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Dne 27. čer ven ce osla vil městys Ol bra mo vi ce 950 let od
prv ní pí sem né zmín ky o Ol bra mo vi cích. Mys lím si, i podle
ná zo ru vět ši ny z Vás, že to byly osla vy dů stoj né a pěk né.
O tom také svěd čí ná vštěv nost na ná měs tí před rad ni cí při
kul tur ním vy stou pe ní ane bo při rocko vé noč ní zá ba vě na
hřiš ti. Mi lov ní ci de cho vé hud by si ur či tě také při šli na své.
De cho vá ka pe la Tú fa ran ka se po sta ra la o skvě lou zá ba vu
a ná la du. 

Na tyto osla vy jsme se dlou ho při pra vo va li jak or ga ni -
zač ně, tak i na cvi če ním kul tur ní ho a spor tov ní ho
vy stou pe ní. Ob div za slouží všich ni, ať to byli žáčci ma teř -
ské škol ky, ško ly, mla dí hasi či nebo ženy. Všich ni
vy stu po va li za vel ké ho ve d ra na as fal tu před rad ni cí. Pro
každého to bylo ur či tě vy čer pá va jí cí. Ženy se cvi čo valy to -
hle vy stou pe ní už od břez na a ce lou cho re o gra fii vy tvo ři la
paní Olga Či háč ko vá a paní Hana Buč ko vá. Uči tel ky ma teř -
ské škol ky a zá klad ní ško ly na cvi či ly vy stou pe ní s ma lý mi
dět mi. Před sta vi li se nám také mla dí hasi či s ukáz kou úto ku
v požár ním spor tu na cíl. Ti, kte ří využili možnost po dí vat
se na městys z pta čí per spek ti vy, ur či tě bu dou také rádi
vzpo mí nat. Ofi ci ál ní ukon če ní oslav bylo ve 22:00 hod.
slav nost ním oh ňostro jem. 

Na pří pra vách oslav se po dí le lo oprav du hod ně lidí. Jed -
nak to byli za měst nan ci úřa du, za stu pi te lé městy se nebo i
jed not liv ci, kte ří na bíd li svou po moc. Chtěl bych po dě ko vat 
těm, kte ří nám jak ko liv po moh li s po řá dá ním oslav. Po dě -
ko vá ní pa t ří i do h lížecí mu vý bo ru Jed no ty a je jich
přá te lům, kte ří upek li na po hoš tě ní vo lyň ské ko lá če.

Rád bych vás in for mo val také o vý da jích, kte ré byly vy -
na loženy na po řá dá ní této pro městys tak vý ji meč né
kul tur ní akce. Celá osla va stá la cca 160 000 Kč. Sklá dá se to 
např.  z vý da jů na ka pe lu, čás teč nou úhra du kro jů, za půj če ní 
sta nů, stav bu a de mon táž pó dia pro mu zi kan ty, oh ňostroj,
in ze rát ve Zno jem ském de ní ku, tisk po zvá nek, vy stou pe ní
šer mí řů, uza vír ka sil ni ce, po hoš tě ní pro hos ty, mu zi kan ty,
kro jo va né ženy, au tor ský po pla tek OSA, růže pro ženy
a bonbony pro děti. 

Osla va, kte rou po řá dal úřad městy se, ne by la je di nou
čin nos tí přes let ní mě sí ce. Také do dě lá vá me a za čí ná me in -
ves tič ní akce. Jed na z těch vět ších je re kul ti va ce sklád ky na
Leskou ně. 10. říj na 2013 bylo zá vě reč né
zhod no ce ní stav by s pra cov ní kem stát ní ho
fon du život ní ho pro stře dí. Už od Ol bra mo -
vic můžete vi dět, že sklád ka se za čí ná
mír ně ze le nat a splý vá tak s okol ní kra ji -
nou. Sta veb ní i pra cov ní prá ce byly tím to
do kon če ny. Zbý vá, jak se říká, prá ci do dě -
lat pa pí ro vě. 

Sou čas ně s re kul ti va cí sklád ky pro bí ha -
la opra va ryb ní ku Ra še lák a jeho oko lí.
Chtěl bych vás tou to ces tou po prosit, abys -
te ome zi li vstup do těch to prostor, neboť
v oko lí ryb ní ku byla vy se tá luč ní trá va, kte -
rá prá vě klí čí. Není ješ tě dob ře za ko ře ně ná
a moh lo by do jít k je jí mu po ru še ní. V jar -
ních mě sí cích roku 2014 vy sa dí me asi
40 no vých strom ků po obou stranách ryb -
níka. Investiční náklady z vlastních zdrojů
městyse na rekultivaci skládky byly

763 000 Kč a oprava ryb níka 750 000 Kč. 
Nová lo ka li ta pro stav bu no vých ro din ných domů, jak

jste si ur či tě všimli, se za čí ná za pl ňo vat, jak už po sta ve ný mi 
a zko lau do va ný mi nebo ro ze sta vě ný mi domy, pro to městys
při pra vil dal ší sta veb ní mís ta na bý va lém pís ko vém hřiš ti.
Veš ke ré pro jek ty jsou už ho to vy. Ješ tě ne by lo vy da né sta -
veb ní po vo le ní na tuto stav bu, ale když všech no pů jde
dob ře, tak na jaře příští ho roku za čne me sta vět. Mís to ne -
využíva né ho pís ko vé ho hřiš tě vznik ne 7 no vých sta veb ních 
par cel s prů měr nou vý mě rou ko lem 800 m2.  Cenu za je den
čtve reč ní metr sta veb ní ho po zem ku sta no ví zastupitelstvo
městyse podle nákladů, za kterou stavbu inženýrských sítí
realizuje. 

Jak ur či tě všich ni víte, chys tá me vý stav bu splaš ko vé ka -
na li za ce v rám ci svaz ků obcí Bo hu ti ce, Ol bra mo vi ce,
Bra ni šo vi ce. V sou čas né době asi do kon ce říj na bude ob -
chá zet Vaše ne mo vi tos ti pro jek tant pan Ing. Zá ru ba, kte rý
pro fir mu AQAU Pro con s. r. o. zho to ví plá ny do mov ních
pří po jek. Cena pro jek tu včet ně všech vy já d ře ní správ ců
inženýr ských sítí a vy dá ní sta veb ní ho po vo le ní je 2500 Kč
plus 200 Kč správ ní po pla tek sta veb ní mu od bo ru Mo rav ský 
Krum lov. Vy ho to ve né plá ny se sta veb ním po vo le ním Vám
bu de me pře dá vat na jaře roku 2014 na úřa du městy se. Já
bych chtěl ape lo vat na to, abyste si všich ni ma ji te lé ne mo vi -
tos tí ke svým dom kům po ří di li pří poj ky k pá teř ní
ka na li za ci. I kdybyste věděli, že chcete třeba dům prodat,
tak zhotovení přípojky si jenom hodnotu nemovitostí
navýšíte. 

V let ních mě sí cích jsme do kon či li opra vu vnitř ních
prostor rad ni ce. Na vý mě nu oken  jsme do sta li do ta ci z mi -
nis ter stva kul tu ry, ji nak jsme veš ke ré opra vy in ves to va li
z roz počtu roku 2013. Mys lí me si, že pro sto ry rad ni ce mají
dů stoj něj ší vzhled a po sou dit to můžete i Vy, kte ří se zú čast -
ní te vo leb do po sla nec ké sně mov ny Par la men tu ČR, kte ré
se usku teč ní ve dnech 25. a 26. říj na 2013. Po do ho dě s vo -
leb ní ko mi sí a je jím před se dou pa nem Mgr. La di sla vem
Pro cház kou jsme se do mlu vi li, že vol by se usku teč ní opro ti
zvyk los tem v ob řad ní míst nos ti úřa du městy se. 

Pře je me pří jem né prožití ba rev né ho pod zi mu.
RH

Informace starosty
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Za čá tek škol ní ho roku
2013/2014

Ve ško le pra cu je 28 za měst nan ců, z toho  9 pro voz ních
za měst nan ců. Ve škol ce je dětí jako máku - 70, a pro to je
ote vře ná tře tí tří da. V 1. tří dě pra cu jí uči tel ky Hana Buč ko -
vá, Jana Baue ro vá, dru hou tří du učí Mar ta Sva tuš ko vá
a Pet ra Še i ne ro vá a tře tí tří du Ka te ři na Cih lo vá. 

V zá klad ní ško le je 160 dětí. 1. roč ník na vště vu je
24 dětí, do 9. roč ní ku cho dí 23 dětí.
Se znam uči te lů ZŠ

ZŘ Soňa Wei se ro vá 
I.    Ši d lo vá Dana
II. Pe tr lo vá Dana
III.   Mar ti ná ko vá Jana
IV. Či háč ko vá Olga
V. Lu ka so vá Hana
VI. Su chán ko vá Iva na
VII. Ma rie Mar ti ná ko vá
VIII. Bo gne ro vá Len ka
IX. Va cu lí ko vá Iva na
Bez tříd nic tví: Dan cin ge ro vá Hana
Vý vo jo vé po ru chy uče ní: Bo gne ro vá Len ka
Vých. po rad ce: Dan cin ge ro vá Hana
Me to dik pre ven ce: Bo gne ro vá Len ka
Škol ní družina: Zel níč ko vá Ire na

Mič ko vá Ilo na
Naše ško la se za po ji la do vý zvy EU pe ní ze ško lám.

V jeho rám ci jsme se snažili o in di vi du a li za ci vy u čo vá ní,
hlav ně an g lic ké ho ja zy ka. Za kou pi li jsme 10 no vých po čí -
ta čů, vy sí la li jsme uči te le na ško le ní,…

Do čin nos ti zá klad ní ško ly je už tra dič ně za řa zen lyžař -
ský vý cvik, kte rý pro běh ne od 2. 2. 2014 do 7. 2. 2014.
Pla vec ký vý cvik v tom to škol ním roce ne pro běh ne, plá nu -
je me ho do příští ho škol ní ho roku. 

Všech ny děti mo hou ode bí rat do to va né mléč né přesní -
dáv ky a děti I. stup ně zdar ma 1x týd ně ovo ce.  

I le tos se žáci za po ji li do sbě ro vých akcí - sbě ru sta ré ho
pa pí ru a sbě ru kašta nů. Sběr pa pí ru po městy si na pod zim
pro bě hl před hody, na jaře tuto akci plá nu je me před Svát -
kem prá ce.  Zís ka né fi nanč ní pro střed ky bu dou použity na
úhra du mi mo vý u ko vých a zá jmo vých ak ti vit dětí -  be síd ky, 
li te rár ní pro gra my, mi ku láš ská na díl ka, Den dětí, ex kur ze,
tur na je Co ca Co la Cup, apod. 

Paní uči tel ka Dana Ši d lo vá usku teč ni la se tká ní s ro di či
prv ňáč ků. Děti na vští vi ly knihov nu v M. Krum lo vě, vel mi
dob ře nás pre zen to va li žáci - Jo sef Prá šek, Věra Svo bo do vá
a Ven du la Ko ší ko vá na pě vec ké sou těži ve Vé mys li cích. 

V říj nu po je dou zá jem ci do Víd ně, žáci 3. -  9. r. zhléd -
nou kon cert ví tě zů loň ské Lyry, kde nás bude za stu po vat
Věra Svo bo do vá.

Pod zim ní prázd ni ny bu dou 29. a 30. říj na 2013, po lo let -
ní 31. ledna 2014, ples ZŠ a ÚM 1. úno ra 2014, lyžař ský
kurz od 2. do 7. února 2014, jar ní prázd ni ny od 17. do 21.
úno ra 2014.

Jsme při pra ve ni kdy ko liv se Vám vě no vat, pou ze Vás
žádá me, abys te si pří pad nou ná vště vu ško ly sjed na li pře -
dem, aby chom se Vám moh li plně vě no vat a aby
ne do chá ze lo k na ru šo vá ní vy u čo vá ní.  

  Mgr. Ladislav Ruibar

Informace MŠ
"Všech no, co oprav du po tře bu ji znát,

 jsem se na u čil v ma teř ské ško le"

Prá vě tato věta od Ro ber ta Fulghu ma se sta la mot tem
naší ško lič ky a za hr nu je vše, co se snažíme dě tem vští pit po
ce lou dobu do cház ky. 

MŠ Ol bra mo vi ce je v uza vře ném are á lu slou če na se
škol ní jí del nou. Bu do va ma teř ské ško ly je roz dě le na na
dva pa vi lo ny - v prv ním pa vi lo nu v pří ze mí se na chá zí
1. tří da: Brouč ci a učí zde ve dou cí uči tel ka Hana Buč ko -
vá  spo lu s Bc. Ja nou Baue ro vou, v 1. pa t ře se na chá zí 2.
tří da: Slu níč ka s pe da go gic kým ob sa ze ním Mar ty Sva -
tuš ko vé a Bc. Pe t ry Še i ne ro vé. V dru hém pa vi lo nu je
umís tě na 3. tří da: Ku řát ka a jsou zde umís tě ny nej men ší
děti a péči o ně za bez pe ču jí Ka te ři na Cih lo vá a Anna Ru i -
ba ro vá.

Pro nový škol ní rok 2013/2014 vy pra co val ko lek tiv
uči te lek MŠ nový Škol ní vzdě lá va cí pro gram, kte rý nese
ná zev "Vel ký krů ček, malý krok, pro jdem spo lu celý rok."
Ten to pro gram vy chá zí z kri té rií sta no ve ných v Rám co -
vém vzdě lá va cím pro gra mu pro před škol ní vzdě lá vá ní
a z Kon kre ti zo va ných oče ká va ných vý stu pů. Vzdě lá va cí
ob sah je roz dě len do sed mi té mat, kte ré jsou zá ro veň tex -
tem pís nič ky pro gra mu. Tato té ma ta jsou na dá le roz pra co -
vá na do pod té mat a za hr nu jí vše, co děti učí me. V rám ci
to ho to pro gra mu jsou všech ny děti vzdě lá vá ny s ohle dem
na je jich vě ko vé a in di vi du ál ní vlast nos ti. Po celý den jsou
děti za po je ny do vzdě lá va cí ho pro gra mu díky kte ré mu se
učí hrou vše mu no vé mu. 

Pro voz ma teř ské ško ly je od 6:30 hod do 16:30 hod.
Škol né pro škol ní rok 2013/2014 činí mě síč ně 270 Kč +
strav né. 

V prů bě hu ce lé ho škol ní ho roku jsou na plá no vá ny akce,
o kte rých bu dou ro di če včas in for mo vá ní. Za tím pro běh lo
v MŠ di va del ní před sta ve ní "Kr te ček a ne zbed ná opič ka",
na mě síc ří jen je pro vět ší děti na plá no ván vý let do br něn -
ské ho pla ne tária. 

V lis to pa du se usku teč ní kon cert v bu do vě MŠ a pro si -
nec se po ne se v du chu ad vent ních svát ků - ná vštěva Mi ku -
lá še a jeho družiny, ná vštěva rad ni ce, di va del ní
před sta ve ní, vá noč ní díl na pro ro di če s dět mi a dal ší.

Ma teř ská ško la Ol bra mo vi ce je za po je na do ce lo stát ní 
kam pa ně Celé Čes ko čte dě tem. V le toš ním škol ním roce
plá nu je me v rám ci kam pa ně akce i pro ro di če a pří buz né
a pro žáky ze ZŠ, s kte rý mi chce me blíže spo lu pra co vat
rov něž jako i s míst ní kni hov nou. Cí lem pro jek tu je sna ha 
vy bu do vat v dě tech po zi tiv ní vztah ke kni hám. Děti se učí 
pra co vat s kni hou a se zna mu jí se s tex ty tvor by nej růz něj -
ších au to rů. Každý den dě tem před čí tá me dva cet mi nut
a pod po ru je me tím je jich fan ta zii a do ved nost na slou -
chat. 

Ve škol ním roce 2013/2014 do chá zí do MŠ 70 dětí. Ve
tří dě Brouč ků je 24 dětí, ve tří dě Slu ní ček 24 dětí a ve tří dě
Ku řá tek 22 dětí.

 Pře je me všem dě tem krás né soužití v naší ško lič ce a ro -
di čům spo ko je nost ze svých ra to les tí ☺.

Za kolektiv učitelek
 Bc. Petra Šeinerová
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Zážitky z Víd ně

Vémyslická Lyra

V pon dě lí 14. 10. jsme se vy da li do Víd ně za po zná ním a kul tu rou. Nej ví ce jsme se tě ši li na ná ku py na Ma ri a hil festras se,
ale před tím jme mu se li na vští vit vo jen sko - his to ric ké  a pří ro do věd né mu ze um, pro jít cen trem měs ta a se zná mit se s dě ji na -
mi Víd ně a poté vy toužené ná ku py. Byli jsme nad še ni a doufáme, že takových výletů zažijeme ještě více.

                                                                                                                      Žáci 9. třídy

Se za čát kem škol ní ho roku 2013/2014 při šla na bíd ka
na kla da tel ství Al ba tros, kde si žáci mo hou ob jed nat kni hy
za lep ší cenu. Na kla da tel ství bude sla vit 65. na ro ze ni ny
a k to mu to ju bi leu vy hlá si lo pro žáky fo to sou těž, kte ré se
cho pi li páťáci. Pro hle da li kni hov nič ky a nej star ší po klad
na šel Pav lík Ha nák, z roku 1953 - Pat nác ti le tý ka pi tán. Fo -
to gra fie jsme ode sla li a zbý vá dou fat, že vý hra - kra bi ce
plná knih, bude naše. 

Držte pěs ti = štěs tí, pal ce ne, to jsou ko pan ce. ☺
                                                                      Mgr. Hana Lukasová

V pá tek 27. září 2013 se ko na la ve Vé mys li cích pě vec ká
sou těž Lyra. Z Ol bra mo vic se zú čast ni li je nom 3 žáci: já,
Pe pík Prá šek a Věr ka Svo bo do vá. 

Zpí va lo se ve 4 ka te go ri ích. Já jsem se ve své ka te go rii
umís ti la na 4. mís tě s pís nič kou Sen.  V po ro tě se děl  Petr 
Ben de.  Po sou těžních vy stou pe ních za zpí val 3 pís nič ky.
Moc se mi lí bi ly. Celá sou těž byla moc fajn a už se těším na
další rok. 

    Vendula Košíková, 6. třída

Páťáci sou těží
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Ná rod ní há ze ná - mlad ší žáky ně
Naše mlad ší žáky ně mají za se bou již dva tur na je - po prv ním tur na ji v Hum -

pol ci skon či ly na 2. mís tě, kde pro hrá ly v deš ti vém zá pa se s Mi ro sla ví. Dru hý
tur naj se ko nal v Osto po vi cích a naše žáky ně se sice po su nu ly na 3. mís to, ale za -
tím to nic ne zna me ná - prv ní tři mís ta jsou bo do vě vy rov na ná, vždy je mezi nimi
roz díl pou hý je den bod. 

Už teď je zřej mé, že bude boj přes celý škol ní rok o zla tou me dai li. Držme na -
šim žač kám pěs ti, aby se v červ nu moh ly po dí vat na Mis trov ství ČR (za 1. mís to
v kra ji) nebo na Po hár ČR (2. mís to v kra ji).

Stav k 29.9.2013:
1. TJ Miroslav 10   8   1   1   77 : 19 17
2. TJ Sokol Ostopovice 10   8   0   2   71 : 30 16
3. TJ Olbramovice 10   7   1   2   87 : 35 15
4. TJ Sokol Vracov 10   2   1   7   44 : 94   5
5. Draken Brno 10   2   0   8   31 : 69   4
6. TJ Jiskra Humpolec 10   1   1   8   28 : 91   3

Mgr. Jana Martináková

Ženy
1. SK Autonot Jihlava   5   3   0   2 101 : 75   6
2. Draken Brno   2   2   0   0   38 : 33   4
3. TJ Sokol Olbramovice B   3   2   0   1   56 : 46   4
4. TJ Sokol Vracov   3   2   0   1   54 : 49   4
5. TJ Sokol Olbramovice A   4   1   1   2   55 : 61   3
6. KNH Mor. Slavia Brno   3   1   0   2   58 : 64   2
7. TJ Miroslav   4   0   1   3   51 : 85   1

Star ší žákyně
1. TJ Sokol Vracov   3   3   0   0   71 :   2   6
2. SK Autonot Jihlava   3   3   0   0   61 : 39   6
3. TJ Miroslav A   3   2   0   1   59 : 27   4
4. TJ Sokol Ostopovice   2   0   0   2     5 : 39   0
5. TJ Jiskra Humpolec   2   0   0   2     8 : 48   0
6. TJ Sokol Olbramovice   3   0   0   3   20 : 69   0

Zprávy
 z farnosti

Milí přá te lé,
po ma lu se blíží du šič ko vé ob do bí,

tak využívám možnos ti a opět při ná ším
aspoň pár po zi tiv ních zpráv. 

V létě se po da ři lo téměř do kon čit
jižní stra nu fa sády, tedy tu do za hra dy.
Fara vel mi pro kouk la a vy pa dá oprav -
du nád her ně. 

Před krát kým ča sem se po da ři lo
osa dit 4 nová okna, takže kom plet ní
vý mě na už není tak ne re ál ná. Zbý va jí
2 vel ká a 2 malá okna. Oz dob né šam -
brá ny ne chá me až na jaro, vzhle dem
k ne jis té mu po ča sí.

Když jsem zmí nil du šič ko vé ob do bí, 
je na mís tě při po me nout mši sv. za naše
ze mře lé. Bu de me ji sloužit v ne dě li
3. 11. ve 14 ho din. Po tom se jako vždy,
v pří pa dě pří z ni vé ho po ča sí, vy dá me na
hřbi tov. 

Po této spo leč né mod lit bě bych
vás vel mi rád po zval do far ní ho sálu,
ten to krát nejen na ob čer stve ní. 

Po zval jsem totiž paní MUDr. Vi o -
lu Svo bo do vou, kte rá dlou há léta
pů so bi la v hos pi ci, aby nám řek la něco 
o vě cech, o kte rých se moc ne mlu ví
a se kte rý mi si ně kdy ne ví me rady.
Tře ba eu ta na zie nebo vů bec od chod
z to ho to svě ta. Umí o tom vy prá vět
vel mi pou ta vě a sro zu mi tel ně a před -
náš ka ob sa hu je množství je jích
zku še nos tí. Není to te o rie, je to oprav -
du po hled prak ti ka. A díky svo jí pra xi
bude ochot ná a schop ná od po vě dět
i na vaše pří pad né do ta zy a s lec číms
pří pad ně po ra dit. Před náš ka tedy za č -
ne v 15.30 a budu rád, když se sál
za pl ní do po sled ní ho mís ta. 

Ješ tě aspoň ma lou po znám ku k cír -
kev ním re sti tu cím. Mno ho in for ma cí
můžete na jít na in ter ne tu, sta čí za dat
www ad re su:

 www.biskupstvi.cz/jak-dale. 

Se znam po zem ků, kte rý bude vrá -
cen naší far nos ti ješ tě ne mám, ale
ne bu de toho moc. Cel ko vě jsou tzv.
re sti tu ce vel mi ne vý hod né a onen
hum buk ko lem nich zda le ka ne od po -
ví dá roz sa hu toho, co bude vrá ce no.
Ne bu de to jed no du ché, ale vě řím, že si
s tím spo leč ně po ra dí me a ne bu de to na 
život v naší far nos ti mít ne ga tiv ní do -
pad. Možná na o pak ☺.

Pře ji vám hez ké pod zim ní dny.
Váš farář Jan Fiala

Průběžné tabulky národní házené

http://www.biskupstvi.cz/jak-dale
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Ve dnech 21. a 22. září 2013 se ko na ly v Ol bra mo vi cích
tra dič ní kro jo va né Vác lav ské hody, kte ré pa t ří be ze spo ru
k nej vý znam něj ším kul tur ním ak cím u nás. Každo roč ně je
po řá dá míst ní mlá dež ve spo lu prá ci s městy sem Ol bra mo vi -
ce. Již ně ko lik týd nů pře dem jsme po ně kud s oba va mi sle do -
va li po ča sí, kte ré má na zdár ný prů běh této akce ten nej vět ší
vliv. Bohužel v so bo tu od po led ne při šla malá pře háň ka, kte rá 
ne do vo li la stár kům do kon čit ta nec pod má jou a mno zí se tak
roz prch li domů, ale ale spoň v ne dě li se udě la lo pěk né slu neč -
né po ča sí, kte ré vše vy na hra di lo.

Ně kdo si řek ne, že jde jen o je den ví kend v září, ale my
mla dí, kte ří máme o tuto tra di ci zá jem, jsme se schá ze li celé
prázd ni ny. Ně kte ří se te prve uči li tan co vat, mu sel se vy pi lo -
vat zpěv, na u čit se li do vé pís ně, při pra vit oz do by na máji
a vě nec, také před dvě ma lety při by lo půl noč ní pře kva pe ní,
pro kte ré byl le tos ná mě tem Hříš ný ta nec.

O dobrou zá ba vu, pl nou zpě vu a tan ce, se po sta ra lo 20 stár -
ků a stá rek v na zdo be ných li do vých kro jích, kte ré jsme si vy -
zved li již ve čtvr tek z půj čov ny ve Vel kých Něm či cích, po
je jich rozdá ní jsme na chys ta li a vy zdo bi li sál, chvil ku jsme po -
se dě li u vín ka a šli domů, neboť v pá tek klu ci čas ně ráno vy ra zi li 
pro máju, kte rou po do ve ze ní na plac očis ti li a děv ča ta na zdo bi -
ly. Po čtvr té ho di ně od po led ní do jel je řáb, aby na zdo be nou
máju zve dl k ob la kům - po ved lo se. Ve čer jsme se ješ tě všich ni
se šli v sále, aby se do la di ly po sled ní de tai ly, roz da ly se hol kám
roz ma rýny, na kte ré svým stár kům na vá za ly mašle a pro běh la

po sled ní zkouš ka ná stu pu a scén ky.
Po zvá ní ob ča nů již tra dič ně za jišťova li bě hem so bot ní ho

do po led ne stár ci s ho do vým ví nem a roz ma rýny. Všu de, kde
za zvo ni li, byli sr deč ně uví tá ni zá kus ky, chle bíč ky a dal ší mi
lasko mi na mi, kte ré k ho dům ne zbyt ně pa t ří. Lec kde do sta li
i fi nanč ní pří spě vek na po řá dá ní hodů. K tomu jim vy hrá va la
de cho vá hud ba Zlaťulka, kte rá nás pro vá ze la celý ví kend.
Od po led ne ná sle do val prů vod stár ků městy sem za kon čen
tan cem pod má jou. Ve čer v sále pro běh la ho do vá zá ba va,
kte rá vy vr cho li la půl noč ním pře kva pe ním, a kte ré se zú čast -
ni lo oko lo 200 lidí.

V ne dě li část kro jo va ných na vští vi la mši v míst ním kos te le
sv. Ja ku ba a dru há při chys ta la plac na od po led ní pro gram, kte rý
byl roz ší řen o při je tí u pana sta ros ty, za vá dě ní se žená či a opa -
ko vá ní scén ky z půl no ci. Od bi la 19 hod.ina, mu zi kan ti si sba li li
hu deb ní ná stro je a vy ra zi li domů,  my už jsme taky byli rádi, že
je ten ho do vý ko lo toč za námi, ale již se tě ší me na dal ší rok.

Ne tr va lo to ani tý den a za ča li jsme plá no vat po ho do vou
zá ba vu Ká ce ní máje, kte rá se bude ko nat v so bo tu 26. říj na
2013 v sále re stau ra ce U Ma te sa, na kte rou jste všich ni sr deč -
ně zvá ni. Je při pra ve na bo ha tá tom bo la a také ta neč ní vy stou -
pe ní za vá dě jí cích. K tan ci a po sle chu vám bude hrát opět
sku pi na STO NE.

Na zá věr by chom chtě li po dě ko vat všem, kte ří se jak ko li po -
dí le li na or ga ni za ci hodů, jak před sa mot nou akcí, tak bě hem ní.

Za mládež Olbramovice Karolína Honková 

Vác lav ské hody

Strom Zno jem ska 2012
Městys Ol bra mo vi ce se

zú čast nil sou těže o Strom
Zno jem ska 2012.

Za městys na vr hl pan Bo -
hu slav Hybler řadu to po lů
čer ných vlaš ských u po toka.
Do sta li jsme oce ně ní za
1. mís to v re gi o nál ní an ke tě
STROM ZNO JEM SKA
2012 a dár ko vý po u kaz na sa -
ze ni ci stro mu včet ně vý sad by 
od spo leč nos ti KA VYL
spol. s. r. o. Po do ho dě s ře di -
te lem ZŠ byla vy brá na
vzrost lá lípa a v září vy sa ze na 
v ob jek tu ZŠ.
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Sva tá Lud mi la Čes ká 

Sr deč né po dě ko vá ní
Děkujeme všem, kteří se podíleli na opravě fasády Pravoslavné kaple sv. Cyrila a Metoděje. Velký dík patří městysi
Olbramovice za finanční příspěvek ve výši  50,000 Kč, dále pak všem dárcům a pracovníkům, kteří se vzdali své odměny. 
Práci provedla stavební firma pana Jan Palutky. Doufám, že výsledek se všem libí a Pra voslavná kaple nyní zkrášluje
jižní konec náměstí v Olbra movicích. Jménem naší Církevní obce přejeme všem jmenovaným:

"Mno há léta!"

Ne dáv no jsme všich ni, ne vy jí ma je naší Cír kev ní obec,
osla vi li svá tek sv. Lud mi ly. Možná by bylo dob ré se na
chví li za mys let, co její od kaz při ná ší dnešku.

Sva tá Lud mi la byla v mlá dí po han kou. Křesťan ství při -
ja la na Vel ké Mo ra vě od sva té ho Me to dě je. Nad še ním ze
sva té ho Evan ge lia, kte ré při ja la ve vý chod ním a z dneš ní ho
po hle du tedy pra vo slav ném po dá ní, se roz ho ře lo její srd ce
a ten to krás ný pla men už ni kdy ne u ha sl. Pod po ro va la ší ře ní
křesťan ské víry, bu do vá ní chrámů, za o pat ře ní círk ve a du -
cho ven stva. Při tom všem na pl ni la zá klad ní nor my
a pro je vy víry a to - mod lit bou, as ke zí, mi lo sr den stvím, sou -
ci tem a péčí o ne moc né a osa mě lé. Na ko nec ji Bůh uči nil
hod nou, aby svou smr tí do sáh la vr cho lu křesťan ské ctnos ti - 
usku teč ni la to nej vět ší, co může člo věk z lás ky k Bohu uči -
nit - dát svůj život, pro lít svou krev na svě dec tví o své víře,
lás ce a na dě ji. 

To, co je pro nás dnes zá sad ní na živo tě sva té Lud mi ly,
však nejsou ani tak sa mot né ctnos ti, ale okol nos ti, ve kte -
rých jich do sa ho va la. Nic z toho, co jako křesťan ská
kněžna i jako pros tá oso ba či ni la, ne šlo hlad ce. Její život
byl kr va vým úsi lím, s nímž se pro bí je la pro ti prou du.
K tomu ne sta čí jen víra, ale nut né je skr ze po ká ní do sáh -
nout hlub ší ho po zná ní, jemuž ří ká me lás ka. Víra sa mot ná - 
bez lás ky - je fa na tis mus. Fa na tik ni kdy ne do sáh ne žád né -
ho du chov ní ho úspě chu ani pro sebe ani pro ostat ní.
Fa na tik ve jmé nu své víry dokáže jen bo řit a pro sa zo vat
sebe, ale lás ka bu du je.

Pří klad živo ta sv. Lud mi ly je dnes ak tu ál něj ší než v mi -
nu lých do bách. Vždyť žije me v po dob ném du chov ním
pro stře dí jako ona. Od po ví dá me na po dob né vý zvy. Ten -
krát byl tem ný čes ký mo čál po han ství ozá řen svět lem
křesťan ské víry. Není snad sou čas ná čes ká kot li na teď po -
dob ně tem nou du chov ní bažinou? Kdo o tom po chy bu je,
ať si na chví li pus tí tře ba te le vi zi a hned vidí, že o ko lik
jsou dneš ní lidé vzdě la něj ší a používa jí so fis ti ko va něj ší
za ří ze ní, o to méně mají du chov ní in te li gen ce; a po kud vů -
bec mají ně ja ký uvě do mě lý du chov ní život, bývá ně kdy
snad ješ tě pri mi tiv něj ší než to, čím žili dáv ní po ha né -
např. ti Pšo va né, z nichž po chá ze la naše prv ní sva tá
kněžna. 

V tom to pro stře dí musí dnes všich ni křesťané uká zat
schop nost své du chov ní ces ty, ji nak je tato tem ná bažina
vtáh ne do svých hlu bin. Bohužel prá vě u nás, v naší zemi, je
opět po tře ba dát do křesťan ské ho živo ta všech ny síly a od -
hod lat se k du chov ní mu vzle tu nad mlžné chuchval ce
pří zem ní ho kon zu mis mu, cy nic ké ho agnos ti cis mu, prag -
ma tic ké ho ma te ri a lis mu či mi li tant ní ho ate is mu, ane bo
na pros té lhos tej nos ti a skep se. 

Kdo ně kdy vy ces to val za hra ni ce naši vlas ti vidí, jak je

to u nás roz díl né od si tu a ce, kte rá (ale spoň ješ tě čás teč ně)
pa nu je v tra dič ně křesťan ských ze mích, kde k dosažení
spá sy při tro še štěs tí sta čí “plout po prou du”. Ten proud,
kte rý vy tvá ří vý znam ná část spo leč nos ti, tam totiž stá le
ješ tě je a byť líně, teče správ ným smě rem. Je tam snad né se
vy pra vit v ne dě li a na svá tek do chrá mu, když tam jde vět -
ši na spo lu ob ča nů či ale spoň mno ho mých zná mých. Není
také těžké se postit před Vá no ci, či Ve li ko no ce mi, když se
postí to lik lidí ko lem mně. A tak spo lu se vše mi mohu i já
bez vět ší ná ma hy plout a do jít ně ja ké ho požehna ní. Dru -
hou strán kou min ce však je, že nic ne nu tí vě ří cí
vět ši no vých tra dič ních círk ví, aby se hlou bě ji vzdě lá va li
ve víře a pro pra co vá va li se k in ten ziv něj ší mu a uvě do mě -
lej ší mu du chov ní mu živo tu. A tak je jich zbožnos ti
ne zříd ka hro zí, že brzy sklouz ne k folk ló ru, zvy ku a for -
ma lis mu. 

U nás je to jiné v tom, že ten spo le čen ský proud teče ob -
rá ce ným smě rem - tj. od Kris ta, od spá sy. A ten, kdo chce
ně če ho do sáh nout v du chov ním živo tě, se musí (po dob ně
jako sv. Lud mi la) drát pro ti prou du. A ne sta čí malé úsi lí,
ale je po třeb né vy vi nout vel kou ná ma hu, ji nak se na ši nec
ni kam du chov ně ne do sta ne. Jako ná zor ný pří klad si
můžete před sta vit loď ku ve vel ké řece. Chce te-li se do pla -
vit na ně ja ké mís to, kte ré je na vyš ším toku řeky, mu sí te
po řád ně veslo vat pro ti prou du a bude to pěk ná dři na. Bu -
de te-li veslo vat málo či le ni vě nebo ne dba le, pak bude
vý sle dek ta ko vý, že bu de te stá le stát na stej ném mís tě.
A ne bu de te-li veslo vat vů bec, proud vás bude uná šet stá le
dál a dál od vy toužené ho mís ta... 

My ale žije me na mís tech, kde do křesťan ské ho živo ta
mu sí me dát všech no, ji nak v du chov ním živo tě ne u spě je -
me. V zemi už tak vzdá le né křesťan ství jak jsme my,
ne sta čí krá čet po ma lu, mu sí me k Bohu utí kat, aby chom se
vů bec ně kam do sta li. U nás se ne lze spo ko jit s vy na -
ložením jen od mě ře né ho množství sil, kte ré by snad jin de
sta či ly na po ma lý vze stup; zde je po tře ba se na má hat, ji nak 
se od lep ka vé ho bah na člo věk vů bec ne od le pí. Snažme se
v tom aspoň tro chu po do bat stou pa jí cí mu orlu, aby chom
ne zů sta li po dob ni sle pi ci, kte rá jen mává kří d ly a hluč ně
po bí há po blá ti vém dvor ku. 

Pří klad živo ta sva té Lud mi ly je dnes i po uply nu lém ti sí -
ci le tí tak nád her ně in spi ra tiv ní, že snad nemůže mys lí cí ho
člo vě ka ne chat chlad ným. Máme-li jako svou prv ní svě ti ci
prá vě ta ko vou skvou cí osob nost, jak by chom ji moh li ne ná -
sle do vat či se ale spoň ne po ku sit na po do bit její zá pal a čis tý
oheň, kte rým ho ře la pro usku teč ně ní Evan ge lia ve svém
živo tě.

prot. Karel Podracký
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Společenská 
kronika

Život ní ju bi lea
(ří jen - pro si nec  2013)
Vrá na La di slav 84 let
Pi chrt Jo sef           70 let
Roz ma he lo vá Ma rie   80 let                 
Ku gler Jiří                 70 let 
Krajdlo vá Anna          70 let
Hybler Vla di mír        82 let   
Hake no vá Vlas ta      70 let
Krá lo vá An to nie        80 let
Ko nop ka Vla di mír     85  let   

Na ro ze né děti

Bucher Fi lip
Svo bo do vá Kris tý na
Buká ček Ni co las
Vo ta vo vá Ema

Ze mře lí
     

Sou ček Mi ro slav
Hybler Mi ro slav
So ko lo vá Zina

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 8. 10. 2013 se při hlá si lo 40 

osob a od hlá si lo 17 osob.
Na ro di lo se 8 dětí a ze mře lo 5 osob.
K 8. 10. 2013 máme 1083 oby va -

tel.
Radmila Hyblerová

matrika a ev i dence osob

Akce v ob řad ní síni i mimo ní

Za čal  nový škol ní rok. Nám skon či lo ob do bí požár ních úto ků s vo dou. Za ča li
jsme se sou stře dit na zá vod požár nic ké vše stran nos ti “Pla men”. Tré nin ky jsme
měli dva krát týd ně. Stří le li jsme ze vzdu chov ky, uči li se  zá kla dy to po gra fie, uz lo -
vá ní, prv ní po moc, požární ochra nu, pře ko ná ní pře kážky, šta fe tu požár ních dvo -
jic. Pak při šel den s vel kým "D",  5. 10. 2013, kdy jsme odjížděli v 6:30 h do
Ko ro lup. I když ces ta byla dlou há a po ránu mra zi vá, dě tem to vů bec ne va di lo. Po
zá vo dech jsme ne tr pě li vě če ka li na vy hlá še ní vý sled ků. Umís ti li jsme se na krás -
ném 5. mís tě v bran ném zá vo dě a ve šta fe tě požár ních dvo jic na 4. mís tě ze
12 družstev. Mu sím naše malé hasi če po chvá lit, byli moc ši kov ní a dou fám, že bu -
dou v ta ko vém od hod lá ní po kra čo vat.

Holasová D.

Mla dí hasi či

V le toš ním roce se ko na lo 10 sva teb.
Dne 2. září 2013 pro běh lo slav nost ní uví tá ní dva ce ti čtyř dětí, kte ré na stou pi -

ly do 1. tří dy Zá klad ní ško ly v Ol bra mo vi cích. 
V so bo tu 7. září  bylo slav nost ně uví tá no 6 dětí, a to:  Jiří Ve če řa, Adam Du -

dák, Fi lip Bucher, Lu cie Řez níč ko vá, Kris tý na Svo bo do vá  a  Ni co las Buká ček.
Dne  12. září  osla vi li  Di a man to vou svat bu  manželé La di slav a Eva Vrá no -

vi. Zo pa ko va li si své Ano.
Radmila Hyblerová – matrika a ev i dence osob


