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Vážení spoluobčané, 
blíží se konec roku a každoročně ke 

konci roku mívá každý shon. I na obci v 
těchto dnech dokončujeme některé sta-
vební akce, které jsme započali začátkem 
podzimu. Jedna z právě dokončovaných 
akcí je rekonstrukce místní komunikace a 
vybudování osvětlení cesty kolem parčíku 
nad loukami. Stavební práce pro nás prová-
děla fi rma Strabag, s. r. o., a dle mého názo-
ru se zakázky zhostila se vší úctou. Během 
stavebních prací byly prováděny stavebním 
dozorem pravidelné kontroly, které zhod-
nocovaly průběh stavebních prací a po-
stupů. Kontroly vždy proběhly bez závad. 
Další z dokončovaných prací je kompletní 
výměna osvětlovacích zdrojů veřejného 
osvětlení v celém městysi. Jak už jsem dříve 
napsal, světla byly doplněny i na sloupy, v 
místech, kde nikdy nebyly. Projekt rekon-
strukce veřejného osvětlení a podmínky 
poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu 
a obchodu jsou např. takové, že intenzita 
osvětlení se řídí třídami státních a místních 
komunikací. Proto je každá třída komuni-
kace osazena světelnými zdroji o různém 
výkonu. Jak se nám tato výměna osvětlení 
povedla, můžete sami posoudit. 

Pro naše dobrovolné hasiče se nám v le-
tošním roce podařilo zakoupit starší, avšak 
velice pěkné zásahové vozidlo typu TATRA 
815 CAS. Toto auto prošlo generální opra-
vou, nástřikem a doplněním výbavy. Určitě 
vám při vhodné příležitosti hasiči toto auto 
představí. 

Konec roku bývá i obdobím, kdy se se-
stavuje návrh rozpočtu městyse na příští rok. 
V návrhu rozpočtu je počítáno s projekto-
vou přípravou různých stavebních prací na 
veřejných stavbách, které zvýší pohodlí ob-
čanů a žáků základní školy. V základní ško-
le máme dlouholetý problém se sociálním 
zařízením u tělocvičny. V příští roce máme 
záměr vypracovat projektovou dokumenta-
ci na vybudování dvou samostatných šaten 

s vlastním sociálním zařízením pro chlapce 
a dívky, včetně možné realizace. Dále máme 
na základní škole započítány prostředky na 
kompletní rekonstrukci odborné učebny 
chemie, včetně vybavení. Pro mateřskou 
školku je naplánována rekonstrukce oploce-
ní od přístupové cesty. 

Jak sami poznáváte, v našem městysi 
je žalostný stav současných chodníků. Ně-
které chodníky jsou staré třicet i více let. 
Máme vypracován projekt se stavebním 
povolením obnovy chodníku od úřadu po 
mateřskou školku. Na tento projekt jsme 
dostali i dotaci, kterou jsme ovšem muse-
li odmítnout. Důvodem odmítnutí dotace 
bylo oznámení fi rmy E-ON, že s avizova-
nou přeložkou nadzemního vedení rozvo-
dů NN do země počítá fi rma až v roce 2020 
– 2021. Podmínky poskytnutí dotace nám 
ovšem nařizovaly zahájit stavební práce už 
v roce 2018 a dokončit v roce 2019. Vybu-
dovat nové chodníky a za rok je znovu ko-
pat, by bylo maření veřejných fi nancí. Díky 
občanům, kteří poskytli části svých po-
zemků městysi, se v současnosti projektuje 
nový chodník od kapličky v Lidměřicích po 
potok. Dle mého názoru, by se tento nový 
chodník měl zrealizovat co nejdříve. Je to 
nejkritičtější místo pro chodce i řidiče v 
celých Olbramovicích. V těchto místech 
se budou muset opravit revizní šachty pro 
dešťovou kanalizaci, včetně dořešení odvá-
dění dešťových vod z komunikací. 

Rád bych vás informoval o možnosti 
vybudování vodní plochy rybníku na lou-
kách v místech, kde rybník kdysi býval, to 
je za jabloňovým sadem na začátku Olbra-
movic. Firma Agra Olbramovice nabídla 
městysi Olbramovice směnu pozemků v 
těchto místech, kde by se mohl vybudovat 
nový rybník s přírodním koupáním a co 
hlavně, s protipovodňovou hrází na stole-
tou vodu. Mnoho z nás občanů si pamatuje 
povodeň v Olbramovicích s povodňovou 
vlnou, která přišla právě z těchto míst. 

V rozpočtu není počítáno s fi nancemi 
jen na investiční akce a projektové přípravy, 
ale i na příspěvky zájmovým organizacím, 
příspěvkové organizaci, na kulturní akce a 
sport. Do rozpočtu nejsou zapojeny všech-
ny úspory minulých let pro případ, že by 
bylo možno realizovat některé projekty dle 
aktuálních výzev. 

Přeji vám jménem svým, zastupitelstva 
městyse a zaměstnanců úřadu příjemné 
prožití vánočních svátků a především hod-
ně zdraví a štěstí do nového roku. 

R. H.
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Základní škola
Mateřská škola
Babské hody
Cestovatelský koutek
Společenská kronika

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

prožití vánočních svátků a především hod
ně zdraví a štěstí do nového roku. 

R. H.
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Informace z úřadu
PRODEJ  PALIVOVÉHO DŘÍVÍ 
Z OBECNÍCH LESŮ MĚSTYSE  
OLBRAMOVICE

Informace pro jubilanty v roce 2019

Informace  o sbírce Honzíka Novotného

Oznámení o provozu 
pokladny Městyse 

Olbramovice 
Oznamujeme, že v týdnu od 2. 1. do 4. 1. 2019 bude 

omezen provoz pokladny z důvodu přechodu na 
nový účetní program 

a zavedení do systému úřadu. 
Děkujeme za pochopení.

Placení místní poplatků 
za odpady a psy

Oznamujeme, že poplatky za odpady 
a psy se budou vybírat až od poloviny ledna 2019.

Zároveň upozorňujeme, že splatnost poplatku 
za psa 100 Kč je do 30. 4. 2019 

a splatnost poplatku za odpady 500 Kč/dospělý, 
250 Kč/dítě do 15 let a 500 Kč/chalupa 

je do 30. 6. 2019.

Úřad městyse 
Olbramovice

Pracovní doba:
Pondělí:  7.00 – 17.00
Úterý:  7.00 – 15.00
Středa:  7.00 – 17.00
Čtvrtek:  7.00 – 15.00
Pátek:  7.00 – 12.00

 
Oznámení o uzavření 

kanceláří úřadu městyse Olbramovice 
ve dnech od 21. 12. 2018 do 1. 1. 2019

pro veřejnost z důvodu 
čerpání řádné dovolené.

Městys Olbramovice nabízí zájemcům palivové dříví – boro-
vici – za cenu 805 Kč s DPH/m3 + dopravné hrazené dopravci při 
dodávce 200 Kč/m3. Přibližné množství dodaného dříví jednoho 
závozu je 7 - 8 m3. 

Cena palivového dříví akátu pro rok 2019 je stanovena ve výši 
1 323 Kč s DPH/m3 + dopravné.

Městys Olbramovice nezaručuje v roce 2019 těžbu akátu v 
rozsahu minulých let z důvodu upřednostnění těžby borovice na-
padené kůrovcem.

Zájemci se mohou hlásit od 2. ledna 2019 osobně v kancelá-
řích úřadu, telefonicky  - tel. 515 336 114 nebo na email: ouolbra-
movice@volny.cz. Vždy je nutné sdělit: jméno, bydliště, dostupný 
tel. kontakt, množství požadovaného dřeva. 

V roce 2019 se týká přednostně borovice.

I v letošním roce byla a dále bude otevřena veřejná sbírka pro 
našeho občánka Honzíka Novotného.      Ze sbírky je pravidel-
ně hrazena osobní asistence, která je zajištována několik hodin v 
měsíci Oblastní charitou  Znojmo. V srpnu byl Honzík s mamin-
kou v lázních v Klimkovicích, kde byl z prostředků sbírky zajištěn 
léčebný program samoplátce REHA KLIM AKTIV JUNIOR při 
komplexní lázeňské péči, který mu dle předchozích zkušeností 
pomáhá k rozcvičení ztuhlosti svalstva. Další fi nanční prostředky 
byly vyčerpány prostřednictvím zákonného zástupce pro potřeby 
spojené s dojížděním do školy v Brně a zajištění léčebných pre-
parátů, které nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, ale k běžné 

Vážení budoucí jubilanti! 
SPOZ Olbramovice , v zastoupení členek / p. Gregorová, Vy-

bíralová, Čechová, Kubešová, Soukupová a Šidlová D./ navštěvují 
pravidelně jubilanty trvale žijící v našem městysu. Po dohodě s 
vedením obce dojde od nového kalendářního roku ke změně. Ju-
bilanti budou pozváni na přátelské posezení s občerstvením, kde 
také převezmou dárek.

První posezení se uskuteční v měsíci květnu / narozeni leden 
– květen /, druhé posezení se bude konat v měsíci září / narozeni 
červen – prosinec /. Každý jubilant bude o termínu, místě a hodi-
ně informován pozvánkou.

Za SPOZ  Šidlová D.

péči jsou potřeba. Využití poskytnutého výtěžku veřejné sbírky  
je každoročně kontrolováno Krajským úřadem v Brně, odborem 
správním. V roce 2018 bylo kontrolováno využití fi nančních pro-
středků sbírky  za rok  2017 a bylo konstatováno, že sbírka je vyu-
žívána za uvedeným účelem, vyúčtování je přehledné a průkazné. 

Jménem rodičů Honzíka Novotného z Olbramovic bych chtě-
la poděkovat všem dárcům, kteří se  podílí svými příspěvky na 
pořádané veřejné sbírce vedené Městysem Olbramovice. Díky 
Vám se Honzíkovi, ale i jeho rodině, zpříjemnil běžný životní 
standard. Všem Vám patří velké díky.

Správce sbírky: Jana Šidlová
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Informace ze sběrného dvora odpadů Olbramovice
Vážení občané,
dovolte abych Vás informoval o změně 

provozní doby sběrného dvora odpadů Ol-
bramovice. Od 1. 11. 2018 do 31. 3. 2019 
jsme přešli na zimní provoz. V tomto ob-
dobí 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 sběrného dvora v období Vánoc, 
které bude od 22. 12. 2018 do 1. 1. 2019.

Tyto informace budou také zveřejněny 
na stránkách městyse Olbramovice www.
mestys-olbramovice.cz/sberny-dvur/

Chtěl bych také všechny návštěvníky 
sběrného dvora upozornit, že tato služba 
je určena především občanům městyse, a 
ne podnikatelským subjektům. Likvida-
ci odpadů z podnikatelské činnosti musí 

každý živnostník provádět na vlastní ná-
klady.  

Dovolte, abych Vám za náš kolektiv po-
přál do nového roku 2019 mnoho zdraví 
a úspěchů. Těšíme se na další spolupráci a 
doufáme, že budete služby sběrného dvora 
využívat i v dalších letech.

Obsluha SD
František Kunčík

Lucie Havierníková

Základní škola
Informace ředitele školy

S blížícím se koncem roku přichází u 
většiny lidí doba bilancování a rekapitulace. 
Takové ohlednutí se za minulým rokem je na 
místě i v případě života na naší škole. Život 
na škole je velmi různorodý a pestrý, takže 
v dnešním ohlédnutí není možné připome-
nout vše. Pokusím se shrnout alespoň někte-
ré činnosti a akce.  Podrobné informace o 
činnosti školy si můžete přečíst na internetu: 
http://zsolbramovice.webnode.cz/. Najdete 
zde i fotografi e z těchto některých školních 
akcí: 

slavnostní přivítání žáků 1. ročníku, 
třídní schůzka s rodiči prvňáků, dopravní 
hřiště Miroslav, výlet Macocha, adaptační 
program, návštěva DCHB ke Dni seniorů, 
exkurze 8., 9.r do Prahy, cvičení v přírodě 
1.-3.r, nábor žáků na stř.školu z Přímětic, 
vystoupení žáků ZŠ ke 100. výročí vzniku 
ČR, futsal 6.,7.r děvčata v Rousínově, fut-
sal 8.,9.r děvčata v Rousínově, nábor pro 

žáky 8.,9.r z Bezpečnostní právní akademie 
Brno, fl orbal 6.,7.r kluci ve Znojmě, návště-
va koncertu Lyra v MK, fl orbal I.st. chlapci 
ve Znojmě,  fl orbal I.st. dívky ve Znojmě, 
mikulášská dílnička pro rodiče , čerti ve 
škole, čertovské vystoupení v MŠ 1.ročníku 
v Branišovicích, Mikulášská besídka škol-
ní družiny, Čertovské vystoupení v MŠ 1.r  
Olbramovice, vystoupení 3.r. pro důchodce 
z DCHB, divadlo Znojmo 4.,5.r , čertovské 
vystoupení v Kubšicích 3.r, návštěva kina 
pro žáky 6. – 8.r v Brně. Ještě v prosinci 
si děti poslechnou koncert žáků ZUŠ Mo-
ravský Krumlov. K tradici patří vystoupení 
dětí v kostele, které proběhne v neděli 16. 
prosince. 

I v tomto školním roce žáci I. stupně ab-
solvují kurz plavání, na který jsme žádali o 
dotaci na dopravu. Společně s úřadem měs-
tyse Olbramovice uspořádáme  25. 1. 2019 
ples, který bude opět zahájen předtančením 

žáků 9. ročníku pod vedením paní učitelky 
Mgr. Lenky Bognerové. 

Ke zkvalitnění výchovně-vzdělávací prá-
ce na naší škole přispívá už druhým rokem 
evropský projekt s názvem Evropa, vzdě-
lávání, škola, zkráceně Šablony I. Na tento 
projekt bude od 2.pololetí následně navazo-
vat podobný s názvem Šablony II, do něhož 
bude zapojena i mateřská škola. Z projektu 
bude opět hrazen školní asistent v ZŠ i  MŠ, 
dále kroužky doučování a také další vzdělá-
vání pedagogů. Od druhého pololetí se také 
chystáme zavést elektronickou žákovskou 
knížku a elektronické záznamy do třídních 
knih. Doufáme, že tímto opatřením přispě-
jeme k lepší a hlavně pružnější informova-
nosti rodičů o jejich dětech. 

Ředitelství ZŠ přeje všem svým zaměst-
nanců, žákům školy i jejich rodičům klidné 
prožití vánočních svátků a do nového roku 
pevné zdraví a životní pohodu.

Světem křížem krážem
I letos pokračují děti ze školní družiny v cestování po 

světě. Naši malí cestovatelé se spolu podívali do Austrálie, 
kde si zasoutěžili v klokaních závodech a zahráli si hru Aus-
tralská zvířena. V sedmi týmech se zápalem hledali obrázky 
australských zvířátek, aby získali co nejvíce bodů. Pozor si 
museli dávat na zvířata do Austrálie dovezená, třeba králíka, 
nebo krysu, do kterých se převtělili někteří žáci 6. ročníku. 

V dalším měsíci jsme poznávali způsob života a tra-
dice na Americkém kontinentě, kde jsme cestovali nejen 
po mapě, ale i časem a vrátili se až do dob Indiánů. Děti 
si vyrobily indiánské čelenky, vymyslely indiánská jména 
a spolu s paní vychovatelkou si zatancovaly kolem „ohně“ 
indiánské tance. Mezi obtížnou disciplínu patřila poznávací 
hra, ve které děti skládaly obrázky amerických míst, soutě-
žily v kvízech nebo luštily tajenku. 

Mgr. Alžběta Marcinová
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Adventní čas v družince
Na začátku prosince nás ve školní dru-

žině poctil svou návštěvou Mikuláš. Spolu 
s anděly a čerty navštívil školní družinu na 

mikulášské besídce. Děti se na jejich pří-
chod moc těšily. Pilně nacvičovaly básnič-
ky, písničky i taneček. Starší družinové děti 

zahrály také činoherní čertovskou pohád-
ku. Besídku jsme uspořádali v tělocvičně 
školy, kde si děti zasoutěžily a zatancovaly 
spolu s čertíky. 

V adventním období vyrábíme vlastní 
adventní kalendář. Každé z dětí si vyrobí a 
ozdobí svůj balíček, kam si navzájem dává-
me malé dárečky. Každé z dětí má své číslo v 
kalendáři a vždy se moc těší, až si jej rozbalí. 
V balíčku je čeká sladká dobrota a malý dá-
reček, který je překvapením. 

Vánoční atmosféra bude probíhat v du-
chu českých tradic. Děti se mohou těšit na 
rozkrajování jablíček, házení pantofl em či 
posílání skořápek se svíčkou po vodě. Spo-
lu s dětmi si zazpíváme koledy u stromečku, 
popřejeme vše nejlepší do nového roku a 
rozbalíme dárečky od Ježíška. 

Za celou školní družinu přejeme vše nej-
lepší do nového roku a příjemně strávené 
vánoční chvíle.

Mgr. Alžběta Marcinová

U PRVŇÁČKŮ TO ŽIJE!
Naši prvňáčci mají za sebou 3 měsíce učení, zábavy a doufám, že 

i radosti. Naučili se některá písmenka, sčítají, odčítají.
Ale škola není jen o učení. Vydali jsme se do Kubšic a sportovní 

dopoledne zakončili opékáním špekáčků. Vyráběli jablíčka z papíru 
a vytvořili tak přáníčka pro seniory Domu s pečovatelskou službou v 
Olbramovicích. Stali se z nás princezny a kuchtíci, zatancovali jsme 
si na písničku z pohádky Kouzla králů a vystoupili na akci pořádané 
školou při oslavě výročí založení ČR.

Začátek prosince jsme měli čertovské vystoupení pro rodiče spo-
jené s předvánoční výrobou ozdob, svícnů a perníkových chaloupek.

Čeká nás krásné období zářících stromečků, voňavého cukroví,  
dárečků a doufáme, že i sněhu.

Přejeme všem obyvatelům Olbramovic krásné prožití Vánoc a 
těšíme se na viděnou při dalších akcích naší školy.

Mgr. Hana Lukasová
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Čtenářský klub ve 3. ročníku
V rámci projektu EU čtenářská gra-

motnost  se ve školním roce 2016/2017  
zapojilo osm žáků 1. ročníku do Čtenář-
ského klubu. V letošním školním roce jsou 
již tito žáci ve třetím ročníku a pokračují v 
projektu i v současné době.  Jak už název 
napovídá, věnují se zde žáci rozvoji čte-
nářským dovednostem, vztahu ke knize, 
porozumění textu, seznamují se s autory 
a ilustrátory dětských knih. Scházíme se 
pravidelně jeden krát za týden, vždy po 
vyučování. Pracujeme v dílnách tichého 
a hlasitého čtení ve třídě nebo ve školní 
knihovně, společně volíme knihy pro indi-

viduální či společnou četbu. Název každé 
knihy, autora, ilustrátora i  dojmy z přečte-
ných knih či ilustraci si zaznamenávají do 
vyrobených Klubových zápisníčků.

Kladný vztah ke čtení  u dětí vzniká již 
v útlém věku. Je důležitá pomoc /předčítání 
/ ze strany rodičů v samém počátku rozvoje 
dítěte i  čtení, vhodný výběr knihy přiměře-
ný k věku dítěte. Děti nejdříve čtenému tex-
tu naslouchají,  reprodukují ho svými slovy 
a odpovídají na jednoduché otázky. Tak se 
přesvědčíme o tom, zda čtený text vnímají. 

Děti ve Čtenářském klubu si oblíbily 
nejen knihy o zvířátkách a dětských hr-

dinech, ale i dětské časopisy. Obsahově 
dnes umí přiblížit i první přečtené knihy, 
charakterizují hlavní hrdiny a děj. A které 
tituly jsme již zvládli přečíst ?  Hádanky 
a tajenky, Sluníčko, Zlatá brána, Zatoula-
né štěňátko, Kocourek se vrací, Bajky, Ne-
všední příběhy 1.-3., Zrzečka pod hvězda-
mi, Medové příběhy, Zvířátka moji přátelé, 
Babička /upravena/, Z deníku kocourka 
Modroočka …..

Přeji všem malým i velkým čtenářům, 
aby pod stromečkem našli kromě jiných 
dárků i kamaráda knížku.

Mgr. Dana Šidlová

100 let republiky u nás ve škole

Školou chodil Mikuláš

Letošní školní rok začal svátečněji než obvykle. Připravují se 
oslavy k stému výročí vzniku republiky a naše škola se na těchto 
oslavách chce podílet. Každá třída si připravila krátké vystoupení 
ke konkrétnímu desetiletí a pěvecký sbor vyplnil přestávky různý-
mi písničkami dané doby. Mohli jsme zhlédnout hlavní historické 
události jako vznik Československa, dobu 2.světové války či sameto-

,,Na tento den jsme se těšili už od šesté třídy“
Připravovali jsme se na něj dlouho a usilovně, což bylo velmi zá-

bavné, ale i náročné.
Sice to v pátek před Mikulášem vypadalo dost beznadějně, ale 

nakonec se nám to povedlo na výbornou.
V úterý 4. 12. jsme přišli dříve do školy a začali jsme se chystat. 

Bylo to velmi hektické ráno. Nakonec se všichni stihli nachystat a s 
mírnými nervy vyrazili na první stupeň. V první, druhé a třetí třídě 
ukáplo pár slziček, ale jednou za rok je to potřeba. U těchto tříd to 
tudíž bylo kouzelné, protože se nás všichni báli.

vou revoluci. Letěli jsme do vesmíru, objevovali český nápoj kofola a 
taky cvičili spartakiádu. Seznámili jsme se i se vznikem animované-
ho Ferdy Mravence nebo moderních pohádek. Také jsme si zavzpo-
mínali na prvomájové průvody nebo na vítězství československých 
hokejistů v Naganu. Dětem i jejich učitelům patří díky za skvěle při-
pravené vystoupení, budeme se těšit zase někdy na shledanou.

Mgr. Olga Čiháčková

Po přestávce jsme se vrhli na starší zlobidla, kde jsme to pořádně 
rozjeli. Už pomalu naskakovali jména do knihy hříchů. Poté jsme se 
přesunuli do školky, tam ale nešli všichni, aby se malé děti nebály. 
Mikuláš obdaroval děti a po společné fotce se muselo spěchat zase 
zpátky do školy, kde nás čekali naše poslední tři třídy. Po mírné nahá-
něčce po škole jsme se na to vrhli a dokončili tak naši pekelnou jízdu.
I když na nás čekalo předat poslední nadílku, tu nejdůležitější, panu 
řediteli. Ten nás překvapil svojí inspirující básní. 

Moc jsme si to užili a předáváme čertovské žezlo dále.
Iveta, Nikola a Jakub
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Po škole chodil Mikuláš
Dne 4. 12. zavítal do ZŠ a MŠ Olbramovi-

ce Mikuláš v doprovodu čertů a andělů. Tuto 
událost připravovali, jako každý rok, žáci 9. 
třídy. Žáci v přestrojení nejdříve obešli 1. 
stupeň a pak se vydali do zdejší Mateřské 
školy. Připravili si program ve smyslu básni-
ček a tanečků. K tanečku jim hráli vybrané 
čertice na hudební nástroje. O přestávkách 
byli schováni ve své třídě, aby nedělali velký 
rozruch. Po ukončení básničky, nebo písnič-

ky, kterou každá třída řekla, či zazpívala, roz-
dali andělé dětem balíčky. 

Potom jak ukončili celou akci, museli 
žáci 9. třídy po sobě řádně uklidit.

Někteří se vydali i do školní družiny, kde 
si s dětmi hráli.

Všichni si celý den pořádně užili.  Eliška, 
Kamila, Eva a Blanka

Tady ten den jsem si užil. 
Lukáš Hejral

Čerti ve škole
4. 12. nás čekal den, na který jsme se těšili několik let. Převlékli 

jsme se za čerty, anděly a Mikuláše a chodili jsme strašit zlobivé děti a 
hodné obdarovat. Pár týdnů dopředu jsme chystali taneček, písničky 
a básničky a sháněli oblečení. 

Na nejmenší jsme byli hodní, ale přesto se někteří báli. Ale až se 
rozdaly dárečky, měli radost. Starší jsme mohli strašit víc, a ten, kdo 
dělal, že se vůbec nebojí, byl nakonec vyděšený nejvíc

Potom jsme šli k sedmákům a osmákům, na které jsme se oprav-
du těšili, protože jsou nejotravnější. Dokonce v osmé třídě se plaka-
lo. Nakonec se Mikuláš zastavil do ředitelny.

Měli jsme obličejové barvy, rtěnky, černé pleťové masky a gely 
na vlasy. A o správnou čertovskou náladu se postaral hlasitý zvuk 
řetězů, zvonů a bubnu. Někteří jsme šli ještě do družiny, kde jsme s 
dětmi hráli hry. 

Tenhle den jsme si všichni užili.
Adéla Hanáková

ANEB JAK NAŠI ŠKOLU NAVŠTÍVIL MIKULÁŠ (O DEN DŘÍVE- 4. 12. 2018)
Ke konci listopadu začalo deváté třídě 

Olbramovické základní školy docházet, že 
se blíží Mikuláš a je třeba začít s přípravami. 
Zezačátku bylo potřeba sestavit scénář po-
mocí básniček. Později se dokonce dostalo 
k vymýšlení tanečků, při čemž jsme si užili 
spoustu legrace. Rozdělili jsme program na 
tři verze: 

I.verze- Mateřská školka a 1.-3. Třída
Celý program byl započat příchodem 

andělů a Mikuláše, následně vešli čertice 
s písní Mulisy mulisy hranou na hudební 
nástroje a doprovázenou i tancem. Po pří-
chodu Lucifera se čerti stáhli a dostalo se k 
rozdávání balíčků. 

II.verze- 4.-7. Třída
Začátek se opakoval. Jediná změna byl 

taneček na písničku Highway to hell. (A byli 
více zmalovaní ;) )

III.verze- 8. Třída!
V této verzi “nečekaně“ vtrhli do třídy 

čerti, všechny zmalovali a to za doprovodu 
písničky Du hast a opět následoval taneček 
na Highway to hell. Pak se situace uklidnila 
a vešel Mikuláš za doprovodu andělů.

IV.verze- pro pana ředitele a paní zá-
stupkyni

Zakončením toho všeho byla poslední 
čtvrtá verze, ve které jsme ukázali celou naši 
snahu panu řediteli a paní zástupkyni, kte-
rým se to očividně líbilo.)

Co se chystání programu týče, byli jsme 

v hektickém skluzu, ale budeme i pozitivní, 
nakonec vše šlo podle plánu. Někoho do-
konce dojalo, že je to náš poslední společný 
Mikuláš. Až na pár výjimek jsme si to všich-
ni užili a myslíme, že se naše práce vydařila. 

Kristýna Hábová, Anna Nečasová, 
Tereza Bučková
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Mikuláš ve škole 
4. 12. Byl den, na který jsme se všichni těšili už hodně dlouho. 

Příprava trvala déle než bychom čekali, zvládli jsme to na poslední 
chvíli. Už od rána bylo ve třídě dost rušno, řetězy řinčely, zvony zvo-
nily a bylo těžké je umlčet. 

Na začátku hodiny, když už byli všichni nachystaní, jsme vyšli ze 
třídy na první oběť (1., 2. a 3. třída). V první třídě nastali menší kom-
plikace s Knihou Hříchů, ale dále šlo vše v pořádku, když nepočítám, 
že sem tam někdo začal plakat. 

Proběhla i návštěva školky, kde musel Lucifer ubrat na hlase. 
Před školkou byla ještě fotka a huráá zpátky do školy. Jakmile jsme 
se vrátili, tak byla zrovna přestávka, tudíž jsme čekali venku na ho-
dinu. 

Po posledních třech třídách jsme se předvedli také panu řediteli s 
paní zástupkyní. Překvapil nás svojí úžasnou básničkou. 

Všichni jsme si to moc užili a klidně bychom si to zopakovali.
Štěpán, Martin

Po roce, opět jsou tu Vánoce
Znovu po roce nastává sváteční čas. I my společně s dětmi z Ma-

teřské školy jsme si svátečně vyzdobili naši školku a teď už budeme 
netrpělivě očekávat vánoce a dárečky od Ježíška. Podzim nám utekl 
jako voda. Prožili jsme spoustu krásných dní. Po trošičku hektickém 
začátku školního roku, kdy probíhalo sžívání s novými kamarády a 
prostředím, jsme si začali užívat společné strávené chvíle.

Shlédli jsme několik divadelních přestavení, zatančili a zazpívali si 
na koncertě dětských písniček, získali nové informace nejen o vesmíru 
při návštěvě „Zážitkového stanu“ v naší MŠ, pouštěli jsme draky, pekli 
jablíčkový štrůdl, prožili Strašidelný týden a mnoho dalšího. 

Předškoláci se již pilně připravují k zápisu do 1. třídy – zapojili 
jsme se do akce „ Klub předškolák“. V rámci tohoto klubu úzce spo-

lupracujme se ZŠ a budoucí paní učitelkou 
našich předškoláčků. Snažíme se, aby se děti 
seznámily jak s paní učitelkou a tak i s pro-
středím školy. 

Začátkem prosince nás navštívil Mikuláš 
se svojí družinou a přinesl dětem malý dá-
reček.

Společně s rodiči jsme prožili krásný, 
tvořivý den, na který se děti velmi těšily a 
pečlivě připravily.

I v příštím roce se máme na co těšit – 
čeká nás spoustu různých akcí a nezapome-
nutelných zážitků.

Tímto bychom Vám chtěli za všechny 
děti a paní učitelky z mateřské školy popřát 
spokojené, láskou a porozuměním naplněné 
vánoční svátky, v novém roce všechno dob-
ré, hodně štěstí, úspěchů a hlavně zdraví. 

Kolektiv MŠ

Mateřská škola
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Milí přátelé,
opět se blíží Vánoční svátky, a rád využí-

vám tuto příležitost k oznámení nejen sváteč-
ních bohoslužeb. Štědrý den bude letos hned 
v pondělí po 4. adventní neděli. „Půlnoční“ 
bohoslužba bude v tradičním čase, tedy ve 22 
hodin. V úterý, o slavnosti Kristova naroze-
ní bude mše svatá v 10 hodin, a stejně tak i v 
neděli 30.12., v úterý na Nový rok, kdy slaví-
me svátek Matky Boží, a potom v neděli 6.1., 
na kterou připadá svátek Tří králů. Při této 
tříkrálové bohoslužbě budeme žehnat vodu, 
křídu k označení domovů, kadidlo a zlato. 
V tyto dny se také žehnají domy, tak pokud 
byste někdo chtěl, rád vám dům či byt požeh-

Z naší farnosti
nám. Také letos o svátku sv. Jana, tedy ve čtvr-
tek 27.12 v 18 hodin požehnáme víno.

V minulosti jsem několikrát inzeroval 
kurz Alfa, který je dost oblíbený. Je nízko-
prahový, tedy určený nejen pro věřící, ale 
pro každého, kdo se chce o věcech, které se 
víry týkají, něco dozvědět. Velmi rád bych 
ho po novém roce nabídl především mla-
dým rodičům, kteří by chtěli nechat pokřtít 
své děti. Vzhledem k tomu, že právě rodiče 
při křtu slibují, že děti k víře povedou, ale 
většinou o tom nemají žádné informace ani 
představu (nebo představu dosti pokřivenou 
dnešními sdělovacími prostředky), tak by to 
mohla být cesta. 

V letošním roce u nás neproběhly žádné 
větší opravy. V Branišovicích jsme realizo-
vali statické zajištění kostela, na příští rok se 
chystá kompletní oprava schodiště před kos-
telem a také připravujeme všechno potřebné 
k dokončení poslední etapy opravy kostela v 
Našiměřicích, což obnáší kompletní opravu 
velmi zchátralé věže.

Děkuji všem, kteří jste jakkoliv přispěli 
k životu a rozkvětu naší farnosti a těším se 
na další spolupráci. Přeji všem radostné a 
pokojné svátky Kristova narození a Boží po-
žehnání do nového roku 2019.

Váš farář
Jan Fiala

Dárkování s Kaňkou
V sobotu 8. prosince se konala netradiční akce spojená s malým 

lampionovým průvodem. Přinesli jste dárky pro děti z dětského 
domova ve Znojmě. S Vaší pomocí se nám podařilo vytvořit sto 
šedesát sedm balíčků pro chlapce i děvčata ve věku od narození až 
do osmnácti let, to vše v hodnotě třicet dva tisíc korun a dále byl 
předá fi nanční dar v hodnotě pět tisíc korun. Děkujeme Vám všem.                                                                                                                            
Po přípravě těchto dárečků jsme se odebrali na krátkou procházku 
s lampiony a pak jsme si připomněli vánoční atmosféru několika 
koledami. Děti si odnesly symbolický dáreček, který nalezly pod 
rozsvíceným stromem a věříme, že něco sladkého či něco na zahřá-
tí přišlo také vhod. Ještě jednou děkujeme a přejeme Vám klidné a 
pohodové vánoční svátky.

Kaňka z. s.
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Informace o stavbě “Úpravna vody Loděnice – rekonstrukce“ 
Cílem rekonstrukce ÚV Loděnice je 

navýšení kapacity zdrojů vody a zlepšení 
kvality pitné vody v celém skupinovém vo-
dovodu. Dne 22.10.2018 proběhlo předání 
staveniště výše zmíněné stavby, dodavatelem 
stavby je fi rma ARKO Technology a.s. Brno. 
Stavba potrvá do konce listopadu 2019, poté 
bude ještě probíhat zkušební provoz. 

První den stavebních prací (úterý 
23.11.2018) došlo při výkopech k havárii na 
vodovodním potrubí výtlaku směrem do 
obce Loděnice – uvedené potrubí bylo nutné 
odstavit a při napouštění došlo k přechodné-
mu zhoršení kvality pitné vody ve vodovo-
du. Tento problém byl okamžitě řešen odka-
lením vodovodů v obci Loděnice.

Informace pro občany

Z technologických a stavebních důvodů 
bylo nutné co nejdříve přeložit hlavní po-
trubní řady v areálu úpravny vody. Přeložky 
byly provedeny dne 19.11.2018 – výtlak do 
obce Jezeřany – Maršovice a dne 22.11.2018 
– výtlak do Loděnice a do vodojemu Kub-
šice. Při těchto pracích také došlo k pře-
chodnému zhoršení kvality pitné vody ve 
vodovodu, které jsme řešili odkalením vo-
dovodních řadů v celém skupinovém vodo-
vodu Loděnice. 

Omlouváme se tímto Vám i občanům za 
způsobené komplikace.

K dalším neplánovaným odstávkám vo-
dovodu souvisejících s rekonstrukcí úpravny 
vody již nedojde.

Při plánovaných odstávkách:  
1) budou v předstihu informování starosto-

vé všech dotčených obcí o termínu od-
stávky a o možnosti přechodného zhor-
šení kvality vody ve vodovodní síti

2) budou přistaveny cisterny s pitnou vo-
dou v obcích, kde může dojít ke zhoršení 
kvality vody 
Pokud přes všechna opatření bude zjiště-

no zhoršení kvality pitné vody ve vodovodu, 
kontaktujte dispečink – mobil: 735 166 444 
nebo  provozní pracovníky střediska Miro-
slav – pan Sobotka, mobil: 737 204 363, kteří 
provedou nápravu - odkalení vodovodu. 

Za provozovatele VAS, a.s., divize Znojmo 
Ing. Michal Lušovský, manažer distribuce vody 

TJ Olbramovice - oddíl národní házené
Ročníku  2018/2019   se   účastní  čtyři   družstva  oddílu  Národní  

házené TJ  Olbramovice.
Družstvo žen a družstvo starších žákyň – trenér Pavel Doubek, 

družstva A a B mladších žákyň společně trénují Doubková Pavlína a 
Luboš Machálek. Nejúspěšnějším týmem oddílu je družstvo mladších 
žákyň, které je po odehrané podzimní části soutěže na 1. místě.

Doubek P. , NH Olbramovice

Tabulky krajského přeboru:
Ženy: 
1. TJ Sokol Vracov     5  5   0  0   112:73 10
2. SK Autonot Jihlava            5  4 0 1   73:64 8
3. Draken Brno 4  2 0 2   69:62 4
4. TJ Jiskra Humpolec 4  2 0 2   55:58 4
5. TJ Olbramovice 4  0 0 4   52:76 0
6. KNH Moravská Slavia Brno 4 0 0 4   47:75 0

 

Starší žákyně:
1. TJ Sokol Vracov            5   5 0 0 103:25 
2. TJ Miroslav 4 3 1 0   86:49 7
3. Draken Brno 5 3 1 1   88:69 7
4. TJ Olbramovice 5   2 0 3   59:73 4
5. SK Autonot Jihlava      5   1 0 4   47:107 2
6. TJ Ostopovice     4     0 1 2 34:60 1
7. TJ Jiskra Humpolec 5    0 1 4 46:80 1

Mladší žákyně:
1. TJ Olbramovice A 10  8 1 1   81:32 17
2. TJ Miroslav  9 7 1 1  75:17 15
3. TJ Sokol Vracov 9  7 0 2    98:35 14
4. TJ Jiskra Humpolec 9  2 1 6   33:72 5
5. Draken Brno   9  1 2 6   24:85 4
6. TJ Olbramovice B 10  0 1 9   19:89 1
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Společenská 
kronika

Akce v Obřadní síni

Životní jubilea 
(leden  -  květen  2019)

Narozené děti

Vítání dětí

Wolfová  Hana

V sobotu 20. října 2018  bylo slavnostně uvítáno 8 dětí, a to:  Adam Koller, Emma Čer-
máková, Aneta Pavlová, Amélie Jana Hlubinková, Tereza Mikulcová, Tobias Haken, 
Šimon Rozmahel, Vojtěch Kasal. 

i

70  let
Munduchová  Helena
Buriánek  Oldřich
Chmela  Jaroslav
Nováková  Anna
Čeperová  Marie
Šidlová  Marie
Buriánková  Miluše
Novotná  Vlasta
Peca  Václav

75  let  
Doubková  Anna
Remiášová  Elena
Čechová  Leonie
Dvořáčková  Věra    

80  let
Dvořáček  Václav
Konečná  Erna

81  let
Remiáš  Jaroslav
Procházka  Ladislav
Gregor  Jaromír

83  let
Orlíčková  Viktorie

84  let
Štefaniková  Branka
Iranová  Miluše

87  let
Svatušková  Ludmila
Horáková  Květoslava

88  let
Svatušková  Antonie

92  let
Konvalinková  Růžena

a
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K 1.1.2018 bylo  1131  obyvatel.
Přihlásilo 30 obyvatel a odhlásilo 35 obyvatel.
Narodilo se 15 dětí a zemřelo 11 našich občanů.
K 11.12.2018 máme  1130  obyvatel.

Obyvatelé dle pohlaví: 
• 543  žen
• 587  mužů

Obyvatelé dle stavu: 
• 464   osob    svobodných
• 512   osob    ženatých/vdaných
• 87     osob    rozvedených
• 67     osob    vdov/vdovců 

Průměrný věk obyvatel je 40 let.

V roce 2019 bude mít věk  80 a výše celkem  23  osob, z toho:
80  let  =  2  osoby
81  let  =  3  osoby
82  let  =  1  osoba
83  let  =  1  osoba
84  let  =  2  osoby
85  let  =  2  osoby
86  let  =  3  osoby
87  let  =  3  osoby
88  let  =  1  osoba
89  let  =  1  osoba
90  let  =  1  osoba
91  let  =  2  osoby
92  let  =  1  osoba

Matrika
Pod matriční úřad Olbramovice spadá 5 obcí. 
Za rok 2018 bylo zaevidováno 14 úmrtí a 17 svateb.

Radmila Hyblerová 
matrika a evidence obyvatel

Pohyb obyvatel + statistika

Zlatá svatba 
V sobotu 21. října 2018 se v Obřadní síni konala  Zlatá svatba – manželé František Jaroš a Jiřina Jarošová si zde zopakovali své Ano.

y
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