le tá ček s po stu pem a pod mín ka mi na po je ní do mov ní pří poj ky
splaš ko vé ka na li za ce k hlav ním sto kám. V sou čas nos ti každý vi -
dí te, jak vý stav ba pro bí há. Jed na z nej čas tě ji kla de ných otá zek
od Vás zní: proč se položí ka na li za ce, za sy pe vý kop a po tom se
zno vu od ko pá vá od boč ka k do mov ní pří poj ce? Proč se tyto prá ce
ne pro vá dí sou čas ně s po klád kou sto ko vé ho po tru bí? K této otáz ce
je od po věď ta ko vá. Nejdří ve se hlav ní sto ko vé ve de ní ka na li za ce
podle no rem a pra vi del položí i s od boč ka mi, kte ré se ne pro dyš ně
utěs ní. Pro ve de se ka me ro vá zkouš ka, kte rá kon t ro lu je ne po ru še -
nost po tru bí a po tom se pro vá dí tzv. tla ko vá zkouš ka, kte rá
kon t ro lu je ne pro pust nost spo jů a ve de ní. Te prve po tom se může
pra co vat na vý ko pech a po klád ce do mov ních pří po jek. 

Městys Ol bra mo vi ce za jis til položení do mov ní pří poj ky ke
každé ne mo vi tos ti až za inženýr ské sítě všem ma ji te lům ne mo -
vi tos tí. Stát ní fond život ního pro stře dí hra dí do mov ní pří poj ky
pou ze za zpev ně nou plo chu (okraj vo zov ky), a to ješ tě pou ze
zko lau do va ným nebo ro ze sta vě ným do mům, kte ré byly ro ze -
sta vě né v době po dá ní žádos ti o do ta ci. Dél ka na chys ta né
pří poj ky je pro Vás zce la pod stat ná. Od ní bu de te po kra čo vat
s na po je ním a pro dloužením do mov ní pří poj ky až k mís tu do -
mov ní ho ve de ní. Kdy by tak to městy sem za jiš tě ná pří poj ka
ne by la na chys ta ná, tak pro Vás by to zna me na lo: před vý ko pem
si na vlast ní ná kla dy ne chat vy tý čit ve de ní inženýr ských sítí od
je jich správ ců nebo ma ji te lů, na chys tat vý kop (v sí tích se kope
vždy jen ruč ně), položit po tru bí do mov ní pří poj ky a zno vu si po -
zvat správ ce jed not li vých sítí, kte ří by zkon t ro lo va li
ne po ru še nost své sítě a poté by po vo li li za sy pá ní vý ko pu. Kdy -
byste při sta veb ní čin nos ti po ru ši li ně ja kým způ so bem kon krét ní
síť, tak tato opra va by šla na Vaše ná kla dy a ty ne bý va jí zrov na
malé. Je nom je den údaj z no rem po klád ky ka na li zač ní ho po tru bí: 
hor ní okraj ka na li zač ní ho po tru bí do mov ní pří poj ky, musí být
mi ni mál ně 50 cm pod spod ním okra jem ply no vé ho po tru bí. Jak
vi dí te, vý ko py jsou i dost hlu bo ké. Od hloub ky vý ko pu 150 cm
a níž se musí stě ny vý ko pu pažit. Městys Ol bra mo vi ce za ří dil pro 
Vás všech ny stej né vý cho zí pod mín ky pro do mov ní pří poj ku
splaš ko vé ka na li za ce a na víc snížil ri zi ko po ško ze ní růz ných sítí. 
Na ně kte rých od zkou še ných sto kách se již do mov ní pří poj ky ko -
pou. V do ru če ném le táč ku, kte rý vy pra co va la fir ma Vo dá ren ská
spo leč nost, a. s., bu dou in for ma ce i s pod mín ka mi pro dloužení
a na po je ní do mov ní pří poj ky, te le fo nic ký kon takt na po vě ře né ho 
pra cov ní ka vo dá ren, kte rý bude kon t ro lo vat správ nost položení
po tru bí, po vo lí za sy pá ní vý ko pu, vlast ní na po je ní ne mo vi tos ti na 
ka na li zač ní sys tém a po vo lí vy pouš tět od pad ní vodu do ka na li -
zač ní ho sys té mu.

Ně kte ří si chtě jí na chys tat pří poj ku ka na li za ce
ke své mu po zem ku, kde mají v bu douc nu na pří klad
zá měr sta vět ro din ný dům. Tito zá jem ci si musí ne -
chat vy pra co vat pro jek to vou do ku men ta ci se
sta veb ním po vo le ním a poté se může pří poj ka zho -
to vit. Pro tože se jed ná o zhod no ce ní sou kro mé ho
po zem ku, je tato stav ba pří poj ky v plné režii žada te -
le. Pro in for ma ci uve du i ceny zho to vi te lů za
vý ko po vé prá ce s po klád kou po tru bí. Ve stát ní ko -
mu ni ka ci:

1bm/2m hloub ky 3329 Kč, míst ní ko mu ni ka ce,
1 bm/2m hloub ky 2176 Kč, v chod ní ku a zám ko vé
dlažbě 1 bm/2m hloub ky 1625 Kč, v ze le ném pásu
nebo plo cha ostat ní 1 bm/2m hloub ky 1493 Kč - vše 
bez DPH.

Spo leč ně se stav bou splaš ko vé ka na li za ce jsme za ča li při -
pra vo vat sta veb ní pro jek ty na opra vu míst ních, ale i stát ních
ko mu ni ka cí po ni če ných vli vem stav by splaš ko vé ka na li za ce.
Opra vy jsou hra ze ny z in ves tic na vý stav bu splaš ko vé ka na li za -
ce. V ně kte rých úse cích městy se, jako je tře ba sil ni ce na
Kub ši ce, bude po tře ba vy mě nit celý po vrch vo zov ky, včet ně
no vé ho ře še ní chod ní ků s pře ložkou dešťové ka na li za ce.
Snažíme se o to, aby se tato vo zov ka  opra vi la s no vým  as fal to -
vým po vrchem co nejdří ve. V le toš ním roce to ale ur či tě
ne bu de. Snad se nám ale pro změ nu po da ří opra vit stát ní sil ni ci
od pla cu ke kap lič ce v Lid mě ři cích. Tam je stav vo zov ky dlou -
ho do bě špat ný, po vý stav bě ka na li za ce už není v pod sta tě co
opra vo vat a musí se opra vit celá ko mu ni ka ce. Máme záměr se
na této rekonstrukci fi nanč ně podílet, aby se tato celková
oprava uskutečnila ještě v letošním roce.

Dále při pra vu je me pro jek to vou do ku men ta ci po třeb nou ke
sta veb ní mu po vo le ní na opra vu míst ní ko mu ni ka ce smě rem ke
sběr né mu dvo ru, pa lír ně a nové zá stav bě ro din ný mi domy nad
rybníkem Rašelákem.

Ka na li za ce není je nom je di ná in ves tič ní akce v na šem
městy si. Stav ba sběr né ho dvo ru tří dě né ho od pa du se po ma lu
blíží ke kon ci. Ur či tě bude na pod zim v pro vo zu a už ne bu dou
městy sem or ga ni zo vá ny vel ko ob je mo vé kon tej ne ry jako jiné
roky. Spo leč ně se svo zo vou fir mou usku teč ní me se tká ní ob ča -
nů, kde se do zví te, jak správ ně tří dit a ode vzdá vat od pad, kte rý
pro du ku je te. S ote vře ním pro vo zu sběr né ho dvo ru máme zá -
měr také zvý šit po čet tzv. sběr ných hnízd po městy si.
Umožníme Vám víc třídit odpad a snížit množství pro du ko va -
né ho komunálního odpadu. 

Prá vě nyní v době škol ních prázd nin pro bí há čilý sta veb ní
ruch v bu do vách zá klad ní ško ly a bu do vě ma teř ské škol ky. Na
zá klad ní ško le bylo v ha va rij ním sta vu vo do vod ní po tru bí, kte -
ré bylo zho to ve no z po zin ko va ných tru bek a již má svou
život nost dáv no za se bou.  V pří ze mí  bylo po tru bí už na více jak 
osmi mís tech opra vo vá no. Od tě lo cvič ny, celé pří ze mí plus
prv ní pa tro, je po tru bí mě ně no za plas to vé a ve tří dách bu dou
na in sta lo vá ny elek tric ké ohří va če na tep lou vodu. Sta veb ní
prá ce, včetně zapravení po in sta la té rech, si provádíme se
zaměstnanci městyse. 

V hlav ní bu do vě ma teř ské škol ky se re no vu jí obě umý vár ny 
se spr cho vý mi kou ty. Tak též se mění vo do vod ní po tru bí včet ně
všech ar ma tur. Pro ve de se opra va roz vo dů tep lé vody a položí
se nové ob kla dy včet ně dlažby. Obě tyto sta veb ní akce si za ři -
zu je a hra dí zá klad ní ško la ze své ho in ves tič ní ho fon du.

Vážení spo lu ob ča né, pře ji Vám pří jem né prožití let ních mě -
sí ců, krás nou do vo le nou a tro chu tr pě li vos ti a sho ví va vos ti při
Va šem růz ném ome ze ní, kte ré nyní mu sí me v sou vis los ti se sta -
veb ní mi čin nost mi v městy si str pět.

R. H.

Informace starosty

Městys Ol bra mo vi ce
spo leč ně s Měst ským kul tur ním stře dis kem Mo rav ský Krum lov 

a Ja der nou elek trár nou Du ko va ny 
zve všech ny ob ča ny na lout ko vá před sta ve ní

Ma lé ho fes ti va lu Lout ky. 
Pro gram na před sta ve ní v jed not li vých ob cích je na pla ká tech, 

kte ré bu dou vy vě še ny na Úřa dě, na úřed ní des ce, 
na Domě služeb, popř. na ob cho dech.         

V Ol bra mo vi cích se bude ko nat lout ko vé před sta ve ní 
s ná zvem Pra ha – za kle té měs to, 

a to v ne dě li 30. 8.  v 17.00 hod. v Obec ním domě.
Všech ny malé i vel ké sr deč ně zve me.
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 Lís kul ka

Je tu opět čas hod no ce ní uply nu lé ho škol ní ho
roku. O po drob něj ší čin nos ti ško ly si můžete pře číst
na in ter ne tu. Na jde te zde i fo to gra fie z nej růz něj -
ších akcí ško ly. http://zs.olbramoviceumk.indos.cz.

Zá věr roku je vždy na pl něn vý le ty, pu to vá ní mi
a ex kur ze mi. Pří spěv ky z tra dič ních akcí škol ky
a ško ly pre zen tu jí ve dou cí těch to akcí v dalších
článcích.

Ško lu le tos opouš tí 21 žáků, 20 žáků (11 chlap ců,
9 děv čat) ukon či lo zá klad ní vzdě lá vá ní - 17 žáků
bylo při ja to na střed ní od bor né ško ly, 3 žáci na střed -
ní od bor ná uči liš tě. Ze sed mé ho roč ní ku byl je den
žák při jat na šes ti le té gym ná zi um. S vy chá ze jí cí mi
žáky pro běh lo slav nost ní roz lou če ní na úřa dě městy -
se.

Ze ško ly od chá zí  pí uč. Mgr. Jana Mar ti ná ko vá,
kte rá zde za stu po va la pí uč. Mgr. Len ku Fá lo vou po
dobu její ma teř ské do vo le né. Paní uči tel ka Mgr. Vla -
di mí ra Roz ma he lo vá pře chá zí na ZŠ Mi ro slav. Do
září mu sí me na jít kva li fi ko va nou uči tel ku na I. stu -
peň a do družiny a asi s ten ta pe da go ga do prv ní ho
roč ní ku. Uvažuje me o při je tí ku chař ky na po lo vič ní
úva zek do škol ní jí del ny. Už 2 mě sí ce u nás pra cu jí
dvě za měst nan ky ně, kte ré jsou ve de ny na úřa du prá -
ce. Vý sled ky je jich prá ce  jsou vi dět hlav ně
v bo ta nic ké za hra dě, s je jich pra cí jsem spo ko je ný.
Za po moc při úpra vách za hra dy pa t ří po dě ko vá ní
Agře Viš ňo vé, panu Kráb ko vi a Žit né mu, panu škol -
ní ko vi.

Pro běh ly zá pi sy do ma teř ské ško ly a zá klad ní
ško ly. Ma teř skou ško lu bude na vště vo vat ko lem
60 dětí, 1. roč ník 23 žáků. 
Nej vět ší akce pro ško lu na sta la prv ní den prázd nin. 
 1. Do chá zí k pře stav bě umý vá ren v hlav ní bu do vě 

ma teř ské ško ly.
 2. Vý mě nou vcho do vých dve ří a za bu do vá ním vi -

deo zvon ků do  ma teř ské ško ly bu dou dodržena
bez peč nost ní opat ře ní. Na toto jsem zažádal
v dub nu o do ta ce, vý sle dek ješ tě ne do šel. Do ta -
ce byla při slí be na do  40 000 Kč. Už teď vím, že  
tato část ka ne bu de sta čit, a pro to bude hra ze na
z pro voz ních pe něz ško ly.

 3. Ve škol ní jí del ně a na zá klad ní ško le bu dou vy -
mě ně ny sta ré vcho do vé dve ře za nové s bez peč -
nost ní mi prv ky. 

Naše ško la se za po ji la do pro jek tu Efek tiv ní
spo lu prá ce škol v ob las ti pre ven ce škol ní ho ne ú spě -
chu žáků. Ev rop ský so ci ál ní fond (ESF) nám např.
pla til čty ři kroužky na do u čo vá ní,  asi s ten ta pe da go -
ga, di dak tic ké po můc ky pro uči te le i žáky, table ty,
kni hy, ……   I když zpo čát ku byla k pro jek tu ne dů -
vě ra, na ko nec byli všich ni spo ko je ni. Dal ším
pro jek tem byla spo lu prá ce se střed ní ško lou
v M. Krum lo vě. Li bo vol ný po čet žáků mohl na vště -
vo vat kroužky na této ško le. Děti měly od voz
zdar ma, do stá va ly ob čer stve ní, po můc ky,……uči -
tel ský do hled byl ev rop sky pla cen. Ško da, že tyto
vý ho dy využilo jen málo dětí a ro di čů. V sou čas né
době jsme při hlá še ni do dal ší ho pro jek tu, kte rý pod -
po ru je ja zy ko vé kur zy pro uči te le v za hra ni čí,
po by to vé zá jezdy pro žáky a roz ví je jí čte nář ské gra -
mot nos ti žáků. 

Ře di tel ství ško ly pře je všem žákům i pra cov ní -
kům ško ly pěk né prožití prázd nin a do vo le ných.

Mgr. Ladislav Ruibar - ředitel školy

 Ze živo ta ško ly
Dne 12. 6. 2015 naše škol ní družina při ZŠ v Ol bra mo vi cích, od je la au -

to bu sem na dob ro družný vý let do Mo rav ské ho Krum lo va. Vý let se ko nal
po celý den. Na vští vi li jsme nej prve "Hasič ský zá chran ný sbor". Děti zde
moh ly vi dět veš ke ré vy ba ve ní, hasič ská auta apod. Poté jsme se ode bra li do 
zám ku. Zde na nás če kal pan No vá ček, kte rý nám po vě děl o his to rii Mo rav -
ské ho Krum lo va. Měst ské kul tur ní stře dis ko nám umožnilo pro hlíd ku
zám ku. Náš vý let po kra čo val vy cház kou na Flo ri á nek. Přes to, že bylo vel -
ké tep lo, děti tuto ces tu zvládly vel mi dob ře. Na mís tě jsme si uká za li
zá mek, ná měs tí a mís ta, kde jsme se po hy bo va li. Jako po sled ní část na še ho
vý le tu byl malý roz chod na zmrz li nu a ná vštěva zá mec ké ho par ku, kde
jsme si za hrá li dis golf. 

Při pří jez du do Ol bra mo vic na dě tech byla vi dět úna va. Na chví li jsme
se scho va li před slu níč kem do ško ly, kde si všich ni na chys ta li věci na spa -
ní. Poté jsme se osvěžili stu de nou vo dou a opé ka li špe káč ky. Na ve čer byla
na chys ta ná dis ko té ka. Naše dob ro družství jsme ukon či li stezkou od va hy.
Děti šly spát una ve né a plné zážitků…

Mgr. Vladimíra Rozmahelová

 Škol ní družina na vý le tě…

Mno ho in for ma cí o dění ve ško le, škol ce i ze škol ní jí del ny na jde te na
webo vých strán kách ško ly http://zsolbramovice.webnode.cz/. Na víc od le -
toš ní ho roku fun gu je me také na Go o glu+ (Zá klad ní ško la Ol bra mo vi ce),
kde zve řej ňu je me pře vážně fotografie z dění ve škole. 

Mgr. Ivana Vaculíková

 Fo to ga le rie ZŠ Ol bra mo vi ce

V prů bě hu ce lé ho škol ní ho roku se žáci na ZŠ za po ju jí do růz ných sou -
těží a olym pi ád, kde mo hou po rov nat své zna los ti s dět mi z ji ných
zá klad ních škol. Po sled ní ta ko vou ak ti vi tou byla ma te ma tic ká olym pi á da -
Lís kul ka, pro žáky 1. - 5. roč ní ku. Or ga ni zá to rem a po řa da te lem již spous tu 
let je ZŠ Ve d ro vi ce. Do sou těže se při hlá si lo 13 ZŠ (Žele ti ce, Je vi šo vi ce,
Mi ro slav, Zno jmo, Ve d ro vi ce, Bo hu ti ce, Vr bo vec, Je ze řa ny,..) . Chlap ci
a děv ča ta ře ši li za jí ma vé po čet ní úko ly, za mě ře né pře de vším na lo gic ké
uvažová ní. Cel ko vý po čet 87 při hlá še ných ře ši te lů bylo roz dě le no do 5 ka -
te go rií. A jak se umís ti li naši sou těžící? Po suď te sami: 

Buč ko vá Te re za (5. roč ník) 3. mís to
Řez níč ko vá Mar ké ta (4. roč ník) 3. mís to
Čí há ček Ště pán (5. roč ník) 2. mís to
Dvo řáč ko vá Di a na (2. roč ník) 1. mís to
Všem zú čast ně ným žákům dě ku ji za skvě lou re pre zen ta ci naší ško ly

a pře ji mno ho dal ších po dob ných úspě chů.
Mgr. Dana Šidlová

http://zs.olbramoviceumk.indos.cz
http://zsolbramovice.webnode.cz/
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Sou těže na zá klad ní ško le

Už je to tak, prázd ni ny jsou opět tady. Ale
než se vrh ne me do krás né ho nic ne dě lá ní,
ohléd ne me se za prožitým 2. po lo le tím v naší
ma teř ské ško le.

Na za čát ku led na k nám při je ly lek tor ky
z DDM z Mo rav ské ho Krum lo va, kte ré pro
nás měly při pra ve ný pro gram "Dny bez úra -
zu".  Uká za ly nám, jak se máme cho vat např.
na pře cho du pro chod ce, při ná stu pu do
autobusu atd.

Před Ve li ko no ce mi, na Ze le ný čtvr tek,
jsme jako každý rok na vští vi li ba bič ky a dě -
deč ky v DCHB. Za zpí va li jsme jim jar ní
pís nič ky, řek li pár bás ni ček, do nes li přá níč ka
a dá reč ky, kte ré jsme sami vy ro bi li a na ko nec
po přá li krásné a veselé Velikonoční svátky.

V květ nu jsme se vy da li na hrad do Dol ních
Kounic. Če ka la nás vý pra va po sto pách hrad ní -
ho stra ši dla. Po spl ně ní růz ných úko lů, kte ré si
pro nás při pra vi ly dvě ča ro děj ni ce "Ka ra mel ka a Su šen ka", se
nám na ná dvo ří hra du zje vi lo stra ši dlo. Brrr, ně kte ří jsme se i tro -
chu báli. Tato pa rád ní vý pra va byla za kon če na dis ko té kou.

Ani jsme se ne na dá li a už na nás če kal dal ší vý let, ten to krát
byl celý o spor tu a prožili jsme ho v br něn ském Wi ky lan du.

Po sled ní a vel mi slav nost ní akce se ko na la 25. 6. na za hra dě
naší MŠ. Slav nost ní byl hlav ně pro děti před ško lá ky a je jich ro -
di če. Če ka lo je pa so vá ní na ško lá ky. Nejdřív je paní uči tel ka ze

zá klad ní ško ly vy zkou še la a pak všech ny opa so va la na ško lá ky. 
Ostat ní děti si moh ly zku sit růz né úko ly a po jejich splnění je
čekala sladká odměna.

Tím to by chom všem bu dou cím prv ňáč kům chtě li po přát,
aby do nové eta py své ho živo ta vy kro či li správ nou no hou a aby
se jim ve ško le lí bi lo, ale spoň tak, jako v naší MŠ.

A co po přát všem ostat ním? Snad jen slu neč né, po ho do vé
léto, plné krás ných zážitků a v září zase na shle da nou.

Za kolektiv MŠ Cihlová Kateřina

Zá věr škol ní ho roku na zá klad ní ško le je spo jen s  vy hod no -
ce ním řady sou těží. Jed nou z nich je tra dič ní sběr pa pí ru. Le tos
jsme cel kem na sbí ra li 9857 kg pa pí ru. Sbí ra li jsme také kašta -
ny, kte rých bylo celkem 1768 kg.
Umís tě ní:
SBĚR PA PÍ RU
1. mís to - Šve jdo vá Anna (4. tří da) – 714 kg
2. mís to - Los kot Do mi nik (1. tří da) - 699 kg
3. mís to - Ja roš Jan (1. tří da) - 561 kg

SBĚR KAŠTA NŮ
1. mís to - Šimek Ro bert (3. tří da) - 508 kg
2. mís to - Ka me nec De nis (4. tří da) - 209 kg
3. mís to - Los kot Do mi nik (1. tří da) - 102 kg

Od mě nou pro nej lep ší byly po u káz ky do cyk lo spor tu v hod -
no tě 500 Kč, 300 Kč a ko pa cí míče.

Ko pa cí míče jsme zís ka li v pro jek tu Recyklo hra ní za body
ve sbě ru sta rých elek tro spo tře bi čů (166 kg), ba te rií (29 kg) a za
spl ně ní jed no ho sou těžního úko lu.

Z tech nic kých dů vo dů sou těže uza ví rá me k 31. květ nu (pro
ná kup a ob jed ná ní od měn). Pa pír do da ný po
tom to datu je au to ma tic ky za po čí tá ván do dal ší -
ho škol ní ho roku.

Dal ší vy hod no co va nou sou těží byl již 5. roč ník 
ce loškol ní ce lo roč ní sou těže Ol bra mo vic ký to lar.
Ví tězkou le toš ní ho roč ní ku byla Le o na Švaj gro vá
(9. roč ník), na dru hém mís tě se umís ti ly Hana
Daňhe lo vá (9. roč ník) a Ma rie Mi ko lášo vá (7.  roč -
ník). Ceny do sou těží - po u káz ky v hod no tě
1000 Kč a 500 Kč do knih ku pec tví nebo cyk -
lospor tu - vě no va lo Sdružení ro di čů při ZŠ Ol bra -
mo vi ce. Oce ně ni byli také nej lep ší tříd ní sbě ra či -
Do mi nik Los kot (1. tří da), Di a na Dvo řáč ko vá
(2. tří da), Eliš ka Hake ro vá (2. tří da), Eliš ka Ma -
cha ro vá (2. tří da), Vik to rie Ne ča so vá (2. tří da),
Lu cie Pe co vá (2. tří da), Ro bert Šimek (3. tří da),
Adéla Pe ší ko vá (4. tří da), Blan ka Ma tou šo vá
(5. tří da), Vik to rie Be ne šo vá (6. tří da), Do mi ni ka
Brázdo vá (6. tří da) a Jo sef Prá šek (8. tří da). Ostat ní 
zú čast ně ní do sta li zá ro veň s vy svěd če ním malé čo -
ko lád ky v po čtu na sbí ra ných to la rů.

Všem od mě ně ným bla ho pře ji a ostat ním pře -
ji mno ho sil do dal ší ho zá po le ní v příš tím
školním roce.

Mgr. Ivana Vaculíková

I když máme škol ku rádi, prázd ni ny jsou lep ší . . . !
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Vý let oči ma šesťáků

Osmá ci na vý le tě

V Jun gle par ku jsme mu se li jet po oce lo vém laně přes řeku Svrat ku, aby chom
se do sta li do are á lu s pře kážkami. Bylo tam 20 leh čích i těžších pře kážek, kte ré ne
všich ni zvlád li. No pros tě bylo to su per." (Li bor Hellar)

"Síť v Jun gle par ku byla pro mě do ce la těžká, po řád se hou pa la. Prv ně jsem to
chtě la vzdát, ale ne vzda la jsem to a po řád ně jsem si to užila." (Eliš ka Hesová)

"Nej lep ší na na šem vý le tě bylo to, když jsme byli na la ser game v Brně. Bylo to 
straš ně su per, hlav ně v té aré ně, když jsme po sobě stří le li "la se ry", což ve sku teč -
nos ti byla čer ve ná světýl ka, kte rá sestře lo va la pro ti hrá če buď na hruď, ra me na
nebo na záda. I když náš tým obě dvě hry pro hrál, stej ně mě to hroz ně ba vi lo a ně -
kdy bych si to chtě la ješ tě zo pa ko vat." (Vik to rie Benešová)

"Nej víc se mi lí bi lo na la ser game. Nej lep ší bylo, když hol ky piš tě ly." (Pa trik
Sedmera)

"Lí bil se mi la ser game a chtěl bych tam jet ješ tě mi li on krát. Taky se mi lí bil
čer ný Mustang, kte ré ho jsme vi dě li ces tou do Vaň kov ky." (Da vid Komárek)

"Va di lo mně, že jsme měli je nom dvě hry v la ser game." (Mo ni ka Če pe ro vá)
"Su per vý let, lep ší už ne mohl být." (On dřej Štrauch)

Naše ško la má v sou čas né době de vět tříd - 
de vět roč ní ků. Když ně kte rá tří da od je de nebo 
se zkrát ka ode be re ze ško ly, je to znát. Po hyb
na chod bách zříd ne, žid lič ky ve tří dách ni kdo
ne sun dá vá, de ci be ly rá zem kles nou. Jak to asi
vy pa da lo, když prv ní tý den v červ nu zmi ze lo
ze ško ly se dm de sát dětí?

Dva au to bu sy prv ní ho červ na od je ly se
sedm de sá ti dět mi, pěti uči te li, sto pa de sá ti za -
va za dly, s bed nou pra cov ních lis tů, pís ni ček,
pas te lek, s ky ta rou a lé kár nič kou, s dobrou ná -
la dou a skvě lým po ča sím na se ver směr
JE SE NÍK. Jakmi le jsme za ne cha li za zády
znač ku obce Bra ni šo vi ce, ně kte ří si uvě do mi -
li, že oprav du odjíždějí, a tak mno hé pře pa dl
hlad a za ča lo se ozý vat, jak dlou ho ješ tě po je -
de me. Prv ní za stáv ka nás če ka la na hra dě
Štern berk u Olo mou ce. Uja ly se nás sleč ny
v do bo vých kos tý mech a pro ved ly dáv nou
mi nu los tí. Ná kup pár su ve ný rů a po kra ču je -
me v jízdě. Dru há za stáv ka už byla sko ro
v cíli, kde jsme na vští vi li "tři v jed nom" - ma -
lou ZOO, par čík se so cha mi a mu ze um
s růz ný mi před mě ty den ní po tře by, hrač ka mi,
stro ji, au to mo bi ly i tan kem. Po otáz kách typu,
kdy už tam bu dem, co bude k ve če ři?
vyrážíme do cíle -  na cha tu ZTRA CEN KA. 

Bě hem tří dnů jsme ab sol vo va li pár vý š -
la pů do oko lí, tím nej dů ležitěj ším byla ces ta
na Pra děd. Ve Vel kých Lo si nách jsme na -
vští vi li zá mek, ve kte rém jsme se pro šli po
pů vod ní čty ři sta let sta ré dře vě né pod la ze,
a vý rob nu ruč ní ho pa pí ru, kde jsme byli
svěd ky, jak ta ko vý pa pír vzni ká. Také jsme
se vy kou pa li v ba zé ně v Šum per ku. Zvlád li
jsme ztra tit ně ja kou ponožku, tre nýr ky i mi -
ki nu. Ukáp la i sl zič ka smut ku či zkla má ní, že 
už je de me domů. Byl to po ve de ný tý den,
který jsme v pátek zakončili návštěvou
Mladečských jeskyní. 

Ucho vá me si ur či tě pěk né vzpo mín ky
a tě ší me se, až opět ně kam vy ra zí me.

Kolektiv 1. stupně ZŠ

Ško la v pří ro dě

 Žáci osmé ho roč ní ku se 4. červ na vy pra vi li na vý let do Brna. V Jun gle par ku
na ně če ka lo přes 30 la no vých pře kážek a ně ko lik sjezdů, včet ně pře jez du přes
řeku. Nejdřív ale ab sol vo va li vý cvik pod do hle dem zku še né ho  in struk to ra. Z la -
no vé ho cen t ra pak jeli do Sport Bal ká nu, kde si za hrá li la se ro vé hry. A aby spor tu
ne by lo málo, ná sle do va ly ješ tě 2 ho di ny bowlingu. Výlet se vydařil, všichni si to
užili.

Ma rie Martináková
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Konečné tabulky soutěží NH 2014/2015

Za čát kem červ na se usku teč nil po sled ní –
osmý tur naj mlad ších žákyň v Brně. Po se čte ní
bodů ze všech zá pa sů naše ol bram ská děv ča ta ob -
sa di la 5. mís to v Ji ho mo rav ském kra ji. Mezi
10 nej lep ší mi střel ky ně mi této se zo ny se na
8. mís tě umís ti la naše útoč ni ce - Vik to rie Be ne šo -
vá. Za svou ce lo roč ní sna hu a píli si hol ky odvezly 
pohár, dort a jiné sladké odměny.

Tuto sou těž vy hrál tým TJ Mi ro slav, kte rý náš
kraj bude re pre zen to vat na Mis trov ství ČR.

Tou to ces tou bych chtě la vel mi po dě ko vat
sleč ně Janě Svoj sí ko vé, kte rá nám po celý rok po -
má ha la a byla naší vel kou po si lou. Pře ji zá ro veň
hod ně spor tov ních úspě chů děv ča tům, která pře -
chá zí do starších žákyň. 

Ne smím za po me nout ani na ty nej men ší, kte ré
bu dou v této ka te go rii po kra čo vat i dál – ať se
v plné síle v září po tká te zno vu na hřiš ti - s chu tí
vy bo jo vat medailovou pozici!

Mgr. Jana Martináková

Národní házená - mladší žákyně

Ji ho mo rav ský ob last ní pře bor žen:

1. SK Autonot Jihlava 10 8 1 1 199 : 144 17
2. KNH Mor. Slavia Brno 10 8 1 1 207 : 151 17
3. TJ Olbramovice B 10 5 2 3 183 : 178 12
4. TJ Olbramovice A 10 4 2 4 180 : 162 10
5. Draken Brno B 10 1 0 9 147 : 204 2
6. TJ Miroslav 10 1 0 9 120 : 197 2

Ji ho mo rav ský ob last ní pře bor star ších žákyň:

1. TJ Miroslav A 14 13 0 1 386 : 102 26
2. TJ Sokol Vracov 14 13 0 1 375 : 118 26
3. TJ Sokol Ostopovice 14 10 0 4 192 : 160 20
4. TJ Olbramovice 14 7 0 7 161 : 196 14
5. SK Jiskra Humpolec 14 5 0 9  149 : 263 10
6. 1. NH Brno 14 4 1 9 109 : 188 9
7. SK Autonot Jihlava 14 3 0 11 133 : 271 6
8. Draken Brno 14 0 1 13    72 : 279 1

Ji ho mo rav ský ob last ní pře bor mlad ších žákyň:

1. TJ Miroslav 40 36 2 2 331 : 100 74
2. TJ Sokol Ostoovice 40 34 2 4 350 : 154 70
3. Draken Brno 40 17 1 22 187 : 203 35
4. TJ Sokol Vracov 40 17 1 22 251 : 256 35
5. TJ Olbramovice 40 10 0 30 112 : 246 20
6. TJ Jiskra Humpolec 40 3 0 37 114 : 386 6

Nej lep ší střel ci
Ženy 

6. Šte fá ni ko vá Ve ro ni ka (Ol bra mo vi ce A) 50  bra nek
8. Doubko vá Pavlí na (Ol bra mo vi ce A) 48  bra nek

Star ší žáky ně
6. Va cu lí ko vá Gab rie la (Ol bra mo vi ce) 84  bra nek

 Mlad ší žáky ně
8. Be ne šo vá Vik to rie (Ol bra mo vi ce) 50  bra nek

Mgr. Ladislav Ruibar
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Ví ken do vý mi zá pa sy 13. a 14. 6. 2015 byla ukon če na jar ní
část sou těžního roč ní ku 2014/2015 okres ních fot ba lo vých sou -
těží ří ze ných Okres ním fot ba lo vým sva zem Zno jmo. A prá vě
až po sled ní utká ní roz hod la o po stu pu jí cích či se stu pu jí cích,
nebo jen o ko neč ném po řa dí v ta bul kách. S ma lým od stu pem
tak na stá vá čas na hod no ce ní účin ko vá ní na šich mužstev.

Všich ni jsme če ka li, jak do pad ne sou boj na še ho A mužstva
s Božice mi o po stup do Okres ní ho pře bo ru a byť byl v půl ce sou -
těže ná skok Božic 4 body a nes ly se zvěs ti, že Božice to mají
ošet ře né…, taky vě ři li, že naši fot ba lis té po stup dokáží vy bo jo vat.
To, že se tak na ko nec ne sta lo a ne po da ři lo se tak spl nit cíl daný na
za čát ku jar ní čás ti, je fak tem a z to ho to po hle du by bylo možno
hod no tit uply nu lý roč ník jako ne ú spěš ný. Zno vu se po tvr di lo, jak
je důležité na pl no bo do vat už v prv ní po lo vi ně roč ní ku a ne být
zby teč ně ztra ce ných bodů na še ho mužstva prá vě v této čás ti sou -
těže, moh la být tře ba osla va 70 let fot ba lu v Božicích méně ve se lá.
Stej ně tak je možno li to vat je di né pro hry v jar ní čás ti s Olek so vi -
ce mi, ale to všech no je jen kdy by a nám ne zbý vá, než po přát
Božicím úspěch v okre se s tím, že ni kde není na psá no, že je tam za
rok ne vy stří dá me. Přes to já bych uply nu lý roč ník ze své ho po hle -
du jako ne ú spěš ný ne hod no til. Vý sled ně 2. mís to ve III. B tří dě si
mys lím, je úspěš ným účin ko vá ním v sou těži. Mužstvo ode hrá lo
cel kem 26 sou těžních zá pa sů, ze kte rých 20 vy hrá lo, 2 x re mi zo -
va lo, 4 x ode šlo ze hřiš tě poraženo (3 x na pod zim,1 x na jaře).
Svým sou pe řům do ká za lo na stří let rov nou 100 bra nek, což je ne -
ví ce ze všech mužstev a obdrželo 40. Zís ka lo tak 62 bodů. V
no vém roč ní ku 2015/2016 bude tedy na co na va zo vat . . .

Mužstvo Ol bra mo vi ce B ode hrá lo v se zoně 2014/2015 cel -
kem 22 utká ní, ze kte rých zís ka lo 27 bodů za 8 vý her a 3
re mí zy, 11 x pro hrá lo. Na stří le lo 44 bra nek a obdrželo 52. V ta -
bul ce IV. B tří dy  to sta či lo na ko neč né 8. mís to. Již del ší dobu,
vždy na kon ci roč ní ku spo lu s ter mí nem po dá ní při hlá šek, se
řeší otáz ka při hlá še ní B mužstva do no vé ho sou těžního roč ní -
ku, při tom dů vo dy se opa ku jí a nemá smy sl je zde zno vu
ven ti lo vat. Díky zdra vé mu já dru B, je mužstvo při hlá še no, jen
je tře ba aby je ostat ní, kte rých se to týká, pod po ři li.

Do rost Ol bra mo vic po ukon če ní Okres ní ho pře bo ru uza ví ral
ta bul ku sou těže na 12. mís tě. Z ode hra ných 22 utká ní 5 vy hrál a 2 
re mi zo val, 15 x pro hrál a se skóre 40 : 96 tak zís kal 17 bodů.
Mužstvo do ros tu po dob ně jako mužstvo žáků pro chá zí ge ne rač -
ní vý mě nou a pro to jsou vý sled ky ta ko vé jaké jsou. Do no vé ho
roč ní ku se rý su je možnost hos to vá ní hrá čů z blíz ké ho oko lí.

Mužstvo žáků hrá lo mi nu lý roč ník v Okres ní sku pi ně B,
kte rá měla 9 mužstev. Žáci ode hrá li 16 zá pa sů a ani v jed nom
ne o ku si li po ci ty ví těz ství, jen 2 x se jim po da ři lo zá pas zre mi -

zo vat, 14 x pro hrá li. Se zis kem 2 bodů tak uza ví ra li ta bul ku.
Na stří le li 14 bra nek a obdrželi 89.

Vel mi úspěš ně si v uply nu lém roč ní ku ved lo mužstvo pří -
prav ky, a to jak po her ní strán ce tak i vý sled ko vě. Mužstvo
ode hrá lo cel kem 27 utká ní ve kte rých zís ka lo 53 bodů za 16 vý -
her a 5 re míz, 6 x od chá ze lo ze hřiš tě poraženo. Svým
sou pe řům na stří le lo 164 bra nek a obdrželo 100, což zna me ná
v ta bul ce Star ší pří prav ky, sk. C, krás né 3.mís to. Zú ro ču je se
tre nér ská prá ce Pet ra Pe ší ka (a všech, co mu vy po má ha jí)
a všich ni se můžeme tě šit na po kra čo vá ní mla dých na dě jí ten to -
krát už v žákov ské ka te go rii. Mužstvo je při hlá še no do sou těže
mlad ší žáci 7 + 1. Šta fe tu v pří prav ce pře bí rá Ro man Daňhel.

V let ní pře stáv ce nás kro mě tra dič ních let ních tur na jů,
4. 7. 2015 Tur naj sta rých pánů - Me mo ri ál Fran tiš ka No vá ka
a 1. 8.2015 pak 39. roč ník míst ní ho tur na je Kon ti nen tál za
účas ti mužstev Ajax Ol bra mo vi ce, La mač Li dě ři ce, Sle zan Ba -
bi ce a Ma li ňák  Želo vi ce  (ve čer se zá ba vou na hřiš ti - Kris to vy
Léta), čeká os t rý start FOT BA LO VÉ  (R)EVO LU CE, což
před sta vu je kom plet ní elek tro ni za ci fot ba lo vých agend od
1. 7. 2015 včet ně ma nag men tu sou těží, on-line zá pi sy, on-line
re gis tra ce hrá čů, klu bů a čle nů FAČR, da ta bá ze elek tro nic ké ho 
člen ství, mě síč ní sběr né fak tu ry… více in for ma cí lze na jít na
https://is.fotbal.cz,www.clenství.fotbal.cz). Kon čí tak veš ke rá
pa pí ro vá agen da a vše se bude or ga ni zo vat pou ze elek tro nic -
kou ces tou. Pro nás to zna me ná za jis tit in ter ne to vé při po je ní na
hřiš ti, což díky Zá klad ní ško le ne byl pro blém, za kou pit  PC
a dále ur čit hlav ní a po moc né ad mi nis trá to ry, kte ří bu dou po -
třeb né záležitos ti or ga ni zo vat a vy ři zo vat.

Dne 5. 6. 2015 pro běh lo ve Zno jmě jed ná ní 22.vo leb ní hro -
ma dy zá stup ců TJ - SK a okres ních sva zů Okres ní ho
tě lo vý chov né ho sdružení ČSTV ve Zno jmě. Na pro gra mu byla
sou čas ná si tu a ce ve spor tu, no ve la Ob čan ské ho zá ko ní ku a její
do pad na TJ - SK, s tím sou vi se jí cí schvá le ní no vé ho názvu
Okres ní sdružení ČUS (Čes ká unie spor tu) Zno jmo, z. s.(za -
psa ný spo lek) a ná vrh sta nov OS ČUS Zno jmo. Což nás čeká
také (nové sta no vy spol ku) se zá pi sem přes In te li gent ní for mu -
lář k Rejstří ko vé mu sou du v Brně do 31. 12. 2016.

Zá vě rem bych chtěl po dě ko vat všem, kte ří se po dí le jí ně ja -
kým způ so bem na tom, aby ol bra mo vic ký fot bal i na dá le
dů stoj ně re pre zen to val obec na okre se Zno jmo a aby pl nil
důležitou složku spor tov ní ho i kul tur ní ho vyžití ve všech ka te -
go ri ích. Také vás tím to všech ny zvu na akce po řá da né
Tě lo vý chov nou jed no tou Ol bra mo vi ce a na sou těžní utká ní no -
vé ho roč ní ku 2015/2016, kte rý za há jí v půli prázd nin.

tesy

Zprá va o čin nos ti TJ Ol bra mo vi ce - od díl ko pa né

Ovoce do škol
 Dne 10. červ na žáci 1. - 3. roč ní ku měli den plný vi ta mí nů. Ochut náv ko vé koše v rám ci pro jek tu Ovo ce a ze le ni na do škol do ra zi ly i do

naší ško ly. Ochut náv ku jsme za há ji li po ví dá ním o vi ta mí nech, zdra vé výživě a dru zích ovo ce, se kte rým se ně kte ré děti ješ tě ne se tka ly. Jak
pro bí ha la úspěš ná akce, do ka zu jí fo to gra fie. Tě ší me se na  spo lu prá ci, a dou fá me v dal ší po dob né a zda ři lé akce.

 Žáci a učitelé ZŠ a MŠ Olbramovice 

https://is.fotbal.cz,www.clenstv
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Život ní ju bi lea
(červenec  -  září  2015)
S mut ný Ka rel              70  let 
Svo bo do vá Lud mi la  75  let

Slá ma Ně ho slav          88  let
Opat ři lo vá Jar mi la    70  let
Or lí ček Ar nošt            80  let
Ši dlo Fran ti šek           70  let

I ran Vla di slav         83  let
Ko nop ko vá An to nie   85  let
Ne jed lá Ema nu e la     75  let
Pi chr to vá Ma rie           86  let
Na ro ze né děti

Zou fa lý Voj těch                         
Říha Da vid
Če cho vá Ka te ři na

Po hyb oby va tel

K 1. 1. 2015 bylo k tr va lé mu po by tu
v městy si hlá še no 1118 oby va tel.

Do 27. 3.2015 se při hlá si lo 19 oby va -
tel a od hlá si lo  15  oby va tel.

Na ro di lo se  6  dětí  a ze mře li 3 naši
ob ča né.

K 8. 7. 2015 máme 1125 oby va tel.

Radmila Hyblerová,
matrika a ev i dence osob

Společenská 
kronika

Ví tá ní dětí

Dne 26. červ na 2015 se ko na lo slav nost ní roz lou če ní s žáky 9. tří dy. Do ob řad ní 
síně na slav nost ní roz lou če ní a za psá ní do Pa mět ní kni hy při šlo spo lu s tříd ní uči tel -
kou a ře di te lem ško ly 20 žáků, kte ří ukon či li škol ní do cház ku na Zá klad ní ško le v Ol -
bra mo vi cích.

Radmila Hyblerová - matrika a ev i dence osob

Ukon če ní škol ní ho roku

V so bo tu 27. červ na 2015  bylo slav nost ně uví tá no 5 dětí, a to:  
Elen Fi a lo vá, 
Te re za Křeč ko vá, 
Voj těch Zou fa lý, 
Da vid Říha,
Ka te ři na Če cho vá.

Radmila Hyblerová - matrika a ev i dence osob


