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Blíží se konec mandátu členů zastupi-
telstva městyse Olbramovice pro volební 
období 2014- 2018.

Dne 5. a  6. října 2018 nás čekají nové 
volby do zastupitelstva městyse. Rozhodně 
nebudu psát o tom co se nám povedlo pro 
městys vybudovat nebo zlepšit. Ten kdo 
bude chtít, ten si určitě vzpomene co se 
v minulém období udělalo. Dnes již minulé 
zastupitelstvo rozhodlo o  přípravě a  reali-
zaci spoustu stavebních projektů pro měs-
tys Olbramovice na příští roky. Formou do-
tazníků jsme Vás požádali o vyjádření co je 
Vašim pohledem potřeba vybudovat nebo 
zlepšit. Vaše požadavky byly zapracovány 
do Strategického plánu městyse Olbramo-
vice na příští období. Tímto dokumentem 
se musí nové zastupitelstvo řídit. A to je 
dobře. Městys Olbramovice má na příští 
dlouhé investiční období plán, kam se chce 
posunout a dostat. V brzké budoucnosti se 
bude například provádět výměna a  dopl-
nění veřejného osvětlení, vybudování nové 
komunikace k  rodinným domkům nad 
loukou v Želovicích. Je nachystaný stavební 
projekt, včetně vydaného stavebního povo-
lení na nové chodníky od úřadu po mateř-
skou školku a podélná parkovací místa pro 
osobní automobily v  celé délce této trasy.     
V minulém zpravodaji jsem Vás informo-
val o  plánované stavbě fi rmy E.ON Česká 
republika, s. r. o., na přeložku nadzemních 

rozvodů nízkého napětí do země. Tato sta-
vební akce se pravděpodobně uskuteční 
v roce 2020 – 2021. 

V červenci jsme podali žádost o dotaci 
na rekonstrukci staré budovy základní ško-
ly u  kostela na penzion pro seniory. Roz-
hodnutí o  přidělení fi nanční dotace obdr-
žíme nejdříve koncem letošního roku. Pro 
nejmenší je vypracován projekt na obnovu 
dětského hřiště za Domem služeb. 

Pro příští dvouleté období nás čeká do-
pracování dvou zásadních dokumentů pro 
městys. Jedním z  nich je tvorba nového 
územního plánu a druhý ještě složitější jsou 
Komplexní pozemkové úpravy katastrální-
ho území Olbramovice. 

Ve volebním období 2014 – 2018 jsme 
zrealizovali řadu větších ale i menších pro-
jektů, které vždy nebyly budovány jenom 
z fi nančních dotací. Pro nové volební obdo-
bí předáváme novému zastupitelstvu také 
fi nanční úspory ve výši cca 20 mil. korun.

Jako ohlédnutí zastupitelstva za minulé 
volební období bych rád poděkoval různým 
organizacím a  spolkům v  Olbramovicích. 
Díky nim a  jejich členům, ale také jed-
notlivcům, se nám podařil zlepšit kulturní 
a  společenský život. Je mnoho akcí, které 
patřily a snad i v budoucnu budou patřit, na 
ty které se těšíme. Díky brigádní činnosti 
členů organizací a spolkům se nám podaři-
lo vybudovat nebo zrekonstruovat stávající 

budovy a zařízení městyse.
Moc jsem toho tentokrát nenapsal. Ale 

i z toho mála je vidět spoustu smělých a od-
vážných stavebních projektů pro městys do 
budoucna. K tomu je zapotřebí mít dobré 
a  spolehlivé zastupitelstvo, kterému zále-
ží na rozvoji městyse a  neprosazují svoje 
zájmy před zájmy celku. S nadcházejícími 
komunálními volbami bych si přál, aby jste 
takové zastupitele pro městys zvolili a kteří 
se budou řídit dle slibu zastupitele v tomto 
znění: „Slibuji věrnost České republice. Sli-
buji na svou čest a svědomí, že svoji funkci 
budu vykonávat svědomitě, v zájmu městy-
se a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony 
České republiky.“

Přeji Vám i  městysi šťastnou a  dobrou 
volbu z řad uchazečů do zastupitelstva měs-
tyse Olbramovice.

R.H.

Slovo starosty
Základní škola
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Cestovatelský koutek
Společenská kronika

Základní škola
Ze života olbramovické školy

V pondělí 3. 9. 2018 jsme zahájili nový školní rok 2018/2019. 
Zvláště slavnostní byl tento den pro našich 14 prvňáčků, kteří 
přišli do školy úplně poprvé. Ve třídě jsme se seznámili, zazpí-
vali, na památku dostali připínací špendlík s  mottem „Už jsem 
prvňáček“, a pak se společně vydali na úřad městyse. Pan starosta 
popřál dětem hodně zdaru, rodičům pevné nervy. Domů si děti 

odnášely jako vzpomínku na tento den knihu. Všem školákům 
přeji mnoho úspěchů ve školních lavicích, aby si udrželi chuť po-
znávat vše nové a  spoustu zážitků s  jejich kamarády. Rodičům 
přeji dostatek trpělivosti, důslednosti a mnoho radosti z úspěchů 
jejich dětí.

Mgr. Hana Lukasová
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Z činnost školy
Hodnocení uplynulého školního roku a vize nového školního roku

Překvapení nejen pro prvňáčky

Školní rok byl ukončen 31. 8. 2018. V 
červenci probíhal provoz v  mateřské ško-
le a po jeho ukončení probíhala přestavba 
kuchyněk tak, aby vše vyhovovalo normám 
a předpisům.  V základní škole se v celé bu-
dově líčilo, aby děti přišly do krásného pro-
středí. Tyto akce si vyžádaly více než 250 
000 Kč. Poděkování patří zaměstnancům 
kuchyně a provozním zaměstnancům školy. 
Jednu výtku bych měl. Rodiče dětí by chtěli, 
aby byl provoz o prázdninách celé dva mě-
síce. Zapomínají, že se musí provést úklid 
jídelny a úklid po řemeslnících. Na červe-
nec přihlásí děti, které potom nechodí. To 
nám ubírá peníze na platy.

Pro žáky byl nový školní rok 2018/2019  
letos zahájen v pondělí 3. září. 

Tento den určitě nejvíc prožívaly děti 
z  mateřské školy a  14 prvňáčků, kteří po-
prvé zasedli do školních lavic. I. stupeň zá-
kladní školy navštěvuje 103 žáků, II. stupeň 
102 žáků.

MŠ má tři třídy. O pedagogickém slo-
žení si přečtete v příspěvku vedoucí učitel-
ky MŠ paní Kateřiny Cihlové. Vyučování 
na základní škole bude probíhat v  5 tří-
dách na 1. stupni a v 5 třídách na 2. stupni. 
Na 1. stupni pracují dvě oddělení školní 
družiny O pracovnících a  činnosti školy 

Na začátek letošního školního roku jsme si pro naše žáky při-
pravili několik překvapení v podobě materiálního vylepšení tříd. 

První třída byla vybavena novou velkou interaktivní tabulí 
a jednou posuvnou tabulí. Nové tabule se dočkala i učebna dějepi-
su, byla vyměněna tabule v jazykové učebně a na zapojení projek-
toru v současné době čeká učebna výtvarné výchovy.

Ke zkvalitnění výuky přispívá i to, že již několik let je naše škola 
plně pokryta WIFI signálem, všichni naši vyučující mají k dispozi-
ci svůj notebook, v každé třídě kromě prozatím dvou je připojení 
k projektoru. Ve dvou učebnách jsou umístěny interaktivní tabule.

Mgr. Ivana Vaculíková

si podrobnější informace můžete přečíst 
na internetových stránkách školy: http://
zs.olbramoviceumk.indos.cz nebo na ná-
stěnce školy.

Ještě 4. září jsme nevěděli, kolik dětí 
bude do školy chodit, protože se řešila si-
tuace školy ve Vedrovicích a Pohořelicích. 
Z tohoto důvodu se první týden improvi-
zovalo v  rozvrhu, jelikož není možné za 
tak krátkou dobu vytvořit konečnou verzi 
rozvrhu, která bude platit celý školní rok. 
I v současné době, kdy je rozvrh stabilizo-
ván, se najdou rodiče, kteří odhlašují nebo 
přihlašují děti. Stačí jeden žák, který se od-
hlásí, a už neplatí dělení tříd v předmětech, 
kde může být jen určitý počet žáků nebo 
naopak. Potom se porušují zákony, předpi-
sy, protože nám chybí nebo přebývá peda-
gogický pracovník nebo máme dělené třídy, 
i když nemusí být.

Naše škola přechází na nový způsob 
psaní třídních knih, žákovských knížek, 
omlouvání žáků, informování o  domácích 
úkolech a  spolupráce s  rodiči. O těchto 
změnách budou rodiče informováni na 
třídních schůzkách v  listopadu. Zatím vše 
probíhá v  klasické papírové podobě a  no-
vou, elektronickou podobu, se teprve učí-
me. Rodiče bych chtěl ubezpečit, že nebu-

deme nic dělat násilím a o všech změnách 
a novinkách budou včas informováni.

Od 1. 10. nabízíme žákům možnost za-
pojit se do různých zájmových aktivit u nás 
ve škole nebo domě dětí v  Moravském 
Krumlově, viz článek paní učitelky Ivany 
Vaculíkové.

Z činnosti školy nezmizí ani tradič-
ní akce jako jsou výcvik plavání, lyžařský 
výcvikový kurz, soutěže v  národní házené 
a  další sportovní soutěže. Pokračuje sběr 
starého papíru a  sběr kaštanů, abychom 
mohli získané fi nanční prostředky použít 
na fi nancování mimovýukových a  zájmo-
vých aktivit dětí (literárních a  hudebních 
pásem, besed, Dne dětí apod.) V průběhu 
školního roku budou rodiče žáků pozváni 
na dvě rodičovské schůzky. Kromě toho se 
mohou o práci svých dětí informovat u uči-
telů každé úterý, po domluvě i v jiný den.

Žáci a  učitelé ZŠ v  Olbramovicích bu-
dou i v letošním školním roce připravovat 
akce k  100. výročí ČR, k  Vánocům , Dni 
matek,……

Všem žákům, zaměstnancům i  rodi-
čům přejeme pohodový školní rok a  nám 
všem příjemné podzimní dny.

Mgr. Ladislav Ruibar
Mgr. Soňa Weiserová

Zájmové kroužky na škole
Začátkem října se na základní škole rozbíhají zájmové kroužky 

pro děti. Zájem o  kroužky je velký. Nabízíme pěvecký, čtenářský 
kroužek, kroužek AJ, pohybové hry, doučování M pro 7. a 8. ročník, 
přípravu na příjímací zkoušky z M a ČJ, dva kroužky keramiky – 
první bude pro začátečníky vedený p. Vladimírou Holečkovou a p. 
Martinou Válkovou (touto cestou bych jim chtěla také poděkovat) 
a druhý bude pro starší děti. Některé další kroužky ale prozatím ne-
lze otevřít z organizačních důvodů, např. obsazenost tělocvičny v ur-
čitých hodinách, kapacita míst nebo nedostatek vedoucích. I přes 
to všechno je naší snahou nabídku rozšiřovat, proto uvítáme další 

vedoucí kroužků z řad rodičů, prarodičů, bývalých žáků, přátel školy. 
Zájemci se mohou hlásit u vedení školy.

Novinkou v letošním školním roce je nabídka kroužků SŠDOS 
Moravský Krumlov v rámci projektu POLYGRAM. Kroužky budou 
organizovány 1x za 14 dní ve čtvrtek. Pro žáky bude zabezpečena 
autobusová doprava a svačina. Žáci si mohli vybrat z celkem osmi 
kroužků – automechanik/autotronik, truhlář, zpracování kovů (ob-
ráběč, zámečník), kovář, 3D tisk, robotika, svařování a TURBOCAD. 
Přihlásilo se celkem 21 žáků z 8. a 9. ročníku.

Mgr. Ivana Vaculíková
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Macocha
V úterý 18.9. 2018 jsme vyrazili na pozná-

vací vlastivědný výlet do Moravského krasu. 
Z parkoviště k jeskyni bylo třeba vyjít asi dva 
kilometry. Při vstupu do jeskyně nás paní 
spočítala kvůli bezpečnosti, protože nikdo 
z nás by tam určitě nocovat nechtěl.  Přiřadi-
li k nám pána, který nás provedl podzemím 
až do propasti Macocha a  ukázal nám Čer-
tův komín. Ve škole jsme se učili, že Čertův 
chřtán či komín uvidíme pouze z  jednoho 
místa a  Macocha je hluboká 138 metrů. V 
závěru vás seznámíme s  jednou z  několika 
variant pověsti o ní. Pak jsme se rozdělili do 
tří lodiček a vypluli po ponorné řece Punkvě. 
Po cestě byla docela legrace, bohužel jsme ale 
nesměli fotografovat. Z prohlídky si pamatu-
jeme například krápníky ve tvaru hradu, sovy, 

andělských křídel, hlavy psa nebo divočáka, 
dokonce díky průzračné vodě jsme viděli 
i podvodní most. Všimli jsme si i označení, 
kam až sahaly v různých letech záplavy, a že 

velká část podzemí byla objevována asi před 
devadesáti lety. Nakoupili jsme si suvenýry 
a plní dojmů se spokojeně vrátili domů.

4. a 5. třída

Pověst Macocha (podle Pavlíka Martínka 4. tř.)

Školní jídelna

Mladý sedlák Hálek z vesnice Vilémovice ovdověl a svému synovi 
Martinovi pořídil macechu a mladšího bratra. Nevedlo se Martinovi 
dobře, macecha byla zlá, závistivá, zvláště -když zjistila, že nevlast-
ní syn dostane celé hospodářství a  její syn nic. Když odjel jednoho 
dne sedlák do města s mladším synkem, zůstala panímáma doma 
sama s Martinem. „Víš co? V lese plno jahod, vezmeme si hrnky a na-
sbíráme si jich,“ povídá matka. Tedy šli, až najednou se dostali do 
míst, kam si málokdo z vesnice troufl . Černala se tu propast, až se 
tajil dech a v té propasti se zelenalo jezero a o tom si lidé vykládali, 
že nemá dno. Selka si všimla, že na srázu roste jahodí a syna tam 
poslala, přestože se bál, ale netroufal si maceše odepřít. Naklonil se 
nad okraj, tu do něj macecha strčila a už padal do hlubiny. Macecha 
prchala a stále slyšela výkřik. Bloudila lesem a stále jasněji si uvědo-

Příchod školního roku 2018/19 otevřel dveře našim strávníkům. 
Základní škola Olbramovice má 205 žáků, z  toho 171 žáků se 

stravuje ve školní jídelně.
I nadále zajišťujeme stravování Mateřské školy Branišovice, kam 

denně dodáváme obědy pro děti i  školské pracovníky. V naší ma-
teřské školce se stravuje 53 dětí, pro které se denně připravuje oběd, 
přesnídávka a odpolední svačina. Příprava přesnídávek a svačin se 
řídí nutričním doporučením Ministerstva zdravotnictví. 

Doporučená četnost pro přesnídávky a svačiny – měsíčně:
Luštěninové nebo zeleninové pomazánky - 4 x
Rybí pomazánka - 2 x
Zelenina a ovoce jako součást svačin - vždy
Celozrnné, vícezrnné pečivo včetně chleba - 8 x
Uzeniny a paštiky - 0 x

Základem pitného režimu dětí je voda a jiné neslazené nápoje. 
Dětem nabízíme během dne i mléčný nápoj.

Pro inspiraci přikládám recept na bramborovou pomazánku, 
která se hodí na veku či opečený toust:

movala, co provedla. Copak by jí to mohl někdo odpustit? Jako by ji 
nohy samy k propasti znovu dovedly, zakryla si oči a skočila dolů. 
Sedlák doma hledal ženu a  syna, nikde nikdo, jen sousedé tvrdili, 
že odešli na jahody. Vydal se je tedy hledat, chodil křížem krážem, 
strhla se divoká bouře, vítr ohýbal stromy a hrom bil, jako by se nebe 
hroutilo. Vystrašený sedlák naslouchal, zda něco neuslyší. Tu z dálky 
slyšel slabý pláč. Sebral odvahu, lehl na sráz a ve větvích borovice 
uviděl viset svého syna. Běžel zpátky do vsi pro pomoc a společně se 
sousedy Martina vytáhli. Teď teprve se dověděli, co se opravdu stalo. 
A na srázu, na jednom křoví, našli šátek. Co se stalo se selkou, si do-
mysleli. Od těch dob se propasti říká Macocha a za bouřlivých dnů, 
když se po lese honí vítr a bije hrom, bývá slyšet z propasti pláč. To 
prý v ní naříká nešťastná macecha…

450g uvařených brambor
1 cibule - spaříme
3 vejce uvařená
2 sterilované okurky – nastrouhat nahrubo
100g šunky - nakrájet
100g tvrdého sýru – nastrouhat nahrubo
1 bílý jogurt                                                 
Vše promícháme a osolíme.

Můžete vyzkoušet i netradiční pomazánku z čočky:
1 lžíce hořčice
1 malá cibule
1 miska vařené čočky (klasická či červená čočka) - rozmixujeme
3 okurky sterilované – nastrouháme
100g šunky – nakrájíme
2 stroužky česneku
3 vejce – nastrouháme
Promícháme a jemně osolíme, DOBROU CHUŤ

Doubková Jitka, vedoucí školní jídelny
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Hola, hola školka nás zas volá …

NON-STOP pomoc v krizových situacích (pády, zranění)

3. září jsme po prázdninách opět otevřeli dveře naší mateřské 
školy, ve které nás bude navštěvovat 54 dětí. 40 dětí naší školku už 
zná a 14 dětí je nových.   Předškolní vzdělávání probíhá v prostorách 
tří tříd.  Třídy Broučků a Sluníček jsou věkově smíšené, třída Kuřá-
tek, kde jsou děti 2 až 3 leté je zaměřena především na adaptaci dětí 
v úzké spolupráci s rodiči.

Děti ve třídě Broučků vzdělávají paní učitelka Bc. Jana Bauero-
vá a asistent pedagoga Pavlína Mančíková, ve třídě 
Sluníček Kateřina Cihlová a Mgr. Jana Irovská, ve 
třídě Kuřátek Mgr. Jana Mičková a Bc. Petra Kaf-
ková.

Během letních prázdnin se uskutečnilo pár 
změn. Ve všech třídách byla vyměněná osvětlení, 
která už nevyhovovala hygienickým požadavkům. 
Ve třídě Broučků proběhla rekonstrukce kuchyňky. 
Koncem měsíce srpna byly zrekonstruovány veške-
ré dřevěné hrací prvky na zahradě MŠ.

Byli bychom rádi, kdyby se nám během le-
tošního školního roku podařila výměna oplocení 
kolem celého areálu mateřské školy.

A co nás v  letošním roce čeká?  Čeká nás ne-
jen spousta zábavy, her, zážitků, nových kamarádů, 
ale také hodně pestrých akcí od divadel, zážitko-
vého stanu, focení až po tradiční akce, které u nás 
ve školce pořádáme jako vánoční vystoupení nebo 
vystoupení ke dni matek.

Během měsíce září bude probíhat ve třídách 
adaptační program, který pomáhá novým dětem 
ale i stávajícím zvyknout si na prostředí MŠ, se-

Nepřetržitá 24/7 Asistenční a  Tísňová 
péče „Anděl na drátě“ je určena převážně 
seniorům a osobám se zdravotním postiže-
ním, u kterých se zvyšuje riziko pádu, náhlé 
nevolnosti, slabosti či kolapsu. Zdraví i život 
pak závisí na rychlém zajištění pomoci. 

Princip služby spočívá v  tom, že klient 
má stále u sebe (na ruce) malé elektronické 
zařízení (hodinky, náramek) Po jeho stisk-
nutí se ozve hlas asistenta a ten po vyhodno-
cení situace zvolí postup a formu zajišťované 
pomoci. Profesionálně proškolený asistent je 
s klientem v neustálé komunikaci až do úpl-
ného vyřešení celé situace. 

Zařízení dokáže samo rozpoznat a upo-
zornit na nestandardní situace (náhlý pád či 
déle trvající nehybnost) i když klient nestih-
ne aktivovat tlačítko. Zároveň se lokalizuje 

Mateřská škola

Informace pro občany

známit se s kamarády, ale také pravidly chování.
Také nás v září navštívily paní logopedky a provedly u nás depis-

táž, vybraným dětem doporučily ambulantní logopedii. Od října už 
nás čekají divadla a jako každý rok si ve třídách uděláme strašidelný 
týden. Těšíme se na všechny akce, které nás čekají a přejeme krásný 
a slunečný podzim.

Kateřina Cihlová, Mgr. Jana Irovská

(GPS/GSM) místo v jakém se klient nachází. 
Asistent i v těchto případech volá na zařízení 
a ověřuje stav klienta. 

Senior a jeho rodina tak mají jistotu, že 
se mu vždy dostane rychlé a optimální po-
moci v  domácím i  venkovním prostředí. 
Uživatel tím získá větší sebedůvěru a nemusí 
se omezovat ve svých aktivitách a  oblíbe-
ných činnostech kvůli obavám z nečekaných 
problémů. 

Linka pomoci a bezpečí pro seniory
Součástí služby je také non- stop linka 

pomoci a  bezpečí pro seniory (pomoc při 
úzkostných a tísnivých pocitech) a poradna 
pro seniory (pomoc a  rada před podvod-
nými praktikami podomních a  telefonních 
prodejců, pomoc při řešení problémů v do-
mácnosti). 

Bez mobilního telefonu, bez měsíčních 
plateb za SIM kartu

Další přidanou hodnotou je možnost 
přijímat hovory na zařízení od rodiny a přá-
tel ale hlavně vlastní, neomezené volání ze 
zařízení (odchozí hovory) na jakákoliv čísla 
v rámci veškerých států EU (vše v ceně služ-
by). Klient tak nepotřebuje telefon a ušetří za 
kredit či paušál SIM karty. 

Všechny tyto služby stisknutím jediné-
ho tlačítka

Linnet eu s.r.o.
Anděl na drátě, z.ú.

Mělčany 38, 518 01 Dobruška
Tel.: 774 705 824

E-mail: info@andelnadrate.cz
www.andelnadrate.cz
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Informace o provozní době sběrného dvora odpadů Olbramovice

Když „staré“ 
neznamená 
nefunkční

Vážení občané,
dovolte abych Vás informoval o blížící se změně provozní doby 

na sběrném dvoře. Od 1. 11. 2018 do 31. 3. 2019 přecházíme na zim-
ní provoz. V tomto období bude sběrný dvůr otevřen ve středu již 
od 12:00 do 16:00 hodin, a to z důvodu brzkého stmívání. Sobotní 
provozní doba zůstává stejná od 8:00 do 12:00 hodin.

Také Vás chci upozornit na termín plánovaného uzavření 

Možná máte doma spotřebič, 
který stále dobře funguje, vy jste se 
ale rozhodli koupit nový, který má 
víc funkcí, menší spotřebu nebo se 
vám prostě svým designem víc hodí 
do domácnosti. Pak máte šanci po-
moci potřebným lidem.

K tomu je určen projekt „Jsem 
zpět“, který rovněž organizuje 
ELEKTROWIN. Dává možnost 
nabídnout k  dalšímu použití spo-
třebiče, kterých se lidé chtějí zbavit, 
přitom jsou ale stále funkční a moh-
ly by po odborném posouzení, se 
zárukou, dále sloužit potřebným.

Projekt reaguje na požadavek 
zákona o  odpadech, který zavedl 
pojem „opětovné použití“. Rozumí 
se tím „použití zpětně odebraného 
nebo odděleně sebraného elektroza-
řízení nebo komponentů takového 
elektrozařízení bez jejich dalšího 
přepracování ke stejnému účelu, pro 
který byly původně určeny“.

Na webových stránkách www.
jsemzpet.cz najdete kromě podrob-
ných informací také formulář, přes 
který lze nabídnout svůj spotřebič 
k  opětovnému použití. Odborníci 
na základě zadaných údajů posoudí 
vyplněné parametry zařízení, a po-
kud vyhovuje, přijedou si pro spo-
třebič rovnou k dárci domů.

Jen za rok 2017 bylo takto zís-
káno a umístěno 101 spotřebičů, za 
celou dobu trvání projektu – tedy 
od roku 2014, kdy začala jeho pilot-
ní fáze – už přes 300. Příjemci jsou 
vesměs neziskové organizace.

Také v  našem sběrném dvoře 
můžete odložit Váš opotřebený spo-
třebič, aby ještě někomu posloužil, 
případně byl zrecyklován.

Obsluha SD

sběrného dvora, který bude v sobotu 17. 11. 2018. Přerušení pro-
vozu sběrného dvora v  období Vánoc bude od 22. 12. 2018 do 
1. 1. 2019.

Tyto informace budou také zveřejněny na stránkách městyse Ol-
bramovice www.mestys-olbramovice.cz v sekci sběrný dvůr a budou 
také vyhlášeny místním rozhlasem.

Obsluha SD
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Babské hody
Letos v červenci se již tradičně konaly babské hody s Túfarankou. 

Jelikož uplynulo již 955 let od první písemné zmínky o naší obci, vy-
stoupily s námi i děti školou povinné. Příští rok se sejdeme v termínu 
27. 7. 2019. Rády bychom rozšířily řady tanečnic, pokud máte zájem, 

informujte se u paní O. Čiháčkové. Taneční zkoušky probíhají vždy 
ve čtvrtek od 20.00 hodin, začínáme v únoru 2019. Za letošní hladký 
průběh hodů bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na organizaci 
a zajištění podíleli, zejména Rybářskému spolku Olbramovice. 
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Cestovatelské okénko
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TJ Olbramovice - oddíl národní házené
Ročníku 2017/2018 Jihomoravského oblastního přeboru (JMOP) 

se účastnila tři družstva oddílu národní házené, družstvo žen, starších 
žákyň a mladších žákyň.

Konečné tabulky soutěží :

Jihomoravský oblastní přebor žen:
1. TJ Sokol Vracov 12 11  1   0 251 : 125 23

2. KNH Moravská Slavia Brno 12  5  0   7 182 : 194 10

3. TJ Olbramovice 12  5  0   7 191 : 216 10

4. TJ Jiskra Humpolec 12  2  1 9 133  : 222  5

Jihomoravský oblastní přebor starších žákyň:
1. Draken Brno „A“ 18 18  0  0 369 : 157 36

2. TJ Sokol Vracov 18 15  0  3 282 : 146 30

3. TJ Miroslav „A“ 18 13  0  5 342 : 186 26

4. TJ Miroslav „B“ 18 11  0  7 253 : 217 22

5. SK Autonot Jihlava 18 10  0  8 187 : 149 20

6. Sokol Ostopovice 18  7    0 11 244 : 288 14

7. Draken Brno „B“ 18  6  0 12 243 : 255 12

8. TJ Olbramovice 18  5    0 13 126 : 259 10

9. KNH Moravská Slavia Brno 18  5    0 13 185 : 289 10

10. TJ Jiskra Humpolec 18  0    0 18 143 : 428  0

Jihomoravský oblastní přebor mladších žákyň:
1. TJ Jiskra Humpolec „A“ 18 18   0    0 264 :  58 36

2. TJ Miroslav 18 13   0  5 158 :  91 26

3. TJ Sokol Vracov 18 12   1  5 130 : 130 25

4. TJ Jiskra Humpolec „B“ 18  4   3 11 87  :  156 11

5. Sokol Ostopovice 18  4   2 12 126 : 159 10

6. Draken Brno 18  4   1 13  76  : 186  9

7. TJ Olbramovice 18  4   1 13 78  : 139  9
 

Tabulky nejlepších střelkyň soutěží (v rámci jednotlivých kate-
gorií do 10. místa):

Ženy:  
1. Doubková Pavlína (TJ Olbramovice) 100 branek
6. Vaculíková Gabriela  (TJ Olbramovice)  45  branek

Starší žákyně:
- mezi 10 nejlepších střelkyň soutěže se neprosadila žádná hráčka 

našeho oddílu

Mladší žákyně:  
8.  Pecová Lucie   (TJ Olbramovice) 30 branek 

                                                                                      
V ročníku 2018/2019 JMOP budou náš oddíl reprezentovat čtyři 

družstva – družstvo žen, starších žákyň a mladší žákyně A a mladší 
žákyně B. 

Domácí zápasy začaly dne 15.9.2018, kdy jsme pořádaly na domá-
cím hřišti turnaj mladších žákyň za účasti šesti družstev.

Doubek P., NH Olbramovice

Vánoce s Kaňkou
Všichni se jistě těšíme na vánoční svát-

ky. Přestože většina dospělých vidí zpo-
čátku konkrétní přípravy jako něco nepří-
jemného, honíme se za nákupy a úklidem, 
nakonec vítězí klid a pohoda a dobrý pocit, 
že jsme udělali někomu radost. Letos by-
chom chtěli sváteční adventní čas zahájit 
ne zcela tradičně. Bez rozsvícení vánočního 
stromu se samozřejmě neobejdeme, ale co 
víc – obdarujeme děti z dětského domova. 
Pokud byste vy – rodiče – chtěli přispět 
k vánoční symbolické tradici obdarovávání, 
budeme moc rádi. Musíme však společně 
dodržet určitá pravidla.

Dary jsou po domluvě se zástupkyní 
dětského domova specifi kovány jako „hy-
gienické potřeby – drogerie“. Ocení je děti 

od útlého dětského věku až po dospělost. 
Takže mýdla, šampony, kondicionéry, deo-
doranty, krémy, líčidla, toaletní taštičky….. 
cokoliv vás napadne.

Vše musí být nové, nepoužité, bez ce-
novek. Musíme znát hodnotu každého 
balíčku a jméno dárce. Zatím nic nebalíte. 
Dárky budeme balit společně, balicí po-
třeby dostanete. Označíme věk a  pohlaví, 
komu bude dárek určen a  balíčky očíslu-
jeme. Všechny údaje musíme zaznamenat. 
Zástupce dětského domova si před Vánoci 
dárky převezme.

Celá akce proběhne o  adventní neděli 
2.12. 2018 u školy, nebudou chybět lampi-
ony ani cukroví. Bližší informace se dočte-
te na plakátech, na sociálních sítích nebo 

uslyšíte v rozhlasu. Těšíme se na vás při za-
hájení adventu.

Náš spolek pracuje už dlouhou řádku 
let, mezitím se některým z  členů narodily 
děti, některé děti nám povyrostly, ale větši-
na z  nich odrostla. Spolek Kaňka oslovuje 
a vyzývá tímto všechny maminky především 
těch nejmladších dětí, které by byly schop-
ny dát se dohromady a  vytvořit skupinku 
podnikavců ochotnou se domluvit a zařídit 
něco pro olbramovické děti a tu naši „starou 
gardu“ vystřídat. Rádi bychom jim zpočátku 
pomohli či poradili. Pokud mezi vámi tako-
vá skupinka je už dnes, neváhejte kontak-
tovat kteréhokoliv našeho člena. Například 
paní Mančíkovou nebo paní Šidlovou. 

Kaňka z. s.
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Společenská kronika

Akce v Obřadní síni 

Životní jubilea
(říjen  -  prosinec  2018)

Narozené děti Zemřelí
Kasal Vojtěch
Hodek Tobiáš

Peca Jaroslav
Hybler Vladimír
Hyblerová Miroslava
Hybler Václav

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

70  let
Jaroš Jan                       
Žitná Hana                  
Kačírková Marie                         
Moučková Alena                

75  let  
Holý František    
Ungr Jiří
Holátková Emilie          
Pichrt Josef
Krajdlová Anna
Hakenová Vlasta

84  let
Ruibarová Božena
Samková Bohumila

85  let
Rozmahelová Marie
Králová Antonie

89  let
Pichrtová Marie

Prvňáčci

Pohyb obyvatel + statistika

Dne 3. září 2018 proběhlo slavnostní uvítání čtrnácti dětí, které nastoupily do 1. třídy Základní školy v Olbramovicích. 

K 1.1.2018 bylo 1131 obyvatel.
Přihlásilo 24 obyvatel a odhlásilo 25 obyvatel.
Narodilo se 14 dětí a zemřelo 11 našich občanů.
K 25.9.2018 máme 1133 obyvatel.

Radmila Hyblerová – matrika a evidence obyvatel
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