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Informace starosty
Končí rok 2015. Rok kdy se v městysi Olbramovice podařilo
zrealizovat dlouhodobý záměr vybudování splaškové kanalizace. Výstavbou byli dotčeni úplně všichni, kteří v Olbramovicích
trvale žijí, rekreují se nebo jenom městysem projíždějí. V současnosti je hlavní stavební činnost za námi. Všechny stoky
jsou položeny a odbočky vytaženy až za hlavní inženýrské
sítě. Já si myslím, že i opravy komunikací, ať státních či místních, se také povedly. Z plánovaných oprav komunikací se
nám podařilo opravit i silnici ke Kubšicím, která byla v plánu
až příští rok.
Částečně jsme na některých úsecích opravili nebo pročistili
dešťovou kanalizaci, doplnili odvodnění komunikací včetně
přilehlého terénu.
Určitě mnoha lidem, jak se říká, šla stavba kanalizace na
nervy. Byl to zápřah pro nás všechny. Chtěl bych touto cestou
poděkovat všem občanům, kteří měli trpělivost, pochopení a toleranci se stavbou a vším, co to přináší. Moc děkuji. A těm, kteří
se rádi zviditelnili tím, že kolem sebe křičeli, stěžovali si a poukazovali na to, jak tím vším trpí, jak jsou omezovány jejich
zvyklosti a život, rád vzkáži, že je po všem. Už Vám vrátíme
klid. Jenom bych byl zvědavý na to, když například doma modernizujete své bydlení na koho nadáváte! Asi na sebe samotné!
Vybudovali jsme nejdůležitější část inženýrských sítí i pro Vás.
Nyní každá in ves ti ce do městy se ne po ve de je nom
k udržování jakéhosi stavu, ale nyní lze investovat například do
nového komplexního řešení dopravní infrastruktury, jak pro
pěší tak pro motoristy.
Celá výstavba splaškové kanalizace byla velice finančně
náročná. Městys Olbramovice za výstavbu kanalizace zaplatil
v průběhu dvou roků 22,7 miliónu korun. Tato cena byla vysoutěžená výběrovým řízením na zhotovitele stavby. Městys Olbramovice už nemá žádné jiné pohledávky spojené se stavbou
splaškové kanalizace! I kdyby se ještě někde muselo kopat do
země, tak tyto práce jsou již v rámci záruky. Můžete namítat, že
píši o vybudované kanalizaci, ale ještě ji nemůžeme používat.
Mně je to velice líto. Nemůžeme používat kanalizaci především
proto, že v některých i dříve vybudovaných úsecích dochází
k nátoku spodních vod do řádu. Nyní na všech úsecích probíhají
kamerové zkoušky, které zjistí přesné místo nátoku. Někde to
půjde opravit bezvýkopovou technologií, ale někde se bude
muset i znovu kopat. K největším nátokům dochází ve stoce u
potoka a od bytovek v Lidměřicích.
Mnoho z Vás má již vybudovanou přípojku splaškové kanalizace až k místu napojení. Hodně dotazů zní, kdy se musíte napojit. Po zprovoznění kanalizace doporučuji, čím dřív se
napojíte, tím lepší to bude pro Vás. Po spuštění kanalizace může
být každý z nás vyzván např. Českou inspekcí životního prostředí k prokázání, jak nakládáte s odpadní vodou. V těch částech Olbramovic, kde se kanalizace budovala nyní, nebude pro
stavebníky problém s prodloužením přípojky až do domu. Ve
dříve vybudovaných částech počkejte, až obdržíte územní souhlas k provedení stavby. V těchto úsecích (ve většině případů)
se skončilo před inženýrskými sítěmi a Vy si před začátkem
stavby budete povinní zajistit vytyčení sítí. Po ukončení výkopových prací, před zasypáním, znovu nechat zkontrolovat
správce sítě jejich neporušenost. Jak máte postupovat, budete
mít ve vyjádření od správců sítí u projektové dokumentace
i s územním souhlasem. Kdyby si někdo nebyl jistý, jak postupovat, obraťte se na mne, rád Vám vše vysvětlím. O tom, kdy se
budeme mít možnost napojovat na páteřní vedení splaškové kanalizace, Vás budeme informovat.
Ještě bych se rád vrátil k samotným přípojkám. Jak jsem
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psal již dříve, Městys Olbramovice v rámci výstavby splaškové
kanalizace nechal vybudovat přípojku až za hlavní vedení
inženýrských sítí. To znamená: výkopové práce, pokládku potrubí, osypání a zasypání výkopu.
Ve většině případů se musel rozebrat chodník nebo vjezd
k nemovitosti. Uvedení chodníku do původního stavu je na
městysi. Myslím si, že jsme pro Vás každého udělali hodně a
zbavili Vás zbytečných komplikací při kopání v sítích. Chtěl
bych Vás požádat, aby i Vy jste pomohli trochou nám. Dlažbu
na chodnících by si každý mohl po své přípojce položit sám.
V současnosti už nezaměstnáváme tolik pracovníků, abychom
pokládku dlažby udělali v co nejkratší době.
Stavba kanalizace byla největší, ale ne jedinou stavbou, které jsme realizovali. V listopadu jsme kolaudovali stavební část
sběrného dvoru tříděného odpadu. Nyní probíhá celá řada
schvalovacích řízení a povolení s provozováním sběrného dvoru. Otevřít sběrný dvůr máme podle všeho od února 2016. Spolu s firmou A.S.A., a. s. a EKO - KOM chystáme pro občany
setkání, kde Vám odborníci na třídění a zpracování odpadu poradí, jak správně třídit a odevzdávat odpad, jak jsem již dříve
napsal ve zpravodaji. Tříděný odpad má jasná a přísná pravidla,
které budeme muset dodržovat. Toto setkání se uskuteční v první polovině ledna roku 2016. Do každého domu doručíme pozvánku s uvedením místa a času konání setkání.
Letošní rok byl hodně náročný, ale máme nachystány další
významné a složité projekty na příští rok. Jednou z těch nejvýznamnějších by mohla být přestavba budovy bývalé základní
školy u kostela na druhý dům pro seniory se sedmnácti malometrážními byty do 45 m2. Na začátku roku budou vypsány výzvy
z Ministerstva pro místní rozvoj na finanční podporu ze strany
státu na komunitní domy. Do této výzvy se rozhodně přihlásíme
a doufáme, že naše žádost bude úspěšná. Na přestavbu školy
máme již vydané stavební povolení a právě shromažďujeme
potřebné přílohy k žádosti.
Konec roku je také časem, kdy budeme schvalovat rozpočet
městyse Olbramovice na rok 2016. Se zastupiteli jsme nejednou diskutovali o dalších investičních záměrech. Návrh rozpočtu je vyvěšen na úřední desce. Někomu se při pohledu na
rozpočet může zdát, že jdeme do minusu. Není to tak. Do
položek jsme zapracovali i naše úspory. Po výstavbě kanalizace, sběrného dvoru a zaplacení všech faktur, máme na účtu
15 mil. ko run. Pro to jsme všech ny úspo ry rozdě lili do
položek, kterými budeme financovat budoucí stavby. Významnou část financí jsme zařadili na opravu dešťové kanalizace,
dovybudování splaškové kanalizace ke sběrnému dvoru i kolem bývalého uložiště odpadů. Opravy místních komunikací
nebo chodníků, kabin pro oddíl národní házené, terénní úpravy
veřejných prostor apod. Bližší informace Vám sdělí v případě
zájmu správce rozpočtu Jana Šidlová. Návrh rozpočtu se bude
schvalovat 28. 12. 2015 na řádném zasedání zastupitelstva
městyse Olbramovice.
Doufám, že naše plánované záměry Vám budou všem ku
prospěchu. Věřím, že podoba Olbramovic se po výstavbě splaškové kanalizace změnila k lepšímu a bude se i nadále měnit
a rozvíjet.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám jménem zastupitelstva městyse Olbramovice popřál klidné a spokojené prožití vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí v novém
roce 2016.
R. H.
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Zprávy
z farnosti
Milí přátelé,
po delší době přináším pár zpráv
z naší farnosti. V souvislosti s napojením
fary na novou kanalizaci se práce spojily
s dalšími, protože potřebné úpravy se
soustředily do jednoho místa. V přízemí
jsme tedy vykopali a položili novou kanalizaci, přemístili jedno WC a také
nainstalovali nový plynový kotel s ohřevem vody. Ješ tě zbý vá do dě lat pár
drobností, ale ty se dokončí, až bude
možné připojit odpad. Na příští rok plánu je me nějaké drobnější investice,
o nich budu postupně mluvit v kostele.
Co se týká restitucí, pole, které měly
být vráceny už před rokem a půl, stále nemáme všechny. Ale snad už to nebude
trvat příliš dlouho. Přece jen z toho budou nějaké příjmy pro farnost, a ty
potřebujeme.
Na samém konci školního roku skončil druhý běh kurzu Alfa, který byl hojně
navštěvovaný. Všichni účastníci si kurz
velmi chválili, a dobré reference se donesly do Moravského Krumlova a okolí.
Díky zájmu místních začal kurz i na faře
v Krumlově a po něm bude další v Hostěradicích. Jsem rád, že se dobrá věc takto
šíří a hledám vhodný termín, abychom
mohli udělat další běh zase u nás. Na
konci prázdnin nás navštívili mladí přátelé ze Slovenska a uspořádali skvělý
koncert. Ten se odehrál v kostele v Našiměřicích. Příští rok se snad podaří
pozvat je znovu, aby zahráli u nás. No
a v neděli 6. 12. přišel do kostela tradičně
Mikuláš a potěšil více než 30 přítomných
dětí. Dělo se toho samozřejmě víc, a proto chci poděkovat všem, kteří s čímkoliv
jakkoliv pomohli a pomáhají. I kostel se
nám pomalu začíná plnit, což je velmi
dobrá zpráva. Zvlášť v této rozjitřené
době je potřeba znovu objevit naše
křesťanské kořeny a stavět na nich.
A jak oslavíme Vánoce? Ve čtvrtek
24. 12. bude "půlnoční" tradičně ve 22 hodin. V pátek slavnost Narození Páně
v 10 hodin, stejně tak v neděli 27. 12. a na
Nový rok, o svátku Matky Boží. Žehnání
vína letos vychází na neděli 27. 12. a bude
jako vždy v 18 hodin. Žehnání vody, křídy, kadidla a zlata potom bude v neděli po
Třech králích, tedy 10. 1. v 10 hodin.
V tyto dny také proběhne tradiční Tříkrálová sbírka, která je v režii Charity. Chci
k tomu jen říct, že znojemská charita, pod
kterou územně spa dáme, pro střed ky
využívá opravdu velmi účelně a pomáhá
díky tomu těm nejpotřebnějším.
P ř e j i v ám r a d o s t n é , p o k o j n é
a požehnané Vánoce a těším se na viděnou nejen o svátcích J.
Váš farář Jan Fiala
2Olbramovický zpravodaj 3 - 4/2015

Začátek školního roku 2015/2016
V tomto školním roce ve škole pracuje 31 zaměstnanců, z toho 9 provozních zaměstnanců. V mateřské škole je 58 dětí, v 1. třídě pracují učitelky Hana Bučková,
Kateřina Cihlová a asistent pedagoga Anna Ruibarová, druhou třídu učí Marta Svatušková, Jana Mičková a asistent pedagoga Ilona Mičková, třetí třídu Lucie Stehlíková,
Jana Irovská. V základní škole je 187 dětí. 1. ročník navštěvuje 23 dětí, do 9. ročníku
chodí 21 dětí.
Seznam učitelů ZŠ
ZŘ Soňa Weiserová
I.
Lukasová Hana a asistent pedagoga Alžběra Pijanová
II.
Petrlová Dana
III. Šidlová Dana
IV. Fálová Lenka
V.
Čiháčková Olga
VI. Bognerová Lenka
VII. Vaculíková Ivana
VIII. Suchánková Ivana
IX. Marie Martináková
Bez třídnictví: Dancingerová Hana
Vývojové poruchy učení: Bognerová Lenka
Vých. poradce: Dancingerová Hana
Metodik prevence: Bognerová Lenka
Školní družina: Zelníčková Irena, Alžběta Pijanová
Naše škola se v minulém školním roce spolu s 18 školami Krumlovska zapojila do projektu evropského sociálního fondu Efektivní spolupráce v oblasti prevence školního
neúspěchu žáků. Žadatelem projektu bylo město Moravský Krumlov, jeho základní náplní
byla organizace čtenářského, matematického a jazykového kroužku, zpracování individuálních plánů pro žáky, vybavení didaktickými pomůckami pro jednotlivé žáky - tablety,
metodiky, knihy, využití psychologa, práce asistenta pedagoga, kterou na naší škole vykonávala pí Bc.Vladimíra Rozmahelová. V tomto školním roce jsme se opět zapojili do výzvy
č. 56, která umožní učitelům a žákům zdokonalit se v anglickém a německém jazyce. Učitelky Mgr. Lenka Bognerová a Mgr. Hana Dancingerová navštívily na deset dnů Anglii, kde
plnily studijní úkoly. V říjnu jely na návštěvu Anglie a Rakouska téměř všechny děti
z II. stupně základní školy. Vše je placeno z dotačních dotací.
Do činnosti základní školy je už tradičně zařazen lyžařský výcvik. Všechny děti mohou odebírat dotované mléčné přesnídávky a děti I. stupně zdarma 1x týdně ovoce.
I letos se žáci zapojili do sběrových akcí - sběru starého papíru a sběru kaštanů. Sběr papíru po městysi na podzim proběhl před hody, na jaře tuto akci plánujeme před Svátkem
práce. Získané finanční prostředky budou použity na úhradu mimovýukových a zájmových aktivit dětí - besídky, literární programy, mikulášská nadílka, Den dětí, exkurze,
turnaje v kopané CocaCola Cup, jehož se v říjnu zúčastní kluci i holky z II. stupně. Paní
učitelka Mgr. Hana Lukasová uskutečnila setkání s rodiči prvňáčků.
Velikou radost máme ze dvou akcí - opraveného sociálního zařízení pro naše nejmenší děti z mateřské školy a opraveného vodovodu v základní škole. Mateřská školka
a školní jídelna, dílny pro žáky základní školy, učebna hudební výchovy, sborovna byly
kompletně, kvalitně, v dohodnutých termínech vymalovány, za což patří poděkování
panu Minaříkovi. Učitelky mateřské školky, hudební výchovy a II. stupně si zkrášlily
prostředí vlastním výběrem obkladů, dlažby podlah, nábytku. Pochvalu bych chtěl vyjádřit panu starostovi i pracovníkům, kteří jsou zaměstnáni pod úřadem městyse, kteří
velkou měrou pomohli v úspoře výdajů při zednických pracích, líčení, nátěru dveří, zábradlí, úklidu, čištění odpadních cest, úpravě botanické zahrady a okolí školy. . .
Nemalá pochvala patři i provozním zaměstnancům školy, kteří i v době dovolených
a ztížených podmínkách plnili požadavky firem a školy. Smůlu v tomto směru měli paní
Věra Pospíšilová, která bydlí u mateřské školy, protože byla obtěžována pořád a pan
školník Josef Hybler, který rozumí technickým, stavebním problémům školy.
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.
Mgr. Ladislav Ruibar

Pomoc opuštěným kočičkám
Děti z 1. ročníku se snažily zpříjemnit Vánoce nejen lidem, ale i opuštěným kočičkám. Paní ředitelka kočičího útulku Flíček Nedakonice, p. Zlámalíková, poslala
poděkování nejen dětem, ale i rodičům. Balík obsahoval mimo kapsiček a granulí výrobky prvňáčků, které půjdou na prodej a kresby zdobí kočičí pokoje.
Rádi bychom tuto akci ještě před Vánoci zopakovali.
Mgr. Hana Lukasová
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Ohlédnutí za výletem v Anglii
Drazí a milí…
V sobotu, 10. 10. 2015, 1. den
Za 5 minut 8 jsme se všichni s velkým
nadšením sešli před školou, rozloučili
jsme se s mamkami a taťky, paní učitelky
zkontrolovaly, zda máme doklady + 40Ł
(na památky), pak nás poslaly do autobusu, kde jsme si udělali svoje pohodlíčko.
Potom se všichni nalepili na okýnka autobu su a na po sle dy za má va li svým
rodičům před 22 hodinovou cestou do
Anglie.
Od školy jsme se ale nejdřív vydali
pro 2. školu do Polné (kousek od Jihlavy), s kterou jsme se už konečně vydali
přes Německo do Francie. V autobuse
jsme se seznámili jak s děckama z druhé
ško ly, tak s naší paní prů vod kyní Lenkou Martín ko vou
a s řidiči, kteří se jmenovali jak jinak než Karel a Karel (ty
hnědé podšálky se vrací!)
V Německu mají trošku odlišné záchody než v ČR, na každé
benzínce jste zaplatili 70 centů a z "boxu" nám vyjel turniket
v hodnotě 50 centů, který jsme mohli uplatnit jako slevu při nákupu na jakékoliv německé benzínce, zajímavost německých
toalet je také v automatickém splachování a utřením prkénka,
mně osobně to přijde dost hustýýý. A cestou jsme skoukli pár
dobrých filmů.
V neděli, 11. 10. 2015, 2. den
Hódně brzo ráno jsme ve Francii vystoupili, prošli pasovou
kontrolou a zajeli autobusem do Eurotunelu, kterým jsme projeli přes kanál LaManche. V Eurotunelu musel být autobus
vypnutý, a tak vevnitř bylo celkem teplo a nedýchatelno. Sice
by se to dalo přežít, ale i tak jsme mohli vyjít z autobusu do
vagónu eurotunelu. Cesta Eurotunelem trvala 1 hodinu. Až
jsme z něho vyjeli ven, všem v autobuse pomalu a jistě začali
chodit SMSky ve tvaru: Vítejte ve Velké Británii…, teprve pak
jsem si vlastně uvědomila tu radost J. Z Eurotunelu jsme vyjeli
tentokrát už po levé straně silnice do Londýna, kde nás čekal
bohatý program na celý den.
Vypravili jsme se k londýnskému metru, zde jsme se rozdělili na 3 skupiny, 1. skupinu tvořila škola z Polné, 2 skupinu
9. třída a 3. skupinu: "Angláni" nebo-li mix 6., 7., a 8 třídy. Paní

průvodkyně nám rozdala lístky do metra, které platily po celý
den a mohli jsme nastupovat J. Když jsme přejeli pár stanic,
vystoupili jsme a objevil se před námi na pravé straně Big Ben
s Houses of Parliament a na levé London Eye. Wooow! Konečně jsem mohla vidět naživo něco, co jsem do té doby vídávala
pouze na obrázcích, fotografiích nebo různých předmětech, byl
to super pocit!! Fotila jsem a čerpala tu londýnskou krásu. Od
téhle krásy jsme zamířili a teď už pěšky k Westminster Abbey,
což je vlastně Kolegiátní chrám sv. Petra ve Westminsteru (konají se zde všechny korunovace, svatby a pohřby královské
rodiny. Když jsme si tento chrám prohlédli zvenku, pokračovali
jsme dále v naší cestě, a to po Downing street, (na této ulici sídlí
předseda vlády a ministr financí). Když jsme tudy procházeli,
viděli jsme špičkově vyzbrojené policisty, potom následovala
Horse Guards Parade, prošli jsme kolem Trafalgar Square až
k Buckinghamskému Paláci (sídlo Královny a místo konání
střídání stráží). My jsme bohužel nemohli přijít až k němu, protože před palácem se konal maraton, kterého se účastnilo více
než 20 000 běžců. Navštívili jsme i Piccadily Circus, kde jsme
měli chvilku rozchod a také jsme si prošli China Town. Pak
jsme se odebrali zase do metra a po přejezdu metrem jsme navštívili Tower of London, zde jsme si prohlédli korunovační
klenoty, které stály opravdu za to! Dále jsme se museli dostat na
Greenwich a k nultému poledníku, a to lodí. Pluli jsme po
Temži pod Tower Bridge, zde jsme se vyfotili a zamířili po
dlouhém dni k autobusu, který byl připravený nás odvést do
Porsmouthu. Cesta tam trvala asi 2 hodinky, dorazili jsme na
jedno parkoviště, kam si pro nás po chvílí
začali přijíždět rodiny, v kterých jsme
měli být ubytovaní. Pro mě, Áďu a Janču
si přijela jedna starší paní velice krásným
autem, u ní doma jsme se seznámili ještě
s jejím manželem a jejich roztomilým
psíkem, oba byli opravdu ochotní, milí
a hodní. K večeři nám paní Skott
připravila výbornou pizzu a po večeři
jsme jí předali naše dárky z česka. Poté
už jsme šli spát a těšili se na další den. J
V pondělí, 12. 10. 2015, 3. den
Ráno jsme se vzbudili, dali si snídani,
vzali si s sebou obědový balíček a pan
Scott nás po snídani odvezl na parkoviště, kde jsme se předešlý den rozešli
s našimi kamarády. Vyprávěli jsme si
o tom, jaké máme rodiny, než pro nás přijel autobus a jeli jsme do školy. Tady nás
čekaly 4 lekce. První hodinu jsme měli
jednu paní, která pocházela z České re-

4

Olbramovický zpravodaj 3 - 4/2015

Skotsko-Edinburg
a jižní Anglie

publiky, následovala hodina s další paní učitelkou, jež zřejmě
měla ráda skupinu the Beatles, protože v jejích hodinách jsme
vždy zpívali nějakou písničku od nich J. Poslední hodinu jsme
měli jednoho staršího pana učitele, který nám povídal historii
Stonehenge a o listině Magna Charta. Náš 1. den ve škole končil. Všichni jsme se sešli před budovou školy, odjeli jsme na
Stonehenge a cestou tam jsme si vyprávěli zážitky ze
školy…a že jich bylo!
Už když jsme přijížděli ke Stonehenge, byla to paráda. Nafotila jsem velice pěkné fotografie a moc se mi tam líbilo,
člověk by řekl, že jsou to pouze kameny. Ale ne jen tak ledajaké. Mají za sebou velkou historii a Anglie na ni může být
právem pyšná! Poté jsme měli navštívit ještě hisorické městečko Salisbury, ale už jsme neměli moc času, tak jsme si Salisbury
Cathedral, která se zde nachází, prohlédli a vyfotili pouze z povzdálí. Potom jsme už zamířili zase zpátky k našim rodinám.
Měli jsme velice výbornou večeři, po večeři jsme si chvíli povídali ještě s paní domácí. Potom jsme měli za úkol sklidit si
všechny věci do kufru a jít spát.
V úterý, 13. 10. 2015, 4. den
Ráno nás odvezli zase k ostatním a vydali jsme se do školy
na naše hodiny, ten den nás čekalo 5 hodin výuky. Povídali jsme
si o jídle v Angli, zase jsme zpívali The Beatles a hráli hry v angličtině, sdělovali si zážitky ze Stonehenge, o tom, jak se nám
tam líbilo a co jsme tam viděli a zažili, procvičovali výslovnost.
Na konci hodiny nám rozdali certifikát a po vyučování jsme vyrazili po česku MHD do centra Portsmouthu. Zde jsme pluli
lodí a po plavbě nás čekala prohlídka lodě HMS Victory, odkud
jsme zamířili na prohlídku námořního muzea. Posledním bodem před odjezdem byl velký nákup jídla na cestu, mohli jsme
si také projít obchody, kde jsme nakupovali vzpomínkové dárečky jak pro nás, tak pro rodiče. Po posledních nákupech jsme
se už konečně dostali k autobusu a po náročném dni jsme nasedli a hurá zpět do České Republiky. Před vjezdem do Eurotunelu
jsme se navečeřeli - řidiči ohřáli párky. A poté jsme se schoulili
na svá místečka ke spánku.
Ve středu, 14. 10. 2015, 5. den
Jsme pokračovali stále po stejné cestě do ČR. Jedna ze zajímavostí byla ta, že jsme v Německu zastihli sníh J. Večer kolem
7. hodiny jsme se konečně vrátili zpátky ke škole, kde už nás
toužebně vyhlíželi rodiče a byli jsme rádi, že jsme doma!!!! J
Celý výlet se mi moooc líbil, po hodně výletech řeknu znuděně: tak co, aspoň jsme se neučili, ale tohle za to český neučení
stálo ;) ŠPIČKA!!!!! Mohla jsem si tu odpočnout, vyzkoušet,
jaké to je v anglických rodinách, jak to probíhá ve školách ve
Velké Británii, konečně jsem se podívala někam ve světě dál,
než jsou jen naše okolní státy. Pořídila jsem tady opravdu dost
fotek a některé z nich se mi povedly. Z Angie si tedy odnáším
mnoho zkušeností a skvělých zážitků!! J
Marie Mikolášová
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Naše škola se počátkem května zapojila do projektu OP VK,
čímž získala dotace na jazykové kurzy pro učitele a jazykově
vzdělávací pobyty pro žáky v zahraničí.
Koncem srpna jsme s kolegyní Hanou Dancingerovou absolvovaly všeobecný jazykový kurz v Edinburgu na jazykové
škole Kaplan, zaměřený na rozvíjení konverzačních dovedností
v rámci pracovní skupiny, kde jsme plnily úkoly zaměřené na
porozumění poslechu, zdokonalování psaného projevu, užívání
specifických frází v angličtině, mluvnických pravidel.
Kaplan připravil kvalitní jazykový program, který nám v plném rozsahu vyplnil jazykový pobyt.
Nedílnou součástí kurzu a velkou zkušeností pro nás byl
také pobyt v rodině, komunikace v ní, návštěvy kulturních a přírod ních pa má tek, mu zeí a do stup nost míst ní ho tis ku.
Významným přínosem je realističtější poznání cizí země a následné přenesení získaných poznatků v nezkreslené podobě do
vyučovacích hodin.
V termínu od 10. 10. do 14. 10. budou mít tuto možnost
i žáci naší školy, kteří se zúčastní jazykově - vzdělávacího pobytu v jižní Anglii, kde absolvují jazykovou výuku a seznámí se
s významnými reáliemi, jako jsou např. Londýn (Houses of
Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Trafalgar Square,
Buckingham Palace, Tower of London, plavba lodí po Temži
na Greenwich), Portsmouth, Stonehenge, Salisbury.
Lenka Bognerová

Lyra 2015
Každým rokem na podzim se koná pěvecká soutěž Lyra. Probíhala vždy ve Vémyslicích, kde také vznikla. Protože získala
velikou oblibu a popularitu, přestěhovala se z prostor vémyslické
tělocvičny do rakšického sálu. Zúčastnění zpěváci soutěží ve své
kategorii podle věku, vyberou si libovolnou píseň a co nejlépe ji
zazpívají. Jejich výkon posuzuje odborná porota včetně známého
zpěváka nebo zpěvačky. Výherci prvních, druhých a třetích míst
mají možnost zazpívat si s živou kapelou na koncertě, který se pak
koná v Moravském Krumlově. Rozhodování ani letos neměla porota jednoduché. Celkem si vyslechla více než devadesát zpěváků
v pěti kategoriích.
Naše škola se už několikátým rokem této soutěže účastní
a zatím jsme si vždy vybojovali některé z předních míst. Na letošním ročníku nás reprezentovala čtyři děvčata. Pešíková
Adéla z 5. třídy, Bognerová Iveta z 6. třídy, Benešová Viktorka
ze 7. ročníku a z 8. ročníku Venda Košíková. Všechna děvčata
zpívala výborně a Adélka si odvezla z dvaceti zpěváků ve své
kategorii 4. místo. Adélce ke krásnému umístění gratulujeme
a všem děvčatům děkujeme.
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Veletrh
středních škol

Jazykový pobyt v Německu

Žáci 9. ročníku mají před sebou
důležitý životní krok, kterým je volba
střední školy či učiliště. Někteří už mají
jasno, jiní ještě váhají. Je dobré využít
každou akci, která jim při rozhodování
může pomoci. Proto se v úterý 15. září vydali do Brna na veletrh středních škol.
Tato akce se konala na výstavišti spolu se
strojním veletrhem. Žáci obdrželi katalog
středních škol, prošli se v pavilonu Z kolem stánků jednotlivých škol a vzali si
propagační materiály, které je zajímaly.
Navštívili přitom i VIDA centrum, zhlédli
představení plné fyzikálních pokusů a někteří se projeli i na vozítku Segway.
Marie Martináková

Dne 12. 10. 2015 v 1 hodinu ráno jsme se žáci 8. a 9. ročníku sešli před základní
školou v Olbramovicích a vydali se směrem Brno - Svitavy (přestup do zájezdového
autobusu), pak jsme pokračovali do Skutče - Turnova - Prahy a pak teprve do Německa. Cesta byla velmi dlouhá, někteří jsme se ji snažili přetrpět spánkem a jiní ji využili
k tomu, aby se seznámili s novými přáteli. Po cestě jsme se stavili a obdivovali jsme
krásu města Regensburg. Poté jsme se dali směrem Augsburg. Autobus nás vysadil
u divadla, kde si nás rozebíraly naše náhradní rodiny. Druhý den ráno jsme ke škole
dojeli asi půl hodinky před začátkem vyučování a tak jsme se stihli připravit na rozřazovací test. Ještě ten den odpoledne jsme se vydali na prohlídku města Augsburg
a potom zpátky "domů". Další den nás hned po škole čekala návštěva zábavního parku
Legoland, kde jsme si to všichni velmi užili. Další den jsme navštívili BMW muzeum,
podmořský svět a Olympia park, pak nás paní průvodkyně vzala na olympijskou věž.
Poslední den jsme zakončili prohlídkou města Mnichov, kde jsme navštívili spousty
krásných památek. Cestu zpátky jsme někteří buď prospali a nebo jsme si povídali
o společných zážitcích. Pro většinu z nás pak bylo nejhorší loučení s novými přáteli,
kteří nám za tak krátkou dobu dokázali přirůst k srdci. Tento výlet byl úplně ten nejlepší z nejlepších a proto na něj budeme všichni rádi vzpomínat. :)
Vendula Košíková a žáci 8. třídy

Výzva č. 57 a dílny ve škole
Naše škola mohla v letošním školním roce čerpat peníze z evropských fondů z řady výzev, které vyhlásilo ministerstvo
školství. Jednou z nich byla i výzva č. 57 na podporu technického
a praktického vzdělávání na základních školách. My jsme realizovali projekt "Dílny ve škole" s rozpočtem cca 200 000 Kč.

Uvedené prostředky sloužily k vybavení školní dílny nářadím
a vybavením pro naše žáky, které jim umožní lepší práci. A co se
nakoupilo? S dlouhého seznamu nakoupeného zboží vybírám:
pracovní stoly, svěráky, AKU vrtačky, různé druhy pilek, paliček,
kleští, kladiva, dláta, vrtáky a další.
Tím ovšem projekt nekončil. Podstatou realizace
bylo vytváření žákovských výrobků, kterého se aktivně
zapojilo 15 žáků druhého stupně. Žákům byly poskytnuty pracovní listy s nákresem výrobku a postupem
práce, seznámením s materiálem vytvořené vyučujícím.
Z postupu práce byl průběžně pořizován fotografický
záznam. Na závěr zpracoval každý žák své portfolio,
které obsahovalo sebehodnocení žáka a hodnocení žáka
ze strany učitele.
A jak se líbil projekt žákům? Velmi. I když dopředu
věděli, že budou dílny vybaveny novým nářadím, neskrývali nadšení a překvapení ze všech nových věcí.
Pochvalovali si, jak všechno funguje, že každý má své
nářadí i pracovní místo.
Myslím, že tento projekt přišel v nejvyšší čas, protože naše staré vybavení už prostě zkrátka dosloužilo.
A co si přát na závěr? Aby dětem nadšení z práce ve
školních dílnách dlouho vydrželo, stejně tak jako všechno to nové vybavení.
Mgr. Ivana Vaculíková
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Zprávičky ze školičky Přivítali jsme děti v novém . . .
Je měsíc září, pro mnohé nejdůležitější měsíc v roce, nejen pro
děti, které jdou poprvé do školy, ale také pro dětičky a jejich rodiče,
které jdou poprvé do školičky. Většina dětí se do školky těší a adaptaci zvládá bez větších problémů. Některým dětem trvá delší dobu
než si zvyknou, že ráno musí brzy vstávat i když se jim ještě nechce,
a potom jít do školky, kde budou sice mezi dětmi a se spoustou nových hraček, ale sami - bez maminky. Nelíbí se jim to - a pláčou.
Pláčou nejenom děti, ale také maminky. Některé maminky dokonce
víc, než děti. Mamky nebojte se, nebuďte smutné, děti si zvyknou!
Některým dětem to trvá déle, některým kratší dobu, některé děti začnou "smutnit" až po čase, až jim dojde, že je to už "napořád", ale
nakonec si zvyknou všechny a do školky chodí rády. Jen to chce
trošku času, trpělivosti a hlavně vydržet! Však ono jim u nás ve školce bude dobře! Letos jsme pro děti upravili nově třidy, ve spolupráci
s Městysem Olbramovice a ředitelstvím školy rekonstruovali koupelny, celá školka je nově vymalovaná a vyzdobená. Z důvodu
bezpečnosti máme nové videozvonky , takže nikdo cizí se do školky
nedostane, i Vy rodiče musíte zazvonit, školka bude uzamčená po
celý den. Bude to pro nás náročnější, každému ze 60 dětí otevírat,
proto prosíme o trošičku trpělivosti, když neodemkneme okamžitě,
ale v dnešní době je bezpečnost dětí prvořadá.
Tak ať je nám společně ve školce krásně, ať zažijeme v novém
školním roce spoustu radostí a krásných dnů.
Za kolektiv MŠ Hana Bučková

Mikuláš v MŠ
Rok se s rokem sešel a opět naši školku navštívil Mikuláš se
svým doprovodem. Děti se na Mikuláše těšily, ale co když přijde
i čert? Bude hodný nebo zlý? Nakonec přišla čertice. Naštěstí jsme
ale byli hodní a ti, co měli nějaký ten hřích, ho odčinili básničkou či
písničkou. Děti dostaly od Mikuláše balíčky se sladkostmi a po počátečním strachu a ostychu se dokonce vyfotily s čerticí. Těšíme se
na shledanou zase za rok.… Do konce roku nás ve školce čeká vánoční besíd ka, kde si zazpíváme spo lečně vá noční ko ledy
a vánoční dílnička, kde si děti společně s rodiči vyrobí nějaký výrobek. Také nás před Vánocemi čeká malý dáreček v podobě
mobilního planetária, které pro děti uspořádá zábavný program. Za
všechny učitelky MŠ přeji krásné a pohodové Vánoce.
Mgr. Jana Irovská, učitelka MŠ

40. výročí založení oddílu NH
Slavnostní setkání u příležitosti oslav 40. výročí založení oddílu
NH proběhlo 11. 7. 2015 na víceúčelovém hřišti za účasti starých gard
Moravské Slávie Brno, Vémyslic a Olbramovic. Na této čtyřicet let
dlouhé cestě jsme my i naši předchůdci museli neustále rozvíjet
a uskutečňovat nové plány. Zmínky o založení družstva NH najdeme
ve školní kronice už v roce 1954, ale obrovský rozmach nastal až příchodem pana Bořivoje Zieglera na naši školu v roce 1975. Od té doby
školu, obec, okres, kraj - oddíl NH mnohokrát reprezentoval - i na
nejvyšší republikové úrovni, a to i při skromných finančních podmínkách. Pan Bořivoj Ziegler, pokud mu to zdraví dovolí, pomáhá NH
stále. Jeho úkoly převzal pan Pavel Doubek, který se zasadil o vybudování tohoto víceúčelového hřiště v roce 2009. V současné době
čekáme na stavební povolení k vybudování šaten i pro NH. Díky dobré hospodářské situaci a finanční politice městyse se nám jistě podaří
vybudovat víceúčelovou halu, která bude sloužit i oddílu NH.
Po slavnostním uvítání předsedou oddílu panem Mgr. Ladislavem Ruibarem předali pan starosta Roman Hybler a pana Pavel
Doubek malé poděkování panu Bořivoji Zieglerovi.
Poté se hrála utkání. Mezi zápasy odehrály zápasy nejmladší
hráčky, žákyně a ženy. V turnaji zvítězilo družstvo Moravské Slávie před Olbramovicemi a Vémyslicemi.

Čerti ve škole
V pátek 4. 12., na sv. Barboru, zařinčely naší školou řetězy. To žáci 9. tříd se proměnili ve strachbudící čerty, mírumilovné anděly. Průvod vedl důstojný Mikuláš. Básničky a
sliby dětí odměnili mikulášskými balíčky. Odpoledne byla
čertovská zábava pro obě oddělení ŠD v tělocvičně.
V sobotu ve 14 hodin proběhlo Mikulášské odpoledne
také v Kubšicích. Tam řekli své básničky kubšičtí žáci
a předškoláci. Matyáš Hybler a Blanka Matoušová obohatili program hrou na flétnu.
Ve středu 9. 12. si rodiče s dětmi zkrátili čas čekání na
Vánoce dílničkami, kde měli možnost si vlastnoručně vyrobit vánoční dekorace.
Přejeme všem krásné a pohodové svátky.
Mgr. Hana Lukasová, Mgr. Dana Petrlová, Mgr. Dana Šidlová

Začíná vánoční čas
Nezačal by adventní čas bez světýlek a svíček. Rozsvícením stromu v neděli 29. prosince 2015 začal adventní čas
i u nás v Olbramovicích. Rozsvítili jsme letos dokonce stromy dva. První u školy, poté se průvod s lampiony rozešel
směrem ke hřbitovu a zpět k radnici, kde se slavnostně rozblikal i druhý strom a zazněly vánoční koledy od děvčat
z páté třídy. Samozřejmě na všechny čekal teplý čaj a něco
sladkého na zub. Pro vzpomínku jsme si promítli fotografie
z činnosti Kaňky z uplynulých akcí posledních let. Hned
další neděli nás čekala další akce. Výlov pstruhů.
Mikulášský výlov pstruhů
Zažili jste někdy ten pocit, kdy jdete na ryby, skoro mrzne
a vy během jedné hodiny vytahujete jednoho pstruha za druhým? To v Olbramovicích zažívají děti každý rok na Mikuláše. Dokonce si můžeme vybrat, z kterého rybníčku budeme
lovit. Letos se mikulášský výlov pstruhů konal v Babicích
v neděli 6. prosince 2015. Přišla pěkná řádka dětí, jejich rodičů i diváků. Pro všechny bylo připravené občerstvení, děti si
mohly opékat špekáčky a každý si od Mikuláše odnesl drobné
sladkosti. Na památku se děti mohly vyfotografovat coby sněhuláci. Všimli jsme si, že i mnozí rodiče nepohrdli možností
vyfotografovat se za sněhulákem. Měli sice trochu problém se
poskládat, ale užili jsme si spoustu legrace.
Děkujeme touto cestou spolku rybářů a panu starostovi,
bez kterých by nebylo co lovit, panu Kvasničkovi, který se poctivě chopil Mikuláše a všem ochotným dospělákům přestrojeným do kostýmů. Celou vánoční atmosféru jistě podtrhly
osvětlené stromy u Maxerů, za což také děkujeme. Jelikož
toto byla poslední letošní akce Kaňky, vážené členky a členové, poděkujme si i my sami sobě za povedené akce, za spoustu
času stráveného přípravami na úkor svých rodin a popřejme
si, ať nás tato činnost i nadále baví a naplňuje.
Milé děti, milí dospěláci, za starým rokem brzy mávneme rukou a přivítáme rok nový. Ať je plný spokojenosti,
štěstí a zdraví.
o. s. Kaňka

Mgr. Ladislav Ruibar
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Vinaři informují
Konec roku je vždy ve znamení bilancování uplynulého roku.
Není tomu jinak ani u Vinařů. Za rok 2015 se toho událo spoustu,
ale vše postupně.
Rok jsme zahájili Výroční schůzí za účasti pana starosty, který
nám poděkoval za organizaci akcí, které pořádáme. S Výroční
schůzí se vždy uzavírá rok a chystá nový, tak tomu bylo i letos v lednu. Na schůzi jsme si odhlasovali akce, které budeme pořádat
v letošním roce. Naší tradicí je i vzájemná spolupráce s Kaňkou.
Rozhodli jsme se požádat o podporu i Vinařský fond. Vytvořením
projektů a následným vyúčtováním jsme získali dotaci na obě akce.
Výstava vín se uskutečnila 9. května 2015 na Obecním domě.
Před samotnou výstavou je nutné uspořádat ještě jednu akci, která
je široké veřejnosti "nedostupná". Jedná se o HODNOCENÍ VÍN,
tato akce probíhá vždy týden před samotnou výstavou. Zhruba
35 hodnotitelů se sejde a degustují, hodnotí a bodují vína. Letos
měli za úkol ohodnotit 279 vzorků, z toho bylo bílých vín 183, červených vín 74, růžových 19 a 3 vzorky portského. Šampionem
v bílých vínech se stalo Veltlínské zelené 2014 vinaře Ing. Františka Korbera, šampionem v červených vínech se stal Dornfelder
2013 vinaře Pavla Matouše.
Další akcí, kterou pořádáme, bylo Burčákobraní - slavnosti

Rybářskokaňkovská
spolupráce

Kdyby nebyly rybníky, nebyly by
ryby. Kdyby nebyly ryby, nebyli by rybáři. Kdy by ne by li ry bá ři, ne by ly by
rybářské závody. A kdyby nebyly rybářské závody, nesešli bychom se společně
na Rašeláku v sobotu 29. 8. a 5. 9. 2015,
kdy jsme společnými silami připravili
dětské odpoledne se soutěžemi a rybářské závody pro děti i dospělé. Nechybělo
samozřejmě občerstvení, grilovaní pstruzi ani ve čer ní tá bo rák. Pří jem ným
překvapením byla malá přehlídka různých živých ryb, které si v akváriu mohly
děti dobře prohlédnout. Touto cestou občanské sdružení Kaňka děku je všem
rybářům a těší se na další společné akce.

vína. Na začátku vinobraní jsme ochutnali první burčáky
z letošní sklizně, kterou nám požehnal pan farář Fiala. Kulturním obohacením celé akce bylo vystoupení Nového
operního studia Brno v čele s našim rodákem Josefem Šabakou. Obě akce nám také zpříjemnila CM Neoveská.
Ke konci letošního roku jsme se sešli na výroční schůzi
mimořádně pořádané z důvodu voleb nového výboru. Novou před sed ky ní byla zvo le na Bc. Jana Vy o ra lo vá,
místopředsedou zůstává pan Jan Ziegler a novým pokladníkem byla zvolena paní Naďa Zieglerová. Tímto bych ráda
poděkovala panu Pavlu Matoušovi za jeho práci pro Spolek!
Podle zákona o občanských sdruženích se musí náš
Spolek přejmenovat a už nebude občanským sdružením.
Práci na námi pořádaných akcích to ale nijak neovlivní.
Za Spolek vinařů Olbramovice bych vám ráda popřála
poklidné svátky vánoční, hodně zdraví do nového roku a budeme se na vás těšit při našich akcích jako například
SVĚCENÍ VÍNA, které se uskuteční dne 27. 12. v 18.00 hodin v místním kostele.
Jáňa

Svatováclavská babská pouť
Ta letošní proběhla v sobotu 26. července. Od rána znějí po Olbramovicích tóny křídlovek, bubnů a klarinetů šakvické kapely Túfaranka, která nás již třetím rokem doprovází.
U radnice se sjíždějí stánky s občerstvením, pódium pro kapelu i stan pro hosty je připraven, takže nic nebrání tomu vyrazit. Je pravda, že letošní počasí si s námi trochu zahrálo.
Při obcházení vesnice jsme kapku zmokly a večer se kapela musela přestěhovat pod stan,
aby na nikoho při tanci nepršelo. Zábava neustávala do dvou hodin do rána. Děkujeme
panu starostovi, který nad vším ochotně dohlíží a všem lidem zaměstnaným pod obcí za
jejich pomoc, bez které bychom se neobešly. Děkujeme všem občanům za podporu
a vstřícnost. Pro vzpomínku přikládáme fotografie a těšíme se na příští červencové oslavy,
které se uskuteční 30. července 2016.
Olbramovické ženy

o. s. Kaňka
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Václavské hody
Ve dnech 26. a 27. září 2015 se
konaly v Olbramovicích tradiční
krojované Václavské hody, které
patří bezesporu k nejvýznamnějším
kulturním akcím u nás. Každoročně
je pořádá místní mládež ve spolupráci s městysem Olbramovice. Již
několik týdnů předem jsme poněkud s obavami sledovali počasí,
které má na zdárný průběh této akce
ten největší vliv. Naštěstí v sobotu
i v neděli nám počasí přálo, a tak
odpolední program proběhl podle
plánu.
Někdo si řekne, že jde jen o jeden víkend v září, ale my mladí, kteří máme o tuto tradici zájem, jsme
se scházeli celé prázdniny. Někteří
se teprve učili tancovat, musel se
vypilovat zpěv, naučit se lidové písně, připravit ozdoby na máji a věnec, také se cvi čit po chod pod
májou a půlnoční překvapení, pro
které byly letos námětem Šakalí
léta.
O dobrou zábavu, plnou zpěvu a tance, se postaralo 25 stárků a stárek v nazdobených lidových krojích, které jsme si vyzvedli již ve čtvrtek z půjčovny ve Velkých Němčicích. V pátek
časně ráno kluci vyrazili pro máju, kterou po dovezení na plac
očistili a děvčata ji poté nazdobila. Po páté hodině odpolední
dojel jeřáb, aby nazdobenou máju zvedl k oblakům. I přes pár
nezdarů se vše povedlo. Večer jsme se ještě všichni sešli v sále,
aby se doladily poslední detaily, rozdaly se holkám rozmarýny,
na které svým stárkům navázaly mašle a také proběhla poslední
zkouška nástupu a scénky.
Pozvání občanů již tradičně zajišťovali během sobotního
dopoledne stárci s hodovým vínem a rozmarýny. Všude, kde
zazvonili, byli srdečně uvítáni zákusky, chlebíčky a dalšími
laskominami, které k hodům nezbytně patří. Leckde dostali i finanční příspěvek na pořádání hodů, čímž bychom chtěli všem
občanům za něj poděkovat, neboť cenové relace se každoročně
zvyšují. Rádi bychom v rámci kulturního rozvoje městyse tuto
tradici zachovali a byli bychom neradi, aby to ztroskotalo na finančních prostředcích, byť nás městys Olbramovice výrazně
podporuje, za což mu moc děkujeme. Odpoledne následoval
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průvod stárků městysem zakončen tancem pod májou. Večer
v sále proběhla hodová zábava, která vyvrcholila půlnočním
překvapením, a které se zúčastnilo přes 200 lidí. Po celý víkend
nás provázela dechová hudba ZLAŤULKA.
V neděli část krojovaných navštívila mši v místním kostele
sv. Jakuba a druhá přichystala plac na odpolední program, který
byl rozšířen o přijetí u pana starosty a zavádění se ženáči. Odbila 19 hodina, muzikanti si sbalili hudební nástroje a vyrazili
domů, my už taky byli rádi, že je ten hodový kolotoč za námi,
ale již se těšíme na další rok.
Netrvalo to ani týden a začali jsme plánovat pohodovou zábavu Kácení máje, která se konaĺa v sobotu 24. října 2015 v sále
restaurace U Matesa. Byla připravena bohatá tombola, jako
zpestření večera byl fotokoutek a také taneční vystoupení zavádějících. K tanci a poslechu hrála již tradičně skupina STONE.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří se jakkoli
podíleli na organizaci hodů, jak před samotnou akcí, tak během
ní. Také bychom Vám chtěli popřát krásné prožití vánočních
svátků a mnoho štěstí v novém roce.
Za mládež Olbramovice Karolína Honková
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KRISTOVY LÉTA - historie
Osmnáct let poctivého rocku z Olbramovic.
Rocková kapela Kristovy Léta vznikla 23. února 1997 v Olbramovicích, založil ji dnes už bývalý člen Petr Matouš. Během
osmnáctileté existence kapely muselo z rozličných důvodů dojít k některým personálním změnám a z původní sestavy zůstal
již jen jeden člen, Kamil Vidlák. Nepředbíhejme však. Vše začalo asi nějak takhle:
LP 1997
23. 2. 1997 Petr Matouš (účinkoval např. v A. G. O., ROZETA) došel k názoru, že si založí vlastní projekt a oslovil tak bubeníka z Vedrovic Víťu Foretníka, dále bývalého zpěváka
z bohutické skupiny ROZETA Pavla Antla a z téže formace
i klávesáka Michala Fialu. Všichni pak zlanařili zručného Olbramovického kytaristy, samouka se svižnými prsty Kamila
Vidláka (ATHEROM, ISLAND), a tak se zrodily Kristovy
Léta. Po dvou letech hraní však z důvodu časového zaneprázdnění odchází bubeník Víťa Foretník.
LP 1999
Za bicí soupravu usedá talentovaný, mladý hromobijec a kovaný Olbramčák Lukáš Jaroš (AVAR, EFECT). Lukáš je však
po pár měsících působení v KL povolán na vojenskou základní
službu a kapela na jeden rok zvolní své vystupování. Poté se však
zase rozjíždí po vesnických rockových tancovačkách.
LP 1999 - 2003
Nějaký rok kapela funguje v sestavě: Petr Matouš (basa),
Pavel Antl (zpěv), Kamil Vidlák (kytara), Michal Fiala (klávesy), Lukáš Jaroš (bicí). V roce 2003 z pracovních důvodů odchází klávesák Michal Fiala a kvůli založení své rodiny
i zakladatel a dosavadní kapelník KL Petr Matouš, který hrnul
basu. Nastalo rozhodování co dál a zbylá sestava - Antl Pavel,
Vidlák Kamil, Jaroš Lukáš se rozhodla, že si najdou pouze nového basáka a vyzkouší to pouze ve čtyřech.
LP 2003
Do KL nastupuje Petr Machálek z Olbramovic, houslista a kytarista, ale pro účely Kristových Let se musel chopit basové kytary,
která mu však přirostla rychle k srdci. Od roku 2003 do podzimu
2006 se čtyřčlenná sestava drží beze změn a vše šlape tak, jak má.
LP 2006
V roce 2006 se "Krisťáci" rozhodnou, že obohatí svůj repertoár o songy se dvěma kytarami, a tak přichází na doprovod
z Dolních Kounic Jiří Ptáček (SCELET, BARBAR).
LP 2007 - 2009
Na jaře roku 2007 musí pro výstavbu rodinného domu dočasně odejít bicmen Lukáš Jaroš a zaskakuje za něj bubeník
z BARBAR Rosťa Jakubec. Koncem téhož roku se však vrací
zpět na židličku bicí soupravy KL Lukyn a Heavy - Rock duní
kulturáky i sály v sestavě: Pavel Antl (zpěv), Kamil Vidlák
(sólo kytara), Lukáš Jaroš (bicí), Petr Machálek (basa), Jiří Ptáček (doprovodná kytara).
Další zásadní změna nastane koncem roku 2009 a přináší
odchod hned dvou členů, kteří opouští KL z důvodu, které zůstanou pro veřejnost utajené a záhadné. Kapela se rozloučila
s doprovodnou kytarou Jiřího Ptáčka a s jedním ze zakladatelů
KL Pavlem Antlem, který to s Krisťáky táhl po dlouhých 12 let.
Pavel Antl byl zpěvák s velmi vysokým tenorem a najít za něj
adekvátní náhradu bylo pro KL obtížné. Jako náhodou se zrovna rozpadala rocková kapela ISLAND a dva zkušení borci
z této "zábavovky" jsou osloveni členy KL.
Pro vzájemné sympatie se vše dává rychle do pohybu a na
post sólového kytaristy naskakuje mladý a velmi nadaný Tomáš
Rajnoha ze Šatova (ORYON, ISLAND). Tomáš později účinkuje i se skupinou Robbie Williams Revival Brno, kde hrají
i muzikanti z kapel KERN a DOGMA ART. Zpěvákem a leaderem Kristových Let se stává zkušený a pódii ostřílený vokalista
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Zdeněk Režňák (ORYON, ISLAND) z Mackovic.
Kapela v tomhle složení hraje v roce 2009 např. společně
s kapelami DOGA, SEVEN + Jiří Zonyga.
LP 2010
Krisťáci v roce 2010 odehrají několik povedených letních
akcí a provětrají mnoho kulturáků. Koncem roku však z důvodu
dobré pracovní nabídky v zahraničí ohlašuje odchod ze sboru
zpěvák Zdeněk Režňák, a bylo tedy třeba za tohoto bouřliváka
najít náhradu, aby rozjetá grupa mohla dále koncertovat.
LP 2011
Jako blesk z čistého nebe k nám osud přivede muzikanta tělem i duší, hudebníka s letitými zkušenostmi s živým vystupováním, který dokonale vyplní chybějící článek kapely. Post
sólového zpěváka s dynamitem v krku zaujímá dravec ze Znojma Daniel Krhut (SPARD, SANNY, KARAKAN, DUO
CARRIE, DANTESO). Díky širokému hlasovému rozsahu nového zpěváka se KL rozhodnou obohatit svůj repertoár o náročné zahraniční skladby, které osloví i nejnáročnější posluchače.
Přitvrzení hudebního stylu s sebou přinese hned několik nabídek od pořadatelů letních rockových festivalů, kde si KL na
jednom pódiu zakusí profibranži těžkých vah a účinkují společně s legendami české i zahraniční rock-metalové scény jako
např. ARAKAIN, CITRON, ALKEHOL, MILOŠ DODO
DOLEŽAL, SALAMANDRA, EAGLEHEART, ŠKWOR,
DE BILL HE ADS, MA REK ZTRA CE NÝ, AR GE MA,
DESMOD (SK), METALINDA (SK), INE KAFE (SK) a další.
LP 2012 - 2013
Začátkem roku 2012 KL pohltí známé pořekadlo "S jídlem
roste chuť" a je rozhodnuto, že pro další posun ve výběru nových skladeb, které hýbou světem, bude nezbytně nutné přijmout do našeho souboru schopného klávesáka. KL tak zjara
posiluje mladý, ale zkušený mistr klapek z Velké Bíteše Michal
Kratochvíl (BAGR, PROVOKACE ROCK). Jeho hbitý prstoklad a profesionální aparát nám umožní hrát i světové songy
např. od Van Halen, Whitesnake, Muse, Bon Jovi apod. V sestavě: Daniel Krhut (zpěv), Kamil Vidlák (kytara), Lukáš Jaroš
(bicí), Petr Machálek (basa), Tomáš Rajnoha (sólová kytara),
Michal Kratochvíl (klávesy) odehrají Kristovy Léta nemálo
festivalů a letních zábav. KL rozšiřují velice rychle své účinkování i daleko za hranicemi Znojemského okresu.
Dne 12. 5. 2012 vyšel ve Znojemském deníku Rovnost článek
s názvem: Kristovy Léta: Je skvělé, když s námi zpívá celý sál.
Zásadní posun pro KL přichází s nabídkou od Znojemské
besedy s možností účinkovat na nejprestižnějších zábavních
událostech města Znojma - Znojemský silvestr, Znojemské historické vinobraní, Májové slavnosti Znojmo, Dny partnerských
měst. S upraveným repertoárem vystupují "Krisťáci" i na maturitních plesech pro Gymnázium GPOA Znojmo v hotelu Dukla.
Na sklonku roku 2013 při společném koncertu v Miroslavi,
kde hrají Kristovy Léta a Aleš Brichta, ohlašuje ukončení svého
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Marci celý repertoár zvládnutý a stává se novým, plnohodnotným členem Kristových Let.

působení na postu sólové kytary Tomáš Rajnoha z důvodu
dlouhodobého zahraničního pobytu ve Velké Británii. Kytarový mág Thomas svojí dovedností v sólech i doprovodných sborech vynikal natolik, že se zprvu zdálo jeho plnohodnotné
nahrazení ve sboru až nereálné.
Na konkurz sólového kytaristy se dostavilo několik zdatných a vyhraných rockerů, ale největší pozornost na sebe upoutala svou lehkostí ve hře velmi talentovaná absolventka lidové
školy umění na akustickou kytaru, mladá slečna MARCELA
KUŘITKOVÁ (NO PROBLEM) z Želetic. Během měsíce má

Předvánoční ohlédnutí

LP 2014 - 2015
V těchto dvou letech koncertují KL na mnoha místech Jižní
Moravy např. společně s kapelami OLYMPIC, TUBLATANKA (SK), XINDL X, CHINASKI, WOHNOUT, BLUE EFFECT, PAVEL ŠPORCL a dalšími.
Razantní změna nastává i v produkovaném zvuku celé kapely.
Dvorní zvukař Kristových Let Petr Ján totiž vymění svůj dosavadní analogový mixážní pult za zcela nový digitální Allen&Heath
iLive. Posléze dochází k odstranění hlasitých odposlechů z pódia a
nahrazují je individuální in-ear odposlechové systémy.
Našlapaná sestava KRISTOVY LÉTA aktuálně bojuje
o Vaši přízeň v této formaci: Daniel Krhut (zpěv), Kamil Vidlák (kytara), Marcela Kuřitková (sólo kytara), Lukáš Jaroš
(bicí), Petr Machálek (basa), Michal Kratochvíl (klávesy)
Všem členům, kteří s námi kdy táhli rockový vál, moc děkujeme a nikdy na ně nezapomeneme. Díky kluci. Velké poděkování patří samozřejmě i fanouškům, kteří k nám chovají přízeň
už skoro 19 let a již dnes se těšíme, že kulatou dvacítku oslavíme ve velkém stylu ve společnosti známých hostů! V neposlední řadě děkujeme našim ženám, rodinám a sponzorům, kteří nás
v tomto nelehkém koníčku všemožně podporují.
Sponzoři KL: JIŘÍ KELLNER - (Soukromý zemědělec)
a LIBOR TRANSPORT - (spedice - transport).
Lukáš Jaroš

NH Olbramovice

Ohlédnutí občana na dění v obci před téměř již končícím rokem, který byl svým průběhem mimořádný.
Ohlédnutí za výstavbou kanalizace a problémy s tím
spojené. O průběhu výstavby, jednotlivých etapách
a výhledu do budoucna Vás jistě bude podrobně informovat pan starosta. Prožíváme to všichni, každý se svými problémy, o nichž si mnozí myslí, že jsou ty
nejdůležitější. Někdy se nedalo všude zajet, někdo nemohl zaparkovat, zdálo se, že práce probíhají chaoticky, bez řádu a podobně.
Ale musíme si uvědomit, že výstavba kanalizace se
chystala bezmála dvacet roků, jak projekčně, tak také
z hlediska získávání financí. A vlastní stavba začala
prakticky letos na jaře a teď je ta hlavní část hotova, včetně mnohých vylepšení našich komunikací. Takže ty naše
malé dílčí problémy jsou už z části vyřešeny nebo se dají
do pořádku v brzké době, třeba na jaře. Také záleží na nás
všech, jak bude vypadat naše okolí. V mnoha případech
si můžeme udělat pořádek před svými nemovitostmi
sami a nečekat, až to zařídí obec. Je třeba si uvědomit, že
se jedná o stavbu mimořádně technicky i organizačně náročnou, s kterou je spojena spousta starostí a velkých
problémů. Ty všechny musí řešit vedení obce, především
starosta a patři mu za to uznání a dík nás občanů.
Když jsem já odcházel z funkce, bylo mým přáním
a snem, aby obec nadále vzkvétala, abychom mohli být
hrdi na to, že jsme její občané. To přání a sen se mi splnil. Obec je v dobrých rukou, Olbramovice krásní, a to
nejen již zmíněnou kanalizací a úpravami vozovek, ale
i mnoha jinými projekty, které nemusím připomínat.
Jakákoliv činnost v obci, která je obecně prospěšná
a záslužná, se může někoho dotknout i negativně.
Tomu nelze zabránit. Potom vznikají emoce a nepříjemnosti, které by se však měly řešit v klidu a s chladnou hlavou.
Závěrem bych chtěl vedení obce, především panu
starostovi, ještě jednou poděkovat jménem občanů našeho městyse, popřát hodně zdraví, klidu, pohody a především pevné nervy.
Ing. Lubomír Čech
Olbramovický zpravodaj 3 - 4/2015
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Národní házená Olbramovice
Podzimní část Jihomoravského oblastního přeboru ročníku 2015/2016 se účastnila tři družstva našeho oddílu národní
házené.
Družstvo žen odehrálo v podzimní části čtyři zápasy, na
jarní část je nalosováno 6 zápasů. Solidní úroveň měly všechny
zápasy, výjimkou nebyl ani prohraný zápas v Humpolci, kde
musela do branky nastoupit na místo brankářky hráčka z obrany. Družstvo žen vyniká kolektivním pojetím hry, které je
doplněno osobnostmi v útočné řadě a kvalitním brankářem.
Předpokladem pro další zlepšení je účast hráček na trénincích,
popř. zapojení nových hráček.
Družstvo mladších žákyň převzala trenérka - Pavlína
Doubková, které s přípravou a vedením tréninků napomáhá Kateřina Katolická. Svým aktivním přístupem dokázaly rozšířit
počet nejmladších hráček na 26. Zvládnout takový tým ve dvou
není rozhodně jednoduché a vyžádá si hodně úsilí. Výsledky
družstva nejsou zatím na úrovni těch nejlepších, ale je zde konečně příslib toho, že pod kvalifikovanými trenéry vyrostou
z děvčat hráčky odpovídající úrovně.
Starší žákyně - trenér Pavel Doubek - v družstvu pokračuje dlouhodobá stagnace výkonnosti, odpovídající hráčské
základně a tréninkovým podmínkám. Družstvo je však schopno
v zápasech s výkonnostně stejnými soupeři svou bojovností
odehrát slušné výsledky. Je snaha do družstva zapojit i mladší
žákyně, ale jejich výkonnost zatím nedosahuje požadované
úrovně vinou tréninkového výpadku v letech minulých.
Letos se našemu oddílu národní házené podařilo zorganizovat turnaj starých pánů na domácím hřišti, kterého se zúčastnilo
i Olbramovické mužstvo. Toto družstvo se umístilo na 2. místě
a dále se účastnilo i dalších turnajů v Miroslavi a Vémyslicích.

V oddíle národní házené došlo v roce 2015 ke změnám
v jednotlivých družstvech. Družstvo "B" žen nebylo přihlášeno
do soutěže s tím, že část hráček přejde do družstva A. Z celkem
15 hráček ze soupisky B - družstva skutečně letos nastupují
v družstvu žen 4 hráčky. Zbývající hráčky ukončily, ať ze zdravotních, nebo jiných důvodů spolu s dalšími členy svoji činnost
v našem oddílu. Výsledkem je, že náš oddíl přišel celkem
o téměř 20 aktivních členů, tímto jsme také přišli o adepty na
další možné trenéry nebo funkcionáře, kteří by se jakýmkoli
způsobem chtěli do dění v oddíle zapojit. Nedostatek lidského
materiálu se projevuje ve všech našich družstvech a v žákovských kategoriích to platí dvojnásob.
Je zřejmé, že podmínky pro sportovní aktivity nejen v naší obci
nejsou jednoduché, nehledě na stále nížší úroveň tělesné aktivity
mládeže. Málokdo je schopen či ochoten obětovat svůj volný čas
jiné činnosti, než je zvyklý, a to ještě zadarmo. Pokud se nám v budoucím období nepodaří zapojit do činnosti v oddíle další členy,
pravděpodobně dojde k postupnému ukončení činnosti.
Národní házená v Olbramovicích nemá dlouhou historii, jakou se mohou pochlubit některé týmy, ale oddíl je životaschopný
a chceme-li, aby šel cestou dopředu, musíme se snažit o zapojení
širšího spektra aktivních členů a zlepšení podmínek pro hráče,
např. vybudováním společných kabin, pro využití házenkářským
i fotbalovým oddílem. Financování bylo přislíbeno naším hlavním spon zorem, Městysem Olbramo vice i přes sou časné
rozsáhlé investice v naší obci. Děkujeme.
Olympijský výbor ČR děkuje všem nejmenovaným trenérům a aktivním členům ve sportu.
Doubek P. NHO.

Jihomoravský oblastní přebor žen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Draken Brno B
SK Jiskra Humpolec
TJ Olbramovice
SK Autonot Jihlava
KNH Moravská Slavia Brno
TJ Miroslav

4
5
4
4
5
4

3
3
3
2
2
0

0
0
0
0
0
0

1
2
1
2
3
4

63 : 55
61 : 57
67 : 53
54 : 59
71 : 67
42 : 67

6
6
6
4
4
0

5
5
3
3
2
1

1
0
2
0
0
1

0
1
1
3
5
4

100 : 41
109 : 86
94 : 74
49 : 62
81 : 108
65 : 82

11
10
8
6
4
3

18
14
13
9
4
0

0
1
0
2
1
0

2
5
7
9
15
20

205 : 94
159 : 103
182 : 111
155 : 141
90 : 173
53 : 222

36
29
26
20
9
0

Pořadí nejlepších střelců soutěže
2. Štefaniková Veronika (Olbramovice)30 branek
5. Doubková Pavlína (Olbramovice)
21 branek
Jihomoravský oblastní přebor starších žákyň:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TJ Sokol Ostopovice "A"
TJ Miroslav
TJ Sokol Ostopovice "B" (MIMO S.)
TJ Olbramovice
TJ Jiskra Humpolec
TJ Sokol Vracov

6
6
6
6
7
6

Pořadí nejlepších střelců soutěže
9. Košíková Vendula (Olbramovice) 9 branek
Jihomoravský oblastní přebor mladších žákyň:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TJ Sokol Vracov
TJ Miroslav
Draken Brno
TJ Sokol Ostopovice
TJ Olbramovice
TJ Jiskra Humpolec

20
20
20
20
20
20

Pořadí nejlepších střelců soutěže
5. Holátková Markéta (Olbramovice) 47 branek
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Životní jubilea
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Pohyb obyvatel + statistika
Pohyb obyvatel + statistika
K 1. 1. 2015 bylo k trvalému pobytu
v městysi hlášeno1118 obyvatel.
Do 15. 12. 2015 se přihlásilo 25 obyvatel a odhlásilo 24 obyvatel.
Narodilo se 9 dětí a zemřelo 7 našich
občanů.
K 15. 12. 2015 máme 1121 obyvatel.
Obyvatelé dle stavu:
l 459 osob svobodných
l 506 osob ženatých/vdaných
l 87 osob rozvedených
l 69 osob vdov/vdovců
Průměrný věk obyvatel je 39 let.

V roce 2016 bude mít věk 80 a výše
celkem 29 osob, z toho:
80 let = 1 osoba
81 let = 2 osoby
82 let = 3 osoby
83 let = 5 osob
84 let = 5 osob
85 let = 2 osoby
86 let = 3 osoby
87 let = 2 osoby
88 let = 3 osoby
89 let = 2 osoby
91 let = 1 osoba

Matrika
Pod matriční úřad Olbramovice spadá 5 obcí. Za rok 2015 bylo zaevidováno
9 úmrtí a 19 svateb.
Radmila Hyblerová, matrika a evidence osob

Akce v Obřadní síni
Dne 1. září 2015 proběhlo slavnostní uvítání dvaceti dvou dětí, které nastoupily
do 1. třídy Základní školy v Olbramovicích.

Remiáš Jan
Ruibarová Božena
Rozmahelová Marie
Hybler Vladimír
Samková Bohumila
Králová Antonie
Konopka Vladimír
Novotná Vlasta

(leden - březen 2016)

Novotný Matěj
Holátko Ferdinand
Marek Jiří
Rous Ivan
Havelka Josef
Štefaniková Branka
Orlíčková Viktorie
Malý Antonín
Čech Lubomír
Hejda Lubomír
Iranová Miluše
Lišková Jiřina
Špringlová Zdenka
Konvalinková Růžena
Slámová Marie
Ambrožová Marie
Žáková Marie
Böhmová Bohumila
Čech Ludvík
Svatušková Antonie

75
81
82
84
81
82
87
81

let
let
let
let
let
let
let
let

83
75
70
70
70
81
80
70
70
84
81
75
75
89
83
70
86
70
75
85

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

Narozené děti
Vespalcová Karolína Lucie
Stehura Dominik

Úmrtí
Orlíček Arnošt
Koller Peter
Iran Vladislav
Klímová Ludmila
Rolinková Marta
Radmila Hyblerová,
matrika a evidence osob
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Zpráva o činnosti TJ Olbramovice - oddíl kopané
Víkendová utkání 7. a 8. 11. 2015 uzavřela posledním kolem podzimní část soutěží organizovaných Okresním fotbalovým svazem Znojmo ročníku 2015/2016. Fotbalová hřiště
osiřela a uloží se k odpočinku, začala zimní přestávka. Nastal
čas podívat se hlavně očima statistiky (neboť všechno ostatní je
subjektivní) na výsledky našich fotbalových mužstev.
Olbramovice A přezimují v tabulce III. B třídy na 3. místě
se ztrátou 4 bodů na Suchohrdly u Miroslavi a 6 bodů na podzimního lídra soutěže Vlasatice. Z odehraných 13 zápasů
10x vyhráli, 3x odcházeli ze hřiště poraženi, vybojovali tak
celkově 30 bodů. Přičemž se jim dařilo hlavně v domácím prostředí, kdy dokázali vyhrát všech 7 utkání, získat tak 21 bodů
se skóre 53 : 4. Venku je to půl na půl, z 6 zápasů 3 výhry 3
prohry, tedy 9 bodů a skóre 15 : 12. Svým soupeřům nastříleli
celkem 68 branek, což je nejvíce ze všech mužstev soutěže
a obdrželi 16. největší podíl na bilanci vstřelených branek má
Marek Světlík - 21, což ho řadí na 2. místo v souboji o krále
střelců (zatím 1. Jiří Tapšík - Oleksovice 24) dále Radim Čepera 9, Josef Balík 8, Jiří Čepera 7, Pavel Paračka 6, Katolický, Loskot 3, R. Světlík, Jedlička, Kraus 2, Svatuška, Doubek,
Kvasnička, Hauerland a Pešík po 1 brance. Tolik statistika
a přidám trochu toho subjektivního hodnocení. Už delší dobu
mluvíme o tom, že Olbramovicím by Okresní přebor slušel.
Myslím si, že je v silách tohoto mužstva vybojovat postup,
když ho budou všichni chtít vybojovat. Že to nebude lehké,
musí být každému jasné, jednoduše řečeno, bude třeba všechny jarní odvetné zápasy vyhrát a pokud mají postupové ambice Vlasatice nebo Suchohrdly, ani to nemusí stačit. Základ
k úspěchu v jarní části začíná už v přístupu hráčů k zimní přípravě…
Olbramovice B vedou s dvoubodovým náskokem IV. B
třídu před Skalicí a Loděnicemi. Z 11 odehraných utkání
7x vyhráli, 3x remizovali a 1x prohráli (hned v prvním zápase
v Tavikovicích). Se ziskem 24 bodů a skóre 37 : 18 tak zaslouženě přezimují na 1. místě. Na rozdíl od A mužstva se jim
o něco lépe (z hlediska tabulek doma/venku) dařilo na hřištích
soupeřů, kde dokázali získat 11 bodů z 6 zápasů, za 3 výhry
a 2 remízy, 1x prohráli se skóre 16 : 12. Doma odehráli 5 utkání, ve kterých 4x vyhráli a 1 remizovali a se skóre 21 : 6 získali
13 bodů. Nejvíce vstřelených branek má na svém kontě Jiří
Jedlička - 10, dále Kamil Loskot 7, Pepa Houba 6, Paračka,
Cihla 3, Kvasnička 2, Tauvinkl, J. Holas, Kučera, Mazur,
A. Novák po 1 brance. Po dlouhé době je pohled na tabulku B
mužstva výborný a pokud hráči budou pokračovat ve svých
výkonech i na jaře, možná bude mít výbor TJ na konci ročníku
o starost víc. Při představě možnosti postupu B do III. třídy,
A mužstva do Okresního přeboru, by to byly starosti jistě příjemné a mohly by vylepšit oslavu 70. let vzniku TJ Olbramovice. Ale to je ještě daleko…
Mužstvo dorostu hraje Okresní přebor pod hlavičkou Olbramovice/Vlasatice. V podzimní části sou těže odehrálo
11 utkání, ve kterých získalo 13 bodů za 4 výhry a 1 remízu,
6x utrpělo porážku. S pasivním skóre 23 : 29 to stačilo celkově

na 9. místo v tabulce. Doma odehrálo 6 utkání ve kterých 4x vyhrálo a 2x prohrálo, získalo tak 12 bodů, vstřelilo 17 branek,
obdrželo 8. Na venkovních hřištích se mužstvu vůbec nedařilo.
Z 5 utkání dovezlo jediný bod za remízu v Mramoticích, 4 utkání prohrálo. Vstřelilo 6 branek, obdrželo 21. Střelci: Sláma
6, J. Ondráček, Lechner 4, V. Heler 3, M. Ondráček 2, Černý,
Buršík, Vaculík, D. Karas po 1 brance.
Mužstvo žáků hrající Okresní soutěž B přezimuje na pěkném 3. místě tabulky. V odehraných 8 utkání nastřílelo svým
soupeřům 31 branek a obdrželo 28, 4 zápasy vyhrálo, 1x remizovalo a 3x odcházelo z hřiště poraženo, získalo tak 13 bodů.
Všechny body mužstvo získalo v domácích zápasech, ve kterých 4x vyhrálo a 1x remizovalo, se skóre 27 : 13. Zbylé 2 venkov ní zá pa sy pro hrá lo, vstře li lo 4 bran ky, obdrželo
15. Střelecky se dařilo Filipu Karasovi, kterého jeho výkony
vytáhly do výběru OFS Znojmo, dále se střelecky podíleli
R. Šimek 8, L. Svojsík 7, P. Nečas 2, Honz, Myška, V. Dejdar
po 1 brance.
Mužstvo starší přípravky hraje turnajovým systémem
Okresní skupinu C. Podle rozpisu odehrála přípravka18 utkání.
Oficiální stránky FAČR ani OFS Znojmo neuvádí na svých
stránkách tabulky přípravek.
Zhruba do konce roku 2015 mají hráči volno a od nového
roku začíná zimní příprava, ať už na umělém povrchu za školou, výběhy po okolí a nebo v případě nepříznivého počasí v tělocvičně. Budu se opakovat, ale pokud chtějí naši fotbalisté
udržet nebo vylepšit svoje postavení v tabulkách, případně se
radovat z postupu do vyšších soutěží, je nutné vzít zimní přípravu vážně a využít jí k nabrání potřebné fyzické kondice, neboť
bez té to opravdu nepůjde…
Rok 2016 bude pro naši organizaci významný z důvodu
souběhu několika významných výročí a tudíž i náročný na organizaci těchto událostí:
14. 2. 2016 - Valná hromada TJ Olbramovice10:00 hod v hostinci U Matesa
20. 2. 2016 - 10. Sportovní ples TJ Olbramovice,
hraje Jarda a Roman Band
9. 7. 2016 - 70. let od založení TJ Olbramovice
(program se připravuje)
6. 8. 2016 - 40. ročník tradičního turnaje Kontinentál,
večer Kristovy Léta
Sami vidíte, že kromě fotbalových zápasů, které budou mít
doufám náboj souboje o postup do vyšších soutěží, nabízíme
všem i jiné sportovně kulturní vyžití. Jen nás mrzí, že na tyto
akce nachází cestu na hřiště, případně do sálu U Matesa, čím dál
tím méně lidí.
Na závěr poděkování Úřadu městyse Olbramovice a všem
sponzorům za jejich finanční pomoc a funkcionářům včetně
trenérů za jejich práci a přání sportovcům i všem ostatním.
Šťastné a veselé Vánoce a mnoho zdraví do nového roku
2016.
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