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At mo sfé ru Vá noc cí tí me všich ni a prá vě vá noč ní svát ky
jsou tím nej lep ším ča sem, kdy by chom se měli v dneš ní uspě -
cha né době za sta vit a vě no vat se co nej ví ce svým blíz kým
a přá te lům. S pří cho dem vá noč ních svát ků a blížícím se kon -
cem roku na stá vá čas, kdy se ohlížíme zpět a vzpo mí ná me, co
nám mi nu lý rok při ne sl dob ré ho, nebo na o pak ne pří jem né ho.

Vět ši na z nás hod no tí pře de vším mi nu lý rok ze své ho nej -
bližšího oko lí, své ro di ny, svých přá tel a zná mých. My všich ni,
co tr va le žije me zde v Ol bra mo vi cích, můžeme hod no tit i to,
jak se nám v na šem městy si žije, pra cu je i od po čí vá. 

V za stu pi tel stvu městy se se snažíme o to, aby se nám žilo
v Ol bra mo vi cích lépe. Co kde opra vit, vy lep šit nebo vy bu do -
vat. Už v le toš ním roce jsme po vý stav bě splaš ko vé ka na li za ce
za ča li v ně kte rých čás tech Ol bra mo vic opra vo vat míst ní ko -
mu ni ka ce a chod ní ky pro pěší. Jsou za po ča ty te rén ní úpra vy,
kte ré ve dou ke zlep še ní cel ko vé ho vzhle du městy se. Máme
roz pra co va né růz né sta veb ní pro jek ty, kte ré zá sad ně ovliv ní
po sky to va né služby ob ča nům, or ga ni za cím, zá jmo vým spol -
kům a zá klad ní ško le. Na ur či té sta veb ní zá mě ry bu de me žádat
fi nanč ní do ta ce z růz ných ná rod ních, ale i ev rop ských zdro jů.
O každém pro jek tu Vás budu ak tu ál ně in for mo vat. Dnes už ale
víme, kte ré men ší stav by a úpra vy bu de me fi nan co vat ze své ho
roz počtu. S kon čí cím rokem máme při pra ve ný ná vrh roz počtu
městy se Ol bra mo vi ce na rok 2017. Při fi nanč ně ná roč ných
stav bách z mi nu lých let a z le toš ní ho roku jsme do roz počtu
městy se na rok 2017 za po ji li úspo ru ve výši 15,8 mil. ko run
a ješ tě nám zby la re zer va ve výši 1,2 mil. 

V le toš ním roce bylo v Ol bra mo vi cích uspo řá dá no mno ho
kul tur ních a spo le čen ských akcí. Každému, kdo se za po jil do or -
ga ni zo vá ní těch to akcí, bych chtěl jmé nem za stu pi tel stva mno ho -
krát po dě ko vat a zdů raz nit, že si toho ve li ce vážíme. Při těch to
kul tur ních nebo spo le čen ských akcích tak můžeme na vá zat přá -
tel ství. Přá tel ství je vztah vy zna ču jí cí se po ro zu mě ním, kte ré ho
v dneš ní době není ni kdy dost.

 

S nad chá ze jí cí mi svát ky Vám pře ji, abys te byli ob klo pe ni ro -
din ný mi pří sluš ní ky a sku teč ný mi přá te li.

Do no vé ho roku 2017 Vám všem pře ji hod ně zdra ví, ra dos ti,
spo ko je nos ti a život ní op ti mis mus.

R. H.

Okénko starosty

Úřad městy se Ol bra mo vi ce
Pra cov ní doba:

Pon dě lí: 700 – 1700

Úte rý: 700 – 1500

Stře da: 700 – 1700

Čtvr tek: 700 – 1500

Pá tek: 700 – 1200

Sběr ný dvůr od pa dů Ol bra mo vi ce
Změ na pra cov ní doby v zim ním ob do bí:
Od 1. 12. 2016 do 28. 2. 2017

Stře da: 1200  – 1600

So bo ta:   800 – 1200

Ozná me ní o uza vře ní kan ce lá ří úřa du městy se Ol bra mo -
vi ce a Sběr né ho dvo ru od pa dů Ol bra mo vi ce

ve dnech
 od 23. 12. 2016 do 1. 1. 2017

pro ve řej nost z dů vo du čer pá ní řád né do vo le né.

Úřad městyse informuje

 Informace k místním
poplatkům

In for ma ce k míst ní mu po plat ku za psa pro rok 2017

Vážení po plat ní ci, do vo lu ji si Vás jako správ ce míst ní ho po -
plat ku městy se Ol bra mo vi ce za psy in for mo vat, že splat nost
to ho to po plat ku je nej poz dě ji k datu 30. 4. ak tu ál ní ho roku  na
po klad ně úřa du městy se nebo pře vo dem na ban kov ní účet
2721741/0100, VS 1341xxx (x-čís lo po pis né) při psá ním nej -
poz dě ji k datu 30. 4. 2017.

Míst ní po pla tek za psy se řídí plat nou obec ně zá vaz nou vy -
hláš kou č. 1/2010, kte rá je změ ně na obec ně zá vaz nou vy hláš -
kou č. 1/2011. 

Tato vy hláš ka je pří stup ná na in ter ne to vé ad re se
www.mestys-olbramovice.cz nebo je k na hléd nu tí na úřa dě
městy se Ol bra mo vi ce a uklá dá po vin nost úhra dy míst ní ho po -
plat ku.  

       

Dal ší po vin nos ti, kte ré vy plý va jí z této vy hláš ky:    
- po pla tek pla tí držitel psa (držitel je fy zic ká nebo práv nic ká

oso ba, kte rá má tr va lý po byt nebo síd lo na úze mí městy se
Ol bra mo vi ce) 

- po pla tek se pla tí ze psů star ších 3 mě sí ců
- po plat ko vá po vin nost vzni ká v den, kdy pes do vr šil stá ří

3 mě sí ců nebo v den, kdy se se stal držite lem psa star ší ho
3 mě sí ců

- držení psa po dobu krat ší než je den rok se pla tí po pla tek
v po měr né výši, za každý za po ča tý mě síc se pla tí 1/12 po -
plat ku

- po plat ko vá po vin nost za ni ká dnem, kdy pře stal být po plat -
ník držite lem psa (úhyn, ztrá ta, da ro vá ní, pro dej), při čemž
po pla tek se pla tí i za za po ča tý ka len dář ní mě síc, ve kte rém
sku teč nost na sta la

- držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik
poplatkové povinnosti do 15 dnů od jejího vzniku. Stejným
způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové
povinnosti.                                                                                        

Saz ba po plat ku za každého držené ho psa v do mác nos ti je
100 Kč.

Osvo bo ze ní od po plat ku má držitel psa, kte rým je oso ba ne -
vi do má, bez moc ná a oso ba s těžkým zdra vot ním po stižením,
kte ré byl při znán III. stu peň mi mo řád ných vý hod podle zvlášt -
ní ho práv ní ho před pi su, oso ba vlast ní cí lo vec ké ho psa
(pro ká zá ní příslušným osvědčením).

Tím to bych Vás chtě la požádat o po drob né se zná me ní
s obec ně zá vaz nou vy hláš kou městy se Ol bra mo vi ce. Úhra dou
po plat ku ve sta no ve ném ter mí nu (dle uve de ných možnos tí plat -
by)  pře de jde te složité ad mi nis tra tiv ní agen dě spo je né s úhra dou 
a vymáháním ve správ ním řízení.

Vaše do ta zy ráda zod po vím na tel. čís le 515 337 165 nebo na 
emai lu: ucet ni.ol bra mo vi ce@volny.cz

Za správce poplatku městyse Olbramovice
Jana Šidlová - správce poplatku

In for ma ce k míst ní mu po plat ku za pro voz sys té mu
shro mažďo vá ní, sbě ru, pře pra vy, tří dě ní, využívá ní
a od stra ňo vá ní ko mu nál ních od pa dů pro rok 2017

      Dal ším míst ním po plat kem je po pla tek za pro voz sys té mu
shro mažďo vá ní, sbě ru, pře pra vy, tří dě ní, využívá ní a od stra ňo -
vá ní ko mu nál ních od pa dů, tzv. míst ní po pla tek za od pa dy.
Do vo lu ji si Vás jako správ ce míst ní ho po plat ku městy se Ol bra -

http://www.mestys-olbramovice.cz
mailto:ce@volny.cz
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 Informace k místním poplatkům
mo vi ce za  od pa dy in for mo vat, že splat nost to ho to po plat ku je
nej poz dě ji k datu 30. 6. ak tu ál ní ho roku - v jed né splát ce,  na
po klad ně úřa du městy se nebo pře vo dem na ban kov ní účet 
2721741/0100, VS 1340xxx (x-číslo popisné) připsáním
nejpozději k datu 30. 6. 2017.

Míst ní po pla tek za od pa dy se řídí plat nou obec ně zá vaz nou
vy hláš kou č. 2/2015. 

Tato vy hláš ka je pří stup ná na in ter ne to vé ad re se
www.mestys-olbramovice.cz nebo je k na hléd nu tí na úřa dě
městy se Ol bra mo vi ce a uklá dá po vin nost úhra dy místního
poplatku.   

Výňa tek z vy hláš ky:                                                                
Po pla tek za pro voz sys té mu shro mažďo vá ní, sbě ru, pře pra -

vy, tří dě ní, využívá ní a od stra ňo vá ní ko mu nál ních od pa dů
pla tí:

a) fy zic ká oso ba,
1. kte rá má v obci tr va lý po byt,
2. kte ré byl podle zá ko na upra vu jí cí ho po byt ci zin ců na úze -

mí Čes ké re pub li ky po vo len tr va lý po byt nebo pře chod ný po -
byt na dobu del ší než 90 dnů,

3. kte rá podle zá ko na upra vu jí cí ho po byt ci zin ců na úze mí
Čes ké re pub li ky po bý vá na úze mí Čes ké re pub li ky pře chod ně
po dobu del ší 3 mě sí ců,

4. kte ré byla udě le na me zi ná rod ní ochra na podle zá ko na
upra vu jí cí ho azyl nebo do čas ná ochra na podle zá ko na upra vu -
jí cí ho do čas nou ochra nu ci zin ců,

b) fy zic ká oso ba, kte rá má ve vlast nic tví stav bu ur če nou
k in di vi du ál ní re kre a ci, byt nebo ro din ný dům, ve kte rých
není hlá še na k po by tu žádná fy zic ká oso ba, a to ve výši od po -
ví da jí cí po plat ku za jed nu fy zic kou oso bu; má-li ke stav bě ur -
če né k in di vi du ál ní re kre a ci, bytu nebo ro din né mu domu
vlast nic ké prá vo více osob, jsou po vin ny pla tit po pla tek spo leč -
ně a ne roz díl ně.

Za fy zic ké oso by tvo ří cí do mác nost může po pla tek pla tit
jed na oso ba. Za fy zic ké oso by žijí cí v ro din ném nebo by to vém
domě může po pla tek pla tit vlast ník nebo správ ce. Oso by, kte ré
pla tí po pla tek za více fy zic kých osob, jsou po vin ny úřa du
městy se ozná mit jmé no, po pří pa dě jmé na, pří jme ní a data na ro -
ze ní osob, za kte ré po pla tek pla tí.

Saz ba po plat ku činí 500 Kč do spě lá oso ba, 250 Kč – dítě
do 15 let.

V pří pa dě změ ny mís ta po by tu fy zic ké oso by, změ ny vlast -
nic tví stav by ur če né k in di vi du ál ní re kre a ci, bytu nebo ro din né -
ho domu nebo změ ny umís tě ní v prů bě hu ka len dář ní ho roku se
po pla tek pla tí v po měr né výši, kte rá od po ví dá po čtu ka len dář -
ních mě sí ců po by tu, vlast nic tví nebo umís tě ní v pří sluš ném ka -
len dář ním roce. Do jde-li ke změ ně v prů bě hu ka len dář ní ho
mě sí ce, je pro sta no ve ní po čtu mě sí ců roz hod ný stav k po sled -
ní mu dni to ho to mě sí ce.

Osvo bo ze ní a úle vy 
Od po plat ku je osvo bo ze na fy zic ká oso ba, kte rá je 

a) umís tě na do dět ské ho do mo va pro děti do 3 let věku, škol -
ské ho za ří ze ní pro vý kon ústav ní nebo ochran né vý cho vy nebo
škol ské ho za ří ze ní pro pre ven tiv ně vý chov nou péči na zá kla dě
roz hod nu tí sou du nebo smlou vy, 

b) umís tě na do za ří ze ní pro děti vyžadu jí cí okamžitou po -
moc na zá kla dě roz hod nu tí sou du, na žádost obec ní ho úřa du

obce s roz ší ře nou pů sob nos tí, zá kon né ho zá stup ce dí tě te nebo
ne zle ti lé ho, 

c) jako ne za o pat ře né dítě umís tě na v do mo vě pro oso by se
zdra vot ním po stižením na zá kla dě roz hod nu tí sou du nebo
smlou vy o po skyt nu tí so ci ál ní služby, nebo 

d) umís tě na v do mo vě pro oso by se zdra vot ním po stižením,
do mo vě pro se ni o ry, do mo vě se zvlášt ním režimem nebo chrá -
ně ném bydlení.

Od po plat ku se osvo bo zu jí:
- fy zic ké oso by, kte ré se v městy si Ol bra mo vi ce v  da ném

ka len dář ním roce ne pře tržitě ne zdržují, přes tože zde mají
na hlá šen tr va lý po byt.

- fy zic ké oso by, kte rým byla úřed ně při dě le na ad re sa tr va lé -
ho po by tu - ohla šov na úřa du městy se Ol bra mo vi ce, Ol bra -
mo vi ce čp. 23, 671 76, a kte ré se v da ném ka len dář ním roce 
v městy si Ol bra mo vi ce nepřetržitě nezdržují.

- fy zic ké oso by žijí cí ne pře tržitě v za hra ni čí po dobu da né ho
ka len dář ní ho roku.

- fy zic ké oso by žijí cí v do mo vě dů chod ců nebo ji ných so ci -
ál ních za ří ze ních a ústa vech, ve kte rých ne ma jí trvalý
pobyt.

- fy zic ké oso by po dobu vý ko nu tres tu od ně tí svo bo dy nebo
vazby.

Úle va ve výši 50% po plat ku se po sky tu je oso bám, jež
v roce, za kte rý se po pla tek pla tí, do sáh nou věku 15 let
a mlad ším. 
Na vý še ní po plat ku 

Ne bu dou-li po plat ky za pla ce ny po plat ní kem včas nebo ve
správ né výši, vy mě ří úřad městy se po pla tek pla teb ním vý mě -
rem nebo hro mad ným před pis ným se zna mem.   

Včas ne za pla ce né nebo ne od ve de né po plat ky nebo část
těch to po plat ků může úřad městy se zvý šit až na troj ná so bek;
toto zvý še ní je pří slu šen stvím po plat ku.  

Od po věd nost za za pla ce ní po plat ku
Vznik ne-li ne do pla tek na po plat ku po plat ní ko vi, kte rý je ke

dni splat nos ti ne zle ti lý a ne na byl plné své práv nos ti nebo kte rý
je ke dni splat nos ti ome zen ve své práv nos ti a byl mu jme no ván
opa t rov ník spra vu jí cí jeho jmě ní, pře chá zí po plat ko vá po vin -
nost to ho to po plat ní ka na zá kon né ho zá stup ce nebo to ho to
opa t rov ní ka; zá kon ný zá stup ce nebo opa t rov ník má stej né pro -
ces ní po sta ve ní jako po plat ník. 

V pří pa dě podle od stav ce 1 vy mě ří obec ní úřad po pla tek zá -
kon né mu zá stup ci nebo opa t rov ní ko vi po plat ní ka. 

Je-li zá kon ných zá stup ců nebo opa t rov ní ků více, jsou po -
vin ni pl nit po plat ko vou po vin nost spo leč ně a ne roz díl ně. 

Pří pad né dal ší in for ma ce k míst ním po plat kům na lez ne te
v zá ko ně č. 565/1990 Sb., o míst ních po plat cích ve zně ní poz -
děj ších předpisů.

Tím to bych Vás chtě la požádat o po drob né se zná me ní
s obec ně zá vaz nou vy hláš kou městy se Ol bra mo vi ce. Úhra dou
po plat ku ve sta no ve ném ter mí nu (dle uve de ných možnos tí plat -
by) pře de jde te složité ad mi nis tra tiv ní agen dě spo je né s úhra dou 
a vymáháním ve správ ním řízení.

Vaše do ta zy Vám zod po ví na tel. čís le 515 336 114 nebo na
emai lu: ou ol bra mo vi ce@vol ny.cz správ ce po plat ku městy se
Ol bra mo vi ce Radmila Hyblerová.

http://www.mestys-olbramovice.cz
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Informace
z farnosti

Milí přá te lé,
na za čát ku pro sin ce jsem in for mo val o ně -

kte rých záležitos tech fi nan co vá ní far nos ti, ale
rád to ješ tě struč ně shr nu na tom to mís tě. Má to
sou vis lost s téměř uza vře ný mi re sti tu ce mi. Jak
jsem psal mi nu le, máme již na LV far nos ti
všech ny re sti tu o va né po zem ky. Sice s vel kým
zpoždě ním, ale Bohu díky za to. Čis tý vý nos by
měl či nit roč ně zhru ba 90 ti síc ko run. Není to
zá vrat ná část ka, ale pře ce jen se nám bude "dý -
chat" tro chu vol ně ji. Vzhle dem k tomu, že stát
již ne pla tí du chov ní v plné výši, ale každým
rokem se stát ní po díl snižuje a za ně ko lik let
zce la skon čí, bu dou se o tuto zvy šu jí cí část ku
mu set po sta rat vě ří cí a diecé ze. Re sti tuč ní ná -
hra dy, kte ré do stá va jí bis kupství, se po stup ně
in ves tu jí, aby při ná še ly v bu douc nu zisk, kte rý
by byl zčás ti použit prá vě na pla ty. Vel mi
dobrou in ves ti cí jsou po zem ky, takže po kud by
ně kdo za mýš lel pro dat půdu, rád zpro střed ku ji
pří pad né jed ná ní s br něn ským bis kup stvím.
Zmí ně ný pří spě vek vě ří cích naše eko no mic ké
od dě le ní sta no vi lo na 280 ko run na oso bu a rok, 
kte ré bude každá far nost od vá dět do fon du, kte -
rý založil br něn ský bis kup. Pro střed ky bu dou
používá ny i na škol ství a dal ší pro spěš né ak ti vi -
ty. Fond má svo je ve řej né www strán ky, kde se
můžete do zvě dět více. Chtěl bych po dě ko vat
i všem dár cům za to, že ne děl ní sbír ky v le toš -
ním roce jsou vel mi sluš né. Víte, že je stá le
mno ho věcí, kte ré po tře bu jí opra vy a údržbu,
a že pe ní ze vy na klá dá me vel mi hos po dár ně
a účelně.

Jsem vel mi rád, že i le tos v na šem kos te le
za zpí va jí ško lá ci svůj před vá noč ní kon cert.
A to už se do stá vám k důležitým in for ma cím
o svá teč ních bo ho službách. V pod sta tě bude
všech no tak, jak jsme zvyklí. Štěd rý den vy chá -
zí na so bo tu a "půl noč ní" bude ve 22 ho din.
V ne dě li - slav nost Kris to va na ro ze ní - bude
mše sv. v 10 ho din, stej ně tak na Nový rok, kte -
rý le tos také vy chá zí na ne dě li. A 8. 1. 2017
bude tříkrá lo vá bo ho služba, při kte ré bu de me
tra dič ně žehnat vodu, kří du, ka didlo a zla to. Sa -
mo zřej mě o svát ku sv. Jana bude žehná ní vína,
v 18 ho din, a na Sil vest ra bu de me ve far ním
sále, asi od 20 ho din. Při všech slav nos tech sa -
mo zřej mě bu dou zpí vat naši zpě vá ci, bez kte -
rých už si to ani ne u mí me před sta vit. Tím to jim
moc a moc dě ku ji nejen za zpěv, ale veš ke rou
po moc a sta rost o kos tel, vý zdo bu, úklid. Za to
i všem dal ším, kte ří se na tom po dí le jí.

Vel mi se tě ším na spo leč ně prožité slav -
nost ní a svá teč ní chví le. Pře ji vám ra dost né, po -
koj né a požehna né Vá no ce a stej ně tak do
no vé ho roku hod ně zdra ví, štěs tí, ra dos ti
a Božího požehná ní. Ať se daří každému z nás,
celé far nos ti i obci.

Váš farář Jan Fiala

Z činnosti školy

V roce 2016 pro běh la na čás ti ka tast rál ní ho úze mí Ol bra mo vi ce u Mor.
Krum lo va ob no va ka tast rál ní ho ope rá tu pře pra co vá ním na ka tast rál ní mapu di -
gi ta li zo va nou. Ob no va ope rá tu se tý ka la čás ti ka tast rál ní ho úze mí, kte ré ne by lo
do tče né po zem ko vou úpra vou z r. 2012, tj. za sta vě né čás ti obce a čás ti lesů smě -
rem na Mo rav ský Krum lov.  

Sou čás tí této ob no vy ope rá tu je, mimo jiné, také kon t ro la vý měr do tče ných
par cel. V mno ha pří pa dech je v ka tas t ru ne mo vi tos tí po dlou há léta ve de na u par -
ce ly chyb ná vý mě ra, kte rá je od ha le na až při ob no vě ope rá tu, kon t rol ním vý -
počtem vý mě ry a v pří pa dě pře kro če ní mez ních hod not i její ná sled ná opra va. 

Ně kte ří vlast ní ci ne mo vi tos tí, se bě hem vyložení ob no ve né ho ka tast rál ní ho
ope rá tu po čát kem roku 2016 v bu do vě Městy se Ol bra mo vi ce in for mo va li,
avšak vět ši na vlast ní ků tak ne u či ni la. Vzhle dem k tomu, že ob no vou ope rá tu
moh lo do jít ke změ ně okol nos tí roz hod ných pro vy mě ře ní daně z ne mo vi tos ti
(změ nou vý mě ry par ce ly, čís la par ce ly) jsou vlast ní ci změ ně ných par cel po vin -
ni dle §13a, odst. 1 zá ko na č. 338/1992 Sb., o dani z ne mo vi tos ti, po dat da ňo vé
při zná ní míst ně pří sluš né mu fi nanč ní mu úřa du v ter mí nu do 31. 1. 2017.

Pří pad né in for ma ce o sta vu ne mo vi tos tí po ob no vě ope rá tu pře pra co vá ním
mo hou pří pad ní zá jem ci zís kat na ad re se:

http://na h li ze nidokn.cuzk.cz/nas/dal si-data/srs/709930.PDF
Doubek P.

In for ma ce z ka tas t ru ne mo vi tos tí

Blíží se ko nec roku a s ním i jis tá re ka pi tu la ce toho mi nu lé ho a možná před -
se vze tí do roku na stá va jí cí ho. Než se na dě je me, bude tady po lo vi na škol ní ho
roku a s ním i po lo let ní hod no ce ní dětí. Čtvrt let ní prů běžné hod no ce ní pro běh lo
v lis to pa du. Ro di če byli na tříd ních schůzkách in for mo vá ni o pro spě chu a cho -
vá ní svých dětí. Ro di če vy chá ze jí cích žáků se se zná mi li s po stu pem při při jí ma -
cím ří ze ní na střed ní ško ly a uči liš tě. Všem ro di čům, kte ří se zu čast ni li tříd ních
schů zek, byly také po skyt nu ty zá klad ní in for ma ce o ev rop ských pro jek tech, do
kte rých se naše zá klad ní ško la za po ju je. Využití těch to pro jek tů by mělo při spět 
ke zkva lit ně ní vý chov ně vzdě lá va cích i ma te ri ál ních pod mí nek ve vy u čo vá ní.
Za po je ní zá klad ní ško ly do jed no ho z pro jek tů s se bou při nes lo i možnost
využití služeb so ci ál ní ho pe da go ga a psy cho lo ga na naší ško le.   

Tak jako každý rok i le tos se žáci moh li za po jit do sbě ru kašta nů a sbě ru pa -
pí ru.

Na za čát ku škol ní ho roku jez di li žáci 4. a 5. tří dy na pla vá ní, na únor je na -
plá no ván lyžař ský kurz. V pod zim ních mě sí cích se naši žáci zú čast ni li mno ha
pro gra mů  a akcí, kte ré již tra dič ně do pl ňu jí vý chov ně vzdě lá va cí prá ci ško ly.
Již v září byli žáci 8. a 9. tří dy na ex kur zi v Pra ze, 4. tří da na vští vi la  do prav ní
hřiš tě v Mi ro sla vi. Pro 6. tří du jsme za jis ti li se lek tiv ní pro gram, kte rý pří spí vá
ke zlep še ní vzta hů v tříd ním ko lek ti vu. Žáci 1. i 2. stup ně se zú čast ni li také ně -
ko li ka spor tov ních tur na jů - v ko pa né a ve flor ba lu. Z kul tur ních pro gra mů to
byly hu deb ní kon cer ty a ná vštěva di va dla. Dě tem z 1. stup ně i z ma teř ské ško ly
se lí bi lo mo bil ní pla ne tári um. 

V prů bě hu pro sin ce se žáci 6. až 9. roč ní ku se zná mí se zá kla dy se be obra ny,
vy chá ze jí cí žáci na vští ví SOU a díl ny v Mor. Krum lo vě. K tra di ci už pa t ří také
na díl ka Mi ku lá še, kte rý naši ško lu na vští vil 5. pro sin ce a vá noč ní vy stou pe ní
dětí v kos te le 18. pro sin ce v 16 ho din. Naši žáci si vy slech nou kon cert žáků
z LŠU Mor. Krum lov ve stře du před Vánocemi.  

I v tom to škol ním roce se bude ko nat  ples - 3. 2. 2017. Ples po řá dá me spo -
leč ně s úřa dem městy se Ol bra mo vi ce a bude opět za há jen před tan če ním žáků
9. roč ní ku pod ve de ním paní uči tel ky Su chán ko vé. Vě ří me, že se nám jako
každý rok po da ří zís kat hod not né ceny do tom bo ly. 

Ře di tel ství ZŠ pře je všem svým za měst nan cům,
žákům ško ly i je jich ro di čům har mo nic ké prožití vá noč ních

svát ků a do no vé ho roku pev né zdra ví a hodně úspěchů.
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Škol ní jí del na 

V pon dě lí 5. pro sin ce jsme se my,
deváťáci z ol bra mo vic ké ško ly, pře vlék li 
do kos týmů čer tů, an díl ků a sa mo zřej mě
Mi ku lá še a vy ra zi li ob da ro vá vat slad kou
na díl kou děti z naší ško ly a škol ky. 

Když jsme ráno při šli do ško ly, ob lék -
li jsme si kos týmy, na ma lo va li jsme se
a s prv ním za zvo ně ním jsme vy ra zi li do
tříd na prv ním stup ni. Nej men ší děti se
sice zprvu bály, ale když slí bi ly, že se po -
lep ší a za zpí va ly nám pís níč ku nebo řek ly
bás nič ku, do sta ly slad kou na díl ku a je jich
strach opa dl. Čím vět ší byla čís la roč ní ků,
tím vět ší byly také po čty hříš ní ků. 

Z prv ní ho stup ně jsme se pře su nu li na
dru hý. Tady už jsme používa li hor ší zbra -
ně než bar vy na ob li čej. ŠLE HAČ KU!!!
My jsme si to užíva li, ale mys lím, že sed -
má ci a osmá ci moc ne ☺. Na osmá cích
jsme se vy řá di li nej víc, pro tože nej víc
zlo bi li, ale i přes to do sta li mi ku láš skou
na díl ku a na ko nec byli spo ko je ní. 

Mys lím, že my i všich ni ostat ní jsme si mi ku láš ský den moc
užili.

Nikola Stehurová

Ško lou cho dil Mi ku láš
Hu rááá, ko neč ně je to tady!! V pon dě lí 5. 12. 2016, jsme si

jako každá 9. tří da moh li vy zkou šet uspo řá dat pro nižší roč ní ky
mi ku láš skou na díl ku. Men ší ne vý ho dou byl však náš malý po -
čet - pek lo s 11 čer ty není úpl ně to pra vé pek lo, na ko nec se však
po da ři lo udě lat ta ko vý rá mus jako v pra vém pek le. 

Po stup ně naši čer ti, čer ti ce, Mi ku láš a dva krás ní an dě lé
pro chá ze li ce lou zá klad ní ško lu, a za ví ta li i do ma teř ské škol ky.

Men ší roč ní ky jsme moc ne stra ši li, i přes tože už tam se na šlo
pár "zlo biv ců". Nej ši kov něj ší a nej hod něj ší děti jsou v prv ní tří -
dě, a nejda reb něj ší osmá ci, pro to jsme se na nich pěk ně vy řá di li. 

Ve všech tří dách škol ky i ško ly jsme si po slech li moc pěk né
bás nič ky a pís nič ky, za to je Mi ku láš s an dě ly ob da ro val slad -
kou na díl kou a i pro paní uči tel ky jsme si při pra vi li malé
pře kva pe ní. Moc jsem si ten den užila a osob ně dou fám, že si
zlo bi vé děti dají do příští ho roku říct a po lep ší se.

Ma rie Mikolášová 

Po stře hy ostat ních:
Celý den jsme si po řád ně užili a ko neč ně jsme zažili ten

po cit zú čto vá ní. Pros tě to bylo su per!
Jakub Kvapil

Den jsme si fakt užili a na ko nec sami na díl ku do sta li.    
Tomáš Cihla

Nej víc jsme se vy řá di li na sed má cích a osmá cích, já jsem
byla čert, takže jsem si to moc užila. Hor ší byl ten úklid, ale ne -
by lo to zase tak straš né a na ko nec jsme taky do sta li ba líč ky. 

Adéla Bohdanská

Nej víc jsme si to asi všich ni užili v 7. a 8. tří dě, kde jsme vy -
táh li naši nej vět ší zbraň … Šle hač ku - hod ně šle hač ky!!! Ško da, 
že je nom jed nou za těch 9 let.

Matěj Ondráček

Mi ku láš ská na díl ka a cel ko vě se den vy da řil, strach v tvá -
řích dětí vy stří da la ra dost ze slad ké na díl ky, kte rou si ale
mu se ly za sloužit bás nič kou vý mě nou za tu naši. Ko nec kon ců
byl to den "zú čto vá ní" a každý z naší tří dy si to užil.

Dan iel Motyčka

Mně se ten to den moc lí bil a dou fám, že i všem, co jej se
mnou prožili.

Kristína Kratochvílová

Mys lím, že jsme si ten den všich ni užili, jen se mi ne lí bi lo to, 
že ně kte ré děti ne po dě ko va ly za ba lí ček, kte rý do sta ly.

Jana Machů

Byl to su per den.
Erik Coufal

Ško lou cho dil Mi ku láš 

Škol ní rok 2016/2017 má za se bou téměř čtvr tý mě síc a pro -
voz škol ní jí del ny běží na plné ob rát ky.

Den ně při pra ví me obě dy pro 300 stráv ní ků. Je každo roč ní
tra di cí, že je ka pa ci ta jí del ny plně využita. Škol ní stra vo vá ní za -
jišťuje me také pro MŠ Bra ni šo vi ce a ZŠ a MŠ Bo hu ti ce. 

 Aby jíd lo bylo kva lit ní, zdra vé, nutrič ně vyvážené, o to se
snažíme každý den. Ve škol ních jí del nách stá le pla tí dodržová -
ní spo třeb ní ho koše, kte rý sle du je pes t rost stra vy. Dle směr ni ce
Ev rop ské Unie jsou jí del níč ky do pl ně ny o čís la, vy ja dřu jí cí pří -
tom nost po vin ně uvá dě ných po tra vi no vých alergenů
v potravinách a pokrmech.

Spo ko je ný stráv ník je na ším nej vět ším cí lem v no vém roce
2017. 

Neje nom děti bu dou vyžado vat po kr my z ryb a ze le ni no vé
po lév ky, což by také byla naše přá ní. Ne lze však uspo ko jit přá -
ní všech, ně kdo rád sla né, ně kdo rád slad ké, ně kdo rád vdol ky,
jiný zase holky. 

Dou fej me, že se to na šim za měst nan cům v příš tím roce co
nej ví ce po da ří. Pře ji krás né prožití svát ků vá noč ních, a aby
nový rok byl pro každého plný zdra ví a tolerance.

Za kolektiv pracovníků školní jídelny Jitka Doubková
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Di va dlo plné kou zel
Dne 7. 12. 2016 jsme se my, sed má ci, osmá ci

a deváťáci, vy da li do Měst ské ho di va dla v Brně.
Jak už je uve de no v názvu, to hle před sta ve ní bylo
oprav du vel mi kou zel né. Ten to "su per ka lif -
radžilis ti kex pi ja li dóz ní" mu zi kál se mi moc lí bil. 

Ro di na Bank so vých opět shá ní chůvu. Mary
Po p pins je kou zel ná chů va, kte rá má uhlí dat dva
ne po řád ní ky, Jane a Mi cha el Bank so vi. Daří se jí
to dob ře v do pro vo du kou zel ných pís ni ček.
Zažíva jí spo lu spous tu krás ných chvil, na pří klad
když Mary Po p pins roz tan čí celý park, tak, že
ožíva jí so chy. Nebo když jdou spo lu do řezčnic tví
paní Cor ry. Ča sem si děti Mary Po p pins ob lí bí
a zjis tí, jak je pro ně tato chů va ide ál ní. Bohužel
tam nemůže být věč ně, pro to jed no ho dne zmi zí
bez udá ní dů vo du. Když děti zjis tí, co se sta lo, za -
čnou se cho vat oprav du ne vy cho va ně. Ro di če už
to s nimi nemůžou vydržet, pro to hle da jí no vou
chůvu pro své děti.  Na jmou tedy sleč nu Lar ko vou, 
chůvu, kte rá kdy si vy cho vá va la i sa mot né ho pana Bank se. Ale
jakmi le do ra zí do je jich domu, byli by ji rad ši ani ne o slo vi li.
Nutí děti, aby pily její žlu čo vý li kér, nebo tře ba rybí tuk. Po čase 
už to ne moh la vydržet ani Mary Po p pins, tak se vrá ti la, pře moh -
la zlou chůvu a opět na stou pi la na mís to chůvy pro Jane
a Mi cha e la. Po stup ně spo lu zno vu prožíva jí růz ná dob ro -
družství. Ale všech no jed nou kon čí, takže Mary Poppins
odletěla a už se nevrátila. Jane a Michael přece nejsou jediné
děti, které potřebují dobré vychování. 

Před sta ve ní se mi moc lí bi lo, hlav ně pís nič ky a tri ky ve
vzdu chu. Ur či tě bych na to ně kdy chtě la jít zno vu, ale když
jsme vy chá ze li ze sálu, byly tam růz né ob ráz ky ji ných před sta -
ve ní. Všech ny vy pa da ly moc pěk ně, jenže nej víc mě asi za u jal
Ti ta nic. Po kud se po je de na to hle před sta ve ní, za žád nou cenu
tam ne bu du chy bět. 

Viktorie Benešová

Di va del ní před sta ve ní Mary Po p pins aneb jak jsme se snažili
za pad nout jako kul tur ní lidi 

Stře da 7. 12. 2016 - od po led ne - A ko neč ně po roce už zase
je de me do di va dla. Všich ni hez ky ob le če ní vyrážíme na mu zi -
kál Mary Po p pins, kte rý za čí ná v 18. ho din, ale je de me
s re zer vou o dvě ho di ny dřív a taky nás to za chrá ni lo. Při šli jsme 
do di va dla ako rát 10 mi nut před za čát kem vy stou pe ní. 

Už na za čát ku to vy pa da lo vel mi dob ře a taky bylo. Celé
před sta ve ní do pro vá ze la hud ba or ches t ru, kte rý se na chá zel
přímo pod pódiem. 

V pří bě hu hle dá ro di na Bank so vých chůvu pro je jich dvě ne -
po sluš né děti, ale žádná ne u spě je, tak hle da jí dál a zje ví se
kou zel ná chů va Mary Po p pins, kte rá umí lí tat a je na pros to ide ál ní
pro je jich dvě ne po sluš né děti. Na u čí je řádu ale i nové věci. Děti
po zna jí so chu syna Po sei do na, řeč nic ký stá nek, kte rý vy kouz lí
a kde Mary Po p pins vy mys lí nové slo vo "su per ka li f radži lis ty ex pi -
ga li dóz ní", na u čí je vše ho si vážit a být k li dem sluš ní. 

V půl ce pří bě hu Mary Po p pins opus tí ro di nu, ale zase se
vrá tí. Když byla Mary Po p pins pryč, všech no se ob rá ti lo na ru by 
a v domě byla sta rá ba biz na, kte rá dřív vy cho vá va la pana Bank -
se. Mary Po p pins se však vrá ti la, vy hna la ji a dala vše do
po řád ku. Ale když už ode šla po dru hé, už se ni kdy ne vrá ti la,
pro tože v domě Bank so vých už ne by la po třeb ná. 

Když di va dlo skon či lo, se šli jsme se všich ni u vý cho du. Če -
ka li jsme na ostat ní a me zi tím jsem si s hol ka mi vy fo ti la pár
fo tek a pak jsme už šli k au to bu su. Ces ta zpát ky byla klid ná
a taky hluč ná, ale to mi bylo jed no. 

Bylo to su per, už se tě ším na dal ší di va dlo a chtě la bych, aby
to byl Ti ta nic nebo Sně hur ka a 7 tr pas lí ků. 

Sabina Kocmanová

Mary Po p pins
MDB  hrá lo 7. 12. 2016 před sta ve ní Mary Po p pins a za ča lo

v 18:00. Au to bus při jel v 17:45. Takže jsme se ihned šli usa dit
do je viš tě. Sotva jsme se usa di li, za zvo ni lo a před sta ve ní za ča -
lo. 

Na za čát ku se nám uká zal dům čís lo 17. Kde byd lí otec Ge -
or ge a mat ka Wi nif red Bank so vi dvou ne zbed ných dětí Jane
a Mi cha e la. Je li kož jim opět ode šla dal ší chů va, hle da li opět no -
vou. Tou se sta la Mary Po p pins.

Děti chtě ly, aby byla hod ná, hez ká, aby ne mě la žád nou bra -
da vi ci na tvá ři. A tak to na psa li do in ze rá tu, kte rý ale Ge or ge
roz tr hal a ho dil do ka men, vítr in ze rát vy fou kl a od ne sl ho Mary
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Čas Vá noc

Po p pins, kte rá poté při lét la s dešt ní kem v ruce do domu, a děti ji
s ra dos tí uví ta ly. Pro hlá si li ji téměř do ko na lou chů vou. Mary
jim uká za la spous tu za jí ma vých věcí, kte ré jsou v par ku a kde
také po tka li Ber ta. Před sta ve ní se mi ve li ce lí bi lo. 

         Matěj Schovanec

Di va del ní po stře hy osmá ků:
Di va del ní před sta ve ní se mi lí bi lo a chtě la bych jet znovu. 

Monika Čeperová

Ráda bych se do měst ské ho di va dla Brno ješ tě ně kdy po dí -
va la. Po sta vu, kte rou ob di vu ji, je sa mo zřej mě Mary Po p pins,
ale lí bi ly se mi ješ tě so chy v par ku a pro da vač ka z řeč nic tví. Pro
mě nej za jí ma věj ší pís nič ka byla o slo vech. Před sta ve ní bylo su -
per ka lif radžilis ti kex pi ja li dóz ní!

   Adéla Formanová

Před sta ve ní se mi moc lí bi lo hlav ně kvů li nád her né mu zpě -
vu a roz to mi lým dě tem, kte ré ztvár ňo va ly Jane a Mi cha e la.
Příš tě bych se ur či tě chtě la po dí vat na před sta ve ní Ti ta nic. 

Aneta Hauerlandová

Moc se mi to lí bi lo, ur či tě bych to všem do po ru či la, je to su -
per i pro děti, kte ré se u toho za smě jí. Už se tě ším na dal ší
di va del ní před sta ve ní, pro tože je to vždy bez va. 

Daniela Adámková

Bylo to vel mi hez ké, ale ně kdy až moc dět ské, ale klid ně
bych se na to po dí va la zno vu. Kdy bych si měla vy brat, na co
chci jet, tak příš tě na TI TA NIC.  

Dominika Brázdová
Lí bi lo by se mi to prožít ta ko vý pří běh. Ale ne lí bi lo by se mi

cho vá ní těch dětí. Rád bych vi děl zá ku li sí, všech ny ná stro je
k tomu používa né. 

Václav Novotný

Zhléd li jsme mu zi kál Mary Po p pins - V domě Bank sů
(v domě č.17) byly dvě ne po sluš né děti. Hlí dat je cho di lo
spous ta chův, ale ani jed na ne o de šla s úspě chem, až do té doby,
než při šla Mary Po p pins. Vy cho va la je k lep ší mu, i když
spousta krát od mlou va li.Také je uči la no vým zá bav ným vě cem,
i když prv ně ří ka li, že její hry jsou nud né. (Hlav ní po sta vy byli:
Mary Po p pins, Paní Bank so vá, Pan Banks, Mi cha el Banks,
Jane Bank so vá, Ko mi ník Bert.) 

Moc se mi to lí bi lo, vi děl jsem v tom jen je di nou chy bu-
když se mě ni ly ku li sy, vi dě li jsme to. Ješ tě bych chtěl vi dět mu -
zi kál, kte rý jsem již vi děl, ale chtěl bych ho vi dět ješ tě jed nou.
Jme nu je se Sně hur ka a 7 tr pas lí ků.

Štěpán Čiháček

Je to vel mi pěk ný mu zi kál, šel bych na něj ješ tě jed nou.
Chtěl bych vi dět: SPLA ŠE NÉ NŮŽKY. 

Jan Holeček

Lí bi lo se mi tam hod ně ve se lých pís ni ček. Taky bylo fajn, že 
tam vy stu po va ly i děti. Su per bylo, jak tam roz sví ti li tu dis -
ko-kou li a ja ko by tam lí ta ly ty hvěz dič ky (světýl ka). Ne lí bi lo se 
mi, že děti byly tro chu na chla ze né a ně kdy jim ne šlo ro zu mět,
co ří ka ly, ale ne by la to je jich chy ba. Cel kem mi va di lo, že ta tí -
nek dětí byl na ně moc přís ný, i když ne moh ly za to, co prožíval
v dět ství.    

Tereza Bučková

Di va dlo plné kou zel

Vá no ce jsou kou zel né jak pro do spě lé, tak pře de vším
pro děti, u nás v ma teř ské ško le si ten to vý ji meč ný čas
užívá me pl ný mi douš ky, zpí vá me ko le dy, zdo bí me tří du, 
vy rá bí me vá noč ní oz do by, dá reč ky a od po čí tá vá me dny,
kte ré nám zbý va jí do Štěd ré ho dne. Na vští vil nás také
Mi ku láš se svým do pro vo dem, děti se na jeho pří chod
při pra vo va ly uče ním se bás ni ček, pís ni ček a "zlo biv ci"
z kni hy hříchů, mu se li slí bit, že se tro chu po lep ší, tak uvi -
dí me☺.

Vá noč ní čas pa t ří pře de vším ro di ně, a pro to jsme pro
ro di če při pra vi li vá noč ní vy stou pe ní v po do bě živé ho
bet lé mu, spous tu ko led a také jako každý rok vánoční
dílničku, kde si děti společně s rodiči vyrobí nějaký ten
dáreček. 

Za celý ko lek tiv MŠ Vám pře ji kou zel né Vá no ce
a hod ně štěs tí, zdra ví a úspě chů v roce 2017.

Mgr. Jana Irovská
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Ná rod ní há ze ná

Ve ško le zís ká va jí děti nejen vě do mos ti, ale učí se i  po má -
hat. Kde a komu? Žáci 2. tří dy se za po ji li do před vá noč ní akce
"Kra bi ce od bot",  kte ré za pl ni li hrač ka mi, pas tel ka mi, au tíč ky,
oma lo ván ka mi a vše na jdou pod stro meč kem chu dé ro di ny
s dětmi.

Ráda bych po dě ko va la ro di čům,  pro tože bez je jich po mo ci
by ne by lo možné se této akce zú čast nit.

A p. uč. Len ce Bo gne ro vé, kte rá s děv ča ty kra bi ce krás ně
za ba li la a ozdobila.

                                                 Hana Lukasová

Děti dě tem

Ná rod ní há ze ná - ví těz kraj ské ho pře bo ru 2015/2016 - družstvo žen TJ Ol bra mo vi ce

Hor ní řada: Dou bek Pa vel - tre nér, Hon ko vá Ka ro lí na, Hla vin ko vá Ale na, Šte fa ni ko vá Ve ro ni ka, Tau vin klo vá Te re za, Ka to lic ká
Ka te ři na, Pe ší ko vá Blan ka, Doub ko vá Pavlí na. 
Dol ní řada: Bu ri án ko vá Kris tý na, Svo bo do vá Věra, Va cu lí ko vá Gab rie la, Daňhe lo vá Hana, Va cu lí ko vá Klá ra  a Ungro vá Mi chaela.
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Sběrný dvůr odpadu Olbramovice informuje  
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Ohléd nu tí s Kaň kou
Kaň ka je za psa ný spo lek ob ča nů,

kte rý pra cu je už pěk nou řád ku let, ovšem 
pod tím to ná zvem od roku 2003. Hlav -
ním pro gra mem je čin nost pro děti. Jsme
ne zis ko vá or ga ni za ce, po třeb né fi nan ce
zís ká vá me od spon zo rů nebo z ko na ných 
akcí. Všech ny člen ky a čle no vé se za po -
ju jí dob ro vol ně a rádi, při čemž se od nich 
čeká plné na sa ze ní. Vše při pra vu je me ve
svém vol ném čase bez ná ro ku na ja kou -
ko liv od mě nu. Je di né, co nás hře je, je
fakt, že svou čin nos tí při spě je me do dění
naší obce Ol bra mo vi ce. Ve li ce si vážíme
pomoci ostatních. Především spolků
jako jsou rybáři, hasiči nebo vinaři.

Již tra dič ní mi se stal dět ský kar ne val, 
ce lo den ní vý let a lam pi o no vý prů vod
s roz sví ce ním vá noč ní ho stro mu. O tom,
že na se tká ní cho dí te rádi, vy po ví dá vaše
hoj ná účast a za po je ní dětí. Jen pro před sta vi vost - vždy po čí tá -
me s více než stov kou dětí růz né ho věku, po kud každé při ve de
ale spoň jed no ho ro di če nebo pří buz né ho, se tká vá te se na na šich 
ak cích mi ni mál ně se dvě ma stov ka mi lidí.  Ne vždy pro běh ne
všech no podle na šich před stav, po zhod no ce ní každé akce se
snažíme ne do stat ky od stra ňo vat. Or ga ni za ce a ma te ri ál ní za -
bez pe če ní je mnoh dy dost ná roč né. Vý jim kou nejsou vlast ní

in ves ti ce prá vě v ma te ri ál ní po do bě. Nej vět ší mi ne přá te li jsou
pro nás po ča sí a ne vždy každému slouží zdra ví. Také tech ni ka
ob čas zkla me nebo tro chu po zlo bí. Každá výtka nebo pro jev
ne spo ko je nos ti je na mís tě, vede nás k za myš le ní, k novým
nápadům, ale jistě nám dáte za pravdu, že vždycky zamrzí,
zvláště když se to vydařené bere za naprostou samozřejmost. 

Kaň ka ukon či la rok 2016 roz sví ce ním vá noč ní ho stro mu
a tím za há ji la le toš ní ad vent. V ne dě li
27. 11. 2016 jsme se se šli u ol bra mo vic ké 
rad ni ce, kde hlav ní ná pl ní bylo na psat
vzkaz či svo je přá ní a po slat je s po mo cí
kou zel né ho ba lon ku od roz sví ce né ho
stro mu Ježíš ko vi. Ba lón ků od le tě lo přes
dvě stov ky a nes ly přá ní nejen od dětí.
Od mě nou byly li nec ké hvěz dič ky, zvo -
neč  ky, zví řát ka a spous ta j i  ných
vše možných tva rů nebo per níč ky zdo be -
né čo ko lá dou, a na ko nec si každý od ne sl
slad ký dá rek. V tom sil ném vě t ru také
při šel vhod čaj nebo sva ře né víno. S lam -
pi o ny jsme se přesunuli k základní škole,
abychom zde rozsvítili i druhý vánoční
strom.

Za nej ú spěš něj ší akce le toš ní ho roku
považuje me pi rát ský vý let do Vno rov,
kar ne val a stra ši del nou stez ku od va hy.
Vě ří me, že tyto se bu dou opa ko vat. Již
dnes pře mýš lí me o no vých ak cích. Po -
kud bys te chtě  li při spě t ně ja kým
ná pa dem, můžete nám na psat na ad re su
www.os kan ka.web no de.cz. Také si zde
můžete pro hléd nout fo to gra fie nebo pře -
číst ak tu ál ní in for ma ce. 

Milé děti, milí ro di čo vé, milí Ol bra -
mo vi čá ci, nový rok 2017 je za dveř mi.
Kéž je dost šťas t ný, dost ve se lý a dost
zdra vý pro každého z nás, kéž je plný po -
ho dy a kli du. Ať se vám všem daří
v sou kro mém i v pra cov ním živo tě, ať je
plný dob rých zpráv. Všem, kdo nám jak -
ko liv po má ha jí, moc dě ku je me a pře je me 
hod ně zda ru v je jich čin nos ti v no vém
roce 2017.

Kaňka, z. s.
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Akce v Ob řad ní síni 

Život ní ju bi lea
(leden  -  březen  2017)
Ja ní ček Zde něk            70  let
Kun čík Fran ti šek       70  let
Ku gle ro vá Anna           70  let
Gre go ro vá Vlas ta   75  let
Šte fa ni ko vá Bran ka 82  let
Or líč ko vá Vik to rie          81  let
Ho la so vá Ja ro sla va      70  let
Ira no vá Mi lu še           82  let
Ze ma no vá  Naděžda       70  let
Kon va lin ko vá Růžena  90  let
Slá mo vá Ma rie        84  let
Žáko vá Ma rie               87  let
Sva tuš ko vá An to nie     86  let
Hyble ro vá Anna           70  let  

Zemřelí
Mouč ka Zde něk
Ko nop ko vá An to nie
Hejda Lu bo mír

Po hyb oby va tel a sta tis ti ka
K 1. 1. 2016 bylo k tr va lé mu po by tu

v městy si hlá še no 1124 oby va tel.
Do 16. 12. 2016 se při hlá si lo 29 oby -

va tel a od hlá si lo 41 oby va tel.
Na ro di lo se 11 dětí  a ze mře lo 13  na -

šich ob ča nů.
K 16. 12. 2016 máme  1110  oby va tel.

Oby va te lé dle po hla ví: 
l 581  mužů
l 529  žen

Oby va te lé dle sta vu: 
l 459  osob svo bod ných
l 495  osob žena tých/vda ných
l   86  osob roz ve de ných
l   70  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 23 osob, z toho:
80  let  =  1  oso ba
81  let  =  1  oso ba
82  let  =  2  oso by
83  let  =  2  oso by
84  let  =  4  oso by
85  let  =  3  oso by
86  let  =  2  oso by
87  let  =  2  oso by
88  let  =  2  oso by
89  let  =  3  oso by
90  let  =  1  oso ba

Radmila Hyblerová,
matrika a ev i dence osob

Společenská
kronika
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Ví tá ní dětí

V so bo tu 12. lis to pa du 2016  bylo slav nost ně uví tá no 9 dětí, a to:  
Lu kas Mül ler, Ja kub Du dák, Kryš tof No vot ný, Ema Če pe ro vá, Se bas ti an

Mo ra vec, Ja ro slav Vo ta va, Ane ta Ba lí ko vá, Do mi nik Svo bo da a Fi lip Lan -
dov ský.


