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Okénko starosty

Úřad městyse
informuje

Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a začínají nejkrásnější svátky roku a to Vánoční svátky. Pro nás
dospělé začíná čas většího nákupního shonu, ale taky bilancování už skoro roku minulého. Doufám, že si najdete trochu času na přečtení našeho zpravodaje.
Rád bych Vás informoval a trochu popsal rok 2017 z pohledu pracovních, investičních a přípravných činností městyse Olbramovice.
Rok pro nás začal přestavbou sociálního zařízení na úřadu městyse Olbramovice
a částečně také v restauraci Pod věží. Bylo potřeba vyměnit vadné kanalizační potrubí
a zrekonstruovat vodovodní řad. Na budově úřadu jsme opravili vchod do půdních
prostor. Hospodářské budovy ve dvoře úřadu do letošního roku nebyly zapsány na katastru nemovitostí, proto jsme nechali vypracovat dokumentaci k pasportizaci stavby
a podali návrh na zapsání hospodářské budovy do listu vlastnictví pro městys Olbramovice. V roce 2018 se bude měnit na této budově střecha, vazba a opravovat omítky.
Některé stěny nebyly ani nikdy omítnuté. Na začátku roku byly dobudovány některé
stoky splaškové kanalizace a dokončeno připojení budov v majetku městyse na kanalizační řad. Na připojené budovy máme uzavřenou smlouvu o odběru odpadních vod
s provozovatelem, jen nám zbývá dokončit přípojku na požární zbrojnici.
Na začátku jara Vám byl doručen dotazník, který sloužil jako podklad pro zpracování strategického plánu rozvoje městyse. V tomto dotazníku se měl možnost každý
občan vyjádřit a dle svého pohledu, upřednostnit priority investic do rozvoje městyse.
Touto cestou bych velice rád poděkoval všem občanům, kteří si našli čas, dotazník vyplnili a zapojili se do tvorby závazného dokumentu. Je to směrodatný dokument i pro
příští zastupitelstvo.
Po dvouletém snažení se nám podařilo dohodnout s firmou E-ON na potřebnosti
a nutnosti přeložení nadzemního vedení nízkého napětí pro domácnosti na zemní vedení. Celá tato akce bude na náklady firmy E-ON a na nás bude vybudování nového
veřejného osvětlení v celém městysi, nových osvětlovacích stožárů a rozvodů veřejného rozhlasu. Závazné vyjádření o přeložce jsme obdrželi na úsek od úřadu městyse Olbramovice k mateřské školce, celou ulici ke Kubšicím a sklepní uličku. Na
přeložce se začalo pracovat již letos, a to od úřadu ke kostelu. Tímto projektem se
celkově změní velká část Olbramovic. Na tento úsek máme již vypracován projekt
s vydaným stavebním povolením na rekonstrukci chodníků, výstavbu podélného
parkovacího stání pro osobní automobily, osvětlená místa na přecházení, nové autobusové zálivy pro dva autobusy v každém směru. Pro tuto akci jsme vykupovali části
pozemků soukromých vlastníků, na kterých již v minulosti byl chodník vybudován.
Opět bych rád poděkoval všem občanům, kteří části svých pozemků prodali městysi
a umožnili tak vý znamnou investici do ob novy chod níků, vzhledu městyse
a položení zemního kabelového vedení. V některých částech Olbramovic (Lidměřic) se díky ochotě občanů s prodejem části pozemků pro potřeby městyse budou budovat chodníky v místech, kde nikdy nebyly. Každý odkup i části pozemků byl
náročný a zdlouhavý, ale jak jsem napsal výše, díky Vám občanům se zvýší bezpečnost, vzhled a vybavenost městyse.
Na začátku roku jsme byli nuceni vykácet zbytek topolů na fotbalovém hřišti. Tyto
stromy svým stavem ohrožovaly bezpečnost všech návštěvníků hřiště, ale i okolních
poblíž stojících nemovitostí. Výtěžek z prodeje dřeva byl součástí financování nové
výsadby stromořadí fotbalového hřiště.
Čím dál tím více vzrůstá zájem občanů o třídění domovního odpadu. V příštím
roce se budeme snažit tyto služby rozšířit o nádoby na tříděný odpad - plast a papír,
které bychom Vám rádi dodali do každé domácnosti. Vše se ale bude odvíjet od úspěšnosti získání dotace.
Letošní rok byl bohatý na uskutečněné kulturní nebo sportovní akce, které pořádaly různé organizace. Chtěl bych poděkovat všem organizátorům za jejich čas, úsilí při
organizování a pořádání těchto akcí.
Vážení občané přeji Vám jménem zastupitelstva městyse Olbramovice, zaměstnanců úřadu a mým krásné a klidné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví a štěstí
v novém roce 2018.
R. H.
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Úřad městyse Olbramovice
Pracovní doba:

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

700 – 1700
700 – 1500
700 – 1700
700 – 1500
700 – 1200

Oznámení o uzavření kanceláří
úřadu městyse Olbramovice
ve dnech
od 22. 12. 2017 do 1. 1. 2018
pro veřejnost z důvodu čerpání
řádné dovolené.
Placení místních poplatků za
odpady a psy
Oznamujeme, že poplatky za odpady a psy se bu dou vy bí rat až od
poloviny ledna 2018.
Zároveň upozorňujeme, že splatnost poplatku za psy je do 30. 4. 2018
a splatnost poplatku za odpady je do
30. 6. 2018.

Oznámení
Vážení přátelé,
po dlouhých úvahách vám musím
s politováním oznámit, že jsem se po řadě
let rozhodl k 31. 12. 2017 ukončit svou
praxi ve vaší obci. Důvodem je narůstající administrativa a v neposlední řadě také
zavedení e-receptů. S ohledem na uvedené je již v nelidských silách absolvovat
každodenní "kolečko" po několika ordinacích a splnit veškeré legislativní povinnosti.
Nadále pro vás zůstává v provozu ordinace v Pohořelicích, kde vás vždy rád
uvítám.
S úctou
MUDr. Pavel Kosek

Poděkování
Poděkování od Honzíka Novotného
Jménem rodičů Honzíka Novotného
z Olbramovic bych chtěla poděkovat
všem sponzorům, kteří se podílí svými
příspěvky na pořádané veřejné sbírce vedené Městysem Olbramovice.
Díky Vám se Honzíkovi, ale i jeho rodině, zpříjemnil běžný životní standard.
Všem Vám patří velké díky.
Správce sbírky: J. Š.
Olbramovický zpravodaj 2/2017

Volby

Navštivte knihovnu

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky v Olbramovicích
ve dnech 20. – 21. 10. 2017
Z celkových 926 voličů přišlo volit 500 občanů, což je 54 %.
Z celkového počtu 500 odevzdaných volebních lístků bylo platných 497 hlasů.
V našem městysi zvítězila strana:
ANO 2011 - s počtem 165 hlasů - 33,19 %
Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura - 95 hlasů 19,11 %
ČSSD - s počtem 52 hlasů - 10,46 %
KSČM - s počtem 42 hlasů - 8,45 %
Česká pirátská strana - s počtem 30 hlasů - 6,03 %
ODS - s počtem 29 hlasů - 5,83 %
KDU ČSL - s počtem 27 hlasů - 5,43 %
Další podrobné informace naleznete na webových stránkách
www.volby.cz.
Děkujeme voličům za účast.
Volba prezidenta republiky
1. kolo se uskuteční
dne 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a dne 13. ledna 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Vážení spoluobčané, kteří jste ještě nebyli v prostorách
obecní knihovny, přijďte se podívat a prohlédnout si, jak jsou
krásně opravené. Nové jsou i regály a roz mís tění knih
a časopisů.
Při té příležitosti si jistě vypůjčíte některou z asi dvou a půl
tisíce titulů, které jsou v knihovně k dispozici. Vezměte s sebou
i svoje děti. Četba knih, i když se to v dnešní době zdá už poněkud zastaralé, je tou nej lep ší vý cho vou a také sou čás tí
všeobecného vzdělání. Určitě si vyberou zajímavou a poutavou
knížku a rádi se budou k četbě vracet.
Je možné zajistit jakýkoliv titul. Pokud není k dispozici
v naší knihovně, lze ho získat výměnným fondem z okresní
knihovny ve Znojmě, případně i z jiných obcí. Již nyní je možné
v knihovně zapůjčit pěkné tituly ze znojemské knihovny.
Knihovna je otevřena pro veřejnost každé pondělí a středu
v době od 16,00 do 18,00 hodin, případně je možno se domluvit
s knihovnicí na jiném termínu. Informace můžete získat na
strán kách městyse www.mestys-olbramovice.cz. v oddíle
knihovna, nebo přímo na adrese
www.knihovnaolbramovice.webk.cz,
kde si můžete v části fotogalerie prohlédnout i nějaké fotky.
Součástí kultury v obci je také péče o její vzhled. Poděkování za pěknou celoroční výzdobu před horní prodejnou Coopu
patří Lukáši Honkovi, který vždy odvede vkusnou zahradnickou práci.
Pěkné Vánoce, pohodu a spokojenost v novém roce 2018
přeje knihovnice Milada Čechová a těší se na Vaši návštěvu.

2. kolo se uskuteční
dne 26. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a dne 27. ledna 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Místem konání volby ve volebním okrsku Olbramovice je
volební místnost Obřadní síň, Olbramovice č. p. 23.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede
dnem voleb hlasovací lístky.
Po dobu voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Informace z farnosti
Milí přátelé,
rád bych vás na sklonku adventu seznámil s programem
svátečních bohoslužeb. Letos se sešla 4. adventní neděle se
Štědrým dnem, takže v neděli 24. 12. bude bohoslužba v 10 hodin ráno a večer ve 22 hodin "půlnoční". V pondělí, o slavnosti
Narození Páně, bude mše svatá v 10 hodin. Stejně tak potom
o týden později 31. 12. a na Nový rok, který slavíme jako svátek
matky Boží, bude bohoslužba v obvyklém čase - v 10 hodin.
Předpokládám, že i letos bude 27. 12. v 18 hodin žehnání vína.
A pár dalších informací. Podařilo se dokončit práce v přízemí fary, pořídila se nová kuchyňská linka a opravilo se, co bylo
potřeba po položení nové kanalizace. Všechno jsme pořídili
z vlastních zdrojů, zprávu o hospodaření sdělím některou lednovou neděli v kostele. Ale vedeme si poměrně dobře.
Olbramovický zpravodaj 2/2017

Chtěl jsem po novém roce začít s dalším během kurzu Alfa,
ale rozbíhají ho v Loděnicích. Protože jim s tím budu vypomáhat, tak ještě počkáme… kdyby někdo chtěl, je možné zúčastnit
se Alfy i v Loděnicích.
O společném vystoupení naší a vedrovické scholy už jsem
psal - bylo to nádherné. Chtěl bych opět moc poděkovat našim
zpěvákům nejen za krásný zpěv, ale i starost o kostel. Stejně tak
mnoha dalším. Jmenovitě poděkuji v kostele během svátků. Dík
samozřejmě patří všem za vytváření společenství, za modlitby
a jakýkoliv přínos k životu farnosti.
Přeji vám radostné a pokojné svátky Kristova narození a do
Nového roku hodně zdraví, štěstí, radosti a Božího požehnání.
Těším se na viděnou!
Váš farář Jan Fiala
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Ze života školy
S blížícím se koncem roku přichází u většiny lidí doba bilancování a rekapitulace. Takové ohlednutí se za minulým rokem
je na místě i v případě života na naší škole. Život na škole je velmi různorodý a pestrý, takže v dnešním ohlédnutí není možné
připomenout vše. Pokusím se shrnout alespoň některé činnosti
a akce. Podrobné informace o činnosti školy si můžete přečíst
na internetu: http://zsolbramovice.webnode.cz/. Najdete zde
i fotografie z nejrůznějších školních akcí.
Od února 2017 probíhá na ZŠ evropský projekt s názvem
Evropa, vzdělávání, škola. Projekt by měl přispět ke zkvalitnění
výchovně vzdělávacích a materiálních podmínek ve vyučování.
Dává také možnost využít služeb sociálního pedagoga, který do ZŠ pravidelně podle potřeby dojíždí. Z projektu je hrazen
i školní asistent, kterým je Alžběta Marcinová, dále 3 kroužky
doučování a kroužek čtenářského klubu pro 1. stupeň.
Škola také podala žádost o dotaci na modernizaci odborné
učebny chemie a bezbariérovost ZŠ a MŠ Olbramovice. Očekávané celkové náklady projektu jsou 2 759 541,45 Kč. Výše
dotace je 2 483 587,30 Kč.
K drobným změnám, především co se týká personálního obsazení, došlo v MŠ. Zástup za mateřskou dovolenou ukončila
Lucie Stehlíková. Dále skončil pracovní poměr Anny Ruibarové jako asistentky a učitelky Ilony Mičkové. V září se vrátila
paní učitelka Jana Bauerová a Petra Kafková. Na základní školu
nebyli přijati žádní noví zaměstnanci. K 28.12. 2017 odchází na
zasloužený odpočinek pan školník Josef Hybler. 1.1 2018 nastupuje na místo školníka pan Jaroslav Zelníček.
Základní školu letos opustilo 14 žáků 9. třídy. Do školního
roku 2017/2018 nastoupilo 12 žáků 1. ročníku.
V listopadu se uskutečnilo metodické setkání vyučujících
6. třídy s pedagogy z okolních škol, jejichž žáci k nám z 5. ročníku nastoupili. Smyslem tohoto neformálního setkání bylo
předávání informací a požadavků na učivo a dovednosti, které
by měli mít žáci přecházející k nám na 2. stupeň ZŠ.
Výchovně vzdělávací proces na ZŠ je již tradičně zpestřen
různými akcemi, programy a výlety. O některých z nich si
můžete přečíst v dalších článcích. Všichni žáci se mohli zapojit
do sběru kaštanů a papíru. Na začátku roku jezdili žáci
3. a 5. ročníku na plavání, na únor je naplánován lyžařský kurz
a na červen škola v přírodě pro žáky 1. stupně. Již v září si žáci
4. třídy zopakovali pravidla bezpečnosti na dopravním hřišti
v Miroslavi.V rámci primární prevence proběhly na škole tyto
programy: právní vědomí, kyberšikana a netolismus pro vybrané třídy.
Žáci 1. i 2. stup ně se pod vedením pana ředitele zú častnili
několika oblastních spor tovních turnajů - v ko pané, florbalu
i ve futsalu, kde byli úspěšní zejména v nejmladších katego riích. Těm starším se už i přes velkou snahu a sportovní nadšení
tolik nevedlo. Stávající tělocvična školy je totiž pro tyto sporty
svou velikostí nedostatečná. Nezbývá nám než doufat, že se
tento stav brzy vyřeší třeba stavbou víceúčelové haly.
Z kulturních programů to byl hudební koncert a návštěva divadla. Ješ tě v pro sin ci si děti po slech nou kon cert žáků
ZUŠ Moravský Krumlov. K tradici už patří nadílka Mikuláše
na ZŠ i MŠ a vystoupení dětí v kostele, které proběhne v neděli
17. prosince v 16 hodin.
I v tomto školním roce se bude konat ples - 2. 2. 2018. Ples
pořádáme s úřadem městyse Olbramovice a bude opět zahájen
předtančením žáků 9. ročníku pod vedením paní učitelky Kellnerové.
Ředitelství ZŠ přeje všem svým zaměstnancům, žákům
školy i jejich rodičům klidné prožití vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví a životní pohodu.
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Matematické soutěže

Žáci ZŠ a MŠ Olbramovice se zapojili do různých matematických soutěží. Ti nejlepší pak naši školu reprezentovali
v okresních kolech. V Pythagoriádě jsme měli dokonce tři zástupce: Jaruška Holasová se umístila na 5. místě, Markétka
Řezníčková na 7. místě a Míša Novotný na 11. místě. V soutěži
Matematická olympiáda se Ivetka Bognerová umístila na 9. místě. V soutěži Matematický klokan se v rámci okresu umístila
Anička Nečasová na 7. místě. Všem žákům děkujeme za dobrou
reprezentaci a přejeme jim, aby je matematika i nadále bavila.
Marie Martináková

Pěvecký sbor ZŠ Olbramovice
Na naší základní škole působí už léta pěvecký sbor. Každoročně ho tvoří přibližně dvacet dětí od třetí do deváté třídy.
Během roku se připravujeme na dva hlavní programy - zimní
a jarní. S jarním programem vystupujeme převážně při oslavách
Dne matek v Olbramovicích a Branišovicích. Zimní vystoupení
máme letos tři. Poprvé v tělocvičně u příležitosti rozsvícení vánočního stromu, kde se letos sešlo opravdu hodně diváků.
Občanský spolek Kaňka připravil tuto akci na první adventní neděli 3. 12., kdy děti odeslaly poštu Ježíškovi, odnesly si drobnou
pozornost a malé občerstvení pro děti i dospělé jistě přišlo všem
v zimě vhod. Kromě poslechu vánočních písní jste si mohli také
zakoupit na prodejní výstavce některý z vánočních výrobků.
Další vystoupení nás čekalo v neděli 10. 12. v Kubšicích, kde
každoročně pomáháme vítat Mikuláše písničkami a básničkami
spolu s dětmi z prvního stupně. Bohužel se nás - zpěváků dostavilo velice málo. Proto bych chtěla moc poděkovat všem, kteří si
udělali čas a jistě tak narušili svůj obvyklý program, aby do Kubšic přijeli. Obzvlášť chci poděkovat rodičům přespolních dětí
z Vedrovic a Branišovic, že byli ochotni děti přivézt. Můžete mi
věřit, že není příjemným překvapením zjistit, že polovina účinkujících se nedostaví. Ať už z nemoci nebo bez vysvětlení.
V neděli 17.12. nás čeká vánoční koncert v olbramovickém
kostele. Přijďte si poslechnout řadu vánočních písní, koled
a básniček, zapomenout na všední starosti a nasát vánoční atmosféru letošních Vánoc. Přeji Vám všem krásné Vánoce
a klidné, spokojené svátky.
Olga Čiháčková

Plesová sezona se blíží
Po vánočních svátcích a Silvestru nastane čas plesů, čas
krásných šatů, příjemné hudby a vybraného chování. Samozřejmě i naše škola opět pořádá tradiční ples v pátek 2.února
2018. Žáci deváté třídy nacvičují předtančení a další přípravy
jsou v plném proudu. Lístky budou koncem ledna k zakoupení
na obecním úřadě u paní Šidlové.
Přijďte si zatančit a dobře se pobavit.
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Zprávičky ze 3. třídy
Prázdniny utekly jako voda, ale třeťáčci se s vodou setkali
hned od září, kdy pravidelně ve čtvrtek jezdili společně s 5. třídou na výuku plavání. Každý se stal plavcem a jeho výkon byl
oceněn Mokrým vysvědčením.
Za krásného slunečného dne jsme se vydali na Cvičení v přírodě. Naše cesta vedla podél potoka do Branišovic k rybníčku,
kde na nás čekalo připravené ohniště. Protože nám po cestě vyhládlo, opekli jsme špekáčky a pak jsme soutěžili, hráli si a povídali.
K podzimu patří Dušičky, a proto ani my jsme nezapomněli
na ty, kteří už nejsou mezi námi a vydali se na hřbitov v Olbramovicích zapálit svíčku.
Adventní čas, nejkrásnější doba čekání na Vánoce. My jsme
si ji zkrátili vytvářením a výrobou andělů, svícnů, zápichů, svíček, čajů, které jsme pak prodávali na jarmarku při rozsvěcování stromku u školy. Děkujeme rodičům, kteří se přišli podívat
a podpořili naši snahu.
5.12. je datum, kdy každoročně ve škole chodí Mikuláš s andělem a čertem. Děti zazpívají písničku, zarecitují a odměnou je
jim balíček sladkostí.
Přejeme všem občanům krásné a klidné Vánoce, do nového roku štěstí, zdraví, pohodu a lásku.
Mgr. Hana Lukasová
+ žáci 3. třídy ZŠ Olbramovice

Všichni uchazeči na střední školy museli projít jednotným testem
Povinnými testy z českého jazyka a literatury a z matematiky museli projít všichni uchazeči o obory na středních školách.
Ze základní školy se to týkalo 11 uchazečů a všichni byli úspěšně přijati. Na učební obory se zkoušky neskládají.
Co by poradili absolventi ZŠ mladším spolužákům? Připravujte se poctivě už od září, aby vás nezaskočily nezvyklé typy
úloh nebo zadání. Vyvarujete se stresu z neznámého.
Není lehké v patnácti rozpoznat svoje zájmy, zaměření a vy-
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brat si tak, aby je povolání bavilo. Podle čeho uchazeči vybírali
školu? Řídili se dojmem, který na ně udělala budova, zařízení
a učitelé při návštěvě školy ve Dnech otevřených dveří, také
byli ovlivněni staršími spolužáky, kteří už na škole studují a recenzemi o škole.
Všem našim žákům přeji, aby je život bavil a měli radost ze
své práce.
Hana Dancingerová
výchovný poradce ZŠ Olbramovice
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O tom, že knihy jsou němí učitelé
... Byla zima a celá krajina byla posypána bílou peřinou. I jeden do meček na konci vesnice odpo číval pod sněhovou
nadílkou. A v tomto domečku bydlelo malé děvčátko se svým
bratříčkem a rodiči. Maminka s tatínkem chodili do práce a děti
si často musely hrát samy. O to víc si ale vážily chvíle, kdy se
každý večer těšily ve svých postýlkách, až je maminka s tatínkem vezmou do pohádkové říše, kdy všichni spolu zažijí
nejrůznější dobrodružství. Byla to právě tato chvíle, která se
každodenně zapisovala do srdce. Vrývala se každičký den
hlouběji do duše dítěte i do duše rodiče. Tato chvíle, tento
okamžik, byla každodenní jistota, na kterou se všichni čtyři
mohli po celodenním shonu těšit. Tento rituál si společně vytvořili a patřil jen jim. Čas plynul, z dětí se stali dospělí a rodiče
zestárli. A když jako dospělí měly tyto dvě děti svoje děti, vytvá ře ly pro ně ty stej né chví le, kte rých si na svých
vzpomínkách z dětství tak moc vážily. A když pak vzpomínaly
na rodinných sešlostech na zážitky, na které tak rádi vzpomínají, byly to právě ty okamžiky, které trávily se svými rodiči při
četbě před spaním... .
Za kolektiv Mateřské školy v Olbramovicích Vám ze srdce
přeji, abyste nejen v tomto zimním vánočním čase nalézali ve
svých domovech každý den to tajemné a významné kouzlo ro-

dinného štěstí. Uvědomte si prosím, že čas zastavit nelze a vaše
děti už nikdy nebudou menší. Proto prožívejte každičkou chvíli jako velký dar, který nám byl dán životem.
Krásné a láskyplné sváteční dny!
Za kolektiv učitelek Bc. Petra Kafková

Mikuláš 2017
5. 12. 2017 jsme jako každá devátá třída
uspořádali pro mladší žáky Mikulášskou
nadílku. Jen co jsme všichni ráno přišli do
školy, začali jsme se chystat, protože jsme
měli naspěch. Po prvním zvoněním jsme šli
do 4. a 5. třídy, kde jsme se teprve naučili,
jak na to. Poté jsme se vydali, už s větším
sebevědomím, do 3., 2. a 1. třídy, kde se
nám to docela povedlo.
Dále jsme se rozdělili a polovina z nás
šla do školky a jídelny. Tam nás uvítaly
hodné děti. Potom jsme navštívili paní kuchařky v naší školní jídelně. V nepříznivém
počasí jsme se vrátili do školy. Po krátké
přestávce následovala 7. a 8. třída, kde
jsme se konečně pořádně vyřádili. V 8. třídě tr pě li nej víc. Po kra čo va li jsme do
poslední 6. třídy. I tam byly zlobivé děti,
a proto dostaly, co jim patří.
Celý den jsme si moc užili, spoustu dětí
potěšili, ale i vyděsili. Po pečlivém úklidu
jsme se znaveni vydali domů. Druhý den jsme byli po včerejším

výkonu velice vyčerpaní, ale spokojení.
Devátá třída Olbramovice

Čtenářský klub
V letošním školním roce se žáci 2. ročníku zapojili do Čtenářského klubu. Jedná se o mimoškolní vzdělávací aktivitu
v rámci projektu Evropa, vzdělávání, škola. První část (šablona) začala u těchto dětí již v 1. třídě v 2. pololetí. Cílem tohoto
projektu je rozvíjet čtenářskou gramotnost u dětí, naslouchat
a porozumět čtenému textu, vhodně vybírat knihy dle úrovně
čtenářských dovedností, žáci si vzájemně doporučují knihy.
Součástí každého klubu je rozhovor o domácí četbě, případně
o četbě v rámci klubu. V první šabloně jsme společně v dílně
hlasitého čtení přečetli knihy Zlatá brána, Bajky, Zatoulané
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štěňátko, Hádanky a tajenky, Zvířátka moji přátelé.
V současné době probíhá druhá část. Zapojeno je 8 žáků.
Svoji činnost také zaznamenávají děti do Klubových zápisníčků, které jsme si v úvodu zhotovili. Nejvíce ke čtení lákají
příběhy o zvířátkách i o dětech. Od začátku školního roku děti
přečetly knihy Kocourek se vrací, Nevšední příběhy I., Nevšední příběhy II., Zrzečka pod hvězdami. Na konci každé hodiny
probíhá vlastní hodnocení žáků i učitele. Čtenářské dovednosti
u dětí se rozvíjí a tím i kladný vztah ke knize.
Mgr. Dana Šidlová
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Školní výlet do Vranova nad Dyjí
Ve čtvrtek 22. 6. 2017 jsme s naší třídou byli na výletě. Po tom, co jsme přijeli, jsme šli do Vranovského zámku. Paní průvodkyně nás provedla zámkem a řekla nám hodně zajímavých informací.
Když jsme šli dále, viděli jsme vojenské bunkry. Cestou jsme doplňovali pracovní list a vyšla
nám tajenka: Perla Podyjí. Poté jsme šli do města, kde jsme si mohli koupit zmrzlinu nebo něco
jiného. Pokračovali jsme dál v cestě a dorazili na místo. Teď jen hodinu počkat než dorazí loď.
Po nějakém čase plavby jsme se otočili a pluli zpátky. Z lodi jsme vystoupili na jiné zastávce.
Bylo tam pár obchodů. Většina z nás si koupila ledovou tříšť. Ti, co měli modrou malinu, měli
modré zuby a jazyky, takže jsme se pobavili. Potom se šlo koupat. Někteří měli plavky a šli dál,
jiní, co neměli plavky, byli na břehu a močili si nohy. Pak už čekala jen dlouhá cesta domů.
Byl to skvělý výlet, i když mi bylo trochu líto, že jsme si nemohli sami vybrat, kam pojedeme.
I přes to jsem si to moc užila a těším se na příští třídní výlet.
Tereza Bučková

Dne 22. 6. 2017 naše třída vyrazila na výlet. Vyjeli jsme v 7:30 od školy směr Vranov nad
Dyjí, kde nás vyložil autobus.
První cíl byl zámek, který
měl zajímavou historii, cestou
na něj jsme plnili úkoly, a pak
jsme šli směrem na zpět do města, kde jsme po cestě vyplňovali
zbytek úkolů. Ve městě jsme si dali zmrzlinu, která byla moc dobrá.
Druhý cíl byl parník, na něj jsme čekali hodinu a čekání jsme si
zpříjemnili hraním hry Hádej kdo, u které jsme se zasmáli. Parník
se jmenoval Poseidon, cesta trvala cca 1 hodinu. Na lodi příjemně
foukalo a mnozí z nás se stihli i opalovat.
Za odměnu nás paní učitelka vzala na pláž k vodě, kde se mi moc
líbilo, i když jsem se trochu bála. Hráli jsme kohoutí zápasy a házeli
si s míčkem. Celý výlet se mi moc líbil, i když jsem zpočátku brblala,
protože se mi moc nechtělo šlapat. Určitě bych jela i příště.
Nikola Gigimovová

Dne 22. 6. 2017 naše třída vyrazila na náš školní výlet do Vranova nad Dyjí.
Před půl osmou jsme nasedli do autobusu a vyjeli. Jakmile nám
autobus zastavil, vyrazili jsme s mapou v ruce, kterou nám paní
učitelka rozdala, po žluté turistické značce po Kozí stezce.
První větší zastávkou byl Vranovský zámek, kde nám paní průvodkyně ukázala interiéry zámku. Na zámku se mi moc líbilo.
Dalšími zastávkami byla studánka, bunkry, kaple, socha, škola
a vyhlídka. Poté jsme vyšli po silnici přes les a po polní stezce k zastávce parníku, který pro nás přijel ve 13:00. Vezl nás hodinu po
vranovské přehradě, ve které jsme se následně i vykoupali.
Celý výlet se mi moc líbil, ale nejlepší bylo koupání v přehradě.
Iveta Bognerová.

Informace školní jídelny
V současné době školní jídelna Olbramovice vaří pro ZŠ a MŠ Olbramovice
a MŠ Branišovice. Denně připravíme
v průměru 260 obědů, 50 přesnídávek
a 35 odpoledních svačinek pro děti mateřské školy Olbramovice. Naší snahou je
udržení stálé kvality připravovaných jídel dodržováním tradičních recep tur
a výběr kvalitních surovin v rámci tolerance spotřebních balíčků a výživových
parametrů.
Od 1. ledna se zvyšuje cena obědů
z důvodu zdražování potravin a potravinář ských su ro vin. Nové ceny pro
strávníky:
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Mateřská škola 3 - 6 let:
Přesnídávka
9,00 Kč
Oběd
16,00 Kč
Svačina
7,00 Kč
Celkem (celodenní) 32,00 Kč
Mateřská škola 7 let:
Přesnídávka
9,00 Kč
Oběd
20,00 Kč
Svačina
7,00 Kč
Celkem (celodenní) 36,00 Kč
Základní škola - oběd
7 - 10let
20,00 Kč
11 - 14let
22,00 Kč
15 a víc
24,00 Kč
Cizí strávníci
50,00 Kč

Recept na něco dobrého na vánoční stůl:
Oříškové hrudky s kukuřičnými lupínky
100 g čokolády
30g 100% tuku, rozpustíme.
20g strouhaného kokosu
20g strouhaných ořechů
20g rozdrcených lupínků
Přidáme sekané ořechy, lískové ořechy, smícháme. Tvoříme hrudky, které
dáváme do košíčků.
Krásné prožití svátků, hodně zdraví
a klidných chvil v novém roce 2018.
Doubková Jitka, vedoucí ŠJ Olbramovice
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Vyhodnocení soutěží na ZŠ

Kaňka informuje
Peklo na Zemi

Ti nejlepší ve školním roce 2016/2017
Závěr školního roku na základní škole je spojen s vyhodnocením řady
soutěží. Jednou z nich je tradiční sběr papíru. Letos jsme celkem nasbírali rekordních 13692 kg papíru. Sbírali jsme také kaštany, kterých bylo celkem
1397 kg.
Umístění
Sběr papíru
1. místo - Jaroš Jan (3. třída) - 2210 kg
2. místo - Loskot Dominik (3. třída) - 1088 kg
3. místo - Melkus Matěj (1. třída) – 519 kg
Sběr kaštanů
1. místo - Jaroš Jan (3. třída) – 247 kg
2. místo - Veselá Viktorie (2. třída) – 126 kg
3. místo - Haker Matěj, Kratochvíl Petr, Hakerová Eliška (4. třída)
- každý 93 kg
Odměnou pro nejlepší byly poukázky do cyklosportu v hodnotě 500 Kč,
300 Kč a míče. Jan Jaroš navíc ještě obdržel kufřík her.
Sdružení rodičů při základní škole Olbramovice již posedmé vyhlásilo
celoškolní celoroční soutěž pro všechny své žáky "Olbramovický tolar" soutěž, jež si dává za cíl odměnit všechny aktivní žáky této školy, kteří
úspěšně prezentují naší školu na veřejnosti.
Jejím vítězem se ve školním roce 2016/2017 stala žákyně 9. třídy Marie
Mikolášová. Čím si získala toto vítězství? Účastnila se mnoha soutěží, řady
hudebních, tanečních a kulturních vystoupení, zapojila se do příprav Dne
Země, Dne dětí, mikulášské nadílky, sbírala papír.
Na druhém místě se umístila Iveta Bognerová (7. třída) a na třetím místě
Vendula Košíková (9. třída). Všechny byly za svou aktivní účast a reprezentaci školy odměněny opět peněžními poukázkami do cyklosportu v hodnotě
1000 Kč, 500 Kč a 300 Kč.
Odměněni byli také nejlepší celotřídní sběrači tolarů: Matěj Melkus (1. třída), Oldřich Horčica (2. třída), Jan Jaroš (3. třída), Diana Dvořáčková (4. třída),
Roman Daňhel, Lukáš Dvořák, Adriana Mazurová, Lucie Švajgrová, Adéla
Vávrová (5. třída), Jaroslava Holasová (6. třída), Dominika Brázdová (8. třída).
Ani ostatní nepřišli zkrátka. Již 2. června obdrželi všichni žáci této školy
u příležitosti Mezinárodního dne dětí olbramovické tolary, za které si mohli
nakoupit různé sladkosti. Celkem bylo rozdáno 796 tolarů, každý v hodnotě
4 Kč. Všechny ceny do soutěží poskytlo SR při ZŠ Olbramovice.
Všem odměněným blahopřeji a ostatním přeji mnoho sil do dalšího zápolení v příštím školním roce.
Mgr. Ivana Vaculíková
8

Jak jsme informovali již v minulém vydání
Zpravodaje, na krásnou květnovou sobotu byl naplánován a poté také uskutečněn výlet. Protentokrát
nás Kaňka vzala na prohlídku dvou protipólů - kostela a pekla. Jako první byl na řadě kostel sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře. Této památky jsme
dosáhli po necelých dvou hodinách jízdy autobusem. Bylo velmi dobře, že jsme mohli protáhnout
nohy, trošku se projít a přitom si prohlédnout tuto
kulturní památku. Hlavním cílem cesty je ovšem
vyhlášené a celosvětově unikátní "Peklo Čertovina" v Hlinsku. Tento zábavní komplex se rozkládá
na pěti patrech, která sahají 12 metrů pod zem a nad
povrchem je dalších 8 metrů. Prohlídka začíná uvítáním starého čerta u pekelné brány. Potom se
všichni návštěvníci po skupinách vydávají dovnitř.
Viděli jsme čertí školu, trůnní sál i se samotným Luciferem, trapírnu a spoustu dalších pekelných
místností. Někteří z nás se zde opravdu báli. Pro
malé osvěžení byl otevřen pekelný šenk. Celý den
jsme strávili naprosto úžasným způsobem a všichni, kteří s námi nebyli, opravdu o moc přišli.
Za Kaňku - F. Š.

Dětský den

Oslavy Dětského dne letos připadly na 17. června. Na tento den zájmový spolek Kaňka naplánoval
zábavní program pro malé i velké na místním hřišti.
Zde již od časného rána započaly přípravy, abychom v 10 hodin mohli přivítat první návštěvníky.
A co na ně čekalo? I tentokrát se nám podařilo zorganizovat opravdu bohatý program. Posuďte sami.
Ukázka založení požáru i jeho uhašení s prohlídkou
techniky profesionálních hasičů, projížďky na koních, vyhlídkové jízdy retrotraktorem, střelba ze
vzduchovek na terč, vyrábění malých dárečků
a mnoho dalších, převážně sportovních aktivit. Jelikož s prázdným břichem se nic pořádného dělat
nedá, bylo pro všechny připraveno občerstvení
v nebývale pestrém rozsahu: maso na kotlíku, párky
v rohlíku, točená zmrzlina a jasný favorit dne smažené hranolky. Bohužel nám počasí zrovna nepřálo, ovšem myslíme, že se zde strávený den
dětem líbil. Rádi bychom poděkovali všem, kteří
nám po mohli při zajištění pro gramu. Jsou to
manželé Žitní, manželé Kvapilovi, hasiči z Moravského Krumlova, pan Harašta ze Šumic a naši
fotbalisté. Dále děkujeme i těm, kdo s námi zajišťovali hladký průběh celé akce.
Za Kaňku - F. Š.

Poděkování

Kaňka děkuje všem sponzorům, členům, pomocníkům a dobrovolníkům za podporu a přízeň.
Dále děkujeme zastupitelstvu Městyse Olbramovice za podporu a zázemí, kterého se nám vždy
dostává. Největší díky patří dětem, které se našich
akcí účastní.
Přejeme Vám krásné vánoční svátky a v roce
2018 se s Vámi těšíme na viděnou při společných
akcích.
Členové Kaňky, z. s.
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Novinky z Vinařského spolku
Ráda bych vás informovala o změnách v našem Spolku.
Zásadní změna je ve složení výkonného výboru. Pan Jan
Ziegler odstoupil z funkce místopředsedy. Touto cestou
bych mu ráda velice poděkovala za práci, kterou pro Spolek
vykonával. Novým místopředsedou se stal pan Libor Dvořák. Výkonný výbor Vinařského spolku je tedy ve složení:
Jana Vyoralová - předseda, Libor Dvořák - místopředseda,
Naďa Zieglerová - hospodář.
Největší akcí, kterou pořádá náš spolek, je bezesporu Výsta va vín. Letos nás navští vilo 148 milov níků vína.
K ochutnání bylo 311 vzorků vína, z toho 207 bílého,
15 růžového, 88 červeného a 1 vzorek portského. Vína byla
hodnocena v pátek 29. 4. a hodnotilo je 42 vinařů v čele s předsedou degustační komise panem Rudolfem Rozbořilem.
Šampionem bílých vína se stal pan Josef Střecha z Vítonic s Veltlínským zel. 2016 PS, šapmionem červených vín
se stal pan Zdeněk Dřevo z Bohutic s Cabernetem Moravia
2015. Nejlépe hodnocené růžové víno měl pan Ing. Libor
Košíček z Rybníků s CS hodnoceno 19.1b. Kolekci pěti nejlépe bodovaných vín v letošním roce získalo Vinařství Sedmera z Bohutic. Kolekce tří nejlépe hodnocených vín od místního vinaře získal Ing. Luboš Machálek.
Jako již tradičně nás navštívila CM Neoveská, která zpestřila odpolední posezení u dobrého vínka.
Chtěla bych všem sponzorům, spřáteleným spolkům a všem ostatním, kteří se podíleli na průběhu akce, poděkovat na zdárném
průběhu.
Výstavu vín pořádáme pro VÁS milovníky vína!!! Pro VÁS, kdo má chuť se sejít s přáteli, na které díky dnešní uspěchané době
není tolik času, jak bychom si ho přáli.
Další akcí, kterou pořádal náš Spolek, a to Slavnosti vína - Burčákobraní, se uskutečnila v sobotu 9. 9. od 13.00 hodin. Na této
akci vystoupil olbramovický rodák Josef Šabaka ml. a cimbalová muzika Neoveská. Tuto akci hodnotíme velice kladně. Zveme
všechny milovníky vína na akce v roce 2018, které se budou konat dne 5. května - Výstava vín, 8. září - Slavnosti vína Burčákobraní.

Jáňa

Babské hody
Již pátý rok se my, olbramovické ženy, snažíme přispět svým vystoupením a následným doprovodným programem ke kulturnímu dění v obci, a to za úžasného hudebního doprovodu folklorní skupiny Túfaranka. Připrava na samotné vystoupení začíná pro
mnohé v období zimního spánku, za dlouhých večerů. Pro nás samotné je to však čas nabitý energií, smíchem a emocemi. Za choreografií a ladnými pohyby našich boků stála jako vždy Ola Čihačková.
Letos bylo ovšem i něco jinak. Zcela určitě nešlo přehlédnout, že jsme na sobě měly jiné kroje než v letech minulých. Jelikož si
myslíme, že založení tradice Babských hodů bylo rozhodnutí správné a budeme v této tradici pokračovat i nadále, společně jsme se
dohodly, že si každá z vystupujících žen nechá ušít svůj vlastní kroj a zároveň se větší či menší měrou bude podílet na jeho výzdobě.
A tak se stalo, že jsme do budoucna "olbramovickými kroji" obohatily kulturní dědictví obce i našich rodin. Dalším novým počinem bylo zapojení zpěvaček kapely Túfaranka do našeho programu. Hanka a Dita s námi nacvičily taneček, který patřil mezi naše
oblíbené. Doufáme, že je naše vystoupení rok od roku profesionálnější, že se líbí i Vám divákům, že i Vy se každoročně na Babské
hody těšíte společně s námi.
Děkujeme Vám za vaši
přízeň, kterou projevujete
této, troufáme si říct již
tradiční, zábavě.
Na závěr, ale nikoli v poslední řadě, bychom chtěli
poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli
na přípravě a organizaci této
akce. Velmi si vážíme Vaši
pomoci, která je pro veřejnost mnohdy neviditelná.
Těšíme se s Vámi všemi
na viděnou na BABSKÝCH
HODECH 2018!
Olbramovické ženy
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TJ Olbramovice - oddíl národní házené
Ročníku 2017/2018 Jihomoravského oblastního přeboru (JMOP) se účastní tři družstva oddílu národní házené.
Družstvo žen - vzhledem k malému počtu účastníků soutěže se hraje dvoukolovým systémem, kdy po ukončené soutěži bude
mít každý tým odehráno 12 zápasů. Družstvo bylo doplněno o mladé hráčky, které se postupně zapojují do sestavy.
V žákovských kategoriích pokračuje výkonnostní pokles z let minulých, nedaří se udržet herní úroveň a kontakt s nejlepšími.
Příslibem pro budoucnost je rozšíření hráčského kádru mladších žákyň a účast mládežnických družstev na větším počtu turnajů.
Tabulky soutěží po podzimní části:
Jihomoravský oblastní přebor žen:
1. TJ Sokol Vracov
6
6
0
0
131 : 55
12
2. TJ Olbramovice
5
2
0
3
83 : 83
4
3. KNH Moravská Slavia Brno
5
2
0
3
73 : 85
4
4. TJ Jiskra Humpolec
4
0
0
4
25 : 89
0
Jihomoravský oblastní přebor starších žákyň:
1. Draken Brno "A"
6
6
0
0
124 : 46
12
2. TJ Sokol Vracov
5
4
0
1
72 : 36
8
3. TJ Miroslav "A"
5
3
0
2
66 : 45
6
4. Sokol Ostopovice
5
3
0
2
75 : 68
6
5. SK Autonot Jihlava
5
1
0
4
43 : 48
2
6. TJ Olbramovice
5
1
0
4
32 : 82
2
7. TJ Jiskra Humpolec
5
0
0
5
34 : 121
0
Jihomoravský oblastní přebor mladších žákyň:
1. TJ Jiskra Humpolec "A"
5
5
0
0
88 : 11
10
2. TJ Jiskra Humpolec "B"
5
3
1
1
34 : 24
7
3. TJ Miroslav
3
3
0
0
30 : 6
6
4. Sokol Ostopovice
5
2
1
2
49 : 41
5
5. TJ Sokol Vracov
4
2
0
2
22 : 41
4
6. TJ Olbramovice
6
1
0
5
33 : 61
2
7. Draken Brno
6
0
0
6
16 : 88
0
Tabulky nejlepších střelkyň soutěží po podzimní části soutěže:
Ženy:
2. Doubková Pavlína (TJ Olbramovice)
41 branek
6. Vaculíková Gabriela (TJ Olbramovice)
23 branek
9. Hlavinková Alena (TJ Olbramovice)
14 branek
Starší žákyně - mezi 10 nejlepších střelkyň soutěže se neprosadila žádná hráčka našeho oddílu
Mladší žákyně: 5. Pecová Lucie (TJ Olbramovice)
14 branek
8. Dvořáčková Diana (TJ Olbramovice)
11 branek
Družstva starších a mladších žákyň se budou účastnit Jihomoravského zimního halového poháru, kdy budou odehrány dva halové turnaje v prosinci letošního roku a další dva v lednu a únoru roku 2018.
Doubek P., TJ Olbramovice

10

Olbramovický zpravodaj 2/2017

Akce v obřadní síni
Ukončení školního roku
Dne 30. června 2017 se konalo slavnostní rozloučení s žáky 9. třídy. Do obřadní
síně na slavnostní rozloučení a zapsání do Pamětní knihy přišlo spolu s třídní učitelkou
a ředitelem školy 14 žáků, kteří ukončili školní docházku na Základní škole v Olbramovicích.

Společenská
kronika
Narozené děti
Dobeš Radek
Šnepfenberg Milan Barnabáš
Švehlová Adéla
Sváček Jan
Konopková Nela
Říha Adam
Brovarnyj Matěj
Dvořák Tadeáš

Zemřelí

Šamalíková Emilie,

(roz. Hyblerová - Blansko)

Opluštil František
Zieglerová Ludmila
Moravcová Anna

Pohyb obyvatel
a statistika
Prvňáčci
Dne 4. září 2017 proběhlo slavnostní uvítání dvanácti dětí, které nastoupily do
1. třídy Základní školy v Olbramovicích.

K 1. 1. 2017 bylo 1108 obyvatel.
Do 12. 12. 2017 se přihlásilo 41 obyvatel
a odhlásilo 24 obyvatel. Narodilo se
9 dětí a zemřeli 3 naši občané.
K 12. 12. 2017 máme 1131 obyvatel.
Obyvatelé dle pohlaví:
l 451 dospělých žen
l 481 dospělých mužů
l 199 dětí
Obyvatelé dle stavu:
l 469 osob svobodných
l 508 osob ženatých/vdaných
l 86 osob rozvedených
l 68 osob vdov/vdovců
Průměrný věk obyvatel je 40 let.

Vydavatel: Městys Olbramovice, Olbramovice 23, PSČ 671 76.
Vydáno dne 22. 12. 2017 v Olbramovicích. Náklad 400 ks - neprodejné.
Povoleno Ministerstvem kultury České republiky pod reg. č. MK ČR E 11698.
Šéfredaktor: Roman Hybler.
Adresa redakce: Olbramovice 23, PSČ 671 76.
Sazba:RNDr. Š. Rudolfová, Pohořelice, tel.: 606 743 136.
Tisk: DaL Tisk s.r.o.
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V roce 2018 bude mít věk 80 a výše
celkem 25 osob, z toho:
80 let = 3 osoba
81 let = 1 osoba
82 let = 1 osoby
83 let = 2 osoby
84 let = 2 osoby
85 let = 4 osoby
86 let = 3 osoby
87 let = 2 osoby
88 let = 2 osoby
89 let = 2 osoby
90 let = 2 osoba
91 let = 1 osoba
Matrika
Pod matriční úřad Olbramovice spadá 5 obcí.
Za rok 2017 bylo zaevidováno 6 úmrtí a 14 svateb.
Radmila Hyblerová,
matrika a evidence osob
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Akce v Obřadní síni
Vítání dětí
V sobotu 14. října 2017 bylo slavnostně uvítáno 9 dětí, a to: Leoš Rozmahel, Radek Dobeš, Milan Barnabáš Šnepfenberg, Adéla Švehlová, Jan Sváček, Nela
Konopková, Adam Říha, Oliver Betlach a Matěj Brovarnyj.

Společenská
kronika

Životní jubilea

(červenec - září 2017)
Vodák Karel
Kačírková Anna
Holátková Marie
Haken Eduard
Pichrtová Marie

70
80
75
75
88

let
let
let
let
let

70
70
83
70
70
84
86
83
70
70
84
70

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

75
80
70
70
83
82
70
75
83
91
85
88
87
70

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

Životní jubilea

(říjen - prosinec 2017)
Malá Miloslava
Novotný Jiří
Ruibarová Božena
Jaroš Josef
Janíčková Zdeňka
Rozmahelová Marie
Hybler Vladimír
Samková Bohumila
Ziegler Jan
Vokůrka Jindřich
Králová Antonie
Moravec Rostislav

Životní jubilea

(leden - březen 2018)
Briksová Helga
Remiáš Jaroslav
Jarošová Ludmila
Munduch Jaroslav
Štefaniková Branka
Orlíčková Viktorie
Prášková Marta
Jelínková Marie
Iranová Miluše
Konvalinková Růžena
Slámová Marie
Žáková Marie
Svatušková Antonie
Skopík Vladimír

Radmila Hyblerová,
matrika a evidence osob
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