
1

Červenec 2019www.mestys-olbramovice.cz

Slovo starosty Z obsahu

Červenec 2019 2/2019

Vážení spoluobčané, 
v minulém zpravodaji jsem vás informa-

val, že městys Olbramovice podal v zimním 
období spoustu žádostí o fi nanční podporu 
na různé projekty pro potřeby městyse Ol-
bramovice a občanů. Jedna z žádostí byla 
podána na ministerstvo pro místní rozvoj 
na obnovu a rekonstrukce dětských hřišť. 
Naše dětské hřiště za domem služeb projde 
celkovou rekonstrukcí. Naše žádost o pod-
poru byla úspěšná a proto již v letošním roce 
začneme s celkovou opravou, která se bude 
skládat ze stavební části, to znamená vybu-
dováním nového oplocení, vstupní brány, 
různých chodníčků a stavbou dvou odpo-
čívacích přístřešků a doplněním zeleně do 
areálu dětského hřiště. Na hřišti budou vy-
měněny a doplněny různé dětské zábavné 
atrakce a posilovací stroje pro starší mládež. 
Na doporučení hygienické stanice bude na 
dětském hřišti vybudováno tzv. pítko, kde si 
budou děti moci umýt ruce. Právě se chystá 
zadávací dokumentace na výběr dodavatele 
stavebních prací, kterou schválí zastupitel-
stvo a celá rekonstrukce je naplánovaná tak, 
aby se od příštího roku, zhruba od května, 
mohlo nové hřiště užívat. 

Další z dotací, kterou městys podal, byla 
žádost na ministerstvo fi nancí i na minis-
terstvo pro místní rozvoj na vybudování ša-
ten pro dívky a chlapce ve školní budově, 
pro potřeby výuky tělesné výchovy. Tato 
naše žádost na obou ministerstvech byla 
neúspěšná s tím, že máme dost fi nancí, 
a máme si je vybudovat z vlastních zdrojů. 
Na zastupitelstvu městyse bude rozhodnuto 
o tom, zda se tyto šatny vybudují z vlast-
ních zdrojů a úspor, nebo se požádá o do-
taci novou, v příštím období. Ale i přes to 
se ve školní budově v současnosti usilovně 
pracuje na rekonstrukci odborné učebny 
chemie a kabinetu. V odborné učebně che-
mie i v kabinetu se musely na základě sku-
tečnosti vybourat podlahy a udělat nové. 
V  celé učebně se vyměnily rozvody elek-

trické energie, byly vybudovány nové odpa-
dy a vodovodní rozvody pro pokusné stoly 
a celá učebna bude nově omítnuta, budou 
sníženy stropy, ve kterých budou umístěny 
nové LED světelné zdroje o vyšší intenzitě 
svítivosti. I v minulosti jsme na tuto rekon-
strukci odborné učebny žádali o  fi nanční 
podporu, kde jsme taktéž neuspěli a proto 
si tuto rekonstrukci hradí základní škola 
ze svých zdrojů. V době prázdnin se také 
doplňuje sociální zařízení v prvním i dru-
hém patře o rozvod teplé vody a zvyšuje 
se počet umyvadel jak na dívčích, tak i na 
chlapeckých toaletách. Snažíme se, aby cel-
ková rekonstrukce byla ukončena nejpozději 
do poloviny srpna, ale už teď víme, že rozsah 
prací je větší, než jsme očekávali. Základní 
škola bude ze svých zdrojů fi nancovat i opra-
vu oplocení areálu mateřské školky. 

V červnu jsme vyměnili vstupní dveře 
do restaurace pod věží a vstupní dveře ven-
kovního schodiště do věže úřadu. Již teď 
jsem od někoho slyšel, že se výměna poved-
la, ale jsou i tací, kterým se výměna nelíbí 
(hlavně barevný odstín dveří). Já k  tomu 
mohu říct jenom to, že památkový ústav 
dal přesné podmínky, jak dveře budou vy-
padat, jaké budou mít kování, z jakého ma-
teriálu budou vyrobeny, včetně barevného 
provedení. Původně jsme chtěli vyměnit 
i okna ve věži radnice, ale to nám nebylo 
doporučeno s tím, že už na radnici máme 
hodně nových věcí. Jestli je toto konstato-
vání památkového ústavu dobře nebo ne, 
nechávám na vaší úvaze. 

V dnešní době kdo má požádáno o sta-
vební povolení na různé stavby ví, že vy-
pracování projektové dokumentace ke 
stavebnímu povolení a získání stavebního 
povolení je zdlouhavý a nelehký proces. 
Naším záměrem bylo vybudovat chodník 
v Lidměřicích, o kterém jsem dříve infor-
moval ještě v letošním roce. Stavební po-
volení s nabytím právní moci již máme, ale 
se stavbou začneme až příští rok, protože 
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bude potřeba vypsat výběrové řízení na 
zhotovitele. Rozhodně se nám bude lehčeji 
oslovovat uchazeče s tím, že stavební práce 
začnou příští rok na jaře, než něco násilně 
lámat a snažit se ještě letos tuto stavbu za-
hájit. Na stavbu chodníku v Lidměřicích se 
pokusíme ještě získat nějakou dotaci, i když 
třeba malou, ale každopádně podporu. 

Na jaře letošního roku jsme žádali o do-
taci na doplnění výzbroje a výstroje pro po-
třeby zásahové jednotky sboru dobrovolných 
hasičů v Olbramovicích. Díky podpoře Jiho-
moravského kraje jsme mohli dovybavit zása-
hovou jednotku o nové zásahové obleky, obuv 
a přilby. Tímto bych chtěl velice poděkovat za 
podporu vedení Jihomoravského kraje. 

V minulých letech členové TJ Olbramo-
vice začali ve svém volném čase s generální 
opravou fotbalových kabin a areálu fotba-
lového hřiště. Městys Olbramovice na tyto 
opravy přispěl nákupem materiálu, nového 
vybavení a některé stavební práce prová-
děli zaměstnanci městyse. V současnosti 
se pokračuje pokládkou zámkové dlažby 
a budou se zpevňovat základy fotbalových 
kabin. Do budoucna začneme opravovat 
i tribuny pro diváky. 

Před dvěma lety začaly v katastrálním 

území Olbramovic komplexní pozemkové 
úpravy. Na zastupitelstvu městyse Olbramo-
vice byl schválen plán společných zařízení, 
tzn. schválení nových ploch pro výsadbu ze-
leně v katastru a různých ochranných staveb 
a krajinných prvků sloužících pro ochranu 
přírody, krajiny i protierozních opatření. 
Komplexní pozemkové úpravy je velice složi-
tý a zdlouhavý proces. Je to dokument zásad-
ní pro další rozvoj a udržitelnost území.

Po komplexních pozemkových úpra-
vách může vypadat katastr Olbramovic 
úplně jinak. Samozřejmě lépe. Z pohledu 
životního prostředí a ochrany krajiny, ale 
především z pohledu vašeho.  V katastál-
ním území Olbramovic se může veřejná 
zeleň rozrůst zhruba o 42 ha. 

Je čas prázdnin a čerpání dovolených. 
Rád bych vám popřál pěknou a příjemnou 
dovolenou, nové zážitky na vašich cestách 
jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Ale i ten 
kdo zůstane doma se určitě nudit nebude. 
Čeká nás spousta kulturních a sportov-
ních akcí, které pro nás přichystali členo-
vé všech spolků a organizací v Olbramo-
vicích, kteří se určitě těší na vaši hojnou 
účast. 

R.H.

Základní škola
Z činnosti školy

 Konec školního roku je čas bilancování. Tento školní rok byl oprav-
du rušný. Už od září  jsme pro děti připravili různé doprovodné akce 
k výuce, které probíhaly každý měsíc. Tradičně byli slavnostně přivítáni 
žáci 1. ročníku, oslavili jsme výročí vzniku ČSR, děti cvičily v přírodě, 
zúčastnily se různých sportovních, naučných soutěží. Vánoční svátky 
děti zpříjemnily i rodičům v dílničkách, vystoupeními v okolních ob-
cích. O akcích - plavání, koncerty, divadla, kina, plesy, exkurze, hudeb-
ní pořady, karnevaly, oslavy Dne matek, přednášky, kurzy sebeobrany, 
pasování prvňáčků, výlety – jste si mohli přečíst v minulých článcích 
Zpravodaje.

Narůstá počet rodičů, kteří mají vlastní představy o tom, jak má 
vypadat současná škola i školní vzdělání. Obvykle jde o vzdělané a zod-
povědné lidi, kteří přemýšlejí o potřebách dítěte, vhodných formách 
jejich uspokojování, ale i o požadavcích dospělého života. Pokládají 
kvalitní vzdělání za podstatný klíč k plnohodnotnému a spokojenému 
životu. Vždy mě skutečně těší, když rodiče vykládají, kolik pozitivního 
učitel, škola pro děti dělá a jak jsou oni i jejich dítě spokojeni.

Největší akce pro školu nastala 19. 6. 2019 – oprava učebny chemie. 
Ještě nebyla ukončena pedagogická porada a už bylo slyšet stavební 
hluk. Informace si přečtete v článku pana starosty. Organizací prací, 
jednáním s fi rmami, rozptýlil moje obavy o včasném dokončení akce.

Základní škola a Mateřská škola Olbramovice přeje všem krásné 
a pohodové léto plné sluníčka. Děkujeme rodičům za spolupráci a tě-
šíme se na Vás a Vaše děti v novém školním roce 2019/2020. 

Mgr. Ladislav Ruibar

Škola podporuje nadání
Ze statistiky základní školy vyplývá, že v posledních letech 

měli žáci 9. třídy více zájem o učební obory a střední odborné 
školy. Letos se z 21 žáků 9. třídy pět přihlásilo na gymnázium 
a byli přijati. Někteří byli úspěšní i na gymnáziích, kam se kaž-
dý rok hlásí osm až desetkrát více uchazečů, než je gymnázium 
schopné přijmout. Jsou to Gymnázium Matyáše Lercha, Bis-
kupské gymnázium Brno, gymnázium na třídě Kapitána Jaroše. 
Jedna žákyně 5. třídy byla přijata na osmileté gymnázium. Z 21 
žáků 9. ročníku 11 odchází na střední školy a deset do učilišť. 

Naše škola je právem hrdá na to, že dokážeme připravit žáky 
na přijímací zkoušky tak, aby obstáli i  v silné konkurenci. Učite-
lé českého jazyka a matematiky se každý rok věnují přípravě na 
přijímací zkoušky nad rámec povinných hodin těchto předmětů. 

Přejeme všem našim žákům, aby našli ve svém budoucím stu-
diu  a povolání 
naplnění osob-
ních cílů a byli 
spokojení. Věřím, 
že základní škola 
k tomu podstatně 
přispěla. 

Mgr. Hana 
Dancingerová, 

výchovný poradce 
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Škola s tradicemi
Jsme malá venkovská škola. Na 

naší škole je hezké, že dodržujeme 
své tradice. Závěr školního roku je 
spojen nejen s loučením deváťáků, 
ale také zároveň je to čas k bilan-
cování a vyzdvižení těch nejlepších 
žáků z naší školy. A kteří to jsou? No 
přece ti, kteří mají nejvíc olbramo-
vických tolarů. Ty získávají za účast 
a úspěch v různých soutěžích a ak-
cích školy pořádané pro veřejnost. 
V letošním školním roce jsme roz-
dali celkem 847 tolarů. Všichni sbě-
rači mohli své tolary utratit za slad-
kosti na akci konané u příležitosti 
Dne dětí. Hodnota jednoho tolaru 
letos byla 4 Kč. A to není všechno, 
odměnili jsme také nejlepší třídní 
a celoškolní sběrače, kteří obdrželi 
poukazy do cyklosportu v hod-
notách 300 Kč, 500 Kč a 1000 Kč. 
A kdo byl letos nejlepší?

Nejlepší celoškolní sběrači 
1. místo - Bognerová Iveta (9. tř.) - 18t 

2. místo - Macharová Eliška (6. A), 

               Nečasová Anna (9. tř.) - 15 t 

3. místo - Holeček Jan (9. tř.) - 13t  

Nejlepší třídní sběrači
1. třída – Hybler Daniel 10 t 

2. třída - Hyblerová Aneta, Veselá Laura - 9 t 

3. třída – Novotná Aneta - 9 t 

4. třída – Schovancová Nela -5 t 

5. třída – Bognerová Anna – 9 t 

6. B– Machálková Linda – 10 t 

7. třída – Žďárská Eliška – 9 t 

8. třída – Dvořák Vladimír, Kunčík Petr, 
         Parák Viktor – 7 t

Ceny do soutěže Olbramovický tolar vě-
novalo Sdružení rodičů při základní škole, 
které také ocenilo nejlepší žáky ve sběru 
starého papíru a kaštanů opět poukazy do 
cyklosportu v hodnotách 200 Kč, 300 Kč 
a 500 Kč.

Sběr PAPÍRU
1. místo – Jaroš Jan (5. tř.) – 2066 kg
2. místo – Melkus Matěj (3. třída) - 782 kg
3. místo – Doubek Adam (3. třída) – 566 kg 

Sběr KAŠTANŮ
1. místo – Melkus Matěj (3. třída) – 87 kg 
2. místo – Doubek Adam (3. třída),
                   Pecová Lucie (6. A) - 70 kg 
3. místo – Foretník Vít (5. třída) – 60 kg 

BLAHOPŘEJEME!
Mgr. Ivana Vaculíková

Mladí matematici
Žáci ZŠ a MŠ Olbramovice se pravidelně zapojují do Matematické olympiády a do 

Pythagoriády. Ti nejúspěšnější pak mají možnost reprezentovat naši školu v okresních 
soutěžích. Do okresních kol letos postoupilo 7 dívek. Nejúspěšnější byla Eliška Žďárská ze 
7. ročníku, která se v okresním kole Matematické olympiády umístila na 1. místě a v okres-
ním kole Pythagoriády na 5. místě. Další 5. místo získala v Pythagoriádě Sofi e Dimitrova 
z 5. ročníku. Iveta Bognerová z 9. ročníku se v Matematické olympiádě umístila na 6. místě. 
Na 6. místě se v Pythagoriádě umístila i Markéta Řezníčková z 8. ročníku. Aneta Haluzová ze 
7. ročníku se v Pythagoriádě umístila na 8. místě. Lucie Pecová z 6. ročníku se v Matematické 
olympiádě umístila na 11. místě a Eliška Macharová z 6. ročníku se v Matematické olympiádě 
umístila na 13. místě. Všem moc gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci.

Mgr. Marie Martináková
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Dvoudenní výlet Pod Templštýnem
Dne 11. 6. 2019 jsme se vydali na výlet, sraz byl v 7:45 na horní 

zastávce v Olbramovicích. Takže jsem se mohla o pár minut déle 
vyspat. Autobusem z Olbramovic jsme jeli do Moravského Krum-
lova, kde se k nám přidala Anička, a potom jsme přestupovali na 
autobus do Ivančic. V Ivančicích jsme měli hodinový rozchod. 
Hned jsme se vydali do obchodu Penny, který jsme uviděli cestou. 
Koupili jsme si nanuky a jídlo. Před Penny jsme strávili větší chví-
li, jelikož jsme neměli naspěch. Takže si Anička vytáhla ukulele 
a začla hrát, dokonce ji chtěl dát nějaký pán peníze, ale Anička 
bleskově odmítla. Když autobus přijel, nasedli jsem a jeli jsme do 
Hrubšic. Z Hrubšic jsme šli pěšky asi 6 km do tábora. Paradoxně 
cesta rychle uplynula, i když jsme šli hodinu a deset minut.

Po příchodu do tábora jsme se vybalili a potom pádili na sva-
činku. Následně jsme šli do bazénu, což bylo asi ze všeho nejlepší. 
Po bazénu jsme si házeli míčem, kopali, byli na chatkách, hráli na 
ukulele, skládali nové písničky. Po volnu jsme měli už trochu hlad, 
který jsme zajedli hamburgery na večeři. Poté jsme šli ještě jednou 
do bazénu. Když se začalo stmívat, udělali jsme si táborák. Opékli 

jsme si párky a rohlíky a pomalu je snědli, protože už jsme nemoh-
li. Ve chvíli, když už jsme byli unavení, jsme se šli umýt, vyčistit 
zuby a spát. Jenže by to nebyl pořádný výlet, kdybychom dlouho 
neponocovali. Nakonec jsme šli spát asi v jednu ráno. Z toho vyplý-
vá, že jsme byli trochu unavenější.

Po ránu jsme si zase vyčistili zuby a šli rovnou na snídani. Po 
dopolední svačince jsme mohli  naposledy do bazénu. Takže jsme 
si zahráli, zaskákali a zaplavali. Po obědě jsme se rovnou vydali  na 
zastávku do Hrubšic. Cestou si paní učitelka uvědomila, že jsme 
nechali zbytek párků v táboře, bohužel je nikdo už nemohl přivézt. 
Z Hrubšic jsme jeli do Ivančič, následně do Moravského Krumlova 
a z Krumlova do Olbramovic. 

Výlet se velmi podařil. Škoda, že byl náš úplně poslední. 
Kristýna Hábová

Výlet jsem si moc užil, ale je škoda, že byl tak krátký, protože to 
strašně rychle uteklo. 

Jakub Myška

Velice se mi to líbilo, ale dávám tomu 9/10 bodů. Ten jeden bod 
mínus je kvůli komárům, muškám a podobné havěti.

  Štěpán Čiháček

Výlet se mně moc líbil a všichni jsme se ho užili 
Martin Novák

I když mi na výletě nebylo dobře, moc jsem si ho užila. Byl to 
nejlepší výlet za ty čtyři roky druhého stupně. 

 Blanka Matoušová

Třídní výlet 2019
Dne 11. 6. 2019 jsme s naší třídou vyjeli 

z Olbramovic směrem kemp Pod Templštý-
nem. Přestupovali jsme v Moravském Krum-
lově a Ivančicích, kde jsme měli asi hodino-
vý rozchod. Z Ivančic jsme jeli do Hrubšic 
a z Hrubšic poté pěšky do kempu.

Po příchodu do kempu jsme měli chvíli 
čas na odpočinek a zabydlení se. Protože bylo 
šílené teplo, hned po svačině jsme se šli kou-
pat do bazénu. Pak jsme měli v podstatě vol-
nou zábavu, mohli jsme si házet, kopat, prostě 

co jsme chtěli. 
K večeru jsme se šli koupat znovu, na 

večeři jsme měli hamburgery, kterých se vět-
šina z nás přejedla. Pak už se začalo stmívat, 
a tak jsme si udělali táborák a opékali párky. 
Když všichni dojedli, chvíli jsme si povídali a 
bavili se. Zhruba v deset hodin večer jsme šli 
vykonat večerní hygienu a asi v jedenáct ve-
čer měla být večerka. Samozřejmě jsme byli 
všichni plní zážitků a emocí, takže určitě ni-
kdo z nás neusnul před půlnocí.

Ráno jsme se postupně budili, nasnídali 
se a ještě naposled šli do bazénu. Pak jsme se 
už jen sbalili, naobědvali a vyšli směrem do 
Hrubšic. Autobus jsme naštěstí jen tak tak 
stihli. Tentokrát jsme v Ivančicích rozchod 
neměli a jeli jsme hned do Krumlova, kde 
jsem já vystoupila. Ostatní dojeli dalším au-
tobusem až do Olbramovic. Osobně myslím, 
že na tento výlet budeme vzpomínat ještě 
dlouho.

Anna Nečasová

Soutěž odborných dovedností
Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov 

uspořádala pro žáky základních škol třídenní soutěž odborných 
dovedností žáků základních škol. Žáci 8. ročníku ZŠ Olbramovice 
se této soutěže zúčastnili v úterý 11. června. Mezi soutěžní úko-
ly patřilo zatloukání hřebíků, šroubování vrutů, stříhání plechu, 
šroubování matic, výměna kol na autě, jízda zručnosti na kole, test 
bezpečnosti silničního provozu, ovládání robota a skládání hlavo-
lamu. Některé úkoly řešila skupina žáků, do některých se zapojila 
celá třída. Naši žáci soutěžili s dalšími dvěma třídami z Oslavan. 
Byli velice šikovní, získali největší počet bodů a vyhráli dortu.

Mgr. Marie Martináková
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Červen plný akcí
Se závěrem školního roku je spojena 

spousta akcí. Ne jinak je tomu u našich prv-
ňáčků. Za ten rok se z nich stali čtenáři, na kte-
ré je pasoval sám král. Dramatizaci pohádky 
a ukázku čtení předvedli před starostem obce 
Olbramovice – p. Hyblerem a p. ředitelem.

Nezapomněli jsme  ani na rodiče s ukáz-
kou, jak pracujeme. Dávno je pryč doba, kdy 
se po celou dobu vyučování sedělo v lavicích. 
Malé občerstvení, které jsme pro ně upekli, 
bylo sladkou tečkou.

A výlet? Super. Po stopách hradního stra-

šidla na zámku v Dolních Kounicích jsme se 
vydali společně s MŠ Branišovice a byla to vel-
ká zábava.

Přejeme Vám všem krásné a slunečné léto 
plné pohody.  

Mgr. Hana Lukasová

Letní dny v družině
Poslední měsíce před prázdninami si děti ve školní družině moc 

užily. Na začátku června jsme s dětmi šli na výlet do Bohutic, kde jsme 
navštívili československé opevnění Minimuzeum.  Děti si mohly pro-
hlédnout za doprovodu provozovatelů objekty lehkého opevnění, které 
byly opatřeny dobovou výstrojí, výzbrojí a technickým vybavením. 

Po prohlídce bunkru jsme navštívili bohutický zámek, kde od roku 
2007 je k vidění kulturní památka – Bohutická křížová cesta. Děti se 
seznámily s příběhem poslední cesty Ježíše Krista, který byl znázorněn 
formou souboru 54 dřevěných soch v životní velikosti.  V odpoledních 
hodinách nás čekala zpáteční cesta autobusem, děti se těšily na opékání 
špekáčků a na přespání ve škole.

Poslední dny před koncem školního roku, jsme strávili na víceúče-
lovém a duhovém hřišti, a užívali jsem si sluníčka při hrách a sportová-
ní.  Prázdniny jsou zkrátka za dveřmi a moc se na ně těšíme! 

Všem dětem přeji krásné prázdniny plné sluníčka a báječných zážitků.
 Bc. Zdenka Svobodová
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Zápis do 1. ročníku
V pátek 5.dubna 2019 proběhl na naší 

ZŠ zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 
2019/2020. 

Samotnému zápisu předcházela celo-
roční spolupráce a setkání předškoláků 
s budoucími spolužáky a tř. učitelkou. Děti 
z MŠ se zapojily do výuky v ZŠ, zúčastni-
ly se hudebních vystoupení v tělocvičně. 
V jarním období  spolupráce pokračovala 
cvičením v přírodě / Výšlap na Leskoun – 
Šidlovy skalky / a Cestou za pokladem.

K zápisu se dostavilo 24 dětí v dopro-
vodu svých rodičů. Předškoláci ukázali své 

znalosti i dovednosti, potřebné k nástu-
pu do 1. ročníku. Odměnou pro každého 
žáčka byly praktické dárky / školní desky, 
švihadlo,  vyrobená dárková taška, záložka, 
pexeso, sladkosti a desatero pro rodiče/. 
Jediné doporučení, které bych chtěla dát 
všem rodičům je, aby dbali u svých dětí na 
správnou výslovnost hlásek, napravovali 
chyby v řeči, případně neodkládali návště-
vu logopeda.

Všem budoucím prvňáčkům a jejich ro-
dičům přeji úspěšný start. 

Mgr. Dana Šidlová

Mateřská škola
Hurá na prázdniny!
Uteklo to jako voda. Sníh už dávno roz-

tál, na zimní radovánky už jen s úsměvem 
vzpomínáme. Jarní deštivé a větrné počasí 
je letos také dávno za námi. Konečně jsme 
se dočkali a je tu, námi tak vytoužené a oče-
kávané léto. Slunce hřeje, voda nás láká k 
vodním hrám. Snad každý z nás je tak ně-
jak příjemně, letně unavený. Učitelky, rodi-
če, ale hlavně děti už se těší na báječné letní 
prázdniny. 

Aby také ne… vždyť jsme 
toho v průběhu školního 
roku tolik stihli, zažili, nau-
čili se a poznali nového. Ale 
hlavně jsme si užili spoustu 
legrace. Shlédli jsme v ma-
teřské škole mnoho divadel-
ních představení, naučných 
i zábavných programů pro 
děti. Přímo ve školce nás 
navštívilo mobilní planetári-

Momentky z Jahodového poháru 2019
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um. Společně s rodiči jsme si ve školce užili 
maškarní karneval, vyrobili krásné jarní 
dekorace a ozdoby na Velikonočním tvoře-
ní a pro maminky k jejich svátku jsme jim 
přichystali dárečky a besídku. Předškolní 
děti pravidelně navštěvovaly starší kamará-
dy ze základní školy. Ti pro nás vždy měli 
nachystané zajímavé akce a výlety. Pomy-
slnou třešničkou na dortu školního roku 

bylo pasování předškoláků na školáky, které 
proběhlo nejen za účasti dětí z MŠ, rodičů, 
ale i jejich budoucí paní učitelky z 1. třídy 
ZŠ. Přestože nás trošku potrápilo počasí, 
doufáme, že se akce vydařila a že si ji všich-
ni užili. Tímto děkujeme místním rybářům 
za zapůjčení pergoly u rybníka Rašelák pro 
tuto akci. Zároveň bychom se rádi rozlouči-
li a poděkovali kolegyním, které v letošním 

školním roce v mateřské škole končí- Janě 
Mičkové, Janě Irovské a Anně Ruibarové. 

Co více dodat než jen, že přejeme všem 
krásné a pohodové prázdniny plné sluníč-
ka a letních radovánek. A 2. 9. se budeme 
těšit na další společně strávený rok v naší 
školičce. 

Zaměstnanci a děti 
MŠ Olbramovice

Vinaři
Zdravím všechny příznivce a milovníky vína! 
Jako každoročně se letos 11. května 2019 

konala již 38. výstava vín. Výstavní výbor 
se letos trochu pozměnil, rozloučili jsme 
se s  Janou Vyoralovou, která se rozhodla 
z  osobních důvodů skončit,  a přivítali no-
vého člena pana Filipa Dvořáka.  Konečně 
se k nám přidávají i mladší posily! Všichni 
se samozřejmě snaží a věnují svůj volný čas 
tomu, aby se vše podařilo a akce se líbila. 
Aby těch změn  a novinek nebylo málo, po-
zvali jsme letos Cimbálovou muziku Petra 
Mikulky z Brna. Počasí se nakonec umoud-
řilo, hosté místní i přespolní dorazili, muzi-
ka hrála písničky i na přání hostů, vzorky se 
ochutnávaly a všichni se dobře bavili. Podle 
našeho názoru další akce, kdy se mohou lidé 
sejít ke společné zábavě a prožít pěkný den 
v dobré společnosti. Musíme poděkovat sa-
mozřejmě i pracovníkům Obecního úřadu 
a lidem, kteří nám vycházejí vstříc a pomá-

hají nezištně, aby se vše zvládlo. Velký dík 
také těm, kteří pak v den výstavy trpělivě 
rozlévají vybrané vzorky až do večerních 
hodin. 

Co víc si přát …. Snad i příští rok vše 
vyjde a sejdeme se ve zdraví a dobré ná-
ladě na 39. výstavu vín v hojném počtu. 

Jitka Marinčová DiS., 
předsedkyně spolku

Kaňka - Čechy pod Kosířem
Obec nedaleko Prostějova, počtem obyvatel stejně jako Ol-

bramovice, plná zajímavých míst se tentokrát stala místem vý-
letu Kaňky.

Malebný zámek s expozicí  Jana a Zdeňka Svěrákových,-
zámecká kavárna, zámecká zahrada plná starých vzrostlých 
stromů. O kousek dál  Hasičské muzeum a hned vedle nově  
zrekonstruované Muzeum historických kočárů, kde jsme se za-
stavili na prohlídku. Parta nadšenců zde renovuje různé staré 
kočáry, které následně vystavuje v zrenovované stodole, pro-
najímá je do filmů apod. Každý kočár má svůj příběh, poutavě 
nám  o nich vyprávěl pan majitel, shlédli jsme i krátký film 
z  akcí pořádaných každoročně v Čechách pod Kosířem opět 
plný krásných kočárů, koní a dobových kostýmů. Dalším mís-
tem, které jsme navštívili byla místní rozhledna. Dvoukilome-
trová stezka lesem do kopce nám dala zabrat, ale stálo to za to. 
Rozhledna a z ní výhled až k Jeseníku, posezení u táboráku, 
špekáčky. Samozřejmě nechyběla zastávka na oběd v restauraci 
U Hraběnky a pak už cesta domů.

Vyšlo nám super počasí, krásný den, doporučujeme jako tip 

na výlet i ostatním. My děkujeme zúčastněným, že strávili sobo-
tu s Kaňkou a kdo pojede příště s námi?

Samozřejmě nás letos čekají další akce, 8.9. Pohádkový ryb-
ník – odpoledne nejen pro malé děti , 1.12. rozsvítíme vánoční 
stromy a určitě přijde Mikuláš.

Kaňka z. s. – M. Mančíková 
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Rybářský spolek
Olbramovická lávka 2019

Krásné slunečné odpoledne. Tak nějak 
měla v našich představách vypadat sobota 
13.7. Kdy totiž jindy, než uprostřed léta, lze 
vsadit na jistotu nebe bez mráčku a teplot 
kolem 30 stupňů? Z tohoto snu nás vyvedlo 
hned ranní probuzení - zataženo, deštivo.

Na tento den jsme připravili sportov-
ně-kulturní akci, která je už nesmazatelně 
zapsaná v našich srdcích. Taková je Olbra-
movická lávka. Pojem, který znají nejen 
místní. 

Oč jde?
Jedná se o zdolání našeho rybníka su-

chou nohou pomocí lávky upevněné od 
jednoho břehu k druhému v různých ka-
tegoriích. Jsou to - přejezd na kole, pře-

jezd v  tandemu na trakaři, souboj gladiá-
torů a kategorie do 15-ti let, přeběhnutí na 
čas. Na první pohled triviální záležitost, na 
ten druhý výzva a bušení srdce. Zabojovat 
o vítězství se přihlásilo celkem 53 zájemců.   
Samozřejmě, jak se sluší při každém spor-
tovním klání, i dnešní den měl své vítěze. 
V disciplíně kolo to byl Radim Čepera, tra-
kař ovládli sourozenci Bártlovi, gladiátorem 
dne se stal Jirka Holas a nejrychlejší dítě je 
Hanka Bártlová. Všichni tito si  za svou sna-
hu a sportovní výkon odnesli krásné ceny. 

Bez povšimnutí nelze nechat ani vyni-
kající občerstvení. To bylo letos kromě tra-
dičního opékaného masa rozšířeno o kýtu 
na rožni, hranolky i klobásy. Co je třeba ob-

zvláště pochválit, byli vynikající palačinky 
s  úžasným karamelovým topingem, s lás-
kou připravované :-) 

Jak už bylo řečeno, počasí nestálo zce-
la na naší straně. O to více nás těší, že bylo 
opravdu plno, dle našeho skromného odha-
du cca 400 návštěvníků. 

Jménem pořadatelů, kterými je Ry-
bářský spolek Olbramovice ve spolupráci 
s městysem Olbramovice, Vám všem velmi 
děkujeme za  čas strávený s námi i za účast 
ve vodních hrách.

Tímto Vás zveme znovu za rok, tento-
kráte na čtvrtém ročníku všemi oblíbené 
Olbramovické lávky.

Jménem pořadatelů F.Š.
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Hudba na pergole

Sportovním kláním v sobotu 13.7. zá-
bava nekončí. Večer ovládla rybník Raše-
lák hudba. Již ve 20 hodin se nad hladinou 
rozezněly tóny melodického rocku kapely 
Hrad 92. Tato nám hrála až do půl jede-
nácté, kdy pomyslné žezlo hudební múzy 
převzala skupina Refl exy. Skvělá atmosféra 
a úsměv na rtu vydržel všem přítomným 
až do druhé hodiny ranní, kdy nastal čas 
pro ukončení příjemně prožitého večera. 
Díky patří všem návštěvníkům (a bylo jich 
opravdu hodně), i pořádajícím. 

Jménem pořadatelů F.Š.

Informace z České pošty
Každý z vás jistě zaznamenal, že se 

s poštou“ něco děje“.  Pošta se před něko-
lika lety rozdělila na dvě části, a to na tzv. 
servisní pošty, to jsme my všichni na pře-
pážkách a pak na doručovací síť, to jsou 
listovní a balíkoví doručovatelé. Všichni 
máme svoje vedení  a plány, a ikdyž jsme je-
den podnik, nemáme skoro nic společného. 
Z olbramovické pošty všechny doručovate-
le odstěhovali do Moravského Krumlova, 
tam je jejich výchozí i konečné pracoviště, 
tam třídí a vyúčtovávají zásilky, které se ná-
sledně dovezou k nám na poštu, bohužel 
následující pracovní den. Vystřídala se zde 
řada zaměstnanců, někteří svou práci dělají 
lépe, jiní hůř, přibylo stížností, hodně z vás 
se obrací s řešením  na mě, ale já se můžu za 
ně jen omluvit a doporučit jak příště pro-
blém vyřešit, protože nejsem jejich vedoucí. 

V současné době se vše snad vrátilo do sta-
rých kolejí a funguje.

Pošta Olbramovice je pro vás otevřena 
od pondělí do pátku  8-11 a 13-17, veške-
ré zásilky u nás podané do 16.30 hodin ten 
den odejdou a následující den by měly být 
doručeny na adrese určení, opět je to pak o 
lidském faktoru. Máme nové telefonní číslo 
954267176, všechny telefony zvedáme. Od 
července je možné nově na všech poštách 
platit např. dobírky, SIPO, obálky, známky 
platebními kartami všech bank, nelze jimi 
však vybírat. I nadále nejen pro klienty 
Poštovní spořitelny poskytujeme bankovní 
služby, produkty ČSOB pojišťovny, ČMSS, 
dobíjíme kredit všech operátorů, poskytu-
jeme služby Czech Pointu a Centrální evi-
dence exekucí, prodej tisku, známek, obá-
lek, dálničních kupónů,měsíčních kupónů 

MHD,služby SAZKA… je toho spousta.
Další změna je v poštovném za balíky. 

Poslat můžete balík do 30 kg, o ceně rozho-
duje ale jeho délka. Ve chvíli kdy stojíte na 
poště a tento balík podáváte, adresát už má 
vygenerované SMS avízo, že má balík v pře-
pravě a kdy mu asi bude doručen. Pokud 
jste zaměstnaní,doporučuji si balíky objed-
nat přímo  na naši poštu, zde si ho můžete 
vyzvednout kdykoliv a odpadá několika-
hodinové čekání než dorazí k vám domů. 
Speciální je služba EMS, tato zásilka musí 
být doručena zítra do 14 hodin, na přání 
i v sobotu.

Věřím, že služeb České pošty budete 
i nadále využívat a budu se snažit s kolegy-
ní vám pomoct, ať už výběrem služby nebo 
třeba výherního losu.

M. Mančíková

Sběrný dvůr

Vážení občané, v současné době je třídění odpadů a jejich opě-
tovná recyklace často slýchané téma. Bohužel ne všechny materiály 
je možné recyklovat.

Chtěl bych Vás prostřednictvím tohoto článku informovat 
o tom, co do žlutých kontejnerů na tříděný plastový odpad můžete 
vložit, a naopak co do nich nepatří.

Někdo by si mohl říci, že plast je prostě plast a vyhodí do žlutého 
kontejneru všechno z umělé hmoty, ale není tomu tak. Do kontejne-
rů na plasty patří sešlápnuté PET láhve, sáčky, fólie, plastové tašky, 
obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od 
jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, karto-
ny od mléka, obaly označené těmito symboly a další výrobky z plas-
tů. Pěnový polystyren vhazujte v menších kusech.

Do kontejneru nepatří, mastné obaly se zbytky potravin nebo 
čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných 
látek, podlahové krytiny, novodurové trubky, zahradní nábytek, 
PVC, kbelíky od barev a omítek, plastové autodíly a všechny tzv. tvr-
dé plasty, které při ohnutí prasknou.

Další informace naleznete také na stránkách www.jaktridit.cz 
František Kunčík

Třídění plastů
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Zpětný odběr pneumatik
Vážení občané, dovolte, abych Vás informoval, že k 31. 12. 2019 

bude ukončen zpětný odběr pneumatik na sběrném dvoře odpa-
dů Olbramovice. Od začátku roku 2020 již nebudeme pneumatiky 
odebírat. Pneumatiky bude možné bezplatně odevzdat do sběr-

ných míst kolektivního systému ELTMA, které naleznete na www.
eltma.cz nebo na www.mestys-olbramovice.cz/sberny-dvur/, pří-
padně Vám poradí obsluha SD. 

František Kunčík

Fotbal

Dovolte mi, abych zhodnotil sezónu 2018-2019, kde za TJ Ol-
bramovice startovalo 6 mužstev:
- starší přípravka
- mladší žáci
- starší žáci
- dorost
- mužstvo ,,B“
- mužstvo ,,A“

Starší přípravku zařadili do skupiny Kinderwelt Okresní sou-
těž přípravek sk.B.

V této kategorii není tabulka o umístění jednotlivých muž-
stev. Hraje každý s každým. Za uplynulou sezónu se s ostatními 
soupeři potkali celkem čtyřikrát. V neofi ciální tabulce naši nej-
menší fotbalisti obsadili 3.místo. Jde vidět, že se s týmem dobře 
pracuje. Mužstvo přípravky dosavadně vede a trénuje Fiala To-
máš z Bohutic, asistentem trenéra je Čonka Rudolf z Branišovic. 

Naši mladší žáci po podzimní části soutěže skončili na po-
sledním místě, ovšem nic nebylo ztracené. Zimní příprava byla 
znát a začala se projevovat v jarní části sezóny. První  místo v ta-
bulce nás neminulo ! Trenérem mladších žáků je Bulíček Libor 
z Hostěradic,  asistentem trenéra byl Jiří Jedlička.

Starší žáci vyhráli svoji základní skupinu. Tím si zajistili po-
stup do boje o přeborníka okresu. Na poslední zápas do Jevišovic 
jeli s náskokem tří bodů, i zde se jim podařilo vyhrát a titul pře-
borníka okresu byl náš. 

Dorost v základní skupině skončil 
na 2. místě se ztrátou jednoho  bodu na 
první Tasovice. Stejně jako žáci i dorost 
bojoval o přeborníka okresu. V těžkých 
zápasech, kdy proti nám stáli soupeři 
Tasovic, Přímětic a Dobšic, se klukům 
podařilo obsadit 3. místo. Trenérem je 
Kocurek Václav a Pešík Petr.

Mužstvo ,,B“ jsme pro nedostatek hráčů spojili s Bohuticemi. 
V soutěži Znojemské pivo IV. třída skupina B, jsme je mohli sle-
dovat pod názvem Olbramovice-Bohutice B . Mužstvo skončilo 
na 6. místě. V následující sezóně se béčko bude vracet do Olbra-
movic - vše bude při starém jak jsme byli zvyklí. Domácí zápasy 
se budou hrát v neděli v 10:15.

Mužstvo ,,A“ v soutěži Znojemské pivo III. třída skupina B. 
obsadilo 3.místo tabulky, na postup do okresního přeboru to bo-
hužel nestačí. Snad to vyjde příští sezónu.

Za pomoci městyse a brigádníků z  řad  členů  TJ se nám po-
dařilo zrekonstruovat kabiny . Byla  to tvrdá práce, ale myslím si, 
že výsledek stojí za to.

Na závěr bych chtěl poděkovat městysi Olbramovice a všem 
sponzorům za podporu, bez které není chod klubu a podpora 
mládeže možná. Všem výše zmíněným týmům i jejich trenérům 
přeji hodně fotbalových úspěchů v další sezóně.                 

  Petr

Zpráva o činnosti TJ Olbramovice
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Házená
Národní házená v uplynulé sezóně 2018/2019

Oddíl národní házené v uplynulém sou-
těžním roce přihlásil celkem 4 družstva: 
mladší žákyně „A“ a „B“ pod vedením Pavlíny 
Doubkové a Luboše Machálka, starší žákyně 
pod vedením Pavla Doubka a Pavlíny Doub-
kové, ženy pod vedením Pavla Doubka. 

Družstvu žen se v podzimní části soutě-
že vůbec nedařilo a všechna utkání utrpělo 
porážky. Velké bodové ztráty doháněl tým 
v jarní části soutěže – celkem 3 výhrami, 
1 remízou, 6 prohrami a skórem 160 : 185 si 
zajistil předposlední 5. místo v konečné ta-
bulce soutěže. V tabulce střelkyň se v rámci 
JMOP umístila na 1. místě Pavlína Doubko-

vá se 106 brankami a na 9. místě Gabriela 
Vaculíková s 36 brankami.

 
Družstvo starších žákyň se umístilo 

v konečné tabulce na 4. místě. Děvčata sta-
tečně bojovala ve všech utkáních, z odehra-
ných 12 zápasů 5krát vyhrály a 7krát prohrá-
ly (skóre 141 : 179). Nejlepšími střelkyněmi 
našeho družstva starších žákyň jsou Klaudie 
Ondráčková (63 branek), Pešíková Adéla (33 
branek) a Holátková Markéta (25 branek). 

 
Družstvo mladších žákyň „B“ repre-

zentovaly zejména dívky z nižších ročníků 
a nově příchozí hráčky. I přesto, že se druž-

stvo umístilo na posledním 6. místě, jsou 
na ně trenéři patřičně hrdi – radost ze hry a 
postupné zlepšování herních výkonů byly po 
celou sezónu nepřehlédnutelné.

Družstvo mladších žákyň „A“ předvá-
dělo od začátku sezóny skvělé výsledky, až 
do poslední chvíle se „pralo“ o 2. místo v ta-
bulce Jihomoravského oblastního přeboru 
a výhrou v posledním zápase si zajistilo po-
stup na Pohár ČR, který se konal v nedaleké 
Miroslavi. V tabulce střelkyň se umístila na 
3. místě hráčka z našeho týmu – Lucie Peco-
vá se 72 brankami, 2. nejlepší útočnicí byla 
ostatními týmy zvolena Linda Machálková 
a 3. nejlepší brankářkou Natálie Ludvíková.

Na Poháru ČR mladších žákyň nás zastupovala tato děvča-
ta: Bloudíčková Barbora, Číháčková Viola, Dvořáčková Diana, 
Hábová Lenka, Kellnerová Bára, Kopečková Klára, Kunčíko-
vá Klára, Ludvíková Natálie, Macharová Eliška, Machálková 
Linda, Mašová Ilona, Nováková Eliška, Pecová Lucie, Štefková 
Kateřina a Zelníčková Alena. Družstvo odehrálo během tří-
denního turnaje velmi vyrovnaná utkání, vynikalo zejména 
kolektivní spoluprací a bojovností v každém zápase. Jako je-
diný tým dokázaly porazit vítěze celého turnaje a o konečném 
4. místě rozhodlo až horší vzájemné skóre.  Děvčata si zaslou-
ží veliké poděkování za vzornou reprezentaci našeho oddílu, 
městyse i kraje.

Pořadí Družstvo Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. Sokol Svinov 5 0 1 58 : 37 10
2. TJ Přeštice 5 0 1 89 : 58 10
3. Sokol Tymákov 4 0 2 58 : 57 8
4. TJ Olbramovice 4 0 2 57 : 48 8
5. TJ Miroslav 2 0 4 66 : 61 4
6. KNH Litvínov 1 0 5 56 : 73 2
7. Sokol Bakov nad Jizerou 0 0 6 50 : 100 0

Konečná tabulka Poháru ČR:

Za oddíl NH – Mgr. Pavlína Doubková
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Dopravní zpravodajství z Branišovic
Uzavírka se dotkne řidičů jedoucích od Olbramovic ostatní ři-

diči na hlavní trase Znojmo - Brno využijí semafory na silnici I/53. 
V souvislosti s částečnou uzavírkou silnice I/53 u obce Branišo-

vice, z důvodu opravy dvou silničních mostů v rámci opravy mostů 
ev.č. 53-016 a 53-017“ v termínu od 22. 07. 2019 do 20. 12. 2019. 

Veškerý provoz na silnici I/53 bude veden kyvadlově v jednom 
jízdním pruhu a bude řízen světelným signalizačním zařízením. 

Obsluha autobusových zastávek Branišovice, st. silnice bude po 
celou dobu částečné uzavírky silnice I/53 umožněna v jejich trvalé 
poloze. 

V místě křižovatky silnice I/53 se silnicí II/396 (silnice ve směru 
na Olbramovice) bude umožněno odbočení ze silnice I/53 v obou 

směrech na silnici II/396. 
Ve směru od Olbramovic k silnici I/53 bude silnice II/396 

v místě napojení na silnici I/53 uzavřena mimo autobusů linkové 
osobní dopravy a vozidel nad 3,5 tuny. 

Objízdná trasa pro ostatní vozidla bude ve směru od Olbramo-
vic k silnici I/53 vedena na území obce Branišovice od křižovatky 
silnice II/396 se silnicí III/39610 po silnici III/39610.

Odkaz na veřejnou vyhlášku: http://branisovice.cz/assets/File.
ashx?id_org=937&id_dokumenty=18470

Mgr. Marek Sovka, starosta
 515 336 021 | 732 835 042

Obec Branišovice 57, 671 77 Branišovice | www. branisovice.cz
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Společenská 
kronika

Akce v obřadní síni

Narozené děti

Zemřelí

Ukončení školního roku

Kaluža  Štefan
Holý  František

Dne 19. června 2019 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 21 žáků, kteří ukončili školní docházku na Základní škole 
v Olbramovicích.Novotná  Sofi e

Minařík  Kristian
Veselá  Valentýna

Pohyb obyvatel 
+ statistika

K 1.1.2019 bylo  1131  obyvatel.
K 11.7. se přihlásilo 18 obyvatel a odhlásilo 
10 obyvatel.
Narodilo se 6 dětí a zemřelo 7 našich občanů.
K 11.7.2019 máme  1138  obyvatel.

Radmila Hyblerová 
matrika a evidence obyvatel

Posezení s jubilanty
Úřad městyse Olbramovice a Sbor pro 

občanské záležitosti uskutečnil pro všech-
ny naše jubilanty přátelské posezení s ob-
čerstvením a živou hudbou v měsíci červ-
nu.

Na společné akci se sešla velká větši-
na pozvaných jubilantů. Hodnotit by měli 
spíše jubilanti, kteří se zde sešli. Ale přes-
to – kdo šel kolem, mohl slyšet povídání, 
hudbu či zpěv.

Potěšením bylo, že i naši nejstarší spo-
luobčané se dostavili, přišli si popovídat 
a zavzpomínat. Někteří z nich se už dlou-
hou dobu nikde neviděli.

Potěšením pro nás, kteří jsme tuto prv-
ní akci připravovali, bylo opravdu to přá-
telské povídání, skvělá zábava, tanec a z úst 
jubilantů neustálé děkování za příjemně 
strávené horké červnové odpoledne.

S kytičkou, dárkovými poukázkami 
a s přáním opětovného brzkého setkání 
se naši jubilanti rozcházeli v podvečer 
domů.

za SPOZ  
D. Šidlová
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