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Vážení spoluobčané, 
rád bych vás informoval o stavebních pro-

jektech za rok 2021 a záměrech na rok 2022 v 
našem městysi. 

Již dlouhou dobu zpravodaj nevyšel. Po 
obci se šíří různé zprávy a špatné informace. 
V loňském roce byly ukončeny komplexní 
pozemkové úpravy v katastrálním území Ol-
bramovice u Moravského Krumlova. Pohled 
na pozemkové úpravy je různý. Jedna z klam-
ných informací je, že městys Olbramovice 
se na pozemkových úpravách obohatil. Toto 
tvrzení není pravda. Městys Olbramovice 
veškeré své pozemky nabídl k realizaci zele-
ně, tj. výsadbu stromů v extravilánu městyse 
a novou síť polních cest. Již v této době se 
zpracovávají projekty na výsadbu zeleně v ex-
travilánu o celkové výměře přes 42 hektarů. 
Ve strategickém plánu rozvoje městyse, nad 
jehož tvorbou se řada z vás formou dotazníku 
podílela, výsadba zeleně jak v intravilánu, tak 
extravilánu byla od vás požadována a taky se 
uskuteční. Výsadba zeleně v extravilánu bude 
plnit krajinotvornou funkci estetickou i eko-
logickou (větrná eroze). Státní pozemkový 
úřad, který komplexní pozemkové úpravy 
prováděl, má povinnost ze státních zdrojů 
vybudovat část společných zařízení (zeleň, 
vodní ochrana, proti erozní opatření) na zá-
kladě schválených požadavků městyse. Státní 
pozemkový úřad provede významné ochran-
né prvky, které budou zabraňovat přívalovým 
srážkám, které by mohly ohrozit majetek 
obce i občanů, vybudováním svodních příko-
pů. Nejvýznamnější příkop bude vybudován 
od fotbalového hřiště kolem bývalé vodárny 
a v údolnici se propojí s příkopem pod šu-
mickým hřištěm. Příkop bude osázen stromy 
a kolem celého příkopu povede polní cesta. 
Druhý příkop bude vybudován od samot, 
kolem areálu Agry s napojením na stávající 
odvodňovací struhu mezi Olbramovicemi a 
Branišovicemi. Jak víte, a pamětníci mohou 
potvrdit, že z těchto míst dochází k ohrože-
ní obce přívalovou vodou. Dál vysází tři vět-

rolamy. Dva v lokalitě u samot a jeden nad 
fotbalovým hřištěm po stávající větrolam. 
Když se podíváte od Leskouna na Olbramo-
vice, vidíte sami, že naše krajina je chudá na 
zeleň. Po dohodě se Státním pozemkovým 
úřadem vybuduje městys Olbramovice třetí 
ochranný prvek a to vodní nádrž na loukách s 
protipovodňovou hrází na stoletou vodu. Vý-
běrové řízení na zhotovitele stavby rybníku 
na loukách právě probíhá s tím, že stavební 
práce započnou již na jaře roku 2022. Na tuto 
stavbu nám poskytlo dotaci Ministerstvo ze-
mědělství ve výši 70 % uznatelných nákladů. 
Tento rybník s touto hrází bude prvotně slou-
žit jako zásobárna vody proti suchu a ochran-
ná hráz proti přívalovým srážkám. Celý areál 
vodní plochy bude osázen zelení, území ko-
lem vodního toku je zařazeno v plánu společ-
ných zařízení jako lokální biocentrum (15 ha) 
a celé může být zrevitalizováno. 

Výsadby zeleně v extravilánu musí na-
vazovat s výsadbou zeleně v městysi, kterou 
právě realizujeme. Výběrové řízení na výsad-
bu a revitalizaci zeleně v městysi Olbramovi-
ce vyhrála fi rma KAVYL s.r.o. Mohelno. Je to 
fi rma, která prováděla výsadby v sousedním 
katastru obce Šumice. S novou výsadbou se 
musí některé stávající stromy, na které jsme 
byli zvyklí, kácet nebo omlazovat výrazným 
ořezem. Mohu vás ubezpečit, že na všech-
ny ořezy a kácení máme znalecký posudek z 
oboru dendrologie. Na celou výsadbu v obci 
máme vypracován projekt s názvem Územní 
systém sídelní zeleně. Výsadba stromů byla 
navrhnuta projektanty a musí splňovat různé 
podmínky. Jedna z podmínek je, že vysázené 
dřeviny budou v krajině původní, nemohou 
se vysazovat v blízkosti inženýrských sítí, jak 
nadzemních, tak i podzemních, včetně jejich 
ochranných pásem. Na výsadbu zeleně jsme 
dostali dotaci ze dvou zdrojů. Jedna dotace je 
ve výši 1.116.000,- Kč uznatelných nákladů z 
operačního programu Ministerstva životního 
prostředí a druhá, ve výši 200.000,- Kč z Mi-
nisterstva zemědělství. Celkově se v letošním 

roce s podílem obce investuje do zeleně cca 
1.700.000,- Kč. Myslím si, že touto výsadbou 
se zkvalitní naše životní prostředí a s kvalitní 
péčí mohou vyrůst nové aleje v místech, kde 
nikdy nebyly, ale současná zástavba to umož-
ňuje. Vysazovali se různé kultivary habrů, 
duby, moruše, lísky, lípy, ořešáky, třešně. Roz-
hodně touto výsadbou záměr obce na ozele-
nění nekončí. V příštím roce podle posledních 
informací bude provádět fi rma EGD – bývalý 
E.ON přeložku nadzemního vedení NN do 
země. Tato akce je chystaná už 4 roky. Součas-
ně s přeložkou NN se bude provádět fi rmou 
CETIN výměna sdělovacích metalických ka-
belů za optické. Přeložka rozvodů NN bude 
od úřadu městyse po školku, viniční uličky 
a ulici ke Kubšicím. Výměna sdělovacích ka-
belů bude ve větší části obce v Lidměřicích, 
Babicích i Želovicích. Všechny tyto stavební 
práce si budou hradit provozovatelé těchto 
sítí. Městys Olbramovice v místech přeložky 
NN bude provádět výstavbu nových chod-
níků, parkovacích míst, autobusových zálivů 
a míst pro přecházení, výsadbu zeleně, ale v 
místě realizace můžeme už vysazovat pouze 
keře a rostliny, které dorostou do 3 metrů výš-
ky. Na výstavbu chodníků jsme obdrželi dota-
ci ze Státního fondu dopravní infrastruktury 
ve výši 6.300.000,- Kč. Výstavba parkování 
pro osobní automobily do 3,5 t včetně nového 
veřejného osvětlení a rozvodů rozhlasu bude 
v naší režii. Odhadované náklady na parková-
ní, veřejné osvětlení a rozhlas, včetně zeleně, 
jsou ve výši 10.500.000,- Kč. Výběrové řízení 
na zhotovitele stavebních prací spojených s 
chodníkem, parkováním právě probíhá. Tato 
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stavba bude velice náročná na koordinaci 
veškerých stavebních činností. Určitě nás ně-
jaký čas rozsah stavby bude obtěžovat a třeba 
i omezovat, ale věřím, že budete shovívaví a 
trpěliví. Celá stavba musí být ukončena a vy-
účtována do konce příštího roku. 

Další akcí, kde probíhá výběrové řízení na 
zhotovitele, je výstavba nového víceúčelového 
hřiště za školou. Současné hřiště je částečně 
v místě budoucí víceúčelové haly. Nové ví-
ceúčelové hřiště bude doplněno o běžeckou 
dráhu a doskočiště pro potřeby žáků základní 
školy. 

V letošním roce jsme odstranili jednu z 
mnoholetých závad na naší základní škole z 
pohledu hygienických předpisů a norem. A 
to je dokončená stavba oddělených šaten pro 
chlapce a dívky na hodiny tělesné výchovy. I 
na tuto akci jsme dostali dotaci z Minister-
stva pro místní rozvoj ve výši 6.000.000,- Kč. 
Celá stavba stála 8.700.000,- Kč. Prostory tě-
locvičny byly rozšířeny o propojovací chodbu 
s víceúčelovým hřištěm, skladovými prostory 
a schodištěm do šaten. Věřím, že až pomine 
současná nepříznivá situace kolem nákazy 
Covid, uskuteční se den otevřených dveří na 
základní škole, kde si budete moct nové pro-
story prohlédnout. Na škole se provádělo přes 
období prázdnin více stavebních prací. Naše 
škola od doby vzniku ve vnitřních prostorech 
neměla zásadní stavební změny. Současný 
stav učeben je zastaralý a nevyhovující sou-
časným požadavkům a nárokům pro výuku 
žáků. Máme vypracovaný stavební projekt na 
opravu celého prvního patra, kde určitě kaž-
dým rokem budeme rekonstruovat některou 
z tříd a odborných učeben. Stavební projekt 
na opravu a rekonstrukci učeben obsahuje 
opravy podlahové konstrukce, stropní zatep-
lení, osvětlení, elektroinstalace, odpady.

V letošním roce se podle tohoto projektu 
nově zrekonstruovala a vybavila zařízením 
jazyková odborná učebna. Podrobnosti se 
dovíte v jiném článku o škole. Na stránkách 
městyse bude v dohledné době zveřejněna vi-
deo prezentace opravených učeben. 

Opravy se neprovádí jen v budově Zá-
kladní školy, ale taky v budově Mateřské škol-
ky. V letním období, pokud obdržíme dotaci, 
se bude provádět výměna kovového vodo-
vodního řadu v objektech školky a oprava so-
ciálních zařízení včetně kuchyně. Náklady na 
opravy budou ve výši necelé 2.000.000,- Kč. 
Žádat o dotaci budeme na Ministerstvu pro 
místní rozvoj. 

V současné době městys Olbramovice 
a myslím, že nás všechny, obtěžuje nedosta-
tek parkovacích míst. Vidíte sami, kde všu-
de osobní auta stojí a jsou odstaveny. O ná-
kladních automobilech, které mají v městysi 
Olbramovice zákaz parkování ani nemluvě. 

Vypracováváme projekty pro nové trasy 
chodníků včetně podélných parkovacích stá-
ní. Nové chodníky a parkovací stání budou v 
celých Olbramovicích realizovány tak, jak je 
na příklad chodník a parkování na ulici od 
spodní autobusové zastávky po potok a část 
Lidměřic. Nové chodníky a parkování bude v 
celé obci kolem komunikace III. třídy (průtah 
od Moravského Krumlova po Branišovice). 
V rozpočtu na rok 2022 je začleněna částka 
na výstavbu parkoviště kolem nově otevře-
né prodejny v Želovicích. Další trasa je od 
České pošty na Branišovice a křižovatka na 
Lidměřice. Tato křižovatka se bude rozšiřo-
vat tak, aby byl umožněn bezpečný výhled do 
křižovatky včetně rozšíření jízdních pruhů a 
nové dešťové kanalizace. Na elektronických 
stránkách městyse bude v záložce plánované 
investice zveřejněny situace a plán výstavby 
chodníků a parkování. 

V minulosti jsem dvakrát žádali o dotaci 
na nákup nádob na tříděný odpad. Bohužel 

jsme ani jednou neuspěli, proto jsme se roz-
hodli tyto nádoby zakoupit z vlastního roz-
počtu. 

Dodáme vám na každé číslo popisné 2 
ks plastových nádob o velikosti 120 l na pa-
pír a 240 l na plast. Do bytových domů vám 
v průběhu ledna a února dodáme kontejnery 
o velikosti 1100 l. Podrobnosti a podmínky se 
dozvíte v samostatném článku. Tím, že rozší-
říme možnost třídit odpad se nic na poplat-
cích nemění, zůstávají stále stejné. 

Pro příští rok jsou projekty a záměry fi -
nančně náročné. Na stavební akce a záměry 
jsme od různých poskytovatelů obdrželi do-
tace ve výši cca 22.000.000,- Kč. A zhruba 
stejnou částkou budeme tyto projekty dofi -
nancovávat ze svého rozpočtu a úspor z mi-
nulých let. 

V závěru bych vám chtěl popřát do nové-
ho roku vše dobré, pozitivní náladu a hlavně 
hodně zdraví vám i vašim blízkým.

RH. 
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Základní škola a mateřská škola
Zprávičky z Mateřské školičky

3. třída

Akční prvňáci ZŠ Olbramovice

Letošní školní rok nám začal ve středu 01. 09. 2021. Do naší 
školičky nastoupilo 69 dětí z toho 21 nováčků. Společně jsme se 
všichni sžívali, nové děti si zvykaly na úplně nové prostředí, jiní zase 
na změny, které přišly po prázdninách. Naší školičkou se opět ro-
zezněl smích a dovádění v prostorách tříd. Občas bylo slyšet i tro-
chu stesku a pláče. Září je totiž pro všechny dětí měsícem adaptace. 
Některé děti zvládnout změny bez větších problémů, jiným to trvá 
trochu déle. Každé dítě to zvládá jinak a od toho jsou tady naše paní 
učitelky, které jim ve všem pomáhají a snaží se, aby děti počáteční 
obtíže zvládly co možní nejdříve a začaly si užívat vše, co jim mateř-
ské škola nabízí.

Moc jsme se těšili a doufali, že si užijeme plno zábavy, her, diva-
délek, hudebních představení, že školní rok 2021/2022 nebude ničím 
narušován. Což se nám nevyplnilo, všechna naplánovaná divadelní 

Nový školní rok 2021/2022 je již v plném proudu. Žáci 2., 3. a 4. 
ročníku se hned v září aktivně zapojili do vyučování. S radostí přijali 
informaci o zahájení plaveckého výcviku. Na děti tedy čeká 10 lekcí 
plavání ve Znojmě. Dnes mohu říci, že se s výukou plavání blížíme 
ke konci. Mohu tedy všechny děti pochválit za slušné chování a sna-
hu při výuce plavání. Z řady neplavců se stávají plavci a slova chvály 
jsou slyšet i z úst instruktorů plavání ve Znojmě. 

Pro předškoláky z MŠ Olbramovice jsme připravili cvičení v pří-
rodě. Společně jsme se vydali na výšlap do Kubšic.  Malí předškoláci 
plnili aktivně dané sportovní úkoly. Zakončením tohoto dopoled-
ne bylo opékání buřtů a předání medailí malým dětem za zvládnutí 

1.září 2021 jsme zahájili nový školní rok 
2021/2022. Zvláště slavnostní byl tento den 
pro našich 20 prvňáčků, kteří přišli do školy 
úplně poprvé. 

představení musela být zrušena. Ale i tak nám to náladu nepokazilo, 
poznávali jsme nové kamarády, nové věci, pozorovali jsme měnící se 
přírodu. V měsíci listopadu jsme prožili „Strašidelný týden“, a svátek 
sv. Martina. Na začátku prosince k nám zavítal Mikuláš se svojí dru-
žinou. Všechny děti dostaly za pěkné básničky a písničky, které se 
ve školce naučily, balíček dobrůtek. Nejvíc jsme se ale všichni těšili 
na Ježíška, který k nám přichází o trochu dřív, než do našich domo-
vů. Ještě než nás ve školce navštívil, vyzdobili jsme si vánočně celou 
školičku, každou třídu. Děti vyrobily dárečky pro své milé. Adventní 
čas jsme si užili, jak nejvíce to šlo.

My všichni (paní učitelky i děti), bychom Vám chtěli popřát krás-
né vánoční svátky, plné radosti, štěstí a krásných chvil se všemi blíz-
kými a do nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Kolektiv a děti z MŠ Olbramovice

všech úkolů a překážek. Na tuto akci byli také pozváni předškoláci 
z MŠ Branišovice. Vzhledem k onemocnění jejich dětí se nemohli 
dostavit. Vše jsme ale napravili další týden a návštěva z Branišovic 
dorazila na dopolední vyučování. Během celého dopoledne společně 
se třeťáky plnili také své úkoly a vyzkoušeli si, jak to tedy ve ško-
le chodí. Za odvahu, vytrvalost a soustředění také tito předškoláci 
dostali medaile a odměnu. Celá akce byla zaměřena na spolupráci a 
blížící se zápis do 1. ročníku.

Děti 1. – 3. ročníku se aktivně zapojují do kroužku lidových ta-
nečků, kde rozvíjí své rytmické a pohybové cítění. 

Mgr. Dana Šidlová a žáci 3. ročníku

Uběhlo několik málo týdnů a z dětí jsou 
šikulky, které hravě zvládly první písmenka, 
slabiky a zapojují se do různých aktivit a pro-
jektů.

Pro seniory v obci a v domově důchodců 
jsme vyráběli dýňové zápichy, 11. listopadu 
jsme volali na Martina. Nepřijel na bílém 
koni, tak jsme si alespoň upekli rohlíčky. 

Blíží se Vánoce. Vyrábíme dárečky na náš 
školní jarmark, stříháme a lepíme přáníčka a 
těšíme se na první sníh a dárečky. Doufám, 

že návštěvníkům jarmarku se naše výrobky 
líbily a já bych chtěla moc pochválit všechna 
děvčata z 8. a 9. třídy za ochotu, pracovitost 
a nápaditost.

Přejeme žákům, rodičům, přátelům naší 
školy a všem občanům Olbramovic krásné 
a usměvavé Vánoce, v novém roce 2022 co 
nejvíce zdravých, optimistických a spokoje-
ných dnů. 

Mgr. Hana Lukasová, 
Dagmar Rambousková
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2. třída
Na 29. září si druháci připravili vystoupení k svátku seniorů v 

DCHB. Zahráli pohádku O lišce a zajíci, zazpívali a přednesli básnič-
ky. Děti ukázaly, jak se naučily v 1. třídě pěkně číst. Od října přibyla do 

2. třídy nová žákyně Sheila Vašková. Nyní je ve druhé třídě 14 chlapců 
a 6 dívek. Od října navštěvují děti 2. a 3. třídy pohybový kroužek.

Mgr. Dana Petrlová

Výlet do Prahy
Žáci naší základní školy vyrazili jednoho krásného zářijového dne 

na výlet do Prahy, hlavního města České republiky. Konktrétně se vý-
letu zúčastnil osmý a devátý ročník. Časně ráno, v šest hodin, vyrazily 
od budovy školy dva plné autobusy natěšených puberťáků. 

Prvním bodem naplánované trasy byl Pražský hrad, před jehož 
branami jsme vystoupili kolem deváté hodiny. Následovala prohlídka 
všech dostupných nádvoří, Katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha. 
Po prohlídce širšího okolí hradu jsme sešli zámecké schody a parkem 
došli do místa zvaného Kampa na Malé Straně. Ze zdejšího malebné-
ho místa zapůsobila na děti nejvíce Lennonova zeď. Dalšími cíli byly 
již všem notoricky známé památky jako Karlův most, Staroměstské 
náměstí, Václavské náměstí a nesměla chybět ani Prašná brána.

Počasí bylo celý den nádherné, ušli jsme úctyhodných patnáct ki-
lometrů. Výlet se vydařil na jedničku a všichni jsme se ve zdraví vrátili 
domů.

Ketty Dimitrova

Informace ze Základní školy
Školní rok 2021/2022 jsme začali s očekáváním na nové zkuše-

nosti, vědomosti, úspěchy a skvělé akce. Do základní školy nastoupi-
lo 193 žáků do 10 tříd a do mateřské školy 69 dětí do 3 tříd.  Pracuje 
zde celkem 25 pedagogických pracovníků z toho 6 v mateřské škole 
a 10 provozních zaměstnanců.

V mateřské školce máme 3 třídy: 
Sluníčka - p. uč. Kateřina Cihlová a Klára Nesnídalová    
Broučci - p. uč. Pavlína Mančíková a Eliška Kunčíková
Kuřátka - p. uč. Martina Chrástová a Eliška Strnadová

Třídnictví na ZŠ 
I. stupeň    II.stupeň  
1.roč. p. uč. Hana Lukasová 6.roč. p. uč. Martina Ottová
2.roč. p. uč. Dana Petrlová 7.roč. p. uč. Kryštof Parák
3.roč. p. uč. Dana Šidlová 8.roč. p. uč. Marie Martináková
4.roč. p. uč. Lenka Fálová 9.A     p. uč. Ingrid Továrková
5. roč. p. uč. Olga Čiháčková 9.B     p. uč. Ketty Dimitrova 

Zástupkyni ředitele zastává p. uč. Ivana Vaculíková.  Bez tříd-
nictví p. uč. Zdenka Svobodová, p. uč. Kateřina Novosadová, p. uč. 
Lucie Holátková, p. uč. Beniač. V první a třetí třídě působí asistentky 
Dagmar Rambousková a Andrea Kellnerová. O žáky ve školní dru-
žině pečují Irena Zelníčková a Andrea Kellnerová. Jako školní asis-

tentka pracuje také Lucie Holátková. 
Na jaře byla dokončena výstavba šaten nad tělocvičnou, která 

byla fi nancována zřizovatelem a přes hlavní prázdniny se rekon-
struovala chodba a jazyková učebna, na kterou jsme získali dotaci 
z projektu IROP.  Nadále pracujeme na projektech Ovoce do škol, 
Uvádějící učitel, Desatero pro primární prevenci a Šablony III, které 
se týkají doučování žáků, projektových dnů a spolupráce s jinými 
školami. Nově jsme se zapojili do projektu Doučování žáků, které 
slouží k podpoře učení po distanční výuce, kdy byla škola uzavřena 
z důvodu epidemie. Dále je na škole několik sportovních kroužků, 
kroužek keramicko - výtvarný, taneční, pěvecký. Také je věnována 
individuální péče žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. V 
září u nás proběhlo testování žáků na Covid – 19 bez pozitivního 
případu a po zhoršení situace testujeme každé pondělí. Od listopadu 
jsme měli několik pozitivních žáků na Covid – 19 a na základě naří-
zení hygienické stanice jsme už několikrát uzavírali třídy, kdy museli 
být žáci v karanténě. Těmto žákům byla poskytnuta on-line výuka. 
Věříme, že se situace po Vánocích zlepší a budeme se učit, sportovat 
a cestovat postupně bez omezení. 

Za všechny zaměstnance školy bych Vám všem chtěla popřát 
krásné Vánoce, štěstí, pevné zdraví a žákům k tomu, aby je škola ba-
vila a těšili se do ní.

Mgr. Ivana Kellnerová, ředitelka
DaD gmgmarar RRamamboboususkokovává aa AAndndrereaa KeKellllnenerorovává. OO žážákykyy vvee škškololníní ddruru-
žižiižii ěěněněněněněěěěněěněě pppppppppppppppppppppppppppppp čččeečečeečečeečečečeeečečečečečečeeč jujujujuujuujujujííí í IrIrIrIrrrrrreneeeneeeeeeeeneeeeee aaa ZeZZeZeZellnlnlnlnl íčíčíčkokokokokováváááváávvvvvvávvvvávává aaaaa AAAAAAAAAAAA dndddndndndnddndndnnndnndndndnndnddrrrerrrereererereeeereeeaaaaa aa aa a KeKKeKeKeKeKeKeKeKeKeKeKeKKeKKeKeK lllllllllllllllllllllneneeneneneneneeneneneneeeeneneroorororororrorrorrorr vááávááváváváváváváváváá... ... JJJJaJaJJaJaJaJaaJaJaJaJaJaaJ kkkkokkokokokokookokokokokokokookk ššššššššššššškokokkkokokokokokokokokokookooolllnlnllnllnlnnllnnlnlnlllnnííííííí í ííí asasasasasisiiisissisisisissiisississsi ----

vivilala aa ttěšěšililii sese ddoo níní.
MgMgMgMgMgMgMgMggggggggggggr.r.rrrrr.rr. IIIIIIIIIvvavavvvvvavavavavavv naaannananaanaananaaaa KKKKKKKKKKKKKKKKK lllelelellnlnlllnnnlnlnnerereerererovovovovoooovovvooovvovovooo ááá,áá,á,á, řřřřřřřřřř ddddedeeedededddeddedede iitittitit llllellellelellkkkkakkakakkaakkkakaaakaak
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Milí přátelé,
po delší době opět přináším několik zpráv z naší farnosti. Ne-

příznivé okolnosti se negativně podepsaly na životě nás všech. Bo-
hoslužby sice nebyly zrušeny, ale omezení jsme pocítili. V kostele 
se nás scházelo o poznání méně než dřív, několik měsíců se ani 
nezpívalo, osiřel i farní sál. Pevně věřím, že už bude jenom lépe. 
Za několik dní oslavíme svátky Kristova narození - Vánoce. Na-
rozeniny toho, který na tento svět přinesl a přináší lásku, radost, 
naději, který je nám blízký za každých okolností. V kostele mluví-
me výhradně o tomto, což je balzám na duši. Psychiatrům narůstá 
klientela, roste počet sebevražd, okolnosti mnoho lidí trápí. Mys-
lím, že každá návštěva kostela, případně kněze, je takovou účinnou 
duchovní vakcínou právě na tyto útrapy duše a ducha. 

V kostele se zkulturnil prostor pod věží, na oltářích přibyly 
velmi hezké nové plachty, a je nasvícený obraz svatého Jakuba. As-
poň něco se tedy podařilo. Díky všem, kteří se o to přičinili. Co se 
týká fi nancí, samozřejmě omezení mělo dopad i na sbírky. Každá 
farnost mimo jiné odvádí příspěvek na biskupství, ze kterého se 
platí mzdy nejen kněží, ale i dalších zaměstnanců, kteří pro diecézi 
a farnosti pracují. Letos jsme dostali mimořádnou nabídku, jak 

zmírnit výpadek příjmů. Na farnost lze přispívat přes biskupský 
fond bezhotovostně. Za každého dárce, který se zaregistruje na 
www.donator.cz nám biskupství sníží odvod o 500 Kč. Kdyby ně-
kdo chtěl tímto způsobem pomoci, rád vysvětlím a pomohu pří-
padně s registrací. 

A nakonec program svátečních bohoslužeb. Je mi velmi líto, že 
díky omezením nemohl proběhnout vánoční koncert školy.  Štědrý 
den letos připadá na pátek 24.12. Půlnoční bude tradičně ve 22 
hodin. V sobotu 25.12. Je hlavní svátek Narození Páně, bohoslužba 
bude v 10 hodin, stejně tak i v neděli. O týden později budou časy 
stejné sobotní novoroční bohoslužba a požehnání do nového roku 
2022  v 10 hodin, v neděli 2.1. opět v 10 hodin. Tříkrálová mše 
svatá bude o týden později 9.1. v 10 hodin a tradičně při ní požeh-
náme vodu, křídu, kadidlo a zlato. Nejisté je žehnání vína, záleží, 
jak se domluvíme s vinaři. Dali bychom nějakou cestou vědět.

Moc se těším, že se o svátcích uvidíme v hojném počtu a nechá-
me na sebe zapůsobit krásu společenství, Boží lásku, vánoční zpěvy 
a atmosféru. Ze srdce vám přeji požehnané a radostné Vánoce i 
celý další rok.

Váš farář Jan Fiala

Ahoj, tady Kaňka! 

Zprávy z farnosti

Naši nejmenší, děti, vážení rodiče, prarodiče, milí přátelé Kaňky,
Jsou tu vánoční svátky a s nimi konec 

roku 2021. Více než patnáct let v Olbramo-
vicích pracoval občanský spolek Kaňka, kte-
rý pořádal zábavné a naučné akce pro děti. 
Některé akce se pro svůj úspěch každoročně 
opakovaly, jiné se obměňovaly, vystřídala 
se nemalá řádka členů, pomocníků a těch, 
kteří nás podporovali. Po delším rozhodo-
vání stálí členové Kaňky rozhodli ukončit 
činnost tohoto spolku. Hlavní důvody jsou 
jistě pochopitelné. Věříme totiž, že se najde 
skupinka nových členů, mladších maminek 
a tatínků, kteří vytvoří vlastní spolek, budou 
mít nové, neotřelé nápady, myšlenky a hlav-

ním hnacím motorem pro ně budou jejich 
vlastní děti, jak tomu bylo před lety u nás.

Za všechny děti i rodiče si coby stálý člen 
dovolím poděkovat všem, kteří za ta léta v 
Kaňce pracovali. Všem, kteří Kaňku pod-
porovali a pomáhali. Nemohu vyjmenovat 
všechny, ale musím zmínit paní Marcelu 
Mančíkovou, která byla od počátku oběta-
vě zapálená do každé pořádané akce, tento 
zápal přenášela na všechny kolem a hlavně 
byla po celou dobu skvělou předsedkyní 
sdružení. Zvlášť poděkuji městysi Olbramo-
vice, bez jehož podpory by se některé akce 
konaly jen velmi těžko. Děkujeme! 

Milí členové budoucího spolku, přestože 
v této chvíli zřejmě ještě ani netušíte, že prá-
vě VY budete mezi zakladateli něčeho nové-
ho, přejeme vám, abyste se brzy našli a měli 
spoustu skvělých, originálních nápadů a chu-
ti do práce. Víme, že budete muset obětovat 
svůj čas a prostředky. Ale také dobře víme, že 
vás tato činnost pobaví, stmelí a obohatí.  

Tedy poslední akcí, kterou se Kaňka roz-
loučila, bylo ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU v sobotu 27.11. 2021. Sešli jsme 
se u rybníku Rašelák na pergole, odkud jsme 
putovali s rozsvícenými lampiony ke škole. 
Tam jsme slavnostně rozsvítili strom. Připra-

vili jsme pro vás krátké shrnutí z naší 
činnosti v podobě fotografi í, promítli 
několik krátkých pohádek a na závěr 
zhlédli působivý  ohňostroj s hudbou. 
Nechybělo občerstvení pro děti i do-
spěláky a sladké mikulášské odměny, 
žáci základní školy pro vás přichystali 
vánočně zaměřenou výstavku výrob-
ků. Děkujeme, že jste přišli.

Přejeme vám všem a vašim rodi-
nám co nejkrásnější prožití adventní-
ho času a hodně zdraví, štěstí v roce 
2022.

Kaňka, z.s.
O. Čiháčková
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Adventní čas už nám pomalu končí a 
blíží se svátky, na které se všichni těšíme. 
Dospělí a hlavně maminky se těší, že si už 
konečně trochu oddychnou. Děti zase na 
dárky, na stromeček a všechny radosti s vá-
nocemi spojené. V této chvíli ještě nevíme, 
jestli se můžeme těšit na bílé vánoce nebo 
spíše, jak je u nás zvykem, na blátivé. 

Náš městys se nám rozrůstá a přibývá 
nových obyvatel a já bych chtěla všechny 
pozvat někdy do naší obecní knihovny, 
do velice hezkého a důstojného prostředí. 
Máme v ní zhruba 2500 svazků a spolupra-
cujeme s okresní knihovnou ve Znojmě, 
která je mnohem větší a dokážeme přes ni 
zajistit téměř jakýkoliv titul. 

Chtěla bych pozvat rodiče i s dětmi pro-
hlédnout si naši knihovnu a vybrat si něja-
kou pěknou knížku pro sebe nebo své rato-
lesti. Stalo se také už tradicí, že přicházejí 
žáci naší školy s paní učitelkou na návštěvu 
a na prohlídku spojenou s povídáním a ma-
lou soutěží. Je třeba dětem od malička vští-
pit, aby četli, protože dobrá kniha rozšíří 
jejich obzory, pobaví a zaujme. A také star-
ší generace najde v knize zábavu, poučení 
nebo alespoň napětí.

Spolupracujeme také s naší skupinou 
seniorů, pořádáme přátelská posezení a 
také zájezdy za nejrůznějšími zajímavost-
mi z našeho kraje. Na těchto výletech má 
největší podíl paní Kubešová. Škoda jen, 

Pozvánka do obecní knihovny

Odpadové hospodářství

že v poslední době jsou kvůli covidu tyto 
radosti značně utlumeny. Doufám, že toto 
smutné období už brzy skončí a zase se 
budeme scházet a plánovat co zajímavého 
navštívíme. Fotky ze zájezdů najdete na ad-
rese knihovnaolbramovice.webk.cz  v sekci 
fotogalerie, případně na stránkách městyse 
v oddělení obecní knihovna. Tam najdete 
také stručnou historii naší knihovny.    

Otvírací doba v knihovně je každé pon-
dělí a středa od 16,oo hodin do 18,oo ho-
din. Na případnou domluvu můžete zavolat 
na číslo 725686601. 

Přeji všem šťastné a pohodové vánoce, 
pevné zdraví a těším se na Vaší návštěvu.

Milada Čechová-knihovnice

Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se Městys Ol-

bramovice může v roce 2020 pochlubit sbě-
rem starého elektra určeného ke zpětnému 
odběru a recyklaci o hmotnosti 12,29 t. Na 
každého obyvatele tak připadá 10,70 kg vy-
sloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena 
spotřeba elektřiny a produkce skleníkových 
plynů, celosvětově omezena těžba ropy a 
železné rudy, a recyklací se pokryla i část 
dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslo-
vou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje 
Osvědčení o podílu na zlepšení životního 

prostředí, které na základě dosažených vý-
sledků vystavil kolektivní systém pro sběr 
a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elek-
trowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo 
za rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 146,69 
tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství 
CO2? 57 ks

Nebylo nutné vytěžit 7 206,38 litrů ropy.  
Představte si, že z tohoto množství se pokry-
je spotřeba pohonných hmot auta např. na 
cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 270 
krát.

Došlo také k úspoře 74 183,89 kWh ener-
gie. Asi stejné množství, jako kdybychom 74 
184krát, spustili cyklus myčky nádobí.

Podařilo se recyklovat 7 070,51 kg železa. 
Toto množství recyklovaného železa by bylo 
možné použít pro výrobu 290 ks nových 
praček, bez nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se po-
dařilo získat 249,56 kg mědi, což by posta-
čilo pro ražbu 44367 1€ mincí, nebo 308,29 
kg hliníku, který by stačil na výrobu 20553 
plechovek o objemu 0,33 l.

Bc. František Kunčík
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Nádoby na separovaný odpad

Statistické údaje SD

Vážení občané, k 1. 1. 2021 vešel v platnost nový Zákona č. 
541/2020 Sb. o odpadech, který stanovuje, jakým způsobem musí 
obce snížit produkci směsného komunálního odpadu (SKO), aby ne-
musela platit vícenáklady vniklé z překročení limitů daných zákonem.

POPLATKY ZA UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA SKLÁDKU
Od roku 2030 bude zakázáno skládkovat odpady s výhřevnos-

tí vyšší než 6,5 MJ/kg a s biologickou stabilitou AT4 více než 10 mg 
O2/g sušiny. Do roku 2030 bude u těchto odpadů navyšován poplatek 
za skládkování.

Obec bude platit do určitého množství využitelných odpadů ulo-
žených v kalendářním roce na skládku na občana pouze 500 Kč/t (tj. 
snížená sazba). Po překročení tohoto množství bude hradit poplatek 
za využitelné odpady (tj. vyšší sazba). V roce 2021 to bude 800 Kč/t, v 
roce 2022to bude 900 Kč/t atd. V roce 2029 bude tento poplatek do-
sahovat 1 850 Kč/t

Následná tabulka ukazuje, kolik SKO může v průměru maximálně 
vyprodukovat jeden občan obce za daný kalendářní rok, aby obec ne-
platila vyšší sazbu za skládkování.

Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Kg/
občan 200 190 180 170 160 150 140 130 120

Jak vidíte každým rokem se limit vyprodukovaného SKO snižuje. 
Všechno, co bude nad stanoveným limitem, bude zpoplatněno vyšší 
sazbou za skládkování. Přirozeně se obci zvýší náklady na likvidaci 
komunálního odpadu a do budoucna by to mohlo mít vliv na výši po-
platků za odpady, které musí občan zaplatit.

Abychom předešli zdražování poplatků za odpady, apelujeme na 
občany, aby se zapojili do připravovaného systému třídění odpadů. 

Městys Olbramovice ve spolupráci se svozovou fi rmou FCC 
Česká republika s. r. o., zahájí projekt na podporu třídění odpadů v 
městysi Olbramovice. Všechny nádoby na komunální odpad budou 
označeny unikátním čipem, který bude přiřazen k jednotlivým ne-
movitostem. Pracovníci svozové fi rmy, budou při výsypu evidovat 
naplněnost nádob a data odesílat do systému evidence odpadů. Pro-
to, abychom umožnili jednodušší třídění odpadů, bylo nakoupeno 
dostatečné množství nádob na separovatelný odpad. ZDARMA, pro 
každou domácnost, budou k dispozici nádoby na plasty o objemu 240 

Podle zjištěných údajů z evidence odpa-
dů jsem sestavil přehled jednotlivých odpadů 
uložených na sběrném dvoře. Jednoznačně 
mohu konstatovat, že množství odpadů na 
sběrném dvoře rok od roku přibývá, což zna-
čí o jeho maximálním využití. Celkové množ-
ství odevzdaného odpadu od občanů za rok 
2020 činí 154,473 tun. 

Množství odpadu odebráno na sběrném 
dvoře v roce 2020
ODPAD MNOŽSTVÍ
velkoobjemový odpad 89,260 tun

litrů a nádoby na papír o objemu 120 litrů. Každý občan bude mít 
možnost snížit množství SKO tím, že bude dávat do popelnic pouze 
odpad, který tam patří, a využívat možnosti třídění odpadů prostřed-
nictvím sběrného dvora odpadů, sběrných hnízd a přidělených nádob 
na plasty a papír.

Nyní přehledně připomenu co do jednotlivých popelnic můžete 
vhazovat a co do nich rozhodně nepatří. 

PAPÍR
PATŘÍ NEPATŘÍ
noviny, časopisy, sešity celé svazky knih, dětské pleny
krabice, papírové obaly znečištěný a mokrý papír
karton, letáky proložky od vajec, kapesníčky

PLASTY
PATŘÍ NEPATŘÍ
fólie, sáčky, plastové tašky mastné obaly a zbytky potravin

sešlápnuté PET lahve, kelímky novodurové trubky, podlahové 
krytiny

nápojové kartony, plastové obaly obaly od konzerv
hliníkové plechovky od nápojů obaly od krmiv pro zvířata

SMĚSNÉ SKLO
PATŘÍ NEPATŘÍ
tabulové a obalové sklo drátěné sklo, autosklo
lahve a sklenice bez uzávěrů keramika, porcelán, zářivky

KOMUNÁLNÍ ODPAD
PATŘÍ NEPATŘÍ
pleny, hygienické potřeby papír, plasty, sklo, kovy
staré boty, znečištěný textil bioodpad, nápojové kartony
papírové ubrousky, proložky od 
vajec elektrozařízení

odpad nevhodný ke třídění stavební sutě, žhavý popel

Podrobnější informace o tom, jaké odpady v domácnosti máme, 
jak s nimi nakládat, co se děje s odpadem, jak se recykluje a následně 
zpracovává, naleznete na internetových stránkách: www.jaktridit.cz, 
www.samosebou.cz nebo www.ekokom.cz. 

Bc. František Kunčík

plastové odpady 10,180 tun
bioodpad 15,440 tun
sklo bílé i směsné 12,720 tun
kovy 16,660 tun
papír 8,870 tun
nebezpečné odpady 0,960 tun
použité kuchyňské oleje 0,253 tun
staré baterie 0,130 tun
celkem 154,473 tun

Informace ze sběrného dvora
Vážení občané, chci vás informovat o pro-

vozní době sběrného dvora v období Vánoc. 
Posledním otvíracím dnem sběrného dvora v 
letošním roce bude sobota 18. 12. 2021. Opě-
tovné otevření sběrného dvora bude v příštím 
roce, ve středu 5. 1. 2022.

Dovolte, abych Vám za náš kolektiv po-
přál štědré Vánoce a do nového roku 2020 
mnoho zdraví, úspěchů a pohody. Těšíme se 
na další spolupráci a doufáme, že budete služ-
by sběrného dvora využívat i v dalších letech.

Obsluha SD
Bc. František Kunčík
Lucie Havierníková
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TJ Olbramovice – Oddíl národní házené
Po roční přestávce vynucené coronavirem se rozeběhla dlouho-

dobá soutěž Jihomoravského oblastního přeboru. Podzimní části 
soutěžního ročníku 2021/2022 se účastnila 4 družstva našeho od-
dílu a všechny zápasy byly odehrány na domácím hřišti vzhledem 
k budoucí rekonstrukci víceúčelového hřiště. 

Družstvo dorostenek odehrálo v podzimní části čtyři zápasy na 
skvělé úrovni, i přesto se nepodařilo získat ani jeden bod. Vzhle-
dem k tomu, že za družstvo startuje pět dorostenek a zbytek druž-
stva tvoří hráčky starších žákyň, lze předpokládat do budoucna 
zlepšení výkonnosti a progres týmu. Družstvo trénuje Pavel Dou-
bek a Pavlína Hauerlandová.

1. TJ Sokol Vracov 4 4 0 0 101:28 8
2. TJ Jiskra Humpolec 4 3 0 1 69:75 6
3. Draken Brno 4 2 0 2 61:64 4
4. TJ Miroslav 4 1 0 3 63:93 2
5. TJ Olbramovice 4 0 0 4 60:94 0

Družstva starších žákyň. 
Družstvo A - disponuje širokým základem vyrovnaných hráček 

s aktivním přístupem k tréninku i k vlastním zápasům s kolektiv-
ním pojetím hry.

Družstvo B – základ družstva se skládá z mladých hráček, kte-
ré v loňském roce ještě hrály v kategorii mladších žákyň, které se 
zatím zcela nepodařilo vyrovnat s rozdílem úrovni hry, přes obě-
tavé výkony jednotlivců.   Družstva trénují Pavel Doubek, Pavlína 
Hauerlandová a Marcela Nováková.
1. TJ Sokol Vracov 8 7 1 0 170:64 15
2. TJ Jiskra Humpolec 8 6 1 1 110:61 13
3. TJ Olbramovice „A“ 8 6 0 2 138:65 12
4. TJ Miroslav 8 6 0 2 119:69 12
5. Draken Brno „A“ 8 4 0 4 85:71 8
6. SK Autonot Jihlava 8 3 0 5 78:84 6
7. Draken Brno „B“ 8 1 1 6 50:97 3
8. TJ Obramovice „B“ 8 1 1 6 62:118 3
9. Sokol Ostopovice 8 0 0 8 18:201 0



Olbramovický zpravodaj 1/2021

10

Oznámení o uzavření Úřadu městyse Olbramovice:

Ožnamujeme, že kanceláře Úřadu městyse Olbramovice budou
ve dnech od 22. 12. 2021 do 2. 1. 2022

pro veřejnost z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřeny.

Družstvo mladších žákyň - družstvo bylo hodně omlazeno a 
jsou v něm hráčky se značnými výkonnostními rozdíly. Družstvo je 
však schopno v zápasech s výkonnostně stejnými soupeři svou bo-
jovností odehrát slušné výsledky. Je snaha do družstva zapojit i nej-
mladší hráčky, ale jejich výkonnost zatím nedosahuje požadované 
úrovně. Zvládnout tento tým není rozhodně jednoduché a vyžádá 
si ještě hodně úsilí. Výsledky družstva odpovídají jeho umístění v 
tabulce. Tréninky družstva probíhají pod vedením Lenky Bloudíč-
kové a Luboše Machálka.

1. Sokol Ostopovice 5 4 0 1 37:22 8
2. Draken Brno 5 3 0 2 49:37 6
3. TJ Miroslav 5 3 0 2 37:33 6
4. TJ Olbramovice 5 2 1 2 33:40 5
5. TJ Sokol Vracov 5 2 0 3 39:39 4
6. SK Autonot Jihlava 5 0 1 4 20:44 1

Rekonstrukce víceúčelového hřiště je další etapou příprav ve-
doucích v budoucnu k plánované výstavbě víceúčelové sportovní 
haly. Garantem již provedených příprav – výstavba kabin a celková 
rekonstrukce prostor nad tělocvičnou základní školy s fi nanční do-
tací z evropských peněz je Městys Olbramovice, který je také nej-
větším sponzorem sportu v naší obci. Rekonstrukce víceúčelového 

hřiště a výstavba víceúčelové haly v Olbramovicích je dlouhodo-
bou záležitostí a součástí plánu rozvoje naší obce, plánu zastupi-
telstva obce a námětů spoluobčanů. Cílem výstavby je zpřístupnit 
sport obecně co nejširší veřejnosti i v naší obci.

Pavel D., NHO
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Ukončení školního roku
Dne 26. června 2020 se konalo 

slavnostní rozloučení s žáky 9. tří-
dy. Do obřadní síně na slavnostní 
rozloučení a zapsání do pamětní 
knihy přišlo spolu s třídní uči-
telkou a ředitelem školy 24 žáků, 
kteří ukončili školní docházku na 
Základní škole v Olbramovicích.

Prvňáčci
Dne 1. září 2020 proběhlo 

slavnostní uvítání dvaceti tří dětí, 
které nastoupily do 1. třídy Zá-

kladní školy, k paní uč. Daně Pe-
trlové.

Vítání dětí
V sobotu 19. září 2020 bylo 

slavnostně uvítáno 13 dětí, a to: 
Liliana Valerie Šnepfenbergová, 
Jáchym Katolický, Patrik Svatuš-
ka, Beata Svatušková, Vojta Bet-
lach, Simon Betlach, Eliška Du-
dáková, Amálie Šidlová, Gabriela 
Landovská, Patrik Hřebeský, Na-
tálie Tauvinklová, Natálie Švehlo-
vá, Marek Maxera. 

Společenská kronika

70  let
Šedrla Jiří
Cihla Antonín
Dřevíkovský Oldřich
Knotková Zdeňka
Němec Zdeněk
Moučka Milan
Šilhavý Josef
Vybíral Jiří
Kvasnička Emil
Kvasničková Stanislava
Holas Česlav
Munduchová Ludmila
Gasgebová Zdeňka
Hladík Josef
Strádal Leopold

75  let
Marek Jiří
Rous Ivan
Havelka Josef
Malý Antonín
Čech Lubomír
Ambrožová Marie
Böhmová Bohumila
Rolinek Miloš
Jaroš František
Nejedlá Marie
Hakenová Eliška
Pichrtová Marie

80  let
Holátko Ferdinand
Lišková Jiřina
Špringlová Zdenka
Čech Ludvík
Hybler Jaroslav
Peschelová Alena
Hlavinka Stanislav
Rousová Růžena
Hradilová Alena
Pavlová Božena

81  let
Brník Miroslav
Krajdl Jaroslav
Ambrož Vladimír
Pokorný Jiří
Svatuška Václav
Nejedlá Emanuela

82  let
Dvořáček Václav
Konečná Erna

83  let
Gregor Jaromír

84  let
Kačírková Anna

85  let
Orlíčková Viktorie

86  let
Štefaniková Branka
Iranová Miluše

87  let
Ruibarová Božena
Samková Bohumila

88  let
Doskočilová Emilie
Havelková Elvíra
Rozmahelová Marie
Králová Antonie

89  let
Svatušková Ludmila
Horáková Květoslava
Vránová Eva

90  let
Svatušková  Antonie

91  let
Svatušková  Alžběta

Životní jubilea (leden  -  prosinec  2021)

Narozené děti (leden 2020  -  prosinec  2020) Zemřelí (rok 2020)

Zemřelí (rok 2021)
Narozené děti (leden 2021  -  prosinec  2021)

Betlach Vojta
Betlach  Simon
Dudáková  Eliška
Šidlová  Amálie
Landovská  Gabriela
Hřebeský  Patrik
Křeček  Vojtěch

Švehlová  Natálie
Maxera  Marek
Hoang  Gia Hung
Wolfová  Marie
Hodková  Barbora
Vážan  Zdeněk
Svoboda  Patrik

Svobodová  Ludmila
Malý  Antonín
Novák  Martin
Putna  Zdeněk
Zrebný  Jiří
Ungr  Jiří

Čech  Milan
Konvalinková  Růžena
Procházka  Ladislav
Mikuš  Václav
Jaroš  Jan

Šidlo  František
Novotná  Vlasta
Moravec  Rostislav
Králová  Eliška
Spáčilová  Julie
Vodáková  Ludmila
Pavel  Jaroslav

Doubek  Pavel
Říčka  Mojmír
Pichrtová  Marie
Helešic  Zdeněk
Šponiarová  Drahomíra
Schreier  Rudolf

Janíček  Sebastian
Podhrázká  Inna
Böhmová  Ela
Procházka  Matěj
Paračková  Josefína

Veselá  Vivien
Hauerland  Jonáš
Klein  Kevin
Knotková  Nina
Čepera  Kristián

Akce v obřadní síni v roce 2020
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Ukončení školního roku
Dne 30. června 2021 se konalo slavnostní rozloučení s žáky 9. tří-
dy. Školní docházku na Základní škole v Olbramovicích ukončilo 
21 žáků.

Prvňáčci
Dne 1. září 2021 proběhlo slavnostní uvítání dvaceti dětí, které na-
stoupily do 1. třídy základní školy v Olbramovicích, k paní uč. Lu-
kasové.

Vítání dětí
V sobotu 11. září 2021 bylo slavnostně uvítáno 15 dětí, a to: Barbora 
Hodková, Zdeněk Vážan, Patrik Svoboda, Sebastian Janíček, Matouš 
Pavel, Ela Böhmová, Maxmilián Podlucký, Matěj Procházka, Stella 
Světlíková, Josefína Paračková, Melanie Hakenová, Vivien Veselá, 
Jonáš Hauerland, Tereza Štefaniková, Kevin Klein. 

Pohyb obyvatel + statistika
Počet obyvatel k 1.1.2021: 1152, z toho 13 cizinců.
K 13.12. se přihlásilo 13 obyvatel a odhlásilo 32 obyvatel.
Narodilo se 10 dětí a zemřelo 13 našich občanů.
K 13.12.2021 máme  1130  obyvatel.

Matrika
Za rok 2021 bylo zaevidováno 18 úmrtí a 15 svateb.

Radmila Hyblerová – matrika a evidence obyvatel

Akce v obřadní síni v roce 2021


