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r Ve li ko no ce - osla va Kris to va ví -
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r No vin ky ze škol ní jí del ny
r Drav ci ve ško le
r VIDA!
r Ohléd nu tí za po loné zou
r Su perstar ve škol ní družině
r Akce dětí MŠ v no vém roce
r Vý sta va vín Ol bra mo vi ce

9. 5. 2015 
r Ve li ko noč ní tur naj ve stol ním

te ni se
r Spo le čen ská kro ni ka
r Po hyb oby va tel + sta tis ti ka
r Zprá va o čin nos ti TJ Ol bra mo -

vi ce - od díl ko pa né

Zastupitelstvo městyse Olbramovice
přeje všem našim spoluobčanům pěkné prožití

velikonočních svátků, bohatou pomlázku a hodně zdraví
v nejkrásnějších měsících roku. 

Foto k člán ku Ohléd nu tí za po loné zou
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Vážení ob ča né,
všich ni za jis té se zá jmem sle du je te vý stav bu splaš ko vé ka -

na li za ce, kte rá u nás za ča la kon cem le toš ní ho led na. Naše
stav ba je jed nou z po sled ních re a li zo va ných a pod po ro va ných
akcí 39. vý zvy ope rač ní ho pro gra mu Stát ní ho fon du život ní ho
pro stře dí ČR, kte rý je za mě řen na na klá dá ní s od pad ní mi vo da -
mi. Rád bych Vás in for mo val o tom,  že z této vý zvy, kte rá byla
vy psá na do roku 2014 se na Zno jem sku po da ři lo s fi nanč ní pod -
po rou z ev rop ských fon dů a ČR re a li zo vat stav by za více jak
1,7 mi li ar dy ko run, v ob las ti vod ní ho  hos po dář ství  v pa de sá ti
ob cích a měs tech. Je nom v le toš ní roce  se na Zno jem sku sta ví
ka na li za ce s čis tič kou od pad ních vod nebo vo do vod ve 27 ob -
cích sdružených v DSO Vo do vo dy a ka na li za ce Zno jem sko.
Fi nan co vá ní všech těch to sta veb v rám ci 39. vý zvy musí být
ukon če no k datu 30. 11. 2015. Množí se do ta zy, jest li naši stav -
bu stih ne me v le toš ním roce. Sta veb ní fir ma IMOS zná všech ny 
pod mín ky a požadav ky, kte ré byly za pra co vá ny do smlou vy
o dílo. Podle smlou vy je vy pra co ván plán pra cí, podle kte ré ho
se pra cu je. K dneš ním dnům na stav bě není žádná vět ší  ča so vá
pro dle va. Sta veb ní prá ce by za ča ly už dří ve, ale če ka li jsme na
do dá ní re viz ních ša chet od vý rob ce. Smlou va o dílo se zho to vi -
te lem fir mou IMOS byla po de psá na v lis to pa du. Re viz ní šach ty 
se ob jed ná va ly v pro sin ci a vý rob ce je te prve prů běžně do dá vá.
Od po lo vi ny břez na se za ča lo pra co vat na více úse cích. Mě síč -
ně se musí položit ka na li za ce v cel ko vé dél ce 800 me t rů
ne zá vis le na hloub ce vý ko pů. 

A teď Vás budu in for mo vat o při po je ní va šich ne mo vi tos tí
k pá teř ní ka na li za ci. Pro jek ty do mov ních pří po jek jsou od pana
pro jek tan ta ing. Zá ru by vy pro jek to va né a čeká se na vy já d ře ní
správ ců sítí (voda, plyn, elek tro, te le ko mu ni kač ní sítě). Na po -
jo va cí mís to pro vaše do mov ní pří poj ky bude vy bu do vá no
a ukon če no za ve de ním veš ke rých inženýr ských sítí. Pod mín ky 
bu dou pro všech ny bez roz dí lu stej né. Každou od boč ku ka na li -
zač ní pří poj ky, kte rá vede k Vaší ne mo vi tos ti si můžete po
do ho dě se zho to vi te lem nebo se mnou upřes nit před položením
pá teř ní ho ve de ní. 

Po kud ně kdo bude chtít zho to vit od boč ku s ka na li zač ní pří -
poj kou na svůj po ze mek, ur če ný k bu dou cí zá stav bě, ná kla dy
spo je né s tou to vý stav bou po ne se každý sám. Ka na li zač ní pří poj -
ky jsou hra ze ny v rám ci do ta ce pou ze ke zko lau do va ným stav bám
ro din ných domů nebo sta veb ob čan ské vy ba ve nos ti. Cenu za zho -
to ve ní této od boč ky se zří ze ním ná poj né ho bodu si bu de te mu set
do mlou vat in di vi du ál ně s fir mou IMOS a sta ros tou městy se. Tato
služba nemůže být pro Vás za ří ze na městy sem Ol bra mo vi ce, pro -
tože nejsme in ves to rem celé stav by. Vždy Vám však bu de me
ná po moc ni při jed ná ní s fir mou IMOS a in ves to rem stav by. Tou to
ces tou by chom Vás chtě li požádat to le ran ci a tr pě li vost při jed not -
li vých eta pách vý stav by v růz ných čás tech městy se. Mu sí me si

uvě do mit, že se v sou čas né době po hy bu jeme a žije me na jed nom
vel kém sta ve niš ti. 

In for ma ce o vý stav bě ka na li za ce zve řej ňu je me  také na in -
ter ne to vých strán kách: www.mestys-olbramovice.cz – záložka
"Vý stav ba ka na li za ce". 

V dub nu za čne me také s fir mou Ka vyl se stav bou sběr né ho
dvo ru tří dě né ho od pa du.  Tato stav ba  musí být  také do kon če na
v le toš ním roce. Ze stra ny stá tu  je vy ví jen čím dál tím vět ší tlak
na obce, potažmo na ob ča ny, aby se více za po ji li do tří dě ní od -
pa dů a snížili po díl netří dě né ho ko mu nál ní ho od pa du. 
Každo roč ně vždy na jaře na pod zim ne chá vá me o fir my A. S. A. 
při sta vit vel ko ob je mo vé kon tej ne ry a or ga ni zu je me sběr ne -
bez peč né ho od pa du. Le tos na jaře, jak dou fá me, byly
při sta ve ny kon tej ne ry na po sle dy a od pod zi mu už bude sběr
umožněn na vy bu do va ném sběr ném dvo ře. K sys té mu tří dě ní
a po dá ní in for ma cí o tom co a jak tří dit bude ve spo lu prá ci s fir -
mou A. S. A. nebo Eko - kom po řá dá no se tká ní s ob ča ny, kde
po skyt ne me po drob né in for ma ce s růz ný mi pří pa dy tří dě ní. 

Od 1. 4. 2015 mají obce vy tvo řit mís to na sběr bi o od pa du
vy pro du ko va né ho ze za hrad a ze le ných ploch. Na dvo ře úřa du
jsou při sta ve ny kon tej ne ry, kte ré slouží pro uložení to ho to bi o -
od pa du. Můžete sem každý pra cov ní den v době od 7.00 do
15.30 uložit bi o od pad, kte rým se mys lí po se ka ná trá va, lis tí ze
stro mů, zbyt ky ze le ni ny, ovo ce, vět ve stro mů. Do bi o od pa du se 
ne smí dá vat např. zbyt ky po tra vin. Po ote vře ní sběr né ho dvo ru
bude cen t rál ní uložiště bi o od pa du pře mís tě no do jeho are á lu.

Dal ší in ves tič ní akcí, kte rou se chys tá me v tom to roce za po čít 
je mo der ni za ce a pří stav ba ka bin se so ci ál ním za ří ze ním pře de -
vším pro hráč ky ná rod ní há ze né TJ Ol bra mo vi ce, kte rá má u nás
dlou ho le tou tra di ci a dob ré vý sled ky. Ce lou stav bu bude fi nan -
co vat městys Ol bra mo vi ce ze své ho roz počtu s tím, že vět ši nu
sta veb ních pra cí si pro ve de me sami nebo bri gád ně s čle ny TJ Ol -
bra mo vi ce. Při pří prav ných pra cích na tom to pro jek tu bylo
zjiš tě no, že stav by umís tě né ve spor tov ním are á lu fot ba lo vé hřiš -
tě nejsou vů bec zko lau do vá ny a není vložen sku teč ný stav do
ka tas t ru ne mo vi tos tí. Prá vě pro bí há do da teč ná ko lau dač ní ří ze ní
fot ba lo vých ka bin a tri bu ny pro di vá ky po sta ve ny z kon ce 80 let.
Chtěl bych po dě ko vat čle nům TJ Ol bra mo vi ce, kte ří v le toš ním
roce od ved li kus po cti vé prá ce při opra vě so ci ál ní ho za ří ze ní pro
roz hod čí a ve řej nost pro sto rů bu do vy ka bin. A s nad chá ze jí cí jar -
ní spor tov ní se zó nou pře ji všem spor tov cům TJ Ol bra mo vi ce
ra dost ze hry, co nej lep ší vý sled ky a umís tě ní na před ních příč -
kách ta bu lek.

S na stu pu jí cím ja rem bych Vám chtěl po přát pěk né prožití
ve li ko noč ních svát ků, bo ha tou po mláz ku a hod ně zdra ví v nej -
krás něj ších mě sí cích roku. 

R. H.

Informace starosty

Ob no va ope rá tu čás ti ka tast rál ní ho území
Ol bra mo vi ce u Mor. Krum lo va

Ka tast rál ní úřad pro Ji ho mo rav ský kraj, Ka tast rál ní pra co -
viš tě Zno jmo, v sou la du s plat ný mi před pi sy (Zá kon o ka tas t ru
ne mo vi tos tí č. 256/2013 Sb., Vy hláš ka č. 357/2013 Sb. o ka tas t -
ru ne mo vi tos tí), zve řej nil in for ma ci o za há je ní ob no vy
pře pra co vá ním na čás ti ka tast rál ní ho úze mí Ol bra mo vi ce u Mo -
rav ské ho Krum lo va, obce Ol bra mo vi ce. Tato in for ma ce byla
zve řej ně na také úřa dem Městy se Ol bra mo vi ce na úřed ní des ce
a elek tro nic ké úřed ní des ce po zá ko nem sta no ve nou dobu.

Ob no vou ka tast rál ní ho ope rá tu pře pra co vá ním sou bo ru ge -
o de tic kých in for ma cí do di gi tál ní po do by (dále jen "ob no va
ka tast rál ní ho ope rá tu") bude do tče na míst ní trať obce a lo ka li ty
"Leskoun" a "Na spra ve dl nos ti", tzn. čás ti ka tast rál ní ho úze mí,
kte ré ne by ly ře še ny v ob vo du JPÚ (Jed no du chá po zem ko vá

úpra va v le tech 2009-2013).
Ob no vě ka tast rál ní ho ope rá tu před chá zí v sou la du s usta no -

ve ním § 35 ka tast rál ní ho zá ko na čás teč ná re vi ze ka tas t ru
ne mo vi tos tí (dále jen "re vi ze"). Re vi ze bude pro bí hat v ob do bí
od 10. 04. 2015 při bližně do 31. 12. 2015. Před mě tem  re vi ze
bu dou evi den ce  bu dov s čís ly po pis ný mi a s čís ly evi denč ní mi
a se zna mu po míst ní ho ná zvo slo ví, jed ná-li se o po míst ní ná zvy
ve de né v ka tast rál ní mapě.

Při ob no vě ka tast rál ní ho ope rá tu bude pro ve de no pře ve de ní 
do sa vad ní mapy ve de né na plas to vé fo lii do elek tro nic ké po do -
by a do pl ně ní po zem ků do po sud evi do va ných zjed no du še ným
způ so bem do ka tast rál ní mapy s využitím exis tu jí cích vý sled ků
ze měmě řic ké čin nos ti. Dále bu dou pro ve de ny opra vy chyb
vznik lých zřej mým omy lem při ve de ní ka tas t ru ne mo vi tos tí 

http://www.mestys-olbramovice.cz


Olbramovický zpravodaj 1/2015 32

Infor ma ce k míst ní mu po plat ku za psa pro rok 2015
Vážení po plat ní ci, do vo lu ji si Vás jako správ ce míst ní ho

po plat ku městy se Ol bra mo vi ce za psy in for mo vat, že splat nost
to ho to po plat ku je nej poz dě ji k datu 30. 4. ak tu ál ní ho roku na
po klad ně úřa du městy se nebo pře vo dem na ban kov ní účet 
2721741/0100, VS 1341xxx (x-čís lo po pis né) při psá ním nej -
poz dě ji k datu 30. 4. 2015.

Míst ní po pla tek za psy se řídí plat nou obec ně zá vaz nou vy -
hláš kou č. 1/2010, kte rá je změ ně na obec ně zá vaz nou
vy hláš kou č. 1/2011. Tato vy hláš ka je pří stup ná na in ter ne to vé
ad re se www.mestys-olbramovice.cz nebo je k na hléd nu tí na
úřa dě městy se a uklá dá po vin nost úhra dy míst ní ho po plat ku.      

                                                                       

Dal ší po vin nos ti, kte ré vy plý va jí z této vy hláš ky:    
- po pla tek pla tí držitel psa (držitel je fy zic ká nebo práv nic ká

oso ba, kte rá má tr va lý po byt nebo síd lo na úze mí městy se
Ol bra mo vi ce) 

- po pla tek se pla tí ze psů star ších 3 mě sí ců
- po plat ko vá po vin nost vzni ká v den, kdy pes do vr šil stá ří 3 mě -

sí ců nebo v den, kdy se se stal držite lem psa star ší ho 3 mě sí ců
- držení psa po dobu krat ší je den rok se pla tí po pla tek v po -

měr né výši, za každý za po ča tý mě síc se pla tí 1/12 po plat ku
- po plat ko vá po vin nost za ni ká dnem, kdy pře stal být po plat -

ník držite lem psa (úhyn, ztrá ta, da ro vá ní, pro dej), při čemž

po pla tek se pla tí i za za po ča tý ka len dář ní mě síc, ve kte rém
sku teč nost na sta la

- držitel psa je po vi nen ohlá sit správ ci po plat ku vznik po -
plat ko vé po vin nos ti do 15 dnů od je jí ho vzni ku. Stej ným
způ so bem je po vi nen ozná mit také zá nik své po plat ko vé
po vin nos ti.  

                                                                                      

Saz ba po plat ku za každého držené ho psa v do mác nos ti
je 100 Kč.

Osvo bo ze ní od po plat ku má držitel psa, kte rým je oso ba ne vi -
do má, bez moc ná a oso ba s těžkým zdra vot ním po stižením, kte ré
byl při znán III. stu peň mi mo řád ných vý hod podle zvlášt ní ho
práv ní ho před pi su, oso ba vlast ní cí lo vec ké ho psa (pro ká zá ní pří -
sluš ným osvěd če ním).

Tím to bych Vás chtě la požádat, zda bys te se moh li se zná mit
s obec ně zá vaz nou vy hláš kou městy se Ol bra mo vi ce. Úhra dou
po plat ku ve sta no ve ném ter mí nu (dle uve de ných možnos tí plat -
by) pře de jde te složité ad mi nis tra tiv ní agen dě spo je né s úhra dou 
a vy má há ním ve správ ním ří ze ní.

Vaše do ta zy ráda zod po vím na tel. čís le 515 337 165 nebo
na emai lu: ucet ni.ol bra mo vi ce@vol ny.cz.

Za správ ce po plat ku městy se Ol bra mo vi ce:
Jana Šidlová - hlavní účetní

a ne přes nos tí v ka tast rál ní mapě a chyb vznik -
lých při vý počtu vý měr par cel, po kud by do šlo
k pře kro če ní mez ní od chyl ky sta no ve né pro vá -
dě cím práv ním před pi sem. 

Dů sled kem ob no vy ka tast rál ní ho ope rá tu
může být jak změ na vý mě ry par cel, tak změ na
po plat ní ka daně z po zem ku. Po plat ní kem je v zá -
sa dě vlast ník po zem ku; vý jim ku před sta vu jí
pro na ja té po zem ky, jest liže jsou evi do va né v ka -
tas t ru ne mo vi tos tí zjed no du še ným způ so bem,
kdy je po plat ní kem daně ná jem ce. Po skon če ní
ob no vy ka tast rál ní ho ope rá tu již po zem ky nejsou 
evi do vá ny zjed no du še ným způ so bem (§ 40 odst.
4, ka tast rál ní ho zá ko na), pro to se po plat ní kem
stá vá vlast ník. Změ na vý mě ry par ce ly i změ na
po plat ní ka daně z ne mo vi tos tí jsou okol nost mi
roz hod ný mi pro vy mě ře ní daně z ne mo vi tos tí.
Vlast ník ne mo vi tos tí je tedy po vi nen za ne mo vi -
tos ti do tče né pro ve de nou ob no vou ka tast rál ní ho
ope rá tu, při kte ré u nich do šlo ke změ nám těch to
roz hod ných okol nos tí, po dat úpl né nebo díl čí da -
ňo vé při zná ní na rok ná sle du jí cí po roce, v němž
tyto změ ny na sta ly, a to do 31. led na pří sluš né ho
roku. Vzhle dem k plá no va né mu prů bě hu ob no vy 
ka tast rál ní ho ope rá tu v obci Ol bra mo vi ce  by se
pří pad né změ ny tý ka ly vlast ní ků ne mo vi tos tí
v da ňo vém při zná ní po da ném za rok 2016,  tzn.
do 31. led na 2017. 

Ne díl nou sou čás tí ob no vy ka tast rál ní ho ope rá -
tu je jeho vyložení k ve řej né mu na hléd nu tí, při
kte rém vlast ní ci ne mo vi tos tí a jiní opráv ně ní mo -
hou vznést ná mit ky vůči změ nám úda jů ka tas t ru
ne mo vi tos tí - plá no va né vyložení v naší obci je
únor roku 2016. 

Po skon če ní ná mit ko vé ho ří ze ní ka tast rál ní úřad vy hlá sí
plat nost ob no ve né ho ope rá tu. O pří pad ných změ nách ve vý -
měrách par cel evi do va ných v ka tas t ru, popř. o od stra ně ní
zjed no du še né evi den ce se tak vlast ník do zví z ope rá tu
vyložené ho k ve řej né mu na hléd nu tí. Po kud této možnos ti ne -

využije, může se s vý sled kem ob no vy ope rá tu se zná mit ve
webo vé apli ka ci Na h lížení do katas t ru ne mo vi tos tí (http://na h -
li ze nidokn.cuzk.cz/), a to po vy hlá še ní plat nos ti. Po ří dit si
může i vý pis z ka tas t ru ne mo vi tos tí, a to pro střed nic tvím kon -
takt ní ho mís ta Czech POINT nebo pří mo na kte rém ko liv
ka tast rál ním pra co viš ti. 

Doubek P.

Ob no va ope rá tu čás ti ka tast rál ní ho území - pokračování
Pří lo ha: Gra fic ké zná zor ně ní zpra co vá va né ho úze mí

http://www.mestys-olbramovice.cz
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Ve li ko no ce - osla va Kris to va
ví těz ství nad smr tíMilí přá te lé,

opět při ná ším na za čát ku jara malé ohléd -
nu tí za dě ním ve far nos ti a zprá vy o tom, co
chys tá me. Po ně ko li ka le tech se po da ři lo do -
kon čit vý mě nu všech 28 oken na faře. Le tos se
tedy bude moci do kon čit po sled ní, se ver ní
stra na fa sády. Stej ně jako vět ši nu z vás, tak
i faru čeká při po je ní se do bu do va né ka na li za -
ce. Už se tě ším, až to bude za námi.

Na za čát ku břez na skon čil prv ní Alfa kurz,
kte ré ho se zú čast ni lo 24 zá jem ců. Všich ni si ho
vel mi po chva lo va li a ni kdo v prů bě hu kur zu ne -
skon čil. Na o pak, zno vu se ob je vi li dal ší zá jem ci,
takže jsme ply nu le na vá za li dru hým kur zem, kde 
je v tuto chví li 32 účast ní ků. Po prav dě ří kám, že
ta ko vý zá jem jsem ne če kal. Ale po tvr di lo se mi,
že to je oprav du vý bor ná for ma, jak ko mu ko liv
při blížit, co to je křesťan ství a víra, nebo víru
oživit, zís kat nové in for ma ce, zku še nos ti. Máme
za se bou prv ní dvě se tká ní a ješ tě při tře tím je
možné se při po jit. Kdo bys te to chtěl vy zkou šet,
můžete při jít v úte rý 7. 4. v 18.30 do far ní ho sálu,
rád vás uvi dím. Jak už jsem psal dří ve, je to v na -
pros té svo bo dě, ni kdo není ni čím vá zán.
Pří pad né dal ší in for ma ce ohled ně Alfa kur zu
u mě, na fa ce boo ku nebo na strán kách
www.kurzyalfa.cz .

Dal ší vel mi za jí ma vá na bíd ka při šla až z In -
die. Od 20. dub na bude v naší re pub li ce po bý vat 
in dic ký mi si o nář P. Ge or ge Biju, ka to lic ký
kněz, kte rý pů so bí v Af ri ce. Více se o něm
můžete do číst na strán kách www.fr bill.net/cz/.
Otec Ge or ge slouží mši sva tou, při kte ré se na
zá věr mod lí za uzdra ve ní.  My bu de me mít
vzác nou možnost při ví tat ho u nás. Ve stře du
22. 4. v 18 ho din bude v na šem kos te le sloužit,
ká zat a mod lit se za uzdra ve ní. Ká zá ní a mod lit -
ba bude v an g lič  ti ně ,  ale sa mo zřej mě
s pře kla dem do češ ti ny. Po mši sva té bude
možnost se s ním se tkat v na šem sále, kde po po -
ví dá o své mi sii v Af ri ce a zod po ví pří pad né
do ta zy. Všech ny tedy sr deč ně zvu, jak je uve de -
no na pla kát ku, všech ny bez roz dí lu vy zná ní.

Tuto ne dě li také za ča la pří pra va dětí
k 1. sva té mu při jí má ní, kte ré bude prav dě po -
dob ně na svá tek sv. Ja ku ba.  Pří pra va pro bí há
na faře vždy po ne děl ní bo ho službě. Po kud by
se ješ tě chtěl ně kdo při po jit, je nut né při hlá sit
se co nejdří ve.

A na zá věr - Ve li ko no ce. Pro gram bo ho -
služeb bude stej ný jako v mi nu lých le tech. Tedy 
vel ko páteč ní ob řa dy na pa mát ku Kris to va
ukřižová ní bu dou 3.4. v 17 ho din v Bo hu ti cích.
U nás, v na šem kos te le bude vi gi lie, tedy před -
ve čer slav nos ti Zmrtvýchvstá ní v so bo tu
4.4. v 21 ho din. Opět se bude žehnat oheň (svíč -
ky s se bou), ve li ko noč ní sví ce, křest ní voda
a bu de me sla vit Ježíšo vo ví těz ství nad smr tí.
Stej ně tak v ne dě li v 10 ho din, kdy také po mši
sva té požehná me ve li ko noč ní po kr my. A prak -
tic ká po znám ka: v kos te le je za tím dost chlad no, 
tak do po ru ču ju tep le se ob lé ci. Jak ve li ko noč ní
bo ho služby, tak ta s ot cem Ge or gem bu dou pře -
ce jen del ší než ob vyk le.

Pře ji vám krás ně jar ní dny a požehna né
prožití Ve li ko noč ních svát ků. A tě ším se na se -
tká ní ☺.

Váš farář Jan Fiala

Zprávy z farnosti

O Ve li ko no cích pra vo slav ní křesťané zpí va jí:
"Vstal z mrt vých Kris tus, smr tí smrt pře ko nal
a jsou cím ve hro bech život da ro val". V této pís ni se
vy ja dřu je jas né ví těz ství Božího syna - Kris ta nad
smr tí. Ví těz ství Kris to vo je však je di ným ví těz -
stvím na svě tě, z něhož se mo hou ra do vat všech ny
lid ské by tos ti - od té nej vzne še něj ší až do po sled -
ní. Ja ké ko liv jiné po zem ské ví těz ství vždy
roz dě lo va lo a roz dě lu je lidi. Když je den po zem -
ský vůd ce do sáh ne ví těz ství nad ji ným vůd cem,
pak prv ní z těch dvou se ra du je, kdežto ten dru hý
se trá pí. Zví tě zí-li člo věk nad svým sou se dem,
pak pod jed nou stře chou zní ra dost ný smích, leč
pod ji nou stře chou pláč. Není na zemi ví těz né ra dos ti, jež by se ne ko na la bez
přá ní zla: ob vyk le se po zem ský ví těz ve se lí nejen ze své ho smí chu, ale také ze
slzí pře možené ho pro tiv ní ka. Sám si ani ne všim ne, že jeho ra dost je z po lo vi ny
zlo bou. Je di ně Kris to vo ví těz ství je plno ra dos ti. Jen ono je ví těz stvím, v němž
není ško do li bos ti ani zlo by.

Můžeme říci, že je to ta jem né ví těz ství. Ano, ale není jen skry té a ta jem né. Je
totiž sou čas ně zje ve no ce lé mu lid ské mu ple me ni - živým i mrt vým.

Lze také říci, že je to uzdra vu jí cí ví těz ství. Ano, je lé či vé a za chra ňuje nás na
věky vě kův. Toto ví těz ství, dosažené bez zlo by, za chra ňu je lidi od vše ho zlé ho a 
činí je ne smr tel ný mi - ne smr tel ný mi a bez hříš ný mi. Vždyť ne smr tel nost bez
bez hříš nos ti by zna me na la pou ze pro dlužová ní zla, kte ré vlád ne již teď mezi lid -
mi na zemi. Jen ne smr tel nost spo je ná s bez hříš nos tí může dát ne zka le nou ra dost
a činí lidi bra t ry zá ří cích Božích an dě lů.

Jak se ne ra do vat z ví těz ství Ježíše Kris ta? Hle, On zví tě zil ne kvů li sobě, ale
kvů li nám. Jeho ví těz ství Ho ne u či ni lo ani vět ším ani pl něj ším živo ta ani bo hat -
ším; uči ni lo však ta ko vý mi nás. Jeho ví těz ství není se be lás kou ale lás kou, není ko -
řis tí ale da rem. Po zem ští pře možite lé své ví těz ství uchva cu jí, do bý va jí. Kris tus je
však je di ný, kdo ví těz ství dává. Ani je den po zem ský ví těz, král či vo je vůd ce si ne -
pře je, aby mu jeho ví těz ství ně kdo vzal či se o ně s ně kým dě lil nebo si je kdo si jiný 
při psal. Pou ze vzkří še ný Kris tus vzta hu je obě ruce, aby nám každému na bí dl své
ví těz ství; a ne hně vá se, ale ra du je se, když nás jeho ví těz ství činí ví tě zi, což zna -
me ná vět ší mi, pl něj ší mi živo ta a bo hat ší mi, než jsme do sud byli.

Pozem ská ví těz ství vy pa da jí zda le ka krás ně, leč zblíz ka jsou spí še ohav ná
a ne váb ná, plná mrt vol, křivd a utr pe ní. Hle dí ce na toto ví těz ství, jsme nad še ni
jeho je di neč nos tí ve skvost nos ti, krá se, čis to tě a spa si tel nos ti. Jest li je na zí rá me
po drob ně, jsme jím uchvá ce ni, neboť vi dí me, ko lik hroz ných ne přá tel bylo po -
ko ře no a jaké množství zot ro če ných by tos tí bylo osvo bo ze no.

Ve li ko no ce jsou více nežli jiné dny v roce za svě ceny svát ku a slave ní to ho to
Kris to va ví těz ství nad věč nou smr tí, avšak mno hé zbožné ná ro dy si ten to den za -
ved ly do své ho ka len dá ře pod ná zvem "Voskre se nie" - "Vzkří še ní", aby chom si
ho moh li při po mí nat každý týden po celý Boží rok. 

Také já osob ně si ze srd ce pře ji, aby vám všem v den svát ku sva té Paschy bylo
od kry to ta jem ství Kris to va ví těz ství nad tem no tou smr ti, aby chom moh li všich ni
spat řit slá vu jeho ta jem né ho Vzkří še ní, kte ré se jed nou může usku teč nit i v nás.

 

Váš prot. Karel Podracký

V Mi ro sla vi se ko na lo okrs -
ko vé kolo v re ci tač ní sou těži
pro žáky 1. - 5. tří dy. Naši ško lu
re pre zen to val On dřej Va cu lík
ze 3. tří dy s bás ní Tram po ty
s ro bo ty. Čtvr teč ní od po led ne
bylo plné na pě tí, oče ká vá ní,
On dřej si při pra vil i kos tým
z kra bic. Sou těžil ve 2. ka te go -
rii, kte rá byla sil ně ob sa ze ná,
ale ne za le kl se, před ve dl su per
vý kon a byl oce něn nád her ným
4. mís tem.  Bla ho pře ji.

Mgr. Hana Lukasová

Recitační soutěž

http://www.kurzyalfa.cz
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Drav ci ve ško le

Život na zá klad ní ško le běží na plné ob rát ky. V led -
nu pro bě hl zá pis žáků do 1. tří dy, ke kte ré mu le tos
při šlo 27 dětí. Pro ma min ky a je jich děti to byl za jis té
slav nost ní den. Paní uči tel ky s dět mi při pra vi ly pro
malé před ško lá ky upo mín ko vý dá re ček a pěk ně vy zdo -
bi ly tří dy. Od září by mělo za sed nout do la vic 21 dětí.

29. led na do sta li žáci vy svěd če ní, kde bylo vy hod -
no ce no cho vá ní, škol ní do cház ka a pro spěch. 

6. úno ra se ko nal spo le čen ský ples ÚM a ZŠ, kte rý
byl za há jen slav nost ní po loné zou žáků 9. roč ní ku pod
ve de ním paní uči tel ky Bo gne ro vé. Spo le čen ská udá -
lost se vy da ři la a všich ni byli za jis té spo ko je ni. Ve li ce
rád bych po dě ko val uči tel kám, za stu pi te lům, za měst -
nan cům úřa du, ro di čům, spon zo rům, zkrát ka všem,
kte ří se na or ga ni za ci akce po dí le li.

Únor byl také vel mi důležitým mě sí cem pro naše
nej star ší žáky. Po dá va li při hláš ky na střed ní ško ly a
uči liš tě. Le tos ode jde z naší ško ly 20 žáků. 

Kro mě vy u čo va cí čin nos ti na bíd la naše ško la
žákům řadu roz ši řu jí cích a mi mo škol ních ak ti vit, ško -
lu na vští vi la ně ko li krát škol ní psy cho ložka,
před náš ky - Práv ní vě do mí, Stop do má cí mu ná si lí,
Dro go vá zá vis lost, prak tic ký ná cvik – Jak se ak tiv ně
brá nit na pa de ní, ná vštěva Vi da cen t ra v Brně, le to vé
ukáz ky drav ců, kte ré mj. moh li zdar ma shléd nout
všich ni ob ča né. Žáci pra vi del ně na vště vu jí di va dlo
v Brně a Zno jmě, zú čast ni li se sou těží v  ně mec kém a
an g lic kém ja zy ce, re ci ta ci, ma te ma tic ké olym pi á dy,
klu ci sou těžili v ha lo vé ko pa né, flor ba lu. Zvlášt ní po -
dě ko vá ní pa t ří uči tel kám, kte ré při pra vi ly po řad
k MDŽ v okol ních ves ni cích. O ně kte rých (aby chom
ne za hl ti li Zpra vo daj) se do čte te v dal ších příspěvcích. 

I v jar ních mě sí cích pro běh ne řada akcí, jako je zá -
pis dětí do MŠ 1. 4. 2015, sběr sta ré ho pa pí ru po
ves ni ci, ná vštěva di va dla pro star ší i mlad ší žáky. Star -
ší děv ča ta po stou pi la do dru hé ho kola Coca Cola
Cupu v ko pa né a po je dou hrát ve li ko noč ní tur naj ve
flor ba lu, mlad ší chlap ci se účast ní Mc Do nald´s Cup
v ko pa né. Děti na vští ví pla ne tári um v Brně, všich ni
uči te lé se bu dou ško lit v ko mu ni kač ních do ved nos -
tech a fi nanč ní gra mot nos ti. I pro mě při pra vi la ČŠI
Vzdě lá va cí pro gram pro ve dou cí pra cov ní ky zá klad -
ních škol, kte ré ho se na šes ti se tká ních účast ní
20 ře di te lů Ji ho mo rav ské ho kra je. Na jar ní sou těže se
při pra vu jí zejmé na naše há zen kář ky. V květ nu bude
moci ve řej nost shléd nout kul tur ní vy stou pe ní žáků vě -
no va né Svát ku matek.

Zá slu hou ÚM byly v bu do vě na zá klad ní ško le vy -
mě ně ny za sta ra lé kot le a hla vi ce na to pe ní. Už nyní je
pa tr ná úspo ra ply nu v po rov ná ní se spo tře bou mi nu lé
zimy, neboť se spo tře ba ply nu každý den za pi su je.
V době, kdy mrz lo loni a le tos, byla le tos spo tře ba
o tře ti nu nižší. Za po mo ci úřa du městy se a pana škol -
ní ka Jo se fa Hyble ra je těs ně před do kon če ním úklid
ostat ních míst nos tí ko tel ny. 

V ma teř ské ško le při pra vu je me in sta la ci vi deo -
zvon ků do všech tříd. V MŠ bude v čer ven ci pro voz
jen v jed né tří dě, pro tože v hlav ní bu do vě se usku teč ní
nejen re kon struk ce umý vár ny, ale bu dou vy mě ně ny
dve ře do dru hé bu do vy škol ky. Vý mě na dve ří pro běh -
ne i ve škol ní jí del ně a na ško le k pro voz ním
za měst nan cům.

K úko lům ško ly pa t ří vzdě lá vá ní žáků, je jichž úro -
veň bude v květ nu zjišťovat Čes ká škol ní in spek ce
for mou tes to vá ní. O vý sled cích se do zví te v dal ším
čís le Zpra vo da je a na škol ních webo vých strán kách.

 Mgr. Ladislav Ruibar

Od 13. pro sin ce 2014 za ča lo pla tit na ří -
ze ní (EU) č. 1169/2011 o po vin nos ti in for -
mo vat všech ny stráv ní ky o kon krét ních
aler gen ních lát kách použitých při vý ro bě
po kr mů, pla tí pro všech ny typy stra vo va -
cích pro vo zů. Každému stráv ní ko vi musí
být zpří stup ně ny in for ma ce, zda se v po dá -
va né po tra vi ně nebo po kr mu, včet ně ná po je, 
vy sky tu jí ně ja ké kon krét ní aler ge ny. In for -
mač ní po vin nost se vzta hu je na 14 sku pin
lá tek nebo pro duk tů, kte ré jsou nej čas těj ší
pří či nou aler gic kých re ak cí. Vý čet
obsažených aler ge nů v kon krét ních po kr -
mech jsou vy zna če ny v jí del níč ku. Pro hléd -
nout si jej můžete v jí del ně nebo na in ter ne to vé strán ce ško ly.  

Ke zlep še ní kul tu ry stra vo vá ní byla škol ní jí del na vy ba ve na no vý mi
jí del ní mi sto ly a žid le mi. Zá mě rem bylo zmo der ni zo vat prostor a zvý šit
po čet míst ke stra vo vá ní z pů vod ních čty ři ce ti na pa de sát míst. Dou fám,
že  in ves to va né pro střed ky při spě jí  k pří jem né mu po by tu v jí del ně pro
naše stráv ní ky.

Ve li ko no ce jsou za dveř mi a i když ko led ní ků ubý vá, můžeme si
doma při vo dit ve li ko noč ní po ho du tře ba tím, že si upe če me ve li ko noč ní
ma za nec. Ma za nec či ve li ko noč ní boch ník je bo chá nek pe če ný ze slad -
ké ho těs ta. Pe če ní ma zan ce pro bí ha lo tra dič ně na Bí lou so bo tu. Pro
če le dí ny se dě lal ma za nec z oby čej né ho ky nu té ho těs ta, pro ná vštěvy
bylo těs to obo ha ce no ro zin ka mi a man d le mi.
Re cept na ve li ko noč ní ma za nec    

50g ro zi nek, špet ka soli, troš ku ci tró no vé kůry, 2dl mlé ka, 30g droždí,
100g cuk ru, 3 žlout ky, 100g más la, 450g po lo hrubé mou ky                             

Při pra ví me si kvá sek z droždí, tro chy vlažného mlé ka, lžičky cuk ru. Ne -
chá me vze jít. Do mísy dáme všech ny in gre di en ce, při dá me kvá sek a za dě lá -
me těs to. Ne chá me 2 hod. ky nout. Po tom vy tva ru je me dva stej né bo chán ky,
pře ne se me na plech vyložený pe čí cím pa pí rem a ne chá me 15 mi nut ky nout.
Po tře me roz šle ha ným vej cem, nožem nebo nůžkami na bo chán cích udě lá me
kříž, po sy pe me man d le mi a pe če me 30 mi nut při 180oC.

               Doubková Jitka, ŠJ Olbramovice

Z činnosti ZŠ No vin ky ze škol ní jí del ny

Dra ví ptá ci a je jich ochra na je pro nás vel kou ne zná mou. Drav ce vět -
ši nou po zo ru je me z vět ší vzdá le nos ti a hlav ně pou ze jen ty dru hy, kte ré
se vy sky tu jí v oko lí na šich obyd lí. Z blíz ka jen s po ra ně ným drav cem a to 
vět ši nou ni kdo neví, jak se správ ně za cho vat. Pro to cí lem vý u ko vé ho
pro gra mu or ga ni za ce "Sei fe ros" je, nás se zná mit i s dru hy, kte ré jsou již
na po kra ji vy hu be ní a o každém se do zvě dět co nej ví ce.

Žáci naší ško ly a děti z ma teř ské škol ky z blíz ka vi dě li 45 drav ců
a sov, vy slech li si ve li ce zá bav ným vý kla dem pou ta vou před náš ku
o živo tě každého dru hu, ak tiv ně se za po jo va li do pro gra mu, byli pře -
zkou še ni ze zís ka ných in for ma cí a nej lep ší z nich byli od mě ně ni nejen
dár ky, ale i pří le tem drav ce na ruku. Nejúžas něj ší pro všech ny bylo
zhléd nu tí imi ta ce lovu. Zá vě rem si žáci moh li po hla dit nej vět ší sovu
výra vel ké ho.  

Ivana Suchánková 
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Su perstar ve škol ní družiněVIDA!

Ve čer jako sen, plný krá sy, ele gan ce, nadše ní a hro ma dy
emo cí… Hol ky v bí lých ša tech jako prin cez ny z po há dek po
boku svých krás ných part ne rů. Ne zní to krás ně?  Ano, tak
prá vě to hle už je za námi. 6. únor byl tím dnem, kdy jsme my
jako nej star ší na ško le, měli před tan čit na spo le čen ském ple -
se. A prá vě v osm ho din ve čer se v pře pl ně ném sále ro ze zněl
hlas pana ře di te le, kte rý pro ná šel uví ta cí pro slov, po něm ná -
sle do va lo před sta ve ní 11 ta neč ních párů naší paní uči tel kou
Bo gne ro vou, pod ložené sklad bou Evžen Oně gin. 

Pak už na sta la ta hlav ní část. Ro ze zně ly se tóny pís ně ,,It
is you’’ a my za ča li tan čit naši dlou ho tré no va nou po loné zu.
Páry sla dě né do bílé a čer né bar vy se nes ly po ta neč ním par -
ke tu, ja ko by to ne by lo nikterak těžké, ba do kon ce jako by to
tan či ly celý život. Po zá vě reč né zá klo ně se všech ny ta neč ni ce 
vedle svých part ne rů uklo ni ly, ale na jed nou… klu ci se oto či li 
če lem vzad a od svých nic ne tu ší cích part ne rek ode šli. Vrá ti li
se ovšem s krás nou růží v ruce, již hol kám da ro va li. 

Bylo vi dět, že ro di če za tla ču jí slzy, když nám tles ka li
a my byli rádi, že jsme bez kom pli ka cí za tan či li. 

Ješ tě tu ale byla jed na věc. Mu se li jsme po dě ko vat člo -
vě ku, bez něhož by tu teď ni kdo z nás ne stál. Naší paní
uči tel ce. Se řa ze ní jsme pro to do šli před pó di um a ky ti cí jí
vy já d ři li svůj nej vět ší dík. Teď už se mno ho slz ne da lo
zadržet a mno ho jich také sté ka lo do je tím po tvá řích jak po
na šich, tak i ro di čů. 

Už jen prv ní ta nec, na kte rý se k nám ale při da li i ostat ní.
A vy se ptá te, jest li při šla ner vo zi ta? Tak ta nás do pro vá ze la
od za čát ku až do kon ce, ale mys lím, že i tak jsme si to užili
na ma xi mum a bu de me si to pa ma to vat do kon ce živo ta. 

Gabriela Vaculíková

Akce dětí MŠ v no vém roce

Již každo roč ně naše škol -
ní družina ZŠ Ol bra mo vi ce
po řá da la zná mou pě vec kou
sou těž Su perstar. Le tos se zú -
čast ni lo 11 dětí. Vý běr pís ní
byl růz ný. Děti z prv ních
a dru hých tříd si vy bí ra ly pís -
nič ky pře vážně z po há dek
např. Kouz la krá lů. Star ší
žáci se více za mě ři li na zná -
měj ší in ter pre ty nebo ka pe ly
jako např. Ve ro na, Kryš tof
apod. Na prv ním mís tě
v mlad ší ka te go rii vy hrá la
Di a na Dvo řáč ko vá. Ve star ší
ka te go rii vy hrá la Adéla Pe ší ko vá. Vel ká gra tu la ce pa t ří neje nom ví -
tě zům, ale i všem zú čast ně ným.

Bc. Vladimíra Rozmahelová 

Ohléd nu tí za po loné zou
7. led na 2015 pro běh la ná vštěva kos te la, kte rým nás pro ve dl

pan fa rář Fi a la a spo leč ně jsme si za zpí va li u jes li ček ko le du "My
tři krá lo vé jde me k vám". 

20 led na pro bě hl zá pis dětí do 1 tří dy ZŠ Ol bra mo vi ce (z naší
MŠ od chá zí 18 dětí). 

21. led na děti ab sol vo va ly prgram "Den bez úra zu", kte rý nám
na bí dl Dům dětí a mlá deže v Mor. Krum lo vě. Děti si za hrá ly na
hasi če, po li cii a zá chra ná ře a hra vou for mou si zo pa ko va ly vě do -
mos ti jako čís la zá chran né ho sys té mu a bez peč nost ní pra vi dla.
Dů raz byl kla den pře de vším na pra vi dla, jak se cho vat v růz ných
si tu a cích, aby chom pře de šli zra ně ní. 

20. úno ra děti ze tří dy Slu ní ček si za sou těžily a za tan či ly s ka -
ma rá dy při pří ležitos ti dis ko dne v mas kách. 

21. úno ra pro bě hl hu deb ní po řad, při kte rém děti tan či li a zpí -
va ly na me lo die z po há dek a ve čer níč ků. 

V sou čas né době se tě ší me z pro bou ze ní jar ní pří ro dy. Vy rá bí me
motýl ky, ky tič ky, zví řát ka a zdo bí me pro sto ry MŠ. 

Při pra vu je me se
na Ve li ko no ce a na
ná vště vu oby va tel
chrá ně né ho byd le ní, 
kte rým po pře je me
hez ké jar ní svá ky,
děti je po tě ší bás nič -
kou ,  p ís  n ič  kou
a drob ným vý rob -
kem. 

Marta Svatušková,
učitelka MŠ 

Ve dnech 19. - 20. břez na 2015 na vští vi li žáci dru hé ho
stup ně nově ote vře né VIDA science cen t rum v Brně. Za tím -
to ta jem ným ná zvem se skrý vá zá bav ní vě dec ký park pro ce -
lou ro di nu, kde ob je vu je te do ty kem a ex po ná tů se do tý kat
pros tě mu sí te. Žáci měli možnost ab sol vo vat je den vý u ko vý
pro gram (např. Ca me ra ob scu ra, Mla dý de tek tiv, Hra je me si
s mag ne tic kým po lem nebo Od zvu ku k hud bě), science show
- před sta ve ní plné zá bav ných ex pe ri men tů a pro jít se stá lou
ex po zi cí se 151 in ter ak tiv ní mi ex po ná ty. Každého za u ja lo
něco ji né ho, ně ko ho svě tel ná mřížka, ji né ho ro tu jí cí míst nost,
po ku sy s ka pal ným du sí kem. Moh li si vy zkou šet mo de ro vat
před po věď po ča sí, pře kři čet tryskáč, roz pou tat tor ná do, od -
star to vat vlast ní ra ke tu a spous tu dal ších ex po ná tů. Vy zkou -
šet všech ny ex po ná ty v da ném čase ne by lo možné a mno zí by
se rádi do to ho to CEN T RA po dí va li zno vu. Pro všech ny žáky
to jis tě byl ne všed ní zážitek.

Mgr. Ivana Vaculíková
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Život ní ju bi lea
(duben  -  červen  2015)
Hybler  Vác lav          86  let  
Sva tuš ko vá  Lud mi la    83  let
Do be šo vá  Ji ři na          87  let
Ho rá ko vá  Kvě to sla va  83  let
Kraj dl  Ja ro slav            75  let
Čech  Mi lan                75  let
Vy bí ra lo vá  Květu še    90  let
Am brož  Vla di mír       75  let
Sko pí ko vá  Emi lie         87  let
Ha vel ko vá  El ví ra        82  let
Vrá no vá  Eva               83 let 
Sva tuš ko vá  Alžběta    85  let
Na ro ze né děti

Fi a lo vá  Elen                          
Křeč ko vá  Te re za
Mán ko vá  Te re za

Zemřelí

Ko zi na Jo sef – v r. 2014
Ho lát ko An to nín
Ho la so vá Vik to rie
Ju ráň Jan
Po hyb oby va tel

K 1. 1. 2015 bylo k tr va lé mu po by tu
v městy si hlá še no 1118 oby va tel .

Do 27. 3. 2015 se při hlá si lo  8  oby va -
tel a od hlá si lo  10  oby va tel.

Na ro di ly se  4  děti  a ze mře li  3  naši
ob ča né.

K 27. 3. 2015 máme  1117  oby va tel.
Radmila Hyblerová,

matrika a ev i dence osob

Společenská 
kronika

Po ro zu mět vínu a na u čit se ho pít k pro spě chu své ho těla i du cha se nedá na u čit ze
dne na den.  Zá kla dem je pít víno moudře s lás kou v ra dos ti a po ho dě a hlav ně za po jit
naše smys ly. Hle dat v něm vždy to dob ré a krás né to co nás uspo ko jí. Také je důležité
ne pít víno sám, ale s přáteli.

Náš zrak hod no tí jak na lé vá me víno do skle nič ky, jak se v ní vlní  a jak si svět lo po -
hrá vá s bar vou a jiskrou. 

Při ložíme ke skle nič ce náš nos a za čne me zkou mat roz ma ni tost vůní od květ na -
tých přes ovoc né až po zra jí cí mi ne rál ní. Pak krouživým po hy bem víno ve skle nič ce
roz to čí me a opět sil ně při vo ní me aby chom cí ti li všech ny vůně z hloubky těla vína.  

Při ložíme sklen ku k ús tům a upi je me  malý dou šek. Chví li víno v ús tech pře va lu je -
me aby se do sta lo do všech chuťových bu něk a tak moh li po rov nat pl nost, roz ma ni tost 
a sou hru chu tí da né ho vína.  Pak ne chá me víno sklouz nout dále přes ja zyk jíc nem do
žalud ku a hod no tí me jeho  chuťovou ode zvu (per zis ten ci) která nám zůstává v ústech. 

Po tak to pro ve de ném zhod no ce ní do le je me  skle nič ku asi tak do po lo vi ny  po zved -
ne me jí smě rem k přá te lům leh ce si přiťuk ne me a na še mu slu chu dáme oku sit krás ný
zvonivý zvuk skleniček. 

Dále už jen v sr deč ném roz ho vo ru dis ku tu je me o da ném vínu a hod no tí me jeho
krá su v bar vě a jis kře a bo ha tost v chu ti a vůni.      

K lidskému štěstí a k úsměvné
pohodě patří prostřený stůl, víno,

přátelé a hudba.
(HOMÉR)

Vý sta va vín Ol bra mo vi ce 9. 5. 2015 
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Zprá va o čin nos ti TJ Ol bra mo vi ce - od díl ko pa né
O ví ken du 28. - 29. 3. 2015 bu dou za há je ny fot ba lo vé sou -

těže OFS Zno jmo jar ní čás ti roč ní ku 2014/2015. Zima sice
ne by la ni jak tuhá, ale přes to dlou há a všich ni, nejen pří z niv ci
fot ba lu se jis tě tě ši li na jar ní slu níč ko. Pro fot ba lis ty zima zna -
me ná zim ní pře stáv ku na od po či nek ale po No vém roce také
za há je ní zim ní pří pra vy na dru hou po lo vi nu roč ní ku. Tra dič ně
se v tom to čase ko na jí vý roč ní val né hro ma dy. 14. 2. 2015 se
v Pří mě ti cích ko na la Val ná hro ma da Okres ní ho fot ba lo vé ho
sva zu Zno jmo, kde jed ním z hlav ních bodů, kro mě zhod no ce ní
roku 2014, byla pří pra va FOT BA LO VÉ (R)EVO LU CE což
před sta vu je kom plet ní elek tro ni za ci fot ba lo vých agend od
1. 7. 2015. Včet ně ma nag men tu sou těží-on-line zá pi sy, on-line
re gis tra ce hrá čů, klu bů a čle nů FAČR, da ta bá ze elek tro nic ké ho 
člen ství, mě síč ní sběr né fak tu ry…tedy oprav du kom plet ní.
(po kud má ně kdo zá jem o více in for ma cí, vše lze na jít na
https://is. fotbal. cz, www. clenství. fotbal. cz). 

21. 2. 2015 se ko na la Val ná hro ma da TJ Ol bra mo vi ce a pro
čle ny TJ kte ří se ne ú čast ni li, i pro ve řej nost před klá dám úpl nou 
zprá vu o čin nost za r. 2014. 

Vážené dámy, vážení pá no vé, vážení hos té, než vás se zná -
mím se zprá vou o čin nos ti Tě lo vý chov né jed no ty Ol bra mo vi ce
za mi nu lý rok, pár slov na úvod. Vět ši na z nás si uvě do mu je, že
změ ny v cha rak te ru řady pra cov ních pro fe sí smě rem k se da vé -
mu za měst ná ní jsou pro ak tiv ní a zdra vou po pu la ci vel ké ri zi ko
a pro bu dou cí vý da je na zdra vot nic tví tak též. Jako pa t ří ke vzdě -
la né mu lid stvu od ne pa mě ti gra mot nost, tak se ne zbyt nou
sou čás tí dneš ní ho živo ta stá vá po hyb, zdra vý život ní styl a ak tiv -
ní využívá ní vol né ho času. Pro zí ra vé vlá dy vědí, že vý da je na
pod po ru a roz voj těch to ak ti vit jsou in ves ti cí do bu douc na.
Bohužel mu sím kon sta to vat, že tak to ne u važova ly a ani ne u -
važují vlá dy v Čes ké re pub li ce. V loň ském roce, 25 let po
sa me to vé re vo lu ci je fi nan co vá ní spor tu na his to ric kém mi ni mu.
Že tomu tak ne mu sí být všu de, malé srov ná ní. Za tím co u nás od
89 roku ob jem vý da jů na sport 2, 5x kle sl, na Slo ven sku na o pak
do šlo k 2 ná sob né mu na vý še ní. A čím je to u nás způ so be no?

V de va de sá tých le tech byla ražena te o rie že sport je ko ní ček,
kte rý je záležitos tí každého jed not liv ce, včet ně fi nan co vá ní -
v pra xi to zna me na lo po kles stát ních vý da jů na ma so vý sport, dále
ná sle do va la Saz ka Are na, se brá ní vý no sů z ha zardu, zlik vi do vá ní
in ves tič ních pro gra mů a pře sun od po věd nos ti za fi nan co vá ní
spor tu ze stá tu na obec. S pří cho dem každé nové vlá dy se zdá lo že
se za čí ná blýs kat na lep ší časy, re a li ta je ovšem na hony vzdá le ná
před vo leb ním sli bům. Opa ko va ně chyb ná a ne kon cepč ní roz hod -
nu tí při vá dě jí na sa mot ný okraj exis ten ce SK/TJ v celé ČR.
Ně kte rá spor tov ní za ří ze ní mnoh de při po mí na jí spí še skan ze ny,
než mo der ní spor to viš tě, pro tože ne všu de mo hou obec ní sa mo -
sprá vy do těch to za ří ze ní in ves to vat a do stat se k pe ně zům přes
do tač ní pro gra my je pro ad mi nis tra tiv ní a ča so vou ná roč nost pro
vět ši nu ma lých or ga ni za cí téměř ne do stup né. To, že naše or ga ni -
za ce nemá nemá po dob né sta ros ti svěd čí o pod po ře a dob ré
spo lu prá ci prá vě s ve de ním obce po všech na vo leb ní ob do bí. 

Tě lo vý chov ná jed no ta Ol bra mo vi ce je tvo ře na od dí lem ko -
pa né a od dí lem ná rod ní há ze né, po drob něj ší hod no ce ní
čin nos ti je pře mě tem dal ší ho pro gra mu val né hro ma dy.
K 31. 12. 2014 tvo ři lo naši člen skou zá klad nu 212 čle nů. Z toho 
142 mužů, 14 do ros ten ců, 25 žáků (pří prav ka), 23 žen, 4 do ros -
ten ky a 4 žačky. 

Čin nost TJ ří dil Vý kon ný vý bor, kte rý pra co val po vol bách
ve složení:
q Předseda -TJ Tesař Josef, zároveň i jako jednatel(sekretář

fotbalového klubu)

q Místopředseda - Novák Karel st. 
q Členové výboru - Pešík Petr, Kvasnička Emil, Ruibar

Ladislav, Kellnerová Petra, Ambrož Mar tin
q KRK - předseda - Betlach Karel, členové - Munduch

Miroslav, Kellner Jiří
Vý kon ný vý bor se schá zel spo leč ně s KRK zpra vi dla 1x za

mě síc, nebo dle po tře by a za bý val se ří ze ním čin nos ti naší or ga -
ni za ce, za bez pe če ním fi nanč ních pro střed ků a hos po da ře ním
s nimi, údržbou spor tov ní ho are á lu, čin nos tí od dí lu ko pa né
a od dí lu ná rod ní há ze né, je jich vý sled ky a za bez pe če ním po řá -
dá ní všech ostat ních akcí. 

Ná kla dy na za bez pe če ní čin nos ti a or ga ni zo vá ní sou těží
rok od roku stou pa jí. Hlav ním zdro jem pří jmů jsou do ta ce od
Úřa du městy se Ol bra mo vi ce, kte ré v mi nu lém roce či ni ly
180 000 kč, z toho 120 000 na ko pa nou a 60 000 na ná rod ní há -
ze nou. Také na le toš ní rok byla po de psá na smlou va na stej nou
část ku. Dal ší při jmy v mi nu lém roce ply nu ly z FAČR - vy účto -
vá ní do ta ce z člen ských pří spěv ků, OFS Zno jmo - do ta ce na
mlá dežnic ké od dí ly a pří spěv ky ze Sva zu ná rod ní há ze né na
čin nost od dí lu ná rod ní há ze né. V uply nu lém roce jsme se moh li 
také spo leh nout na fi nanč ní pod po ru na šich spon zo rů -
W. A. K. Brno, In ter MALB, Kell ner Jiří ml., Kell ne ro vá Pet ra.
Dále nás loni pod po ro va li:Klem píř ství - po krý vač ství Daňhel,
Vi nař ství Ma touš, Po tra vi ny Vážano vá, Po hos tin ství U Ma te -
sa, Po hos tin ství pod věží, Vče lař ství Ka va lec. Jme no va ným,
jakož i všem ostat ním, kte ří nám ja kým ko liv způ so bem po má -
ha jí pa t ří vel ké po dě ko vá ní. Ješ tě mu sím zmí nit prá ci správ ce
hřiš tě Jir ky No vot né ho a ho di ny strá ve né při jeho údržbě a také
prá ci Ladi Strá da la, to je zase vše ko lem vody. Také zde je na
mís tě po dě ko vá ní. V ob do bí kdy se ne or ga ni zu jí sou těže pro -
běh ly v mi nu lém roce již tra dič ní akce Tur naj sta rých
pánů(tě lem, ne duší) a 38. roč ník míst ní ho tur na je Kon ti nen tál.
Dále byl v prů bě hu roku spor tov ní are ál využit pro Zá vo dy psů
ve spor tov ní ky no lo gii, zá klad ní ško la po řá da la spor tov ní den
Ja hoďák, dob ro vol ní hasi či den ní a noč ní sou těž v požár ním
spor tu. Po dob ný pro gram je plá no ván i na le toš ní rok, je tedy
vi dět možnost využití na še ho spor to viš tě ši ro kou ve řej nos tí.
V zim ní pře stáv ce jsme se moh li po ba vit a za tan čit na 8. Spor -
tov ním ple se (po zvá ní-příští tý den 28. 2. 2015 9. Spor tov ní
ples, hra je Fan tas tic Band). 

Údržba are á lu-kro mě běžné údržby se do kon či lo oplo ce ní
ce lé ho spor tov ní ho are á lu a ten je nyní v době kdy zde není
žádná čin nost uza my kán. V létě uvi dí me zda nám to vy ře ší pro -
blém van da lis mu na hřiš ti. Byla za ve de na voda do míst nos ti
kde je skla do vá na laj no vač ka , z dů vo du snažší údržby, dále
vý bor roz ho dl o re kon struk ci prostor pro roz hod čí, ve vlast ní
režii, toto je nyní téměř do kon če no, po drob něj ší info podá Petr
Pe šík, kte rý se toho ujal. V plá nu je kom plet ní re kon struk ce
kan týny, kte rá za po ča la po tře bou něco udě lat s ple cho vou pří -
stav bou a je li kož jsme na šli slu chu u obce, nyní se z toho rý su je
ješ tě pří stav ba ša ten pro NH. Ale pár slov k tomu nám jis tě řek -
ne sta ros ta v dis ku si. Zá vě rem bych chtěl vý kon né mu vý bo ru
po dě ko vat za spo lu prá ci a po přát všem kro mě pev né ho zdra ví
i chuť do dal ší prá ce pro Tě lo vý chov nou jed no tu.  

21. 2. 2015 zpracoval Tesař J. 

Po sled ní břez no vý ví kend za čnou pro naše mužstva zno vu
boje o body do ta bu lek sou těží. Zve me vás na fot ba lo vá utká ní
i akce po řá da né naší TJ. Všich ni si pře je me aby A mužstvo vy -
bo jo va lo pro Ol bra mo vi ce Okres ní pře bor(z 2. mís ta
III. tří dy B bude úto čit na ve dou cí Božice), přijď te je tedy pod -
po řit. 

                                                                            tesy


