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r Vi nař ský spo lek
Ol bra mo vi ce, o. s.
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- od díl ko pa né

Zastupitelstvo městyse Olbramovice
přeje všem občanům klidné a spokojené prožití

vánočních svátků a do nového roku 2014 spoustu
spokojenosti, štěstí a hlavně pevné zdraví. 
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Nám do spě lým se zdá, že čas ply ne čím dál rych le ji a ko li -
krát ne sta čí me ani vní mat svět ko lem nás. Je to, jak se říká,
uspě cha nou do bou, ale dobu si dě lá me sami. Tak aspoň v době
Vá noc všich ni vní má me vět ší po cit uvol ně ní a sou d ružnos ti.
Ke kon ci roku asi každý z nás za vzpo mí ná, co nám sko ro už
uply nu lý rok při ne sl dob ré ho ane bo na o pak vzal.

Městy si Ol bra mo vi ce se v roku 2013 po da ři lo zre a li zo vat
nebo roz pra co vat pro jek ty, kte ré smě ru jí jed nak k ur či té mu
vy lep še ní ob čan ské vy ba ve nos ti nebo zlep še ní živo ta oby va -
tel Ol bra mo vic.

Vel ká in ves tič ní akce, kte rá pro bí ha la od pod zi mu roku
2012 do léta le toš ní ho roku, byla re kul ti va ce sta ré sklád ky na
Leskou ně, sou čas ně s opra vou a od bahně ním ryb ní ka Ra še lá ku. 
Obě tyto sta veb ní akce byly již re a li zač ně ukon če ny. U re kul ti -
va ce sklád ky bude do bí hat vy ři zo vá ní zá vě reč né zprá vy do jara
roku 2014. U ryb ní ka zbý vá na jaře vy sá zet nové stro my. Nad
ryb ní kem vy růs tá také čás teč ně za stře še ná te ra sa pro let ní od -
po čin ko vé po se ze ní nejen pro ry bá ře, ale pro nás všech ny.

V příš tím roce se každého z nás do tkne vý stav ba splaš ko vé
ka na li za ce, kde v sou čas né době stá le pro bí há vy ři zo vá ní sta -
veb ní ho po vo le ní. Každý, kdo něco sta věl a žádal o vy dá ní
sta veb ní ho po vo le ní, ví,  jak je to ná roč ná záležitost. Teď si
před stav te, jak vy pa dá vy dá ní sta veb ní ho po vo le ní na ta ko vou
ná roč nou stav bu, kde je po tře ba až ne sku teč né množství po vo -
le ní a růz ných sou hla sů do tče ných or gá nů a in sti tu cí. Nicmé ně, 
když pů jde všech no dob ře a za tím jde, tak ur či tě na jaře za čnou
sta veb ní prá ce. Ješ tě ne ví me, kde a v kte ré čás ti Ol bra mo vic se
za čne ko pat a po klá dat po tru bí, ale ur či tě nejdří ve za čnou sta -
veb ní prá ce na čis tič ce od pad ních vod a pře čer pá va cí sta ni ci na
kon ci Ol bra mo vic. V le toš ním roce za pro ve de né pří prav né
pro jekč ní prá ce a ná kup po zem ku pro ČOV v ka tast rál ním úze -
mí Bra ni šo vi ce za pla tí městys 260 390 Kč.

V příš tím roce plá nu je me pro sta vět zhru ba 10 mil. Kč. Já
osob ně se na tuto stav bu tě ším. Je to stav ba za po sled ních mno -
ho let, co do roz sa hu sta veb ních pra cí i in ves tic, v městy si
nej vět ší a zá sad ní.

V sou čas né době při pra vu je me pro jekt na stav bu sběr né ho
dvo ra v Ol bra mo vi cích. Za tím každý rok byly ze Stát ní ho fon du 
život ní ho pro stře dí vy psá ny do ta ce na ta ko vé dru hy sta veb. Pro
nás ob ča ny to bude zna me nat, že ne po třeb né věci a před mě ty
můžeme od vést do sběr né ho dvo ra a ne če kat, kdy bu dou při sta -
ve ny vel ko ob je mo vé kon tej ne ry. Ode bí rá ní ta ko vých věcí
a před mě tů pod lé há ur či tým pra vi dlům. Za tím je nom při bližná
cena stav by to ho to sběr né ho dvo ra je 3,5 mil. ko run a Stát ní
fond život ní ho pro stře dí při spí vá část kou 90 pro cent uzna tel -
ných ná kla dů. Do dal ší vy psa né vý zvy se ur či tě při hlá sí me.

Na jaře příští ho roku za čne me se stav bou dru hé eta py vý -
stav by inženýr ských sítí v lo ka li tě za ma teř skou škol kou na
pís ko vém hřiš ti. V této lo ka li tě vznik ne 7 sta veb ních par cel

s pro jekč ní ce nou za vý stav bu 5,2 mil. ko run. Vý bě ro vým ří ze -
ním na do da va te le sta veb ních pra cí bu dou fi nanč ní ná kla dy za
vý stav bu IS ur či tě vý raz ně nižší. Roz sah pra cí bude stej ný jako
při vý stav bě prv ní eta py, a to vý stav ba splaš ko vá ka na li za ce,
vo do vod, roz vo dy elek tric ké ener gie a ply nu, ve řej né osvět le ní, 
včet ně as fal to vé ko mu ni ka ce s od stav nou plo chou pro osob ní
au to mo bi ly, vše v při bližných dél kách 130 m. Par ce ly mají růz -
nou vý mě ru od 800 m2 až do 1100m2. Cenu za pro dej sta veb ních
po zem ků určí za stu pi tel stvo  po vy čís le ní veš ke rých fi nanč ních
ná kla dů spo je ných s tou to stav bou, nejdří ve však na jaře příští ho
roku.

Jis tě jste si na úřed ní elek tro nic ké nebo fy zic ké des ce
ÚM všimli zve řej ně né ho ná vr hu roz počtu městy se Ol bra -
mo vi ce na rok 2014. Na prv ní po hled se zdá, že roz po čet je
ve den do ztrá ty. Mohu Vás ujis tit, že tomu tak není. Do roz -
počtu se za po čí tá va jí část ky na pro jek ty, o kte rých víte,
ko lik bu dou ale spoň při bližně stát, ale za tím ne má te při slí -
be nou do ta ci. To je na pří klad stav ba sběr né ho dvo ra.

Náš sou čas ný fi nanč ní zů sta tek na ban kov ním účtu je
21 mil. ko run. V příš tím roce ur či tě za po jí me část těch to úspor
do vý stav by splaš ko vé ka na li za ce, ale při tom můžeme stá le
in ves to vat do dal ších pro jek tů.

Ně kte rým ma ji te lům ne mo vi tos tí, je jichž po zem ky jsou
ur če ny pro pl ně ní funk ce lesa a tyto po zem ky ne by ly v ob vo -
du po zem ko vých úprav, si mo hou  ma ji te lé po dat žádost na
Stát ní po zem ko vý úřad na je jich za mě ře ní a vy tý če ní. Po no -
vém roce, kdo bude mít zá jem, ať mě na vští ví na úřa dě
městy se, kde mu vy dá me tis ko pis žádos tí a pomůžeme s je -
jím vy psá ním. Na zá kla dě to ho to ur če ní po lo hy lesa vám
může od bor ný les ní hos po dář po vo lit tře ba těžbu dře va nebo
pro ře záv ku. Bez ta ko vé ho za mě ře ní to není možné.

 Vážení spo lu ob ča né, rád bych tou to ces tou jmé nem za stu -
pi tel stva městy se Ol bra mo vic po dě ko val všem or ga ni za cím
i jed not liv cům, kte ří or ga ni zu jí růz né kul tur ní, spo le čen ské
a spor tov ní akce pro naše ob ča ny. Ve li ce si této čin nos ti
vážíme a snažíme se ta ko vé ak ti vi ty pod po ro vat.

Za stu pi tel stvo městy se pro vás ob ča ny Ol bra mo vic při pra -
vi lo ta ko vý malý dá rek v po do bě ka len dá ře s fo to gra fie mi
Ol bra mo vic. Snažili jsme se o zdů raz ně ní sta veb ních do mi -
nant, kul tu ry a tra di ce. Ně kte ré fo to gra fie po skyt li jed not liv ci, 
jiné na fo til p. ing. Mi lan Vít a ten také celý ka len dář gra fic ky
upra vil. Dou fá me, že se ka len dář bude lí bit a pomůže nám lépe 
vní mat naše oko lí.

Vážení spo lu ob ča né, do vol te, abych vám jmé nem za stu -
pi tel stva městy se Ol bra mo vi ce po přál klid né a spo ko je né
prožití vá noč ních svát ku a do no vé ho roku 2014 spous tu spo -
ko je nos ti, štěs tí a hlav ně pev né zdra ví.  

RH

Informace starosty

Od za čát ku no vé ho škol ní ho roku uběh ly téměř 4 mě sí ce
a nejmlad ší žáci naší ZŠ a je jich ro di če mají své prv ní kro ky
ve ško le úspěš ně za se bou. Ne pro všech ny děti byl ná stup do
prv ní tří dy jed no du chý. Tak jak to bývá, s prv ním nad še ním
také při šly dny, kdy se ob je vi ly neuró zy, zvra ce ní a stesk po
ma min ce. Dnes však děti všech ny tyto obtíže pře ko na ly, ak -
tiv ně se za po ju jí do vy u čo va cí ho pro ce su, snaží se vzor ně
pl nit do má cí úko ly a pří pra vu na vy u čo vá ní. Od mě nou za
prá ci jsou růz né ak ti vi ty. Již v říj nu jsme se vy da li spo leč ně
s dru hou tří dou na cvi če ní v pří ro dě do Kub šic. Ces tu nám
sice zne pří jem nil stu de ný vítr, ale slu níč ko nás celé do po led -
ne ne o pus ti lo. Po spor tov ních sou těžích nám všem vy hládlo,
a tak hurá k ohniš ti na opé ká ní špe káč ků.

Ani v mě sí ci lis to pa du děti ne za há le ly. Ve li ce pou ta vé
a dob ro družné bylo vy stou pe ní šer mí řů a di va del ní před sta ve ní
v Mo rav ském Krum lo vě O Slu neč ní ku, Mě síč ní ku a Vě tr ní ku.

Čas ne ú pros ně ply ne. Není to pou ze zdá ní, ale je tomu tak. Už 
i děti v pr vou ce po zo ru jí, jak se dny krá tí a ve če ry bý va jí dlou hé.
Je tu mě síc pro si nec. Prv ňáč ci se již na u či li psát spous tu pís me -
nek, čtou celé věty. Za čí na jí se ob je vo vat prv ní po ku sy o psa ní
do pi sů pro Ježíška. Sta lo se již tra di cí, že děti z Kub šic vy stu pu jí
s krát kým Mi ku láš ským pro gra mem ve své obci.

Vá noč ní vý zdo ba nejen v ok nech, ale i roz sví ce ný stří br ný
smrk před naší ZŠ nám při po mí ná, že Vá no ce jsou již oprav du
za dveř mi. Všem pře je me ra dost né a kou zel né Vá no ce.

Mgr. Dana Šidlová, tř. uč.

Za jí ma vos ti z prv ní tří dy
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Z činnosti školy
Blíží se ko nec roku a s ním i jis tá re ka pi tu la ce toho mi nu lé -

ho a možná před se vze tí do roku na stá va jí cí ho. Než se
na dě je me, bude tady po lo vi na škol ní ho roku a s ním i hod no -
ce ní dětí.  Děti mají do ško ly cho dit rády. Dobrou ško lu dělá
dob rý uči tel, a pro to je zá sad ní mít mo ti vo va né uči te le. Bez
mo ti vo va né ho ře di te le, uči te le, žáka a ro di če to ne pů jde. 

Tlak na vý kon je v naší spo leč nos ti všu dypří tom ný v pod -
sta tě již od na ro ze ní, ale pla tí zná mé pří slo ví "vše ho s mí rou".
Ro di če si pře jí, aby je jich děti v těžké kon ku ren ci do sta teč ně
ob stá ly, pře hna né ná ro ky však mo hou vést k pro blé mům. Vý -
znam ný vliv na to, jak se ro di če sta ví k tomu, co vše má je jich
dítě zvlád nout, má pře de vším ro din né pro stře dí obou ro di čů
a je jich vlast ní před sta vy o tom, kde a jak se má je jich dítě re a -
li zo vat.

Cho vá ní sou čas ných dětí je ovliv ňo vá no fak tem, že děti
uplat ňu jí stá le více práv a na dru hé stra ně ne pl ní zá klad ní
a zce la sa mo zřej mé po vin nos ti. Ško la uplat ňu je pra vi dlo,
podle kte ré ho vy má há me, aby se děti cho va ly ur či tým způ so -
bem ale spoň ve ško le, tím ale ne re zig nu je me na ře še ní cho vá ní 
dětí ve svě tě mimo ško lu. Vstu pem do ško ly při jí má dítě kon -
krét ní roli a mělo by se podle ní cho vat. K vy cho va nos ti
ne do spě je dítě samo, mu sí me mu po mo ci, čas to do kon ce pro ti
jeho bez pro střed ním přá ním a zá jmům.                   

V krát kos ti o čin nost ško ly. V lis to pa du pro běh lo na ško le
prů běžné hod no ce ní pro spě chu a cho vá ní žáků. Na tříd ních
schůzkách byli ro di če in for mo vá ni o po stu pu při při jí ma cím
ří ze ní na střed ní ško ly a uči liš tě včet ně ví ce le tých gym ná zií,
o za po je ní na šich žáků do sbě ru kašta nů, o sbě ru pa pí ru. Ro di -
če se do zvě dě li, že na lyžař ský kurz mo hou zís kat pří spěv ky
od obec ních úřa dů. 

Žáci vy slech li před náš ky: 
Ne to lis mus - zá vis lost na so ci ál ních sí tích
Pra vi dla sluš né ho cho vá ní na ve řej nos ti i ve ško le 

Jed nat s lid mi je umě ní
Po ru chy příjmu po tra vy 
Ky ber ši ka na
I děti mo hou mít děti
Práv ní vě do mí
Děti zhlédly před sta ve ní Pře mys lov ci v po dá ní šer míř ské

sku pi ny Pern štej ni, s pí uč. Či háč ko vou na vště vu jí pra vi del ně
je den krát za dva mě sí ce di va dlo, na vští vi ly díl ny a vý sta vy
v M. Krum lo vě, zú čast ni ly se mis trov ství svě ta ve flor ba le
žen. Mi ku láš le tos ne cho dil v před ve čer, ale až 6. 12., aby o něj 
ne při šly děti, kte ré jely do di va dla.

Uči te lé mají možnost dal ší ho vzdě lá vá ní, z vel ké na bíd ky
se zdo ko na lu jí v AJ - pí uči tel ky D. Pe tr lo vá, M. Mar ti ná ko vá,
využití di gi tál ní fo to gra fie - pí uč. M. Mar ti ná ko vá, se mi nář
o od pa dech - pí uč. I. Su chán ko vá, mo der ní tren dy ve škol ním
stra vo vá ní - pí uč. Dan ci ge ro vá, in spi ra ce pro roz ví je ní čte nář -
ské gra mot nos ti v ho di nách - pí uč. L. Bo gne ro vá.

V tom to škol ním roce bu de me po řá dat ples - 1. 2. 2014.
Ples po řá dá me spo leč ně s úřa dem městy se Ol bra mo vi ce. Cí -
lem je zís kat pe ní ze do sdružení, pro to vás žádám o co
nej hoj něj ší účast. Na ple se před tan čí žáci 9. r. pod ve de ním
pí uči tel ky Su chán ko vé. Vě ří me, že se nám po da ří zís kat hod -
not né ceny do tom bo ly. Chci po dě ko vat spon zo rům, kteří
přispěli na sportovní činnost školy.

Součástí školy je i školní jídelna, mateřská škola a školní
družina.

Ředitel ství ZŠ pře je všem svým za měst nan cům, žákům
ško ly i je jich ro di čům har mo nic ké prožití vá noč ních svát ků
a do no vé ho roku pev né zdra ví a hod ně úspě chů. Pře ji vám,
abys te se do ká za li tě šit ze spo leč nos ti lidí, kte ré máte rádi
a s nimiž osla ví te le toš ní Vá no ce a Nový rok.

Mgr. Ladislav Ruibar

Ze škol ní jí del ny
Opět nám na stal ad vent ní čas, kte rý se kro mě ji ných tra dic

vy zna ču je  pří pra vou vá noč ní ho cuk ro ví a mno ha dal ších po -
chu tin, kte ré ur či tě v ná sle du jí cím ob do bí pro vo ní naše ku chy -
ně. Ty pic kým vá noč ním pe či vem je také vá noč ka.

Vá noč ka se pů vod ně vy vi nu la z bí lé ho ob řad ní ho chle ba
a její ovál ný tvar má při po mí nat dítě v za vi no vač ce.

V do mác nos tech se peče od 18. sto le tí. V ně kte rých ob las -
tech, těch "chud ších", se pek ly jen na Vá no ce a všich ni se na
pe či vo z bílé mou ky, ro zi nek, más la a mand lí ne smír ně tě ši li. 

Pe če ní do má cí vá noč ky však do pro vá ze ly jis té tra dič ní po -
stu py. Hos po dyň ka mu se la za dě lá vat těs to v bílé zá stěr ce
a šát ku, ne smě la mlu vit a při ky nu tí těs ta měla vy so ko po ska -
ko vat. Vá noč ka má sym bo lic ký vý znam, kdy prv ní upe če nou
vá noč ku musí do stat hos po dář, aby byla dob rá úro da, o Štěd -
rém dni se dává do byt ku, aby byl zdra vý. Při pá le ná vá noč ka
věš ti la ne zdar na příští rok.

Za ko lek tiv škol ní jí del ny pře ji, ať i na va šem štěd ro ve čer -
ním sto le leží me do vě zla tá vá noč ka a také šťas t né prožití na -
stá va jí cích svát ků.
Pro in spi ra ci při klá dám re cept na vá noč ku:
l 60 dkg mou ky (2/3 po lo hrubé a 1/3 hlad ké)
l 12 dkg cuk ru kru pi ce
l 12 dkg más la
l 2 žlout ky
l 250 ml mlé ka

l 3,6 dkg droždí
l 6 dkg ro zi nek
l po krá je né man dle dle chu ti
l 1 va nil ko vý cukr
l ci t ro no vá kůra
l men ší hrst soli
1. Při pra ví me si kvá sek z droždí, tro chy cuk ru, mou ky a

vlažného mlé ka.
2. Než nám kvá sek vy běh ne, dáme do mísy změk lé más lo,

cukr, žlout ky, va nil ko vý cukr a ci t ro no vou kůru a ušle há me.
Do mísy při dá me kvá sek a po stup ně při sy pá vá me mou ku se
solí. Při dá me také ro zin ky a mandle a vypracujeme těsto.

3. Těs to ne chá me ky nout při bližně dvě ho di ny.
4. Těs to si ješ tě tro chu pro pra cu je me na válu. Uple te me vá -

noč ku - těs to roz dě lí me na vět ší a men ší po lo vi nu, z vět ší po lo -
vi ny vy tvo ří me 4 pra me ny  na zá klad. Men ší po lo vi nu
roz dě lí me také na 4 díly, 3 díly na pro střed ní pa tro a po sled ní
díl ješ tě roz půlí me na vr šek.

5. Do uple te né vá noč ky za pích ne me na ně ko li ka mís tech
špej le (aby se nám ne roz je la) a ne chá me ješ tě půl ho di ny ky -
nout.

6. Na ko nec ji po tře me vej cem, po sy pe me man d le mi a pe -
če me v trou bě vy hřá té na cca 180 stup ňů při bližně 40 mi nut.

Jitka Doubková, vedoucí ŠJ
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Star ší děti z míst ní ma teř ské ško ly, tedy Slu níč ka a Brouč -
ci, se v pá tek 8. lis to pa du vy pra vi ly za ne tra dič ním po zná vá -
ním. Je jich cí lem byla ex kur ze v br něn ské hvězdár ně na Kra ví
hoře. Po do po led ní sva čin ce jsme se vy da li au to bu sem směr
Brno. Slu níč ko v ten to den krás ně hřá lo a zpes t řo va lo nám tak
dobrou ná la du. 

Po pří cho du do pla ne tária nás pan prů vod ce od ve dl do
nově zre kon stru o va né ho sálu di gi tária. Usa dil nás do no -
vých po lo ho va tel ných se da ček a my už jsme s ne tr pě li vos tí
oče ká va li nové zážitky. Po uví tá ní nám byla puš tě na pro jek -
ce mapy hvězd né ob lo hy, na kte ré nám byly uká zá ny nej -
růz něj ší sou hvězdí s od ka zem na roč ní ob do bí. Ko lem nás
byla všu de tma a nad námi bylo nebe po se té hvězda mi a pla -
ne ta mi. 

Po pro jek ci při šla už ko neč ně po hád ka s ná zvem: Kou zel -
ný útes Ka luo ka’hina. Pří běh jsme sle do va li z ne tra dič ní per -
spek ti vy jako by chom byli pod moř ským dnem a vše sle do va li
všu de oko lo. Ten to ne tra dič ní pa no ra ma tic ký po hled nás pří -
mo fas ci no val. Sál di gi tária nás po hl til nejen svým uni kát ním
ob ra zem, ale i do ko na lým zvu kem, kte rý nás ob lé hal ze všech
úhlů. I když jsme se tro šič ku báli tmy a ob čas ných zvu ků moř -
ské ho dna, zhléd nu tí této uni kát ní po hád ky mělo své zvlášt ní
kouz lo, na kte ré se jen tak ne za po mí ná. Před stav te si, že ležíte

a nad Vámi se přes ce lou ko pu li di gi tária ode hrá vá pří běh zá -
chra ny moř ské ho úte su. Se dě li jsme v té tmě a při pa da li jsme si 
jako v prů hled né po nor ce, kte rá ovšem ne plu je ve vodě, ale
pod moř ský svět sle du je pod moř ským dnem. 

Pří běh ry bič ky Prc ka a pi lou na Jake nám uká zal, jaké to je,
když nám na sobě záleží. Zá ro veň nám uká zal, že když chce -
me, dokážeme všech no na svě tě, i když to ně kdy zna me ná
strach a oba vy z ne zná mé ho. Hle dá te i Vy něco, čím chce te
zpes t řit každo den ní ko lo běh živo ta? Pak roz hod ně ne vá hej te
a na vštiv te nově zre kon stru o va né pro sto ry pla ne tária v Brně.
Vě ří me, že ne bu de te zkla má ni a že Vás tato ná vštěva obo ha tí
o nové po znatky. Vaše ra to les ti bu dou nad še né a Vy bu de te
mít dob rý po cit, že jste do ká za li vy kouz lit úsměv na tvá řích
Va šich nej bližších. 

Pla ne tári um na bí zí bo ha tě pro pra co va né pro gra my pro
celé vě ko vé spek t rum, takže každý si na jde to své. Za zmín ku
za jis té sto jí i po zo ro vá ní hvězd né ob lo hy da le ko hle dem. 

Po drob ný pro gram a vše, co po tře bu je te vě dět na jde te na
in ter ne to vých strán kách: www.hvezdarna.cz . Také naše ško -
lič ka se již teď těší na dal ší pro gra my z díl ny br něn ské ho pla -
ne tária.

Bc. Petra Šeinerová

Vý pra va za ne tra dič ním zážit kem

http://www.hvezdarna.cz
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V le toš ním roce máme v naší 
škol ce ote vře né opět tři tří dy -
Ku řát ka, Brouč ky a Slu níč ka.

Za tím co  Slu níč ka a Brouč ky 
na vště vu jí děti všech vě ko vých
před škol ních sku pin, do Ku řá tek 
jsou za řa ze ny jen ty nej men ší
děti - do tří let. Cel kem máme
v le toš ním roce při ja to 70 dětí.
Při pra vi li jsme pro ně bo ha tý
pro gram, ve kte rém ne chy bí na -
pří klad ná vštěva pla ne tária, jar ní 
vý let, di va del ní , kon cert ní  a jiná 
kul tur ní vy stou pe ní. Již tra dič ně
po zve me ro di če do škol ky na
"Vá noč ní tvo ře ní a zpí vá ní". Na
jaře ne za po me ne me při pra vit
malé dá reč ky pro se ni o ry, při -
pra vu je me také be síd ku s
pře k va pe ním pro ma min ky a ba -
bič ky a spous tu dal ších akcí.

Záleží nám na tom, aby se děti 
ve škol ce cí ti ly dob ře, pro to se snažíme tří dy stá le vy lep šo vat,
mo der ni zo vat a do pl ňo vat o nové hrač ky, vy ba ve ní i učeb ní po -
můc ky od po ví da jí cí vě ko vým zvlášt nos tem dětí. V le toš ním roce 
jsme po ří di li nové sto leč ky a žid lič ky, nové šat ny, na Vá no ce ne -
bu dou chy bět nové hrač ky a po můc ky i sta veb ni ce. Po celý tok
škol ku zdo bí me vý tvar ný mi vý kre sy i vý rob ky dětí, takže je u nás 
po řád něco no vé ho k vi dě ní.

Ještě jed nou chce me po dě ko vat za stu pi tel stvu Ol bra mo vic 
za do kon če ní krás né škol ní za hra dy, kte rá se oprav du moc po -

ved la a děti jsou na ní spo ko je né a šťas t né.
 Také dě ku je me ve de ní ško ly za vstříc nost, ocho tu a spo lu -

prá ci.
Rok 2013 po ma lu kon čí. Do toho no vé ho, dvou ti sí cí hočtr -

nác té ho, vám pře je me hlav ně hod ně zdra ví, ale ne bu de ško dit
tro chu toho štěs tíč ka a po ho dy. Tak ať se nám daří.

 Za všechny děti i zaměstnance MŠ
Hana Bučková

Zprá vy z naší ško lič ky pro nej men ší dě tič ky

Milí přá te lé,
opět je tu před vá noč ní čas a s ním i blížící se zá věr roku.

Pro to jako ob vyk le na bí zím pár in for ma cí.
Po sled ní ad vent ní ne dě le le tos bude 22. 12., a v ten to den

od po led ne v 16 ho din bude pří ležitost ke svá tos ti smí ře ní. Jako 
vždy při je de ješ tě dal ší kněz. Po sled ní ad vent ní tý den bude
vel mi krát ký, pro tože Štěd rý den je už v úte rý. Ve čer bude
v ob vyk lý čas, tedy ve 22 ho din, "půl noč ní" mše sva tá. Ve stře -
du, na slav nost Kris to va na ro ze ní, bude bo ho služba v 10 ho -
din, stej ně tak v ne dě li 29. 12., po tom na Nový rok 1. 1. 2014,
kdy sla ví me svá tek Mat ky Boží a v ne dě li 5.1., kdy bude bo ho -

služba spo je ná s žehná ním Tříkrá lo vé vody, kří dy, ka didla
a zla ta. Ani le tos ne vy ne chá me žehná ní vína, kte ré bude zase
o svát ku sv. Jana, tedy v pá tek 27. 12. v 18 ho din. Za čne me
v kos te le a po tom se pře su ne me do vy hřá té ho sálu.

Chtěl bych vzpo me nout před náš ku paní MUDr. Vi o ly Svo -
bo do vé o eu ta na zii a úctě k živo tu, kte rá byla po měr ně sluš ně na -
vští ve ná a byla při ja ta vel mi po zi tiv ně. Ná roč né téma bylo
po dá no vel mi pro fe si o nál ně, ale i vel mi lid sky. Mám v plá nu paní 
dok tor ku po zvat ješ tě jed nou, pro tože její zá so ba zku še nos tí
z hos pi ce je snad ne vy čer pa tel ná a sto jí za to si ji po slech nout.

I v roce 2014 bu de me po kra čo vat s dět ský mi bo ho -
službami, ne chá me to opět na prv ní ne dě li v mě sí ci v 10 ho din, 
včet ně ná sled né ho po se ze ní v sále.

S blížícím se kon cem roku bych rád po dě ko val všem, kdo
se jak ko liv po dí le li na živo tě far nos ti. Udě la lo se hod ně hez ké
prá ce, opět mno ho ná vštěv od nás i ze svě ta ob di vo va lo náš
krás ný kos tel, opra ve nou fa sádu fary, krás ný zpěv při bo ho -
službách… Vě řím, že i na stá va jí cí rok bu de me ve všem za po -
ča tém po kra čo vat. Ani ne vím, jest li jsem zmi ňo val osob nost
papeže Fran tiš ka. Snad každý za re gis tro val jeho exis ten ci
a jeho vel mi sym pa tic ké pro je vy a po sto je. Vě řím, že i jeho
při či ně ním může mno ho lidí na jít ces tu do círk ve, do kos te la,
k víře, pro tože to všech no pre zen tu je vel mi pros tě, prav di vě
a vel mi lid sky, a tak ula mu je mno hé hro ty, kte ré dřív byly vůči 
círk vi či víře na mí ře ny. Já se o to snažím také, ale papežův hlas 
je pře ce jen sil něj ší.

Pře ji vám pře krás né Vá no ce a rok 2014 ať je plný po ko je, 
zdra ví a Božího požehná ní pro každého z nás.

Váš farář Jan Fiala

Zprávy z farnosti
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Ohléd nu tí za le toš ním rokem
Le toš ní rok byl ve zna me ní vý ro čí vel kých udá los tí, kte ré

měly zá sad ní vý znam pro exis ten ci celé Ev ro py a na še ho stá tu. 
Ale my jsme se spí še za bý va li zá pla vou růz ných "všed ních"
udá los tí - kri zí vlá dy, vo leb, soud ních pro ce sů, me di ál ních
kauz a štva vých kam pa ní pro ti ko mu ko liv (stra nám, fir mám,
círk vím i zdra vé mu ro zu mu), a pros tě toho vše ho, co je ve de no 
sna hou uchvá tit moc, zís kat pe ní ze a co nás na ko nec vede jen
k na dá vá ní, skep si a ne dů vě ře k in sti tu cím, círk vi i ja kým ko liv 
vel kým myš len kám. A tak dnes můžeme jen tiše zá vi dět na šim
před kům je jich svo bo du, kdy si těžkou pra cí za bez pe čo va li
svou obživu, ale ne by li v ta ko vé míře zá vis lí na svých za měst -
na va te lích, bru sel ské agen dě, stá tu a jeho po li ti ce a tom všem,
co nás dnes tíží a pro ti čemu jsme ví ce mé ně bez moc ní.

Z vel kých a vý znam ných vý ro čí zde zmí ním pro naši vlast
zce la zá sad ní his to ric kou udá lost, kte rou byl před 1 150 lety pří -
chod sva tých Cyri la a Me to dě je z by zant ské Kon stan ti no po le
k nám na Vel kou Mo ra vu. To mu to vý ro čí byla v mé di ích pře ce
jen vě no vá na ja ká si po zor nost. Já bych se zde však rád zmí nil
o vý ro čí da le ko vý znam něj ším, kte ré po téměř 1700 let, až
dodnes zce la zá sad ně ovliv ni lo ce lou Ev ro pu. Přes to bylo na -
šimi mé dii téměř zce la opo mi nu to. Je to vý ro čí 1700 od vy dá ní
tzv. Mi lán ské ho edik tu, kte rým sva tý cí sař Kon stan tin v řím ské
říši za sta vil pro ná sle do vá ní křesťan ství a po sta vil je na ro veň
ostat ním po vo le ným nábožen stvím. Osla va to ho to vý ro čí pro -
běh la 6. říj na v Srb ském měs tě Niš, kde se cí sař Kon stan tin na -
ro dil. Čím byl ten to edikt vy da ný r. 313 tak vý znam ný?

Křesťan ství za ča lo být pro ná sle do vá no prak tic ky ihned po
svém zro du - nej prve židy a po slé ze řím ským stá tem, kte rý si
po vši ml sku teč nos ti, že křesťané zá sad ně od mí ta jí při ná šet
obě ti mod lám a uctí vat růz né bohy, kte ří byli sou čás tí stát ních
kul tů. Sku teč nost, že křesťané považují svou víru za ne slu či -
tel nou s po han stvím, vní mal řím ský stát jako pro jev je jich ne -
lo a jál nos ti, a pro to považoval křesťany za ne přá te le cí sa ře
a řím ské říše. Prv ní kr va vé per se ku ce křesťanů ze stra ny řím -
ské ho cí sa ře se da tu jí od 17. čer ven ce r. 64, kdy vy pu kl v Římě
požár, kte rý tr val 6 dní a 7 nocí, a jehož ná sled ky byly hroz né.
Aby se očis til od po de zře ní ze žhář ství, ozna čil cí sař Nero za
vi ní ky požáru křesťany, a ná sled ně pro ti nim ob rá til hněv lidu.
Po msta na křesťanech byla pá chá na způ so by tak kru tý mi a ne -
lid ský mi, jak to jen lid ská vy na lé za vost dokáže vy mys let.

Pak ale na stal do r. 94 re la tiv ní klid a dal ší dlou ho do bé pro -
ná sle do vá ní bylo za há je no až edik tem cí sa ře Tra já na. Tra já -
nův edikt sice sta no vu je, že křesťané ne ma jí být ak tiv ně
vy hle dá vá ni ani ne ma jí být na ně při jí má na ano nym ní udá ní
(což se však v pra xi pří liš ne do držova lo), ale když jsou usvěd -
če ni, mu se jí být po tres tá ni (mys lí se: usmr ce ni). Od této doby
bylo zlo či nem pou hé při hlá še ní se ke jmé nu "křesťan".
Křesťanům bylo při su zo vá no veš ke ré zlo, všech na ne štěs tí
a ka tastro fy. Byli po klá dá ni za ne přá te le stá tu i lid stva. Byli
po pra vo vá ni nej bo les ti věj ší mi a nej zdlou ha věj ší mi způ so by.
Je jich usmr co vá ní se pro vá dě lo pro zá ba vu "po čest ných ob ča -
nů". Kam se na ráz po dě la ta pro slu lá řím ská spra ve dl nost
a "práv ní stát"? Podle od bor ní ka na de mo gra fii křesťan ství
Da vi da B. Bar ret ta bě hem dvou ti síc let exis ten ce křesťan ství
pro svou víru za hy nu lo asi 70 mi li ó nů křesťanů, z toho však asi 
45 mi li o nu v prů bě hu 20. sto le tí(!). So ci o log Mas si mo In tro -
vigne upo zor ňu je, že je to stříz li vý od had a sku teč né čís lo
může být o hod ně vyš ší. A na víc to ne vy po ví dá nic o jiné for -
mě útla ku, než je za bí je ní. 

To vše ukon čil cí sař Kon stan tin, kte rý se v Niši - teh dy
řím ském měs tě Nais sus – ně kdy mezi lety 272 až 285 na ro dil.
S jeho ot cem Con stan ci em, ve li te lem řím ských vojsk, se pojí
za jí ma vá his tor ka. Jed nou se chtěl pře svěd čit o spo leh li vos ti
svých dů stoj ní ků. Ne chal je pro to na stou pit a za ve lel: "Kdo
z vás je křesťan, ať vy stou pí z řady!" Část vo já ku uči ni la krok
vpřed z řady. Byl to od nich ob rov ský pro jev od va hy, pro tože

všich ni měli před oči ma veš ke ré to kr va vé pro ná sle do vá ní
křesťanů, kte ré se teh dy běžně dělo. Za chví li Con stan ci us
svůj roz kaz ješ tě zo pa ko val. A opět dal ší odvážliv ci uči ni li
krok vpřed. V ce lém tá bo ře na sta lo hro bo vé ti cho. Každý s na -
pě tím če kal, co je jich přís ný, ale zá ro veň spra ved li vý ve li tel
teď uči ní. Po chví li Con stan ci us roz vi nul pa py rus, kde měl taj -
ný se znam křesťanů ve svém voj sku a za čal číst jmé na, po čí na -
je od nej vyš ší hod nos ti: "Quin te Fá bie, ty jsi pře ce křesťan!
Ne na le zl jsi však od va hu se při znat, a pro to bu deš de gra do ván. 
Když jsi schop ný zra dit své ho Pána, byl bys scho pen zra dit
i Řím! Ju lie Naso, i ty bu deš scho pen zra dit Řím, jako jsi teď
zra dil své ho Boha. De gra du ji tě!" A tak po stup ně vy lou čil z ar -
má dy zrád ce víry a vy hlá sil, že dů vě řu je jen křesťan ským dů -
stoj ní kům a vo já kům, pro tože za cho va li věr nost své mu
pře svěd če ní až k smr ti. 

O jeho synu, Kon stan ti no vi, je zase zná mo, že před roz ho -
du jí cí bitvou (26. říj na 312) - jak svěd čí teh dej ší his to rik Eu se -
bi os - spat řil na nebi ho ří cí kříž a ná pis: "En tútoi níka"
(v tom to zna me ní zví tě zíš). A zví tě zil. Tím za ča la nová -
křesťan ská - epo cha Říma, Ev ro py i svě ta. 

Po roce 313 za há jil sv. Kon stan tin pro mě nu řím ské říše
z po han ské na křesťan skou. O křesťan ství pro hlá sil, že je "nej -
zá kon něj ším a nej svě těj ším" nábožen stvím. To však ne zna -
me ná, že z něj uči nil je di né stát ní nábožen ství, jak je to ob čas
myl ně in ter pre to vá no. Pro tože sta rý Řím cí sa ři jako hlav ní
měs to řím ské říše z vo jen ské ho hle dis ka ne vy ho vo val, založil
cí sař nové hlav ní měs to Kon stan ti no pol, nebo-li Nea Roma -
Nový Řím, dneš ní Is tanbul, kte ré vy bu do val na mís tě roz pad -
lé ho řec ké ho měs teč ka By zan ti on. To se pak sta lo prv ním
křesťan ským měs tem svě ta. Sám cí sař Kon stan tin se však dal
po křtít až tři dni před smr tí a ze mřel jako křesťan r. 337. 

Mi lán ský edikt zna me nal pro cír kev za sta ve ní vy hla zo vá ní 
křesťanů a to byla vý znam ná úle va pro cír kev ní život, kte rý se
po tak dlou hé době "pod zem ní čin nos ti" mohl za čít svo bod ně
roz ví jet. Avšak tím, že se křesťan ství sta lo jed ním z uzná va -
ných stát ních nábožen ství, s nimž zjev ně sym pa ti zo val i cí sař,
tak zís ka lo ja ký si punc spo le čen ské pres tiže. Od té doby v něm 
pro to za čí ná pů so bit duch ze svět ště ní a po kle su mo rál ky
křesťanů. Do círk ve za ča li vstu po vat lidé, kte rým ne šlo o víru,
ale pod pláš těm vnějš ko vé zbožnos ti si snažili zís kat po sta ve -
ní, bo hat ství a moc. Na to cír kev vzá pě tí za re a go va la roz ma -
chem mniš ství, kte ré se snažilo v poušt ních ko mu ni tách
udržovat mo rál ní to nus pr vot ní ho křesťan ství, vy so kou mrav -
nost a hlav ně in ten zi tu du chov ní ho živo ta. Ten to boj mezi sku -
teč nou zbožnos tí a tou hou po moci a slá vě pro bí há dodnes,
ovšem není to svě dec tví o ně ja ké "ne správ nos ti" křesťan ské
víry, nebo "špat nos ti" círk ve, ale je to jen dů kaz boje, kte rý
pro bí há v ce lém lid stvu. Je to boj na život a na smrt, re spek ti ve
boj o věč ný život a věč nou smrt v naší sku teč né vlas ti, kte rá za -
čí ná za pra hem na še ho tě les né ho bytí. 

V ná sle du jí cích vá noč ních svát cích se pro každého, kdo
jen tro chu chce, v Na ro ze ní Ježíše Kris ta v Bet lémě, ote ví rá
po hled na ten to dru hý a věč ný svět. To je také sku teč ný vý -
znam to ho to svát ku, jak jej po ce lou naši ti sí ci le tou his to rii sla -
vi li naši křesťan ští před ci. 

Za ce lou naší Pra vo slav nou cír kev ní obec, pře ji všem
oby va te lům Ol bra mo vic dů stoj né a svá teč ní prožití Vá noc
a mno ho Božího požehná ní v no vém roce.

prot. Karel Podracký
Pro gram vá noč ních bo ho služeb v kap li sv. Cyri la a Me to dě je:
24. 12. 2013 - Štěd rý ve čer - slav nost ní bo ho služba v 16.00 hod.
25. 12. 2013 - Na ro ze ní Páně (podle gre go ri án ské ho ka len dá -
ře) - sv. li tur gie v 9.00 hod
5. 1. 2014 - Ne dě le sva tých otců - sv. li tur gie v 9.00 hod
6. 1. 2014 - Štěd rý ve čer (podle ju li án ské ho ka len dá ře) - slav -
nost ní bohoslužba. 
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Kaňka informuje Společenská 
kronika

Život ní ju bi lea
(le den  -  bře zen  2014)
No vot ný Ma těj           81  let
Ju de xo vá Dra ho mí ra   82  let  
Ho lát ko An to nín       75  let
Ho la so vá Vik to rie        87  let
Doub ko vá Anna         70  let
Hyble ro vá Anna     87  let
Hejda Lu bo mír       82  let
Re mi ášo vá  Ele na 70  let
Slá mo vá Ma rie          81  let
Žáko vá Ma rie          84  let
Sva tuš ko vá  An to nie 83  let   
Na ro ze né děti

Ple va čo vá Ve ro ni ka
Po hyb oby va tel+sta tis ti ka

K 1. 1. 2013 bylo k tr va lé mu po by tu
v městy si hlá še no 1057 oby va tel.

Do 11. 12. 2013 se při hlá si lo 54 osob
a od hlá si lo 20  osob.

Na ro di lo se 9 dětí a ze mře lo 5 osob.
K 11. 12. 2013 máme 1095 oby va tel.
Tr va lý po byt v městy si si na jiné čís -

lo po pis né změ ni lo 34 osob.
(Zvy šo vá ní po čtu oby va tel můžeme

při číst nově po sta ve ným ro din ným do mům 
i nově na stě ho va ným oby va te lům do stá -
va jí cích uvol ně ných domů.)

V roce 2014 bude mít věk 80 a výše
cel kem 29 osob, z toho:

80  let  =  3  oso by
81  let  =  5  osob
82  let  =  6  osob
83  let  =  2  oso by
84  let  =  3  oso by
85  let  =  3  oso by
86  let  =  3  oso by
87  let  =  3  oso by
89  let  =  1  oso ba

Radmila Hyblerová
matrika a ev i dence osob

Ši kov né ruce při pod zim ním vy rá bě ní
V loň ském roce skli di lo od po led ne s vy rá bě ním oz dob vel ký úspěch. Pro to jsme

se roz hod li toto le tos  zo pa ko vat. Na faře si čle no vé Kaň ky při pra vi li ně ko lik vý rob -
ků, kte ré děti men ší i vět ší moh ly bez pro blé mů zho to vit. Zdo bi ly se vě neč ky,
stří ha ly se oz do by do kvě ti ná čů nebo se vy ře zá va ly dýně. Asi hlav ním zá jmem se
opět sta la ke ra mi ka. Je za jí ma vé a krás né sle do vat, jak podle jed no ho ná vr hu vzni ká
spous ta je di neč ných ko ček, ježků či ji ných zví řá tek. Na víc mno hé děti ani ne če ka jí
na vzo ry a snaží se vy mo de lo vat svo je vlast ní. Paní uči tel ka Va cu lí ko vá se pak po -
sta rá o vy pá le ní a do kon če ní každého vý tvo ru. U prá ce ni kdo ne tr pěl hla dem ani
žízní, ne do stat kem po hy bu ani zby teč nou čis to tou své ho odě vu. Po kud bylo sly šet
ště be tá ní a smích, vě dě li jsme, že je vše v po řád ku a možná příští rok se zase sejde me
u za le pe né ho sto lu s nůžkami nebo hlí nou.

Ad vent   
Na za čá tek le toš ní ho ad ven tu při padlo krás né da tum 1. pro sin ce. Spo leč ně s dět -

mi jsme roz sví ti li lam pi o ny a vy ra zi li na okružní pro cház ku. V cíli u ško ly jsme se
shro máždili u smr ku, kte rý už ně ko li ká tý rok sym bo li zu je za čá tek vá noč ní ho času.
Te prve roz sví ce ním za čí ná ad vent. Ne chy bě lo ani vo ňa vé ob čer stve ní pro malé
i vel ké. Děti z pě vec ké ho sbo ru při da ly do vá noč ní at mo sfé ry pár vá noč ních pís ní
a snad s pěk ným po ci tem a mi lým zážit kem jsme se ro ze šli do svých do mo vů.
Každým rokem si ří ká me - už zase bu dou Vá no ce, ten rok tak rych le ute kl… Je to tak. 
A tak si přej me, aby ten dal ší byl klid ný, ať se k sobě cho vá me sluš ně a užívá me si
vše ho dob ré ho ve zdra ví.

Tě ší me se na vás na dal ší plá no va né akci, ten to krát v kos tý mech a pře vle cích už
v no vém roce 2014.

o. s. Kaňka

Kaň ka - pod trženo, se čte no 
V ten to před vá noč ní čas  se slu ší zre ka pi tu lo vat naši čin nost v tom to roce. Máme

za se bou ně ko li ka le tou čin nost v po řá dá ní kul tur ních akcí pro děti i mlá dež. Jako
každé or ga ni za ci, kte rá tzv. za čí ná na ze le né lou ce, ani nám se zpo čát ku ne vy hnu ly
pro blé my, ať už po řa da tel ské ho rázu nebo ne do stat ku čle nů. Nyní se nám po da ři lo
vše pře ko nat a sdružení je opět v plné síle. 

Rádi by chom vás též se zná mi li s ná roč nos tí po řá dá ní akcí. Na mát kou vy bí rá me
zá jezd do Leš né s ná vště vou le tec ké ho mu zea Vyškov. Jak jis tě víte, děti měly do -
pra vu i vstup né zdar ma, do spě lí pla ti li pau šál 450 Kč. Ná kla dy se tedy vy špl ha ly na
14.010 Kč , pří jem byl 8.550 Kč. Dále zde uvá dí me pod zim ní díl nič ky na faře, kde si
děti vlast ní ma ru ka ma vy ro bi ly vá noč ní oz do by, vě neč ky, vy ře za ly si stra šá ky
z dýní a tvo ři ly fi gur ky z hlí ny. Zde se po se čte ní veš ke ré ho ma te ri á lu část ka za sta vi -
la na 7127 Kč, pří jem byl 2724 Kč, z toho dob ro vol né vstup né či ni lo 561 Kč. 

Jak je vid no, po řá dá ní kul tu ry je po měr ně ná roč né. Sdružení není vý dě leč ná or -
ga ni za ce. Jeho pro voz je za jišťován pou ze z pří spěv ků čle nů, darů a pří pad né ho
vý děl ku. Zde je vhod né po zna me nat, že čle no vé svou prá ci po sky tu jí bez plat ně a ve
svém vol ném čase.  Bohužel, fi nanč ní re ce se za sáh la i ob last kul tur ní ho živo ta. 

Mezi naše stá lé pří z niv ce pa t ří na pří klad paní Vážano vá a její ob chů dek. Dě ku je -
me jí tou to ces tou za pro je ve nou dů vě ru a pa t ří jí náš ve li ký dík. 

Také je na mís tě vy zdvih nout spo lu prá ci na příč míst ní mi spol ky. Ať už se jed ná o 
vi na ře, hasi če nebo so kol, vždy si vzá jem ně pomůžeme a vy ho ví me. Po chva lu si za -
slouží i po cho pe ní a pod po ra ze stra ny za stu pi te lů v čele s pa nem sta ros tou. 

Ale nyní do sti nářků, a ra dě ji se po dí vá me - ale spoň ná zna kem -  na to, co nás
čeká v příš tím roce. Naši se zo nu za há jí již tra dič ní maš kar ní bál, kte rý se u dětí těší
vel ké ob li bě. Rádi by chom též uspo řá da li pěší tu ris tic ký vý let "Ol bra mo vic ká šlá po -
ta". Cí lem ces ty by se na pří klad moh lo stát mi ni mu ze um na Leskou ně. Jako jed nu
z hlav ních udá los tí roku 2014 ze živo ta Kaň ky považuje me usku teč ně ní zá jez du do
ZOO Pra ha. Před běžně plá nu je me ter mín na pře lo mu jara a léta. Je li kož se jed ná
o cel ko vě ná roč nou akci jak po řa da tel sky, tak fi nanč ně, bu de me již nyní rádi za vaše
při po mín ky a pod ně ty. Tyto můžete sdě lit buď čle nům sdružení, nebo na naše strán -
ky www.oskanka.webnode.cz. 

Dě ku je me za vaši le toš ní pří zeň, pře je me každému z vás jen to nej lep ší do no vé -
ho roku i mno ho úspě chů v za měst ná ní i v osob ním živo tě. Zá ro veň se tě ší me na
se tká ní se vše mi z vás na prv ní akci v roce 2014, na maš kar ním ple se. 

František Šidlo, člen o. s. Kaňka

http://www.oskanka.webnode.cz
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Z čin nos ti TJ Ol bra mo vi ce - od díl ko pa né
Po sled ní zá pa sy pře de hrá va né ho jar ní ho kola o ví ken du

9. - 10. 11. 2013 ukon či ly pod zim ní část sou těží roč ní ku
2013/2014, or ga ni zo va ných Okres ním fot ba lo vým sva zem
Zno jmo. Všech na naše mužstva mají zim ní pře stáv ku, ve kte -
ré bu dou od po čí vat a po no vém roce na bí rat sílu a kon di ci pro
dru hou po lo vi nu roč ní ku. Pojď me se struč ně po dí vat, jak se
jim da ři lo v uply nu lé čás ti sou těže a s ja ký mi vy hlíd ka mi bu -
dou na stu po vat do jar ních bojů. 

 Za čnu ten to krát od na šich nej men ších na dě jí. Po del ší pře -
stáv ce se opět do sou těže po da ři lo při hlá sit mužstvo
pří prav ky. Nej vět ší zá slu hu na tom mají tre né ři Pe šík Petr
a Tau vin kl Aleš, kte ří do ká za li na hřiš tě při lá kat spous tu dětí,
celý rok je při pra vo vat, za re gis tro vat a zor ga ni zo vat tak, aby
byli schop ni na stu po vat na sou těžní utká ní. Po dě ko vá ní pa t ří
také dal ším ak tiv ním čle nům a fot ba lis tům, kte ří jim v tom po -
má ha li. Je vi dět, že když je vůle, tak jde spous ta věcí
usku teč nit. Ne smím za po me nout také na ro di če dětí, kte ré se
za jí ma jí o to, co je jich ra to les ti na hřiš ti dě la jí, při jdou se po dí -
vat na tré nink a hlav ně jim fan dit na sou těžní utká ní. Je to
vel ká pod po ra pro malé fot ba lis ty a také pro tre né ry. Vý sled ky 
v této ka te go rii nejsou roz ho du jí cí, ale pro úpl nost tro cha sta -
tis ti ky. Mužstvo pří prav ky ode hrá lo v okres ní sou těži sk. D
cel kem 10 utká ní z toho 1x vy hrá lo, 1x re mi zo va lo a 8x od chá -
ze lo ze hřiš tě poraženo. Se skóre 13:95 a zis kem 4 bodů bude
star to vat do jar ní čás ti roč ní ku z 9. mís ta. 

 Mužstvo žáků ve de né tre né rem Mar ti nem Am brožem hrá lo 
v okres ní sou těži sk. B. Ode hrá lo 7 zá pa sů, ve kte rých vstře li lo
22 bra nek a obdrželo 20. Ve 2 utká ních vy hrá lo, 1 zre mi zo va lo
a 4x pro hrá lo. Zís ka lo tak 7 bodů, což sta či lo na 6. mís to v ta bul -
ce. Jis tě mi každý dá za prav du, že pod chy ce ní mla dých ta len tů
v pří prav ce je dob rým kro kem ke zlep še ní vý sled ků v ka te go rii
žákov ské ho mužstva, roz ší ře ní člen ské zá klad ny a ná sled ně
i pro bu dou cí roz voj ol bra mo vic ké ko pa né. 

 Na ším vý sled ko vě nej lep ším mužstvem v pod zim ní čás ti
roč ní ku je mužstvo do ros tu. Za čí ná se zú ro čo vat prá ce tre né rů
Pet ra De jda ra a Mar ka Svět lí ka. Po hu be ných le tech, kdy své
sou pe ře do ros ten ci sle do va li z kon ce ta bu lek a zlep še ní tré nin -
ko vé mo rál ky se snad blýská na lep ší časy a mužstvo by se
moh lo zno vu ob je vit tře ba i v boji o pře bor ní ka okre su. V půl ce
sou těže v Okres ním pře bo ru do ros tu za u jí má v ta bul ce 4. mís to, 
z ode hra ných 14 utká ní 7 vy hrá lo, 3x re mi zo va lo a 4x pro hrá lo,
se skóre 34 : 23 tak vy bo jo va lo 24 bodů a ne být ně ko li ka zby -
teč ných ztrát, moh lo být je jich po sta ve ní ještě lep ší. 

 B mužstvo do spě lých hra jí cí zá klad ní IV. tří du B ode hrá lo 
na pod zim 10 utká ní ve kte rých zís ka lo 14 bodů za 4 vý hry
a 2 re mí zy, 4x vy šlo bo do vě na prázd no, tedy poraženo. V ta -
bul ce za u jí má 7. mís to se skóre 18 : 17. O smys lu to ho to
mužstva se stá le ve dou spo ry, můj osob ní ná zor je, že B má
stá le v na šem fot ba le mís to. 

 A mužstvo do spě lých po se stu pu z okres ní ho pře bo ru bo -
jo va lo o body ve III. tří dě sk. B. Kdo oče ká val, že bude ihned
usi lo vat o ná vrat do vyš ší sou těže, může být zkla mán, ale je
tře ba si při znat, že vý ko ny A mužstva na po stup a hlav ně dů -
stoj né účin ko vá ní v okres ním pře bo ru ne sta čí. Po sled ní zá pas
v Li tob ratři cích pro hra ný 4 : 2 ur čil, že po ode hrá ní 14 utká ní
bude na jaře A na stu po vat do sou těže z 5. mís ta ta bul ky (ztrá ta
na 1. mís to 11 bodů) se zis kem 22 bodů za 6 vý her a 4 re mí zy,
zby lá 4 utká ní pro hrá lo. Svým sou pe řům na stří le lo
41 a obdrželo 23 bra nek. Při tří bo do vém sys té mu je možné
v jar ní čás ti sou těžního roč ní ku zce la za mí chat ta bul kou
a o po stup tře ba ješ tě bo jo vat, bylo by nut né v pod sta tě
všechna utká ní vy hrát a ani to by ne mu se lo sta čit. Mys lím, že
v sou čas né době není tře ba považovat ne ú čast ve hře o po stup
do vyš ší sou těže za ne ú spěch, spí še je důležité, aby vše fun go -
va lo tak jak má na hřiš ti i mimo hřiš tě, vy tvo řit par tu se
spo leč ným cí lem, což v dneš ní době zce la ji ných pri o rit vů bec
není a ne bu de jed no du ché. Po kud se to hle po da ří a po sled ní
dění uka zu je, že to jde, lze na vyš ší cíle po mýš let…

 V zim ní pře stáv ce se 13. 12. ve Zno jmě usku teč ní vo leb ní
val ná hro ma da ČUS (Čes ká unie spor tu - dří věj ší ČSTV), kte -
rá by snad kro mě vol by no vých okres ních funk ci o ná řů moh la
dát ko neč ně od po věď, kam bude ma so vý sport smě řo vat. Nás
nej ví ce za jí má pod po ra spor tu a do ta ce od stá tu, neboť nej vět -
ší položka co se týká fi nan co vá ní naší čin nos ti, ať už je to
za bez pe če ní sou těží nebo pro voz a údržba spor tov ní ho are á lu, 
leží na Úřa du městy se. Val ná hro ma da naší Tě lo vý chov né
jed no ty Ol bra mo vi ce je na plá no va ná na 15. 2. 2014 a měla by
to být také vo leb ní val ná hro ma da. 

 Po sled ní akce, kte rá se usku teč ní před za há je ním jar ní
čás ti sou těží, je 8. Spor tov ní ples, kte rý je plá no ván na
22. 2. 2014 v Hos tin ci U Ma te sa. Po tom už nás čeká za há je ní
jar ní čás ti sou těžního roč ní ku 2013/2014. 

 Jmé nem naší spor tov ní or ga ni za ce i jmé nem svým pře ji
všem klid né prožití svá teč ní ho ob do bí a do no vé ho roku 2014
hod ně zdra ví a štěs tí. 

tesy

Vi nař ský spo lek Ol bra mo vi ce, o. s.
Co no vé ho u vi na řů?

Ob mě nil se nám stav na šich čle nů, ně kte ří ode šli a jiní se
při da li. Rádi při ví tá me nové vi na ře!!!

Za čne me pěk ně od za čát ku. V le toš ním roce jsme po řá da li, 
jako již tra dič ně, Vý sta vu vín. Tato akce pro běh la na Obec ním 
domě. Na akci se nám se šlo 266 vzor ků, z toho bylo 172 bí -
lých, 79 čer ve ných a 15 růžových. Šam pi o nem bí lých vín se
sta lo víno Ru land ské bílé 2012 VH vi na ře Ja ro sla va Ti ché ho
z Ryb ní ků, šam pi o nem čer ve ných vín se sta lo víno Ca ber net
Sau vignon 2010 vi na ře Pav la Ma tou še z Ol bra mo vic. Nej lep -
ší ko lek ci pěti hod no ce ných vzor ků měl vi nař Zde nek Dře vo
z Bo hu tic s cel ko vým prů mě rem bodů 18,84. Nej lep ší ko lek ce 
ol bra mo vic ké ho vi na ře hod no ce ná ze tří vzor ků byla Ing. Lu -
bo še Ma chál ka s prů měr ným po čtem bodů 18,93.

Při vý sta vě nám krás ně hrá la CM Ne o veská a ne je den ná -
vštěv ník se rád při dal svým zpě vem. Po ča sí nám moc ne přá lo,

ale i tak byla účast vel mi dob rá a akce se zda ři la.
Akce bur čá kobra ní se usku teč ni la na za čát ku září a pro bí -

ha la tak též v Obec ním domě. Le tos jsme udě la li men ší změ nu
a mís to cim bál ky jsme po zva li har mo ni ká ře. U této akce nás
mrzí men ší ná vštěv nost a ne ví me, jest li bu de me akci na dá le
po řá dat.

A po sled ní akcí toho roku je Svě ce ní vína, na kte ré vás tím -
to sr deč ně zve me. Akce pro běh ne 27. 12. 2013 v míst ním
kos te le sv. Ja ku ba.

V le toš ním roce jsme fi nanč ně při spě li sdružení Kaň ka
a dě ku je me jim za je jich po moc při Vý sta vě vín.

Do příští ho roku vám Vi nař ský spo lek Ol bra mo vi ce, o. s.
pře je hod ně zdra ví, po ho dy a dob ré vín ko k tomu!!!

A na co se můžete tě šit v příš tím roce? Vý sta va vín pro běh -
ne 10. 5. 2014 - jste sr deč ně zvá ni!!!!

Jáňa


