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Po sled ní do bou se mě ptá čím dál tím více ob -
ča nů, kdy za čne me s vý stav bou ka na li za ce.
V mi nu lém čís le zpra vo da je jsem psal, v ja kém
sta diu se ten to pro jekt na chá zí a co zbý vá za jis tit.
V sou čas nos ti mohu je nom kon sta to vat, že z naší
stra ny (jako městy se) jsme při pra ve ni, jak fi nanč -
ně tak i pro jek to vě. V sou čas nos ti pro bí há
vý bě ro vé ří ze ní na do da va te le sta veb ních pra cí.
Podle in for ma cí má zá jem tuto stav bu splaš ko vé
ka na li za ce re a li zo vat po čet ná sku pi na sta veb ních
fi rem. Ná kla dy na vy bu do vá ní splaš ko vé ka na li -
za ce v  rám ci  svaz ků  obcí  Bra ni  šo  vi  ce,
Ol bra mo vi ce a Bo hu ti ce jsou nad 125 mi li o nů,
pro to se vý bě ro vé ří ze ní or ga ni zu je a řídí podle
zá ko nů pro nad li mit ní za káz ky. Vý bě ro vé ří ze ní
na do da va te le sta veb ních pra cí se usku teč ní ve
dvou ko lech. To zna me ná, že v prv ním kole před -
loží uchá ze jí cí se fir my svou kva li fi ka ci podle
za dá va cí do ku men ta ce. Ve dru hém kole te prve
vy pra cu jí ce no vou na bíd ku a stavební firma,
která předloží nejlepší cenovou a kvalifikační na -
bíd ku, bude výběrovou komisí vyzvána k podpisu 
smlouvy o dílo.

Vý sle dek vý bě ro vé ho ří ze ní se za šle na Stát ní
fond život ní ho pro stře dí ke kon t ro le a ten se svaz kem obcí uza -
vře smlou vu o při dě le ní fi nanč ních pro střed ků ze zdrojů EU. 

Jak vi dí te, celý ten to pro ces je zdlou ha vý a složitý. Zá vaz ně
kon sta to vat, kdy se za čne sta vět, by bylo v sou čas né době ve li ce 
ne přes né. Můžete nám vě řit, že se snažíme po stu po vat co nej -
rych le ji, ale mu sí me po stu po vat podle zá ko na o za dá vá ní
ve řej ných zakázek a ten je jasně daný.

Také v mi nu lém vy dá ní zpra vo da je jsem vás in for mo val
o tom, že městys Ol bra mo vi ce po dal žádost o fi nanč ní pod po ru
na vý stav bu sběr né ho dvora od pa dů v Ol bra mo vi cích. Naše
žádost byla úspěš ná a obdrželi jsme od Stát ní ho fon du život ní -
ho pro stře dí roz hod nu tí o po skyt nu tí do ta ce ve výši 4.7 mil
ko run uzna tel ných ná kla dů. Vě ří me, že sběr ný dvůr v Ol bra -
mo vi cích všich ni při ví tá te a městys vám tím usnad ní pro blém
s eko lo gic kou likvi da cí ne po třeb ných věcí a před mě tů v prů bě -
hu ce lé ho roku. Se stav bou sběr né ho dvora by se moh lo za čít
ješ tě v le toš ním roce.  Sběr ný dvůr od pa dů bude stát před pěs ti -

tel skou pá le ni cí, blíže k ob chva tu. Bude vy ba ven kon tej ne ry na
tří dě ní růz ných i ne bez peč ných dru hů od pa du včet ně
bioodpadu, vybavení sociálního zařízením pro personál, váhou
na odevzdaný odpad, veřejným osvětlením areálu.

Těs ně před do kon če ním je vý stav ba inženýr ských sítí, ur če -
ných pro zá stav bu ro din ných domů v lo ka li tě za ma teř skou
škol kou. Tato lo ka li ta je na ně ja ký čas po sled ní, kde městys Ol -
bra mo vi ce byl scho pen vy tvo řit sta veb ní mís ta na svých
pozemcích v zastavěném území.

Sta veb ní část inženýr ských sítí stá la městys 3 146 tis ko run,
plus fi nanč ní ná kla dy na vy pra co vá ní sta veb ních pro jek tů na
vo do vod, ply no vod, ve řej né osvět le ní, splaš ko vou ka na li zaci,
chod ník, ko mu ni kaci a vý kon sta veb ní ho do zo ru. Nově vy tvo -
ře ná sta veb ní mís ta mají vý mě ru od 800 m2 až do 1200 m2. 
Cenu za 1m2 sta veb ní ho po zem ku určí za stu pi tel stvo městy se
Ol bra mo vi ce na svém  příš tím řád ném za se dá ní v prů bě hu mě -
sí ce srp na. Po vyvěšení záměru na prodej stavebních po zem ků

mohou případní zájemci o kou pi po dat
pí sem nou žádost na po da tel nu úřa du Ol -
bra mo vi ce. 

V červ nu schva lo va lo za stu pi tel stvo
městy se Ol bra mo vi ce zá vě reč ný účet za
rok 2013.

V prů bě hu roku zís kal městys řadu vět -
ších ale i men ších fi nanč ních do ta cí, např.
do ta ci z úřa du prá ce na pra cov ní ky ve řej ně
pro spěš ných pra cí, do ta ci na za cho vá ní ak -
ce schop nos ti sbo ru dob ro vol ných hasi čů,
do ta ci na hos po da ře ní v le sích, opra vu kul -
tur ních pa má tek. Nej vět ší do ta ce byla
spo je ná s re kul ti va cí sklád ky na Leskou -
ně. Obdržel i ma te ri á lo vou po moc na
opra vu bře hů ryb ní ka Ra še lá ku od fir my
Čes ko mo rav ský štěrk, a. s. Mok rá. Ze
své ho roz počtu městys fi nanč ně při spí vá
na pro voz, chod a údržbu ne mo vi tos tí růz -
ným or ga ni za cím, spol kům a círk vím
pů so bí cím na na šem ka tast rál ním úze mí.
V loň ském roce byla tato fi nanč ní spo lu -
účast městy se ve výši 358 700 Kč.

Městys Ol bra mo vi ce má zří ze ny tři
ban kov ní účty, na kte rých bylo ke koci
roku 2013 uloženo 22 936 948 Kč. Loň -
ský rok ukon čil hos po da ře ní městys

Informace starosty

Výstavba inženýrských sítí za MŠ

Rybářské závody
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Zprávy z farnosti

Ol bra mo vi ce s 4 056 598 Kč po zda ně ní.
Jak vi dí te, máme  jak se říká na šet ře no
cel kem sluš ný fi nanč ní ob nos. To se
s vý stav bou splaš ko vé ka na li za ce ur či tě
čás teč ně změ ní. Část ná kla dů na pro jek -
to vou do ku men ta ci a pří pra vu stav by
máme již uhra ze nou. Když uvážíme, že
naše fi nanč ní spo lu účast na sta veb ních
čin nos tech spo je ná s vý stav bou ka na li -
za ce na ten to a příští rok bude max. ve
výši 14 475 000 Kč, zů sta nou nám fi nan -
ce na p ř í  pad né  opra  vy mís t  n ích
ko mu ni ka cí a chod ní ku po kanalizaci.
Finanční zajištění a rozvoj městyse
nejsou do budoucna ohroženy.

Jmé nem za stu pi tel stva městy se Ol -
bra mo vi ce bych si Vás do vo lil po zvat na
blížící se Ja kub skou bab skou pouť.
Bližší in for ma ce na lez ne te na při ložené
po zván ce.

Vážení spo lu ob ča né, pře ji Vám pří -
jem né prožití let ních mě sí ců, pří jem nou
do vo le nou a na čer pá ní no vých sil do dal -
ších mě sí ců roku 2014. 

R. H.

Milí přá te lé,
od Ve li ko noc se ve far nos ti ne u dá lo

nic, co by stá lo za zmín ku či za re fle xi.
Pro to tedy aspoň pár in for ma cí o tom, co
plánujeme.

Rád bych do kon čil opra vu jižní a zá -
pad ní stra ny fa sády a ješ tě pár dal ších
věcí. Mimo jiné bude po tře ba upra vit
a za trav nit pás za hra dy mezi fa rou a ulič -
kou. Bližší in for ma ce sdě  lím př i
sva to ja kub ské mši sv., kte rá le tos bude
v ne dě li 27. 7. v 10 ho din. Do té doby už
možná bude něco i vi dět. Kdo bys te chtěl
na tyto věci při spět, můžete využít sbír ku 
při této slav nos ti, použije me ji prá vě na
tyto opra vy a úpra vy. Od po led ne po tom
bude možnost při jít a po se dět, popovídat, 
občerstvit se….jako každý rok.

Stej ně jako v mi nu los ti bude i pout ní
slav nost v Bo hu ti cích u Lurd ské jes ky ně, 
a sice v ne dě li 17. 8. v 10 ho din. A vel mi
zvu všech ny, pře de vším ško lá ky a pe da -
go gy, na mši sva tou do Na šimě řic. Ta
bude v ne dě li 31. 8. v 10 ho din a tra dič ně
při ní požehná me škol ní po tře by a bu de -
me pro sit o Boží po moc a požehnání
v novém školním roce.

Na zá věr bych rád s před sti hem upo -
zor nil na zá měr zor ga ni zo vat tzv. kurz
alfa. Můžete mrk nout na strán ky 
http://brno.alfakurzy.cz/, kde jsou po -
drob něj ší in for ma ce. Kdo by měl zá jem,
můžete mi dát vě dět kdy ko liv, osob ně, 
te le fo nic ky, mai lem nebo přes fa ce book.
Kon tak ty jsou na ce dul ce na faře.
A bližší in for ma ce po tom po dám na
podzim nebo kdykoliv osobně.

Pře ji vám krás ný let ní čas a tě ším se
na vi dě nou (nejen) na zmí ně ných plá no -
va ných slav nos tech.

Váš farář Jan Fiala

Ví tá ní dětí
V so bo tu 7. červ na 2014  bylo slav nost ně uví tá no 8 dětí, a to:  Ema Vo ta vo vá,

Ve ro ni ka Ple va čo vá, Sa mu el Kra to chví la, Na tá lie Kra to chví lo vá, Voj těch Do -
mis, Jan Blá ha, Kryš tof Če pe ra a Bar bo ra Mi kul co vá.

Městys Olbramovice
společně s Městským kulturním střediskem Moravský Krumlov 

a Jadernou elektrárnou Dukovany 
zve všechny občany na loutková představení 

Malého festivalu Loutky. 

Pro gram na představení v jednotlivých obcích je na plakátech, 
které budou vyvěšeny na úřadě, na úřední desce, 

na Domě služeb, popř. na obchodech.   
V Olbramovicích se bude konat loutkové představení 

s názvem Jonáš a Velryba, 
a to v sobotu 30. 8.  v 15.00 hod. v Obecním domě.  

Všechny malé i velké srdečně zveme.

http://brno.alfakurzy.cz/
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Ze živo ta ško ly

Ol bra mo vic ký to lar již počtvr té 

Zá věr škol ní ho roku je ob do bím bi lan co vá ní to ho to ob do bí 
a plá no vá ním příští ho škol ní ho roku. Na naší ško le se v tom to
ob do bí usku teč ni ly mno hé akce, z nichž ně kte ré při po mí nám
v ná sle du jí cím tex tu. O čin nos ti ško ly si můžete dal ší in for ma ce 
pře číst i  na in ter ne tu: http://zs.olbramoviceumk.indos.cz. Na -
jde te zde i fotografie z nejrůznějších školních akcí.

Na zá klad ní i ma teř ské ško le pro běh ly zá pi sy. Ma teř skou
ško lu bude nově na vště vo vat 10 dětí, 14 ode jde do zá klad ní
ško ly, takže z ka pa cit ních dů vo dů mo hou být ješ tě při ja ty ně ja -
ké děti. K zá pi su do prv ní tří dy při šlo 24 žáků, 1 žák má
povolený odklad.

Le tos opouš tí zá klad ní ško lu 24 žáků, 2 žáci byli při ja ti na
gym ná zi um, 13 žáků  na střed ní ško ly, 9 žáků na od bor né školy.

V le toš ním škol ním roce pro běh la na ško le kon t ro la čes ké
škol ní in spek ce. Pět in spek to rů ve třech dnech pro vě řo va lo prá -
ci v ma teř ské i v zá klad ní ško le. Ve své in spekč ní čin nos ti se
za mě ři li cel kem na 69 bodů. Pro představu uvádím některé
z nich:

Funkč ní stu di um ve dou cích pra cov ní ků škol, po tvr ze ní ře -
di te le ško ly ve funk ci na dal ší ob do bí, zá mě ry roz vo je ško ly
2010 - 2015, plá ny ško ly, vý ka zy, vý roč ní zprá vy, zá pi sy škol -
ské rady, vlast ní hod no ce ní ško ly, při je tí, od kla dy, dyslek tic ké
kroužky, plá ny vý chov né ho po rad ce, me to di ka pre ven ce, škol -
ní ma t ri ku, žákov ské knížky, zá pi sy vý chov né ko mi se, zá pi sy
z po rad, roz bo ry úra zo vos ti, roz vrhy tříd, uči te lů, škol ní řád,
škol ní vzdě lá va cí pro gram, tříd ní kni hy, kri té ria při jí má ní dětí,
úpla tu za vzdě lá vá ní, pra cov ní dobu, de ník kon t rol, aj. In spek -
ce do padla dobře, chválila například klima v ko lek ti vech,
spolupráci s úřadem, vybavenost, prostředí aj. 

Ve de ní bylo uloženo od stra nit dva ne do stat ky: upřes nit zá -
pi sy v žákov ských knížkách a do pra co vat škol ní vzdě lá va cí
pro gram ma teř ské ško ly. Zá vě reč ná in spekč ní zprá va je vy sta -
ve na na strán kách ČŠI i na webových stránkách školy.

Na ma teř skou do vo le nou v ma teř ské ško le ode šla paní Pet ra 
Še i ne ro vá  a na její mís to na stou pi la sleč na Jana Irov ská  z Mi -
ro sla vi. O prázd ni nách ode jde na ma teř skou do vo le nou paní
Jana Baue ro vá, za kte rou hle dá me ná hra du. Paní Ka te ři na Cih -
lo vá za há jí stu di um, aby spl ňo va la kva li fi kač ní před po kla dy.
Naše ma teř ská ško la má ka pa ci tu 74 dětí, kte rá není na pl ně na,
a pro to není pro blém při jí mat děti i z okol ních obcí, kte ré ne ma -
jí ma teř skou ško lu nebo mají na pl ně nou ka pa ci tu. Do
bu douc na, s ohle dem na ma sív ní vý stav bu ro din ných dom ků,
po čí tá me s při bý vá ním dětí. Po tom bu de me muset upravit

kritéria přijímání dětí tak, aby byly upřednostněny děti
olbramovických rodičů. 

Jis tě mi dáte za prav du, že vý cho va dětí je vel mi ná roč ná
a na má ha vá. Pře vážná vět ši na dětí na naší ško le jsou žáci sluš ní
s dob rým ro din ným zá ze mím a s ro di či, se kte rý mi se nám dob -
ře spo lu pra cu je. Ta ko ví ro di če si vět ši nou uvě do mu jí, že uči tel
a ro dič nejsou pro tiv ní ci, ale měli by na vzá jem spo lu pra co vat,
pro tože oba mají je den spo leč ný zá jem - dítě, kte ré je po tře ba
dob ře vy cho vat pro střed nic tvím ro di ny i ško ly. Ve ško le se
k těm to vý chov ným aspek tům sa mo zřej mě při dá va jí i cíle
vzdě lá va cí. A věř te mi, že oprav du není možné na u čit děti co
nej víc, když žák vše možnými způ so by na ru šu je ho di nu, pro vo -
ku je uči te le, li do vě ře če no zlo bí. Sa mo zřej mě mno zí ro di če si
řek nou: "Od toho je tam ten uči tel, aby  ty děc ka zvlád nul".  Ale
po prav dě, když se je den žáček roz hod ne, že bude vý u ku na ru -
šo vat, i kdy by byl pe da gog tře ba J. A. Ko men ský, stej ně
s ta ko vým žákem nic ne spra ví, po kud doma ro di če mlu ví o ško -
le a uči te lích han li vě a s de spek tem. A v této sou vis los ti si
ne od pus tím  ro di čům dát  jed no do po ru če ní – ne všech no, o čem 
vaše dítě doma  in for mu je, pro běh lo ve ško le, v ho di ně tak, jak
re fe ru je váš po to mek. Ze své mno ha le té pe da go gic ké zku še -
nos ti vím, že ně kte ré děti mají ten den ci věci pře kru co vat
a ně kdy i zve li čo vat. Není nic jed no duš ší ho, než  se v této době
mo bi lů a in ter ne tu co nejdří ve spo jit s uči te lem a vše si vy jas nit
a do mlu vit se. Po kud se na škole vyskytnou případy, kdy právě
taková komunikace vázne nebo rodiče vůbec nereagují na
požadavky školy, musíme svolat výchovnou komisi,  požádat
o pomoc odbor péče o děti nebo dokonce policii. 

Uči te lé se snaží zpes t řo vat vý u ku, při pra vo vat mi mo -
škol ní akce, ve dou kroužky, na vr hu jí ná mě ty na zlep še ní
škol ní ho pro stře dí,  za po ji li se do  pro gra mu Ev rop ské ho so -
ci ál ní ho fon du na po moc slab ším žákům po ří ze ním dal ších
po mů cek a ma te ri á lů. Ve de ní ško ly se opí rá o vel mi dobrou
spo lu prá ci s úřa dem a ne u stá le zlep šu je pro stře dí or ga ni za -
ce, např. upra vu je se škol ní za hra da v ma teř ské ško le
i v zá klad ní ško le, zlep šu je se vy ba ve ní ku chyň ky ve škol ce,
byly in sta lo vá ny vě t rá ky ve škol ce a škol ní jí del ně. K vět ším
ak cím, kte ré při pra vu je me do bu douc na, pa t ří ob no vy pod -
lah, vy ba ve ní tříd škol ním ná byt kem, ná kup škol ní ho
trak to ru na se ká ní trá vy.

Pře ji všem žákům i pra cov ní kům naší or ga ni za ce pěk né
prožití prázd nin a do vo le ných.

Mgr. Ladislav Ruibar- ředitel školy 

Sdružení ro di čů při zá -
klad ní ško le Ol bra mo vi ce již
po čtvr té vy hlá si lo ce loškol ní 
ce lo roč ní sou těž pro všech ny
své žáky. Je jím ví tě zem
v tom to roce se sta la žáky ně
9. tří dy Zuza na Hra di lo vá.
Čím si zís ka la toto ví těz ství?
Bylo to účas tí v mno ha sou -
těžích, nej vý znam něj ší ho
úspě chu zís ka la v dě je pisné
olym pi á dě, kde po stou pi la do 
okres ní ho kola, zú čast ňo va la
se řady hu deb ních, ta neč ních
a kul tur ních  vy stou pe ní, přispěla svou prací i v projektu
Adopce na dálku. 

Na dru hém mís tě se stej ným po čtem to la rů se umís ti ly
Do mi ni ka Brázdo vá (5. tří da) a Věra Svo bo do vá (9. tří -
da).  Všech ny bu dou za svou ak tiv ní účast a re pre zen ta ci
ško ly na zá věr škol ní ho roku od mě ně ny hod not ný mi ce -
na mi vě no va ný mi SR při ZŠ Ol bra mo vi ce.

Od mě ně ni bu dou také
nej lep ší ce lotříd ní sbě ra či to -
la rů: Va len tý na Bu ri án ko vá,
Eliš ka Hake ro vá, Lu cie Pe co -
vá (1. tří da), Lu cie Švaj gro vá
(2. tří da), Adéla Pe ší ko vá
(3. tří da), Blan ka Ma tou šo vá
(4. tří da), Ven du la Ko ší ko vá,
Ma rie Mi ko lášo vá (6. tří da),
Jo sef Prášek (7. třída), Leona
Švajgrová (8. třída).

Již 30. květ na obdrželi
všich ni žáci této ško ly u pří -
ležitos ti Me zi ná rod ní ho dne

dětí ol bra mo vic ké to la ry, za kte ré si moh li na kou pit růz né slad kos ti.
Cel kem bylo rozdá no 749 to la rů, každý v hodnotě 4 Kč. 

Všem od mě ně ným bla ho pře ji a ostat ním pře ji mno ho sil do dal ší ho 
zá po le ní v příš tím už 5. roč ní ku této sou těže, jež si dává za cíl od mě nit
všech ny ak tiv ní žáky této ško ly, kte ří úspěš ně pre zen tu jí naši školu na
veřejnosti.

Mgr. Ivana Vaculíková

http://zs.olbramoviceumk.indos.cz
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Jak jsme si le tos "recyklo hrá li" s Recyklo hra ním 

   Po ma lu se blíží ko nec škol ní ho roku a prv ňáč ci spo leč -
ně s paní uči tel kou musí spl nit slib, kte rý si dali na úřa du
městy se v Ol bra mo vi cích při slav nost ním uví tá ní 2. září.
Když děti v ten to den do sta ly od p. sta ros ty knížku o zví řát -
kách, ne u mě ly ješ tě číst. Od té doby uply nu lo téměř
10 mě sí ců. Děti do čet ly svůj prv ní sla bi kář a po zva ly dne
11. červ na svo je ro di če, pra ro di če či tety na osla vu ukon če ní 
čet by sla bi ká ře. Byla to ta ko vá malá osla va ve li ké ho úsi lí
prv ňáč ků, kte ří bě hem jed no ho šk. roku zvlád li nej dů -
ležitěj ší úkol 1. roč ní ku ČTE NÍ. Chlap ci a děv ča ta
před ved li své čte nář ské do ved nos ti a ukáz ku toho, jak pra -

co va li v ho di ně čes ké ho ja zy ka. 
Prů běh celé osla vy peč li vě sle do val

pan sta ros ta i pan ře di tel. Děti se roz lou -
či ly pís nič kou Mra ven ci. 

A co by to bylo za osla vu bez ně če ho
dob ré ho na zub? Tak o toto pře kva pe ní
se po sta ral pan sta ros ta. Dě tem za od mě -
nu při ne sl také sla bi kář, ale byl to
ten to krát dor to vý sla bi kář. Všem moc
chut nal. Dě ku je me. 

Má lo kdo si uvě do mí, že SLA BI KÁŘ
je prv ní kni ha, kte rá děti uvá dí do svě ta
čet by. Mo ti vu je za čí na jí cí čte ná ře k tomu, 
aby se tato do ved nost sta la ra dos tí.

Mgr. Šidlová D. 

Osla va Sla bi ká ře  

Bě hem le toš ní ho škol ní ho roku jsme na sbí ra li v rám ci pro -
jek tu Recyklo hra ní 843 bodů, kte ré jsme zís ka li za sběr
drob né ho elek tro za ří ze ní, sběr ba te rií a za spl ně ní jed no ho
z úkolů s názvem Inventura. 

V rám ci ho di ny in for ma ti ky žáci zjišťova li, ko lik se v do -
mác nos ti prů měr ně vy sky tu je ba te rií, ať již vy bi tých nebo
no vých, ko lik z nich je do bí je jí cích apod. Vý sled ky zpra co vá -

va li v pro gra mu Ex cel a žáci měli zá ro veň možnost se prak tic ky
seznámit s tímto programem. 

Cel kem jsme na sbí ra li 151 kg drob né ho elek tro za ří ze ní
(mo bi ly, žeh lič ky, set top boxy, fény, var né kon vi ce a spous tu
dal ších), za kte ré jsme obdrželi 453 bodů. Ba te rií jsme ode -
vzda li 28 kg (zís ka li jsme 140 bodů). 

Za všech ny na sbí ra né body jsme moh li opět ob jed nat ceny
do dal ších sou těží, kte ré sou vi sí s en vi ron men tál -
ní vý cho vou, o kte rou se snažíme na naší škole.

Ve ško le pro bí hal sběr pa pí ru a kašta nů. Nej -
lep ších vý sled ků do sáh li tito žáci:
Sběr pa pí ru

1. mís to - Šve jdo vá Anna (3. tří da) – 746,5 kg
2. mís to - Pe ší ko vá Adéla (3. tří da) - 480 kg
3. mís to - Man čík Mar tin (2. tří da) – 455 kg

Sběr kašta nů
1. mís to - Šimek Ro bert (2. tří da) - 80 kg
2. mís to - De jdar Voj těch (5. tří da) - 63 kg
3. mís to - Ka me nec De nis (3. tří da) - 56 kg

Cel kem se nám po da ři lo na sbí rat 7396,5 kg
pa pí ru a 438 kg kašta nů.

I v příš tím roce bu de me sbí rat vy sloužilé sta ré 
elek tro spo tře bi če, ba te rie, sta rý pa pír a kašta ny.
Za čí ná me opět v září.

Mgr. Ivana Vaculíková
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Di va del ní troj roz jí má ní 

Opět je tu ko nec škol ní ho roku a s ním
i pra vi del né or ga ni zo vá ní škol ních vý le tů.
Ten náš se vy da řil na jed nič ku. Děti se na vý -
let moc tě ši ly a tak jsme se vy da ly na hrad do
Dol ních Kounic, kde pro nás byl při pra ven
pou ta vý pro gram "Kou zel né dob ro družství".

Za hrad ba mi sta ro by lé ho hra du na nás při
pří jez du če ka ly tety ča ro děj ky, kte ré se s námi
při ví ta ly a se zná mi ly nás s na ším do po led ním
pro gra mem. Ve sku pin kách jsme se účast ni ly
zá bav né in ter ak tiv ní hry, při kte ré děti pro chá -
ze ly za jí ma vá sta no viš tě, pl ni ly růz né zá bav -

né úko ly, hle da ly in dí cie, hrad ní klí če, kte ré nás
do ved ly k pře kva pe ní, há da ly há dan ky, pro cvi či ly si
svou po ho to vost, přes nost a se zá jmem a nad še ním pl -
ni ly za da né úko ly. 

Ta jem né bylo se tká ní s hrad ním stra ši dýl kem
Fran tiš kem, děti měly také možnost vy zkou šet si kos -
týmy a stát se jed nou z by tos tí hra du, na ko nec jsme se
všich ni "vy řá dili" při mi ni dis ko té ce. 

Vý let se nám vy da řil a tak se všich ni tě ší me na
příští dob ro družství. 

Mgr. Jana Irovská
 učitelka MŠ

Vý let na hrad 

Pra ha Ex pres Ra do tín
Di va del ní hra je na psá na na zá kla dě pu ber tál ních vý ky vů

mla dých lidí. Chla pec jmé nem Voj ta po pi su je vše, co zažil,
v 10 po víd kách. Hlav ní hr di na, spo lu se svý mi přá te li, cho dil na 
ve čír ky, pili, kou ři li, zažíva li prv ní lás ku i zkla má ní. Po sled ní
pří běh vy klá dá o bez do mov ci, kte rý každý den bě hal, hlav ní hr -
di na se s ním spřá te lil a zjis til, jak může skon čit člo věk, když
při jde o všech no a utra tí pe ní ze za al ko hol, dro gy…

Před sta ve ní bylo hez ké, na smá li jsme se…

Ko me die o zkro ce ní
Ko me die o zkro ce ní je ob do ba Shake spea -

ro vy di va del ní hry Zkro ce ní zlé ženy. Hra
po jed ná vá o dvou dce rách Bian ce a Ka te ři ně.
Mlad ší Bian ka je hod ná, po sluš ná a každý muž
by si ji chtěl vzít, jenže její otec řekl, že ji pro vdá, 
po kud se na jde ženich pro jeho star ší dce ru Ka -
te ři nu. Jed no mu z ná pad ní ků Bian ky se po da ří
na jít ženi cha pro Ka te ři nu, ženich je stej né ho
rázu jako Ka te ři na, a pro to se jí ne za lek ne, a do -
kon ce se ji roz hod ne změ nit. Bian ka se me zi tím
za mi lu je do mladé ho Hor ten zia a chys tá s ním
svat bu, na kte rou při je de i Ka te ři na se svým
manželem. Všich ni na svat bě jsou pře kva pe ní,
jak se Ka te ři na změ ni la z ne po sluš né dív ky na
po sluš nou a tím tato ko me die kon čí. 

Babu a pa pou šek
Bar bo ra - Babu je mla dá dív ka, kte rá má

krás né ho, vel mi upo ví da né ho pa pouš ka. Žije
pou ze s má mou, pro tože se jí před rokem ztra til 
otec, kte rý spo lu pra co val s dok to rem Žežul kou, 

jenž ho pro mě nil v pa pouš ka. O tom ale Babu neví. Je jí ho pa pouš -
ka ukrad li. Když běžela za zlo dě jem, po tka la Zigi Fan to ma
a vy da li se spo lu hle dat pa pouš ka. Na ces tě po tka li běžící ho dok to -
ra Led vi nu, kte rý se k nim také při dal. Po sled ní, kdo se na scé ně
ob je vil, byl bez do mo vec Elek tro - Jar da. Uměl opra vo vat a zá ro -
veň vy rá bět pra po div né elek tric ké pří stro je. Dok tor Žežulka po šle
jeho koč ku, kte rou pře mě ní na ženu, aby při ved la Babu do jeho la -
bo ra to ře. Pa pouš ka zpát ky pro mě ní na člo vě ka, dok to ra Žežulku
na mou chu, kte rou Elek tro - Jar da za bi je žeh lič kou. 

Pří běh byl za jí ma vý, ta ko vé vel mi lí bi vé "fan ta sy", nej lep ší
před sta ve ní ze všech tří. 

Deváťáci
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Žáci zá klad ní ško ly v An g lii

Kdo je Pra b hu? Náš adop to va ný chla pec z In die. Dva krát za rok s na pě tím
če ká me na do pis od něj, kde nás vždy něco pře kva pí. Mi nu le nám vy svět lil, proč
se jme nu je Pra b hu C. C je prv ní pís me no ot co va jmé na. Už píše an g lic ky a vů bec 
se ne mu sí za svou angličtinu stydět. 

 I le tos jsme vy ro bi li užit ko vou i okras nou ke ra mi ku a malé sym bo lic ké slo ny.
Ro di če rádi pod po ři li každo roč ní sbír ku kou pí ke ra mi ky. Spo lu s pří spěv kem za
dob ré zá kus ky, kte ré na pek li žáci 5. tří dy, le toš ní sbír ka vy nes la  6 487 Kč. Na jeho 
pod po ru ode šle me 4 900 Kč, zby tek pe něz zů sta ne ve fon du ro di čov ské ho
sdružení. Vel ké díky tedy pa t ří ro di čům, žákům,  paní uči tel ce Va cu lí ko vé za pod -
po ru při vý ro bě ke ra mi ky a paní uči tel ce Lu ka so vé za vý ro bu zá kus ků.

Hana Dancingerová, ZŠ a MŠ Olbramovice

Ko nec škol ní ho
roku je za dveř mi

Vy jet na zku šenou je jed na z cest uče ní. Pro pa go val ji už Ko men ský. Ně kte rým
žákům se to le tos v břez nu po da ři lo. Pro gram stu dij ní ho po by tu byl dob ře se sta ve ný. 
Kro mě vý u ky s an g lic ký mi lek to ry jsme po zna li něco z his to rie Lon dý na, zná mý
lon dýn ský Tower, pro šli jsme Brit ské mu ze um, část Ná rod ní ga le rie dále ko lem síd -
la krá lov ny, nej rych lej ší ča jo vé lodi, po zná mém Lon don Bridge, po ko cha li jsme se
po hle dem z Lon dýn ské ho oka. O his to rii le tec tví a bo jo vé tech ni ky jsme se do vě dě li 
v Dux for du, kde také po bý va li čes ko slo ven ští let ci za II. svě to vé vál ky. V uni ver zit -
ním měs teč ku Cambridge jsme po zna li kro mě ty pic ké ho ml ha vé ho po ča sí i tvr dý
režim stu den tů, kte ří chtě jí ně če ho do sáh nout. Ně kte ří se tě ši li, že se vy fo tí se zná -
mý mi osob nost mi v mu zeu vos ko vých fi gu rín. 

Bylo stá le na co se dí vat a co ob di vo vat. Každý si při šel na své. 
Hana Dancingerová a žáci 7., 8. a 9. třídy

Ke ra mi ka pro Pra b hu
Dě ku je me Ol bra mo vic ké mu spol ku Ma so -

pust za po skyt nu tý fi nanč ní spon zor ský dar.
Děti z MŠ v Ol bra mo vi cích.

De set mě sí ců usi lov né prá ce. Přes to jsme
se zú čast ni li ma te ma tic ké sou těže Lís kul ka
ve Ve d ro vi cích. Na sou těž jelo 8 dětí z 1.stup -
ně.Vel kým pře kva pe ním bylo umís tě ní
prv ňáč ků - René No vák 1. mís to a Di a na Dvo -
řáč ko vá 2. mís to v ka te go rii nejmlad ších
žáků.

My dru há ci jsme se od mě ni li vý le tem na
ko lách. Na šim cí lem ten to krát byly Bra ni šo vi -
ce, kde nás uví ta la paní sta rost ka Va cu lí ko vá.
U ryb níč ku Ka čák jsme si opek li pár ky, za jez -
di li trak tůr kem a za ry ba ři li. Vi dě li jsme psí
maz líč ky na šich bra ni šo vic kých spo lužáků.
Vý let jsme za kon či li mod rou le do vou tříští, na
kte rou nás po zva la paní Šim ko vá. 

Po sled ní tý den škol ní ho roku jsme ješ tě
uspořádali spa ní ve ško le. Ohý nek, noč ní
povídání a příští školní rok se z nás stanou
třeťáci.

Přejeme všem prosluněné prázd ni ny.  
 

Mgr. Dana Petrlová

La ser Aré na

Žáci 7. roč ní ku se ve stře du 11. červ na vy -
pra vi li na škol ní vý let do Brna. Neje li za kul -
tur ní mi pa mát ka mi, ale za adre na li no vý mi
zážitky. Celý den strá vi li ve spor tov ním stře -
dis ku Sport Bal kán. 

Do po led ne ab sol vo va li 4 hry v La ser Aré -
ně. Je to hra, kdy hrá či stří lí z la se ro vých zbra -
ní po hrá čích z ne přá tel ské ho týmu ve
tma vé aré ně plné pře kážek. 

Od po led ne pak měli za re zer vo va né 4 bow -
lin go vé dráhy. To už sice ne by lo tak na pí na vé,
ale i tak se u toho všich ni po ba vi li. 

Vý let se vy da řil a všich ni se vra ce li domů
plni zážitků.

Ma rie Martináková

Po dě ko vá ní
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Bylo 18. 6. 2014 sedm ho din ráno
a my jsme se za ča li sjíždět na ná d raží
v Rak ši cích, aby chom si užili náš po -
sled ní vý let v osmé tří dě.

Je li kož naše tou hy smě ro va ly
k adre na li no vé mu vý le tu, vy ra zi li jsme
vla kem s jed ním pře stu pem ve Stře li -
cích do Stu den ce do Mi li ta ry kem pu
Ra dar ka. 

Už na ná d raží na nás če kal sym pa -
tic ký prů vod ce Hon za, na kte rém
záležel náš ce lo den ní pro gram. Asi
každého na pad ne, že kemp není vedle
ná d raží, takže jsme se vy da li po svých
no hách na ces tu. Po ces tě pro nás bylo
na chys tá no spous tu her, např. jsme si
tes to va li svou dů vě ru, což se nám straš -
ně lí bi lo, vždyť pře ce vý let má být
o tom, že se zase více sblížíme. 

Dvě ho di ny ces ty byly za námi a my do ra zi li do kem pu Ra -
dar ka, kde na nás če ka la Pet ra a nád her ný pej sek s vel mi
za jí ma vým jmé nem Dyk. Na sta la krát ká pauza na sva či nu a pří -
pra va na ná sle du jí cí ak ti vi ty - raf ty a sla ňo vá ní. Jeli jsme tam
zvlášt ním stro jem, kte rý na zva li "Vr tul ník" (když to ně kte ří za -
slech li, ne chtě li le tět). Ve sku teč nos ti se ne jed na lo o žádný
vr tul ník, ale o star ší vo jen ské auto typu V3S. Všich ni jsme s ra -

dos tí na sed li a jelo se.  
 Kou sek od řeky jsme vy ská ka li z vo zi dla, ně kte ří na fou ka li

raf ty, jiní při pra vi li dří ví a vlast no ruč ně roz dě la li oheň na tá bo -
rák. K obě du jsme měli buř ty. Je prav da, že to ne by lo tak úpl ně
podle oče ká vá ní, ale mys lím, že na ko nec vět ši ně chut na ly. Po
obě dě při šlo to hlav ní: raf ty a sla ňo vá ní. Roz dě li li jsme se na
dvě sku pi ny, jed ni vy zkou še li jízdu na raf tech po pře hra dě

a dru zí zdo la li 20 me t ro vý most sla ňo vá ním.
Poz dě ji se sku pi ny pro stří da li. 

Po ná vra tu na zá klad nu nám Pet ra při -
chys ta la na stůl plný tác buchet a vy dat ně
po sil ně ní jsme se vrh li na po sled ní ak ti vi tu,
kte rou byla střel ba z luku. Če ka lo na nás
i milé pře kva pe ní. Jed na lo se o spe ci ál ní
jízdu sta rým vo jen ským Je e pem po tré nin -
ko vé tra ti plné prud kých kop ců. Byla to
tře šin ka na dor tu a ná ram ně jsme si to užili. 

Po ab sol vo vá ní všech vy čer pá va jí cích ak -
ti vit jsme se chys ta li podle plá nu na zpá teč ní
pěší túru na vlak, když při šlo po sled ní pří jem -
né pře kva pe ní od ve dou cí ho zá klad ny. Podle
jeho slov jsme byli je den z nej lep ších ko lek ti -
vů a za náš su per pří stup nám na bí dl od voz
vr tul ní kem na ben zín ku, kde jsme se moh li
osvěžit po na má ha vých vý ko nech a krát kou
pro cház kou k vla ko vé mu ná d raží jsme za -
kon či li náš pa rád ní den.

OSMÁCI

Adrenalinová pecka osmáků

V so bo tu 7. červ na se na Kra ví hoře v Brně ko nal osmý - po -
sled ní - tur naj mlad ších žákyň. Za let ní ho po ča sí se hrá ly své
po sled ní zá pa sy pro ti týmům z Mi ro sla vi, Osto po vic, Dra ke nu
Brno, Vra co va a Hum pol ce. Od mě nou za ce lo se zon ní vý sled ky 
pro ně byla bron zo vá me dai le! Nej lep ší střel ky ní byla vy hlá še -
na Kristína Kratochvílová, hráčka z TJ Olbramovice.

Tým TJ Mi ro slav bude re pre zen to vat Ji ho mo rav skou ob last 
na Mis trov ství ČR, kte ré se koná v Přeš ti cích, TJ So kol Osto po -
vi ce odjíždí na Po hár ČR do břez na.
Kom plet ní vý sled ky za se zo nu 2013/2014:

1. TJ Miroslav 40 35 2 3 303:  73 72
2. TJ Sokol Ostopovice 40 32 1 7 299:172 65
3. TJ Olbramovice 40 24 3 13 300:177 51
4. Draken Brno 40 10 1 29 138:261 21
5. TJ Sokol Vracov 40 9 3 28 190:332 21
6. TJ Jiskra Humpolec 40 4 2 34 114:329 10

Úspěch mlad ších žákyň v ná rod ní há ze né
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Zprá va o čin nos ti TJ Ol bra mo vi ce - od díl ko pa né
Po sled ním sou těžním ko lem ode hra ným o ví ken du 14.

a 15. 6. 2014 se uza vřel roč ník 2013/2014 fot ba lo vých sou těží
Zno jem ska. Než si ve struč ném zhod no ce ní, či spí še jen sta tis ti -
ce, při po me ne me účin ko vá ní na šich mužstev v uply nu lém
roč ní ku, vrá tím se ješ tě k zim ní pře stáv ce, kte rá byla vy pl ně na
pří pra vou a po řá dá ním již 8. Spor tov ní ho ple su ten to krát s ka -
pe lou Merl lin a dle ohla su to byla dob rá změ na, dle účas ti…no
ne vím jest li do sáh ne me ju bi lej ní ho 10. Z hle dis ka vý zna mu pro 
TJ Ol bra mo vi ce byla ale mno hem důležitěj ší Val ná hro ma da,
kte rá se ko na la 15. 2. 2014. Je li kož to byla vo leb ní val ná hro -
ma da, kte rá při nes la změ ny, před klá dám zá pis v pl ném zně ní:
Zá pis z val né hro ma dy TJ Ol bra mo vi ce, ko na né 15. 2. 2014
Pří tom ni: viz pre zenč ní lis ti na
Pro gram: 
  1. Za há je ní - při ví tá ní všech pří tom ných, hos tů p. Ma touš ka

za ČUS (Čes ká unie spor tu - bý va lé ČSTV), p. sta ros ty Ro -
ma na Hyble ra

  2. Před ložení pro gra mu - pro gram byl schvá len bez při po mí -
nek 

  3. Vol ba ná vr ho vé a vo leb ní ko mi se - byli navrženi a jed no -
my sl ně schvá le ni tito čle no vé: před se da Jiří Po kor ný, člen
La di slav Strá dal, člen Ing. Lu bo mír Čech 

  4. Zprá va o čin nos ti TJ Ol bra mo vi ce - před ne sl Jo sef Te sař
  5. Zprá va o čin nos ti od dí lu ko pa né - za družstva A, B, do ros -

tu, žáků i pří prav ky před ne sl p. Ol dřich Bu ri á nek 
  6. Zprá va o čin nos ti od dí lu NH - za družstva žen A a B, star ších 

žákyň, mlad ších žákyň před ne sl p. La di slav Ru i bar
  7. Zprá va o hos po da ře ní - před nes la pí Anna Vy bí ra lo vá. Ná -

vrh roz počtu na rok 2014 před ne sl p. Jo sef Te sař 
  8. Hla so vá ní o roz počtu na rok 2014 pro běh lo bez při po mí nek
  9. Zprá va KRK - před ne sl za ne moc né ho p. Mar ti na Am brože 

před se da TJ Ol bra mo vi ce Te sař Jo sef
10. Vol by do vý bo ru TJ Ol bra mo vi ce - před se da TJ se zná mil

všech ny s vo leb ním řá dem, bylo navrženo 14 kan di dá tů do
vý bo ru TJ, byli před sta ve ni v abe ced ním po řa dí. Všich ni
pří tom ní do sta li se znam, kde měli za kroužko vat 10 čle nů,
kte ří bu dou pra co vat ve vý bo ru TJ a KRK

11. Oce ně ní funk ci o ná řů - od chá ze jí cí čle no vé vý bo ru TJ pí Anna
Vy bí ra lo vá, hos po dář ka a p. Ol dřich Bu ri á nek, jed na tel - do sta -
li věc né dary a po dě ko vá ní od TJ Ol bra mo vi ce

12. Dis ku se 
a) p. Mun duch Mi ro slav vy zval pří tom né k ak tiv ní účas ti
na ple se
b) p. Te sař po dal in for ma ce o ka pe le Merl lin
c) p. Ma tou šek, ČSU, před ne sl zdra vi ci, po dě ko val od chá -
ze jí cím čle nům vý bo ru TJ a po přál no vé mu vý bo ru, in for -
mo val o čin nos ti ČUS, po sky tl in for ma ce o smlou vách, . . . 
d) P. Te sař Jo sef do pl nil in for ma ce o čtyř le tém vo leb ním
ob do bí vý bo ru TJ
e) p. sta ros ta Ro man Hybler po dal in for ma ce o in ves ti cích v
obci, do ta cích, ví ce ú če lo vé hale, fi nan co vá ní městy se, . . . 
f) p. Mi ro slav Mun duch zhod no til a chvá lil a kri ti zo val
účast na bri gá dách TJ, po ma lu se zlep šu je
g) p. Jo sef Te sař hod no til čin nost bý va lých čle nů vý bo ru
TJ, kte ří byli do pl ně ni v mi nu lém vo leb ním ob do bí

13.  Pře stáv ka na zpra co vá ní vý sled ků vo leb. 
14. Zprá va ná vr ho vé a vo leb ní ko mi se - p. Jiří Po kor ný se zná -

mil pří tom né s vý sled ky vo leb v abe ced ním po řa dí. Všich -
ni se do zvě dě li, ko lik do stal každý člen hla sů, kdo byl
zvo len a kdo ne 

15. Usne se ní - p. Jiří Po kor ný před ne sl ná vrh usne se ní, po ná -
vr hu na do pl ně ní usne se ní
Zvo le ní čle no vé vý bo ru TJ Ol bra mo vi ce:
Am brož Mar tin
Betlach Ka rel
Kell ner Jiří
Kell ne ro vá Pet ra

Kvas nič ka Emil
Mun duch Bo humír
No vák Ka rel st. 
Pe šík Petr
Ru i bar La di slav
Te sař Jo sef
Usne se ní jed no my sl ně při ja to. 

16. Ob čer stve ní + zá věr. 
Při ložené lis ti ny :
l Se znam na vr ho va ných čle nů no vé ho vý bo ru TJ
l Zhod no ce né vý sled ky vo leb, zprá va vo leb ní a ná vr ho vé

ko mi se
l Zprá vy o čin nos ti jed not li vých od dí lů
l Zprá va o hos po da ře ní za rok 2013 
l Ná vrh roz počtu na rok 2014

Za psal: Mgr. La di slav Ru i bar
Nově zvo le ní čle no vé na vý bo ro vé schů zi roz hod li, že

výkon ný vý bor bude pro ná sle du jí cí čtyř le té ob do bí pra co vat
v tom to složení:

Před se da:             Te sař Jo sef
Mís to před se da:     No vák Ka rel st. 
Jed na tel:              Te sař Jo sef
Po klad ní:              Kell ne ro vá Pet ra
Čle no vé:              Pe šík Petr
                     Kvas nič ka Emil
                     Ru i bar La di slav
                     Am brož Mar tin
Re vizni ko mi se: před se da - Betlach Ka rel
              čle no vé - Mun duch Mi ro slav
                     - Kell ner Jiří

Krát ké zhod no ce ní roč ní ku 2013/2014
A - mužstvo hrá lo III. tří du sk. B,ode hrá lo 24 utká ní, ve kte -

rých vy bo jo va lo 48 bodů a v ta bul ce ob sa di lo vel mi pěk né
2. mís to za po stu pu jí cí mi Hostě ra di ce mi. Ve 14 zá pa sech vy -
hrá lo, 6 x re mi zo va lo a 4 x pro hrá lo. Svým sou pe řům na stří le lo
62 bra nek, obdrželo 35. Zlep še né vý sled ky v jar ní čás ti roč ní ku
na zna či ly, že ná vrat do Okres ní ho pře bo ru v příš tím roč ní ku by
ne mu sel být ne re ál ný. 

B - mužstvo hrá lo IV. tří du sk. B, ode hrá lo 20 utká ní, ve kte rých 
9 x vy hrá lo, 4 x re mi zo va lo a 7 x pro hrá lo, na stří le lo 41 gólů,
obdrželo 30 bra nek a se zis kem 31 bodů od sa di lo ko neč né 5. mís to. 

Do rost - ode hrál v Okres ním pře bo ru 26 utká ní, ve kte rých
zís kal 29 bodů za 8 vý her a 5 re míz, 13 x od chá zel ze zá pa su bez
zis ku bodů. S pa siv ním skóre 53 : 62 tak v ta bul ce ob sa dil
11. mís to. Po sled ní zá pa sem do ros tu se roz lou čil tre nér Petr De j -
dar, kte rý ukon čil svo ji čin nost. Za jeho prá ci mu pa t ří
po dě ko vá ní. 

Žáci - v okres ní sku pi ně B skon či lo mužstvo na po sled ním
7. mís tě. Ode hrá lo 12 utká ní a jen jed no vy hrá lo a jed nou re mi -
zo va lo, ostat ních 10 zá pa sů pro hrá lo. Na stří le lo 16 a do sta lo
49 bra nek. 

Pří prav ka - v okres ní sou těži sk. D ode hrá la 20 utká ní, ve
kte rých zís ka la 10 bodů za 3 vý hry a 1 re mí zu, 16 x mužstvo
pro hrá lo. Se skóre 59 : 170 tak v ta bul ce ob sa di lo 10. mís to. 

To lik struč ná sta tis ti ka. 
Nový sou těžní roč ník sou těží OFS Zno jmo 2014/2015 za ha -

ju je 10. 8. 2014. Tý den před tím 2. 8. 2014 Tě lo vý chov ná jed no ta 
Ol bra mo vi ce po řá dá 38. roč ník tra dič ní ho tur na je Kon ti nen tál za 
účas ti mužstev: Ajax Ol bra mo vi ce, Sle zan Ba bi ce, La mač Lid -
mě ři ce a Ma li ňák Želo vi ce, na kte rý vás sr deč ně zve me. 

Na zá věr ješ tě vý zva: Hle dá me tre né ry, ve dou cí mužstev
z řad ro di čů, nebo bý va lých i sou čas ných hrá čů, kte ří jsou
ochot ni po mo ci s pra cí u mlá dežnic kých mužstev (zá jem ci se 
mo hou hlá sit u kte ré ho ko liv čle na vý bo ru,nebo na te le -
fon:602 788 157). 

                                                                       tesy
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Společenská 
kronika

Život ní ju bi lea
(červenec  -  září  2014)
Slá ma Ně ho slav         87  let
Žitný Jo sef           70  let
Iran Vla di slav            82  let 
Ko nop ko vá An to nie  84  let
Pi chr to vá Ma rie           85  let
Na ro ze né děti
Mi kul co vá Bar bo ra
Roz ma hel Ště pán
Or lí ček Mi chal
Ze mře lí 

        

Chu do bo vá Li bu še  (Brno)
Pal ko vič Pa vel
Po hyb oby va tel+sta tis ti ka

K 1. 1. 2014 bylo k tr va lé mu po by tu
v městy si hlá še no 1095 oby va tel .

Do 7. 7. 2014 se při hlá si lo 20 osob
a od hlá si ly 4 oso by.

Na ro di lo se 8 dětí a ze mře ly 4 oso by.
K 7. 7. 2014 máme 1115 oby va tel.

Radmila Hyblerová,
matrika a ev i dence osob

Ukon če ní
škol ní ho roku

Dne 27. červ na 2014 se ko na lo slav -
nost ní roz lou če ní s žáky 9. tří dy. Do
ob řad ní síně na slav nost ní roz lou če ní a
za psá ní do Pa mět ní kni hy při šlo spo lu
s tříd ní uči tel kou a ře di te lem ško ly 24
žáků, kte ří ukon či li škol ní do cház ku na
Zá klad ní ško le v Ol bra mo vi cích.

Konečné tabulky NH 2013/2014

Ji ho mo rav ský ob last ní pře bor ná rod ní há ze né 2013/2014 - ženy
1. Draken Brno 12 12 0 0 255:163 24
2. TJ Sokol Vracov 12 9 0 3 249:178 18
3. TJ Olbramovice B 12 7 0 5 193:196 14
4. SK Autonot Jihlava 12 7 0 5 219:185 14
5. TJ Olbramovice A 12 4 1 7 169:181 9
6. TJ Miroslav 12 1 1 10 131:234 3
7. KNH Mor. Slavia Brno 12 1 0 11 184:263 2

Ji ho mo rav ský ob last ní pře bor ná rod ní há ze né 2013/2014 - star ší žákyně
1. TJ Sokol Vracov 10 9 0 1 202:  60 18
2. TJ Miroslav A 10 8 0 2 186:104 16
3. SK Autonot Jihlava 10 7 0 3 174:131 14
4. TJ Olbramovice 10 3 0 7 103:160 6
5. TJ Sokol Ostopovice 10 3 0 7   58:138 6
6. TJ Jiskra Humpolec 10 4 0 10   59:189 0

Há ze ná
star ší žáky ně


