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Vážení spoluobčané, 
závěr loňského a  letošní rok byl ve 

znamení projektových příprav. Zhruba 
před rokem jste do svých domovů dostali 
dotazník, kde jse se mohli vyjádřit, co by 
jste chtěli v našem městysi zlepšit. Všech-
ny stavební záměry nejdou zrealizovat 
naráz. Jeden z  nejdůležitějších projektů, 
který byl mnohokrát zmiňován v dotaz-
níku,  je stav chodníků. Ve spolupráci 
s  E.ONem budeme překládat nadzem-
ní vedení NN do domácností do země. 
A taky v těchto místech, kde se tato pře-
ložka uskuteční se budou rekonstruovat 
chodníky, dobudovávat odstavné plochy 
pro osobní automobily, včetně nových 
autobusových zálivů. První etapa této 
velké stavební akce začne v průběhu příš-
tího roku a  bude se týkat části městyse 
od úřadu až po mateřskou školku, včetně 
přilehlých ulic, tj. ke Kalvárce, ke školce, 
až k transformátoru u potoka. 

Na tuto akci, rekonstrukci chodníků,  
jsme dostali dotaci od Státního fondu 
dopravní infrastuktury. Přeložka vede-
ní NN je v  plné režii fi rmy E. ON. Tato 
přeložka vedení nás nebude stát nic, ale 
když půjde vedení zemí, budeme muset 
ve své režii vybudovat veřejné osvětlení 
včetně rozvodů rozhlasu. Přeložka vede-
ní se bude týkat i ulice kolem kostela ke 
Kubšicím a sklepní uličky.

Už letos budeme vyměňovat stávající 
výbojkové osvětlení za nové LED. Toto 
osvětlení má spoustu výhod, jednak da-
leko menší spotřebu, větší svítivost, delší 
životnost jednotlivých světel. Na výměnu 
osvětlení jsme také dostali dotaci z  Mi-
nisterstva průmyslu a  obchodu. Počet 
stávajících světel po městysi včetně ob-
chvatu je 187 výbojkových svítidel. LED 
osvětlení se bude měnit všude a  ještě 
doplňovat tak, aby splňovalo hygienické 

a  bezpečnostní normy pro komunikace 
III. tříd. Celkové osvětlení se bude dopl-
ňovat zhruba o 45 ks LED osvětlení. V na-
šem okolí je spousta obcí, které již toto 
osvětlení mají a můžete sami porovnat tu 
změnu oproti našemu. 

Na jaře letošního roku jsme podali žá-
dost na Jihomoravský kraj o dotaci na po-
řízení zásahového vozidla typu CAS pro 
naši zásahovou jednotku  dobrovolných 
hasičů. Po obdržení dotace jsme vypsali 
výběrové řízení na dodávku zásahového 
požárního automobilu a  z obdržených 
nabídek výběrová komise vybrala starší 
automobil TATRA 815 CAS. Myslím si, že 
jsme našim hasičům tímto zlepšili vybave-
nost a  akceschopnost sboru. Dotaci z  Ji-
homoravského kraje jsme obdrželi ve výši 
700.000,- Kč. Tímto bych chtěl zastupitel-
stvu Jihomoravského kraje za obdrženou 
dotaci poděkovat. 

V červnu jsme podali na stavební od-
bor v  Moravském Krumlově projektovou 
dokumentaci na rekonstrukci dětského 
hřiště za domem služeb. Dle požadavků 
dětí a občanů bude hřiště kompletně pře-
stavěno, včetně oplocení, doplněno zají-
mavými herními prvky jak pro děti, tak 
i pro dospělé. Na dětském hřišti bude více 
doplněna zeleň a  hlavně dřevěný přístře-
šek. A navíc bude na hřišti nainstalovaná 
tekoucí pitná voda. 

V této době se připravují projekty na 
chodníky kolem hlavní silnice od úřadu 
na Branišovice. I po této trase se připra-
vují projekty nejenom na rekonstrukci, ale 
i na výstavbu nových chodníků, kde nikdy 
v  minulosti nebyly. Jeden příklad je po 
straně od hasičské zbrojnice až k zahrád-
kám na Branišovice. Pro chodník v  Lid-
měřicích se právě dokončuje projektová 
dokumentace a  budeme žádat o  vydání 
stavebního povolení. Tuto stavbu toho-

to chodníku bychom chtěli uskutečnit co 
nejdříve. Úsek od kapličky k  transformá-
toru v Lidměřicích je nebezpečný jak pro 
chodce, tak pro řidiče. 

V závěru měsíce června jsme podali 
žádost na dotaci o  přestavbu staré nevyu-
žívané budovy základní školy u kostela na 
dům pro občany důchodového věku. Pří-
pravy trvaly dlouho z důvodu přepracování 
stavebního projektu právě proto, abychom 
splnili všechny podmínky pro získání dota-
ce. Stav této budovy již není dobrý. Myslím 
si, že tato budova byla a  znova může být 
dominantou městyse s  novým dlouhodo-
bým využitím. Dle projektu v  této budově 
může vzniknout 17  bytů s  výměrami od 
40 m2 do 55 m2, včetně jedné společenské 
místnosti. Záměrem je, aby se ze součas-
ného penzionu a  přestavby školy stal je-
den velký komplex pro penzisty. Tato akce 
bude muset být pravděpodobně rozdělena 
na etapy dle možnosti fi nancování měs-
tyse a  fondu. Pokud bychom obdrželi do-
taci, byl by tento stavební záměr ukončen 
do 31. 12. 2020. 

Vážení spoluobčané přeji Vám krásné 
prožití letních měsíců, krásnou dovole-
nou plnou zážitků a poznání a ať se všich-
ni šťastně vrátíte z cest do svých domovů 
plně odpočatí. 

RH
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Základní škola
Ze života olbramovické školy

Závod v plavání Den dětí

Je tu opět čas hodnocení uplynulého 
školního roku. O podrobnější činnosti ško-
ly,fotografi ích z  různých akcí, si můžete 
přečíst na internetu: http://zs.olbramovi-
ceumk.indos.cz. 

Závěr roku je vždy naplněn výlety, puto-
váními, exkurzemi. Příspěvky z  tradičních 
akcí školky a školy prezentují vedoucí akcí 
v dalších článcích.

Školu letos opouští 24 žáků, 23 žáků  
ukončilo základní vzdělávání - 8 žáků bylo 
přijato na střední odborné školy, 12 žáků na 
střední odborná učiliště, 3 žáci na gymnázi-
um Ze sedmého ročníku byla  žákyně přija-
ta na víceleté gymnázium. S vycházejícími 
žáky proběhne poslední den školního roku 
slavnostní rozloučení na obecním úřadě.

Letos děti 4. a  5. ročníku navštěvovaly plavecký bazén ve 
Znojmě, kde absolvovaly v devíti lekcích základní plavecký vý-
cvik včetně záchrany tonoucího. Na závěr všichni museli složit 
plaveckou zkoušku, proto libovolným stylem předvedli, jak si 
poradí s  přeplaváním jedné délky bazénu – 25 metrů. Ze dvou 
tisíc dětí bylo vybráno asi 160 s nejlepšími časy a ty se utkaly na 
Přeboru základních škol o  plavce Znojemska 13.6. ve Znojmě. 
Naši školu reprezentovali žáci 5. třídy: Bára Kellnerová, Maty-
áš Hybler, René Novák a Matěj Novotný. Na stupně vítězů jsme 
nedosáhli, ale jsme bohatší o novou zkušenost. A můžeme se po-
chlubit, že jsme se setkali s trojnásobným olympionikem – Kvě-
toslavem Svobodou, kterého coby plavce vychoval znojemský 
plavecký oddíl. 

Jako dárek ke Dni dětí se na naší škole 1. června uskutečnil 
tradiční Jahodový pohár ve vybíjené a  fotbale. Zúčastnilo se cel-
kem 6 škol. Přijely děti 1. stupně ze ZŠ Bohutice, Vémyslice, Dolní 
Dubňany, Vedrovice a Jezeřany. Naši žáci si mohli za tolárky, které 
získali za akce a soutěže během šk. roku 2017/18, koupit pití, ob-
čerstvení nebo cukrovinky.

Chlapci  se umístili na 2. místě a děvčata ve vybíjené získala  
1. místo. Každé družstvo si odváželo za sportovní výkony pohár 
jahod a sladkou odměnu.

Uskutečnily se zápisy do mateřské školy 
a základní školy. K zápisu přišlo 17 dvoule-
tých a tříletých dětí, byly přijaty. U zápisu do 
1. ročníku bylo 17 dětí, 4 děti mají odklad.

Naše škola se zapojila do projektu Efektiv-
ní spolupráce škol v oblasti prevence školního 
neúspěchu žáků. Evropský sociální fond (ESF) 
nám např. platil čtyři kroužky na doučová-
ní,  asistenta pedagoga, didaktické pomůcky 
pro učitele i žáky, tablety, knihy, …   I když 
zpočátku byla k projektu nedůvěra, nakonec 
byli všichni spokojeni. Dalším projektem 
byla spolupráce s střední školou v M. Krum-
lově. Libovolný počet žáků mohl navštěvo-
vat kroužky na této škole. Děti měly odvoz 
zdarma, dostávaly občerstvení, pomůcky, …
učitelský dohled byl evropsky placen. Škoda, 

že tyto výhody využilo jen málo dětí a rodičů.  
V současné době jsme přihlášeni do dalšího 
projektu, který podporuje jazykové kurzy pro 
učitele v zahraničí, pobytové zájezdy pro žáky 
a rozvíjejí čtenářské gramotnosti žáků. 

Červen je období, kdy se plánují opra-
vy a  rekonstrukce. V MŠ to bude výměna 
světel ve všech třídách, abychom vyhověli 
hygieně, bude se opravovat voda, elektřina 
vybavení kuchyňky u broučků. Na ZŠ pro-
běhne po několika letech líčení v celé budo-
vě, protože jsme na dotace na výtah a učeb-
nu chemie nedosáhli.   

Ředitelství školy přeje všem žákům 
i  pracovníkům školy pěkné prožití prázd-
nin a dovolených.

Mgr. Ladislav Ruibar-ředitel školy
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Škola v přírodě od páťáků Poslední rok ve znojemském divadle

DIVADLO ZNOJMO

V Horní Bečvě na škole v přírodě bylo hezky. Jízdu lanovkou 
a  výšlap na rozhlednu si budu dlouho pamatovat. Poslední den 
jsme se šli podívat do skanzenu na dřevěné městečko a  jak žili 
v devatenáctém století. Viděli jsme i starou školu, do které jsme se 
skoro nevešli. Škola v přírodě se mi moc líbila.  (Matyáš Hybler)

Škola v přírodě byla hlavně o tom, že jsme pořád někam chodili 
na túry. Nejvíce se mi líbilo na rozhledně, ušli jsme tam i zpět asi 
patnáct kilometrů. V hotelu suprově vařili. Moc se mi tam líbilo.  
(Jiří Mateja)

Louky a výhledy do krajiny byly úžasný.  (Julie Grunová)
Ze školy v přírodě se mi nejvíc líbila cesta lanovkou na Radhošť 

a na Radegast. Výšlap na rozhlednu byl fyzicky náročný, ale stálo to 
zato.  (Radim Katolický)

Oblíbila jsem si posilovací hřiště u přehrady s příjemnou vo-
dou, dobře se tam házely žabky. Procházky borůvčím, po louce 
a kolem potůčku byly super. V dřevěné vesnici ve skanzenu jsme 
sledovali pána, jak vyrábí dřevěné píšťalky.  (Linda Machálková)

Tento rok byl pro nás deváťáky v tomto divadle poslední. Na za-
čátku roku na nás čekala tři různá představení. 

Na prvním představení jsme byli v lednu -  KOMÁŘI SE ŽENILI, 
aneb ZE ŽIVOTA HMYZU. V tomto představení se děj odehrával ve 
hmyzím světě. Hlavní postavu představoval mladý komár Zdenda, 
který se vydal do světa, kde potkal přátele, ale i nepřátele, s kterými 
se musel vypořádat po svém a dokázat svému tátovi, že může být 
vůdce komárů. Herci přijeli až z Liberce, z Naivního divadla. Tohle 
divadlo mě moc nezaujalo. 

Druhé představení proběhlo už na jaře v dubnu. Divadlo bylo 
spíše zaměřeno na různé nástrahy života a  závislosti, nazývalo se 
DÉMONI ŽIVOTA. V tomto představení se herci hodně zapojili 
mezi nás v hledišti, mohli jsme jim klást otázky na různá témata zá-
vislosti. Toto představení ztvárnili herci z divadla Minaret. 

Třetí a poslední představení bylo v červnu a jmenovalo se STARÉ 
ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI. V tomto představení nám herci před-
váděli známé i neznámé báje z Řecka, u kterých zpívali. Herci byli 
z divadla SemTamFór. Toto představení se mně ze všech líbilo nejvíc. 

Do divadla jsem jezdila už od první třídy a teď už to byl poslední 
rok divadla. Moc se mi to líbilo, klidně bych jezdila dál. 

Adéla Formanová

Jako každým rokem jsme navštívili tři představení v divadle ve 
Znojmě. Naše první divadlo se jmenovalo: Komáři se ženili aneb ze 
života obtížného hmyzu. Připadalo mi to spíš pro mladší děti, než 
jsme my, ale dalo se na to dívat a dokonce to bylo i trochu směšné. 
Bylo to o tom, že se komár zamiloval do světlušky a to bylo pro ostat-
ní komáry nepřípustné. 

Druhé divadlo se jmenovalo Démoni současnosti. Do Znojma 
přijeli herci z divadla Minaret v Praze a ponaučili nás o tom, že by-
chom neměli brát jakékoliv drogy, protože by to mohlo být hodně 
nebezpečné. 

Poslední divadlo bylo Staré řecké báje a pověsti od Eduarda Pe-
tišky. Konalo se 8. 6. a bylo to o tom, že děti ze školy dostali za úkol 
předvádět to, co se událo v bájích a pověstí od Eduarda Petišky. Kaž-
dý se v nějaké z těch postav našel. 

Nejvíc se mi asi líbilo divadlo o Démonech současnosti, protože 
to bylo hodně naučné.

Dominika Brázdová
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Festival  RE:PUBLIKA

Moravský Manchester

Ve středu 6. června se žáci 6. a 7. ročníku vydali do Brna na 
festival RE:PUBLIKA, který se konal při příležitosti 100. výročí 
vzniku samostatného Československa. Jedním z projektů festivalu 
byla RE:LAX ZÓNA - sportovní a oddechový areál, ve kterém si 
žáci mohli vyzkoušet různá sportoviště např. areál lodních sportů, 
tenisový kurt, cyklistický stadion, školní hřiště a seznámit se s pro-

Brno bývalo textilní velmocí. Dnes tex-
tilní průmysl reprezentuje podnik  Nová 
Mosilana. 26. 6. měli žáci 8. třídy možnost 
vidět celou výrobu kvalitních vlněných lá-
tek od česání vlněného rouna až po kont-
rolu kvality utkaných látek, které putují do 
italských šicích dílen světoznámých výrob-
ců oděvů. Podnik potřebuje kvalifi kované 
síly do výroby, výrobce textilií a to je právě 

měnami československého sportu za uplynulých 100 let. Poté, co si 
užili sportu, šli žáci na představení s názvem „Chemie není žádná 
nuda a umí i chutnat!“  Pokusy  předváděli zkušení experimentáto-
ři z FCH VUT v Brně a dobrovolníci z řad žáků. 

Marie Martináková

učební obor, kterým se mohou žáci po 9. 
třídě vyučit. Shlédnutí celé výroby mohlo 
být pro některé inspirací k volbě povolání.

Exkurzi jsme završili návštěvou 
a  edukačním programem Na skok do 
moravského Manchestru  v  secesní  vile 
Löw-Beer. Židovská rodina Löw-Beerů se 
významně zasloužila o  rozvoj textilního 
průmyslu v  Brně. Źáci se interaktivním 

způsobem zapojili do programu, který se 
týkal průmyslové revoluce a opravdu znali 
hodně. Měli také možnost poznat, jak žila 
buržoazní rodina na začátku 20. století. 

Nahlédnout za zdi školy a  za stránky 
učebnic je vždy velmi cenná zkušenost. 
Všem organizátorům patří dík. 

 Mgr. Hana Dancingerová
ZŠ a MŠ Olbramovice
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Výlet do Permonia 

Permonium

Matematické soutěže

Projekty na ZŠ Olbramovice

V úterý 12. 6. naše 8.třída vyrazila na 
výlet do zábavního parku Permonium 
Oslavany. 

Cestovali jsme autobusem přes Morav-
ský Krumlov, Ivančice až na místo. Po pří-
jezdu nás seznámili s pravidly, vysvětlili, co 
máme dělat a nechali rozdělit do pěti skupi-
nek po čtyřech. Já jsem byla s Ivčou, Hon-
zou a Kubou. Náš tým dostal jméno Vosy 2 
a čip na ruku a mohli jsme začít. 

První úkol, který jsme se s  Ivčou hr-
nul, byl, že jsme měli doplout na voru do-
prostřed jezírka, co se nestalo, vůbec nám 
to nešlo a  nakonec jsme byli smáčené od 
hlavy až k  patám, ale hlavně že kód byl 
správně, dostali jsme body a  pokračovali 
bludištěm k úkolu do rourového pole, kam 
jsem se bála vlézt a moc jsme to nepochopi-

Dne 12. 6. 2018 jsme s celou třídou jeli na výlet do Per-
monia v  Oslavanech. Jelo se linkovým autobusem s  pře-
stupy v Moravském Krumlově a  Ivančicích. Po příchodu 
do Permonia jsme se rozdělili na týmy po čtyřech a každá 
skupina dostala vlastní čip s názvem skupiny.

Já jsem byla ve skupině s Terkou, Kikou a Lukášem a jme-
novali jsme se Včelky 2 (později jsme potkali skupinu kluků 
z jiné školy, kteří měli nejspíše název Včelky 1, protože plnili 
stejné úkoly jako my). 

Plnili jsme hodně úkolů a  jenom jeden, se kterým si 
nevěděla rady ani slečna v  červeném tričku, která nám 
měla pomoci, jsme nesplnili. A po z  větší části splnění 
všech úkolů jsme si šli dát něco na jídlo a odevzdat des-
ky s čipem k pokladně, kde jsme každý dostali Permoníka 
s oranžovým diamantem. 

Pak už nás čekala jen cesta zpátky s krátkým rozcho-
dem v Moravském Krumlově.

Takže ještě nakonec zhodnocení: Tento výlet se mi ve-
lice líbil, ať už pro tu srandu co jsme si u plnění úkolů užili, 
anebo kvůli novým přátelstvím co jsme navázali. Vůbec by 
mi nevadilo sem jet na výlet i příští rok, byla bych ráda. 
A kdybychom sem nejeli i příští rok, tak alespoň na místo, 
kde si užijeme alespoň polovinu legrace, co zde. 

Anna Nečasová

Naše škola se každoročně zapojuje do různých mate-
matických soutěží. Ti nejúspěšnější žáci pak mají šanci po-
stoupit do okresního kola. V okresním kole matematické 
olympiády 6. ročníku obsadila 2. místo Aneta Haluzová 
a 4. místo Eliška Žďárská. V okresním kole matematické 
olympiády 8. ročníku obsadila 6. místo Iveta Bognerová. 
V okresním kole Pythagoriády 7. ročníku obsadil 10. místo 
Michal Novotný, 11. místo Markéta Řezníčková a 13. místo 
Lenka Havlíčková.

Marie Martináková

Noc s  Andersenem je jednou z  akcí, které se zúčastňuje naše škola 
a  vede děti k  četbě.Letos ve škole přespala 1. a  3. třída a  čekala je noc 
dobrodružství, soutěží, pohádek, her a překvapení. Součástí projektu byla 
i návštěva obecní knihovny. Dalším školním projektem je Ovoce a zeleni-
na do škol s cílem zvýšit oblibu ovoce a zeleniny, Vytvořit stravovací návyk 
ve výživě a zlepšit zdravotní stav dětí.

Mgr. Hana Lukasová

li a neměli správnou kombinaci čísel. Dále 
nás permoník vedl dolem s mrtvým horní-
kem a rozbořenou šachtou kde jsme zálud-
ný kód po delší době rozluštili. Poté vedla 
cesta přes další bludiště, kde jsme úspěšně 
plnili zbytek úkolů. Konec hry nás zavedl 
až na těžební věž, kde nám zbývalo dokon-
čit jeden záludný úkol, nevěděli jsme ho. 
S počtem 85 jsme sklouzly do permoníkovi 
hrobky a to byl konec hry, skončili jsme na 
krásném třetím místě a dostali i malou od-
měnu. Protože jsme měli velký hlad, koupili 
jsme si hranolky s řízkem a někdo smaže-
ny sýr, potom už jsme nasedli na autobus 
a  přes Ivančice a  Krumlov, kde jsme měli 
krátký rozchod na zmrzlinu, domů. 

Výlet se mi moc líbil, byla to sranda.
Nikola Gigimovová
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VÍDEŇ

VÍDEŇ

Dne 16. 5. 2018 naše 8. třída společně 
s  devátou vyrazila na celodenní výlet do 
Vídně. 

První zastávkou ve Vídni byl Hundert-
wasserhaus, což je dům, kde chtěl architekt 
vyjádřit svoje pocity, a  proto je celý křivý 
a barevný. 

Po malém rozchodu nás autobus dovezl 
na jiné místo, odkud jsme vyrazili na zmrz-
linu-byla mimochodem výborná, a kousek 
od ní už byla první řádná památka, trou-
fám si říct i  velká chlouba tohoto města, 
Stephansdom - katedrála sv. Štěpána, jejíž 
prohlídka byla úžasná. Cestou k Hofb urgu 
nás upoutal morový sloup, který byl hned 
zdokumentován. 

V areálu Hofb urgu se nachází i klenot-
nice, kde jsou vystaveny korunovační kle-
noty, potřeby církve ke mším… Pak také 
knihovna a  muzeum, od něhož je kousek 
další muzeum (přírodovědné) a to byl náš 

Naše nadšení pro datum 16. 5. 2018 stoupalo každým dnem, je-
likož jsme se vydali na dlouhou cestu do hlavního města Rakouska 
– Vídně. Odjezd od školy byl naplánovaný na 7.30. Když se všichni 
začali scházet, autobus už stál před školou. Přes drobné problémy 
konečně všichni nastoupili do autobusu a mohli jsme vyrazit. Jak už 
tak bývá zvykem, devátá třída usedla na zadních sedadlech a ostatní 
si museli hledat místa víc vepředu. 

Do Vídně náš autobus dorazil přibližně o půl desáté. Naší první 
zastávkou byl krásný, barevný a nesouměrně postavený Hundertwa-
sserhaus. Tam jsme se zdrželi jen půl hodinky. Potom jsme vyrazili 
na náměstí, na kterém se nachází katedrála sv. Štěpána. Tam jsme 
taky měli možnost jít. Na náměstí se skoro nedalo pohnout, protože 
všude byly mraky turistů, což se ale dalo očekávat. Další stanoviště 
představoval Morový sloup se zlatými soškami, ale jelikož nás trochu 
tlačil čas, moc dlouho jsme se u něho nezdrželi. 

Ani jsme si to neuvědomovali, ale ve Vídni jsme strávili už několik 
hodin. Následovalo klenotnice habsburských klenotů. Tam se mi líbilo 
moc, klenoty byly neobyčejné a hezké. Muzeem jsme si mohli prochá-
zet sami ve skupinkách. Některé skupinky byly venku hned, ale my 
jsme poctivě prošli všechny vitríny. Poslední část výletu bylo obrov-

další cíl, na který jsem se těšila asi nejvíc. Je 
zde výstava minerálů, vývoje člověka už od 
buňky, a hlavně výstava zvířat. Zvířata zde 
byla z celé planety. 

Předposlední naší zastávkou byl roz-
chod na Mariahilfe Straße, odkud jsme 
rychlou chůzí došli k autobusu. 

Pomalu jsme se začali loučit s  Vídní, 
protože na nás čekala ještě poslední památ-

ské přírodovědné muzeum s několika místnostmi. Před budovou se 
nachází socha Marie Terezie. Když jsme vstoupili dovnitř, nemohli 
jsme se na to vynadívat. 

Nejdřív jsme zatočili doprava. Bylo tam asi 5 místností a v každé 
z nich spousta řad dlouhých podstavců, na kterých se krásně vyjíma-
ly a třpytily kameny. Čas, který jsme tam strávili, už byl nejspíš moc 
dlouhý a my se ještě nestihli zajít podívat ani do dalšího patra, kde 
byla zase zvířata. Osobně se mi víc líbily kameny. Bohužel jsme ne-
měli šanci stihnout všechno, ale aspoň nám paní učitelka Bognerová 
nafotila krásné vzpomínkové fotky. Po muzeu nás čekal slibovaný 
hodinový rozchod. Vůbec jsme nestíhali, takže poklusem klus na 
autobus-právě na čas. 

Ale náš výlet ještě nebyl u konce. Čekala nás poslední prohlíd-
ka a  to zahrady. Měli tam nádherné květiny. Vzadu byla obrovská 
kašna-ideální místo na poslední společnou fotku. Cesta domů pro-
běhla poměrně v klidu, ale všichni byli dost unavení, takže většina 
dětí spalo. 

Vídeň jsem si každopádně moc užila, mám spoustu nových zá-
žitků, vzpomínek i fotek.

Viktorie Benešová

ka, Schönbrunn. Samozřejmě jsme nešli do 
interiérů, protože by to půlku výpravy ne-
bavilo, ale místo toho nás paní učitelka za-
vedla do přenádherných zahrad, ve kterých 
jsme se vyfotili a pak už se pomalu odebí-
rali k odchodu. 

Mně se výlet moc líbil, moc jsem si ho 
užila, i když už jsem zde byla. 

Iveta Bognerová
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Olbramovický tolar letos už po osmé
Již osmým rokem sbírali žáci naší školy tolárky, které mohli zís-

kat za účast a výhry v různých soutěžích a akcích pořádaných školou. 
V letošním školním roce bylo rozděleno přes 1000 tolarů za sběr 
kaštanů, papíru, účast a pomoc při organizaci Dne Země, Dne dětí, 
vítání občánků, programu pro seniory, vystoupení v Kubšicích, Bra-
nišovicích, předvánočním vystoupení, Dne osvobození, předtanče-
ní na školním plese, mikulášské nadílky, vánočního jarmarku, po-
nožkového dne, za účast a umístění v soutěžích: McDonald´s Cup, 
přehazovaná, fl orbal, futsal, halová kopaná, ředitelská laťka, druži-
nových her, matematických soutěžích Klokan, Pythagoriáda, mate-
matická olympiáda, recitaci. 

 Za obdržené tolary si mohly děti u příležitosti oslav Mezi-
národního dne dětí nakoupit různé sladkosti. To ovšem nebyla je-
diná odměna, kterou mohly děti získat. Na závěr školního roku byli 
vyhlášeni nejlepší sběrači z každé třídy a nejlepší sběrači na škole. 

Nejlepšími třídními sběrači se stali v tomto školním roce
1. tř. Hyblerová Aneta 9 tolarů
2. tř. Novotná Aneta 8 tolarů
4. tř. Čiháčková Viola 11 tolarů
5. tř. Pecová Lucie 12 tolarů
6.  tř. Haluzová Aneta, Žďárská Eliška 7 tolarů

7. tř. Havlíček Dominik, Parák Viktor, Ondráčková 
Klaudie, Pešíková Adéla 7 tolarů

Nejlepší celoškolní sběrači
1. místo Bognerová Iveta -8. třída 19 tolarů
2. místo Soudková Zuzana – 9. třída 14 tolarů

3. místo

Horčica Oldřich – 3. třída
Minaříková Lilien – 3. třída
Dejdar Vojtěch – 9. třída
Štrauch Ondřej – 9. třída

13 tolarů

Ti nejlepší jako odměnu obdrželi poukázky v hodnotách 1000 
Kč, 500 Kč a 300 Kč na nákup sportovních nebo výtvarných potřeb, 
knih.

Sdružení rodičů při základní škole touto celoroční celoškolní 
soutěží chce odměnit všechny děti, které se aktivně zapojují do dění 
ve škole a v obcích, účastní se a mají úspěchy v řadě soutěžích, re-
prezentují školu. 

Sdružení rodičů při základní škole ještě rozdalo odměny (pou-
kázky v hodnotě 500 Kč, 300 Kč a 200 Kč) i nejlepším ve sběru pa-
píru a kaštanů. 

SBĚR PAPÍRU
1. Jaroš Jan (4. tř.) – 1463 kg
2. Doubek Adam (2. tř.) - 535 kg
3. Melkus Matěj (2. tř.) – 491 kg

SBĚR KAŠTANŮ
1. Doubek Adam (2. tř.) – 360 kg
2. Veselá Viktorie (3. tř.) – 238 kg
3. Melkus Matěj (2. tř.) – 62 kg

Vítězům blahopřejeme a ostatním přejeme mnoho štěstí do dal-
šího zápolení v příštím školním roce 2018/2019.

Mgr. Ivana Vaculíková
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Polánka 

Školní družina soutěží

Dne 9. 5. 2018 vyrazila naše třída po druhé do SŠDOS v Polánce 
u Mor. Krumlova s ostatními deseti školami.

Rozdělili jsme se na 2 týmy po 10 a postupně plnili 10 úkolů, které 
byly celkem lehké. Patří mezi ně jízda zručnosti na kole, šroubování 
vrutů akuvrtačkou, posouvání matičky, výměna kol (u auta), zatlou-
kání hřebíků, jízda s roboty, stříhání plechu, hlavolam, test autoškoly 
a 10. úkol byl jen tak na vyzkoušení v kovárně. Tým, ve kterém byl 
Jakub Myška, Honza Holeček, Tomáš Mička, Lukáš Sedmera, Martin 
Novák, Iveta Bognerová, Nikola Gigimovová, Eliška Paradi, Blanka 
Matoušová a já skončil na 1. místě a odměnou nám byl dort. 

V Polánce jsme si dali oběd (špagety po milánsku a zeleninovou 
polévku) a poté jsme nasedli do autobusu a jeli domů. Bylo to super.

Štěpán Čiháček

Během roku se děti ze školní družiny zú-
častnili několika soutěží. V měsíci červnu to 
byla výtvarná soutěž Dětský sen a  fantazie, 
kterou již 18. rokem pořádá ZŠ Elišky Přemy-
slovny v  Brně. Pořadatelé soutěže umožňují 
tvorbu děl jakýchkoliv velikostí i  materiálů. 
Děti daly do soutěže plno energie, na svých 
dílech pracovaly i doma a vymyslely opravdu 
zajímavá díla, např. obraz složený z puzzle díl-
ků. 

Všechna díla byla po dobu 14 dnů vystave-
na v prostorách Základní školy Elišky Přemy-
slovny. Autorům těch nejlepších výtvarných 
děl udělila zmiňovaná základní škola ocenění, 
které bylo předáno při zahájení výstavy.

V soutěži jsme zvítězili doslova na plné 
čáře a  v kategorii 3. – 5. ročník jsme získali 
všechna tři první místa. Vítězové získali di-
plom a jako cenu netradiční výtvarný materi-
ál. Všem vítězům gratulujeme. 
• 1. místo – Klára Kopečková s  obrazem 

Strom života 
• 2. místo – Linda Machálková s  obrazem 

Bůh tvoří svět 
• 3. místo – Lucie Pecová s  obrazem Vítr 

a kůň 
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Letem světem spolu s družinkou

Den země

V letošním školním roce se děti ve škol-
ní družině mohly těšit na zajímavosti z růz-
ných států. Navštívili jsme např. Velkou 
Británii a ochutnali typické sušenky Short 
Breads nebo Francii, kde jsme si vyzkoušeli 
Brailovo písmo. Nezapomněli jsme ani na 
typické akce jako je Mikulášská besídka, 
Superstar či Karneval. 

V dubnu nás navštívil kouzelník, který 
děti doslova učaroval. Do svých vystoupení 
zapojil nejen je, ale i zvířata, vykouzlil např. 
králíka a hrdličku. 

Ke konci školního roku jsme se vydali 
na výlet do Miroslavi. Výlet započal pro-
hlídkou Agrodružstva Miroslav, kde jsme 
kromě prostor družstva viděli krávy, telát-
ka či malá selátka, ale i  zvířata pro druž-
stvo netradiční, např. pštrosy nebo kozy. 
To všechno s  náležitým proslovem. Na 
konci prohlídky na nás čekalo milé pře-
kvapení v podobě tatranky s pitíčkem pro 
každé dítě. 

Odpoledne jsme strávili na zdejším 
zámku, shlédli výstavu Lega a  největších 
puzzle obrazů Alfonze Muchy na světě. Na 
závěr výstavy si pro nás paní průvodkyně 
připravili hru Cesta za pokladem. Při hře 
bylo třeba splnit řadu zajímavých úkolů, 

které vedly k  otevření tajuplné truhličky 
plné dobrot a diplomů. 

Po nabitém programu nás čekal návrat 
do Olbramovic, kde jsme si odpočinuli 

a  nachystali spacáky na přespání ve škole. 
Večer jsme zakončili opékáním špekáčků, 
večerní diskotékou a stezkou odvahy. Děti 
šly spát unavené a plné zážitků… 
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“Jak poznáváme řemesla v obci“

Hurá na prázdniny…

Už se nám přiblížil konec školního roku, 
který utekl opravdu jako voda. Po celý škol-
ní rok jsme v naší mateřské škole pracovali 
s novým školním programem ,,Barevný vlá-
ček“. Na sedmi zastávkách rozdělených pod-
le barviček jsme děti po celý rok seznamo-
vali s  obsahem předškolního vzdělávání. V 
programu jsme se hlavně zaměřili na pozná-
vání profesí v obci, abychom dětem přiblížili 
význam práce v životě člověka. 

Tímto děkujeme všem, kteří se spolupo-
díleli na tomto poznávání a  ukázali dětem 
smysl a náplň jejich práce. Opravdu si toho 

Rok se s rokem sešel a jsou tu zase prázd-
niny, na které už se všichni moc těší. V letoš-
ním školním roce jsme zažili spoustu zába-
vy, adaptovali jsme se na nový ŠVP barevný 
vláček, každý měsíc jsme se věnovali nějaké-
mu zaměstnání, snažili jsme se o propojení 
s praxí a navštěvovali jsme různé řemeslníky 
z Olbramovic. Podívali jsme se do místního 
zahradnictví, kde si děti zasázely bylinky, 
pan čalouník umožnil dětem ušít si vlastní 
polštářky, pan včelař nám ukázal, jak pracují 
včeličky na medu. Ve školce nás navštívila 
i  paní kadeřnice, která děti krásně učesala 
a paní kosmetička, kterou uvítala především 

Mateřská škola

nesmírně vážíme a věříme, že jsme tak navá-
zali na delší spolupráci. Mimo jiné děkujeme 
i panu Pichrtovi, že nám dovolil nakouknout 
do tajů jeho dílny a děti si mohly vyrobit pol-
štářky, které si odnesly jako dárek. Rovněž 
děkujeme p.Čeperovi, který ukázal dětem 
v  místním zahradnictví jak sázet bylinky 
a děti si je mohly také  odnést domů.

Děkujeme opravdu všem, kteří si na naše 
děti udělali čas a pomohli jim tak vytvořit si 
jasnou představu o daném povolání. Děku-
jeme

Za kolektiv MŠ Bc. Petra Kafk ová

děvčata. Jelikož je letos velké teplo, přijeli 
k nám hasiči a děti osvěžili hadicí. 

Pestrost akcí ve školce byla také velká, 
navštívila nás divadla, mobilní planetárium, 
děti ze školy k nám přišly předčítat pohád-
ky. O Vánocích jsme uspořádali každoroční 
dílničku a zazpívali si koledy, na Velikonoce 
jsme zavítali do domu s pečovatelskou služ-
bou a  zazpívali babičkám a  dědečkům. Ke 
svátku matek jsme připravili pro maminky 
malé vystoupení, které se dětem moc poved-
lo. 

Konec školního roku bývá spojen s vý-
lety, proto jsme stejně jako každý rok na-

vštívili zábavní centrum Wikyland. Posled-
ní akcí, kterou jsme zakončili školní rok, 
bylo pasování předškoláků na školáky, kte-
ré bylo v indiánském duchu a proběhlo na 
Rašeláku.

Za celou mateřskou školu přeji všem 
krásné prázdniny plné zážitků.

Mgr. Jana Irovská, učitelka MŠ
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Společenská 

kronika

Akce v Obřadní síni 

Životní jubilea
(duben  -  září  2018)

Narozené děti

Zemřelí

Šidlo  Vojtěch Kavalcová  Magdaléna
Kvasnička  Eliáš Votava  Jakub
Závěrka  David Králová  Eliška
Čermáková  Emma Pavlová  Aneta
Mikulcová  Tereza Rozmahel  Šimon
Hlubinková  Amélie Jana
Záviška  Šimon  

Šmahelová  Anna
Šavel  Rudolf
Šmahel  Jaromír
Čepera  Ludvík
Fiala  Tomáš
Zemanová  Naděžda
Kačírek  Antonín  (Třebíč)
Šedrlová  Ludmila
Slámová  Marie  (Jevišovice)

70  let
Hybler  Bohuslav Vokůrková  Blažena                  
Kučerová  Dana Knofl íčková  Ludmila                
Kalužíková  Zdeňka Ungrová  Marie      
Počarovská  Věra Kubešová  Ludmila
Jaroš  Jan

75  let  
Suchá  Jarmila Procházková  Pavla
Janíček  František Holý  František
Ungr  Jiří Holátková  Emilie

80  let
Procházka  Ladislav Gregor  Jaromír

81  let 85  let
Kačírková  Anna Havelková  Elvíra

86  let
Svatušková  Ludmila Horáková  Květoslava
Vránová  Eva

88  let
Svatušková  Alžběta

89  let 90  let
Hybler  Václav Skopíková  Emilie
Pichrtová  Marie

Zlatá svatba

Ukončení školního roku

Pohyb obyvatel + statistika

Vítání dětí

V sobotu 30. prosince 2017 se v Obřadní síni konala  Zlatá svatba – manželé Franti-
šek Kubeš a Ludmila Kubešová si zde zopakovali své Ano.

Dne 29. června 2018 se konalo slavnostní rozloučení s žáky 9. třídy.  Do obřadní síně 
na slavnostní rozloučení a zapsání do Pamětní knihy přišlo spolu s třídní učitelkou a ředite-
lem školy 23 žáků, kteří ukončili školní docházku na Základní škole v Olbramovicích.

K 1.1.2018 bylo  1131  obyvatel. 
Do 29.6.2018 se přihlásilo 18 obyvatel a odhlásilo 15 obyvatel.
Narodilo se 11 dětí a zemřelo 7 našich občanů.
K 29.6.2018 máme  1138  obyvatel.

Radmila Hyblerová – matrika a evidence obyvatel

V sobotu 24. března 2018  bylo slavnostně uvítáno 8 dětí, a to:  Tadeáš Dvořák, Te-
reza Paračková, Vojtěch Šidlo, Magdaléna Kavalcová, Eliáš Kvasnička, Eliška Králová, 
Jakub Votava, David Závěrka. 
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