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Vážení spo lu ob ča né!
Čas utí ká straš ně rych le a čím jsme star ší, tím se nám zdá, že utí ká mno hem rych -

le ji. V době, kdy bude vy chá zet vy dá ní Ol bra mo vic ké ho zpra vo da je, se zá ro veň
uza ví rá vo leb ní ob do bí 2010 -2014. Ur či tě ne bu du psát o tom, co se nám po ved lo pro 
městys udě lat již v mi nu lém vo leb ním ob do bí, a vy zdvi ho vat prá ci za stu pi tel stva, to
je je nom na Vás, ob ča nech, abys te naši prá ci ohod no ti li. Nej dů ležitěj ší je na blížících 
se ko mu nál ních vol bách, aby nově zvo le né za stu pi tel stvo na vá za lo na za po ča tých
pro jek tech a dlou ho do bých zá mě rech roz vo je městy se.

Je den nej vět ší a nej vý znam něj ší pro jekt do dal ší ho ob do bí je vý stav ba splaš -
ko vé ka na li za ce v na šem městy si. V sou čas né době pro bí há užší vý bě ro vé ří ze ní
na do da va te le sta veb ních pra cí. Do prv ní ho kola vý bě ro vé ho ří ze ní se při hlá si lo
14 sta veb ních fi rem, kte ré před ložily kva li fi ka ce podle za dá va cí do ku men ta ce.
Fir my, kte ré spl ni ly kva li fi kač ní před po kla dy, byly oslo ve ny a vy zvá ny k vy pra -
co vá ní ce no vé na bíd ky. V dru hém kole se při účas ti zá stup ců fi rem, kte ré se
při hlá si ly do vý bě ro vé ho ří ze ní, ote vřou za pe če tě né obál ky s ce no vou na bíd kou.
Vý bě ro vá ko mi se do po ru čí uza vře ní smlou vy o dílo s fir mou, kte rá podá úpl nou
a nej nižší ce no vou na bíd ku. Za jiš tě ní to ho to již dlou ho plá no va né ho pro jek tu
bylo ve li ce or ga ni zač ně složité a nej vět ší problém byl s prodloužením
registračního listu, se kterým nám po mohl místopředseda vlády pan Pavel
Bělobrádek, jenž nás navštívil na našem úřadě.

Dal ším při pra ve ným pro jek tem pro nově zvo le né za stu pi tel stvo je ob no va
top né ho zdro je a re kon struk ce ko tel ny na naší zá klad ní ško le. Zde také pro bí há
vý bě ro vé ří ze ní na do da va te le sta veb ních pra cí, kte ré bude ukončeno v první
polovině října. 

Již dří ve jsem Vás in for mo val v pře de šlých zpra vo da jích o zá mě ru vý stav by
sběr né ho dvo ru tří dě né ho od pa du v Ol bra mo vi cích u pa lír ny. Tuto stav bu bude
re a li zo vat fir ma KA VYL, s. r. o., z Mo hel na, kte rá po da la nej nižší ce no vou na -
bíd ku a sta veb ní práce budou započaty ještě v tomto roku.

Rád bych se zmí nil o fi nan cích, kte ré na tyto sta veb ní akce má na stu pu jí cí za -
stu pi tel stvo na chys ta né, ale ješ tě se vrá tím tro chu do mi nu los ti, na za čá tek
vo leb ní ho ob do bí 2010 -2014. V té době bylo na účtu městy se 15,3 mil Kč. Nové
za stu pi tel stvo po kra čo va lo v ne do kon če ných in ves ti cích a pře vza lo fi nanč ní zá -
vaz ky z do kon če ných in ves tic z prů bě hu roku 2010, včet ně vý stav by no vých
inženýr ských sítí v lo ka li tě za ma teř skou ško lou - I. eta pa. Ješ tě sou čas né ve de ní
městy se za pla ti lo do červ na roku 2011 za tyto pro jek ty a prá ce cca 12 mil. Kč
bez DPH. Z pro de je sta veb ních míst se vrá ti la do roz počtu městy se v prů bě hu let
2011 - 2014 část ka 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 za pla tí za vý stav bu
sběr né ho dvo ru svou spo lu účast ve výši cca 750 tis. Kč a za vý mě nu top né ho zdro je,
včet ně re kon struk ce ko tel ny ZŠ, ma xi mál ně 800 tis. Kč. Přes ná výše spo lu účas ti ješ -
tě není zná ma, pro tože není ukon če no vý bě ro vé ří ze ní. Do kon ce roku 2014 zís ká me
fi nan ce z pro de je 4 no vých a 2 sta rých sta veb ních po zem ků za MŠ. Žádos ti zá jem ců
o tyto po zem ky už městys obdržel a pro dej se usku teč ní ješ tě v prů bě hu le toš ní ho
roku. Nově zbu do va né po zem ky se po usne se ní za stu pi tel stva městy se pro dá va jí za
465 Kč + 21 % DPH za 1 m2. Zvý še ní ceny o DPH je dané le gisla tiv ní změ nou zá ko -
na o dani z při da né hod no ty. Tato cena se ur či la podle sku teč ných pří mých ná kla dů
na vý stav bu inženýr ských sítí dě le no po čtem me t rů čtve reč ních po zem ků ur če ných
k pro de ji. Pro dej těch to po zem ků ne bu de vý dě leč ný, ale po kry je sku teč ně vy na -
ložené in ves tič ní ná kla dy. Na ším zá mě rem je na bíd nout zá jem cům ke sta vě ní
ro din ných domů a byd le ní v Ol bra mo vi cích co nej lep ší pod mín ky. V le toš ním roce
se pro de jem těch to po zem ků vrá tí do roz počtu cca 2 mil. Kč.

Po shr nu tí se dá zá vaz ně kon sta to vat, že od stu pu jí cí za stu pi tel stvo pře ne chá -
vá nově zvo le né mu za stu pi tel stvu cca 23,1 mil. Kč, bez dal ších fi nanč ních
závazků a pohledávek.

Vý stav ba splaš ko vé ka na li za ce s tě mi to úspo ra mi po řád ně za hý be, ale bez ne -
před po klá da né ho na vý še ní si městys ne bu de mu set brát úvě ry z ban kov ních domů.

Zá vě rem bych jmé nem ce lé ho za stu pi tel stva městy se Ol bra mo vi ce po dě ko -
val všem or ga ni za cím, spol kům, ale i jed not liv cům, kte ří se v prů bě hu po sled ních 
let za po ji li do po řá dá ní a or ga ni zo vá ní růz ných spo le čen ských, kul tur ních a spor -
tov ních akcí, kte ré zvy šu jí kva li tu spo le čen ské ho a kulturního života všech
občanů a hostů.

Jmé nem svým bych Vám po přál šťas t nou ruku při vý bě ru svých za stu pi te lů
městy se Ol bra mo vi ce pro vo leb ní ob do bí 2014-2018, kte ří bu dou há jit pře de -
vším zá jmy Vás ob ča nů, or ga ni za cí, spol ků a městy se, před soukromými zájmy
jed not liv ců.

     R. H.

Informace starosty

Vi na ři ten to rok zažili re kord ní ná vštěv -
nost na vý sta vě vín, ale vše po stup ně…

V břez no vém zpra vo da ji jsem vás in for -
mo va la o chys ta né vý sta vě vín, o její pří pra vě
a o ce lém zá ku li sí této akce. Ráda bych vám,
kte ří jste se ne zú čast ni li, zpro střed ko va la, jak
celá akce dopadla.

Jak už jsem psa la úvo dem, le tos byl re -
kord ní po čet ná vštěv ní ků, po ča sí nám přá lo,
a to bylo hlavní.

Bylo možné ochut nat 317 vzor ků, z toho
196 bí lé ho, 94 čer ve né ho, 23 růžové ho
a 4 vzor ky port ské ho vína.

Šam pi o nem bí lých vín se stal Sau vignon
PS 2013 vi na ře Ing. Li bo ra Ko šíč ka z Ryb ní -
ků,  šam pi o nem čer ve ných vín se stal
Ca ber net Sau vignon PS 2011 vi na ře Pav la
Ma tou še, kte rý vy hrál též ko lek ci tří nej lé pe
bo do va ných vín míst ní ho vi na ře. Ko lek ci pěti 
nej lé pe hod no ce ných vín vy hrál Ing. Lu boš
Ma chá lek. Ceny, kte ré nám již ně ko lik let vy -
rá bí fir ma NO A MY ART GLASS, pře dá va li
pan se ná tor Ing. Stanislav Juránek a pan
starosta městyse Roman Hybler.

Cim bá lo vá mu zi ka Ne o veská, kte rou ně -
kte ří z vás zna jí z na šich akcí již vel mi dob ře,
opět ne zkla ma la. Vy stou pe ní na še ho ro dá ka
Jo se fa Ša b a ky a jeho ko le gů bylo pří jem ným
zpestřením výstavy vín.
Bur čá kobra ní ne bo li Slav nos ti vína

I přes ne pří zeň po ča sí byla účast hoj ná.
Le tos nás na vští vil pan dě kan z far nos ti v Mo -
rav ském Krum lo vě a požehnal le toš ní úro dě.
A k po sle chu a pří jem né mu po se ze ní nám
hrála opět CM Neoveská. 

Jako tra dič ně, tak i le tos při spě je me fi -
nanč ně ob čan ské mu sdružení Kaň ka. Její
čle no vé nám vy po má ha jí při vý sta vě vín, za
což jim moc děkujeme.

Jáňa

Co no vé ho u vi na řů

Milé děti a ro di če,
 

občanské sdružení Kaňka připravuje
pro letošní podzim několik akcí, na které 
jste všichni srdečně zváni. 

Tou nej bližší bude pod zim ní vý š lap. 
Vy dá me se na něj v so bo tu 18. říj na do -
po led ne, kde  si v cíli pod Leskou nem   pro -
hléd ne me vo jen ské bun k ry a ope če me
špe káč ky. Dále se sejde me v ne dě li
16. lis to pa du při vý lo vu pstru hů a také
30. lis to pa du v lam pi o no vém prů vo du,
kdy roz sví tí me i vánoční strom před
školou.

O všem bu de te jako obvykle infor -
mováni na plakátech. Můžete navštívit
naše webové stránky

www.oskanka.webnode.cz.
Těš íme se s Vámi na shledání

a přejeme pěkný barevný podzim.
o. s. Kaňka

Po zván ka

http://www.oskanka.webnode.cz
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Když jsme za ča ly v roce 2013 na cvi čo vat s ol bra mo vic ký mi 
žena mi tan ce u pří ležitos ti oslav 950 let od založení na še ho
městy se, za lí bi lo se nám to na to lik, že jsme se roz hodly akci zo -
pa ko vat i le tos. 

Na kon ci led na 2014 jsme se se šly a do hodly se, že pod tak -

tov kou paní Či háč ko vé se cvi čí me pás mo sed mi tan ců. Paní
Či háč ko vá měla na sta ros ti ce lou cho re o gra fii i vý běr pís ní k ní.
Vy bí ra la z re per toá ru de cho vé ka pe ly Tú fa ran ka.

Od břez na jsme se po cti vě schá ze ly 1x týd ně a tré no va ly.
V červ nu a čer ven ci to už bylo 2x týd ně, aby chom naše vy stou -

pe ní do ved ly k do ko na -
los ti. 

Před sa mot ným vy -
stou pe ním jsme měly
po chyb nos ti, zda na pl -
ní me oče ká vá ní naše
i obe cen stva, tak jak se
nám to po da ři lo loni. 

Naše oba vy však
byly zby teč né. Klad né
ohla sy z va šich řad nám
na zna či ly, že tato akce
je zda ři lá a žáda ná, a že
už nyní může paní Či -
háč ko vá opět pře mýš let
nad no vou cho re o gra fií
pro vy stou pe ní v roce
2015. 

Tím to ozna mu je -
me, že v Ol bra mo vi cích 
vznik la nová tra di ce –
SVATOJAKUBSKÁ
BABSKÁ POUŤ!

Ketty

Sva to ja kub ská bab ská pouť aneb jak se tvo ří tra di ce

Pří ruč ka vo li če ko mu nál ních vo leb 2014
Za stu pi tel stvo městy se Ol bra mo vi ce bude mít 9 za stu pi te lů.
Vo leb ní sys tém ko mu nál ních vo leb do za stu pi tel stev obcí

je založen na vět ši no vé vol bě stran a hnu tí. Po čet man dá tů
(čle nů) jed né stra ny v za stu pi tel stvu  vy chá zí z cel ko vé ho po -
č tu  h la  sů ,  k te  ré  ta to  vo  leb  n í  s tra  na  o bdrží  od
vo li čů. Ozna čí-li vo lič křížkem ce lou vo leb ní stra nu v rá -
meč ku u je jí ho názvu, obdrží všich ni kan di dá ti této stra ny po
jed nom hla su a stra na obdrží to lik hla sů, ko lik má na své lis ti -
ně kan di dá tů. Za škrt ne-li vo lič jed not li vé kan di dá ty
z růz ných stran v rá meč cích před je jich jmé ny, obdrží tito kan -
di dá ti je den hlas (tzv. pre fe renč ní hla sy) a každá stra na to lik
hla sů, ko lik je jích kan di dá tů bylo ozna če no. Zby tek hla sů do
cel ko vé ho po čtu pak obdrží vo leb ní stra na, kte rou vo lič dále
ozna čil v rá meč ku u je jí ho názvu. Stra na, kte rá chce mít svo je
kan di dá ty v za stu pi tel stvu, musí zís kat mi ni mál ně 5% hla sů
z cel ko vé ho po čtu plat ných hla sů. Může se stát, že kan di dát,
kte rý jako jed not li vec obdrží nej ví ce hla sů ze všech kan di dá tů 
všech vo leb ních stran, ne mu sí být do za stu pi tel stva zvo len,
po kud jeho stra na jako ce lek ne do sta ne po třeb ných 5% hla sů.
Čím více hla sů kte rá stra na obdrží, tím více míst v za stu pi -
tel stvu zís ká.
Pří kla dy: kan di du jí tři stra ny A, B, C.
Pří klad 1) 

Vo lič ozna čí křížkem pou ze stra nu A v rá meč ku před ná -
zvem stra ny. Stra na A obdrží cel kem 9 hla sů a každý její
kan di dát po jed nom hla su. Stra ny B a C ne ob drží žádný hlas.

Pří klad 2)
Vo lič ozna čí křížkem stra nu A v rá meč ku před ná zvem stra -

ny, sou čas ně ozna čí ve stra ně B křížkem v rá meč ku před jmé ny
dva kan di dá ty a ve stra ně C jed no ho kan di dá ta. Stra na A obdrží
cel kem 6 hla sů (sníženo o po čet kan di dá tů ozna če ných v ji ných
stra nách), její kan di dá ti na 1. - 6. mís tě po jed nom hla su, stra na
B obdrží cel kem 2 hla sy, její ozna če ní kan di dá ti po jed nom hla -
su, stra na C obdrží 1 hlas, který obdrží i její označený kandidát.
Pří klad 3)

Vo lič ozna čí na kan di dát ní lis ti ně stra ny A v rá meč ku před
jmé ny 3 kan di dá ty, na kan di dát ní lis ti ně stra ny B v rá meč ku
před jmé ny 4 kan di dá ty, na kan di dát ní lis ti ně stra ny C v rá meč -
ku před jmé ny 3 kan di dá ty. Stra na A obdrží cel kem 3 hla sy
a každý její ozna če ný kan di dát po jed nom hla su, stra na B
obdrží cel kem 4 hla sy a každý její ozna če ný kan di dát po jed -
nom hla su a stra na C obdrží cel kem 3 hla sy a každý její
ozna če ný kan di dát po jed nom hla su. Ozna čí-li tak to vo lič více
než 9 kan di dá tů, je jeho vo leb ní lís tek ne plat ný. Ne plat ný
vo leb ní lís tek je i v pří pa dě, že vo lič ozna čí sou čas ně dvě
stra ny (v rá meč ku před ná zvem stra ny).
Pří klad 4)

Vo lič ozna čí křížkem stra nu B v rá meč ku před ná zvem stra -
ny a dále ozna čí křížky ně kte ré kan di dá ty této stra ny B, kte ré
chce upřed nost nit. Stra na B obdrží cel kem 9 hla sů, k před nost -
ní mu ozna če ní kan di dá tů se ne při hlíží. 

Zví tě zí stra na, kte rá obdrží nej ví ce hla sů. 
Vážení spo lu ob ča né, jít k vol bám není vaší po vin nos tí, je to

vaše prá vo. Využijte je a vol te svo je kan di dá ty, osob nos ti, kte ré 
mají vaši dů vě ru. Pře je me vám, aby do no vé ho za stu pi tel stva
byli zvo le ni ti ob ča né, které jste si zvolili. 

Zapisovatelka volební komise

Jak vo lit v ko mu nál ních vol bách
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Zprá va škol ní
jí del nyV tom to škol ním roce ve ško le pra cu je

30 za měst nan ců, z toho 9 pro voz ních za -
měst nan ců. V ma teř ské ško le je 60 dětí,
v 1. tří dě pra cu jí uči tel ky Hana Buč ko vá
a Ka te ři na Cih lo vá, dru hou tří du učí Mar ta
Sva tuš ko vá, Jana Irov ská a asi s tent pe da go -
ga Jana Mič ko vá, tře tí tří du Lu cie Steh lí ko -
vá a asi s tent pe da go ga Anna Ru i ba ro vá.
V zá klad ní ško le je 178 dětí. 1. roč ník na -
vště vu je 23 dětí, do 9. roč ní ku cho dí 20 dětí.
Se znam uči te lů ZŠ

ZŘ Soňa Wei se ro vá 
I. Pe tr lo vá Dana
II.      Ši d lo vá Dana
III. Lu ka so vá Hana
IV.     Mar ti ná ko vá Jana
V. Či háč ko vá Olga
VI. Va cu lí ko vá Iva na
VII. Su chán ko vá Iva na
VIII. Ma rie Mar ti ná ko vá
IX. Bo gne ro vá Len ka

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, Roz -
ma he lo vá Vla di mí ra

Naše ško la se spo lu s 18 ško la mi
Krum lov ska za po ji la do pro jek tu ev rop -
ské ho so ci ál ní ho fon du Efek tiv ní spo lu -
prá ce v ob las ti pre ven ce škol ní ho
ne ú spě chu žáků. Žada te lem pro jek tu je
měs to Mo rav ský Krum lov, jeho zá klad ní
ná pl ní je or ga ni za ce čte nář ské ho, ma te ma -
tic ké ho a ja zy ko vé ho kroužku, zpra co vá ní
in di vi du ál ních plá nů pro žáky, vy ba ve ní
di dak tic ký mi po můc ka mi pro jed not li vé
žáky - table ty, me to di ky, kni hy, využití
psy cho lo ga, prá ce asi s ten ta pe da go ga, kte -

rou na naší ško le vy ko ná vá pí Bc.Vla di -
mí ra Roz ma he lo vá.

Do čin nos ti zá klad ní ško ly je už tra dič -
ně za řa zen  pla vec ký vý cvik, kte rý pro bí há
od září do pro sin ce. Lyžař ský 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 v ko pa -
né Co ca Co la Cup, jehož se v říj nu zú čast ní
klu ci i hol ky z II. stup ně. Paní uči tel ka
Dana Pe tr lo vá usku teč ni la se tká ní s ro di či
prv ňáč ků, žáci zhléd li na uč ný po řad Pern -
štej nů, celý II. stu peň v říj nu na vští ví
knihov nu v Mo rav ském Krum lo vě, 8. a
9. roč ník po je de na ex kur zi do Pra hy. Pro
vy chá ze jí cí žáky se bude ko nat be se da
s pra cov ní kem úřa du prá ce.

Ve li kou ra dost  máme ze dvou akcí -
opra ve ných WC pro naše nej men ší děti
z ma teř ské ško ly. Dal ší vel ká akce nás
čeká v říj nu, a to opra va ko tel ny na ZŠ.
V sou čas né době žádá me o na vý še ní ka pa -
ci ty škol ní družiny, aby chom uspo ko ji li
požadav ky ro di čů. Z toho dů vo du se musí
na kou pit ná by tek, opra vit podla ha ve dru -
hé tří dě škol ní družiny, s lí če ním nám po -
moh li za měst nan ci městy se. 

O dal ších čin nos tech se do zví te
z dalších článků Zpravodaje.   

  Mgr. Ladislav Ruibar

Škol ní družina při ZŠ Ol bra mo vi ce

Za čá tek škol ní ho roku 2014/2015

Škol ní družina je škol ské za ří ze ní ur če né pro na pl ně ní vol né ho času
žáků účast ní cích se to ho to pro ce su. Do škol ní družiny bý va jí vět ši nou při -
hla šo vá ny děti mezi 1. a 4. roč ní kem, a to k pra vi del né den ní do cház ce. Její 
ná pl ní bývá zejmé na or ga ni za ce zá jmo vě  -  vzdě lá va cích ak ti vit. Tyto ak -
ti vi ty by měly na po má hat k osob ní mu růs tu děti. Nej čas tě ji se mezi ně řadí
čin nos ti tech nic ké, es te tic ké, spo le čen sko věd ní, pří ro do věd né a spor tov ní. 
Cí lem družiny je také od stra nit úna vu z vy u čo vá ní, k to mu to na po má ha jí
od po čin ko vé a re kre ač ní ak ti vi ty. V zá vě ru dne bývá čas to v družině po ne -
chán čas na pří pra vu k dal ší mu vy u čo vá ní. Čin nos ti bý va jí čas to spo jo vá -
ny se škol ní vý u kou. Jed ná se o vol ně na va zu jí cí ak ti vi ty, kte ré jsou
vy ko ná vá ny ve škol ních dnech. Škol ní družina, se na chá zí v pro sto rách
ZŠ Ol bra mo vi ce. Je složena cel kem ze dvou od dě le ní. Děti na vště vu jí cí
družinu mají možnost stra vo vá ní ve škol ní jí del ně.  Po obě dě je pro děti
k dis po zi ci celá řada ak ti vit. Za slu neč né ho po ča sí cho dí paní vy cho va tel -
ky s dět mi na Du ho vé hřiš tě, ví ce ú če lo vé hřiš tě nebo do Le sí ka za ško lou
(to ho to po jme no vá ní se mís tu do sta lo od dětí).

Dále pak čas od času při pra vu jí pra cov ni ce ŠD pro žáky mi mo řád né
sou těže, jed na z nich se ko na la 16. 9. 2014.  Děti měly za úkol roz luš tit nej -
růz něj ší kví zy a od po ví dat na otáz ky v tes tech. Vše bylo sa mo zřej mě při pra ve no s ohle dem na věk a vě do mos ti ma lých účast ní ků. Sou těž
byla roz dě le na do dvou ka te go rií, mlad ší a star ší. Ví tě zem mlad ší ka te go rie se sta la Ven dul ka Sed lá ko vá a ví tě zem star ší pak Vik tor Pa rák.

Paní Bc. Vla di mí ra Roz ma he lo vá na bí zí dě tem každou stře du od 13:30 hod. kroužek Dět ský ae ro bic (viz.foto). Zde se děti na u -
čí zá klad ním kro kům ae ro bi ku. Mimo jiné jsou sou čás tí také spor tov ní hry a gym nasti ka. 

Zá klad ní ško la se roz hod la pro vel ký zá jem a ka pa cit ní ne do sta tek zří dit dal ší míst nost, kde bu dou dě tem k dis po zi ci růz né spo le -
čen ské hry, hrač ky a chy bět ne bu de ani vý tvar ná čin nost, kte ré je již nyní vě no vá na vel ká po zor nost. Paní vy cho va tel ky s dět mi vy rá bí 
každý tý den jiný vý ro bek, snaží se to spo jo vat s roč ním ob do bím a ji ný mi udá lost mi bě hem roku.

Bc. Vladimíra Rozmahelová

Se za čát kem škol ní ho roku  se roz bě hl
i pro voz ve škol ní jí del ně. V sou čas né
době je ka pa ci ta škol ní jí del ny plně
vytížena, evi du je me 300 stráv ní ků. Ku -
chyň je po strán ce ma te ri ál ně - tech no lo -
gic ké dob ře vy ba ve na. V roce 2006 pro šla 
cel ko vou re kon struk cí a od této doby se
na dá le do pl ňu je a vy lep šu je dal ší mi pro -
voz ní mi pro střed ky. Snažíme se dě tem,
a neje nom jim, po dá vat vyváženou a zdra -
vou stra vu. Škol ní stra vo vá ní se řídí vy -
hláš kou č. 107/2005 Sb. o škol ním
stra vo vá ní, v plat ném zně ní. Sou čás tí této
vy hláš ky je dodržová ní spo třeb ní ho koše
po tra vin, kte rý ur ču je zá klad ní li nii sklad -
by jí del níč ku.

Stráv ní kům ne na bí zí me vý běr z více
dru hů jí del den ně, jak je tomu ve vět ších
jí del nách. Máme však zá jem o pes t rý
a roz ma ni tý jí del ní ček. 

V této době pro bí há skli zeň jablí ček,
tak při dá vá me re cept na jab leč ný zá vin.

1/4 l mlé ka
1 kost ka droždí
3 žlout ky
8 kos tek cuk ru
špet ka soli
250g 100% tuku
hlad ká mou ka
Udě lá me kvá sek, na strou há me tuk,

při dá me žlout ky, kvá sek a mou ku podle
po tře by. Vy pra cu je me těs to a hned vy vá -
lí me. Pl ní me na strou ha ný mi ja bl ky, troš -
ku po cuk ru je me, po sy pe me sko řicí
a svi ne me. Pe če me na 200oC. 

Dobrou chuť pře je ko lek tiv škol ní jí -
del ny.
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Od září jsme za ča li jez dit do Znoj ma na pla vec ký vý cvik. Po 
ná stu pu na ba zé ně se ro ze jde me do svých čtyř sku pin. Ve vodě
se učí me pla vat znak, prsa, hra je me hry, ve kte rých  používá me
růz né ba rev né kru hy, míče a je legrač ní, když "cho dí me po
mos tě". Všich ni se skvě le ba ví me. Na zá věr nás čeká vol ná zá -
ba va. Tě ší me se, až zase příš tě při je de me.

Páťáci

Zprávy z farnosti

Ve škol ním roce 2014/2015 na stou pi lo 23 prv ňáč ků,
15 chlap ců a 8 děv čat. Děti si na ško lu rych le při vyk ly, bez pro -
blé mů už do jdou samy do ško ly, při pra ví věci na vy u čo vá ní.
10. 9. se usku teč ni la prv ní schůz ka s ro di či prv ňá ků. Byl zvo len
tříd ní dů věr ník - p. Ka čír ko vá a Jed lič ko vá. Ro di če zís ka li in -
for ma ce o ško le v pří ro dě v Je se ní kách, kte rou v červ nu
ab sol vu jí žáci 1. stup ně. Zá jem byl i o kroužky - ae ro bic, ke ra -
mi ka a nově kroužek an g lic ké ho ja zy ka, kte rý po ve de
p. So bo lo vá z Mo rav ské ho Krum lo va. Na za čát ku říj na se tě ší -
me na cvi če ní v pří ro dě. 

Za to, že se prv ňáč kům tak zda řil vstup do ško ly, pa t ří po dě -
ko vá ní nejen ro di čům, ale paním uči tel kám z ma teř ské ško ly.

Dana Petrlová

1. roč ník 

Zprá vič ky z ma teř ské ško lič ky
Uply nu lo to jako voda, a už máme zase nový škol ní rok a na

prázd ni ny můžeme jen vzpo mí nat. A na tem uply nu lý, loň ský
škol ní rok za vzpo mí nej me také:

Každý mě síc jsme v MŠ při ví ta li di va del ní před sta ve ní
nebo vy stou pe ní za mě ře né na ně ja ké ak tu ál ní téma - přá tel ství,
eko lo gie, zdra ví, do prav ní vý cho va, vážná hud ba. V říj nu jsme
jeli do Pla ne tária Brno. V no vém di gi táriu jsme zhléd li vý u ko -
vý pro gram o hvězdách a krás nou po hád ku o moři. Ve
vá noč ním čase jsme vy zdo bi li slav nost ně ce lou škol ku, na stro -
ji li stro me ček, ro di čům za hrá li po hád ku, a spo leč ně s nimi jsme
si vy ro bi li vá noč ní dá re ček ve vá noč ní díl nič ce. A pak jsme už
jen čekali na Ježíška, jestli nám také něco nadělí.

Po zimě bez sně hu jsme se tě ši li na jaro. O ve li ko no cích
jsme při chys ta li malé dá reč ky a přá níč ka a šli jsme s pís nič ka mi
po tě šit ba bič ky do DCHB. Od mě na byla opravdu sladká.

Den Ma tek jsme osla vi li spo leč ně s vel ký mi ško lá ky. Při -
pra vi li jsme pro ma min ky cvi če ní s hudbou.

V květ nu jsme se vy da li do ne da le kých Dol ních Kounic na
vý let na hrad. Tam ní ča ro děj ni ce si pro nás při pra vi ly ta jem nou
ces tu za hrad ním po kla dem, pl nou ne če ka ných úkolů a nástrah.

Ko neč ně se při blížilo léto a s ním i ko nec škol ní ho roku. Ko -
nec roku je důležitý hlav ně pro před ško lá ky. Opouš tí škol ku
a při pra vu jí se  na dal ší život ní krok - ná stup do ZŠ. S před ško -
lá ky jsme se  náležitě roz lou či li, hlav ně pro ně byla při pra ve ná
za hrad ní slav nost "Pa so vá ní". A po tom už nás če ka la po sled ní
akce škol ní ho roku - tříd ní olym pi á da. Sou těžili jsme ve sko ku
z mís ta, běhu a hodu míč kem. Di plom, me dai li a ma lou od mě nu
vyhrály všechny děti - za snahu a fér soutěžení.

Ale to už je mi nu lost, a nás če ka jí nové zážitky s no vý mi
dět mi. A těm, co ode šly do ško ly, ško lá kům, pře je me klid ný
vstup do 1tří dy, je jich ro di čům tr pě li vost a pev né ner vy. A nám
škol káč kům krás ný a bohatý školní rok.

H. B. + J. B.

Milí přá te lé, 
jak jste si mno zí všimli, je do kon čena zá pad ní stra na fa sády

naší fary, už zbý vá jen ná těr. Mám v plá nu v prů bě hu pod zi mu
do kon čit vý mě nu po sled ních dvou oken na se ver ní stra ně. 

V mi nu lém zpra vo da ji jsem avi zo val tzv.Alfa kurz, a pro -
tože už se čas ko ná ní při blížil, při ná ším vám po drob něj ší in for -
ma ce, kte ré jsou zá ro veň po zvá ním. Ve svě tě i v naší vlas ti
pro bí ha jí kur zy Alfa, a od le toš ní ho říj na bude je den cyk lus
pro bí hat i u nás. Co to je? Na ofi ci ál ních strán kách
www.kurzyalfa.cz se píše: "Kur zy Alfa tvo ří sé rie pro mluv na
klí čo vá té ma ta, sou vi se jí cí s křesťan skou ví rou.Hle dá te od po -
vě di? Kurz Alfa je pří ležitos tí pro ko ho ko liv, aby v pří jem ném
pro stře dí bě hem de se ti in spi ra tiv ních se tká ní pro zkou mal
křesťan skou víru. Není to ná roč né, je to přá tel ské a zá bav né".

Každé se tká ní trvá zhru ba 2,5 ho di ny. Ale ne děs te se, není to
žádná "na lej vár na". Se tká ní totiž za čí ná spo leč nou ve če ří. Po ní je
před náš ka na dané téma. Po tom se po dá vá káva a zá ku sek a na to
na va zu je de ba ta, při vět ším po čtu účast ní ků ve sku pin kách. Prá vě
ta hle de ba ta je vel mi důležitá. Jsem vel mi rád, že v kur zu bu dou
i lidé ne vě ří cí, hle da jí cí nebo víru ne prak ti ku jí cí. Prá vě ta ko vé
složení sli bu je, že za zní růz né ná zo ry a po hle dy, že se bu de me
moci na vzá jem oslo vit, in spi ro vat ze všech po zic a úhlů po hle du.
Není to pře svěd čo va cí akce, ostat ně, kdo mě tro chu zná, tak ví, že
nátlak a mo no log a únav né řeč ně ní není můj styl. Je mi vel mi blíz -
ký styl papeže Fran tiš ka, kte rý vy bí zí ke kul tu ře se tká vá ní a di a lo -
gu. A přes ně to bych chtěl na bíd nout. Je tedy jas né, že to ni ko ho
k ni če mu ne za va zu je. Ovšem pro ně kte ré to může mít ješ tě ná sle -
du jí cí pří nos. Mám na mys li pře de vším ro di če, kte ří ne ma jí po -
křtě né děti nebo v do hled né době oče ká va jí pří růs tek do ro di ny
a uvažují o křtu. Po kud ten to kurz ab sol vu je te, děti vám po kř tím.
Stej ně tak ti, kte ří už jsou do spě lí a nejsou po křtě ni a ale spoň o tom
uvažují - pro vás je to je di neč ná pří ležitost se zná mit se záživ nou
for mou s tím, co křest a víra v živo tě člo vě ka zna me ná, sly šet růz -
né ná zo ry, zku še nos ti atd. A pro vě ří cí je to skvě lá pří ležitost pro
upev ně ní své víry, na slou chá ní, ale i sdí le ní va šich zku še nos tí.

 Účast je bez plat ná a tech nic ké věci (kdy, jak čas to, v ko lik
ho din, kde…) do mlu ví me po mši sva té, kte rá bude v ne dě li
12. říj na v 10 ho din v Ol bra mo vi cích. Pro sím tedy všech ny
zá jem ce, aby se do sta vi li nebo vy sla li své ho zá stup ce. Budu po
vás chtít mai lo vou ad re su pro jed no duš ší dal ší do mlou vá ní.
A ješ tě rad ši budu, když se mi ozve te s před sti hem na ad re su:
jenik.fiala@gmail.com.

Pře ji vám krás né pod zim ní dny a moc se tě ším.
Váš farář Jan Fiala (+ á tým)

Pla vá ní  3., 4.  a  5.  tří dy

http://www.kurzyalfa.cz
mailto:jenik.fiala@gmail.com
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Společenská 
kronika

Život ní ju bi lea
(ří jen  -  pro si nec  2014)
Ru i ba ro vá Božena     80  let
Roz ma he lo vá Ma rie 81  let
Čer ný Mi lan             70 let  
Hybler Vla di mír          83  let
Sam ko vá Bo hu mi la    80  let
Če cho vá Ja ro sla va      70  let
Krá lo vá An to nie       81  let
Ko nop ka Vla di mír      86  let
No vot ná Vlas ta            80  let
Na ro ze né děti
Ka to lic ký Sa mu el
Gau can Ště pán
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 2. 10. 2014 se při hlá si lo 30 osob
a od hlá si lo 8 osob. Na ro di lo se 10 dětí
a ze mře ly 4 oso by.

K 2. 10. 2014 máme  1123  oby va tel.
Akce v ob řad ní síni 

Dne 1. září 2014 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. 

Radmila Hyblerová,
matrika a ev i dence osob

Ná rod ní há ze ná
TJ Ol bra mo vi ce

Ženy
1. SK Autonot Jihlava 2 2 0 0 35:26 4
2. TJ Olbramovice A 3 1 1 1 62:52 3
3. TJ Olbramovice B 2 1 1 0 42:36 3
4. KNH Mor. Slavia Brno 2 1 0 1 34:34 2
5. Draken Brno B 4 1 0 3 56:76 2
6. TJ Miroslav 1 0 0 1 15:20 0

Star ší žákyně
1. TJ Sokol Vracov 4 4 0 0 119:24  8
2. TJ Miroslav A 2 2 0 0 59:6  4
3. TJ Olbramovice 3 2 0 1 43:38 4
4. SK Autonot Jihlava 3 2 0 1 28:44 4
5. 1. NH Brno 3 1 0 2   20:28  2
6. TJ Sokol Ostopovice 3 1 0 2 23:53 2
7. Draken Brno 3 0 0 3 12:41 0
8. TJ Jiskra Humpolec 3 0 0 3   14:84  0

Mlad ší žáky ně
1. TJ Miroslav 5 5 0 0 45:18 10
2. TJ Sokol Ostoovice 5 4 0 1 47:23 8
3. TJ Olbramovice 5 3 0 2 22:30 6
4. Draken Brno 5 2 0 3 28:29 4
5. TJ Jiskra Humpolec 5 1 0 4 20:43 2
6. TJ Sokol Vracov 5 0 0 5 21:40 0

Mgr. Ladislav Ruibar

Národní házená - mladší žákyně

Roč ní ku 2014/2015 Ji ho mo rav ské ho 
ob last ní ho pře bo ru (JMOP) se stej ně
jako  loni  účast ní  čty ři  družstva od dí lu  
ná rod ní   há ze né  TJ  Ol bra mo vi ce.  Tré -
no vat jsme za ča li opro ti loň sku už bě -
hem prázd nin a do družstev byly
do pl ně ny  mlad ší   hráč ky. Je jich vý kon -
nost  pro vě ří až dal ší prů běh sou těží. 

V le toš ním roce Svaz ná rod ní há ze né
- tre nér ská rada při pra vu je ško le ní  tre né -
rů  III. tří dy.  Náš  od díl  má  evi dent ní zá -
jem o roz ší ře ní tre nér ské zá klad ny
a pro to vy sí lá 4 adep ty na zís ká ní po třeb -
né kva li fi ka ce a vě ří me, že tito spl ní pod -
mín ky pro při dě le ní li cen cí. Zá ro veň
bych tím to chtěl po dě ko vat výbo ru
TJ Ol bra mo vi ce za po skyt nu tí fi nanč ní -
ho pří spěv ku na mladé tre né ry.

 Doubek P. NH - Olbramovice

Prv ňáč ci

Průběžné tabulky národní házené

Prv ní krok do nové se zo ny
zvládly naše mlad ší žáky ně na vý bor -
nou. Ode hrá ly svůj prv ní tur naj 20. 9.
v Hum pol ci, kte ré ho se zú čast ni lo
cel kem 6 týmů - TJ Ol bra mo vi ce,
TJ Mi ro slav, TJ So kol Osto po vi ce,
Dra ken Brno, TJ Jis kra Hum po lec
a TJ So kol Vra cov. V družstvu je
mno ho no vých hrá ček - a i přes to se
do ká za ly, "po prat" se zku še ný mi
hráč kami ji ných týmů. Děv ča ta ob sa -
di la 3. mís to po třech vý hrách a dvou
pro hrách, bě hem těch to zá pa sů dala
cel kem 15 bra nek Vik to rie Be ne šo vá, 
4 bran ky Kris tý na Há bo vá a 3 bran ky Mar ké ta Ho lát ko vá. V pod zim ní se zo ně je če -
ka jí ješ tě 2 tur na je, a to 4. 10. v Osto po vi cích a 11. 10. ve Vra co vě.


