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Vážení spo lu ob ča né,

blíží se ko nec roku a za čí na jí nej krás něj ší svát ky roku a to Vá noč ní svát ky. Pro nás
do spě lé za čí ná čas vět ší ho ná kup ní ho sho nu, ale taky bi lan co vá ní už sko ro roku mi nu -
lé ho. Dou fám, že si na jde te tro chu času na pře čte ní na še ho zpra vo da je.

Rád bych Vás in for mo val a tro chu po psal rok 2017 z po hle du pra cov ních, in ves -
tič ních a pří prav ných čin nos tí městy se Ol bra mo vi ce.

Rok pro nás za čal pře stav bou so ci ál ní ho za ří ze ní na úřa du městy se Ol bra mo vi ce
a čás teč ně také v re stau ra ci Pod věží. Bylo po tře ba vy mě nit vad né ka na li zač ní po tru bí
a zre kon stru o vat vo do vod ní řad. Na bu do vě úřa du jsme opra vi li vchod do půd ních
prostor. Hos po dář ské bu do vy ve dvo ře úřa du do le toš ní ho roku ne by ly za psá ny na ka -
tas t ru ne mo vi tos tí, pro to jsme ne cha li vy pra co vat do ku men ta ci k paspor ti za ci stav by
a po da li ná vrh na za psá ní hos po dář ské bu do vy do lis tu vlast nic tví pro městys Ol bra -
mo vi ce. V roce 2018 se bude mě nit na této bu do vě stře cha, vaz ba a opra vo vat omít ky.
Ně kte ré stě ny ne by ly ani ni kdy omít nu té. Na za čát ku roku byly do bu do vány ně kte ré
sto ky splaš ko vé ka na li za ce a do kon če no při po je ní bu dov v ma jet ku městy se na ka na -
li zač ní řad. Na při po je né bu do vy máme uza vře nou smlou vu o od bě ru od pad ních vod
s pro vo zo va te lem, jen nám zbý vá do kon čit pří poj ku na požární zbrojnici.

Na za čát ku jara Vám byl do ru čen do taz ník, kte rý sloužil jako pod klad pro zpra co -
vá ní stra te gic ké ho plá nu roz vo je městy se. V tom to do taz ní ku se měl možnost každý
ob čan vy já d řit a dle své ho po hle du, upřed nost nit pri o ri ty in ves tic do roz vo je městy se.
Tou to ces tou bych ve li ce rád po dě ko val všem ob ča nům, kte ří si na šli čas, do taz ník vy -
pl ni li a za po ji li se do tvor by zá vaz né ho do ku men tu. Je to smě ro dat ný do ku ment i pro
příští za stu pi tel stvo.

Po dvoule tém snažení se nám po da ři lo do hod nout s fir mou E-ON na po třeb nos ti
a nut nos ti pře ložení nad zem ní ho ve de ní níz ké ho na pě tí pro do mác nos ti na zem ní ve -
de ní. Celá tato akce bude na ná kla dy fir my E-ON a na nás bude vy bu do vá ní no vé ho
ve řej né ho osvět le ní v ce lém městy si, nových osvět lo va cích stožárů a roz vo dů ve řej -
né ho roz hla su. Zá vaz né vy já d ře ní o pře ložce jsme obdrželi na úsek od úřa du městy -
se Ol bra mo vi ce k ma teř ské škol ce, ce lou uli ci ke Kub ši cím a sklep ní ulič ku. Na
pře ložce se za ča lo pra co vat již le tos, a to od úřa du ke kos te lu. Tím to pro jek tem se
cel ko vě změ ní vel ká část Ol bra mo vic. Na ten to úsek máme již vy pra co ván pro jekt
s vy da ným sta veb ním po vo le ním na re kon struk ci chod ní ků, vý stav bu po dél né ho
par ko va cí ho stá ní pro osob ní au to mo bi ly, osvět le ná mís ta na pře chá ze ní, nové au to -
bu so vé zá li vy pro dva au to bu sy v každém smě ru. Pro tuto akci jsme vy ku po va li čás ti 
po zem ků sou kro mých vlast ní ků, na kte rých již v mi nu los ti byl chod ník vy bu do ván.
Opět bych rád po dě ko val všem ob ča nům, kte ří čás ti svých po zem ků pro da li městy si
a umožnili tak vý znam nou in ves ti ci do ob no vy chod ní ků, vzhle du městy se
a položení zem ní ho ka be lo vé ho ve de ní. V ně kte rých čás tech Ol bra mo vic (Lid mě -
řic) se díky ocho tě ob ča nů s pro de jem čás ti po zem ků pro po tře by městy se bu dou bu -
do vat chod ní ky v mís tech, kde ni kdy ne by ly. Každý od kup i čás ti po zem ků byl
ná roč ný a zdlou ha vý, ale jak jsem na psal výše, díky Vám ob ča nům se zvý ší bez peč -
nost, vzhled a vy ba ve nost městy se.

Na za čát ku roku jsme byli nu ce ni vy ká cet zby tek to po lů na fot ba lo vém hřiš ti. Tyto 
stro my svým sta vem ohrožova ly bez peč nost všech ná vštěv ní ků hřiš tě, ale i okol ních
po blíž sto jí cích ne mo vi tos tí. Výtěžek z pro de je dře va byl sou čás tí fi nan co vá ní nové
vý sad by stro mo řa dí fot ba lo vé ho hřiš tě. 

Čím dál tím více vzrůs tá zá jem ob ča nů o tří dě ní do mov ní ho od pa du. V příš tím
roce se bu de me snažit tyto služby roz ší řit o ná do by na tří dě ný od pad - plast a pa pír,
kte ré by chom Vám rádi do da li do každé do mác nos ti. Vše se ale bude od ví jet od úspěš -
nos ti zís ká ní do ta ce.

Le toš ní rok byl bo ha tý na usku teč ně né kul tur ní nebo spor tov ní akce, kte ré po řá da -
ly růz né or ga ni za ce. Chtěl bych po dě ko vat všem or ga ni zá to rům za je jich čas, úsi lí při
or ga ni zo vá ní a po řá dá ní těch to akcí. 

Vážení ob ča né pře ji Vám jmé nem za stu pi tel stva městy se Ol bra mo vi ce, za měst -
nan ců úřa du a mým krás né a klid né prožití vá noč ních svát ků, mno ho zdra ví a štěs tí
v no vém roce 2018. 

                         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

Ozná me ní o uza vře ní kan ce lá ří
úřa du městy se Ol bra mo vi ce 

ve dnech
 od 22. 12. 2017 do 1. 1. 2018
pro ve řej nost z dů vo du čer pá ní

řád né do vo le né.

Pla ce ní míst ních po plat ků za
od pa dy a psy

Ozna mu je me, že po plat ky za od pa -
dy a psy se bu dou vy bí rat až od
po lo vi ny led na 2018.

Zá ro veň upo zor ňu je me, že splat -
nost po plat ku za psy je do 30. 4. 2018
a splat nost po plat ku za od pa dy je do
30. 6. 2018.

Poděkování

Úřad městyse
informuje

Vážení přá te lé,
po dlou hých úva hách vám mu sím

s po li to vá ním ozná mit, že jsem se po řadě 
let roz ho dl k 31. 12. 2017 ukon čit svou
pra xi ve vaší obci. Dů vo dem je na růs ta jí -
cí ad mi nis tra ti va a v ne po sled ní řadě také 
za ve de ní e-re cep tů. S ohle dem na uve de -
né je již v ne lid ských si lách ab sol vo vat
každo den ní "ko leč ko" po ně ko li ka or di -
na cích a spl nit veš ke ré le gisla tiv ní po -
vin nos ti.

Na dá le pro vás zů stá vá v pro vo zu or -
di na ce v Po ho ře li cích, kde vás vždy rád
uví tám.

S úctou
MUDr. Pavel Kosek

Oznámení

Po dě ko vá ní od Hon zí ka No vot né ho

Jmé nem ro di čů Hon zí ka No vot né ho
z Ol bra mo vic bych chtě la po dě ko vat
všem spon zo rům, kte ří se po dí lí svý mi
pří spěv ky na po řá da né ve řej né sbír ce ve -
de né Městy sem Ol bra mo vi ce. 

Díky Vám se Hon zí ko vi, ale i jeho ro -
di ně, zpří jem nil běžný život ní stan dard.
Všem Vám pa t ří vel ké díky.

Správce sbírky: J. Š.
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 Informace z farnosti

Vý sled ky vo leb do Po sla nec ké sně mov ny
Par la men tu Čes ké re pub li ky v Ol bra mo vi cích
ve dnech  20. – 21. 10. 2017

Z cel ko vých 926 vo li čů při šlo vo lit 500 ob ča nů, což je 54 %.
Z cel ko vé ho po čtu 500 ode vzda ných vo leb ních líst ků bylo plat -
ných 497 hla sů.

V na šem městy si zví tě zi la stra na:
ANO 2011 - s po čtem 165 hla sů - 33,19 %
Svo bo da a pří má de mo kra cie Tomio Oka mu ra -  95 hla sů - 

                     19,11 %
ČSSD - s po čtem 52 hla sů - 10,46 %
KSČM - s po čtem 42 hla sů - 8,45 %
Čes ká pi rát ská stra na - s po čtem 30 hla sů - 6,03 %
ODS - s po čtem 29 hla sů - 5,83 %
KDU ČSL - s po čtem 27 hla sů - 5,43 %

Dal ší po drob né in for ma ce na lez ne te na webo vých strán kách
www.volby.cz. 

Dě ku je me vo li čům za účast.

Vol ba pre zi den ta re pub li ky
1. kolo se usku teč ní 

dne 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin 
a dne 13. led na 2018 od 8:00 ho din do 14:00 ho din.

2. kolo se usku teč ní 

dne 26. led na 2018 od 14:00 ho din do 22:00 ho din 
a dne 27. led na 2018 od 8:00 ho din do 14:00 ho din.

Mís tem ko ná ní vol by ve vo leb ním okrs ku Ol bra mo vi ce je
vo leb ní míst nost Ob řad ní síň, Ol bra mo vi ce č. p. 23.

Vo li či bude umožněno hla so vá ní poté, kdy pro káže svou
totožnost a stát ní ob čan ství Čes ké re pub li ky plat ným ob čan -
ským prů ka zem nebo ces tov ním pa sem Čes ké re pub li ky.

Každému vo li či bu dou do dá ny nej poz dě ji 3 dny pře de
dnem vo leb hla so va cí líst ky. 

Po dobu vo leb může vo lič obdržet hla so va cí líst ky i ve vo -
leb ní míst nos ti.

Milí přá te lé,
rád bych vás na sklon ku ad ven tu se zná mil s pro gra mem

svá teč ních bo ho služeb. Le tos se se šla 4. ad vent ní ne dě le se
Štěd rým dnem, takže v ne dě li 24. 12. bude bo ho služba v 10 ho -
din ráno a ve čer ve 22 ho din "půl noč ní". V pon dě lí, o slav nos ti
Na ro ze ní Páně, bude mše sva tá v 10 ho din. Stej ně tak po tom
o tý den poz dě ji 31. 12. a na Nový rok, kte rý sla ví me jako svá tek 
mat ky Boží, bude bo ho služba v ob vyk lém čase - v 10 ho din.
Před po klá dám, že i le tos bude 27. 12. v 18 ho din žehná ní vína.

A pár dal ších in for ma cí. Po da ři lo se do kon čit prá ce v pří ze -
mí fary, po ří di la se nová ku chyň ská lin ka a opra vi lo se, co bylo
po tře ba po položení nové ka na li za ce. Všech no jsme po ří di li
z vlast ních zdro jů, zprá vu o hos po da ře ní sdě lím ně kte rou led -
no vou ne dě li v kos te le. Ale ve de me si po měr ně dob ře.

Chtěl jsem po no vém roce za čít s dal ším bě hem kur zu Alfa,
ale roz bí ha jí ho v Lo dě ni cích. Pro tože jim s tím budu vy po má -
hat, tak ješ tě po čká me… kdy by ně kdo chtěl, je možné zú čast nit
se Alfy i v Lo dě ni cích.

O spo leč ném vy stou pe ní naší a ve d ro vic ké scho ly už jsem
psal - bylo to nád her né. Chtěl bych opět moc po dě ko vat na šim
zpě vá kům nejen za krás ný zpěv, ale i sta rost o kos tel. Stej ně tak
mno ha dal ším. Jme no vi tě po dě ku ji v kos te le bě hem svát ků. Dík 
sa mo zřej mě pa t ří všem za vy tvá ře ní spo le čen ství, za mod lit by
a ja ký ko liv pří nos k živo tu far nos ti.

Pře ji vám ra dost né a po koj né svát ky Kris to va na ro ze ní a do
No vé ho roku hod ně zdra ví, štěs tí, ra dos ti a Božího požehná ní.
Tě ším se na vi dě nou!         

                           Váš farář Jan Fiala

 Na vštiv te knihov nu Volby
Vážení spo lu ob ča né, kte ří jste ješ tě ne by li v pro sto rách

obec ní knihov ny, přijď te se po dí vat a pro hléd nout si, jak jsou
krás ně opra ve né. Nové jsou i re gá ly a roz mís tě ní knih
a časopisů.  

Při té pří ležitos ti si jis tě vy půj čí te ně kte rou z asi dvou a půl
ti sí ce ti tu lů, kte ré jsou v knihov ně k dis po zi ci. Vez mě te s se bou
i svo je děti. Čet ba knih, i když se to v dneš ní době zdá už po ně -
kud za sta ra lé, je tou nej lep ší vý cho vou a také sou čás tí
vše o bec né ho vzdě lá ní. Ur či tě si vy be rou za jí ma vou a pou ta vou 
knížku a rádi se budou k četbě vracet.

Je možné za jis tit ja ký ko liv ti tul. Po kud není k dis po zi ci
v naší knihov ně, lze ho zís kat vý měn ným fon dem z okres ní
knihov ny ve Zno jmě, pří pad ně i z ji ných obcí. Již nyní je možné 
v knihov ně za půj čit pěk né ti tu ly ze znojemské knihovny.

Knihov na je ote vře na pro ve řej nost každé pon dě lí a stře du
v době od 16,00 do 18,00 ho din, pří pad ně je možno se do mlu vit
s kni hov ni cí na ji ném ter mí nu. In for ma ce můžete zís kat na
strán kách městy se www.mestys-ol bra mo vi ce.cz. v od dí le
knihov na, nebo pří mo na ad re se

 www.knihovnaolbramovice.webk.cz, 
kde si můžete v části fotogalerie prohlédnout i nějaké fotky.           

Sou čás tí kul tu ry v obci je také péče o její vzhled. Po dě ko vá -
ní za pěk nou ce lo roč ní vý zdo bu před hor ní pro dej nou Co o pu
pa t ří Lukáši Hon ko vi, kte rý vždy od ve de vkus nou za hrad nic -
kou práci.           

Pěk né Vá no ce, po ho du a spo ko je nost v no vém roce 2018
pře je kni hov ni ce Mi la da Če cho vá a těší se na Vaši ná vště vu.

http://www.volby.cz
http://www.knihovnaolbramovice.webk.cz
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Pě vec ký sbor ZŠ Ol bra mo vi ce

S blížícím se kon cem roku při chá zí u vět ši ny lidí doba bi lan -
co vá ní a re ka pi tu la ce. Ta ko vé ohled nu tí se za mi nu lým rokem
je na mís tě i v pří pa dě živo ta na naší ško le. Život na ško le je vel -
mi růz no ro dý a pes t rý, takže v dneš ním ohléd nu tí není možné
při po me nout vše. Po ku sím se shr nout ale spoň ně kte ré čin nos ti
a akce.  Po drob né in for ma ce o čin nos ti ško ly si můžete pře číst
na in ter ne tu: http://zsolbramovice.webnode.cz/. Na jde te zde
i fo to gra fie z nej růz něj ších škol ních akcí.

 Od úno ra 2017 pro bí há na ZŠ ev rop ský pro jekt s ná zvem
Ev ro pa, vzdě lá vá ní, ško la. Pro jekt by měl při spět ke zkva lit ně ní 
vý chov ně vzdě lá va cích a ma te ri ál ních pod mí nek ve vy u čo vá -
ní.

Dává také možnost využít služeb so ci ál ní ho pe da go ga, kte -
rý do ZŠ pra vi del ně podle po tře by dojíždí. Z pro jek tu je hra zen
i škol ní asi s tent, kte rým je Alžběta Mar ci no vá, dále 3 kroužky
do u čo vá ní a kroužek čte nář ské ho klu bu pro 1. stu peň. 

Ško la také po da la žádost o do ta ci na mo der ni za ci od bor né
učeb ny che mie a bez ba ri é ro vost ZŠ a MŠ Ol bra mo vi ce. Oče ká -
va né cel ko vé ná kla dy pro jek tu jsou 2 759 541,45 Kč. Výše
do ta ce je 2 483 587,30 Kč.

K drob ným změ nám, pře de vším co se týká per so nál ní ho ob -
sa ze ní, do šlo v MŠ. Zá stup za ma teř skou do vo le nou ukon či la
Lu cie Steh lí ko vá. Dále skon čil pra cov ní po měr Anny Ru i ba ro -
vé jako asi s tent ky a uči tel ky Ilo ny Mič ko vé. V  září se vrá ti la
paní uči tel ka Jana Baue ro vá a Pet ra Ka f ko vá. Na zá klad ní ško lu 
ne by li při ja ti žádní noví za měst nan ci. K 28.12. 2017 od chá zí na 
za sloužený od po či nek pan škol ník Jo sef  Hybler. 1.1 2018 na -
stu pu je na mís to škol ní ka pan Ja ro slav Zel ní ček.

Zá klad ní ško lu le tos opus ti lo 14 žáků 9. tří dy. Do škol ní ho
roku 2017/2018 na stou pi lo 12 žáků 1. roč ní ku.

V lis to pa du se usku teč ni lo me to dic ké se tká ní vy u ču jí cích
6. tří dy s pe da go gy z okol ních škol, je jichž žáci k nám z 5. roč -
ní ku na stou pi li. Smys lem to ho to ne for mál ní ho se tká ní bylo
pře dá vá ní in for ma cí a požadav ků na uči vo a do ved nos ti, kte ré
by měli mít žáci pře chá ze jí cí k nám na 2. stu peň ZŠ.

Vý chov ně vzdě lá va cí pro ces na ZŠ je již tra dič ně zpes t řen
růz ný mi ak ce mi, pro gra my a vý le ty. O ně kte rých z nich si
můžete pře číst v dal ších člán cích. Všich ni žáci se moh li za po jit
do sbě ru kašta nů a pa pí ru. Na za čát ku roku jez di li žáci
3. a 5. roč ní ku na pla vá ní, na únor je na plá no ván lyžař ský kurz
a na čer ven ško la v pří ro dě pro žáky 1. stup ně. Již v září si žáci
4. tří dy zo pa ko va li pra vi dla bez peč nos ti na do prav ním hřiš ti
v Mi ro sla vi.V rám ci pri már ní pre ven ce pro běh ly na ško le tyto
pro gra my: práv ní vě do mí, ky ber ši ka na a ne to lis mus pro vy bra -
né třídy.

Žáci 1. i 2. stup ně se pod ve de ním pana ře di te le zú čast ni li
ně ko li ka ob last ních spor tov ních tur na jů - v ko pa né, flor ba lu
i ve fut sa lu, kde byli úspěš ní zejmé na v nejmlad ších ka te go -
ri ích. Těm star ším se už i přes vel kou sna hu a spor tov ní nadše ní
to lik ne ved lo. Stá va jí cí tě lo cvič na ško ly je totiž pro tyto spor ty
svou ve li kos tí ne do sta teč ná. Ne zbý vá nám než dou fat, že se
ten to stav brzy vy ře ší tře ba stav bou ví ce ú če lo vé haly.

Z kul tur ních pro gra mů to byl hu deb ní kon cert a ná vštěva di -
va dla. Ješ tě v pro sin ci si děti po slech nou kon cert žáků
ZUŠ Mo rav ský Krum lov. K tra di ci už  pa t ří na díl ka Mi ku lá še
na ZŠ i MŠ a vy stou pe ní dětí v kos te le, kte ré pro běh ne v ne dě li
17. pro sin ce v 16 ho din. 

I v tom to škol ním roce se bude ko nat ples - 2. 2. 2018. Ples
po řá dá me 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 Kell -
ne ro vé. 

Ře di tel ství ZŠ pře je všem svým za měst nan cům, žákům
ško ly i je jich ro di čům klid né prožití vá noč ních svát ků a do no -
vé ho roku pev né zdra ví a život ní po ho du.

Ze živo ta ško ly

Žáci ZŠ a MŠ Ol bra mo vi ce se za po ji li do růz ných ma te ma -
tic kých sou těží. Ti nej lep ší pak naši ško lu re pre zen to va li
v okres ních ko lech. V Py tha go ri á dě jsme měli do kon ce tři zá -
stup ce: Ja ruš ka Ho la so vá se umís ti la na 5. mís tě, Mar két ka
Řez níč ko vá na 7. mís tě a Míša No vot ný na 11. mís tě. V sou těži
Ma te ma tic ká olym pi á da se Ivet ka Bo gne ro vá umís ti la na 9. mís -
tě. V sou těži Ma te ma tic ký klo kan se v rám ci okre su umís ti la
Anič ka Ne ča so vá na 7. mís tě. Všem žákům dě ku je me za dobrou
re pre zen ta ci a pře je me jim, aby je ma te ma ti ka i na dá le ba vi la.

Ma rie Martináková

Ple so vá se zona se blíží

Na naší zá klad ní ško le pů so bí už léta pě vec ký sbor. Každo -
roč ně ho tvo ří při bližně dva cet dětí od tře tí  do de vá té tří dy.
Bě hem roku se při pra vu je me na dva hlav ní pro gra my - zim ní
a jar ní. S jar ním pro gra mem vy stu pu je me pře vážně při osla vách
Dne ma tek v Ol bra mo vi cích a Bra ni šo vi cích. Zim ní vy stou pe ní
máme le tos tři. Po pr vé v tě lo cvič ně u pří ležitos ti roz sví ce ní vá -
noč ní ho stro mu, kde se le tos se šlo oprav du hod ně di vá ků.
Ob čan ský spo lek Kaň ka při pra vil tuto akci na prv ní ad vent ní ne -
dě li 3. 12., kdy děti ode sla ly poš tu Ježíš ko vi, od nes ly si drob nou
po zor nost a malé ob čer stve ní pro děti  i do spě lé jis tě při šlo všem 
v zimě vhod. Kro mě po sle chu vá noč ních pís ní jste si moh li také
za kou pit na pro dej ní vý stav ce ně kte rý z vá noč ních vý rob ků.           

Dal ší vy stou pe ní nás če ka lo v ne dě li 10. 12. v Kub ši cích, kde
každo roč ně po má há me ví tat Mi ku lá še pís nič ka mi a bás nič ka mi
spo lu s dět mi z prv ní ho stup ně. Bohužel se nás - zpě vá ků do sta vi -
lo ve li ce málo. Pro to bych chtě la moc po dě ko vat všem, kte ří si
udě la li čas a jis tě tak na ru ši li svůj ob vyk lý pro gram, aby do Kub -
šic při je li. Ob zvlášť chci po dě ko vat ro di čům přes pol ních dětí
z Ve d ro vic a Bra ni šo vic, že byli ochot ni děti při vézt. Můžete mi
vě řit, že není pří jem ným pře kva pe ním zjis tit, že po lo vi na účin -
ku jí cích se ne do sta ví. Ať už z ne mo ci nebo bez vy svět le ní.            

V ne dě li  17.12. nás čeká vá noč ní kon cert v ol bra mo vic kém
kos te le. Přijď te si po slech nout řadu vá noč ních pís ní, ko led
a bás ni ček, za po me nout na všed ní sta ros ti a na sát vá noč ní at -
mo sfé ru le toš ních Vá noc. Pře ji Vám všem krás né Vá no ce
a klid né, spo ko je né svát ky. 

                      Olga Čiháčková

Ma te ma tic ké sou těže

Po vá noč ních svát cích a Sil ves t ru na sta ne čas ple sů, čas
krás ných šatů, pří jem né hud by a vy bra né ho cho vá ní. Sa mo -
zřej mě i naše ško la opět po řá dá tra dič ní ples v pá tek 2.úno ra
2018. Žáci de vá té tří dy na cvi ču jí před tan če ní a dal ší pří pra vy
jsou v pl ném prou du. Líst ky bu dou kon cem led na k za kou pe ní
na obec ním úřa dě u paní Ši d lo vé.     

Přijď te si za tan čit a dob ře se po ba vit.

http://zsolbramovice.webnode.cz/
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Prázd ni ny utek ly jako voda, ale třeťáčci se s vo dou se tka li
hned od září, kdy pra vi del ně ve čtvr tek jez di li spo leč ně s 5. tří -
dou na vý u ku pla vá ní. Každý se stal plav cem a jeho vý kon byl
oce něn Mok rým vy svěd če ním.

Za krás né ho slu neč né ho dne jsme se vy da li na Cvi če ní v pří -
ro dě. Naše ces ta ved la po dél po to ka do Bra ni šo vic k ryb níč ku,
kde na nás če ka lo při pra ve né ohniš tě. Pro tože nám po ces tě vy -
hládlo, opek li jsme špe káč ky a pak jsme sou těžili, hrá li si a po -
ví da li.

K pod zi mu pa t ří Du šič ky, a pro to ani my jsme ne za po mně li
na ty, kte ří už nejsou mezi námi a vy da li se na hřbi tov v Ol bra -
mo vi cích za pá lit svíč ku.

Ad vent ní čas, nej krás něj ší doba če ká ní na Vá no ce. My jsme 
si ji zkrá ti li vy tvá ře ním a vý ro bou  an dě lů, svíc nů, zá pi chů, sví -
ček, čajů, kte ré jsme pak pro dá va li na jar mar ku při roz svě co vá -
ní strom ku u ško ly. Dě ku je me ro di čům, kte ří se při šli po dí vat
a pod po ři li naši sna hu.

5.12. je da tum, kdy každo roč ně ve ško le cho dí Mi ku láš s an -
dě lem a čer tem. Děti za zpí va jí pís nič ku, za re ci tu jí a od mě nou je 
jim ba lí ček slad kos tí.

Pře je me všem ob ča nům krás né a klid né Vá no ce, do no vé -
ho roku štěs tí, zdra ví, po ho du a lás ku.

     Mgr. Hana Lukasová
 + žáci 3. třídy ZŠ Olbramovice

Všich ni ucha ze či na střed ní ško ly mu se li pro jít jed not ným tes tem

Zprá vič ky ze 3. tří dy

Po vin ný mi tes ty z čes ké ho ja zy ka a li te ra tu ry a z ma te ma ti -
ky mu se li pro jít všich ni ucha ze či o obo ry na střed ních ško lách.
Ze zá klad ní ško ly se to tý ka lo 11 ucha ze čů a všich ni byli úspěš -
ně při ja ti. Na učeb ní obo ry se zkouš ky ne sklá da jí.

Co by po ra di li ab sol ven ti ZŠ mlad ším spo lužákům? Při pra -
vuj te se po cti vě už od září, aby vás ne za sko či ly ne zvyk lé typy
úloh nebo za dá ní. Vy va ru je te se stre su z ne zná mé ho.

Není leh ké v pat nác ti roz po znat svo je zá jmy, za mě ře ní a vy -

brat si tak, aby je  po vo lá ní ba vi lo. Podle čeho ucha ze či vy bí ra li
ško lu? Ří di li se do jmem, kte rý na ně udě la la bu do va, za ří ze ní 
a uči te lé při ná vštěvě ško ly ve Dnech ote vře ných dve ří, také
byli ovliv ně ni star ší mi spo lužáky, kte ří už na ško le stu du jí a  re -
cen ze mi o ško le.

Všem na šim žákům pře ji, aby je život ba vil a měli ra dost ze
své prá ce.

Hana Dancingerová
výchovný poradce ZŠ Olbramovice
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Čte nář ský klub

... Byla zima a celá kra ji na byla po sy pá na bí lou pe ři nou. I je -
den do me ček na kon ci ves ni ce od po čí val pod sně ho vou
na díl kou. A v tom to do meč ku byd le lo malé děv čát ko  se svým
brat říč kem a ro di či. Ma min ka s ta tín kem cho di li do prá ce a děti
si čas to mu se ly hrát samy. O to víc si ale vážily chví le,  kdy se
každý  ve čer  tě ši ly  ve svých  po stýl kách, až je ma min ka s ta tín -
kem vez mou do po hád ko vé říše, kdy všich ni spo lu zažijí
nej růz něj ší  dob ro družství. Byla to prá vě tato chví le, kte rá  se
každo den ně za pi so va la do srd ce. Vrý va la se každič ký den
hlou bě ji do duše dí tě te i do duše ro di če. Tato chví le, ten to
okamžik, byla každo den ní jis to ta, na kte rou se všich ni čty ři
moh li po ce lo den ním sho nu tě šit. Ten to ri tu ál si spo leč ně vy -
tvo ři li a pa t řil jen jim. Čas ply nul, z dětí se sta li do spě lí  a ro di če
ze stár li. A když  jako do spě lí  měly tyto dvě  děti  svo je děti,  vy -
tvá ře ly pro ně ty stej né chví le, kte rých si na svých
vzpo mín kách  z dět ství  tak moc vážily. A když  pak vzpo mí na ly 
na ro din ných se šlos tech na zážitky, na kte ré  tak rádi  vzpo mí na -
jí, byly to prá vě  ty okamžiky, kte ré  trá vi ly se svý mi ro di či  při
čet bě před spa ním... .

Za ko lek tiv Ma teř ské ško ly v Ol bra mo vi cích Vám ze srd ce
pře ji, abyste nejen v tom to zim ním vá noč ním čase na lé za li ve
svých  do mo vech každý den to ta jem né a vý znam né  kouz lo ro -

din né ho štěs tí. Uvě dom te si pro sím, že  čas za sta vit ne lze a vaše
děti  už  ni kdy ne bu dou men ší. Pro to prožívej te každič kou chví -
li jako vel ký dar, kte rý nám byl dán živo tem. 

Krás né a lás ky pl né svá teč ní dny! 
Za kolektiv učitelek  Bc. Petra Kafková 

O tom, že kni hy jsou němí uči te lé 

5. 12. 2017 jsme jako každá de vá tá tří da 
uspo řá da li pro mlad ší žáky Mi ku láš skou
na díl ku. Jen co jsme všich ni ráno při šli do
ško ly, za ča li jsme se chys tat, pro tože jsme
měli na spěch. Po prv ním zvo ně ním jsme šli 
do 4. a 5. tří dy, kde jsme se te prve na u či li,
jak na to. Poté jsme se vy da li, už s vět ším
se be vě do mím, do 3., 2. a 1. tří dy, kde se
nám to do ce la po ved lo. 

Dále jsme se roz dě li li a po lo vi na z nás
šla do škol ky a jí del ny. Tam nás uví ta ly
hod né děti. Po tom jsme na vští vi li paní ku -
chař ky v naší škol ní jí del ně. V ne pří z ni vém 
po ča sí jsme se vrá ti li do ško ly. Po krát ké
pře stáv ce ná sle do va la 7. a 8. tří da, kde
jsme se ko neč ně po řád ně vy řá di li. V 8. tří -
dě tr pě li nej víc. Po kra čo va li jsme do
po sled ní 6. tří dy. I tam byly zlo bi vé děti,
a pro to do sta ly, co jim pa t ří.

 Celý den jsme si moc užili, spous tu dětí 
po tě ši li, ale i vy dě si li. Po peč li vém úkli du
jsme se zna ve ni vy da li domů. Dru hý den jsme byli po vče rej ším 

vý ko nu ve li ce vy čer pa ní, ale spo ko je ní.
Devátá třída Olbramovice

Mi ku láš 2017 

V le toš ním škol ním roce se žáci 2. roč ní ku za po ji li do Čte -
nář ské ho klu bu. Jed ná se o mi mo škol ní vzdě lá va cí ak ti vi tu
v rám ci pro jek tu Ev ro pa, vzdě lá vá ní, ško la. Prv ní část (ša b lo -
na) za ča la u těch to dětí již v 1. tří dě v 2. po lo le tí. Cí lem to ho to
pro jek tu je roz ví jet čte nář skou gra mot nost u dětí, na slou chat
a po ro zu mět čte né mu tex tu, vhod ně vy bí rat kni hy dle úrov ně
čte nář ských do ved nos tí, žáci si vzá jem ně do po ru ču jí kni hy.
Sou čás tí každého klu bu je roz ho vor o do má cí čet bě, pří pad ně
o čet bě v rám ci klu bu. V prv ní ša b lo ně jsme spo leč ně v díl ně
hla si té ho čte ní pře čet li kni hy Zla tá brá na, Bajky, Zatoulané

štěňátko, Hádanky a tajenky, Zvířátka moji přátelé.
V sou čas né době pro bí há dru há část. Za po je no je 8 žáků.

Svo ji čin nost také za zna me ná va jí děti do Klu bo vých zá pis níč -
ků, kte ré jsme si v úvo du zho to vi li. Nej ví ce ke čte ní lá ka jí
pří běhy o zví řát kách i  o dě tech. Od za čát ku škol ní ho roku děti
pře čet ly kni hy Ko cou rek se vra cí, Ne všed ní  pří běhy I., Ne všed -
ní pří běhy II., Zr zeč ka pod hvězda mi. Na kon ci každé ho di ny
pro bí há vlast ní hod no ce ní žáků i uči te le. Čte nář ské dovednosti
u dětí se rozvíjí a tím i kladný vztah ke knize.

                                          Mgr. Dana Šidlová
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Ve čtvr tek 22. 6. 2017 jsme s naší tří dou byli na vý le tě. Po tom, co jsme při je li, jsme šli do Vra -
nov ské ho zám ku. Paní prů vod ky ně nás pro ved la zám kem a řek la nám hod ně za jí ma vých in for ma cí. 

Když jsme šli dále, vi dě li jsme vo jen ské bun k ry. Ces tou jsme do pl ňo va li pra cov ní list a vy šla 
nám ta jen ka: Per la Po dy jí. Poté jsme šli do měs ta, kde jsme si moh li kou pit zmrz li nu nebo něco
ji né ho. Po kra čo va li jsme dál v ces tě a do ra zi li na mís to. Teď jen ho di nu po čkat než do ra zí loď.
Po ně ja kém čase plav by jsme se oto či li a plu li zpát ky. Z lodi jsme vy stou pi li na jiné za stáv ce.
Bylo tam pár ob cho dů. Vět ši na z nás si kou pi la le do vou tříšť. Ti, co měli mod rou ma li nu, měli
mod ré zuby a ja zy ky, takže jsme se po ba vi li. Po tom se šlo kou pat. Ně kte ří měli plav ky a šli dál,
jiní, co ne mě li plav ky, byli na bře hu a mo či li si nohy. Pak už če ka la jen dlou há ces ta domů.

Byl to skvě lý vý let, i když mi bylo tro chu líto, že jsme si ne moh li sami vy brat, kam po je de me. 
I přes to jsem si to moc užila a tě ším se na příští tříd ní vý let.

Tereza Bučková

Dne 22. 6. 2017 naše tří da vy ra zi la na vý let. Vy je li jsme v 7:30 od ško ly směr Vra nov nad
Dyjí, kde nás vyložil au to bus. 

Prv ní cíl byl zá mek, kte rý
měl za jí ma vou his to rii, ces tou
na něj jsme pl ni li úko ly, a pak
jsme šli smě rem na zpět do měs ta, kde jsme po ces tě vy pl ňo va li
zby tek úko lů. Ve měs tě jsme si dali zmrz li nu, kte rá byla moc dob -
rá. 

Dru hý cíl byl par ník, na něj jsme če ka li ho di nu a če ká ní jsme si
zpří jem ni li hra ním hry Há dej kdo, u kte ré jsme se za smá li. Par ník
se jme no val Po sei don, ces ta tr va la cca 1 ho di nu. Na lodi pří jem ně
fou ka lo a mno zí z nás se stih li i opa lo vat. 

Za od mě nu nás paní uči tel ka vza la na pláž k vodě, kde se mi moc 
lí bi lo, i když jsem se tro chu bála. Hrá li jsme ko hou tí zá pa sy a há ze li
si s míč kem. Celý vý let se mi moc lí bil, i když jsem zpo čát ku brbla la, 
pro tože se mi moc ne chtě lo šla pat. Ur či tě bych jela i příš tě.

Nikola Gigimovová

Dne 22. 6. 2017 naše tří da vy ra zi la na náš škol ní vý let do Vra -
no va nad Dyjí.

Před půl os mou jsme na sed li do au to bu su a vy je li. Jakmi le nám 
auto bus za sta vil, vy ra zi li jsme s ma pou v ruce, kte rou nám paní
uči tel ka roz da la, po žluté tu ris tic ké znač ce po Kozí stez ce.

Prv ní vět ší za stáv kou byl Vra nov ský zá mek, kde nám paní prů -
vod ky ně uká za la in te ri é ry zám ku. Na zám ku se mi moc lí bi lo.

Dal ší mi zas távkami byla stu dán ka, bun k ry, kap le, so cha, ško la
a vy hlíd ka.  Poté jsme vy šli po sil ni ci přes les a po pol ní stez ce k za -
stáv ce par ní ku, kte rý pro nás při jel ve 13:00. Vezl nás ho di nu po
vra nov ské pře hra dě, ve kte ré jsme se ná sled ně i vy kou pa li.

Celý vý let se mi moc lí bil, ale nej lep ší bylo kou pá ní v pře hra dě.
Iveta Bognerová.

Informace školní jídelny

Školní výlet do Vra nova nad Dyjí

V sou čas né době škol ní jí del na Ol bra -
mo vi ce vaří pro ZŠ a MŠ Ol bra mo vi ce
a MŠ Bra ni šo vi ce. Den ně při pra ví me
v prů mě ru 260 obě dů, 50 přesní dá vek
a 35 od po led ních sva či nek pro děti ma teř -
ské ško ly Ol bra mo vi ce.  Naší   sna hou  je  
udržení  stá lé  kva li ty  při pra vo va ných   jí -
del dodržová ním tra dič ních re cep tur
a vý běr kva lit ních su ro vin v rám ci to le -
ran ce spo třeb ních ba líč ků a výživo vých
pa ra me t rů. 

Od 1. led na se zvy šu je cena obě dů
z dů vo du zdražová ní po tra vin a po tra vi -
nář  ských su ro vin. Nové ceny pro
stráv ní ky:

Ma teř ská ško la 3 - 6 let:
Přesnídáv ka               9,00 Kč  
Oběd                          16,00 Kč                        
Sva či na                        7,00 Kč                        
Cel kem (ce lo den ní)  32,00 Kč

Ma teř ská ško la 7 let:
Přesní dáv ka                 9,00 Kč 
Oběd                          20,00 Kč
Sva či na                        7,00 Kč
Cel kem (ce lo den ní)  36,00 Kč

Zá klad ní ško la - oběd
7 - 10let                     20,00 Kč
11 - 14let                   22,00 Kč
15 a víc                     24,00 Kč
Cizí stráv ní ci            50,00 Kč

Re cept na něco dob ré ho na vá noč ní stůl:
Oříš ko vé hrud ky s ku ku řič ný mi lu -
pín ky

100 g čo ko lá dy
30g 100% tuku, roz pus tí me.
20g strou ha né ho ko ko su
20g strou ha ných oře chů
20g rozdrcených lupínků
Při dá me se ka né oře chy, lís ko vé oře -

chy, smí chá me. Tvo ří me hrud ky, kte ré
dá vá me do ko šíč ků.

Krás né prožití svát ků, hod ně zdra ví
a klid ných chvil v no vém roce 2018.

Doubková Jitka, vedoucí ŠJ Olbramovice
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Vyhodnocení soutěží na ZŠ

Pek lo na Zemi 
Jak jsme in for mo va li již v mi nu lém vy dá ní

Zpra vo da je, na krás nou květ no vou so bo tu byl na -
plá no ván a poté také usku teč něn vý let. Pro ten to krát 
nás Kaň ka vza la na pro hlíd ku dvou pro ti pó lů - kos -
te la a pek la. Jako prv ní byl na řadě kos tel sv. Jana
Ne po mucké ho na Ze le né hoře. Této pa mát ky jsme
do sáh li po ne ce lých dvou ho di nách jízdy au to bu -
sem. Bylo vel mi dob ře, že jsme moh li pro táh nout
nohy, troš ku se pro jít a při tom si pro hléd nout tuto
kul tur ní pa mát ku. Hlav ním cí lem ces ty je ovšem
vy hlá še né a ce lo svě to vě uni kát ní "Pek lo Čer to vi -
na"  v Hlin sku. Ten to zá bav ní kom plex se roz klá dá
na pěti pa t rech, kte rá sa ha jí 12 me t rů pod zem a nad
po vrchem je dal ších 8 me t rů. Pro hlíd ka za čí ná uví -
tá ním sta ré ho čer ta u pe kel né brá ny. Po tom se
všich ni ná vštěv ní ci po sku pi nách vy dá va jí dovnitř.
Vi dě li jsme čer tí ško lu, trůn ní sál i se sa mot ným Lu -
ci fe rem, tra pír nu a spous tu dal ších pe kel ných
míst nos tí. Ně kte ří z nás se zde oprav du báli. Pro
malé osvěžení  byl ote vřen pe kel ný šenk. Celý den
jsme strá vi li na pros to úžas ným způ so bem a všich -
ni, kte ří s námi ne by li, oprav du o moc při šli.

                       Za Kaňku - F. Š.

Dět ský den
Osla vy Dět ské ho dne le tos při padly na 17. červ -

na. Na ten to den zá jmo vý spo lek Kaň ka na plá no val
zá bav ní pro gram pro malé i vel ké na míst ním hřiš ti.
Zde již od čas né ho rána za po ča ly pří pra vy, aby -
chom v 10 ho din moh li  při ví tat prv ní ná vštěv ní ky.
A co na ně če ka lo? I ten to krát se nám po da ři lo zor -
ga ni zo vat oprav du bo ha tý pro gram. Po suď te sami.
Ukáz ka založení požáru i jeho uha še ní s pro hlíd kou 
tech ni ky pro fe si o nál ních hasi čů, pro jížďky na ko -
ních, vy hlíd ko vé jízdy re tro trak to rem, střel ba ze
vzdu cho vek na terč, vy rá bě ní ma lých dá reč ků
a mno ho dal ších, pře vážně spor tov ních ak ti vit. Je li -
kož s prázd ným bři chem se nic po řád né ho dě lat
nedá, bylo pro všech ny při pra ve no ob čer stve ní
v ne bý va le pes t rém roz sa hu: maso na kot lí ku, pár ky 
v roh lí ku, to če ná zmrz li na a jas ný fa vo rit dne -
smažené hra nol ky. Bohužel nám po ča sí zrov na ne -
přá lo, ovšem mys lí me, že se zde strá ve ný den
dě tem lí bil. Rádi by chom po dě ko va li všem, kte ří
nám po moh li při za jiš tě ní pro gra mu. Jsou to
manželé Žitní, manželé Kva pi lo vi, hasi či z Mo rav -
ské ho Krum lo va, pan Ha raš ta ze Šu mic a naši
fot ba listé. Dále dě ku je me i těm, kdo s námi za -
jišťova li hlad ký prů běh celé akce.

                                    Za Kaňku - F. Š.

Po dě ko vá ní
Kaň ka dě ku je všem spon zo rům, čle nům, po -

moc ní kům a dob ro vol ní kům za pod po ru a pří zeň.
Dále dě ku je me za stu pi tel stvu Městy se Ol bra mo -
vi ce za pod po ru a zá ze mí, kte ré ho se nám vždy
do stá vá. Nej vět ší díky pa t ří dě tem, kte ré se na šich
akcí účast ní.

Pře je me Vám krás né vá noč ní svát ky a v roce
2018 se s Vámi tě ší me na vi dě nou při spo leč ných
ak cích.

            Členové Kaňky, z. s.

Kaňka informuje

Ti nej lep ší ve školním roce 2016/2017
Zá věr škol ní ho roku na zá klad ní ško le je spo jen s vy hod no ce ním řady

sou těží. Jed nou z nich je tra dič ní sběr pa pí ru. Le tos jsme cel kem na sbí ra li re -
kord ních 13692 kg pa pí ru. Sbí ra li jsme také kašta ny, kte rých bylo cel kem
1397 kg.
Umís tě ní
Sběr pa pí ru

1. mís to - Ja roš Jan (3. tří da) - 2210 kg
2. mís to - Los kot Do mi nik (3. tří da) - 1088 kg
3. mís to - Mel kus Ma těj (1. tří da) – 519 kg

Sběr kašta nů
1. mís to - Ja roš Jan (3. tří da) – 247 kg
2. mís to - Ve se lá Vik to rie (2. tří da) – 126 kg
3. mís to - Haker Ma těj, Kra to chvíl Petr, Hake ro vá Eliš ka (4. tří da)

                   - každý 93 kg
Od mě nou pro nej lep ší byly po u káz ky do cyk lo spor tu v hod no tě 500 Kč,

300 Kč a míče. Jan Ja roš na víc ješ tě obdržel kufřík her. 
Sdružení ro di čů při zá klad ní ško le Ol bra mo vi ce již posed mé vy hlá si lo

ce loškol ní ce lo roč ní sou těž pro všech ny své žáky "Ol bra mo vic ký to lar" -
sou těž, jež si dává za cíl od mě nit všech ny ak tiv ní žáky této ško ly, kte ří
úspěš ně pre zen tu jí naší školu na veřejnosti.

Je jím ví tě zem se ve škol ním roce 2016/2017 sta la žáky ně 9. tří dy Ma rie
Mi ko lášo vá. Čím si zís ka la toto ví těz ství? Účast ni la se mno ha sou těží, řady
hu deb ních, ta neč ních a kul tur ních vy stou pe ní, za po ji la se do pří prav Dne
Země, Dne dětí, mi ku láš ské nadílky, sbírala papír. 

Na dru hém mís tě se umís ti la Ive ta Bo gne ro vá (7. tří da) a na tře tím mís tě
Ven du la Ko ší ko vá (9. tří da).  Všech ny byly za svou ak tiv ní účast a re pre zen -
ta ci ško ly od mě ně ny opět peněžními po u káz ka mi do cyk lo spor tu v hodnotě
1000 Kč, 500 Kč a 300 Kč.

Od mě ně ni byli také nej lep ší ce lotříd ní sbě ra či to la rů: Ma těj Mel kus (1. tří -
da), Ol dřich Hor či ca (2. tří da), Jan Ja roš (3. tří da), Di a na Dvo řáč ko vá (4. tří da),
Ro man Daňhel, Lukáš Dvo řák, Ad ri a na Ma zu ro vá, Lu cie Švaj gro vá, Adéla
Váv ro vá (5. tří da), Ja ro sla va Ho la so vá (6. tří da), Do mi ni ka Brázdo vá (8. tří da).

Ani ostat ní ne při šli zkrát ka. Již 2. červ na obdrželi všich ni žáci této ško ly
u pří ležitos ti Me zi ná rod ní ho dne dětí ol bra mo vic ké to la ry, za kte ré si moh li
na kou pit růz né slad kos ti. Cel kem bylo rozdá no 796 to la rů, každý v hod no tě
4 Kč. Všech ny ceny do sou těží poskytlo SR při ZŠ Olbramovice.

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

Mgr. Ivana Vaculíková
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Babské hody

Ráda bych vás in for mo va la o změ nách v na šem Spol ku.
Zá sad ní změ na je ve složení vý kon né ho vý bo ru. Pan Jan
Zie gler od stou pil z funk ce mís to před se dy. Tou to ces tou
bych mu ráda ve li ce po dě ko va la za prá ci, kte rou pro Spo lek
vy ko ná val. No vým mís to před se dou se stal pan Li bor Dvo -
řák. Vý kon ný vý bor Vi nař ské ho spol ku je tedy ve složení:
Jana Vy o ra lo vá - před se da, Li bor Dvo řák - místopředseda,
Naďa Zieglerová - hospodář.

Nej vět ší akcí, kte rou po řá dá náš spo lek, je be ze spo ru Vý -
sta va vín. Le tos nás na vští vi lo 148 mi lov ní ků vína.
K ochut ná ní bylo 311 vzor ků vína, z toho 207 bí lé ho,
15 růžové ho, 88 čer ve né ho a 1 vzo rek port ské ho. Vína byla
hod no ce na v pá tek 29.  4. a hod no ti lo je 42 vi na řů v čele s před -
se dou de gustač ní ko mi se pa nem Ru dol fem Roz bo ři lem.

Šam pi o nem bí lých vína se stal pan Jo sef Stře cha z Ví to -
nic s Velt lín ským zel. 2016 PS, ša p mi o nem čer ve ných vín
se stal pan Zde něk Dře vo z Bo hu tic s Ca ber ne tem Mo ra via
2015. Nej lé pe hod no ce né růžové víno měl pan Ing. Li bor
Ko ší ček z Ryb ní ků s CS hod no ce no 19.1b. Ko lek ci pěti nej lé pe bo do va ných vín v le toš ním roce zís ka lo Vi nař ství Sed me ra z Bo hu -
tic. Ko lek ce tří nej lé pe hod no ce ných vín od místního vinaře získal Ing. Luboš Machálek.

Jako již tra dič ně nás na vští vi la CM Ne o veská, kte rá zpes t ři la od po led ní po se ze ní u dobrého vínka.
Chtě la bych všem spon zo rům, spřá te le ným spol kům a všem ostat ním, kte ří se po dí le li na prů bě hu akce, po dě ko vat na zdár ném

průběhu. 
Vý sta vu vín po řá dá me pro VÁS mi lov ní ky vína!!! Pro VÁS, kdo má chuť se se jít s přá te li, na kte ré díky dneš ní uspě cha né době

není to lik času, jak by chom si ho přáli.

Dal ší akcí, kte rou po řá dal náš Spo lek, a to Slav nos ti vína - Bur čá kobra ní, se usku teč ni la v so bo tu 9. 9. od 13.00 ho din. Na této
akci vy stou pil ol bra mo vic ký ro dák Jo sef Ša b a ka ml. a cim ba lo vá mu zi ka Ne o veská. Tuto akci hod no tí me ve li ce klad ně. Zve me
všech ny mi lov ní ky vína na akce v roce 2018, kte ré se bu dou ko nat dne 5. květ na - Vý sta va vín, 8. září - Slavnosti vína -
Burčákobraní. 

Jáňa

No vin ky z Vi nař ské ho spol ku

Již pátý rok se my, ol bra mo vic ké ženy, snažíme při spět svým vy stou pe ním a ná sled ným do pro vod ným pro gra mem ke kul tur ní -
mu dění v obci, a to za úžas né ho hu deb ní ho do pro vo du folklor ní sku pi ny Tú fa ran ka. Při pra va na sa mot né vy stou pe ní za čí ná pro
mno hé v ob do bí zim ní ho spán ku, za dlou hých ve če rů. Pro nás sa mot né je to však čas na bi tý ener gií, smí chem a emo ce mi. Za cho -
reo gra fií a ladnými pohyby našich boků stála jako vždy Ola Čihačková. 

Le tos bylo ovšem i něco ji nak.  Zce la ur či tě ne šlo pře hléd nout, že jsme na sobě měly jiné kro je než v le tech mi nu lých. Je li kož si
mys lí me, že založení tra di ce Bab ských hodů bylo roz hod nu tí správ né a bu de me v této tra di ci po kra čo vat i na dá le, spo leč ně jsme se
do hodly, že si každá z vy stu pu jí cích žen ne chá ušít svůj vlast ní kroj a zá ro veň se vět ší či men ší mě rou bude po dí let na jeho vý zdo bě. 
A tak se sta lo, že jsme do bu douc na "ol bra mo vic ký mi kro ji" obo ha ti ly kul tur ní dě dic tví obce i na šich ro din. Dal ším no vým po či -
nem bylo za po je ní zpě va ček ka pe ly Tú fa ran ka do na še ho pro gra mu. Han ka a Dita s námi na cvi či ly ta ne ček, kte rý pa t řil mezi naše
ob lí be né. Dou fá me, že je naše vy stou pe ní rok od roku pro fe si o nál něj ší, že se líbí i Vám di vá kům, že i Vy se každo roč ně na Bab ské

hody tě ší te společně s námi.
Děkujeme Vám za vaši
přízeň, kterou projevujete
této, troufáme si říct již
tradiční, zábavě. 

Na zá věr, ale ni ko li v po -
sled ní řadě, by chom chtě li
po dě ko vat všem, kte ří se ja -
kým ko liv způ so bem po dí le li
na pří pra vě a or ga ni za ci této
akce. Vel mi si vážíme Vaši
po mo ci, kte rá je pro ve řej -
nost mnoh dy ne vi di tel ná. 

Tě ší me se s Vámi vše mi
na viděnou na BABSKÝCH
HODECH 2018!

Olbramovické ženy
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TJ Ol bra mo vi ce - od díl ná rod ní há ze né
Roč ní ku 2017/2018 Ji ho mo rav ské ho ob last ní ho pře bo ru (JMOP) se účast ní tři družstva od dí lu ná rod ní há ze né.
Družstvo žen - vzhle dem k ma lé mu po čtu účast ní ků sou těže se hra je dvou ko lo vým sys té mem, kdy po ukon če né sou těži bude

mít každý tým ode hrá no 12 zá pa sů. Družstvo bylo do pl ně no o mladé hráč ky, kte ré se po stup ně za po ju jí do se sta vy. 
V žákov ských ka te go ri ích po kra ču je vý kon nost ní po kles z let mi nu lých, ne da ří se udržet her ní úro veň a kon takt s nej lep ší mi.

Pří sli bem pro bu douc nost je roz ší ře ní hráč ské ho ká d ru mlad ších žákyň a účast mlá dežnic kých družstev na vět ším po čtu tur na jů. 
Ta bul ky sou těží po pod zim ní čás ti:
Ji ho mo rav ský ob last ní pře bor žen:

1. TJ So kol Vra cov 6 6  0 0 131  :   55 12
2. TJ Ol bra mo vi ce 5 2  0 3   83  :   83   4
3. KNH Mo rav ská Sla via Brno 5 2  0 3   73  :   85   4
4. TJ Jis kra Hum po lec 4 0  0 4   25  :   89   0

Ji ho mo rav ský ob last ní pře bor star ších žákyň:
1. Dra ken Brno "A" 6 6  0 0 124  :   46 12
2. TJ So kol Vra cov 5 4  0 1   72  :   36   8
3. TJ Mi ro slav "A" 5 3  0 2   66  :   45   6
4. So kol Osto po vi ce 5 3  0 2   75  :   68   6
5. SK Au to not Jih la va 5 1  0 4   43  :   48   2
6. TJ Ol bra mo vi ce 5 1  0 4   32  :   82   2
7. TJ Jis kra Hum po lec 5 0  0       5   34  : 121   0

Ji ho mo rav ský ob last ní pře bor mlad ších žákyň:
1. TJ Jis kra Hum po lec "A" 5 5  0 0 88  :  11       10
2. TJ Jis kra Hum po lec "B" 5 3  1 1 34  :  24   7
3. TJ Mi ro slav 3 3  0 0 30  :   6   6
4. So kol Osto po vi ce 5 2  1 2 49  :  41   5
5. TJ So kol Vra cov 4 2  0 2 22  :  41   4
6. TJ Ol bra mo vi ce 6 1  0 5 33  :  61   2
7. Dra ken Brno 6 0  0 6 16  :  88   0

Ta bul ky nej lep ších střel kyň sou těží po pod zim ní čás ti sou těže:
Ženy:  2. Doub ko vá Pavlí na (TJ Ol bra mo vi ce)  41 bra nek

6. Va cu lí ko vá Gab rie la (TJ Ol bra mo vi ce)  23 bra nek
9. Hlavinková Alena (TJ Olbramovice)  14 bra nek

Star ší žáky ně - mezi 10 nej lep ších střel kyň sou těže se ne pro sa di la žádná hráč ka na še ho od dí lu
Mlad ší žáky ně:  5. Pe co vá Lu cie (TJ Ol bra mo vi ce)  14 bra nek

8. Dvo řáč ko vá Di a na (TJ Ol bra mo vi ce)  11 bra nek
Družstva star ších a mlad ších žákyň se bu dou účast nit Ji ho mo rav ské ho zim ní ho ha lo vé ho po há ru, kdy bu dou ode hrá ny dva ha -

lo vé tur na je v pro sin ci le toš ní ho roku a dal ší dva v led nu a úno ru roku 2018.     
                                                                                                                        Doubek P., TJ Olbramovice
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Prv ňáč ci
Dne 4. září 2017 pro běh lo slav nost ní uví tá ní dva nác ti dětí, kte ré na stou pi ly do

1. tří dy Zá klad ní ško ly v Ol bra mo vi cích. 

K 1. 1. 2017 bylo 1108 oby va tel.
Do 12. 12. 2017 se při hlá si lo 41 oby va tel
a od hlá si lo 24 oby va tel. Na ro di lo se
9 dětí a ze mře li 3 naši ob ča né.
K 12. 12. 2017 máme 1131 oby va tel.

Oby va te lé dle po hla ví: 
l 451  do spě lých žen
l 481  do spě lých mužů
l 199  dětí

Oby va te lé dle sta vu: 
l 469  osob    svo bod ných
l 508  osob    žena tých/vda ných
l   86  osob    roz ve de ných  
l   68  osob    vdov/vdov ců   

Prů měr ný věk oby va tel je 40 let.
V roce 2018 bude mít věk 80 a výše

cel kem 25 osob, z toho:
80  let  =  3  oso ba
81  let  =  1  oso ba
82  let  =  1  oso by
83  let  =  2  oso by
84  let  =  2  oso by
85  let  =  4  oso by
86  let  =  3  oso by
87  let  =  2  oso by
88  let  =  2  oso by
89  let  =  2  oso by
90  let  =  2  oso ba
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 2017 bylo za evi do vá no 6 úmr -

tí a 14 sva teb.
Radmila Hyblerová,

matrika a ev i dence osob
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Akce v ob řad ní síni 
Ukon če ní škol ní ho roku

Dne 30. červ na 2017 se ko na lo slav nost ní roz lou če ní s žáky 9. tří dy. Do ob řad ní
síně na slav nost ní roz lou če ní a za psá ní do Pa mět ní kni hy při šlo spo lu s tříd ní uči tel kou 
a ře di te lem ško ly 14 žáků, kte ří ukon či li škol ní do cház ku na Zá klad ní ško le v Ol bra -
mo vi cích.

Pohyb obyvatel
a statistika

Na ro ze né děti
Do beš Ra dek   
Šne p fen berg Mi lan Bar na báš
Šveh lo vá Adéla
Svá ček Jan
Ko nop ko vá Nela
Říha Adam
Bro var nyj Ma těj
Dvo řák Ta de áš

Ze mře lí
Ša ma lí ko vá  Emi lie, 
(roz. Hyble ro vá - Blan sko)
Opluš til  Fran ti šek
Zie gle ro vá  Lud mi la
Mo rav co vá  Anna

Společenská
kronika
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Akce v Ob řad ní síni 

Život ní ju bi lea
(čer ve nec - září 2017)
Vo dák  Ka rel              70  let
Ka čír ko vá  Anna    80  let
Ho lát ko vá  Ma rie         75  let
Haken  Edu ard             75  let
Pi chr to vá  Ma rie           88  let

Život ní ju bi lea
(ří jen - pro si nec 2017) 
Malá Mi lo sla va       70  let
No vot ný Jiří               70  let
Ru i ba ro vá Božena   83  let
Ja roš Jo sef                70  let
Ja níč ko vá Zdeň ka      70  let
Roz ma he lo vá Ma rie 84  let
Hybler Vla di mír         86  let
Sam ko vá Bo hu mi la     83  let
Zie gler Jan                  70  let
Vo kůr ka Jin dřich       70  let
Krá lo vá An to nie        84  let
Mo ra vec Ros ti slav       70  let 

Život ní ju bi lea
(leden - březen 2018) 
Brik so vá Hel ga       75  let
Re mi áš Ja ro slav     80  let
Ja ro šo vá Lud mi la    70  let
Mun duch Ja ro slav      70  let
Šte fa ni ko vá Bran ka     83  let
Or líč ko vá Vik to rie        82  let
Práš ko vá Mar ta           70  let
Je lín ko vá Ma rie          75  let
Ira no vá Mi lu še           83  let
Kon va lin ko vá Růžena 91  let
Slá mo vá Ma rie            85  let
Žáko vá Ma rie             88  let
Sva tuš ko vá An to nie    87  let
Sko pík Vla di mír         70  let

Radmila Hyblerová,
matrika a ev i dence osob

Společenská
kronikaVí tá ní dětí

V so bo tu 14. říj na 2017  bylo slav nost ně uví tá no 9 dětí, a to:  Leoš Roz ma hel, Ra -
dek Do beš, Mi lan Bar na báš Šne p fen berg, Adéla Šveh lo vá, Jan Svá ček, Nela
Ko nop ko vá, Adam Říha, Oli ver Betlach a Ma těj Bro var nyj.


