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Informace starosty
Jak jistě už určitě všichni víte, budeme stavět splaškovou kanalizaci. Určitě tuto informaci řada z vás ráda uslyšela a přivítala.
V předešlých zpravodajích Olbramovického zpravodaje jsem vás
průběžně informoval, v jaké fázi se právě tento projekt nachází
a jak postupují přípravné práce. Ještě mně zbývá vás informovat
o tom, jak proběhlo závěrečné kolo výběrového řízení na dodavatele stavebních prací. Druhého kola výběrového řízení se
zúčastnilo sedm stavebních firem nebo sdružení stavebních firem,
které vypracovaly cenovou nabídku a splnily podmínky prvního
kola, což bylo splnění kvalifikačních předpokladů. Při otevírání
obálek s vypracovanou cenovou nabídkou byli přítomni zástupci
uchazečů (firem) a výběrová komise složená ze starostů obcí Bohutice, Olbramovice, Branišovice, zástupců investora, což je
Dobrovolný svazek obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko.
Všichni jsme napjatě očekávali, která nabídka bude pro nás nejvýhodnější. Mezi cenovými nabídkami byl veliký rozdíl. Nicméně
nejvýhodnější cenovou nabídku vypracovalo sdružení firem OHL
ŽS Brno a IMOS Brno. Jak jsem vás již dříve informoval, městys
Olbramovice je na tuto stavbu finančně připraven. Také jsme
využili možností vzít si půjčku ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 2, 9 mil. Kč na jednoprocentní úrok se splatností
deset let po kolaudaci. Od Vodovodů a kanalizací 1 mil. korun
bezúročně se splatností sedm let po kolaudaci. Zprovoznění kanalizace by mělo být koncem léta. Teď k vlastní realizaci stavby, jak
jsou práce naplánovány. Firma OHL ŽS bude stavět páteřní kanalizaci v Bohuticích a výtlak do Olbramovic. U nás bude
stavět firma IMOS Brno a přečerpávací stanici na konci
Olbramovic u potoka a centrální čističku odpadních
vod s kapacitou 2 250 osob v Branišovicích za státní silnicí Brno - Znojmo. OHL ŽS bude stavět výtlak
z Olbramovic a páteřní kanalizaci v Branišovicích. Jak
už také víte, celá stavba bude hodně spěchat, kvůli přísným časovým termínům a lhůtám. Firma IMOS už má
připraveny jednotlivé etapy výstavby. Vlastní výkopové práce začnou v první polovině ledna a to: po hlavní
silnici od Branišovic k poště a na křižovatku ke spodní
prodejně Jednoty. Dále od křižovatky u školky směrem
k potoku a podél potoka s protlakem pod silnicí u transformátoru k Litoměřickému rybníčku, včetně uličky
podél koupaliště. Druhá etapa: od Želovického transformátoru k palírně po hlavní silnici přes plac a směr
Šumice za kapličku. Třetí etapa: Lidměřice od koupaliště na Šumice, od křižovatky Mor. Krumlov - Kubšice
u úřadu až ke školce s přilehlými uličkami. Poslední
čtvrtá etapa: od Kubšic a současně i od Mor. Krumlova
po křižovatku za úřadem. S průběhem prací budete
vždy seznámeni a navíc chystáme veřejní setkání s občany a zástupci investora, provozovatele a realizační
firmy IMOS. Setkání se uskuteční v průběhu ledna
příštího roku. S termínem setkání budete včas seznámeni jak písemnou pozvánkou, tak i místním rozhlasem.
V průběhu výstavby obdržíte na úřadě městyse vaše objednané stavební projekty domovních přípojek včetně
stavebního povolení. K vlastní stavbě přípojky od nemovitostí k páteřnímu vedení kanalizace budete včas
vyzváni. Zatím nezávazný termín je někdy v letních
měsících. Chtěl bych vás všechny velice požádat o vaší
shovívavost, toleranci a určité omezení, které vyplývá
z realizace této stavby. Příští rok u nás bude určitě největší stavební činnost co do rozsahu a objemu za
poslední roky. V prosinci se bude také na řádném zasedání zastupitelstva schvalovat návrh rozpočtu na příští
rok 2015. Na straně výdajů jsme zapojili naše příjmy
a úspory z minulých let do započatých stavebních záměrů a staveb tak, že nebudeme omezovat naše finanční
příspěvky organizacím a spolkům, aby nebyla omezena
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jejich činnost. Stavebními a investičními akcemi nebude omezen
ani kulturní a společenský život v městysi, na kterém se úřad podílí.
V polovině prosince jsme ukončili rekonstrukci kotelny
a topného zdroje na základní škole. Na tento záměr jsme dostali
dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve výši 40% uznatelných nákladů. Do těchto nákladů se započítává třeba
i projektová dokumentace, energetický audit a náklady na výběrové řízení. Projektová dokumentace vyčíslila náklady na
rekonstrukci ve výši 1,6 mil. korun. Vypsali jsme výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce kotelny, a to vyhrála firma
ESL Brno a. s., která podala nejnižší cenovou nabídku 1,118mil.
Kč bez DPH. V současné době je celá kotelna už zrekonstruována. V kotelně jsou nové omítky, nová okna, protipožární dveře,
rozdělovač vody, nové kouřovody, nová teplotní regulace a hlavně dva nové kondenzační kotle každý o výkonu 65kW. Naše
očekávání od této rekonstrukce je výrazné zvýšení úspory spotřeby zemního plynu a snížení nákladů za teplo. Při této
rekonstrukci jsme vyměnili i část vodovodního potrubí ve sklepních prostorách a také doplníme radiátory v učebnách školy o
termohlavice. Prostor tělocvičny se šatnou a umývárnou má svou
vlastní nezávislou teplotní regulaci.
V říjnu se konaly volby do obecních zastupitelstvech v celé
ČR. V našem městysi byli do zastupitelstva zvoleni tito zastupitelé: Roman Hybler, Pavel Doubek, Josef Tesař, Mgr. Ladislav
Ruibar, Mgr. Olga Čiháčková, Mgr. Ivana Suchánková, Lukáš Ja-
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roš, Petr Pešík, Petr Schreier. Na ustavujícím zasedání byl
starostou městyse pro volební období 2014 - 2018 zvolen Roman
Hybler a místostarostou pan Pavel Doubek. Předseda kontrolního
výboru pan Schreier a finančního výboru pan Tesař. V našem
městysi se voleb zúčastnilo zhruba 50% voličů. Dovolte mi, abych
vám jménem nově zvoleného zastupitelstva poděkoval za vaši důvěru k řízení a chodu městyse Olbramovice.
Jménem zastupitelstva vám všem přeji příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví vám a vaším blízkým.
R. H.

Vánoce svátky klidu a míru
Vánoce často nazýváme svátky klidu a míru. Člověka by
mohlo napadnout - proč? Je to snad jen proto, že se jedná o dny
pracovního volna a my si chceme trochu odpočinout od všedních starostí a pobýt v rodinném kruhu? Nebo je v tom skryt
hlubší smysl, dotýkající se podstaty naší existence?
Pohlédneme - li na Vánoce duchovně, jako na svátky Narození Ježíše Krista, začne nám to být jasné. Ježíš Kristus je Boží Syn,
jedna z osob svaté Trojice, kterou tvoří Otec, Syn a Duch svatý.
Trojice Jednobytná a Nerozdílná, jak to učí křesťanská církev.
Proto tedy oslava Narození božího Syna, lépe řečeno oslava Jeho
vtělení a přijetí lidského těla (Syn Boží se totiž ve skutečnosti narodil předvěky - dříve než byl stvořen svět) není nic jiného, než
oslavou Boží Trojice. A v Bohu je vše jednotné, jednoduché,
kladné a nekonfliktní, laskavé a milé, sjednocující, jedné vůle
a jedné lásky. Je zde Trojice a přitom jednota. Naproti tomu vše,
co způsobuje rozpad, nesoulad, drobení, rozchody, roztříštěnost,
konflikty, strach a obavy, to nepochybně pochází od Božího protivníka - padlého anděla a vládce podsvětí. Toto je veliký
duchovní zákon, zákon, jehož platnost mnohonásobně převyšuje
platnost třeba těch zákonů, o kterých jsme se učili ve škole - fyzikálních, geometrických, matematických, a pod. Zkoumáme-li
totiž svět okolo nás pomocí tohoto duchovního zákona, můžeme
snadno odlišit, co je dobré a co zlé. A to je jistě více, než poznávat
svět pouze na bázi přírodních jevů. Jednou z věcí, kterou pomocí
tohoto duchovního zákona můžeme vidět, je poznání, odkud se
berou všechny ty rozvody a rozpady, všechna ta různá štěpení ať
již v rodinách, v zaměstnání, v politice, proč se rozpadají státy, hodnoty, morálka, odkud pramení ty různé konflikty, hrůzy,
strach, války, revoluce, krize, prostě vše, co trápí, mučí a sužuje
náš osobní, rodinný i společenský život. Také již teď víme, proč
se v Bibli píše, že svět - ve zle leží. Nenastolíme - li totiž mezi sebou a hlavně v sobě, ve
svém srdci, jednotu po vzoru svaté Trojice,
nemůžeme uniknout žádnému zlu. A naopak,
veškerému zlu lze uniknout prostřednictvím
jednoty s Bohem. Tato jednota byla lidstvu
darována právě vtělením Ježíše Krista, tedy
jeho Narozením v Betlémě. Narozením, které slavíme o Vánocích. Od té chvíle má ta
část lidstva, která příjme Ježíše Krista, k dispozici prostředek na zajištění klidu a míru,
jednoty, a souladu. Stačí se po této cestě vydat a unikneme té všudypřítomné destrukci
nejen okolo nás, ale třeba i destrukci v nás,
která způsobuje všechny ty rozličné psychické nemoci, stejně jako i nemoci tělesné.
Hlavně však unikneme destrukci naší duše
v okamžiku, kdy jednou opustí tento pozemský svět.
Přeji vám z celého srdce, aby letošní
Vánoce byly pro vás svátky klidu a míru,
této Bohem darované jednoty.

Zprávy z farnosti
Milí přátelé,
předvánoční čas se krátí a spěje k Vánocům. Proto bych rád
přinesl pár informací. Pomalu pokračuje oprava fary. Z Jihomoravského kraje jsme dostali dotaci 80 tisíc Kč na obnovu
topení, které se proinvestovaly v listopadu. Vyměnilo se vedení, některé radiátory a kotel se přesunul z obytné do technické
místnosti.
V říjnu jsme začali s kurzem Alfa, o kterém jsem psal minule. Máme za sebou už polovinu, tedy 5 setkání, a je to
mnohem lepší, než jsem předpokládal. Schází se nás asi 25.
Nejen že se dozvíme spoustu zajímavých a nových věcí
v přednáškách, ale i následné diskuse jsou velmi zajímavé
a podnětné pro všechny. To všechno v příjemném prostředí
farního sálu a s výborným občerstvením. Předpokládám, že se
najdou další zájemci a po ukončení tohoto běhu začneme s dalším. Máte tedy ještě pár měsíců čas popřemýšlet, zda byste se
chtěli zúčastnit. Stojí to za to J.
Co se týká restitucí, pořád to vázne. Dosud u nás ani v okolních farnostech nebyl vydán ani metr pozemku. Z naší strany to
nelze urychlit, na tahu je stát… Vše, o co bylo zažádáno, mělo
být navráceno do 30. 6. 2014. Doufejme, že po novém roce se
podaří tyto věci dořešit.
A nyní už ke svátečním bohoslužbám. V neděli 21.12.
v 16 hodin bude svátost smíření. Štědrý večer bude ve středu
a "půlnoční" bohoslužba bude tradičně ve 22 hodin. Na Boží
hod vánoční bude mše svatá v 10 hodin, stejně tak i v neděli
28. 12. a na Nový rok, který je zároveň svátkem matky Boží
Panny Marie. V neděli 4. 1. budeme při bohoslužbě žehnat
tříkrálovou vodu, kadidlo, křídu a zlato. Samozřejmě že ani letos nebude chybět žehnání vína. I to bude tradičně o svátku sv.
Jana, tedy 27. 12. v 18 hodin. Samotné žehnání bude v kostele,
potom se přesuneme do sálu. A ještě předběžná nabídka pro ty,
kdo byste se chtěli podívat do nově opraveného kostela v Našiměřicích. Tam bude bohoslužba na sv. Štěpána, 26. 12.
Hodinu ještě upřesním později. Všichni jste srdečně zváni, těším se na setkání.
Na závěr bych chtěl moc poděkovat všem, kdo se jakkoliv
zapojujete do života farnosti, za každou pomoc, příspěvek, aktivitu. Přeji vám krásné, požehnané Vánoce, plné pokoje
a vlastně totéž i do celého dalšího roku 2015.
Váš farář Jan Fiala

prot. Karel Podracký
Olbramovický
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Ze života školy
Je tu opět čas hodnocení uplynulého roku. Je čas klidu
a míru, a proto se zaměřím převážně na hezké věci.
Největší akce pro školu v minulosti jako výměna
oken, obnova sociálního zařízení, půdní vestavba, vybudování víceúčelového hřiště, zbudování multimediální
učebny, zateplení budovy, to byly největší radosti. V současné době mám velkou radost z rozšíření kapacity školní
družiny na 60 dětí, zbudování pěkné třídy pro další
družináře. Ještě větší radost mám z rekonstrukce kotelny.
Jak se kotelna průběžně měnila, si můžete prohlédnout na
fotografiích na webových stránkách obce. Podle názoru
dělníků a revizních techniků, kteří provádějí obnovu,
stará kotelna byla tikající bomba. Bylo otázkou blízké
budoucnosti, kdyby kotle dosloužily.
Chtěl bych této příležitosti využít k tomu, abych poděkoval panu starostovi, že na obnovu sehnal dotace.
Děkuji též za dobrou práci učitelům i všem dalším zaměstnancům školy. Požadavky na práci jsou opravdu
mimořádné a naše nervy dostávají často zabrat. Přibývá
integrovaných žáků, pro které učitelé připravují individuální vzdělávací plány do každého předmětu. Rodiče
i učitelé vítají pomoc psycholožky, která k nám pravidelně zajíždí.
Současná doba mi dovolí odměnit zaměstnance za vedení kroužků, přípravu plaveckého výcviku, přípravu
předtančení na ples, přípravu začínajících učitelů, studentů na praxi, vedení a tvorbu webových stránek.
Velmi mě potěšily holky z 2. stupně, které vyhrály
turnaj v kopané ve Velkých Němčicích a postupují do jarních bojů. Kluci v této soutěži se ctí vypadli. Musím
pochválit kluky za účast na soutěžích, zúčastnili se turnaje ve florbalu ve Znojmě, kde byla znát hra ve velké hale,
která nám schází. Přesto skončili třetí. Mladší žáci pojedou těsně před Vánocemi, starší děvčata přemluvím
a pojedou v lednu. Současní starší žáci mají zájem
o atletiku, takže v jarních soutěžích se určitě objeví.
Žáci naší školy se zapojili do sběru kaštanů, papíru,
učitelé pro žáky připravili návštěvu knihovny v M. Krumlově, cvičení v přírodě, exkurzi do Prahy, přednášku úřadu
práce, návštěvu Lyry, divadel, přednášku právního vědomí, řadu kroužků, zpívání u stromečku, zpívání v kostele,
zpívání v okolních obcích a jiné činnosti. Požádal jsem
učitele školy i školky, aby do zpravodaje poslali příspěvky. V prosincovém vydání si přečtu příspěvky k jednotlivým akcím.
V současné době hýbe školstvím obezita dětí, přemýšlí se o zavedení další ho diny tělesné výcho vy.
V počítačové gramotnosti jsou naše děti na prvním místě.
Dále se uvažuje o zavedení přípravných tříd a začlenění
děti z praktických a speciálních škol do běžných škol,
tzn., že i naše škola by musela mít ve třídě asistenty pedagoga, jak už je to ve třídách školky. O novinky ve
stravování jsem požádal vedoucí školní jídelny paní Jitku
Doubkovou.
V tomto škol ním roce bu de me po řá dat ples 6. 2. 2015. Ples pořádáme společně s úřadem městyse Olbramovice. Cílem je získat peníze do sdružení, proto vás
žádám o co nejhojnější účast. Na plese předtančí žáci
9. r. pod vedením pí učitelky Bognerové. Věříme, že se
nám podaří získat hodnotné ceny do tomboly.
Přeji vám vše dobré, pevné zdraví, mnoho osobních
a pracovních úspěchů v novém roce. Všem zaměstnancům, žákům školy i jejich rodičům příjemné prožití
vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví a hodně úspěchů.

Technické kroužky

V letošním školním roce přišla SŠDOS v Moravském Krumlově
s nabídkou technických kroužků pro žáky naší školy. Tyto kroužky
jsou hrazeny z krajského projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách". Kroužky jsou bezplatné,
veškeré náklady spojené s výukou v kroužku, doprava do dílen OV
v Polánce i svačina jsou hrazeny z projektu.
Celkem navštěvuje tyto kroužky 1x týdně ve čtvrtek odpoledne
14 žáků z 6. - 9. ročníku, jako pedagogický dozor jezdí buď Ivana Suchánková, nebo Ivana Vaculíková. Žáci si mohli vybrat z nabídky
kroužků AUTOMECHANIK - AUTOTRONIK, ZÁMEČNÍK - OBRÁBĚČ, KOVÁŘ, TRUHLÁŘ, KRESLENÍ TURBOCAD. Nejvíc
žáků mělo zájem o kroužek AUTOMECHANIK, žáci staví v tomto
kroužku funkční motokáru, dále KOVÁŘ, zde žáci naposledy začali
kovat růži a TRUHLÁŘI vyřezávali dřevěné vánoční ozdoby.
Myslím, že se žákům práce v těchto kroužcích líbí. Zároveň mají
možnost poznávat věci, se kterými se běžně nesetkají.
Mgr. Ivana Vaculíková

Kroužek keramiky
I v letošním roce mohou žáci místní ZŠ navštěvovat kroužky keramiky. Celkem navštěvuje 4 kroužky keramiky přibližně 40 dětí. Tři
kroužky pro nejmladší žáky vede Vladimíra Holečková, pomáhá jí Antonie Radilová. Děti se schází 3x do měsíce, poplatek 300 Kč za pololetí
zahrnuje náklady na materiál a pomůcky, náklady na provoz elektrické
pece. Starší žáky vede Ivana Vaculíková, se kterými tvoří 2x za měsíc
za poplatek 200 Kč. Ani ostatní žáci nepřijdou zkrátka. V rámci hodin
pracovních činností si mohou také vyrobit něco hezkého.
Touto cestou bych chtěla poděkovat paní V. Holečkové i paní
A. Radilové za vedení kroužků keramiky.
Mgr. Ivana Vaculíková

Mgr. Ladislav Ruibar - ředitel školy
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Stověžatá matička PRAHA
Dne 16. října jsme se (žáci 9. a 8. třídy) vydali na návštěvu Prahy za účelem prohlédnout si naše hlavní město a dozvědět se o něm zajímavosti.
Vyjížděli jsme už v 6 hodin ráno, v tuto dobu bych za normálních okolností vstávala do školy. Jelikož cesta je dlouhá, bylo potřeba vyjet brzy. Na cestě nás bohužel
potkala kolona, takže střídání stráží jsme nestihli. Jinak cesta probíhala v pohodě
a v autobuse nebyla nuda.
Po 4 a půl hodinách jsme se konečně dostali do Prahy. Jupííí!!! Vystoupili jsme na
Loretánském náměstí, kde jsme si řekli něco o Loretě a pak vzhůru na hrad (samozřejmě Pražský). Nemohli jsme zapomenout na společné foto, tudíž jsme se blýskli
u sochy T. G. Masaryka v pozadí s Pražským hradem. Začali se tu hromadit lidé, proto
jsme se museli přesunout dál ke katedrále sv. Víta. Uvnitř byla katedrála překrásná,
moc se mi líbila mozaiková okna. Další zastávkou byla Zlatá ulička, ve které bydleli
zlatníci, podle nichž je také pojmenovaná. Po Starých zámeckých schodech jsme ko lem Valdštejnského paláce, ministerstva financí, směřovali na Karlův most, kde jsme
měli asi půl hodiny rozchod. Procházku po mostě zpestřovali umělci jako například
malíři karikatur. Nás holky nejvíce zaujaly zámky zamilovaných párů, které zdobily
zábradlí na konci Karlova mostu. Chtěli jsme stihnout odbíjet Orloj na Staroměstské
radnici, bohužel, slyšeli jsme už jen konec. Pobavil nás ale "stříbrný chlápek", málem

jsme z něj brečeli smíchy.
Na Staroměstském náměstí nám paní
učitelka pověděla zajímavost o pomníku
mistra Jana Husa, Pražském poledníku
a o Týnském chrámu. Po Celetné ulici
jsme prošli k Prašné bráně, odtud naše
putování pokračovalo ke Stavovskému
divadlu, Karolinu až na Václavské náměstí. Tady se výlet definitivně chýlil ke
konci. Poslední zamávání sv. Václavovi
a vzhůru na hlavní nádraží, kde na nás čekal autobus a hurá domů.
Na cestě zpět na všechny padla únava. Ale i tak to byl super výlet plný
skvělých zážitků.
Anna Mikolášová

Krásné Vánoce
(foto MŠ)

Za poznáním o lidském těle
Je pondělí dopoledne 24. 11. a v každém nás koluje touha s kapičkou nadšení při
myšlence, že už za pár chvil uvidíme lidské tělo tak, jako už nikdy. Vyrážíme totiž na
výstavu těl "Bodies Revealved" v Brně.
Přijeli jsme před galerii Vlněna naproti nám známé Galerii Vaňkovka, vyskákali
z autobusu a pod vedením našeho učitelského doprovodu se hnali dovnitř. Pracovnicím v šatně jsme předali své bundy a kabáty, do kterých jsme museli dát své mobily,
foťáky a další věci, kterými bychom mohli fotografovat, protože to bylo zakázané, seznámili jsme se s naší milou mladou slečnou medičkou - průvodkyní a vydali se vstříc
zajímavostem vědy o lidském těle.
Jako první byli kolem nás ve skleněných vitrínách kosti. Zprvu to byly kosti lebky,
poté následovala páteř až k dolním končetinám. Už tady bylo vidět, že tyto kosti patřily zřejmě lidem z jiné rasy než my, protože byly značně menší. Poté následovaly svaly
vystavené v různých polohách, např. při sportu, sezení na židli atd. Jakmile jsme se
přemístili do následující místnosti, obklopilo nás bludiště lidských cév v mnoho barvách, jasnějších než v jakékoliv knížce. Ve skutečnosti takovou barvičku naše cévy
nemají, zde je do nich napuštěno barvivo. Minuli jsme zárodky nenarozených miminek, umístěných ve skleněných válcích, a dostali se k pohlavním orgánům a složení
trávící soustavy. Ta už neměla takovou barvu jako cévy, byla spíš v tmavých barvách,
prostě tak, jak zřejmě vypadá doopravdy. Když se blížila poslední místnost, naše hlavy byly přeplněné zajímavostmi a fakty, které bychom si ani v těch nejpodivnějších
snech nedokázali představit. Na závěr se s námi slečna průvodkyně rozloučila. Minuli
jsme poslední skleněnou krabici s kompletně celým vystaveným tělem rozděleným na
části a opět se ocitli před šatnou s naším oblečením.
Brno jsme opouštěli s obrovským nadšením a s velikým díkem našim paním učitelkám, že nám tenhle zážitek umožnily.
Gábina Vaculíková, Kristýna Lipovská
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Výlet do planetária

Stejně jako minulý rok jsme se s dětmi ze třídy Sluníček
a Broučků vydali do planetária, které se nachází v malebném
parku Kraví hory v Brně. Budíček nás v tento den vzbudil
o něco dříve než obvykle, proto jsme mohli vyrazit brzy ráno.
V planetáriu nás paní průvodkyně usadila do pohodlných
sedaček a všichni jsme se těšili na přichystaný program. Děti
byly nadšené z hvězdné oblohy, kde jsme mohli vidět různá
souhvězdí a planety. Potom už na nás čekala pohádka s názvem
"Zula hlídka: Dobrodružství v čase", která nás poučila o tom, že
nemáme znečišťovat naši planetu Zemi, protože tak ubližujeme
nejen jí, ale také sami sobě. Brněnské planetárium pořádá pestrou škálu programů pro všechny věkové kategorie. Více
informací můžete najít na stránkách www.hvezdarna.cz. A my
už se také těšíme na další programy planetária.
Irovská Jana

Zprávy ze školní jídelny
S nastávajícím koncem roku probíhají změny v legislativě.
Ve sbírce zákonů vyšla novela zákona o potravinách, která
bude platná od 1.ledna 2015. Společně s evropským nařízením
č. 1169/2011 představuje základ pro značení potravin a pro informování o alergenech. Provozovny společného stravování
mají povinnost od 13. prosince 2014 označit alergeny v pokrmech. Velmi podstatné je to pro osoby postižené alergií na
potraviny nebo potravinovou intoleranci.
Od 8. prosince jsou strávníci školní jídelny Olbramovice informováni o výskytu alergenů v jednotlivých pokrmech.
Rodiče mohou sledovat jídelní lístek s alergeny na stránkách
školy.
Přicházejí nejkrásnější svátky v roce nejen pro děti, ale
i pro dospělé. Pracovníci jídelny přejí všem krásné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí a zdraví v novém roce. Naposledy
vám uvaříme 19. 12. 2014 a v novém roce se opět pustíme do
vaření 5. ledna 2015.
Pro zpestření vašeho jídelníčku přikládám recept na těstoviny se šunkovou omáčkou:
300 g vaječných těstovin
0,2 l smetany ke šlehání
200 g sýru na strouhání
150 g dušené šunky
50 g másla
sůl, zelená petrželka,
zelenina na ozdobu
Na másle osmahneme nadrobno nakrájenou šunku, zalijeme
smetanou a přivedeme k varu, přidáme polovinu nastrouhaného
sýra. Těstoviny uvaříme podle návodu na sáčku, scedíme a smícháme se šunkovou omáčkou. Těstoviny posypeme zbytkem sýra,
ozdobíme petrželkou a zeleninou nakrájenou na nudličky.
Dobrou chuť!
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Za minulostí Země
Ve čtvrtek 9. října 2014 jsme se zúčastnili přednášky Libora
Baláka - Tajemný svět pravěku v knize a médiích "Za minulostí
Země".
I když název přenášky napovídal, že se bude vše točit jen
kolem historie, nebylo tomu tak. Výklad byl veden velice poutavě a nenásilnou formou připomněl žákům vznik a vývoj
Země, o kterém se žáci dozvídají v hodinách zeměpisu, později
v hodinách přírodopisu, ale také fyziky. Na krásných obrazových ilustracích jsme mohli vidět, jak by vypadal Měsíc, kdyby
byl Zemi blíž. Země a Měsíc se k sobě přitahují jako magnety,
přesto se ale Měsíc trochu vzdaluje.
Žáky zaujaly obrázky a fotografie sopečné činnosti, zejména sopečných pum. Pan Balák také popisoval, jak horniny
různými vlivy zvětrávají a usazováním pak vznikají nové vrstvy. Při vrásnění se pak mohou starší vrstvy dostat nad mladší
a mást tak nezkušené archeology. Viděli jsme obrázky takového vrásnění i to, co se našlo v různých vrstvách hornin, jací
živočichové obývali naši planetu.
Někoho zaujali dinosauři, někoho pradávní obyvatelé ocenánů. Určitě se všem líbily obrázky žraloků, či fotografie
žraločího zubu. Chovatelé terarijních zvířat se mohli dozvědět
něco víc o původu svých miláčků.
Dále se pan Balák věnoval evolučnímu vývoji člověka. Člověk má jinak stavěnou ruku než je tlapa u zvířat. Palec má
velkou pohyblivost, což umožňuje uchopit jiné předměty.
Mnohé z posluchačů pan Balák překvapil vyprávěním o pravěkém člověku, o jeho životě i tím, že ve své době znal uhlí.
Pravěcí lidé nebyli tak primitivní, jak si většinou myslíme. Například lovci mamutů z Věstonic u Pavlovských vrchů zdobili
své oděvy korálky vyrobenými ze schránek uhynulých
živočichů.
Přednáška se nám moc líbila, ale příště bychom uvítali,
kdyby přednášející stál na pódiu a mluvil do mikrofonu.
Vyučující a žáci ZŠ a MŠ Olbramovice

Lyra 2014
Lyra je starý drnkací hudební nástroj, ale taky je to pěvecká
soutěž pro odvážné školáky zpěváky. Každým rokem se konala
ve Vémyslicích, kde má své kořeny a svou ředitelku - paní učitelku Mgr. Dagmar Čeperovou. Soutěž má několik kategorií
podle věku. Každý zazpívá svou píseň a odborná pětičlenná porota výkony ohodnotí. Jedním z porotců je známá populární
osobnost, na kterou se vždy všichni těší.
Letos probíhal již XVI. ročník a tímto vzácným hostem byl
zpěvák Pavel Callta. Vše probíhá na vysoké úrovni a s výherci
každé kategorie je v dalším roce uspořádán koncert za doprovodu živé hudby kapely Dreams. Přijet podpořit své spolužáky na
jevišti kinosálu v Moravském Krumlově mohou tak základní
školy i veřejnost.
Tento rok Lyra změnila místo i den konání. Proběhla ve spolupráci s MěKS Moravský Krumlov, konala se v sobotu místo
obvyklého pracovního dne a z vémyslické tělocvičny se přenesla do sálu v Rakšicích. Takže rodiče i spolužáci své zpěváčky
mohli doprovodit a fandit.
Olbramovická škola vyslala do boje Adélku Pešíkovou,
Viktorku Benešovou, Vendu Košíkovou a Pepíka Práška.
Všichni zpívali úžasně a taky sklidili velký úspěch. Adélka si
přivezla ve své kategorii z 21 soutěžících čtvrté místo a Pepík
obsadil z šestnácti dětí místo druhé. Gratulujeme jim ke krásnému umístění a děkujeme za výbornou reprezentaci školy. Pro
vás ještě jednou vystoupí a zazpívají na květnových oslavách
v tělocvičně ZŠ.
Olbramovický zpravodaj 4/2014

Kaňka o.s. informuje
Jak jsem s Kaňkou chytal pstruhy
V neděli 16. listopadu jsem se já a dalších asi šedesát dětí vydal na pstruhy. To totiž
není jen tak. Připravit udice hned, jakmile je najdu, dobře promyslet návnadu, takže
zajít do obchodu pro chleba, pro kukuřici, a třeba taky na pole pro červy a pro žížaly.
Připravit teplé oblečení a pořádné boty, co kdybych lovil i rukama!? Pak najít vhodnou nádobu, ve které si ty gigantické úlovky ponesu domů. Nakonec nesmím zapomenout na koření, sůl a bylinky, aby z toho pstruzi na pánvi taky něco měli… Děvčata
z Kaňky uvařila čaj, svařák a rozdávaly se i párky k opékání. Komu byla zima, mohl se
u ohýnku zahřát i baštit. Dokonce některé děti ulovily i zlatou rybku! Nemluvila, přání
nesplnila, ale nadšení, údiv a obrovskou radost přinesla. Malé překvapení bylo připraveno na závěr, kdy jsme společně rozsvítili několik lampionů štěstí a poslali je po větru k Ježíškovi.
Rádi bychom poděkovali všem za účast a za příspěvky, které najdou využití při
dalších akcích.
Začíná advent 2014
Celý poslední listopadový týden mnozí posloucháme otázky: Kdy už konečně budou lampiony? Kolikrát se ještě vyspím a budou lampiony?
Tak už je to tady. V neděli 30. listopadu popadneme lampiony, rozsvítíme

Společenská
kronika
Životní jubilea

(leden - březen 2015)

Novotný Matěj
Judexová Drahomíra
Doubek Pavel
Brník Miroslav
Kameníková Marta
Holasová Viktorie
Štefaniková Branka
Hejda Lubomír
Iranová Miluše
Slámová Marie
Žáková Marie
Svatušková Antonie

82
83
70
75
75
88
80
83
80
82
85
84

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Zemřelí

Štrauch Lubomír
Matrika
Pod matriční úřad Olbramovice spadá 5 obcí. Za rok 2014 bylo zaevidováno
11 úmrtí a 14 svateb.
Akce v obřadní síni - vítání dětí
V letošním roce bylo uvítáno celkem
10 dětí.
V sobotu 7. června 2014 se dostavilo
do obřadní síně spolu s rodiči 8 dětí, a to:
Ema Votavová, Veronika Plevačová,
Samuel Kratochvíla, Natálie Kratochvílová, Vojtěch Domis, Jan Bláha,
Kryštof Čepera a Barbora Mikulcová.
V sobotu 1. listopadu byly slavnostn ě u v í tá n y 4 dět i, a to : Št ě p á n
Rozmahel, Michal Orlíček, Samuel
Katolický a Štěpán Gaucan.
Radmila Hyblerová,
matrika a evidence osob

a vyrážíme do ulic. Letos jsme se sešli na
place u obchodu. Možná jste nás viděli.
Spousta světýlek doprovázela za doprovodu muziky z rozhlasu průvod dětí a rodičů po celé vesnici. U školy se děti mohly
občerstvit čajem a perníčky a na dospěláky čekalo něco ostřejšího. Děti z pěveckého sboru zazpívaly několik oblíbených
vánočních písní, které měly přiblížit atmosféru blížících se nejkrásnějších svátků v roce. Mnozí se o první adventní
neděli rádi potkali, popovídali, zasmáli
nebo zavzpomínali a z toho máme velkou
radost.
Žáci naší školy si pro vás připravili
řadu výrobků, které jste mohli zhlédnout
po celou dobu v prostorách školy na
prodejní výstavce a za symbolickou cenu
si některý odnést na památku domů.
Vážení a milí, přejeme vám všem
krásné svátky plné pohody a štěstí a do
dalšího roku hodně zdraví a úspěchů.
o. s. Kaňka
Olbramovický zpravodaj 4/2014
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Pohyb obyvatel
+ statistika

Zpráva o činnosti
TJ Olbramovice - oddíl kopané

K 1. 1. 2014 bylo k trvalému pobytu
v městysi hlášeno 1095 obyvatel.
Do 10. 12. 2014 se přihlásilo 30 obyvatel a odhlásilo 10 obyvatel.
Narodilo se 10 dětí a zemřelo 5 našich občanů.
Trvalý pobyt v městysi si na jiné číslo
popisné změnilo 10 osob.
K 10. 12. 2014 máme 1120 obyvatel.

O víkendu 8. - 9. 11. 2014 byla odehrána poslední fotbalová utkání podzimní části
soutěžního ročníku 2014/2015 řízená Okresním fotbalovým svazem Znojmo. Pro
naše fotbalisty a trenéry nastala zimní přestávka, která slouží k odpočinku a nabrání
nových sil do náročné jarní přípravy nutné k úspěšnému účinkování ve druhé polovině ročníku. Jak si vedla naše mužstva v odehrané části a jaká můžou být jejich a naše
(diváků) očekávání na jaře se podíváme ve stručném hodnocení.
Jistě budou všichni příznivci olbramovické kopané spokojeni s tím, že naším nejůspěšnějším mužstvem podzimu je A - mužstvo dospělých. V tabulce III. třídy sk. B
zaujímá 2. místo za vedoucími Božicemi, na které ztrácí 4 body. Ze 14 odehraných zápasů 10 x vyhrálo, 1x remizovalo a 3x odcházelo z hřiště poraženo. Získalo tak 31 bodů.
Vstřelilo 53 branek, což je nejvíce ze všech mužstev a obdrželo 21. Zpočátku soutěže se
dařilo střelcům, po 5. kole 32 vstřelených branek, což je průměr 6,4 na zápas (rekordní
výsledek Olbramovice - Horní Kounice B 14 : 3) ke konci jakoby docházel střelný
prach. Výrazně se o počet branek postarali hlavně Kamil Loskot - 17 a Marek Světlík 14, dařilo se i Radimu Čeperovi. Nebýt pokažených posledních zápasů, mohlo být postavení A mužstva ještě lepší. Teď to musíme vzít jako výhodu, že budeme v jarní části
ročníku útočit na prvenství v soutěži z druhého místa a tím třeba i na postup do okresního přeboru. Výbor TJ se snaží vytvořit materiální podmínky zejména ve spolupráci
s Úřadem městyse Olbramovice, které jsou určitě na úrovni přeboru, stejně tak posílení
kádru - Daniel Kraus a další posílení na zvýšení hráčské konkurence je v jednání. Kdo
se o tuto problematiku zajímá více, než jen nad sklenicí pěnivého moku, (nic ve zlém,
i to je potřeba), ví, že náklady na činnost TJ jsou nemalé, stejně tak kvalitní hráč na určité úrovni něco stojí. Aby tyto peníze byly účelně vynakládány, jsou stanoveny cíle, jako
je maximální podpora mládežnických kategorií, údržba a v poslední době i obnova našeho sportovního areálu. Měl by být ale stanovený i výsledkový cíl. Myslím si, že každý
fotbalista nastupuje na trávník s touhou vyhrát, ne vždy se to musí podařit a ani to není
nejnutnější za každou cenu. Někdo může argumentovat, že na naší úrovni nikdo z nás
není profesionál a hraje dejme tomu…pro radost z fotbalu. Stejně si ale myslím, že cíl,
který chceme dosáhnout a potom samozřejmě udržet, by měl být dán. Protože výkladní
skříní olbramovické kopané je A mužstvo, pak by cílem našeho snažení mělo být vykopat a potom udržet okresní přebor. Výbor TJ se na tom zcela shodne, ale své by si k tomu
měli říct i hráči, na jejichž výkonech a výsledcích bude záležet nejvíc .Ideální příležitost
k tomu bude na valné hromadě Tělovýchovné jednoty Olbramovice, která se bude konat 21. 2. 2015 v hostinci Pod věží.
Vrátím se ale k hodnocení odehrané části soutěže. Druhým naším nejúspěšnějším
mužstvem je symbolicky mužstvo přípravky. Zúročuje se poctivá a kvalitní práce trenérů a v nejmladší kategorii nám vyrůstá možná naše budoucnost. V okresní soutěži
sk. C odehrála přípravka 12 utkání, z toho 7 vyhrála, 3 remizovala a 2 x prohrála,
Svým soupeřům nastřílela 71 branek a obdržela 55, což znamená zisk 24 bodů
a 3. místo v tabulce. Pokud se podaří udržet nastoupený trend, zájem dětí a rodičů, pak
mohou být výsledky postupem času ještě lepší.
B mužstvo hrající IV. třídu sk. B také stabilizovalo svou výkonnost a v polovině
ročníku obsadilo pěkné 5. místo v tabulce se ziskem 19 bodů. Ze 13 zápasů 6 x vyhrálo
a stejně tak 6 x prohrálo, 1 x uhrálo remízu, se skóre 24 : 27.
Mužstvo dorostu hrající okresní přebor odehrálo v soutěži 11 zápasů, ze kterých
2 vyhrálo a 2 remizovalo, získalo tak 8 bodů, zbylých 7 utkání prohrálo. Se skóre
14 : 61 uzavírá 12. místem tabulku okresního přeboru.
Mužstvo žáků hrající okresní soutěž sk. B získalo z odehraných 8 zápasů pouhý
1 bod za remízu, zbylá utkání prohrálo. Vstřelilo 7 branek, obdrželo 44, což znamená
rovněž poslední 9. místo v tabulce. Tady je hodnocení těžké, neboť ani výbor TJ nemá
čisté svědomí při řešení vedení zejména mužstva dorostu a má do jarní části soutěže
co napravovat.
V zimní přestávce v novém roce 2015 čeká hráče "oblíbená"zimní příprava, která
slouží hlavně k nabrání fyzické kondice .Nás funkcionáře čeká schůzování a dohromady nás všechny čeká příprava a konání 9. sportovního plesu - 28. 2. 2015 - hraje
Duo Fantastic. V plánu je také přestavba prostor kantýny, vyřešení nevyhovujících
prostor pro rozhodčí a hodně práce nás čeká v souvislosti s napojením na budoucí novou kanalizaci.
Na závěr ještě poděkování všem příznivcům tělovýchovné jednoty, všem sponzorům za jejich příspěvky na naši činnost, divákům za jejich přízeň a osobní poděkování
ostatním členům výboru za spolupráci. A do nového roku sportovcům hodně sportovních úspěchů a vám všem pevné zdraví, štěstí a lásku.

Obyvatelé dle pohlaví:
l počet mužů: 580 (52%)
l žen: 540 (48%)
Věkové rozložení obyvatel:
l dospělí: muži: 474 (42%)
ženy: 441 (39%)
l děti: 205 (18%).
Věkové rozložení dětí:
l do 7 let věku 73 (36%)
l od 7 do 15 let 93 (45%)
l od 15 do 18 let 39 (19%)
Počet manželských dvojic:
l celkem 262,
z toho manželé s dětmi: 165
a manželé bez dětí: 97
Rodiny dle počtu dětí:
l bez dětí 698 (62%)
l 1 dítě 152 (14%)
l 2 děti 210 (19%)
l 3 děti 51 (5%)
l 4 děti 9 (1%)
Průměrný věk obyvatel je 39 let.
V roce 2015 bude mít věk 80 a výše celkem 30 osob, z toho:
80 let = 3 osoby
81 let = 3 osoby
82 let = 5 osob
83 let = 6 osob
84 let = 2 osoby
85 let = 3 osoby
86 let = 2 osoby
87 let = 3 osoby
88 let = 2 osoby
90 let = 1 osoba
Radmila Hyblerová,
matrika a evidence osob

tesy
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