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Vážení spo lu ob ča né,
dou fám, že si na jde te při dneš ním každo den ním sho nu

chvil ku času na pře čte ní to ho to le tos prv ní ho vy dá ní Ol -
bra mo vic ké ho zpra vo da je.

Rád bych Vás in for mo val o po stu pu ně kte rých pro jek -
tů, o kte rých jsem psal v mi nu lých vy dá ních.

Je den z při pra vo va ných sta veb ních pro jek tů je re kon -
struk ce chod ní ků v ně kte rých čás tech Ol bra mo vic. Na
le toš ní rok je v plá nu re kon struk ce chod ní ku od úřa du
městy se po hor ní by tov ky k Mor. Krum lo vu. Na tuto re -
kon struk ci jsme po da li žádost o fi nanč ní pod po ru, kte rou
po sky tu je Ji ho mo rav ský kraj. Dél ka plá no va né re kon -
struk ce chod ní ku v tom to úse ku je 283 m a ná kla dy jsou
podle pro jek to vé do ku men ta ce vy čís le ny na 511 tis. Kč
bez DPH. Mys lí me si, že ten to úsek chod ní ku je je den
v nej hor ším sta vu. Do vy dá ní to ho to čís la ne ví me, zda
žádost o do ta ci z roz počtu Ji ho mo rav ské ho kra je byla
úspěš ná. Dále pra cu je me na vy pra co vá ní pro jek to vé do -
ku men ta ce re kon struk ce chod ní ku od úřa du městy se po
ma teř skou škol u. Ko lem stát ní sil ni ce bu dou vy bu do vána
i po dél né par ko va cí mís ta pro osob ní au to mo bi ly, osvět le -
né pře cho dy pro chod ce a v mís tech, kde to bude možné,
bu dou vy tvo ře ny i pásy pro ze leň. Při tom to pro jek tu se
vy sky tl je den zá sad ní pro blém. Pod mín ka pro zís ká ní do -
ta ce je ta, že žada tel (městys) je vlast ní kem po zem ků
do tče ných stav bou. Do dneš ní doby jsou vy bu do vá ny
chod ní ky i na sou kro mých po zem cích růz ných vlast ní ků.
Zá jem městy se je dát ma jet ko vé vlast nic tví po zem ků a sta -
veb do po řád ku. Městys na bí dl vlast ní kům těch to
po zem ků od kup čás tí ne mo vi tos tí na mís tech, kde se chod -
ník v sou čas nos ti na chá zí. Na pros tá vět ši na vlast ní ků se
s městy sem do hod la na roz dě le ní a pro de ji čás ti po zem ků
na re kon struk ci chod ní ku. Mys lím si, že je v zájmu nás
všech, co v Ol bra mo vi cích žije me, aby se re kon struk ce
chod ní ku, par ko va cích míst a úpra va ce lé ho oko lí usku -
teč ni la. Jsou i tací spo lu ob ča né, co s pro de jem čás ti
po zem ků ne sou hla sí. V době mi nu lé (před rokem 1989) se
ni kdo ni ko ho na nic ne ptal a vy bu do val se chod ník, ale
i růz né stav by na sou kro mých po zem cích a ni kdo ne pro -
tes to val.

V těch to ne vy kou pe ných úse cích se opra vo vat chod ní -
ky a bu do vat od stav ná par ko va cí mís ta ne bu dou. 

Přes zim ní ob do bí jsme do kon či li ve li kou re kon struk ci 
pro sto rů míst ní knihov ny, včet ně tech nic ké ho vy ba ve ní. 
O zda ři los ti této re kon struk ce se přijď te sami pře svěd čit
a zhod no tit pro ve de né prá ce.

Jste zvá ni, ote ví ra cí doba je každé pon dě lí a stře du od
16 do 18 ho din. Do mi nan tou prostor knihov ny jsou dva
pod půr né slou py klen by, kte ré byly před re kon struk cí za -
sta vě ny kni hov ní mi re gá ly.

Ve spor tov ním are á lu fot ba lo vé ho hřiš tě jste si ur či tě
všimli vy ká ce ných to po lů. Za tyto vy ká ce né stro my bude
ješ tě le tos pro ve dena ná hrad ní vý sad ba. Ur či tě to ale ne bu -
dou to po ly, kte ré se u spor tov ních are á lů ne do po ru ču jí. 

Pří lo hou zpra vo da je vy dá vá me do taz ník, kte rý bude
sloužit jako pod klad pro zpra co vá ní stra te gic ké ho plá nu
roz vo je městy se Ol bra mo vi ce. Vy svět le ní, co to je
a k čemu slouží stra te gic ký plán je po psá no v zá hla ví do -
taz ní ku. Pro sí me o jeho vy pl ně ní a na vrá ce ní do
uve de né ho data vho ze ním do poš tov ní schrán ky u vcho -
du úřa du městy se nebo pře daáním na po da tel ně.

R. H. 

Úprav na vody Lo dě ni ce -
re kon struk ce

Okénko starosty

Vzhle dem k opa ko va ným stížnos tem ob ča nů na sníženou kva li -
tu vody v rám ci sku pi no vé ho vo do vo du Lo dě ni ce Vám za sí lám
in for ma ci o po stu pu pra cí na od stra ně ní pro blé mů.
Sou čas ný stav:

Vo dá ren ská síť zá so bu jí cí pit nou vo dou obce Je ze řa ny - Mar šo -
vi ce, Lo dě ni ce, Kub ši ce, Šu mi ce, Ol bra mo vi ce a Bra ni šo vi ce je
v sou čas né době zá so be na vo dou z jí ma cí ho úze mí Lo dě ni ce, kde
jsou vo dá ren sky využívá ny vrty L-1, L-3 s využitím me to dy úpra vy
vody od stra ně ním man ga nu a žele za v hor ni no vém pro stře dí, a zčás -
ti su ro vou vo dou z vrtu L-4 a měl ké stud ny S-1 umís tě ných v are á lu
úprav ny vody.

Ka pa ci ta a kva li ta stá va jí cích zdro jů su ro vé vody je v sou čas né
době ne do sta ču jí cí.
Plá no va né ře še ní:

Bude vy bu do vá na nová tech no lo gic ká lin ka úpra vy vody. K po -
kry tí ne do stat ku vody již byl po ří zen nový zdroj vody - vrt L-101.  

Su ro vá voda ze stá va jí cích vrtů L-1 a L-3 a no vé ho vrtu L-101
bude v nově zbu do va né lin ce úpra vy vody upra vo vá na kla sic kou
tech no lo gií tak, aby kva li ta tiv ně vy ho vo va la platným předpisům. 

Ma xi mál ní ka pa ci ta nové tech no lo gic ké lin ky - 7 l/s.
V rám ci akce bude pro ve de no:  
Ka lo vá jím ka

Z dů vo du ne zá vad né likvi da ce vody z pra ní fil trů, z fil tro vá ní
a od ka lo vá ní tech no lo gic kých za ří ze ní lin ky úpra vy vody je nut né
vy bu do vat ka lo vou jím ku. Jed ná se o pod zem ní ob jekt užit né ho ob -
je mu 25 m3. 

Od sa ze ný kal bude pra vi del ně odvážen fe kál ním vo zem pro vo -
zo va te le k likvi da ci na ČOV. 
Záhla ví vrtu L-101

Nad vr tem bude vy bu do vána železo be to no vá šach ta pro
zabezpe če ní vrtu a osa ze ní armatur.
Pro po jo va cí po tru bí

Nový vrt bude na po jen na stá va jí cí roz vod né po tru bí.
Oplo ce ní 

Bude pro ve de na vý mě na stá va jí cí ho oplo ce ní are á lu úprav ny
vody, oplo cen bude i nový vrt.
Úprav na vody

Stá va jí cí ob jekt úprav ny vody bude roz ší řen pro umís tě ní no vé -
ho za ří ze ní ae ra ce, se di men ta ce, fil tra ce, vy rov ná va cí aku mu la ce,
aku mu la ce a čer pá ní pit né vody, che mic ké hos po dář ství, ko rek ci
pH, dáv ko vá ní man ga nista nu dra sel né ho, zdra vot ní za bez pe če ní
chlor na nem sod ným NaClO, chloraminaci síranem amonným
a kalové hospodářství.
Voda bude upra vo vá na ná sle du jí cím způ so bem:

Su ro vá voda bude na té kat na pro vzduš ňo va cí re ak tor za úče lem
na sy ce ní vzduš ným kyslíkem. 

Z pro vzduš ňo va cí ho re ak to ru bude voda pře pa dat do se di men -
tač ní nádrže, kde se od dě lí prv ní část znečištění. 

Do ná to ko vé ho po tru bí bude za ús tě no dáv ko va cí po tru bí che mi -
ká lie korekce pH. 

Ze se di men tač ní nádrže bude voda po tru bím pře té kat na ote vře -
ný pís ko vý rych lo fil tr.

Před pís ko vý rych lo fil tr bude v pří pa dě po tře by dáv ko ván roz -
tok man ga nista nu draselného. 

Re ge ne ra ce rych lo fil trů bude pro vá dě na pra cím vzdu chem
z dmy cha dlo vé ho agre gá tu a vo dou od pra cí ho čerpadla. 

Upra ve ná voda z tech no lo gic ké lin ky bude od té kat do aku mu la -
ce čis té vody ob je mu 250 m3.
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Milí přá te lé,
zdra vím vás na sklon ku post ní doby a při ná ším pár

zpráv z far nos ti. Nej čer s tvěj ší je ná vštěva po moc né ho br -
něn ské ho bis ku pa Pav la Konzbu la, kte rý k nám při jel na
přá tel skou ná vště vu v ne dě li 2. dub na. Sloužil jsem s ním
mši sva tou, při kte ré měl moc hez kou pro mlu vu. Po tom
s námi strá vil více než ho di nu v sále pří jem ným po ví dá ním. 
Po chvá lil zpě vá ky, mi nis t ran ty a také vel mi oce nil krás nou
at mo sfé ru v na šem spo le čen ství i naše ak ti vi ty - kur zy, kon -
cer ty, před náš ky. Pro tože i on se ak tiv ně za po jo val do
kur zů Alfa, tak máme při slí be nou jeho jed nu před náš ku.

Le tos uply ne 50 let od vzni ku cha ris ma tic ké ob no vy
v ka to lic ké círk vi. Papež Fran ti šek or ga ni zu je při této pří -
ležitos ti  v Ř ímě  mod lit  bu k Du chu sva té mu.
A sa mo zřej mě se k tomu při po jí křesťané na ce lém svě tě,
tedy i my. Bude to v před ve čer sva to duš ní ne dě le 3. červ -
na. Po drob nos ti poz dě ji.

Le tos se chce me po pr vé za po jit do akce, kte rá pro bí há
v mno ha ev rop ských zemích pod ná zvem "Noc kos te lů".
To bude v pá tek 9. červ na ve čer. Je to pří ležitost před sta vit 
náš kos tel a far nost. Na pro gra mu bu de me pra co vat po
Ve li ko no cích a vě řím, že se to po ve de.

V kos te le je k dis po zi ci vý kaz hos po da ře ní far nos ti za
rok 2016, do kte ré ho můžete na hléd nout. Ko neč ně je naše fi -
nanč ní si tu a ce sta bi li zo va ná. Na far ním účtu jsme měli ke
kon ci roku asi 130 ti síc. 

V sále je ko neč ně funkč ní ozvu če ní, do kon ce
s možnos tí při po jit mi k ro fon. To se bude ho dit při dal -
ších před náš kách. Pře ce jen sál je vel ký a bude tak lépe
sly šet.

A na ko nec pro gram svá teč ních bo ho služeb. Na Vel -
ký pá tek se opět sejde me v Bo hu ti cích, kde bu dou
v 17 ho din vel ko páteč ní ob řa dy. Na Bí lou so bo tu, tedy
před ve čer Zmrtvýchvstá ní, bude bo ho služba ve 21 ho -
din. Opět za čne me žehná ním ohně a ve li ko noč ní sví ce,
v prů bě hu bu dou nově po svě ce nou vo dou po křtě ni
2 do spě lí. A v ne dě li osla ví me Ježíšo vo zmrtvýchvstá ní 
bo ho službou v 10 ho din. Při ní také požehnám ve li ko -
noč ní po kr my. V kos te le už sice ne mrz ne, ale tep lo tam
není. Tak do po ru ču ji tep lej ší ob le če ní, pro tože ve li ko -
noč ní bo ho služby jsou del ší. A v so bo tu si při nes te
k požehná ní a slav nos ti svět la svíč ky. Moc se tě ším….

Pře ji vám krás né jar ní dny a požehna né svát ky Živo ta 
- Ve li ko no ce.

Váš farář Jan Fiala

Zprávy z farnosti

Pra cov ní doba Úřadu městy se Ol bra mo vi ce:
Pon dě lí: 700 – 1700

Úte rý: 700 – 1500

Stře da: 700 – 1700

Čtvr tek: 700 – 1500

Pá tek: 700 – 1200

Pra cov ní doba Sběrného dvo ra v Ol bra mo vi cích:
Stře da: 1400  – 1800

So bo ta:   800 – 1200

Ozná me ní o splat nos ti míst ní ho 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 psa 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.

Jana Šidlová - správce místního poplatku

Úřad městyse informujeNa ná to ku do aku mu la ce bude upra ve ná voda zdra -
vot ně za bez pe če na dáv ko vá ním roz to ku chlor na nu
sod né ho a dáv ko vá ním roz to ku sí ra nu amonného
(chloraminace).

Poté bude upra ve ná voda do pra vo vá na do roz vod né
sítě.

Před po klá da né ná kla dy na re a li za ci akce -
26,1 mil. Kč včet ně DPH.

V sou čas né době je vy bu do ván nový vrt L-101,
u něhož byla pro ve de na čer pa cí zkouš ka za úče lem ově -
ře ní množství a kva li ty vody. Vrt spl nil očekávání.

Pro jekč ně je stav ba při pra ve na.
Dále je vy ří ze no územ ní roz hod nu tí a dne 2. 3. 2017

pro běh lo ří ze ní k vy dá ní sta veb ní ho po vo le ní. Je po dá na
žádost o do ta ci ze stát ní ho fon du život ní ho pro stře dí ČR.

Lou če ní se zi mou
a ví tá ní jara 

Byla zima mezi námi, ale už je za ho ra mi….. S le toš ní zi mou, kte rá
byla oprav du dlou há, jsme se roz lou či li maš kar ním kar ne va lem, kde si 
děti v mas kách užily sou těžení a do vá dě ní. Příští tý den se chys tá me
při ví tat jaro. S dět mi vy ro bí me Mo re nu, kte rá sym bo li zu je paní Zimu,
smrt, ne moc, bídu a vše, co li dem ško dí a za do pro vo du jar ních pís ní
a ří ka nek se s ní roz lou čí me. 

Jako sym bol pro bou ze ní jara, nový život a no vou sílu si s dět mi oz -
do bí me vr bo vé prou tí ba rev ný mi stužkami a ji ný mi ozdo ba mi, kte ré
při po mí na jí jaro. 

Před Ve li ko no ce mi nás ješ tě čeká naše každo roč ní ná vštěva ba bi -
ček a dě deč ků v pe čo va te lá ku.

Jmé nem uči te lek MŠ pře ji hez ké Ve li ko no ce a ko neč ně dlou ho
oče ká va né jaro.

Mgr. Jana Irovská, učitelka MŠ
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V Mi ro sla vi se 23. 2. ko nal 5. roč ník re gi o nál ní re ci tač ní   sou těže. Naši ško lu
ve li ce úspěš ně re pre zen to va li žáci 2. tří dy Li li en Mi na ří ko vá a Mi ku láš Ře řu -
cha s bás ní Smí ře ní. Dě ku je me a ješ tě jed nou ob rov ská gra tu la ce.

V břez nu dru há ci spa li ve ško le a prožili Noc s An der se nem. Vy tvo ři li strom
Po hád kov ník, žabku z pa pí ru a po celý ve čer je pro vá ze ly po hád ky.

21. břez na se k dru há kům při da li i třeťáci a spo leč ně pod po ři li děti s Dow no -
vým syn dro mem v pro jek tu "Ponožkový den". Na každou nožku na zu li ji nou
ponožku.

Mgr. Hana Lukasová

Recitační soutěž
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Změ ny v ma teř ské ško le

No ve la ŠZ č.178/16 Sb. zdů raz ni la, že MŠ musí při jí mat
děti od 2 let věku. Naše ško la vy ho vě la a tyto děti při jí má. Vy ře -
šil se pro blém s nad byt kem uči te lek, na stal pro blém s fi nan ce -
mi. Za každé dítě mlad ší 3 let snižuje me po čet dětí ve tří dě o 2,
ale kraj ský úřad tím krá tí i nor ma tiv ní roz po čet na úvaz ky i fi -
nan ce. Po vin nost snížit po čet dětí ve tří dě sta no vi la no ve la
vyhl.o MŠ č.197/16 Sb., s účin nos tí od 1. září 2016. Toto pra vi -
dlo zru ši la hned dal ší no ve la vyhl.o MŠ č.280/16 Sb., (zve řej -
ně na sr pen 2016) a odložila účin nost o 4 roky.

 1. Pro ro di če je ne zbyt ná dél ka pro vo zu v MŠ 10 ho din den ně: 
6:30-16:30.

 2. Jsme jed na z mála škol v okre se Zno jmo, kte rá má pro voz
v MŠ pra vi del ně v čer ven ci, ro di če by chtě li pro voz i
v srpnu.

 3. Požada vek na pře krý vá ní 2,5 ho di ny den ně pak zna me ná
12,5 ho din pe da go gic ké prá ce den ně na každou tří du, za tý -
den 62,5 ho di ny. 

Ve dou cí uči tel ka má snížený úva zek, kraj ské úřa dy po -
sky tu jí ne do sta teč ný nor ma tiv ní po čet pe da go gů, a tak
požada vek na pře krý vá ní 2,5 ho di ny je u naší MŠ těžko spl ni -
tel ný. 

Hlav ní úko ly, kte ré nás če ka jí v MŠ v dal ším ob do bí.
Únor - pří pra va upra ve né ho škol ní ho vzdě lá va cí ho pro gra -

mu, pří pra va změ ny škol ní ho řádu.

Bře zen - pří pra va k zá pi su k před škol ní mu vzdě lá vá ní. Zá -
pis se usku teč ní 4. 5. 2017 od 15.30 do 17.00 ho din ve tří dě Ku -
řá tek.

Du ben - pří pra va ome ze ní pro vo zu v čer ven ci a srpnu. Na
úřed ní ta bu li bude zve řej ně na výše úpla ty. O ome ze ní nebo pře -
ru še ní pro vo zu roz ho du je ře di tel ško ly (ni ko li zři zo va tel). Roz -
hod nu tí není pod mí ně no sou hla sem zři zo va te le nebo
sou hla sem zá kon ných zá stup ců, stej ně tak není pod mí ně no
pro jed ná ním se zá kon ný mi zá stup ci.

Kvě ten - zá pis k před škol ní mu vzdě lá vá ní.
Čer ven - po sled ní den, kdy mo hou ro di če po dat ozná me ní 

o in di vi du ál ní vzdě lá vá ní dí tě te, je 1. 6. 2017. Ozná me ní
musí ob sa ho vat: jmé no a pří jme ní, rod né čís lo, mís to tr va lé -
ho po by tu, ob do bí, kdy má být in di vi du ál ně vzdě lá vá no, dů -
vo dy pro ind. vzdě lá vá ní. Do 30. 6. 2017 bude zve řej ně na
výše úpla ty za před škol ní vzdě lá vá ní na pří stup ném mís tě ve
ško le.

Ro di če mo hou při pře dá vá ní dětí po dá vat jed no du ché in for -
ma ce o dě tech. Jest liže je vět ší pro blém, do mlu ví si s uči te li kon -
zul tač ní schůzky. Jest liže volí ra dě ji ano nym ní způ sob sdě le ní,
bu dou moci využít schrán ku dů vě ry, kte rá bude vy bí rá na 1x týd -
ně a od po vě di bu dou sdě le ny na ná stěn ce.

O ak cích na ZŠ, kte ré pro běh ly od mi nu lé ho vy dá ní Zpra vo -
da je, vás in for mu jí ko le go vé v dal ších člán cích.

Mgr. Ladislav Ruibar

Z činnosti školy
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Lyžák 2017

V ne dě li 26. úno ra jsme se vy da li na le -
toš ní lyžař ský vý cvik v Je se ní kách. Když
jsme na sed li do au to bu su, na po sle dy jsme
za má va li ro di čům a už jsme se vy da li na
dlou hou ces tu, kte rá tr va la asi 2 ho di ny. Po 
únav né ces tě jsme ko neč ně do ra zi li do
Kar lo va - Malá Mo ráv ka, kde jsme byli
uby to va ní. Byd le li jsme na cha tě jmé nem
Kazmar ka. Uby to va li jsme se ve vel mi
ma lých po ko jích v hor ní čás ti cha ty. Měli
jsme vel ký hlad, pro to jsme šli na ve če ři
a poté spát.

Dru hý den jsme hned po sní da ni šli
lyžovat. Pro tože jsme ne chtě li šla pat po
sil ni ci, tak jsme se vy da li ces tou, na kte ré
byly hr bo ly, ka me ny a blá to s tro chou sně -
hu. Pod sva hem s ná zvem Myšák jsme se
roz dě li li na 3 sku pin ky ("žluťáci, orandžády a ze le ňá ci"), poté
jsme šli zdo lá vat ta jem ství lyžová ní. V po led ne nás če kal vy -
ni ka jí cí oběd a ná sle do val po led ní klid na po ko jích.
Od po led ne jsme lyžova li až do čtyř ho din. Ná sle do va la ve če ře 
a spo leč ný ve čer, po kte rém jsme šli spát.

V úte rý se opa ko val stej ný pro gram a na lyžích jsme se stá -
le zdo ko na lo va li. Ve čer měli v ru kou sed má ci a hrá li jsme
mno ho růz ných her. 

Dal ší den jsme se vy da li zdo lá vat dru hou nej vyš ší horu ČR 
Pra děd. Při je li jsme na par ko viš tě Ov čár na, od kud jsme vy ra -
zi li vel mi za sněženou ces tou směr vr chol Pra dě du. Na ko nec
jsme horu ne zdo la li, pro tože nás zkla ma lo po ča sí. Od po led ne
jsme jeli au to bu sem do kry té ho ba zé nu v Brun tá le. Ve čer jsme 
se se šli ve spo le čen ské míst nos ti a hrá li hry. Po ve čer ce jsme
šli spát.

Ve čtvr tek jsme opět celý den lyžova li a kvů li zrád né mu
sně hu jsme od po led ne šli dřív na cha tu od po čí vat. Ve čer ní
roz jí má ní ved li osmá ci a všich ni jsme měli při jít v mas kách.

Poté bylo vy hod no ce ní všech ak ti vit z týd ne. 
Po sled ní den jsme lyžova li jen chví li do po led ne, kvů li ne če -

ka né mu stě ho vá ní věcí z po ko jů, kte ré jsme před od jez dem
od nes li na klu bov nu, po obě dě na sklá da li do au to bu su a hurá zpět 
domů plní zážitků a vzpo mí nek na LVVK.

Aneta Hauerlandová, Adéla Formanová

Když jsem v pon dě lí po pr vé lyžova la, tak jsem po řád pa da la
a mys le la si, že se to ni kdy ne na u čím. Pak už jsem si zvyk la a za -
ča lo mě to ba vit a pak při šlo za tá če ní, kte ré jsem vů bec
ne zvlá da la. Poz dě ji jsem cel kem pře sta la pa dat. Už teď se mi po
lyžová ní stýská.

Kro mě lyžová ní jsem si užíva la i čas na cha tě s ká moš ka mi.
Prv ní dvě noci jsme tro chu po no co va ly, ale lyžová ní nás pak una -
vi lo a cho di ly jsme spát brzo. Také jíd lo tam bylo dob ré a to
ří kám já, kte rá sko ro nic nejí. Je di ný, co mi asi na ho rách va di lo,
bylo to, že pití bylo jen k jíd lu a byl jen čaj, ale to se dá zvlád nout.
Ji nak jsem si to oprav du moc užila a chci jet i dal ší rok.

Tereza Bučková
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Kar ne val a Su perstar ve škol ní družině
Únor byl ve škol ní družině ve zna me -

ní kar ne va lu, kte rý se ko nal v tě lo cvič ně
ško ly. Před chá ze la mu i vý ro ba ma sek.
Děti si po pře hlíd ce kos týmů měly
možnost za tan čit nebo za sou těžit, a zís -
kat tak drob nou slad kou od mě nu. Se
sou těžními dis ci plí na mi po má ha li žáci
de vá té ho roč ní ku. Ne chy běl ani zná mý
vlá ček na pís nič ku Jede, jede ma šin ka
nebo tan co vá ní ka če ra. Všich ni jsme se
bez vad ně ba vi li a od chá ze li spo ko je ni
a plni zážitků domů.  

Po jar ních prázd ni nách jsme spo lu
s dět mi uspo řá da li družino vou su perstar.
Do pě vec ké sou těže se při hlá si lo 11 žáků 
z obou od dě le ní ŠD. Děti akci samy mo -
de ro va ly, od bor nou po ro tu tvo ři li čty ři
žáci z de vá té ho a osmé ho roč ní ku. Roz -
ho do vá ní bylo oprav du těžké, děti
zpí va ly vel mi pěk ně a bo do vě se umís ti ly 
blíz ko sebe. Na ko nec se po ro ta roz hod la, 
že na dru hé mís to umís tí dva zpě vá ky.
Hla so vá ní di vá ků vy hrá la jed no znač ně Anet ka No vot ná, kte rá
svým zpě vem všech ny okouz li la.
Umís tě ní žáků:
1.mís to - Olda Hor či ca (pí seň Ces ta)
2.mís to - Anet ka No vot ná (pí seň Dě lá ní)
       - Lu cin ka Hyble ro vá  (pí seň Kdy by se v kom na tách)

3.mís to - Lu cin ka Pe co vá (pí seň Na štěs tí)
Cena di vá ků - Anet ka No vot ná 

V zá vě ru pě vec ké sou těže si děti při chys ta ly ta nec s pís ní
Get ugly, kte rý str hl jak di vá ky, tak po ro tu. Ví tě zům i zú čast ně -
ným gra tu lu je me a Vám pře je me krás né prožití ve li ko noč ních
svát ků a bo ha tou po mláz ku.

Bc. Alžběta Pijanová



Divadelní představení

Život ní ju bi lea
(duben  -  červen  2017)
Hybler Vác lav               88  let
Sva tuš ko vá Lud mi la   85  let
Hla vin ko vá Mi la na       75  let
Do be šo vá Ji ři na             89  let
Ho rá ko vá Kvě to sla va    85  let
Ka čí rek Vla di mír            75  let 
Sko pí ko vá Emi lie           89  let
Ku beš Fran ti šek            75  let
Ha vel ko vá El ví ra           84  let
Vrá no vá Eva                 85  let
Ma chá lek Jan            75  let
Kaluža Šte fan            70  let
Sva tuš ko vá Alžběta      87  let  

Na ro ze né děti

Roz ma hel Leoš
Doleželo vá Eliš ka   

Ze mře lí
Ko nop ka Vla di mír
Hyble ro vá Anna - Pla več

Po hyb oby va tel a sta tis ti ka
K 16. 12. 2016 bylo k tr va lé mu po by -

tu v městy si hlá še no 1 110 oby va tel.
Do kon ce roku se ješ tě 3 oby va te lé

od hlá si li a na ro di lo se 1 dítě.
K 1. 1. 2017 máme  1 108  oby va tel.
Do 5. 4. 2017 se při hlá si lo 21 oby va -

tel a od hlá si li 3 oby va te lé.
Na ro di lo se 1 dítě a ze mřel 1 náš ob čan.
K 5. 4. 2017 máme  1 126  oby va tel.

Radmila Hyblerová,
matrika a ev i dence osob

Společenská
kronika
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TRA PAS NE PŘEŽIJU!, aneb Ten ří zek ne zve dej
Dne 18. 1. 2017 jsme se vy da li na před sta ve ní do zno jem ské ho di va dla. Hlav ní mi

po sta va mi byli Mi cha e la Do li no vá a La di slav On dřej. 
Vy stou pe ní bylo o paní RyPoSluCh, kte rá při je la na svém kufří ku s ko leč ky za

třinác ti le tým Kar lem Lou dou, žákem 8. A. Ka rel se cho val dost ne sluš ně, pro to ho
paní RyPoSluCh = zkrat ka pro: Rych lá po moc sluš né ho cho vá ní, chtě la na u čit eti ke tu. 
Po stup ně spo lu pro chá ze li růz né fáze. Na pří klad jak se má cho vat ve ško le, au to bu se,
kině, autě, nebo na osla vě, zkrát ka ve spo leč nos ti.

Kar lo vi to zpo čát ku moc ne šlo, ale sleč na Ry po sluch s ním ne ztrá ce la na dě ji. Na -
ko nec pře ce jen do cí li la toho, že se Ka rel uměl hez ky před sta vit, pozdra vit, ne dě lat ne -
po řá dek a uměl se oprav du do ce la hez ky cho vat. Když s ním paní Ry po sluch skon či la,
hez ky jí po dě ko val, za její tr pě li vost a za rady, kte ré mu dala. 

Před sta ve ní bylo plné hu mo ru a vtip ných hlá šek. Nej víc se mi lí bi lo, že her ci taky
ko mu ni ko va li s pu b li kem. Tře ba při jed né scé ně, kdy chtě la paní Ry po sluch Kar la na -
u čit, jak se cho vat v kině, si vy hle da li ně ja kou sleč nu, kte rá by šla na pó di um a se hrá la
s nimi tuto scé nu. Su per bylo, že ta sleč na byla moje ka ma rád ka spo lužačka Zuz ka. Se -
hrá la to moc hez ky a taky do sta la od mě nu. Já bych asi ne mě la tu od va hu. 

Po vy stou pe ní pro puk lo oprav do vé ší len ství. Všich ni si cho di li pro au to gra my od
her ců. Já jsem sa mo zřej mě ne by la vý jim kou. ☺ 

Bylo to oprav du moc su per, jed no z nej lep ších di va del. Už se tě ším na dal ší!  
Ten to rok po je de me ješ tě na dvě di va del ní před sta ve ní:
PO SLED NÍ TRIK GE OR GESE MÉ LI ÉSE - 5. 4. 2017 a
ČES KÝ STŘE DO VĚK aneb Co Kosmas ne vě děl a Da li mil si vy mys lel - 10. 5. 2017.

Viktorie Benešová

Z čin nos ti Kaň ky, z. s.
V roce 2017 byl prv ní akcí dět ský kar ne val. Zú čast ni la se opět vel ká spous ta

prin ce zen, ry tí řů, zví řá tek, ča ro děj nic i ji ných po hád ko vých by tos tí. Le tos jsme si
po zva li sku pi nu "Su per hr di nů" ze zá bav né agen tu ry Ivo Ople ta la. Tato tro ji ce mla -
dých lidí pro ved la děti ce lým kar ne va lem.   

Spo lek Kaň ka pro ol bra mo vic ké děti při pra vu je v nej bližší době dvě akce. Tou
prv ní je ve spo lu prá ci s míst ní mi ry bá ři Pá le ní ča ro děj nic. Sejde me se na Ra še lá ku
v ne dě li 30. 4. 2017 a za pá lí me spo leč ně oheň. Bude při pra ve no i ob čer stve ní, špe -
káč ky na opé ká ní si ale při nes te s se bou. 

Dru hou akcí je 20. květ na vý let do Hlin ska do Pek la Čer to vi ny. Po je de me au to -
bu sem a děti musí mít do spě lý do pro vod. Kon krét ní in for ma ce bu dou upřes ně ny na
pla ká tech na ob vyk lých mís tech. 

Rádi by chom po dě ko va li úřa du městy se za po moc při usku teč ňo vá ní na šich akcí a vel -
ké díky pa t ří všem spon zo rům a Vám, kte ří nám při or ga ni za ci po má há te. Dě ku je me.

Kaňka, z. s.


