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Pozvánka

Informace starosty
Vážení spoluobčané!

Milé děti a rodiče,

Čas utíká strašně rychle a čím jsme starší, tím se nám zdá, že utíká mnohem rychleji. V době, kdy bude vycházet vydání Olbramovického zpravodaje, se zároveň
uzavírá volební období 2010 -2014. Určitě nebudu psát o tom, co se nám povedlo pro
městys udělat již v minulém volebním období, a vyzdvihovat práci zastupitelstva, to
je jenom na Vás, občanech, abyste naši práci ohodnotili. Nejdůležitější je na blížících
se komunálních volbách, aby nově zvolené zastupitelstvo navázalo na započatých
projektech a dlouhodobých záměrech rozvoje městyse.
Jeden největší a nejvýznamnější projekt do dalšího období je výstavba splaškové kanalizace v našem městysi. V současné době probíhá užší výběrové řízení
na dodavatele stavebních prací. Do prvního kola výběrového řízení se přihlásilo
14 stavebních firem, které předložily kvalifikace podle zadávací dokumentace.
Firmy, které splnily kvalifikační předpoklady, byly osloveny a vyzvány k vypracování cenové nabídky. V druhém kole se při účasti zástupců firem, které se
přihlásily do výběrového řízení, otevřou zapečetěné obálky s cenovou nabídkou.
Výběrová komise doporučí uzavření smlouvy o dílo s firmou, která podá úplnou
a nejnižší cenovou nabídku. Zajištění tohoto již dlouho plánovaného projektu
bylo velice or ganizačně složité a největší problém byl s prodloužením
registračního listu, se kterým nám pomohl místopředseda vlády pan Pavel
Bělobrádek, jenž nás navštívil na našem úřadě.
Dalším připraveným projektem pro nově zvolené zastupitelstvo je obnova
topného zdroje a rekonstrukce kotelny na naší základní škole. Zde také probíhá
výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, které bude ukončeno v první
polovině října.
Již dříve jsem Vás informoval v předešlých zpravodajích o záměru výstavby
sběrného dvoru tříděného odpadu v Olbramovicích u palírny. Tuto stavbu bude
realizovat firma KAVYL, s. r. o., z Mohelna, která podala nejnižší cenovou nabídku a stavební práce budou započaty ještě v tomto roku.
Rád bych se zmínil o financích, které na tyto stavební akce má nastupující zastupitelstvo nachystané, ale ještě se vrátím trochu do minulosti, na začátek
volebního období 2010 -2014. V té době bylo na účtu městyse 15,3 mil Kč. Nové
zastupitelstvo pokračovalo v nedokončených investicích a převzalo finanční závazky z dokončených investic z průběhu roku 2010, včetně výstavby nových
inženýrských sítí v lokalitě za mateřskou školou - I. etapa. Ještě současné vedení
městyse zaplatilo do června roku 2011 za tyto projekty a práce cca 12 mil. Kč
bez DPH. Z prodeje stavebních míst se vrátila do rozpočtu městyse v průběhu let
2011 - 2014 částka 5,8 mil. Kč. Teď se nabízí otázka a kolik financí zanechává
současné zastupitelstvo budoucímu?
Městys má na svých účtech do dneška 23,1 mil. Kč. Z toho zaplatí za výstavbu
sběrného dvoru svou spoluúčast ve výši cca 750 tis. Kč a za výměnu topného zdroje,
včetně rekonstrukce kotelny ZŠ, maximálně 800 tis. Kč. Přesná výše spoluúčasti ještě není známa, protože není ukončeno výběrové řízení. Do konce roku 2014 získáme
finance z prodeje 4 nových a 2 starých stavebních pozemků za MŠ. Žádosti zájemců
o tyto pozemky už městys obdržel a prodej se uskuteční ještě v průběhu letošního
roku. Nově zbudované pozemky se po usnesení zastupitelstva městyse prodávají za
465 Kč + 21 % DPH za 1 m2. Zvýšení ceny o DPH je dané legislativní změnou zákona o dani z přidané hodnoty. Tato cena se určila podle skutečných přímých nákladů
na výstavbu inženýrských sítí děleno počtem metrů čtverečních pozemků určených
k prodeji. Prodej těchto pozemků nebude výdělečný, ale pokryje skutečně vynaložené investiční náklady. Naším záměrem je nabídnout zájemcům ke stavění
rodinných domů a bydlení v Olbramovicích co nejlepší podmínky. V letošním roce
se prodejem těchto pozemků vrátí do rozpočtu cca 2 mil. Kč.
Po shrnutí se dá závazně konstatovat, že odstupující zastupitelstvo přenechává nově zvolenému zastupitelstvu cca 23,1 mil. Kč, bez dalších finančních
závazků a pohledávek.
Výstavba splaškové kanalizace s těmito úsporami pořádně zahýbe, ale bez nepředpokládaného navýšení si městys nebude muset brát úvěry z bankovních domů.
Závěrem bych jménem celého zastupitelstva městyse Olbramovice poděkoval všem organizacím, spolkům, ale i jednotlivcům, kteří se v průběhu posledních
let zapojili do pořádání a organizování různých společenských, kulturních a sportovních akcí, které zvyšují kvalitu společenského a kulturního života všech
občanů a hostů.
Jménem svým bych Vám popřál šťastnou ruku při výběru svých zastupitelů
městyse Olbramovice pro volební období 2014-2018, kteří budou hájit především zájmy Vás občanů, organizací, spolků a městyse, před soukromými zájmy
jednotlivců.

občanské sdružení Kaňka připravuje
pro letošní podzim několik akcí, na které
jste všichni srdečně zváni.
Tou nejbližší bude podzimní výš lap.
Vydáme se na něj v sobotu 18. října dopoledne, kde si v cíli pod Leskounem prohlédneme vojenské bunkry a opečeme
špekáčky. Dále se sejdeme v neděli
16. listopadu při výlovu pstruhů a také
30. listopadu v lampionovém průvodu,
kdy rozsvítíme i vánoční strom před
školou.
O všem budete jako obvykle informováni na plakátech. Můžete navštívit
naše webové stránky
www.oskanka.webnode.cz.

R. H.
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Těš íme se s Vámi na shledání
a přejeme pěkný barevný podzim.
o. s. Kaňka

Co nového u vinařů
Vinaři tento rok zažili rekordní návštěvnost na výstavě vín, ale vše postupně…
V březnovém zpravodaji jsem vás informovala o chystané výstavě vín, o její přípravě
a o celém zákulisí této akce. Ráda bych vám,
kteří jste se nezúčastnili, zprostředkovala, jak
celá akce dopadla.
Jak už jsem psala úvodem, letos byl rekordní počet návštěvníků, počasí nám přálo,
a to bylo hlavní.
Bylo možné ochutnat 317 vzorků, z toho
196 bí lého, 94 čer ve né ho, 23 růžové ho
a 4 vzorky portského vína.
Šampionem bílých vín se stal Sauvignon
PS 2013 vinaře Ing. Libora Košíčka z Rybníků, šam pi o nem čer ve ných vín se stal
Cabernet Sauvignon PS 2011 vinaře Pavla
Matouše, který vyhrál též kolekci tří nejlépe
bodovaných vín místního vinaře. Kolekci pěti
nejlépe hodnocených vín vyhrál Ing. Luboš
Machálek. Ceny, které nám již několik let vyrábí firma NOAMY ART GLASS, předávali
pan senátor Ing. Stanislav Juránek a pan
starosta městyse Roman Hybler.
Cimbálová muzika Neoveská, kterou někteří z vás znají z našich akcí již velmi dobře,
opět nezklamala. Vystoupení našeho rodáka
Josefa Šabaky a jeho kolegů bylo příjemným
zpestřením výstavy vín.
Burčákobraní neboli Slavnosti vína
I přes nepřízeň počasí byla účast hojná.
Letos nás navštívil pan děkan z farnosti v Moravském Krumlově a požehnal letošní úrodě.
A k poslechu a příjemnému posezení nám
hrála opět CM Neoveská.
Jako tradičně, tak i letos přispějeme finančně ob čanskému sdružení Kaňka. Její
členové nám vypomáhají při výstavě vín, za
což jim moc děkujeme.
Jáňa
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Jak volit v komunálních volbách
Příručka voliče komunálních voleb 2014
Zastupitelstvo městyse Olbramovice bude mít 9 zastupitelů.
Volební systém komunálních voleb do zastupitelstev obcí
je založen na většinové volbě stran a hnutí. Počet mandátů
(členů) jedné strany v zastupitelstvu vychází z celkového poč t u h l a s ů , k t e r é t a t o v o l e b n í s t r a n a o b d r ží o d
voličů. Označí-li volič křížkem celou volební stranu v rámečku u jejího názvu, obdrží všichni kandidáti této strany po
jednom hlasu a strana obdrží tolik hlasů, kolik má na své listině kan di dá tů. Za škrt ne-li vo lič jed not li vé kan di dá ty
z různých stran v rámečcích před jejich jmény, obdrží tito kandidáti jeden hlas (tzv. preferenční hlasy) a každá strana tolik
hlasů, kolik jejích kandidátů bylo označeno. Zbytek hlasů do
celkového počtu pak obdrží volební strana, kterou volič dále
označil v rámečku u jejího názvu. Strana, která chce mít svoje
kandidáty v zastupitelstvu, musí získat minimálně 5% hlasů
z celkového počtu platných hlasů. Může se stát, že kandidát,
který jako jednotlivec obdrží nejvíce hlasů ze všech kandidátů
všech volebních stran, nemusí být do zastupitelstva zvolen,
pokud jeho strana jako celek nedostane potřebných 5% hlasů.
Čím více hlasů která strana obdrží, tím více míst v zastupitelstvu získá.
Příklady: kandidují tři strany A, B, C.
Příklad 1)
Volič označí křížkem pouze stranu A v rámečku před názvem strany. Strana A obdrží celkem 9 hlasů a každý její
kandidát po jednom hlasu. Strany B a C neobdrží žádný hlas.
Příklad 2)
Volič označí křížkem stranu A v rámečku před názvem stra-

ny, současně označí ve straně B křížkem v rámečku před jmény
dva kandidáty a ve straně C jednoho kandidáta. Strana A obdrží
celkem 6 hlasů (sníženo o počet kandidátů označených v jiných
stranách), její kandidáti na 1. - 6. místě po jednom hlasu, strana
B obdrží celkem 2 hlasy, její označení kandidáti po jednom hlasu, strana C obdrží 1 hlas, který obdrží i její označený kandidát.
Příklad 3)
Volič označí na kandidátní listině strany A v rámečku před
jmény 3 kandidáty, na kandidátní listině strany B v rámečku
před jmény 4 kandidáty, na kandidátní listině strany C v rámečku před jmény 3 kandidáty. Strana A obdrží celkem 3 hlasy
a každý její označený kandidát po jednom hlasu, strana B
obdrží celkem 4 hlasy a každý její označený kandidát po jednom hlasu a strana C obdrží celkem 3 hlasy a každý její
označený kandidát po jednom hlasu. Označí-li takto volič více
než 9 kandidátů, je jeho volební lístek neplatný. Neplatný
volební lístek je i v případě, že volič označí současně dvě
strany (v rámečku před názvem strany).
Příklad 4)
Volič označí křížkem stranu B v rámečku před názvem strany a dále označí křížky některé kandidáty této strany B, které
chce upřednostnit. Strana B obdrží celkem 9 hlasů, k přednostnímu označení kandidátů se nepřihlíží.
Zvítězí strana, která obdrží nejvíce hlasů.
Vážení spoluobčané, jít k volbám není vaší povinností, je to
vaše právo. Využijte je a volte svoje kandidáty, osobnosti, které
mají vaši důvěru. Přejeme vám, aby do nového zastupitelstva
byli zvoleni ti občané, které jste si zvolili.
Zapisovatelka volební komise

Svatojakubská babská pouť aneb jak se tvoří tradice
Když jsme začaly v roce 2013 nacvičovat s olbramovickými
ženami tance u příležitosti oslav 950 let od založení našeho
městyse, zalíbilo se nám to natolik, že jsme se rozhodly akci zopakovat i letos.
Na konci ledna 2014 jsme se sešly a dohodly se, že pod tak-

tovkou paní Čiháčkové secvičíme pásmo sedmi tanců. Paní
Čiháčková měla na starosti celou choreografii i výběr písní k ní.
Vybírala z repertoáru dechové kapely Túfaranka.
Od března jsme se poctivě scházely 1x týdně a trénovaly.
V červnu a červenci to už bylo 2x týdně, abychom naše vystoupení dovedly k dokonalosti.
Před samotným vystou pením jsme měly
pochybnosti, zda naplní me očekává ní naše
i obecenstva, tak jak se
nám to podařilo loni.
Naše oba vy však
byly zbytečné. Kladné
ohlasy z vašich řad nám
naznačily, že tato akce
je zdařilá a žádaná, a že
už nyní může paní Čiháčková opět přemýšlet
nad novou choreografií
pro vystoupení v roce
2015.
Tím to ozna mu jeme, že v Olbramovicích
vznikla nová tradice –
SVATOJAKUBSKÁ
BABSKÁ POUŤ!
Ketty

Olbramovický
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Začátek školního roku 2014/2015
V tomto školním roce ve škole pracuje
30 zaměstnanců, z toho 9 provozních zaměstnanců. V mateřské škole je 60 dětí,
v 1. třídě pracují učitelky Hana Bučková
a Kateřina Cihlová, druhou třídu učí Marta
Svatušková, Jana Irovská a asistent pedagoga Jana Mičková, třetí třídu Lucie Stehlíková a asistent pedagoga Anna Ruibarová.
V základní škole je 178 dětí. 1. ročník navštěvuje 23 dětí, do 9. ročníku chodí 20 dětí.
Seznam učitelů ZŠ
ZŘ
Soňa Weiserová
I.
Petrlová Dana
II.
Šidlová Dana
III.
Lukasová Hana
IV.
Martináková Jana
V.
Čiháčková Olga
VI.
Vaculíková Ivana
VII. Suchánková Ivana
VIII. Marie Martináková
IX.
Bognerová Lenka
Bez třídnictví: Dancingerová Hana
Vývojové poruchy učení: Bognerová Lenka
Vých. poradce: Dancingerová Hana
Metodik prevence: Bognerová Lenka
Školní družina: Zelníčková Irena, Rozmahelová Vladimíra
Naše škola se spolu s 18 školami
Krumlovska zapojila do projektu evropského sociálního fondu Efektivní spoluprá ce v ob las ti pre ven ce škol ní ho
neúspěchu žáků. Žadatelem projektu je
město Moravský Krumlov, jeho základní
náplní je organizace čtenářského, matematického a jazykového kroužku, zpracování
individuálních plánů pro žáky, vybavení
didaktickými pomůckami pro jednotlivé
žáky - tablety, metodiky, knihy, využití
psychologa, práce asistenta pedagoga, kte-

rou na naší škole vykonává pí Bc.Vladimíra Rozmahelová.
Do činnosti základní školy je už tradičně zařazen plavecký výcvik, který probíhá
od září do prosince. Lyžařský výcvik
v tomto školním roce neproběhne, plánujeme ho do příštího školního roku. Všechny
děti mohou odebírat dotované mléčné
přesnídávky a děti I. stupně zdarma 1x týdně ovoce. I letos se žáci zapojili do sběrových akcí - sběru starého papíru a sběru
kaštanů. Sběr papíru po městysi na podzim
proběhl před hody, na jaře tuto akci plánujeme před Svátkem práce. Získané finanční prostředky budou použity na úhradu
mimovýukových a zájmových aktivit dětí besídky, literární programy, mikulášská
nadílka, Den dětí, exkurze, turnaje v kopané CocaCola Cup, jehož se v říjnu zúčastní
kluci i holky z II. stupně. Paní učitelka
Dana Petrlová uskutečnila setkání s rodiči
prvňáčků, žáci zhlédli naučný pořad Pernštejnů, celý II. stupeň v říjnu navštíví
knihovnu v Moravském Krumlově, 8. a
9. ročník pojede na exkurzi do Prahy. Pro
vycházející žáky se bude konat beseda
s pracovníkem úřadu práce.
Velikou radost máme ze dvou akcí opravených WC pro naše nejmenší děti
z mateřské školy. Další velká akce nás
čeká v říjnu, a to oprava kotelny na ZŠ.
V současné době žádáme o navýšení kapacity školní družiny, abychom uspokojili
požadavky rodičů. Z toho důvodu se musí
nakoupit nábytek, opravit podlaha ve druhé třídě školní družiny, s líčením nám pomohli zaměstnanci městyse.
O dal ších čin nos tech se do zví te
z dalších článků Zpravodaje.
Mgr. Ladislav Ruibar

Zpráva školní
jídelny
Se začátkem školního roku se rozběhl
i provoz ve školní jídelně. V současné
době je kapacita školní jídelny plně
vytížena, evidujeme 300 strávníků. Kuchyň je po stránce materiálně - technologické dobře vybavena. V roce 2006 prošla
celkovou rekonstrukcí a od této doby se
nadále doplňuje a vylepšuje dalšími provozními prostředky. Snažíme se dětem,
a nejenom jim, podávat vyváženou a zdravou stravu. Školní stravování se řídí vyhláš kou č. 107/2005 Sb. o škol ním
stravování, v platném znění. Součástí této
vyhlášky je dodržování spotřebního koše
potravin, který určuje základní linii skladby jídelníčku.
Strávníkům nenabízíme výběr z více
druhů jídel denně, jak je tomu ve větších
jídelnách. Máme však zájem o pestrý
a rozmanitý jídelníček.
V této době probíhá sklizeň jablíček,
tak přidáváme recept na jablečný závin.
1/4 l mléka
1 kostka droždí
3 žloutky
8 kostek cukru
špetka soli
250g 100% tuku
hladká mouka
Uděláme kvásek, nastrouháme tuk,
přidáme žloutky, kvásek a mouku podle
potřeby. Vypracujeme těsto a hned vyválíme. Plníme nastrouhanými jablky, trošku po cuk ru je me, po sy pe me sko řicí
a svineme. Pečeme na 200oC.
Dobrou chuť přeje kolektiv školní jídelny.

Školní družina při ZŠ Olbramovice
Školní družina je školské zařízení určené pro naplnění volného času
žáků účastnících se tohoto procesu. Do školní družiny bývají většinou přihlašovány děti mezi 1. a 4. ročníkem, a to k pravidelné denní docházce. Její
náplní bývá zejména organizace zájmově - vzdělávacích aktivit. Tyto aktivity by měly napomáhat k osobnímu růstu děti. Nejčastěji se mezi ně řadí
činnosti technické, estetické, společenskovědní, přírodovědné a sportovní.
Cílem družiny je také odstranit únavu z vyučování, k tomuto napomáhají
odpočinkové a rekreační aktivity. V závěru dne bývá často v družině ponechán čas na přípravu k dalšímu vyučování. Činnosti bývají často spojovány se školní výukou. Jedná se o volně navazující aktivity, které jsou
vykonávány ve školních dnech. Školní družina, se nachází v prostorách
ZŠ Olbramovice. Je složena celkem ze dvou oddělení. Děti navštěvující
družinu mají možnost stravování ve školní jídelně. Po obědě je pro děti
k dispozici celá řada aktivit. Za slunečného počasí chodí paní vychovatelky s dětmi na Duhové hřiště, víceúčelové hřiště nebo do Lesíka za školou
(tohoto pojmenování se místu dostalo od dětí).
Dále pak čas od času připravují pracovnice ŠD pro žáky mimořádné
soutěže, jedna z nich se konala 16. 9. 2014. Děti měly za úkol rozluštit nejrůznější kvízy a odpovídat na otázky v testech. Vše bylo samozřejmě připraveno s ohledem na věk a vědomosti malých účastníků. Soutěž
byla rozdělena do dvou kategorií, mladší a starší. Vítězem mladší kategorie se stala Vendulka Sedláková a vítězem starší pak Viktor Parák.
Paní Bc. Vladimíra Rozmahelová nabízí dětem každou středu od 13:30 hod. kroužek Dětský aerobic (viz.foto). Zde se děti naučí základním krokům aerobiku. Mimo jiné jsou součástí také sportovní hry a gymnastika.
Základní škola se rozhodla pro velký zájem a kapacitní nedostatek zřídit další místnost, kde budou dětem k dispozici různé společenské hry, hračky a chybět nebude ani výtvarná činnost, které je již nyní věnována velká pozornost. Paní vychovatelky s dětmi vyrábí
každý týden jiný výrobek, snaží se to spojovat s ročním obdobím a jinými událostmi během roku.
Bc. Vladimíra Rozmahelová
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Zprávičky z mateřské školičky
Uplynulo to jako voda, a už máme zase nový školní rok a na
prázdniny můžeme jen vzpomínat. A na tem uplynulý, loňský
školní rok zavzpomínejme také:
Každý měsíc jsme v MŠ přivítali divadelní představení
nebo vystoupení zaměřené na nějaké aktuální téma - přátelství,
ekologie, zdraví, dopravní výchova, vážná hudba. V říjnu jsme
jeli do Planetária Brno. V novém digitáriu jsme zhlédli výukový program o hvězdách a krásnou po hád ku o moři. Ve
vánočním čase jsme vyzdobili slavnostně celou školku, nastrojili stromeček, rodičům zahráli pohádku, a společně s nimi jsme
si vyrobili vánoční dáreček ve vánoční dílničce. A pak jsme už
jen čekali na Ježíška, jestli nám také něco nadělí.
Po zimě bez sněhu jsme se těšili na jaro. O velikonocích
jsme přichystali malé dárečky a přáníčka a šli jsme s písničkami
potěšit babičky do DCHB. Odměna byla opravdu sladká.
Den Matek jsme oslavili společně s velkými školáky. Připravili jsme pro maminky cvičení s hudbou.
V květnu jsme se vydali do nedalekých Dolních Kounic na
výlet na hrad. Tamní čarodějnice si pro nás připravily tajemnou
cestu za hradním pokladem, plnou nečekaných úkolů a nástrah.
Konečně se přiblížilo léto a s ním i konec školního roku. Konec roku je důležitý hlavně pro předškoláky. Opouští školku
a připravují se na další životní krok - nástup do ZŠ. S předškoláky jsme se náležitě rozloučili, hlavně pro ně byla připravená
zahradní slavnost "Pasování". A potom už nás čekala poslední
akce školního roku - třídní olympiáda. Soutěžili jsme ve skoku
z místa, běhu a hodu míčkem. Diplom, medaili a malou odměnu
vyhrály všechny děti - za snahu a fér soutěžení.
Ale to už je minulost, a nás čekají nové zážitky s novými
dětmi. A těm, co odešly do školy, školákům, přejeme klidný
vstup do 1třídy, jejich rodičům trpělivost a pevné nervy. A nám
školkáčkům krásný a bohatý školní rok.

Plavání 3., 4. a 5. třídy

Od září jsme začali jezdit do Znojma na plavecký výcvik. Po
nástupu na bazéně se rozejdeme do svých čtyř skupin. Ve vodě
se učíme plavat znak, prsa, hrajeme hry, ve kterých používáme
různé barevné kruhy, míče a je legrační, když "chodíme po
mostě". Všichni se skvěle bavíme. Na závěr nás čeká volná zábava. Těšíme se, až zase příště přijedeme.
Páťáci

Zprávy z farnosti

Ve školním roce 2014/2015 nastou pilo 23 prvňáčků,
15 chlapců a 8 děvčat. Děti si na školu rychle přivykly, bez problémů už dojdou samy do školy, připraví věci na vyučování.
10. 9. se uskutečnila první schůzka s rodiči prvňáků. Byl zvolen
třídní důvěrník - p. Kačírková a Jedličková. Rodiče získali informace o škole v přírodě v Jeseníkách, kterou v červnu
absolvují žáci 1. stupně. Zájem byl i o kroužky - aerobic, keramika a nově kroužek an g lic ké ho ja zy ka, kte rý po ve de
p. Sobolová z Moravského Krumlova. Na začátku října se těšíme na cvičení v přírodě.
Za to, že se prvňáčkům tak zdařil vstup do školy, patří poděkování nejen rodičům, ale paním učitelkám z mateřské školy.

Milí přátelé,
jak jste si mnozí všimli, je dokončena západní strana fasády
naší fary, už zbývá jen nátěr. Mám v plánu v průběhu podzimu
dokončit výměnu posledních dvou oken na severní straně.
V minulém zpravodaji jsem avizoval tzv.Alfa kurz, a protože už se čas konání přiblížil, přináším vám podrobnější informace, které jsou zároveň pozváním. Ve světě i v naší vlasti
probíhají kurzy Alfa, a od letošního října bude jeden cyklus
pro bí hat i u nás. Co to je? Na ofi ci ál ních strán kách
www.kurzyalfa.cz se píše: "Kurzy Alfa tvoří série promluv na
klíčová témata, související s křesťanskou vírou.Hledáte odpovědi? Kurz Alfa je příležitostí pro kohokoliv, aby v příjemném
prostředí během deseti inspirativních setkání prozkoumal
křesťanskou víru. Není to náročné, je to přátelské a zábavné".
Každé setkání trvá zhruba 2,5 hodiny. Ale neděste se, není to
žádná "nalejvárna". Setkání totiž začíná společnou večeří. Po ní je
přednáška na dané téma. Potom se podává káva a zákusek a na to
navazuje debata, při větším počtu účastníků ve skupinkách. Právě
tahle debata je velmi důležitá. Jsem velmi rád, že v kurzu budou
i lidé nevěřící, hledající nebo víru nepraktikující. Právě takové
složení slibuje, že zazní různé názory a pohledy, že se budeme
moci navzájem oslovit, inspirovat ze všech pozic a úhlů pohledu.
Není to přesvědčovací akce, ostatně, kdo mě trochu zná, tak ví, že
nátlak a monolog a únavné řečnění není můj styl. Je mi velmi blízký styl papeže Františka, který vybízí ke kultuře setkávání a dialogu. A přesně to bych chtěl nabídnout. Je tedy jasné, že to nikoho
k ničemu nezavazuje. Ovšem pro některé to může mít ještě následující přínos. Mám na mysli především rodiče, kteří nemají pokřtěné děti nebo v dohledné době očekávají přírůstek do rodiny
a uvažují o křtu. Pokud tento kurz absolvujete, děti vám pokřtím.
Stejně tak ti, kteří už jsou dospělí a nejsou pokřtěni a alespoň o tom
uvažují - pro vás je to jedinečná příležitost seznámit se záživnou
formou s tím, co křest a víra v životě člověka znamená, slyšet různé názory, zkušenosti atd. A pro věřící je to skvělá příležitost pro
upevnění své víry, naslouchání, ale i sdílení vašich zkušeností.
Účast je bezplatná a technické věci (kdy, jak často, v kolik
hodin, kde…) domluvíme po mši svaté, která bude v neděli
12. října v 10 hodin v Olbramovicích. Prosím tedy všechny
zájemce, aby se dostavili nebo vyslali svého zástupce. Budu po
vás chtít mailovou adresu pro jednodušší další domlouvání.
A ještě radši budu, když se mi ozvete s předstihem na adresu:
jenik.fiala@gmail.com.
Přeji vám krásné podzimní dny a moc se těším.

Dana Petrlová

Váš farář Jan Fiala (+ á tým)

H. B. + J. B.

1. ročník
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Národní házená - mladší žákyně
Prv ní krok do nové se zo ny
zvládly naše mladší žákyně na výbornou. Odehrály svůj první turnaj 20. 9.
v Humpolci, kterého se zúčastnilo
celkem 6 týmů - TJ Olbramovice,
TJ Miroslav, TJ Sokol Ostopovice,
Draken Brno, TJ Jiskra Humpolec
a TJ Sokol Vracov. V družstvu je
mnoho nových hráček - a i přesto se
do kázaly, "po prat" se zku še ný mi
hráčkami jiných týmů. Děvčata obsadila 3. místo po třech výhrách a dvou
prohrách, během těchto zápasů dala
celkem 15 branek Viktorie Benešová,
4 branky Kristýna Hábová a 3 branky Markéta Holátková. V podzimní sezoně je čekají ještě 2 turnaje, a to 4. 10. v Ostopovicích a 11. 10. ve Vracově.

Průběžné tabulky národní házené
Ženy
1. SK Autonot Jihlava
2. TJ Olbramovice A
3. TJ Olbramovice B
4. KNH Mor. Slavia Brno
5. Draken Brno B
6. TJ Miroslav

2
3
2
2
4
1

2
1
1
1
1
0

0
1
1
0
0
0

0
1
0
1
3
1

35:26
62:52
42:36
34:34
56:76
15:20

4
3
3
2
2
0

Starší žákyně
1. TJ Sokol Vracov
2. TJ Miroslav A
3. TJ Olbramovice
4. SK Autonot Jihlava
5. 1. NH Brno
6. TJ Sokol Ostopovice
7. Draken Brno
8. TJ Jiskra Humpolec

4
2
3
3
3
3
3
3

4
2
2
2
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
2
2
3
3

119:24
59:6
43:38
28:44
20:28
23:53
12:41
14:84

8
4
4
4
2
2
0
0

Mladší žákyně
1. TJ Miroslav
2. TJ Sokol Ostoovice
3. TJ Olbramovice
4. Draken Brno
5. TJ Jiskra Humpolec
6. TJ Sokol Vracov

5
5
5
5
5
5

5
4
3
2
1
0

0
0
0
0
0
0

0
1
2
3
4
5

45:18
47:23
22:30
28:29
20:43
21:40

10
8
6
4
2
0

Mgr. Ladislav Ruibar

Prvňáčci

Národní házená
TJ Olbramovice
Ročníku 2014/2015 Jihomoravského
oblastního přeboru (JMOP) se stejně
jako loni účastní čtyři družstva oddílu
národní házené TJ Olbramovice. Trénovat jsme začali oproti loňsku už během prázd nin a do družstev byly
doplněny mladší hráčky. Jejich výkonnost prověří až další průběh soutěží.
V letošním roce Svaz národní házené
- trenérská rada připravuje školení trenérů III. třídy. Náš oddíl má evidentní zájem o roz ší ře ní tre nér ské zá klad ny
a proto vysílá 4 adepty na získání potřebné kvalifikace a věříme, že tito splní podmínky pro přidělení licencí. Zároveň
bych tímto chtěl po dě ko vat výbo ru
TJ Olbramovice za poskytnutí finančního příspěvku na mladé trenéry.
Doubek P. NH - Olbramovice

Společenská
kronika

Životní jubilea

(říjen - prosinec 2014)

Ruibarová Božena
Rozmahelová Marie
Černý Milan
Hybler Vladimír
Samková Bohumila
Čechová Jaroslava
Králová Antonie
Konopka Vladimír
Novotná Vlasta

Narozené děti

80 let
81 let
70 let
83 let
80 let
70 let
81 let
86 let
80 let

Katolický Samuel
Gaucan Štěpán
Pohyb obyvatel+statistika
K 1. 1. 2014 bylo k trvalému pobytu
v městysi hlášeno 1095 obyvatel.
Do 2. 10. 2014 se přihlásilo 30 osob
a odhlásilo 8 osob. Narodilo se 10 dětí
a zemřely 4 osoby.
K 2. 10. 2014 máme 1123 obyvatel.

Akce v obřadní síni
Dne 1. září 2014 proběhlo slavnostní
uvítání dvaceti čtyř dětí, které nastoupily
do 1. třídy Základní školy v Olbramovicích.

Radmila Hyblerová,
matrika a evidence osob
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