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Kon čí rok 2015. Rok kdy se v městy si Ol bra mo vi ce po da ři lo
zre a li zo vat dlou ho do bý zá měr vy bu do vá ní splaš ko vé ka na li za -
ce. Vý stav bou byli do tče ni úpl ně všich ni, kte ří v Ol bra mo vi cích
tr va le žijí, re kreu jí se nebo je nom městy sem pro jíždějí. V sou -
čas nos ti je hlav ní sta veb ní čin nost za námi. Všech ny sto ky
jsou položeny a od boč ky vytaženy až za hlav ní inženýr ské
sítě. Já si mys lím, že i opra vy ko mu ni ka cí, ať stát ních či míst -
ních, se také po ved ly. Z plá no va ných oprav ko mu ni ka cí se
nám po da ři lo opra vit i sil ni ci ke Kub ši cím, kte rá byla v plá nu
až příští rok.

Čás teč ně jsme na ně kte rých úse cích opra vi li nebo pro čis ti li
dešťovou ka na li za ci, do pl ni li od vod ně ní ko mu ni ka cí včet ně
při lehlé ho te ré nu.

Ur či tě mno ha li dem, jak se říká, šla stav ba ka na li za ce na
ner vy. Byl to zá přah pro nás všech ny. Chtěl bych tou to ces tou
po dě ko vat všem ob ča nům, kte ří měli tr pě li vost, po cho pe ní a to -
le ran ci se stav bou a vším, co to při ná ší. Moc dě ku ji. A těm, kte ří 
se rádi zvi di tel ni li tím, že ko lem sebe kři če li, stěžova li si a po u -
ka zo va li na to, jak tím vším trpí, jak jsou ome zo vá ny je jich
zvyk los ti a život, rád vzkáži, že je po všem. Už Vám vrá tí me
klid. Je nom bych byl zvě da vý na to, když na pří klad doma mo -
der ni zu je te své byd le ní na koho na dá vá te! Asi na sebe sa mot né! 
Vy bu do va li jsme nej dů ležitěj ší část inženýr ských sítí i pro Vás.

Nyní každá in ves ti ce do městy se ne po ve de je nom
k udržová ní ja ké ho si sta vu, ale nyní lze in ves to vat na pří klad do
no vé ho kom plex ní ho ře še ní do prav ní in frastruk tu ry, jak pro
pěší tak pro mo to ris ty.

Celá vý stav ba splaš ko vé ka na li za ce byla ve li ce fi nanč ně
ná roč ná. Městys Ol bra mo vi ce za vý stav bu ka na li za ce za pla til
v prů bě hu dvou roků 22,7 mi li ó nu ko run. Tato cena byla vy sou -
těžená vý bě ro vým ří ze ním na zho to vi te le stav by. Městys Ol -
bra mo vi ce už nemá žádné jiné po hle dáv ky spo je né se stav bou
splaš ko vé ka na li za ce! I kdy by se ješ tě ně kde mu se lo ko pat do
země, tak tyto prá ce jsou již v rám ci zá ru ky. Můžete na mí tat, že
píši o vy bu do va né ka na li za ci, ale ješ tě ji nemůžeme používat.
Mně je to ve li ce líto. Nemůžeme používat ka na li za ci pře de vším 
pro to, že v ně kte rých i dří ve vy bu do va ných úse cích do chá zí
k ná to ku spod ních vod do řádu. Nyní na všech úse cích pro bí ha jí 
ka me ro vé zkouš ky, kte ré zjis tí přes né mís to ná to ku. Ně kde to
pů jde opra vit bez vý ko po vou tech no lo gií, ale ně kde se bude
mu set i zno vu ko pat. K nej vět ším ná to kům do chá zí ve sto ce u
po to ka a od by to vek v Lid mě ři cích. 

Mno ho z Vás má již vy bu do va nou pří poj ku splaš ko vé ka na -
li za ce až k mís tu na po je ní. Hod ně do ta zů zní, kdy se mu sí te na -
po jit. Po zpro voz ně ní ka na li za ce do po ru ču ji, čím dřív se
na po jí te, tím lep ší to bude pro Vás. Po spuš tě ní ka na li za ce může 
být každý z nás vy zván např. Čes kou in spek cí život ní ho pro -
stře dí k pro ká zá ní, jak  na klá dá te s od pad ní vo dou. V těch čás -
tech Ol bra mo vic, kde se ka na li za ce bu do va la nyní, ne bu de pro
sta veb ní ky pro blém s pro dloužením pří poj ky až do domu. Ve
dří ve vy bu do va ných čás tech po čkej te, až obdržíte územ ní sou -
hlas k pro ve de ní stav by. V těch to úse cích (ve vět ši ně pří pa dů)
se skon či lo před inženýr ský mi sí tě mi a Vy si před za čát kem
stav by bu de te po vin ní za jis tit vy ty če ní sítí. Po ukon če ní vý ko -
po vých pra cí, před za sy pá ním, zno vu ne chat zkon t ro lo vat
správ ce sítě je jich ne po ru še nost. Jak máte po stu po vat, bu de te
mít ve vy já d ře ní od správ ců sítí u pro jek to vé do ku men ta ce
i s územ ním sou hla sem. Kdy by si ně kdo ne byl jis tý, jak po stu -
po vat, obraťte se na mne, rád Vám vše vy svět lím. O tom, kdy se
bu de me mít možnost na po jo vat na pá teř ní ve de ní splaš ko vé ka -
na li za ce, Vás bu de me in for mo vat.

Ješ tě bych se rád vrá til k sa mot ným pří poj kám. Jak jsem

psal již dří ve, Městys Ol bra mo vi ce v rám ci vý stav by splaš ko vé
ka na li za ce ne chal vy bu do vat pří poj ku až za hlav ní ve de ní
inženýr ských sítí. To zna me ná: vý ko po vé prá ce, po klád ku po -
tru bí, osy pá ní a za sy pá ní vý ko pu.

Ve vět ši ně pří pa dů se mu sel ro ze brat chod ník nebo vjezd
k ne mo vi tos ti. Uve de ní chod ní ku do pů vod ní ho sta vu je na
městy si. Mys lím si, že jsme pro Vás každého udě la li hod ně a
zba vi li Vás zby teč ných kom pli ka cí při ko pá ní v sí tích. Chtěl
bych Vás požádat, aby i Vy jste po moh li tro chou nám. Dlažbu
na chod ní cích by si každý mohl po své pří poj ce položit sám.
V sou čas nos ti už ne za měst ná vá me to lik pra cov ní ků, aby chom
po klád ku dlažby udě la li v co nej krat ší době.

Stav ba ka na li za ce byla nej vět ší, ale ne je di nou stav bou, kte -
ré jsme re a li zo va li. V lis to pa du jsme ko lau do va li sta veb ní část
sběr né ho dvo ru tří dě né ho od pa du. Nyní pro bí há celá řada
schva lo va cích ří ze ní a po vo le ní s pro vo zo vá ním sběr né ho dvo -
ru. Otevřít sběr ný dvůr máme podle vše ho od úno ra 2016. Spo -
lu s fir mou A.S.A., a. s.  a EKO - KOM chys tá me pro ob ča ny
se tká ní, kde Vám od bor ní ci na tří dě ní a zpra co vá ní od pa du po -
ra dí, jak správ ně tří dit a ode vzdá vat od pad, jak jsem již dří ve
na psal ve zpra vo da ji. Tří dě ný od pad má jas ná a přís ná pra vi dla, 
kte ré bu de me mu set dodržovat. Toto se tká ní se usku teč ní v prv -
ní po lo vi ně led na roku 2016. Do každého domu do ru čí me po -
zván ku s uve de ním mís ta a času ko ná ní se tká ní.

Le toš ní rok byl hod ně ná roč ný, ale máme  na chys tá ny dal ší
vý znam né a složité pro jek ty na příští rok. Jed nou z těch nej vý -
znam něj ších by moh la být pře stav ba bu do vy bý va lé zá klad ní
ško ly u kos te la na dru hý dům pro se ni o ry se se dm nác ti ma lo me -
trážními byty do 45 m2. Na za čát ku roku bu dou vy psá ny vý zvy
z Mi nis ter stva pro míst ní roz voj na fi nanč ní pod po ru ze stra ny
stá tu na ko mu nit ní domy. Do této vý zvy se roz hod ně při hlá sí me 
a dou fá me, že naše žádost bude úspěš ná. Na pře stav bu ško ly
máme již vy da né sta veb ní po vo le ní a prá vě shro mažďu je me
po třeb né pří lo hy k žádos ti.

Ko nec roku je také ča sem, kdy bu de me schva lo vat roz po čet
městy se Ol bra mo vi ce na rok 2016. Se za stu pi te li jsme ne jed -
nou dis ku to va li o dal ších in ves tič ních zá mě rech. Ná vrh roz -
počtu je vy vě šen na úřed ní des ce. Ně ko mu se při po hle du na
roz po čet může zdát, že jde me do mi nu su. Není to tak. Do
položek jsme za pra co va li i naše úspo ry. Po vý stav bě ka na li za -
ce, sběr né ho dvo ru a za pla ce ní všech fak tur, máme na účtu
15 mil. ko run. Pro to jsme všech ny úspo ry roz dě li li do
položek, kte rý mi bu de me fi nan co vat bu dou cí stav by. Vý znam -
nou část fi nan cí jsme za řa di li na opra vu dešťové ka na li za ce,
do vy bu do vá ní  splaš ko vé ka na li za ce ke sběr né mu dvo ru i ko -
lem bý va lé ho uložiště od pa dů. Opra vy míst ních ko mu ni ka cí
nebo chod ní ků, ka bin pro od díl ná rod ní há ze né, te rén ní úpra vy
ve řej ných prostor apod. Bližší in for ma ce Vám sdě lí v pří pa dě
zájmu správ ce roz počtu Jana Ši d lo vá. Ná vrh roz počtu se bude
schva lo vat 28. 12. 2015 na řád ném za se dá ní za stu pi tel stva
městy se Ol bra mo vi ce.

Dou fám, že naše plá no va né zá mě ry Vám bu dou všem ku
pro spě chu. Vě řím, že po do ba Ol bra mo vic se po vý stav bě splaš -
ko vé ka na li za ce změ ni la k lep ší mu a bude se i na dá le mě nit
a roz ví jet.

Vážení spo lu ob ča né, do vol te mi, abych Vám jmé nem za -
stu pi tel stva městy se Ol bra mo vi ce po přál klid né a spo ko je -
né prožití vá noč ních svát ků a mno ho zdra ví a štěs tí v no vém 
roce 2016.

          R. H.

Informace starosty
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V tom to škol ním roce ve ško le pra cu je 31 za měst nan ců, z toho  9 pro voz ních za -
měst nan ců. V ma teř ské ško le je 58 dětí, v 1. tří dě pra cu jí uči tel ky Hana Buč ko vá,
Ka te ři na Cih lo vá a asi s tent pe da go ga Anna Ru i ba ro vá, dru hou tří du učí Mar ta Sva tuš -
ko vá, Jana Mič ko vá a asi s tent pe da go ga Ilo na Mič ko vá, tře tí tří du Lu cie Steh lí ko vá,
Jana Irov ská. V zá klad ní ško le je 187 dětí. 1. roč ník na vště vu je 23 dětí, do 9. roč ní ku
cho dí 21 dětí.
Se znam uči te lů ZŠ

ZŘ Soňa Wei se ro vá 
I. Lu ka so vá Hana a asi s tent pe da go ga Alžběra Pi ja no vá
II. Pe tr lo vá Dana
III. Ši d lo vá Dana
IV. Fá lo vá Len ka
V. Či háč ko vá Olga
VI. Bo gne ro vá Len ka
VII. Va cu lí ko vá Iva na
VIII. Su chán ko vá Iva na
IX. Ma rie Mar ti ná ko vá

Bez tříd nic tví: Dan cin ge ro vá Hana
Vý vo jo vé po ru chy uče ní: Bo gne ro vá Len ka
Vých. po rad ce: Dan cin ge ro vá Hana
Me to dik pre ven ce: Bo gne ro vá Lenka
Školní družina: Zelníčková Irena, Alžběta Pijanová
Naše ško la se v mi nu lém škol ním roce spo lu s 18 ško la mi Krum lov ska  za po ji la do pro -

jek tu ev rop ské ho so ci ál ní ho fon du Efek tiv ní spo lu prá ce v ob las ti pre ven ce škol ní ho
ne ú spě chu žáků. Žada te lem pro jek tu bylo měs to Mo rav ský Krum lov, jeho zá klad ní ná pl ní
byla or ga ni za ce čte nář ské ho, ma te ma tic ké ho a ja zy ko vé ho kroužku, zpra co vá ní in di vi du ál -
ních plá nů pro žáky, vy ba ve ní di dak tic ký mi po můc ka mi pro jed not li vé žáky - table ty,
me to di ky, kni hy, využití psy cho lo ga, prá ce asi s ten ta pe da go ga, kte rou na naší ško le vy ko -
ná va la pí Bc.Vla di mí ra Roz ma he lo vá. V tom to škol ním roce jsme se opět za po ji li do vý zvy
č. 56, kte rá umožní uči te lům a žákům zdo ko na lit se v an g lic kém a ně mec kém ja zy ce. Uči tel -
ky  Mgr. Len ka Bo gne ro vá a Mgr. Hana Dan cin ge ro vá na vští vi ly na de set dnů An g lii, kde
pl ni ly stu dij ní úko ly. V říj nu jely na ná vště vu An g lie a Ra kous ka téměř všech ny děti
z II. stup ně zá klad ní ško ly. Vše je pla ce no z do tač ních do ta cí.

Do čin nos ti zá klad ní ško ly je už tra dič ně za řa zen lyžař ský vý cvik. Všech ny děti mo -
hou ode bí rat do to va né mléč né přesní dáv ky a děti I. stup ně zdar ma 1x týd ně ovo ce. 
I le tos se žáci za po ji li do sbě ro vých akcí - sbě ru sta ré ho pa pí ru a sbě ru kašta nů. Sběr pa -
pí ru po městy si na pod zim pro bě hl před hody, na jaře tuto akci plá nu je me před Svát kem
prá ce.  Zís ka né fi nanč ní pro střed ky bu dou použity na úhra du mi mo vý u ko vých a zá jmo -
vých ak ti vit dětí -  be síd ky, li te rár ní pro gra my, mi ku láš ská na díl ka, Den dětí, ex kur ze,
tur na je v ko pa né Co ca Co la Cup, jehož se v říj nu zú čast ní klu ci i hol ky z II. stup ně. Paní
uči tel ka Mgr. Hana Lu ka so vá usku teč ni la se tká ní s ro di či prv ňáč ků.

Ve li kou ra dost  máme ze dvou akcí - opra ve né ho so ci ál ní ho za ří ze ní pro naše nej -
men ší děti z ma teř ské ško ly a opra ve né ho vo do vo du v zá klad ní ško le. Ma teř ská škol ka
a škol ní jí del na, díl ny pro žáky zá klad ní ško ly, učeb na hu deb ní vý cho vy, sbo rov na byly
kom plet ně, kva lit ně, v do hod nu tých ter mí nech vy ma lo vá ny, za což pa t ří po dě ko vá ní
panu Mi na ří ko vi. Uči tel ky ma teř ské škol ky, hu deb ní vý cho vy a II. stup ně si zkrášli ly
pro stře dí vlast ním vý bě rem ob kla dů, dlažby pod lah, ná byt ku. Po chva lu bych chtěl vy já -
d řit panu sta ros to vi i pra cov ní kům, kte ří jsou za měst ná ni pod úřa dem městy se, kte ří
vel kou mě rou po moh li v úspo ře vý da jů při zed nic kých pra cích, lí če ní, ná tě ru dve ří, zá -
brad lí, úkli du, čiš tě ní od pad ních cest, úpra vě bo ta nic ké za hra dy a oko lí ško ly. . . 

Ne ma lá po chva la pa t ři  i pro voz ním za měst nan cům ško ly, kte ří i v době do vo le ných
a ztížených pod mín kách pl ni li požadav ky fi rem a ško ly. Smůlu v tom to smě ru měli paní
Věra Po spí ši lo vá, kte rá byd lí u ma teř ské ško ly, pro tože byla obtěžová na po řád a pan
škol ník Jo sef Hybler, kte rý ro zu mí tech nic kým, sta veb ním pro blé mům ško ly.

Pře ji Vám vše dob ré, pev né zdra ví, mno ho osob ních a pra cov ních úspě chů v no -
vém roce. Všem 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

 Pomoc opuštěným kočičkám

Milí přá te lé,
po del ší době při ná ším pár zpráv

z naší far nos ti. V sou vis los ti s na po je ním
fary na no vou ka na li za ci se prá ce spo ji ly
s dal ší mi, pro tože po třeb né úpra vy se
sou stře di ly do jed no ho mís ta. V pří ze mí
jsme tedy vy ko pa li a položili no vou ka -
na li za ci, pře mís ti li jed no WC a také
na in sta lo va li nový ply no vý ko tel s ohře -
vem vody. Ješ tě zbý vá do dě lat pár
drob nos tí, ale ty se do kon čí, až bude
možné při po jit od pad. Na příští rok plá -
nu je me nějaké drobnější investice,
o nich budu postupně mluvit v kostele.

Co se týká re sti tu cí, pole, kte ré měly
být vrá ce ny už před rokem a půl, stá le ne -
má me všech ny. Ale snad už to ne bu de
tr vat pří liš dlou ho. Pře ce jen z toho bu -
dou ně ja ké pří jmy pro far nost, a ty
potřebujeme.

Na sa mém kon ci škol ní ho roku skon -
čil dru hý běh kur zu Alfa, kte rý byl hoj ně
na vště vo va ný. Všich ni účast ní ci si kurz
vel mi chvá li li, a dob ré re fe ren ce se do -
nes ly do Mo rav ské ho Krum lo va a oko lí.
Díky zájmu míst ních za čal kurz i na faře
v Krum lo vě a po něm bude dal ší v Hostě -
ra di cích. Jsem rád, že se dob rá věc tak to
šíří a hle dám vhod ný ter mín, aby chom
moh li udě lat dal ší běh zase u nás. Na
kon ci prázd nin nás na vští vi li mla dí přá -
te lé ze Slo ven ska a uspo řá da li skvě lý
kon cert. Ten se ode hrál v kos te le v Na -
šimě ři cích. Příští rok se snad po da ří
po zvat je zno vu, aby za hrá li u nás. No
a v ne dě li 6. 12. při šel do kos te la tra dič ně
Mi ku láš a po tě šil více než 30 pří tom ných 
dětí. Dělo se toho sa mo zřej mě víc, a pro -
to chci po dě ko vat všem, kte ří s čím ko liv
jak ko liv po moh li a po má ha jí. I kos tel se
nám po ma lu za čí ná pl nit, což je vel mi
dobrá zpráva. Zvlášť v této rozjitřené
době je potřeba znovu objevit naše
křesťanské kořeny a stavět na nich.

A jak osla ví me Vá no ce? Ve čtvr tek
24. 12. bude "půl noč ní" tra dič ně ve 22 ho -
din. V pá tek slav nost Na ro ze ní Páně
v 10 ho din, stej ně tak v ne dě li 27. 12. a na
Nový rok, o svát ku Mat ky Boží. Žehná ní
vína le tos vy chá zí na ne dě li 27. 12. a bude
jako vždy v 18 ho din. Žehná ní vody, kří -
dy, ka didla a zla ta po tom bude v ne dě li po
Třech krá lích, tedy 10. 1. v 10 ho din.
V tyto dny také pro běh ne tra dič ní Tříkrá -
lo vá sbír ka, kte rá je v režii Cha ri ty. Chci
k tomu jen říct, že zno jem ská cha ri ta, pod
kte rou územ ně spa dá me, pro střed ky
využívá oprav du vel mi účel ně a po má há
díky tomu těm nej po třeb něj ším.

P ře j i  vám ra  dost  né ,  po ko j  né
a požehna né Vá no ce a tě ším se na vi dě -
nou nejen o svát cích ☺.

Váš farář Jan Fiala

 Zprávy
z farnosti

Děti z 1. roč ní ku se snažily zpří jem nit Vá no ce nejen li dem, ale i opuš tě ným ko čič -
kám. Paní ře di tel ka ko či čí ho útul ku Flí ček Ne da ko ni ce, p. Zlá ma lí ko vá, po sla la
po dě ko vá ní nejen dě tem, ale i ro di čům. Ba lík ob sa ho val mimo kap si ček a gra nu lí  vý -
rob ky prv ňáč ků, kte ré pů jdou na pro dej a kres by zdo bí ko či čí po ko je.  

Rádi by chom tuto akci ješ tě před Vá no ci zo pa ko va li.    
                                                              Mgr. Hana  Lukasová

 Za čá tek škol ní ho roku 2015/2016
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Dra zí a milí…
V so bo tu, 10. 10. 2015, 1. den

Za 5 mi nut 8 jsme se všich ni s vel kým
nad še ním se šli před ško lou, roz lou či li
jsme se s mam ka mi a taťky, paní uči tel ky
zkon t ro lo valy, zda máme dok lady + 40Ł
(na pa mát ky), pak nás po sla ly do au to bu -
su, kde jsme si udě la li svo je po hod líč ko.
Po tom se všich ni na le pi li na okýn ka au to -
bu su a na po sle dy za má va li svým
ro di čům před 22 ho di no vou ces tou do
An g lie.

Od ško ly jsme se ale nejdřív vy da li
pro 2. ško lu do Pol né (kou sek od Jih la -
vy), s kte rou jsme se už ko neč ně vy da li
přes Ně mec ko do Fran cie. V au to bu se
jsme se se zná mi li jak s děck ama z dru hé
ško ly, tak s naší paní prů vod ky ní Len kou Martín ko vou
a s řidiči, kteří se jmenovali jak jinak než Karel a Karel (ty
hnědé podšálky se vrací!)

V Ně mec ku mají troš ku od liš né zá cho dy než v ČR, na každé 
ben zín ce jste za pla ti li 70 cen tů a z "boxu" nám vy jel tur ni ket
v hod no tě 50 cen tů, kte rý jsme moh li uplat nit jako sle vu při ná -
ku pu na ja ké ko liv ně mec ké ben zín ce, za jí ma vost ně mec kých
to a let je také v au to ma tic kém spla cho vá ní a utře ním pr kén ka,
mně osob ně to při jde dost hus týýý. A ces tou jsme skouk li pár
dob rých fil mů.

V ne dě li, 11. 10. 2015, 2. den
Hód ně brzo ráno jsme ve Fran cii vy stou pi li, pro šli pa so vou

kon t ro lou a za je li au to bu sem do Eu ro tu ne lu, kte rým jsme pro -
je li přes ka nál La Manche. V Eu ro tu ne lu mu sel být au to bus
vy pnu tý, a tak vevnitř bylo cel kem tep lo a ne dý cha tel no. Sice
by se to dalo přežít, ale i tak jsme moh li vy jít z au to bu su do
vagó nu eu ro tu ne lu. Ces ta Eu ro tu ne lem tr va la 1 ho di nu. Až
jsme z něho vy je li ven, všem v au to bu se po ma lu a jis tě za ča li
cho dit SM Sky ve tva ru: Ví tej te ve Vel ké Bri tá nii…, te prve pak
jsem si vlast ně uvě do mi la tu ra dost ☺. Z Eu ro tu ne lu jsme vy je li
ten to krát už po levé straně silnice do Londýna, kde nás čekal
bohatý program na celý den.

Vy pra vi li jsme se k lon dýn ské mu me t ru, zde jsme se roz dě -
li li na 3 sku pi ny, 1. sku pi nu tvo ři la ško la z Pol né, 2 sku pi nu
9. tří da a 3. sku pi nu: "An g lá ni" nebo-li mix 6., 7., a 8 tří dy. Paní

prů vod ky ně nám roz da la líst ky do me t ra, kte ré pla tily po celý
den a moh li jsme na stu po vat ☺. Když jsme pře je li pár sta nic,
vy stou pi li jsme a ob je vil se před námi na pra vé stra ně Big Ben
s Hou ses of Par li a ment a na levé Lon don Eye. Wo o ow! Ko neč -
ně jsem moh la vi dět naživo něco, co jsem do té doby vídáva la
pou ze na ob ráz cích, fo to gra fi ích nebo růz ných před mě tech, byl
to su per po cit!! Fo ti la jsem a čer pa la tu lon dýn skou krá su. Od
té hle krá sy jsme za mí ři li a teď už pěš ky k West min ster Ab bey,
což je vlast ně Ko le gi át ní chrám sv. Pet ra ve West min ste ru (ko -
na jí se zde všech ny ko ru no va ce, svat by a po hřby krá lov ské
ro di ny. Když jsme si ten to chrám pro hléd li zven ku, po kra čo va li 
jsme dále v naší ces tě, a to po Dow ning street, (na této uli ci síd lí
před se da vlá dy a mi nis tr fi nan cí). Když jsme tudy pro chá ze li,
vi dě li jsme špič ko vě vy zbro je né po li cis ty, po tom ná sle do va la
Hor se Gu ards Pa ra de, pro šli jsme ko lem Tra fal gar Squa re až
k Buckingham ské mu Pa lá ci (síd lo Krá lov ny a mís to ko nání
stří dá ní stráží). My jsme bohužel ne moh li při jít až k němu, pro -
tože před pa lá cem se ko nal ma ra ton, kte ré ho se účast ni lo více
než 20 000 běžců. Na vští vi li jsme i Pic ca di ly Cir cus, kde jsme
měli chvil ku roz chod a také jsme si pro šli Chi na Town. Pak
jsme se ode bra li zase do me t ra a po pře jez du me t rem jsme na -
vští vi li Tower of Lon don, zde jsme si pro hléd li ko ru no vač ní
kle no ty, kte ré stá ly oprav du za to! Dále jsme se mu se li do stat na 
Greenwich a k nul té mu po led ní ku, a to lodí. Plu li jsme po
Temži pod Tower Bridge, zde jsme se vy fo ti li a za mí ři li po
dlou hém dni k au to bu su, kte rý byl při pra ve ný nás od vést do
Por s mouthu. Ces ta tam tr va la asi 2 ho din ky, do ra zi li jsme na

jed no par ko viš tě, kam si pro nás po chví lí 
za ča li při jíždět ro di ny, v kte rých jsme
měli být uby to va ní. Pro mě, Áďu a Jan ču
si při je la jed na star ší paní ve li ce krás ným 
au tem, u ní doma jsme se se zná mi li ješ tě
s je jím manželem a je jich roztomilým
psíkem, oba byli opravdu ochotní, milí
a hodní. K večeři nám paní Skott
připravila výbornou pizzu a po večeři
jsme jí předali naše dárky z česka. Poté
už jsme šli spát a těšili se na další den. ☺

V pon dě lí, 12. 10. 2015, 3. den
Ráno jsme se vzbu di li, dali si sní da ni, 

vza li si s se bou obě do vý ba lí ček a pan
Scott nás po sní da ni od ve zl na par ko viš -
tě, kde jsme se pře de šlý den ro ze šli
s na šimi ka ma rá dy. Vy prá vě li jsme si
o tom, jaké máme ro di ny, než pro nás při -
jel au to bus a jeli jsme do ško ly. Tady nás
če ka ly 4 lek ce. Prv ní ho di nu jsme měli
jed nu paní, kte rá po chá ze la z Čes ké re -

Ohlédnutí za výletem v Anglii
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pub li ky, ná sle do va la ho di na s dal ší paní uči tel kou, jež zřej mě
měla ráda sku pi nu the Be at les, pro tože v je jích ho di nách jsme
vždy zpí va li ně ja kou pís nič ku od nich ☺. Po sled ní ho di nu jsme
měli jed no ho star ší ho pana uči te le, kte rý nám po ví dal his to rii
Sto ne hen ge a o lis ti ně Mag na Char ta. Náš 1. den ve ško le kon -
čil. Všich ni jsme se se šli před bu do vou školy, odjeli jsme na
Stonehenge a cestou tam jsme si vyprávěli zážitky ze
školy…a že jich bylo!

Už když jsme při jížděli ke Sto ne hen ge, byla to pa rá da. Na -
fo ti la jsem ve li ce pěk né fo to gra fie a moc se mi tam lí bi lo,
člo věk by řekl, že jsou to pou ze ka me ny. Ale ne jen tak le da ja -
ké. Mají za se bou vel kou his to rii a An g lie na ni může být
prá vem pyš ná! Poté jsme měli na vští vit ješ tě hi so ric ké měs teč -
ko Sa lisbu ry, ale už jsme ne mě li moc času, tak jsme si Sa lisbu ry 
Ca thedral, kte rá se zde na chá zí, pro hléd li a vy fo ti li pou ze z po -
vzdá lí. Po tom jsme už za mí ři li zase zpát ky k na šim ro di nám.
Měli jsme ve li ce vý bor nou ve če ři, po ve če ři jsme si chví li po ví -
da li ješ tě s paní do má cí . Potom jsme měli za úkol sklidit si
všechny věci do kufru a jít spát. 

V úte rý, 13. 10. 2015, 4. den
Ráno nás od vez li zase k ostat ním a vy da li jsme se do ško ly

na naše ho di ny, ten den nás če ka lo 5 ho din vý u ky. Po víd ali jsme 
si o jíd le v An gli, zase jsme zpí va li The Be at les a hrá li hry v an g -
lič ti ně, sdě lo va li si zážitky ze Sto ne hen ge, o tom, jak se nám
tam lí bi lo a co jsme tam vi dě li a zažili, pro cvi čo va li vý slov nost.
Na kon ci ho di ny nám roz da li cer ti fi kát a po vy u čo vá ní jsme vy -
ra zi li po čes ku MHD do cen t ra Portsmouthu. Zde jsme plu li
lodí a po plav bě nás če ka la pro hlíd ka lodě HMS Vic to ry, od kud
jsme za mí ři li na pro hlíd ku ná moř ní ho mu zea. Po sled ním bo -
dem před od jez dem byl vel ký ná kup jíd la na ces tu, moh li jsme
si také pro jít ob cho dy, kde jsme na ku po va li vzpo mín ko vé dá -
reč ky jak pro nás, tak pro ro di če. Po po sled ních ná ku pech jsme
se už ko neč ně do sta li k au to bu su a po ná roč ném dni jsme na sed -
li a hurá zpět do Čes ké Re pub li ky. Před vjezdem do Eurotunelu
jsme se navečeřeli - řidiči ohřáli párky. A poté jsme se schoulili
na svá místečka ke spánku.

Ve stře du, 14. 10. 2015, 5. den
Jsme po kra čo va li stá le po stej né ces tě do ČR. Jed na ze za jí -

ma vos tí byla ta, že jsme v Ně mec ku za stih li sníh ☺. Ve čer ko lem
7. ho di ny jsme se ko neč ně vrá ti li zpát ky ke ško le, kde už nás
toužebně vy h líželi ro di če a byli jsme rádi, že jsme doma!!!! ☺

Celý vý let se mi mo o oc lí bil, po hod ně vý le tech řek nu znu -
dě ně: tak co, aspoň jsme se ne u či li, ale to hle za to čes ký ne u če ní
stá lo ;) ŠPIČ KA!!!!! Moh la jsem si tu od počnout, vy zkou šet,
jaké to je v an g lic kých ro di nách, jak to pro bí há ve ško lách ve
Vel ké Bri tá nii, ko neč ně jsem se po dí va la ně kam ve svě tě dál,
než jsou jen naše okol ní stá ty. Po ří di la jsem tady oprav du dost
fo tek a ně kte ré z nich se mi po ved ly. Z An gie si tedy od ná ším
mno ho zku še nos tí a skvě lých zážitků!! ☺ 

Ma rie Mikolášová

Skot sko-Edin burg
a jižní An g lie

Naše ško la se po čát kem květ na za po ji la do pro jek tu OP VK, 
čímž zís ka la do ta ce na ja zy ko vé kur zy pro uči te le a ja zy ko vě
vzdě lá va cí po by ty pro žáky v za hra ni čí.

Kon cem srp na jsme s ko le gy ní Ha nou Dan cin ge ro vou ab -
sol vo va ly vše o bec ný ja zy ko vý kurz v Edin bur gu na ja zy ko vé
ško le Kap lan, za mě ře ný na roz ví je ní kon ver zač ních do ved nos tí 
v rám ci pra cov ní sku pi ny, kde jsme pl ni ly úko ly za mě ře né na
po ro zu mě ní po sle chu, zdo ko na lo vá ní psa né ho pro je vu, užívá ní 
spe ci fic kých frá zí v an g lič ti ně, mluv nic kých pra vi del.

Kap lan při pra vil kva lit ní ja zy ko vý pro gram, kte rý nám v pl -
ném roz sa hu vy pl nil ja zy ko vý po byt. 

Ne díl nou sou čás tí kur zu a vel kou zku še nos tí pro nás byl
také po byt v ro di ně, ko mu ni ka ce v ní, ná vštěvy kul tur ních a pří -
rod ních pa má tek, mu zeí a do stup nost míst ní ho tis ku.
Vý znam ným pří no sem je re a lis tič těj ší po zná ní cizí země a ná -
sled né pře ne se ní zís ka ných po znatků v ne zkres le né po do bě do
vy u čo va cích ho din.

V ter mí nu od 10. 10. do 14. 10. bu dou mít tuto možnost
i žáci naší ško ly, kte ří se zú čast ní ja zy ko vě - vzdě lá va cí ho po -
by tu v jižní An g lii, kde ab sol vu jí ja zy ko vou vý u ku a se zná mí se 
s vý znam ný mi re á li e mi, jako jsou např. Lon dýn (Hou ses of
Par li a ment, Big Ben, West min ster Ab bey, Tra fal gar Squa re,
Buckingham Pa la ce, Tower of Lon don, plav ba lodí po Temži
na Greenwich), Portsmouth, Sto ne hen ge, Sa lisbu ry.

Lenka Bognerová

Každým rokem na pod zim se koná pě vec ká sou těž Lyra. Pro -
bí ha la vždy ve Vé mys li cích, kde také vznik la. Pro tože zís ka la
ve li kou ob li bu a po pu la ri tu, pře stě ho va la se z prostor vé mys lic ké
tě lo cvič ny do rak šic ké ho sálu. Zú čast ně ní zpě vá ci sou těží ve své
ka te go rii podle věku, vy be rou si li bo vol nou pí seň a co nej lé pe ji
za zpí va jí. Je jich vý kon po su zu je od bor ná po ro ta včet ně zná mé ho
zpě vá ka nebo zpě vač ky. Vý her ci prv ních, dru hých a tře tích míst
mají možnost za zpí vat si s živou ka pe lou na kon cer tě, kte rý se pak
koná v Mo rav ském Krum lo vě. Roz ho do vá ní ani le tos ne mě la po -
ro ta jed no du ché. Cel kem si vy slech la více než de va de sát zpě vá ků
v pěti ka te go ri ích.     

Naše ško la se už ně ko li ká tým rokem této sou těže účast ní
a za tím jsme si vždy vy bo jo va li ně kte ré z před ních míst. Na le -
toš ním roč ní ku  nás re pre zen to va la čty ři děv ča ta. Pe ší ko vá
Adéla z 5. tří dy, Bo gne ro vá Ive ta z 6. tří dy, Be ne šo vá Vik tor ka
ze 7. roč ní ku a z 8. roč ní ku Ven da Ko ší ko vá. Všech na děv ča ta
zpí va la vý bor ně a Adél ka si od vez la z dva ce ti zpě vá ků ve své
ka te go rii 4. mís to. Adél ce ke krás né mu umís tě ní gra tu lu je me
a všem děv ča tům dě ku je me. 

Lyra 2015
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Dne 12. 10. 2015 v 1 ho di nu ráno jsme se žáci 8. a 9. roč ní ku se šli před zá klad ní
ško lou v Ol bra mo vi cích a vy da li se smě rem Brno - Svi tavy (pře stup do zá jez do vé ho
au to bu su),  pak jsme po kra čo va li do Skut če - Tur no va - Pra hy a pak te prve do Ně mec -
ka. Ces ta byla vel mi dlou há, ně kte ří jsme se ji snažili pře tr pět spán kem a jiní ji využili
k tomu, aby se se zná mi li s no vý mi přá te li. Po ces tě jsme se sta vi li a ob di vo va li jsme
krá su měs ta Re gensburg. Poté jsme se dali smě rem Augsburg. Au to bus nás vy sa dil
u di va dla, kde si nás ro ze bí ra ly naše ná hrad ní ro di ny. Dru hý den ráno jsme ke ško le
do je li asi půl ho din ky před za čát kem vy u čo vá ní a tak jsme se stih li při pra vit na rozřa -
zo va cí test. Ješ tě ten den od po led ne jsme se vy da li na pro hlíd ku měs ta Augsburg
a po tom zpát ky "domů". Dal ší den nás hned po ško le če ka la ná vštěva zá bav ní ho par ku
Le go land, kde jsme si to všich ni vel mi užili. Dal ší den jsme na vští vi li BMW mu ze um,
pod moř ský svět a Olym pia park, pak nás paní prů vod ky ně vza la na olym pij skou věž.
Po sled ní den jsme za kon či li pro hlíd kou měs ta Mni chov, kde jsme na vští vi li spous ty
krás ných pa má tek. Ces tu zpát ky jsme ně kte ří buď pro spa li a nebo jsme si po ví da li
o spo leč ných zážit cích. Pro vět ši nu z nás pak bylo nej hor ší lou če ní s no vý mi přá te li,
kte ří nám za tak krát kou dobu do ká za li při růst k srd ci. Ten to vý let byl úpl ně ten nej lep -
ší z nej lep ších a pro to na něj bu de me všich ni rádi vzpo mí nat. :)  

Vendula Košíková a žáci 8. třídy

Ve letrh
střed ních škol

Vý zva č. 57 a díl ny ve ško le

Žáci 9. roč ní ku mají před se bou
důležitý život ní krok, kte rým je vol ba
střed ní ško ly či uči liš tě. Ně kte ří už mají
jas no, jiní ješ tě vá ha jí. Je dob ré využít
každou akci, kte rá jim při roz ho do vá ní
může po mo ci. Pro to se v úte rý 15. září vy -
da li do Brna na ve letrh střed ních škol.
Tato akce se ko na la na vý sta viš ti spo lu se
stroj ním ve letrhem. Žáci obdrželi ka ta log
střed ních škol, pro šli se v pa vi lo nu Z ko -
lem stán ků jed not li vých škol a vza li si
pro pa gač ní ma te ri á ly, kte ré je za jí ma ly.
Na vští vi li při tom i VIDA cen t rum, zhléd li 
před sta ve ní plné fy zi kál ních po ku sů a ně -
kte ří se pro je li i na vo zít ku Se gway.

Ma rie Martináková

Ja zy ko vý po byt v Ně mec ku

Naše ško la moh la v le toš ním škol ním roce čer pat pe ní ze z ev -
rop ských fon dů z řady vý zev, kte ré vy hlá si lo mi nis ter stvo
škol ství. Jed nou z nich byla i vý zva č. 57 na pod po ru tech nic ké ho 
a prak tic ké ho vzdě lá vá ní na zá klad ních ško lách. My jsme re a li -
zo va li pro jekt "Díl ny ve ško le" s roz poč tem cca 200 000 Kč.

Uve dené pro střed ky sloužily k vy ba ve ní škol ní díl ny ná řa dím
a vy ba ve ním pro naše žáky, kte ré jim umožní lep ší prá ci. A co se
na kou pi lo? S dlou hé ho se zna mu na kou pe né ho zboží vy bí rám:
pra cov ní sto ly, svě rá ky, AKU vr tač ky, růz né dru hy pi lek, pa li ček,
kleští, kla di va, dlá ta, vr tá ky a dal ší.

Tím ovšem pro jekt ne kon čil. Pod sta tou re a li za ce
bylo vy tvá ře ní žákov ských vý rob ků, kte ré ho se ak tiv ně
za po ji lo 15 žáků dru hé ho stup ně. Žákům byly po skyt -
nu ty pra cov ní lis ty s ná kre sem vý rob ku a po stu pem
prá ce, se zná me ním s ma te ri á lem vy tvo ře né vy u ču jí cím.
Z po stu pu prá ce byl prů běžně po ři zo ván fo to gra fic ký
zá znam. Na zá věr zpra co val každý žák své port fo lio,
kte ré ob sa ho va lo se be hod no ce ní žáka a hod no ce ní žáka
ze stra ny učitele.

A jak se lí bil pro jekt žákům? Vel mi. I když do pře du
vě dě li, že bu dou díl ny vy ba ve ny no vým ná řa dím, ne -
skrý va li nadše ní a pře kva pe ní ze všech no vých věcí.
Po chva lo va li si, jak všech no fun gu je, že každý má své
ná řa dí i pra cov ní mís to.

Mys lím, že ten to pro jekt při šel v nej vyš ší čas, pro -
tože naše sta ré vy ba ve ní už pros tě zkrát ka do sloužilo.
A co si přát na zá věr? Aby dě tem nadše ní z prá ce ve
škol ních díl nách dlou ho vydrželo, stej ně tak jako všech -
no to nové vy ba ve ní.

Mgr. Ivana Vaculíková
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40. výročí založení oddílu NH
Slav nost ní se tká ní u pří ležitos ti oslav 40. vý ro čí založení od dí lu

NH pro běh lo 11. 7. 2015 na ví ce ú če lo vém hřiš ti za účas ti sta rých gard 
Mo rav ské Slá vie Brno, Vé mys lic a Ol bra mo vic. Na této čty ři cet let
dlou hé ces tě jsme my i naši před chůd ci mu se li ne u stá le roz ví jet
a usku teč ňo vat nové plá ny. Zmín ky o založení družstva NH na jde me
ve škol ní kro ni ce už v roce 1954, ale  ob rov ský roz mach na stal až pří -
cho dem  pana Bo ři vo je Zie gle ra na naši ško lu v roce 1975. Od té doby 
ško lu, obec, okres, kraj - od díl NH mno ho krát  re pre zen to val  - i na
nej vyš ší re pub li ko vé úrov ni, a to i při skrom ných fi nanč ních pod mín -
kách. Pan Bo ři voj Zie gler, po kud mu to zdra ví do vo lí, po má há NH
stá le.  Jeho úko ly pře vzal pan Pa vel Dou bek, kte rý se za sa dil o vy bu -
do vá ní to ho to ví ce ú če lo vé ho hřiš tě v roce 2009. V sou čas né době
če ká me na sta veb ní po vo le ní k vy bu do vá ní ša ten i pro NH. Díky dob -
ré hos po dář ské si tu a ci a fi nanč ní po li ti ce městy se se nám jis tě po da ří
vy bu do vat ví ce ú če lo vou halu, kte rá bude sloužit i od dí lu NH.

Po slav nost ním uví tá ní před se dou od dí lu pa nem Mgr. La di sla -
vem Ru i ba rem pře da li pan sta ros ta Ro man Hybler a pana Pa vel
Dou bek malé po dě ko vá ní panu Bo ři vo ji Zie gle ro vi. 

Poté se hrá la utká ní. Mezi zá pa sy ode hrá ly zá pa sy nejmlad ší
hráč ky, žáky ně a ženy. V tur na ji zví tě zi lo družstvo Mo rav ské Slá -
vie před Ol bra mo vi ce mi a Vé mys li ce mi.

Mgr. Ladislav Ruibar

Zprá vič ky ze ško lič ky - 
Při ví ta li jsme děti v no vém . . .

Rok se s rokem se šel a opět naši škol ku na vští vil Mi ku láš se
svým do pro vo dem. Děti se na Mi ku lá še tě ši ly, ale co když při jde
i čert? Bude hod ný nebo zlý? Na ko nec při šla čer ti ce. Na štěs tí jsme
ale byli hod ní a ti, co měli ně ja ký ten hřích, ho od či ni li bás nič kou či 
pís nič kou. Děti do sta ly od Mi ku lá še ba líč ky se slad kost mi a po po -
čá teč ním stra chu a ostychu se do kon ce vy fo ti ly s čer ti cí. Tě ší me se
na shle da nou zase za rok.… Do kon ce roku nás ve škol ce čeká vá -
noč ní be síd ka, kde si za zpí vá me spo leč ně vá noč ní ko le dy
a vá noč ní díl nič ka, kde si děti spo leč ně s ro di či vy ro bí ně ja ký vý -
ro bek. Také nás před Vá no ce mi čeká malý dá re ček v po do bě
mo bil ní ho pla ne tária, kte ré pro děti uspo řá dá zá bav ný pro gram. Za 
všech ny uči tel ky MŠ pře ji krás né a po ho do vé Vánoce.

Mgr. Jana Irovská, učitelka MŠ

Za čí ná vá noč ní čas

Je mě síc září, pro mno hé nej dů ležitěj ší mě síc v roce, nejen pro
děti, kte ré jdou po pr vé do ško ly, ale také pro dě tič ky a je jich ro di če,
kte ré jdou po pr vé do ško lič ky. Vět ši na dětí se do škol ky těší a adap -
ta ci zvlá dá bez vět ších pro blé mů. Ně kte rým dě tem trvá del ší dobu
než si zvyk nou, že ráno musí brzy vstá vat i když se jim ješ tě ne chce,
a po tom jít do škol ky, kde bu dou sice mezi dět mi a se spous tou no -
vých hra ček, ale sami - bez ma min ky. Ne lí bí se jim to - a plá čou.
Plá čou neje nom děti, ale také ma min ky. Ně kte ré ma min ky do kon ce
víc, než děti. Mam ky ne boj te se, ne buď te smut né, děti si zvyk nou!
Ně kte rým dě tem to trvá déle, ně kte rým krat ší dobu, ně kte ré děti za -
čnou "smut nit"  až  po čase, až jim do jde, že je to už "na po řád", ale
na ko nec si zvyk nou všech ny a do škol ky cho dí rády. Jen to chce
troš ku času, tr pě li vos ti a hlav ně vydržet! Však ono jim u nás ve škol -
ce bude dob ře! Le tos jsme pro děti upra vi li nově tři dy, ve spo lu prá ci
s Městy sem Ol bra mo vi ce a ře di tel stvím ško ly re kon stru o va li kou -
pel ny, celá škol ka je nově vy ma lo va ná a vy zdo be ná. Z dů vo du
bez peč nos ti máme nové vi deo zvon ky , takže ni kdo cizí se do škol ky
ne do sta ne, i Vy ro di če mu sí te za zvo nit, škol ka bude uzamče ná po
celý den. Bude to pro nás ná roč něj ší, každému ze 60 dětí ote ví rat,
pro to pro sí me o tro šič ku tr pě li vos ti, když ne o de mkne me okamžitě,
ale v dneš ní době je bez peč nost dětí pr vo řa dá. 

Tak ať je nám spo leč ně ve škol ce krás ně, ať  zažije me  v no vém
škol ním roce spous tu ra dos tí a krás ných dnů.

Za kolektiv MŠ Hana Bučková

Mi ku láš v MŠ

V pá tek 4. 12., na sv. Bar bo ru, za řin če ly naší ško lou ře tě -
zy. To žáci 9. tříd se pro mě ni li ve stra chbu dí cí čer ty, mí ru mi -
lov né an dě ly. Prů vod vedl dů stoj ný Mi ku láš. Bás nič ky a
sli by dětí od mě ni li mi ku láš ský mi ba líč ky. Od po led ne byla
čer tov ská zá ba va pro obě od dě le ní ŠD v tě lo cvič ně.

V so bo tu ve 14 ho din pro běh lo Mi ku láš ské od po led ne
také v Kub ši cích. Tam řek li své bás nič ky kub šič tí žáci
a před ško lá ci. Ma ty áš Hybler a Blan ka Ma tou šo vá obo ha -
ti li pro gram hrou na flét nu.

Ve stře du 9. 12. si ro di če s dět mi zkrá ti li čas če ká ní na
Vá no ce díl nič ka mi, kde měli možnost si vlast no ruč ně vy -
ro bit vá noč ní de ko ra ce.

Pře je me všem krás né a po ho do vé svát ky.
Mgr. Hana Lukasová, Mgr. Dana Petrlová, Mgr. Dana Šidlová

Ne za čal by ad vent ní čas bez světý lek a sví ček. Roz sví -
ce ním stro mu v ne dě li 29. pro sin ce 2015 za čal ad vent ní čas
i u nás v Ol bra mo vi cích. Roz sví ti li jsme le tos do kon ce stro -
my dva. Prv ní u ško ly, poté se prů vod s lam pi o ny ro ze šel
smě rem ke hřbi to vu a zpět k rad ni ci, kde se slav nost ně roz -
b li kal i dru hý strom a za zně ly vá noč ní ko le dy od děv čat
z páté tří dy. Sa mo zřej mě na všech ny če kal tep lý čaj a něco
slad ké ho na zub. Pro vzpo mín ku jsme si pro mít li fo to gra fie
z čin nos ti Kaň ky z uply nu lých akcí po sled ních let. Hned
dal ší ne dě li nás če ka la dal ší akce. Vý lov pstru hů.
Mi ku láš ský vý lov pstru hů

Zažili jste ně kdy ten po cit, kdy jde te na ryby, sko ro mrz ne
a vy bě hem jed né ho di ny vy ta hu je te jed no ho pstru ha za dru -
hým? To v Ol bra mo vi cích zažíva jí děti každý rok na Mi ku lá -
še. Do kon ce si můžeme vy brat, z kte ré ho ryb níč ku bu de me
lo vit. Le tos se mi ku láš ský vý lov pstru hů ko nal v Ba bi cích
v ne dě li 6. pro sin ce 2015. Při šla pěk ná řád ka dětí, je jich ro di -
čů i di vá ků. Pro všech ny bylo při pra ve né ob čer stve ní, děti si
moh ly opé kat špe káč ky a každý si od Mi ku lá še od ne sl drob né
slad kos ti. Na pa mát ku se děti moh ly vy fo to gra fo vat coby sně -
hu lá ci. Všimli jsme si, že i mno zí ro di če ne po hr d li možnos tí
vy fo to gra fo vat se za sně hu lá kem. Měli sice tro chu pro blém se
po sklá dat, ale užili jsme si spous tu legra ce. 

Dě ku je me tou to ces tou spol ku ry bá řů a panu sta ros to vi,
bez kte rých by ne by lo co lo vit, panu Kvas nič ko vi, kte rý se po -
cti vě cho pil Mi ku lá še a všem ochot ným do spě lá kům pře stro -
je ným do kos týmů. Ce lou vá noč ní at mo sfé ru jis tě pod trh ly
osvět le né stro my u Ma xe rů, za což také dě ku je me. Je li kož
toto byla po sled ní le toš ní akce Kaň ky, vážené člen ky a čle no -
vé, po dě kuj me si i my sami sobě za po ve de né akce, za spous tu
času strá ve né ho pří pra va mi na úkor svých ro din a po přej me
si, ať nás tato čin nost i na dá le baví a na pl ňu je.

Milé děti, milí do spě lá ci, za sta rým rokem brzy máv ne -
me ru kou a při ví tá me rok nový. Ať je plný spo ko je nos ti,
štěs tí a zdra ví.                     

     o. s. Kaňka

Čerti ve škole
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Sva to vác lav ská bab ská pouť

Kdy by ne by ly ryb ní ky, ne by ly by
ryby. Kdy by ne by ly ryby, ne by li by ry bá -
ři. Kdy by ne by li ry bá ři, ne by ly by
ry bář ské zá vo dy. A kdy by ne by ly ry bář -
ské zá vo dy, ne se šli by chom se spo leč ně
na Ra še lá ku v so bo tu 29. 8. a 5. 9. 2015,
kdy jsme spo leč ný mi si la mi při pra vi li
dět ské od po led ne se sou těžemi  a ry bář -
ské zá vo dy pro děti i do spě lé. Ne chy bě lo
sa mo zřej mě ob čer stve ní, gri lo va ní pstru -
zi ani ve čer ní tá bo rák. Pří jem ným
pře kva pe ním byla malá pře hlíd ka růz -
ných živých ryb, kte ré si v akvá riu moh ly
děti dob ře pro hléd nout. Tou to ces tou ob -
čan ské sdružení Kaň ka dě ku je všem
ry bá řům a těší se na dal ší spo leč né akce.

o. s. Kaňka

Ry bář sko kaň kov ská
spo lu prá ce Ta le toš ní  pro běh la v so bo tu 26. čer ven ce. Od rána zně jí po Ol bra mo vi cích tóny kří d -

lo vek, bub nů a kla ri ne tů šakvic ké ka pe ly Tú fa ran ka, kte rá nás již tře tím rokem do pro vá zí.
U rad ni ce se sjíždějí stán ky s ob čer stve ním, pó di um pro ka pe lu i stan pro hos ty je při pra -
ven, takže nic ne brá ní tomu vy ra zit. Je prav da, že le toš ní po ča sí si s námi tro chu za hrá lo.
Při ob chá ze ní ves ni ce jsme kap ku zmok ly a ve čer se ka pe la mu se la pře stě ho vat pod stan,
aby na ni ko ho při tan ci ne pr še lo. Zá ba va ne u stá va la do dvou ho din do rána. Dě ku je me
panu sta ros to vi, kte rý nad vším ochot ně do h líží a všem li dem za měst na ným pod obcí za
je jich po moc, bez kte ré by chom se ne o be šly. Dě ku je me všem ob ča nům za pod po ru
a vstříc nost. Pro vzpo mín ku při klá dá me fo to gra fie a tě ší me se na příští čer ven co vé osla vy, 
kte ré se usku teč ní 30. čer ven ce 2016.

Olbramovické ženy

Vinaři informují
Ko nec roku je vždy ve zna me ní bi lan co vá ní uply nu lé ho roku.

Není tomu ji nak ani u Vi na řů. Za rok 2015 se toho udá lo spous tu,
ale vše po stup ně.

Rok jsme za há ji li Vý roč ní schů zí za účas ti pana sta ros ty, kte rý
nám po dě ko val za or ga ni za ci akcí, kte ré po řá dá me. S Vý roč ní
schů zí se vždy uza ví rá rok a chys tá nový, tak tomu bylo i le tos v led -
nu. Na schů zi jsme si od hla so va li akce, kte ré bu de me po řá dat
v le toš ním roce. Naší tra di cí je i vzá jem ná spo lu prá ce s Kaň kou.
Roz hod li jsme se požádat o pod po ru i Vi nař ský fond. Vy tvo ře ním
pro jek tů a ná sled ným vy účto vá ním jsme zís ka li do ta ci na obě akce.

Vý sta va vín se usku teč ni la 9. květ na 2015 na Obec ním domě.
Před sa mot nou vý sta vou je nut né uspo řá dat ješ tě jed nu akci, kte rá
je ši ro ké ve řej nos ti "ne do stup ná". Jed ná se o HOD NO CE NÍ VÍN,
tato akce pro bí há vždy tý den před sa mot nou vý sta vou. Zhru ba
35 hod no ti te lů se sejde a de gus tu jí, hod no tí a bo du jí vína. Le tos
měli za úkol ohod no tit 279 vzor ků, z toho bylo bí lých vín 183, čer -
ve ných vín 74, růžových 19 a 3 vzor ky port ské ho. Šam pi o nem
v bí lých ví nech se sta lo Velt lín ské ze le né 2014 vi na ře Ing. Fran tiš -
ka Kor be ra, šam pi o nem v čer ve ných ví nech se stal Dorn fel der
2013 vi na ře Pav la Ma tou še. 

Dal ší akcí, kte rou po řá dá me, bylo Bur čá kobra ní - slav nos ti

vína. Na za čát ku vi no bra ní jsme ochut na li prv ní bur čá ky
z le toš ní skliz ně, kte rou nám požehnal pan fa rář Fi a la. Kul -
tur ním obo ha ce ním celé akce bylo vy stou pe ní No vé ho
oper ní ho stu dia Brno v čele s na šim ro dá kem Jo se fem Ša b a -
kou. Obě akce nám také zpří jem ni la CM Ne o veská. 

Ke kon ci le toš ní ho roku jsme se se šli na vý roč ní schů zi
mi mo řád ně po řá da né z dů vo du vo leb no vé ho vý bo ru. No -
vou před sed ky ní byla zvo le na Bc. Jana Vy o ra lo vá,
mís to před se dou zů stá vá pan Jan Zie gler a no vým po klad ní -
kem byla zvo le na paní Naďa Zie gle ro vá. Tím to bych ráda
po dě ko va la panu Pavlu Ma tou šo vi za jeho prá ci pro Spo -
lek! 

Podle zá ko na o ob čan ských sdruženích se musí náš
Spo lek pře jme no vat a už ne bu de ob čan ským sdružením.
Prá ci na námi po řá da ných ak cích to ale ni jak ne o vliv ní.

Za Spo lek vi na řů Ol bra mo vi ce bych vám ráda po přá la
po klid né svát ky vá noč ní, hod ně zdra ví do no vé ho roku a bu -
de me se na vás tě šit při na šich ak cích jako na pří klad
SVĚ CE NÍ VÍNA, kte ré se usku teč ní dne 27. 12. v 18.00 ho -
din v míst ním kos te le.

Jáňa
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Vác lav ské hody
Ve dnech 26. a 27. září 2015 se

ko na ly v Ol bra mo vi cích tra dič ní
kro jo va né Vác lav ské hody, kte ré
pa t ří be ze spo ru k nej vý znam něj ším 
kul tur ním ak cím u nás. Každo roč ně 
je po řá dá míst ní mlá dež ve spo lu -
prá ci s městy sem Ol bra mo vi ce. Již
ně ko lik týd nů pře dem jsme po ně -
kud s oba va mi sle do va li po ča sí,
kte ré má na zdár ný prů běh této akce 
ten nej vět ší vliv. Na štěs tí v so bo tu
i v ne dě li nám po ča sí přá lo, a tak
od po led ní pro gram pro bě hl podle
plánu.

Ně kdo si řek ne, že jde jen o je -
den ví kend v září, ale my mla dí, kte -
ří máme o tuto tra di ci zá jem, jsme
se schá ze li celé prázd ni ny. Ně kte ří
se te prve uči li tan co vat, mu sel se
vy pi lo vat zpěv, na u čit se li do vé pís -
ně, při pra vit oz do by na máji a vě -
nec, také se cvi čit po chod pod
má jou a půl noč ní pře kva pe ní, pro
kte ré byly le tos ná mě tem Šaka lí
léta. 

O dobrou zá ba vu, pl nou zpě vu a tan ce, se po sta ra lo 25 stár -
ků a stá rek v na zdo be ných li do vých kro jích, kte ré jsme si vy -
zved li již ve čtvr tek z půj čov ny ve Vel kých Něm či cích. V pá tek
čas ně ráno klu ci vy ra zi li pro máju, kte rou po do ve ze ní na plac
očis ti li a děv ča ta ji poté na zdo bi la. Po páté ho di ně od po led ní
do jel je řáb, aby na zdo be nou máju zve dl k ob la kům. I přes pár
ne zda rů se vše po ved lo. Ve čer jsme se ješ tě všich ni se šli v sále,
aby se do la di ly po sled ní de tai ly, roz da ly se hol kám roz ma rýny,
na kte ré svým stár kům na vá za ly mašle a také pro běh la po sled ní
zkouš ka ná stu pu a scénky.

Po zvá ní ob ča nů již tra dič ně za jišťova li bě hem so bot ní ho
do po led ne stár ci s ho do vým ví nem a roz ma rýny. Všu de, kde
za zvo ni li, byli sr deč ně uví tá ni zá kus ky, chle bíč ky a dal ší mi
lasko mi na mi, kte ré k ho dům ne zbyt ně pa t ří. Lec kde do sta li i fi -
nanč ní pří spě vek na po řá dá ní hodů, čímž by chom chtě li všem
ob ča nům za něj po dě ko vat, neboť ce no vé re la ce se každo roč ně
zvy šu jí. Rádi by chom v rám ci kul tur ní ho roz vo je městy se tuto
tra di ci za cho va li a byli by chom ne ra di, aby to ztros ko ta lo na fi -
nanč ních pro střed cích, byť nás městys Ol bra mo vi ce vý raz ně
pod po ru je, za což mu moc dě ku je me. Od po led ne ná sle do val

prů vod stár ků městy sem za kon čen tan cem pod má jou. Ve čer
v sále pro běh la ho do vá zá ba va, kte rá vy vr cho li la půl noč ním
pře kva pe ním, a kte ré se zú čast ni lo přes 200 lidí. Po celý ví kend
nás pro vá ze la de cho vá hud ba ZLAŤULKA.

V ne dě li část kro jo va ných na vští vi la mši v míst ním kos te le
sv. Ja ku ba a dru há při chys ta la plac na od po led ní pro gram, kte rý 
byl roz ší řen o při je tí u pana sta ros ty a za vá dě ní se žená či. Od bi -
la 19 ho di na, mu zi kan ti si sba li li hu deb ní ná stro je a vy ra zi li
domů, my už taky byli rádi, že je ten ho do vý ko lo toč za námi,
ale již se tě ší me na dal ší rok.

Ne tr va lo to ani tý den a za ča li jsme plá no vat po ho do vou zá -
ba vu Ká ce ní máje, kte rá se ko na ĺa v so bo tu 24. říj na 2015 v sále
re stau ra ce U Ma te sa. Byla při pra ve na bo ha tá tom bo la, jako
zpes t ře ní ve če ra byl fo to kou tek a také ta neč ní vy stou pe ní za vá -
dě jí cích. K tan ci a po sle chu hrá la již tra dič ně sku pi na STO NE. 

Na zá věr by chom chtě li po dě ko vat všem, kte ří se jak ko li
po dí le li na or ga ni za ci hodů, jak před sa mot nou akcí, tak bě hem
ní. Také by chom Vám chtě li po přát krás né prožití vá noč ních
svát ků a mno ho štěs tí v no vém roce.

Za mládež Olbramovice Karolína Honková 
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KRIS TO VY LÉTA - his to rie
Osm náct let po cti vé ho roc ku z Ol bra mo vic.

Rocko vá ka pe la Kris to vy Léta vznik la 23. úno ra 1997 v Ol -
bra mo vi cích, založil ji dnes už bý va lý člen Petr Ma touš. Bě hem 
osm nác ti le té exis ten ce ka pe ly mu se lo z roz lič ných dů vo dů do -
jít k ně kte rým per so nál ním změ nám a z pů vod ní se sta vy zů stal
již jen je den člen, Ka mil Vi dlák. Ne před bí hej me však. Vše za -
ča lo asi ně jak takhle:
LP  1997

23. 2. 1997 Petr Ma touš (účin ko val např. v A. G. O., RO ZE -
TA) do šel k ná zo ru, že si založí vlast ní pro jekt a oslo vil tak bu -
be ní ka z Ve d ro vic Víťu Fo ret ní ka, dále bý va lé ho zpě vá ka
z bo hu tic ké sku pi ny RO ZE TA Pav la Ant la a z téže for ma ce
i klá ve sáka Mi cha la Fi a lu. Všich ni pak zla na ři li zruč né ho Ol -
bra mo vic ké ho ky ta ris ty, sa mou ka se svižnými prs ty Ka mi la
Vi dlá ka (ATHE ROM, IS LAND), a tak se zro di ly Kris to vy
Léta. Po dvou le tech hra ní však z dů vo du ča so vé ho za ne prázd -
nění od chá zí bu be ník Víťa Fo ret ník.
LP 1999

Za bicí sou pra vu use dá ta len to va ný, mla dý hro mo bi jec a ko -
va ný Ol bram čák Lukáš Ja roš (AVAR, EFECT). Lukáš je však
po pár mě sí cích pů so be ní v KL po vo lán na vo jen skou zá klad ní
službu a ka pe la na je den rok zvol ní své vy stu po vá ní. Poté se však 
zase roz jíždí po ves nic kých rocko vých tan co vač kách.
LP  1999 - 2003

Ně ja ký rok ka pe la fun gu je v se sta vě:  Petr Ma touš (basa),
Pa vel Antl (zpěv), Ka mil Vi dlák (ky ta ra), Mi chal Fi a la (klá ve -
sy), Lukáš Ja roš (bicí). V roce 2003 z pra cov ních dů vo dů od -
chá zí klá ve sák Mi chal Fi a la a kvů li založení své ro di ny
i za kla da tel a do sa vad ní ka pel ník KL Petr Ma touš, kte rý hr nul
basu. Na sta lo roz ho do vá ní co dál a zby lá se sta va - Antl Pa vel,
Vi dlák Ka mil, Ja roš Lukáš se roz hod la, že si na jdou pou ze no -
vé ho ba sáka a vy zkou ší to pou ze ve čtyřech.
LP 2003

Do KL na stu pu je Petr Ma chá lek z Ol bra mo vic, hous lis ta a ky -
ta ris ta, ale pro úče ly Kris to vých Let se mu sel cho pit ba so vé ky ta ry, 
kte rá mu však při rost la rych le k srd ci. Od roku 2003 do pod zi mu
2006 se čtyř člen ná se sta va drží beze změn a vše šla pe tak, jak má.
LP 2006

V roce 2006 se "Krisťáci" roz hod nou, že obo ha tí svůj re per -
toár o son gy se dvě ma ky ta ra mi, a tak při chá zí na do pro vod
z Dol ních Kounic Jiří Ptá ček (SCE LET, BAR BAR).
LP 2007 - 2009

Na jaře roku 2007 musí pro vý stav bu ro din né ho domu do -
čas ně ode jít bic men Lukáš Ja roš a za ska ku je za něj bu be ník
z BAR BAR Rosťa Ja ku bec. Kon cem téhož roku se však vra cí
zpět na žid lič ku bicí sou pra vy KL Lu kyn a Hea vy - Rock duní
kul tu rá ky i sály v se sta vě: Pa vel Antl (zpěv), Ka mil Vi dlák
(sólo ky ta ra), Lukáš Ja roš (bicí), Petr Ma chá lek (basa), Jiří Ptá -
ček (do pro vod ná ky ta ra). 

Dal ší zá sad ní změ na na sta ne kon cem roku 2009 a při ná ší
od chod hned dvou čle nů, kte ří opouš tí KL z dů vo du, kte ré zů -
sta nou pro ve řej nost uta je né a zá had né. Ka pe la se roz lou či la
s do pro vod nou ky ta rou Ji ří ho Ptáč ka a s jed ním ze za kla da te lů
KL Pavlem Antlem, kte rý to s Krisťáky táhl po dlou hých 12 let.
Pa vel Antl byl zpě vák s vel mi vy so kým te no rem a na jít za něj
ade kvát ní ná hra du bylo pro KL obtížné. Jako ná ho dou se zrov -
na roz pa da la rocko vá ka pe la IS LAND a dva zku še ní bor ci
z této "zá ba vov ky" jsou oslo ve ni čle ny KL. 

Pro vzá jem né sym pa tie se vše dává rych le do po hy bu a na
post só lo vé ho ky ta ris ty na ska ku je mla dý a vel mi na da ný To máš 
Raj no ha ze Ša to va (ORY ON, IS LAND). To máš poz dě ji účin -
ku je i se sku pi nou Rob bie Wil li ams Re vi val Brno, kde hra jí
i mu zi kan ti z ka pel KERN a DOG MA ART. Zpě vá kem a lea de -
rem Kris to vých Let se stá vá zku še ný a pó dii ostří le ný vo ka lis ta

Zde něk Režňák (ORY ON, IS LAND) z Mac ko vic.
Ka pe la v to mhle složení hra je v roce 2009 např. spo leč ně

s ka pe la mi DOGA, SE VEN + Jiří Zo ny ga.
LP 2010

Krisťáci v roce 2010 ode hra jí ně ko lik po ve de ných let ních
akcí a pro vět ra jí mno ho kul tu rá ků. Kon cem roku však z dů vo du 
dob ré pra cov ní na bíd ky v za hra ni čí ohla šu je od chod ze sbo ru
zpě vák Zde něk Režňák, a bylo tedy tře ba za to ho to bouř li vá ka
na jít ná hra du, aby roz je tá gru pa moh la dále kon cer to vat.
LP 2011

Jako blesk z čis té ho nebe k nám osud při ve de mu zi kan ta tě -
lem i duší, hu deb ní ka s le ti tý mi zku še nost mi s živým vy stu po -
vá ním, kte rý do ko na le vy pl ní chy bě jí cí člá nek ka pe ly. Post
só lo vé ho zpě vá ka s dy na mi tem v krku za u jí má dra vec ze Znoj -
ma Da niel Kr hut (SPARD, SAN NY, KA RA KAN, DUO
CARRIE, DAN TE SO).  Díky ši ro ké mu hla so vé mu roz sa hu no -
vé ho zpě vá ka se KL roz hod nou obo ha tit svůj re per toár o ná roč -
né za hra nič ní sklad by, kte ré oslo ví i nej ná roč něj ší po slu cha če.

Při tvr ze ní hu deb ní ho sty lu s se bou při ne se hned ně ko lik na -
bí dek od po řa da te lů let ních rocko vých fes ti va lů, kde si KL na
jed nom pó diu za ku sí pro fibranži těžkých vah a účin ku jí spo leč -
ně s le gen da mi čes ké i za hra nič ní rock-me ta lo vé scé ny jako
např. ARA KA IN, CI T RON, AL KE HOL, MI LOŠ DODO
DOLEŽAL, SA LA MAN D RA, EA GLE HEART, ŠKWOR,
DE BILL HE ADS, MA REK ZTRA CE NÝ, AR GE MA,
DESMOD (SK), ME TA LIN DA (SK), INE KAFE (SK) a dal ší.
LP 2012 - 2013

Za čát kem roku 2012 KL po hl tí zná mé po ře ka dlo "S jíd lem
ros te chuť" a je roz hod nu to, že pro dal ší po sun ve vý bě ru no -
vých skla deb, kte ré hý bou svě tem, bude ne zbyt ně nut né při -
jmout do na še ho sou bo ru schop né ho klá ve sáka. KL tak zja ra
po si lu je mla dý, ale zku še ný mis tr kla pek z Vel ké Bí te še Mi chal
Kra to chvíl (BAGR, PRO VO KA CE ROCK). Jeho hbi tý prs to -
klad a pro fe si o nál ní apa rát nám umožní hrát i svě to vé son gy
např. od Van Ha len, Whi tesna ke, Muse, Bon Jovi apod. V se -
sta vě:  Da niel Kr hut (zpěv), Ka mil Vi dlák (ky ta ra), Lukáš Ja roš
(bicí), Petr Ma chá lek (basa), To máš Raj no ha (só lo vá ky ta ra),
Mi chal Kra to chvíl (klá ve sy) ode hra jí Kris to vy Léta ne má lo
fes ti va lů a let ních zá bav. KL roz ši řu jí ve li ce rych le své účin ko -
vá ní i da le ko za hra ni ce mi Zno jem ské ho okre su.

Dne 12. 5. 2012 vy šel ve Zno jem ském de ní ku Rov nost člá nek
s ná zvem: Kris to vy Léta:  Je skvě lé, když s námi zpí vá celý sál.

Zá sad ní po sun pro KL při chá zí s na bíd kou od Zno jem ské
be se dy s možnos tí účin ko vat na nej pres tižněj ších zá bav ních
udá los tech měs ta Znoj ma - Zno jem ský sil ves tr, Zno jem ské his -
to ric ké vi no bra ní, Má jo vé slav nos ti Zno jmo, Dny part ner ských 
měst. S upra ve ným re per toá rem vy stu pu jí "Krisťáci" i na ma tu -
rit ních ple sech pro Gym ná zi um GPOA Zno jmo v ho te lu Duk la.

Na sklon ku roku 2013 při spo leč ném kon cer tu v Mi ro sla vi,
kde hra jí Kris to vy Léta a Aleš Brich ta, ohla šu je ukon če ní své ho 
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NH Olbramovice
Ohléd nu tí ob ča na na dění v obci před téměř již kon -

čí cím rokem, kte rý byl svým prů bě hem mi mo řád ný.
Ohléd nu tí za vý stav bou ka na li za ce a pro blé my s tím
spo je né. O prů bě hu vý stav by, jed not li vých eta pách
a vý hle du do bu douc na Vás jis tě bude po drob ně in for -
mo vat pan sta ros ta. Prožívá me to všich ni, každý se svý -
mi pro blé my, o nichž si mno zí mys lí, že jsou ty
nej dů ležitěj ší. Ně kdy se ne da lo všu de za jet, ně kdo ne -
mohl za par ko vat, zdá lo se, že prá ce pro bí ha jí cha o tic -
ky, bez řádu a po dob ně.

Ale mu sí me si uvě do mit, že vý stav ba ka na li za ce se
chys ta la bez má la dva cet roků, jak pro jekč ně, tak také
z hle dis ka zís ká vá ní fi nan cí. A vlast ní stav ba za ča la
prak tic ky le tos na jaře a teď je ta hlav ní část ho to va, včet -
ně mno hých vy lep še ní na šich ko mu ni ka cí. Takže ty naše
malé díl čí pro blé my jsou už z čás ti vy ře še ny nebo se dají
do po řád ku v brz ké době, tře ba na jaře. Také záleží na nás 
všech, jak bude vy pa dat naše oko lí. V mno ha pří pa dech
si můžeme udě lat po řá dek před svý mi ne mo vi tost mi
sami a ne če kat, až to za ří dí obec. Je tře ba si uvě do mit, že
se jed ná o stav bu mi mo řád ně tech nic ky i or ga ni zač ně ná -
roč nou, s kte rou je spo je na spous ta sta ros tí a vel kých
pro blé mů. Ty všech ny musí ře šit ve de ní obce, pře de vším 
sta ros ta a pa t ři mu za to uzná ní a dík nás ob ča nů.

  Když jsem já od chá zel z funk ce, bylo mým přá ním
a snem, aby obec na dá le vzkvé ta la, aby chom moh li být
hrdi na to, že jsme její ob ča né. To přá ní a sen se mi spl -
nil. Obec je v dob rých ru kou, Ol bra mo vi ce krás ní, a to
nejen již zmí ně nou ka na li za cí a úpra va mi vo zo vek, ale
i mno ha ji ný mi pro jek ty, kte ré ne mu sím při po mí nat.

Ja ká ko liv čin nost v obci, kte rá je obec ně pro spěš ná 
a zá služná, se může ně ko ho do tknout i ne ga tiv ně.
Tomu ne lze za brá nit. Po tom vzni ka jí emo ce a ne pří -
jem nos ti, kte ré by se však měly ře šit v kli du a s chlad -
nou hla vou.

Zá vě rem bych chtěl ve de ní obce, pře de vším panu
sta ros to vi, ješ tě jed nou po dě ko vat jmé nem ob ča nů na -
še ho městy se, po přát hod ně zdra ví, kli du, po ho dy a pře -
de vším pev né ner vy.
                                                                Ing. Lubomír Čech

Před vá noč ní ohléd nu tí

pů so be ní na postu só lo vé ky ta ry To máš Raj no ha z dů vo du
dlou ho do bé ho za hra nič ní ho po by tu ve Vel ké Bri tá nii. Ky ta ro -
vý mág Tho mas svo jí do ved nos tí v só lech i do pro vod ných sbo -
rech vy ni kal na to lik, že se zprvu zdá lo jeho pl no hod not né
na hra ze ní ve sbo ru až ne re ál né.

Na kon kurz só lo vé ho ky ta ris ty se do sta vi lo ně ko lik zdat -
ných a vy hra ných rocke rů, ale nej vět ší po zor nost na sebe upou -
ta la svou leh kos tí ve hře vel mi ta len to va ná ab sol vent ka li do vé
ško ly umě ní na akus tic kou ky ta ru, mla dá sleč na MAR CE LA
KU ŘIT KO VÁ (NO PRO BLEM) z Žele tic. Bě hem mě sí ce má

Mar ci celý re per toár zvlád nu tý a stá vá se no vým, pl no hod not -
ným čle nem Kris to vých Let.
LP 2014 - 2015

V těch to dvou le tech kon cer tu jí KL na mno ha mís tech Jižní
Mo ra vy např. spo leč ně s ka pe la mi OLYM PIC, TUBLA TAN -
KA (SK), XINDL X, CHI NA SKI, WOHNOUT, BLUE EF -
FECT, PA VEL ŠPORCL a dal ší mi.

Ra zant ní změ na na stá vá i v pro du ko va ném zvu ku celé ka pe ly.
Dvor ní zvu kař Kris to vých Let Petr Ján totiž vy mě ní svůj do sa vad -
ní ana lo go vý mixážní pult za zce la nový di gi tál ní Al len&He a th
iLi ve. Po slé ze do chá zí k od stra ně ní hla si tých od po slechů z pó dia a 
na hra zu jí je in di vi du ál ní in-ear od po sle cho vé sys té my.

Na šla pa ná se sta va KRIS TO VY LÉTA ak tu ál ně bo ju je
o Vaši pří zeň v této for ma ci: Da niel Kr hut  (zpěv), Ka mil Vi -
dlák (ky ta ra), Mar ce la Ku řit ko vá (sólo ky ta ra), Lukáš Ja roš
(bicí), Petr Ma chá lek (basa), Mi chal Kra to chvíl (klá ve sy)

Všem čle nům, kte ří s námi kdy táh li rocko vý vál, moc dě ku -
je me a ni kdy na ně ne za po me ne me. Díky klu ci. Vel ké po dě ko -
vá ní pa t ří sa mo zřej mě i fa nouš kům, kte ří k nám cho va jí pří zeň
už sko ro 19 let a již dnes se tě ší me, že ku la tou dva cít ku osla ví -
me ve vel kém sty lu ve spo leč nos ti zná mých hos tů!  V ne po sled -
ní řadě dě ku je me na šim ženám, ro di nám a spon zo rům, kte ří nás
v tom to ne leh kém ko níč ku vše možně pod po ru jí.

Spon zo ři KL:  JIŘÍ KELL NER - (Sou kro mý ze mě dě lec)
a LI BOR TRANS PORT - (spe di ce - trans port).

 Lukáš Jaroš
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Pod zim ní část Ji ho mo rav ské ho  ob last ní ho  pře bo ru  roč ní -
ku 2015/2016 se účast ni la tři družstva na še ho od dí lu ná rod ní
há ze né. 

Družstvo žen ode hrá lo v pod zim ní čás ti čty ři zá pa sy, na
jar ní část je na lo so vá no 6 zá pa sů. So lid ní úro veň měly všech ny
zá pa sy, vý jim kou ne byl ani pro hra ný zá pas v Hum pol ci, kde
mu se la do bran ky na stou pit na mís to bran kář ky hráč ka z obra -
ny. Družstvo žen vy ni ká ko lek tiv ním po je tím hry, kte ré je
do pl ně no osob nost mi v útoč né řadě a kva lit ním bran ká řem.
Před po kla dem pro dal ší zlep še ní je účast hrá ček na tré nin cích,
popř. za po je ní no vých hrá ček.         

Družstvo mlad ších žákyň pře vza la tre nér ka - Pavlí na
Doub ko vá, kte ré s pří pra vou a ve de ním tré nin ků na po má há Ka -
te ři na Ka to lic ká. Svým ak tiv ním pří stu pem do ká za ly roz ší řit
po čet nejmlad ších hrá ček na 26. Zvlád nout ta ko vý tým ve dvou
není roz hod ně jed no du ché a vyžádá si hod ně úsi lí. Vý sled ky
družstva nejsou za tím na úrov ni těch nej lep ších, ale je zde ko -
neč ně pří slib toho, že pod kva li fi ko va ný mi tre né ry vy ros tou
z děv čat hráč ky od po ví da jí cí úrov ně.    

Star ší  žáky ně - tre nér Pa vel Dou bek  - v družstvu po kra ču -
je dlou ho do bá stag na ce vý kon nos ti, od po ví da jí cí hráč ské
zá klad ně a tré nin ko vým pod mín kám. Družstvo je však schop no 
v zá pa sech s vý kon nost ně stej ný mi sou pe ři svou bo jov nos tí
ode hrát sluš né vý sled ky. Je  sna ha do družstva za po jit i mlad ší
žáky ně, ale je jich vý kon nost za tím ne do sa hu je požado va né
úrov ně vi nou tré nin ko vé ho vý pad ku v le tech mi nu lých.  

Le tos se na še mu od dí lu ná rod ní há ze né po da ři lo zor ga ni zo -
vat tur naj sta rých pánů na do má cím hřiš ti, kte ré ho se zú čast ni lo
i Ol bra mo vic ké mužstvo. Toto družstvo se umís ti lo na 2. mís tě
a dále  se účast ni lo i dal ších tur na jů v Mi ro sla vi a Vé mys li cích.

V od dí le ná rod ní há ze né do šlo v roce 2015 ke změ nám
v jed not li vých družstvech. Družstvo "B" žen ne by lo při hlá še no
do sou těže s tím, že část hrá ček pře jde do družstva A. Z cel kem
15 hrá ček ze sou pis ky B - družstva sku teč ně le tos na stu pu jí
v družstvu žen 4 hráč ky. Zbý va jí cí hráč ky ukon či ly, ať ze zdra -
vot ních, nebo ji ných dů vo dů spo lu s dal ší mi čle ny svo ji čin nost
v na šem od dí lu. Vý sled kem je, že náš od díl při šel cel kem
o téměř 20 ak tiv ních čle nů, tím to jsme také při šli o adep ty na
dal ší možné tre né ry nebo funk ci o ná ře, kte ří by se ja kým ko li
způ so bem chtě li do dění v od dí le za po jit. Ne do sta tek lid ské ho
ma te ri á lu se pro je vu je ve všech na šich družstvech a v žákov -
ských ka te go ri ích to pla tí dvoj ná sob. 

Je zřej mé, že pod mín ky pro spor tov ní ak ti vi ty nejen v naší obci 
nejsou jed no du ché, ne hle dě na stá le nížší úro veň tě les né ak ti vi ty
mlá deže. Má lo kdo je scho pen či ocho ten obě to vat svůj vol ný čas
jiné čin nos ti, než je zvyk lý, a to ješ tě za dar mo. Po kud se nám v bu -
dou cím ob do bí ne po da ří za po jit do čin nos ti v od dí le dal ší čle ny,
prav dě po dob ně do jde k po stup né mu ukon če ní čin nos ti. 

Ná rod ní  há ze ná v Ol bra mo vi cích nemá dlou hou his to rii, ja -
kou se mo hou poch lu bit ně kte ré týmy, ale od díl je živo taschop ný 
a chce me-li, aby šel ces tou do pře du, mu sí me se snažit o za po je ní
šir ší ho spek t ra ak tiv ních čle nů a zlep še ní pod mí nek pro hrá če,
např. vy bu do vá ním spo leč ných ka bin, pro využití há zen kář ským 
i fot ba lo vým od dí lem. Fi nan co vá ní bylo při slí be no na ším hlav -
ním spon zo rem, Městy sem Ol bra mo vi ce i přes sou čas né
roz sáh lé in ves ti ce v naší obci. Dě ku je me.   

Olym pij ský vý bor ČR dě ku je všem nejme no va ným tre né -
rům a ak tiv ním čle nům ve spor tu.

                                                            Doubek P. NHO.

Národní házená Olbramovice

Ji ho mo rav ský ob last ní pře bor žen:
1. Draken Brno B 4 3 0 1 63 : 55 6
2. SK Jiskra Humpolec 5 3 0 2 61 : 57 6
3. TJ Olbramovice 4 3 0 1 67 : 53 6
4. SK Autonot Jihlava 4 2 0 2 54 : 59 4
5. KNH Moravská Slavia Brno 5 2 0 3 71 : 67 4
6. TJ Miroslav 4 0 0 4 42 : 67 0

Po řa dí nej lep ších střel ců sou těže  
2. Šte fa ni ko vá Ve ro ni ka (Ol bra mo vi ce)30 bra nek

      5. Doub ko vá Pavlí na (Ol bra mo vi ce) 21 bra nek
Ji ho mo rav ský ob last ní pře bor star ších žákyň:

1. TJ Sokol Ostopovice "A" 6 5 1 0 100 :   41 11
2. TJ Miroslav 6 5 0 1 109 :   86 10
3. TJ Sokol Ostopovice "B" (MIMO S.) 6 3 2 1   94 :   74 8
4. TJ Olbramovice 6 3 0 3   49 :   62 6
5. TJ Jiskra Humpolec 7 2 0 5    81 : 108 4
6. TJ Sokol Vracov 6 1 1 4   65 :   82 3

Po řa dí nej lep ších střel ců sou těže  
9. Ko ší ko vá Ven du la (Ol bra mo vi ce)  9  bra nek

Ji ho mo rav ský ob last ní pře bor mlad ších žákyň:
1. TJ Sokol Vracov 20 18 0 2 205 :   94 36
2. TJ Miroslav 20 14 1 5 159 : 103 29
3. Draken Brno 20 13 0 7 182 : 111 26
4. TJ Sokol Ostopovice 20 9 2 9 155 : 141 20
5. TJ Olbramovice 20 4 1 15   90 : 173 9
6. TJ Jiskra Humpolec 20 0 0 20   53 : 222 0

Po řa dí nej lep ších střel ců sou těže  
5. Ho lát ko vá Mar ké ta (Ol bra mo vi ce)  47 bra nek                        Mgr. La di slav Ru i bar
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Společenská 
kronika

Život ní ju bi lea
(říjen  -  prosinec  2015)
Re mi áš Jan              75  let 
Ru i ba ro vá Božena 81  let
Roz ma he lo vá Ma rie   82  let
Hybler Vla di mír      84  let
Sam ko vá Bo hu mi la   81  let
Krá lo vá An to nie          82  let
Ko nop ka Vla di mír     87  let
No vot ná Vlas ta           81  let

(leden  -  březen  2016)
No vot ný Ma těj          83  let
Ho lát ko Fer di nand   75  let
Ma rek Jiří               70  let
Rous Ivan                 70  let
Havelka Josef             70  let 
Šte fa ni ko vá Bran ka 81  let
Or líč ko vá Vik to rie       80  let
Malý An to nín           70  let
Čech Lu bo mír        70  let  
Hejda Lu bo mír            84  let
Ira no vá Mi lu še      81  let
Liš ko vá Ji ři na        75  let
Šprin g lo vá Zden ka   75  let
Kon va lin ko vá Růžena 89  let
Slá mo vá Ma rie            83  let
Am brožová Ma rie        70  let
Žáko vá Ma rie               86  let
Böhmo vá Bo hu mi la  70  let
Čech Lud vík             75  let
Sva tuš ko vá An to nie 85  let

Na ro ze né děti
Ve spal co vá Ka ro lí na Lu cie                          
Ste hu ra Do mi nik
Úmrtí
Or lí ček Ar nošt                          
Kol ler Pe ter
Iran Vla di slav
Klí mo vá Lud mi la
Ro lin ko vá Mar ta

Radmila Hyblerová,
matrika a ev i dence osob

Po hyb oby va tel + sta tis ti ka

K 1. 1. 2015 bylo k tr va lé mu po by tu
v městy si hlá še no1118 oby va tel.

Do 15. 12. 2015 se při hlá si lo 25 oby -
va tel a od hlá si lo 24 oby va tel.

Na ro di lo se 9 dětí a ze mře lo 7 na šich
ob ča nů.

K 15. 12. 2015 máme 1121 oby va tel.

Oby va te lé dle sta vu: 
l 459 osob svo bod ných
l 506 osob žena tých/vda ných
l   87 osob roz ve de ných
l   69 osob vdov/vdov ců 

Prů měr ný věk oby va tel je 39 let.

V roce 2016 bude mít věk 80 a výše
cel kem 29 osob, z toho:

80  let  =  1  oso ba
81  let  =  2  oso by
82  let  =  3  oso by
83  let  =  5  osob
84  let  =  5  osob
85  let  =  2  oso by
86  let  =  3  oso by
87  let  =  2  oso by
88  let  =  3  oso by
89  let  =  2  oso by
91  let  =  1  oso ba

Ma t ri ka
Pod ma t rič ní úřad Ol bra mo vi ce spa -

dá 5 obcí. Za rok 2015 bylo za evi do vá no
9 úmr tí a 19 sva teb.
Radmila Hyblerová, matrika a ev i dence osob

Po hyb oby va tel + sta tis ti ka

Dne 1. září 2015 pro běh lo slav nost ní uví tá ní dva ce ti dvou dětí, kte ré na stou pi ly 
do 1. tří dy Zá klad ní ško ly v Ol bra mo vi cích. 

Akce v Obřadní síni 
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Ví ken do vá utká ní 7. a 8. 11. 2015 uza vře la po sled ním ko -
lem pod zim ní část sou těží or ga ni zo va ných Okres ním fot ba lo -
vým sva zem Zno jmo roč ní ku 2015/2016. Fot ba lo vá hřiš tě
osi ře la a uloží se k od po čin ku, za ča la zim ní pře stáv ka. Na stal
čas po dí vat se hlav ně oči ma sta tis ti ky (neboť všech no ostat ní je 
sub jek tiv ní) na vý sled ky na šich fot ba lo vých mužstev. 

Ol bra mo vi ce A pře zi mu jí v ta bul ce III. B tří dy na 3. mís tě
se ztrá tou 4 bodů na Su cho hr dly u Mi ro sla vi a 6 bodů na pod -
zim ní ho líd ra sou těže Vla sa ti ce. Z ode hra ných 13 zá pa sů
10x vy hrá li, 3x od chá ze li ze hřiš tě poraženi, vy bo jo va li tak
cel ko vě 30 bodů. Při čemž se jim da ři lo hlav ně v do má cím pro -
stře dí, kdy do ká za li vy hrát všech 7 utká ní, zís kat tak 21 bodů
se skóre 53 : 4. Ven ku je to půl na půl, z 6 zá pa sů 3 vý hry 3
pro hry, tedy 9 bodů a skóre 15 : 12. Svým sou pe řům na stří le li
cel kem 68 bra nek, což je nej ví ce ze všech mužstev sou těže
a obdrželi 16. nej vět ší po díl na bi lan ci vstře le ných bra nek má
Ma rek Svět lík - 21, což ho řadí na 2. mís to v sou bo ji o krá le
střel ců (za tím 1. Jiří Tap šík - Olek so vi ce 24) dále Ra dim Če -
pe ra 9, Jo sef Ba lík 8, Jiří Če pe ra 7, Pa vel Pa rač ka 6, Ka to lic -
ký, Los kot 3, R. Svět lík, Jed lič ka, Kraus 2, Sva tuš ka, Dou bek, 
Kvas nič ka, Hauer land a Pe šík po 1 bran ce. To lik sta tis ti ka
a při dám tro chu toho sub jek tiv ní ho hod no ce ní. Už del ší dobu
mlu ví me o tom, že Ol bra mo vi cím by Okres ní pře bor slu šel.
Mys lím si, že je v si lách to ho to mužstva vy bo jo vat po stup,
když ho bu dou všich ni chtít vy bo jo vat. Že to ne bu de leh ké,
musí být každému jas né, jed no du še ře če no, bude tře ba všech -
ny jar ní od vet né zá pa sy vy hrát a po kud mají po stu po vé am bi -
ce Vla sa ti ce nebo Su cho hr dly, ani to ne mu sí sta čit. Zá klad
k úspě chu v jar ní čás ti za čí ná už v pří stu pu hrá čů k zim ní pří -
pra vě…

Ol bra mo vi ce B ve dou s dvou bo do vým ná sko kem IV. B
tří du před Ska li cí a Lo dě ni ce mi. Z 11 ode hra ných utká ní
7x vy hrá li, 3x re mi zo va li a 1x pro hrá li (hned v prv ním zá pa se
v Ta vi ko vi cích). Se zis kem 24 bodů a skóre 37 : 18 tak za -
slouženě pře zi mu jí na 1. mís tě. Na roz díl od A mužstva se jim
o něco lépe (z hle dis ka ta bu lek doma/ven ku) da ři lo na hřiš tích 
sou pe řů, kde do ká za li zís kat 11 bodů z 6 zá pa sů, za 3 vý hry
a 2 re mí zy, 1x pro hrá li se skóre 16 : 12. Doma ode hrá li 5 utká -
ní, ve kte rých 4x vy hrá li a 1 re mi zo va li a se skóre 21 : 6 zís ka li
13 bodů. Nej ví ce vstře le ných bra nek má na svém kon tě Jiří
Jed lič ka - 10, dále Ka mil Los kot 7, Pepa Hou ba 6, Pa rač ka,
Cih la 3, Kvas nič ka 2, Tau vin kl, J. Ho las, Ku če ra, Ma zur,
A. No vák po 1 bran ce. Po dlou hé době je po hled na ta bul ku B
mužstva vý bor ný a po kud hrá či bu dou po kra čo vat ve svých
vý ko nech i na jaře, možná bude mít vý bor TJ na kon ci roč ní ku
o sta rost víc. Při před sta vě možnos ti po stu pu B do III. tří dy,
A mužstva do Okres ní ho pře bo ru, by to byly sta ros ti jis tě pří -
jem né a moh ly by vy lep šit osla vu 70. let vzni ku TJ Ol bra mo -
vi ce. Ale to je ješ tě da le ko…

Mužstvo do ros tu hra je Okres ní pře bor pod hla vič kou Ol -
bra mo vi ce/Vla sa ti ce. V pod zim ní čás ti sou těže ode hrá lo
11 utká ní, ve kte rých zís ka lo 13 bodů za 4 vý hry a 1 re mí zu,
6x utr pě lo porážku. S pa siv ním skóre 23 : 29 to sta či lo cel ko vě

na 9. mís to v ta bul ce. Doma ode hrá lo 6 utká ní ve kte rých 4x vy -
hrá lo a 2x pro hrá lo, zís ka lo tak 12 bodů, vstře li lo 17 bra nek,
obdrželo 8. Na ven kov ních hřiš tích se mužstvu vů bec ne da ři lo.
Z 5 utká ní do vez lo je di ný bod za re mí zu v Mra mo ti cích, 4 utká -
ní pro hrá lo. Vstře li lo 6 bra nek, obdrželo 21. Střel ci: Slá ma
6, J. On drá ček, Lech ner 4, V. He ler 3, M. On drá ček 2, Čer ný,
Bur šík, Va cu lík, D. Ka ras po 1 bran ce. 

Mužstvo žáků hra jí cí Okres ní sou těž B pře zi mu je na pěk -
ném 3. mís tě ta bul ky. V ode hra ných 8 utká ní na stří le lo svým
sou pe řům 31 bra nek a obdrželo 28, 4 zá pa sy vy hrá lo, 1x re mi -
zo va lo a 3x od chá ze lo z hřiš tě poraženo, zís ka lo tak 13 bodů.
Všech ny body mužstvo zís ka lo v do má cích zá pa sech, ve kte -
rých 4x vy hrá lo a 1x re mi zo va lo, se skóre 27 : 13. Zby lé 2 ven -
kov ní zá pa sy pro hrá lo, vstře li lo 4 bran ky, obdrželo
15. Stře lec ky se da ři lo Fi li pu Ka ra so vi, kte ré ho jeho vý ko ny
vy táh ly do vý bě ru OFS Zno jmo, dále se stře lec ky po dí le li
R. Šimek 8, L. Svoj sík 7, P. Ne čas 2, Honz, Myš ka, V. De jdar
po 1 bran ce. 

Mužstvo star ší pří prav ky hra je tur na jo vým sys té mem
Okres ní sku pi nu C. Podle roz pi su ode hrá la pří prav ka 18 utká ní. 
Ofi ci ál ní strán ky FAČR ani OFS Zno jmo ne u vá dí na svých
strán kách ta bul ky pří pra vek. 

Zhru ba do kon ce roku 2015 mají hrá či vol no a od no vé ho
roku za čí ná zim ní pří pra va, ať už na umě lém po vrchu za ško -
lou, vý běhy po oko lí a nebo v pří pa dě ne pří z ni vé ho po ča sí v tě -
lo cvič ně. Budu se opa ko vat, ale po kud chtě jí naši fot ba lis té
udržet nebo vy lep šit svo je po sta ve ní v ta bul kách, pří pad ně se
ra do vat z po stu pu do vyš ších sou těží, je nut né vzít zim ní pří pra -
vu vážně a využít jí k na brá ní po třeb né fy zic ké kon di ce, neboť
bez té to oprav du ne pů jde…

Rok 2016 bude pro naši or ga ni za ci vý znam ný z dů vo du
sou bě hu ně ko li ka vý znam ných vý ro čí a tudíž i ná roč ný na or -
ga ni za ci těch to udá los tí:

14. 2. 2016 - Val ná hro ma da TJ Ol bra mo vi ce-
10:00 hod v hos tin ci U Ma te sa

20. 2. 2016 - 10. Spor tov ní ples TJ Ol bra mo vi ce, 
hra je Jar da a Ro man Band

 9. 7. 2016 - 70. let od založení TJ Ol bra mo vi ce
(pro gram se při pra vu je)

 6. 8. 2016 - 40. roč ník tra dič ní ho tur na je Kon ti nen tál,
ve čer Kris to vy Léta

Sami vi dí te, že kro mě fot ba lo vých zá pa sů, kte ré bu dou mít
dou fám ná boj sou bo je o po stup do vyš ších sou těží, na bí zí me
všem i jiné spor tov ně kul tur ní vyžití. Jen nás mrzí, že na tyto
akce na chá zí ces tu na hřiš tě, pří pad ně do sálu U Ma te sa, čím dál 
tím méně lidí. 

Na zá věr po dě ko vá ní Úřa du městy se Ol bra mo vi ce a všem
spon zo rům za je jich fi nanč ní po moc a funk ci o ná řům včet ně
tre né rů za je jich prá ci a přá ní spor tov cům i všem ostat ním.
Šťas t né a ve se lé Vá no ce a mno ho zdra ví do no vé ho roku
2016. 

                                      tesy 

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


