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V minulém vánočním zpravodaji jsem 
vás informoval o různých investičních ak-
cích a projektech městyse Olbramovice. 
Velkou pozornost jsem věnoval komplex-
ním pozemkovým úpravám našeho katas-
trálního území. Jeho výhodám a možnos-
tem do budoucna. Státní pozemkový úřad, 
který realizoval pozemkové úpravy, měl od 
městyse Olbramovice požadavek na vý-
sadbu zeleně v krajině. Jenom s potěšením 
mohu konstatovat, že naše krajina se mění 
a měnit bude. První výsadbou větrolamu, 
který realizuje SPÚ, je nová výsadba 5 vět-
rolamů na našem katastrálním území. První  
větrolamy vznikne od nového rybníku Na 
loukách po Samoty a další 2 od Samot smě-
rem k Miroslavi. Další 2 větrolamy vznik-
nou od fotbalového hřiště po větrolam ke 
Kubšicím. Šířka těchto větrolamů bude více 
jak 12 metrů a bude osázena různými pů-
vodními druhy dřevin a keřů. Všechny vět-
rolamy budou mít vlastní oplocení, aby ne-
docházelo k okusu od zvěře. Všechny tyto 
větrolamy bude fi nancovat Ministerstvo 
zemědělství prostřednictvím SPÚ Znojmo. 
V minulém roce jsme zrealizovali výsadbu 
více jak 100 vzrostlých stromů v intravilánu 
městyse.  O podmínkách výsadby jsem vás 
informoval v minulém zpravodaji. Na tuto 
výsadbu navážeme i tento rok. V letošním 
roce v podzimních měsících se uskuteční 
výsadba různých druhů stromů (jak ovoc-
ných, tak i okrasných) od fotbalového hři-
ště kolem zemního valu v nové zástavbě v 
Lidměřicích a bude pokračovat až k šumic-
ké cestě.  Délka plánované výsadby je kolem 
500 metrů. Máme zpracovaný dendrologic-
ký posudek na stav stromů u božích muk 
na začátku obce směrem od Moravského 
Krumlova. Tak stejně máme vypracovaný 
posudek porostů na Kalvárce. Na Kalvárce 
bude provedena nová výsadba původních 
stromů, což jsou v tomto případě kaštany. 
Přímo na Kalvárce u křížku vznikne po-
sezení s lavičkami a přístupovou cestou. 

Novou výsadbu na Kalvárce iniciovali sa-
motní občané a učitelky mateřské školky, 
kteří chodí na vycházky s dětmi a necítí se 
v tomto prostředí bezpečně. Sami objek-
tivně můžete i vy zhodnotit v tuto dobu, 
jak stromy vypadají. Za poslední rok jsme 
vyčerpali 3 dotační možnosti na výsadbu 
krajinotvorné zeleně. Do budoucna bude-
me žádat o dotace na výsadbu zeleně, po 
dohodě s našimi spolky, které můžou být 
také žadatelé a příjemci dotace. Myslím si, 
že v oblasti zlepšování životního prostředí 
se toho hodně povedlo a ještě může povést. 

Výsadba zeleně není to jediné, o co se 
staráme a plánujeme. V současné době ob-
držíme stavební povolení na vybudování 
příčného parkovacího stání mezi obecním 
domem a fotbalovým hřištěm. Věříme, že 
toto nově vybudované parkoviště najde 
svoje uplatnění pro vaše využití, obzvlášť se 
stavbou nových chodníků, parkovacích stá-
ní, autobusových zastávek a přechodů od 
úřadu kolem školy až po mateřskou školku. 
Při zvýšeném pohybu techniky a pracovní 
činnosti si budete moci své děti doprovodit 
do školy a školky z parkoviště po méně fre-
kventovaných místních komunikacích.      

Úspěšně probíhá výstavba nové vodní 
nádrže Na loukách. Doteď zhotovitel mýtil 
náletové křoviny a kácel stromy v místech 
budoucí vodní plochy. Po Velikonocích by 
podle harmonogramu měla začít hlavní 
stavební činnost s pomocí těžké stavební 
techniky. Toto vodní dílo by mělo být vy-
budováno a požádáno o kolaudaci do kon-
ce tohoto roku. Součástí stavby, jak jsem 
napsal již dříve, je stavba vodní hráze a 
výpustního objektu na stoletou přívalovou 
vodu. Samozřejmostí obdobných staveb je 
výsadba stromů v jejím okolí. 

Velkou organizační zátěží je pro nás 
koordinace všech stavebních činností s plá-
novanou stavbou nových chodníků a po-
délného stání od úřadu k mateřské školce. 
Věřím, že i s vaší pomocí, trpělivostí, ohle-

duplností se tato významná stavba podaří 
k vaší spokojenosti. Stavba obdobného vý-
znamu, rozsahu a druhu stavebních činnos-
tí v městysi prozatím nebyla realizována. Je 
to stavba, na které se začalo pracovat začát-
kem roku 2017. Olbramovice touto stavbou 
zásadně změní svůj vzhled a bezpečnost 
chodců a občanů. 

V současné době probíhá oprava restau-
race Pod věží. Sami víte, v jakém stavu byly 
vnitřní prostory a sociální zařízení. Vnitřní 
prostory restaurace projdou zásadní změ-
nou tak, aby nově opravené a vybudované 
prostory odpovídaly současným požadav-
kům. Celá stavební akce bude ukončena na 
začátku prázdnin. 

Dva dlouhé roky jsme byli plně ome-
zováni nařízeními a doporučeními souvi-
sejícími s proti covidovými opatřeními. V 
současné době se nařízení uvolňují a umož-
ňují tím i pořádání různých společensky 
kulturních akcí. I naše spolky se chystají na 
pořádání různých akcí a setkání. Věřím, že 
po dlouhé době si na tyto akce najdete cestu 
a čas i vy a všichni pořádající se budou těšit 
na vaši návštěvu a hojnou účast. Určitě tím 
potěšíte pořádající, kteří si zaslouží podě-
kování za plánování, přípravu a organizaci 
těchto akcí.

Závěrem bych vám jménem svým i 
jménem celého zastupitelstva městyse Ol-
bramovice chtěl popřát příjemné a klidné 
prožití Velikonoc. 

R. H.

Slovo starosty
ZŠ a MŠ
Kaňka
Farnost
Knihovna 
Odpady
TJ Olbramovice
Společenská kronika
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Základní škola a mateřská škola
Prvňáčci

Spolupráce s MŠ

Akce

Prvňáčci naší ZŠ mají za sebou více jak půl roku. Už umí přečíst si 
sami pohádku, vypočítat úlohy do 20, napsat všechna písmenka. Ale ško-
la není jen o učení.    Co všechno děti zažily a připravily?

Mezi nejúspěšnější jarní akce patřilo obdarování papírovou kytkou 
žen z Olbramovic a DD Mitrov k svátku MDŽ. Podpořili jsme děti s 
Downovým syndromem v akci Ponožkový den a na každou nožku si dali 
jinou ponožku. Pomohli jsme s jarní výzdobou pokojů a chodeb  Nemoc-
nice ve Znojmě. Ve třídě máme i šikovné výtvarníky, proto se zapojujeme 
do různých výtvarných soutěží, např. Toulky se zvěří, Nakresli lidovou 
písničku.

V dubnu při spaní ve škole prožijeme kouzelnou Noc s Andersenem, 
kterou spojíme s návštěvou místní knihovny. Konec školního roku strá-
víme v rámci školy v přírodě v Beskydech. Už se moc těšíme a věříme, že 
akce se vydaří a děti budou spokojené.

Hana Lukasová a Dagmar Rambousková

S blížícím se termínem zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ jsme se 
v rámci spolupráce s MŠ a budoucí třídní učitelkou vzájemně 
seznamovali při společných aktivitách. Vše začalo společným 
výšlapem a cvičením v přírodě na podzim. Následovaly společ-
né hodiny v matematice, prvouce a tělesné výchově. 

Děti z MŠ ukázaly své znalosti a dovednosti. Potěšily mne 
zapojením a odvahou v tělesné výchově, prokázaly také své 
znalosti z přírody i matematiky.

Touto cestou děkuji p. učitelkám z MŠ Olbramovice i Bra-
nišovice za vedení i přípravu na vstup do 1. ročníku.

Mgr. Dana Šidlová

Naše škola vyhlásila jarní výtvarnou soutěž na téma Lido-
vá písnička pro okolní školy. Všechny došlé práce bylo možno 
shlédnout v prostorách naší ZŠ. Soutěž probíhala ve čtyřech 
kategoriích. Nejzdařilejší práce byly odměněny. 

Druhá třída se bude připravovat na Noc s Andersenem 
28.4.2022. Tuto akci spojíme s návštěvou Místní lidové knihov-
ny v Olbramovicích.

Žáci 1. stupně se také zúčastní akce Záchranná stanice, kte-
rá je věnovaná ochraně živočichů.

Mgr. Dana Petrlová
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Okénko do školy aneb máme olympioniky!

Výtvarno- keramický kroužek

Příběhy našich sousedů

I v novém kalendářním roce 2022 naši žáci pilně pracovali. Zú-
častnili se zajímavých soutěží a olympiád. Byly to skvělé výzvy, všem 
moc gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci!

Pro nadšené a vysoce motivované žáky opět proběhla na naší 
škole biologická olympiáda. Již na podzim, v přípravné fázi, se vy-
bírala témata k vstupním úkolům. Letos byla řešena problematika: 
Jak přežít zimu?

Každý soutěžící si zvolil, co ho z nabídky nejvíce zaujalo a během 
zimních měsíců se práci intenzivně věnoval. Součástí úkolu bylo 
praktické pozorování, sběr studijního materiálu, textové a grafi cké 
zpracování záznamů a fotodokumentace, práce s literaturou a závě-
rečné zhodnocení. Vstupní úkoly našich žáků jsou: Ptáci na krmít-
ku, Pupeny opadavých dřevin a Živočichové v zimě. 

V lednu pak proběhlo školní kolo biologické olympiády, které se 
skládalo z části praktické - experimentální, teoretické a poznávání 
živočichů, rostlin a hub.

Soutěžící školního kola byli za kategorii D: Macharová Anežka, 
Machálek Hubert a za kategorii C: Hybler Matyáš, Pecová Lucie, Ma-
charová Eliška, Leitnerová Hedvika, Válková Zuzana, Kašpar Mar-
tin, Bognerová Anna. 

Nejúspěšnější řešitelé postupují do okresního kola, které se rea-
lizuje v dubnu. Poté vybírá komise soutěžící do krajského kola, jež 
proběhne v květnu.

Z dalších přírodovědných aktivit, které plánujeme, je zapojit se 
např. do akcí Ukliďme Česko a Den Země. V květnu a červnu se 
opět chystáme s 6. a 9. ročníkem do laboratoří vědeckého výukového 
centra Masarykovy univerzity - Bioskop. Témata kurzů jsou: Buňka, 

V našem kroužku se seznamujeme s 
různými technikami malby a kresby, které 
pravidelně střídáme s keramickým tvo-
řením. V naší fantazii jsme se přenesli do 
doby ledové, vytvořili pravěká zvířata a soš-
ky Venuší. Mezitím zvládáme i osvojování 
dalších výtvarných technik- techniku tisků, 
práci s anilínovými barvami v kombinaci s 
akrylem, kresbu a mnoho dalších. Ilustru-
jeme vlastní knihu bájných tvorů, deko-
rujeme užitnou keramiku. A tak ve velmi 
příjemné atmosféře popouštíme uzdu své 

Žáci 8. a 9. třídy naší školy se zapojili do 
celorepublikového projektu organizace Post 
Bellum (např. zajišťuje fungování digitální-
ho online archivu Paměť národa), Příběhy 
našich sousedů. Jedná se o projekt, který 
je zaměřen na vyhledávání a zpracovávání 
zajímavých životních příběhů pamětníků 
a pamětnic, kteří bydlí v našem okolí. Na 
Znojemsku se do projektu zapojilo celkem 
10 školských týmů.

Žákovský tým o pěti členech má v rám-
ci projektu za úkol pořídit audiovizuální 

DNA detektivové a Plasty kolem nás. Na své si tedy určitě přijdou 
budoucí biologové a chemici. Moc se těšíme!

Ani v dalších předmětech naši žáci nezaháleli. Dějepisné olympi-
ády, která letos měla téma „Šlechta v proměnách času“, se zúčastnilo 
celkem 5 žáků. Se skvělým výsledkem ze školního kola se do kola 
okresního probojovala Eliška Macharová z 9. A. V okresním kole ve 
velké konkurenci obsadila krásné 10. místo.

O zeměpisnou olympiádu byl zájem ještě větší. Celkem 14 žáků a 
žákyň v rámci tří kategorií poměřilo ve školním kole své zeměpisné 
znalosti. Do okresního kola postoupili za každou kategorii tři nej-
lepší. V kategorii A (6. třída) to byli Adam Doubek, Matěj Melkus a 
Tomáš Peca. V kategorii B (7. třída) se probojovali Sára Nováková, 
Anežka Macharová a Hugo Urbánek. V kategorii C (8. – 9. třída) 
naši školu reprezentovali Eliška Macharová, Lucie Pecová a Matyáš 
Hybler. Nejlepšího výsledku v okresním kole dosáhl Matěj Melkus  
v kategorii A, kdy obsadil vynikající 4. místo a tím si rovněž zajistil 
postup do kola krajského. 

Školního kola matematické olympiády, stejně jako každý rok, se 
zúčastnila Lucie Pecová  z 9. A. Postoupila do okresního kola, kde 
získala pěkné 4. místo. Lucku bychom chtěli pochválit za úspěšnou 
reprezentaci školy po celou dobu školní docházky. Zúčastnila se cel-
kem 9 školních kol a 4 okresních kol matematické, zeměpisné, děje-
pisné a biologické olympiády.

Stejně tak bychom chtěli pochválit i Elišku Macharovou z 9. A, 
ta má za sebou 8 školních kol a 4 okresní a 1 krajské kolo biologické 
olympiády.

Ingrid Továrková, Petr Beniač, Ivana Vaculíková

fantazii, která pod našima rukama ožívá a 
stává se skutečností. 

Bc. Martina Ottová

záznam vzpomínek pamětnice a vytvořit 
z něj poutavý výstup, který bude následně 
k dispozici v archivu Paměti národa. Tým 
naší školy se zaměřuje na zpracování pamě-
tí paní Ludmily S., která jako mladá dívka 
přijela se svou rodinou do Československa 
z Volyňské oblasti dnešní Ukrajiny. Osudy 
volyňských Čechů jsou s Olbramovicemi 
a okolím neodmyslitelně spjaty, proto byl 
výběr vhodného pamětníka či pamětnice 
směřován právě po této linii.

Touto cestou bych chtěl vyjádřit velký 

dík paní Ludmile S., která svolila, aby byl 
její životní příběh tímto způsobem zazna-
menán, a dále žákům, kteří se do projektu 
zapojili (9. A: Matyáš Hybler, Radim Ka-
tolický, 8. tř.: Jan Jaroš, Jakub Soudek, Jan 
Horčica), jelikož se do práce pustili s vel-
kým nasazením a věnují mu množství vol-
ného času. 

Slavnostní představení výstupů všech 
žákovských týmů na Znojemsku proběhne 
14. 6. 2022 v Centru Louka ve Znojmě. 

Mgr. Petr Beniač  
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE
ZŠ a MŠ Olbramovice uspořádala po 

delší době Den otevřených dveří s vítáním 
jara. V neděli 10. dubna byla naše ško-
la připravena přivítat širokou veřejnost a 
pochlubit se novou přístavbou tělocvičny, 
zrekonstruovanými učebnami, vnitřním 
vybavením a výzdobou školy i mateřské 
školy. Nedělní odpoledne zahájili žáci 1. – 
3. ročníku svým jarním vystoupením, pro-
story tělocvičny byly zcela zaplněny diváky 

a děti se ukázaly v tom nejlepším, co mohly. 
Davy návštěvníků zavítaly do tříd a s růz-
nými prezentacemi je provázeli naši žáci. 
Tak se rodiče a děti dostali do pravěku, do 
laboratoří, na biologickou olympiádu, jazy-
kové či počítačové učebny. Starší generace 
si zavzpomínala na svá školní léta nad fo-
tografi emi a kronikami školy a školní jídel-
ny. Zpestřením bylo pohoštění připravené 
školní jídelnou. Skvělé pomazánky doplnily 

i jejich recepty. Vhod přišla káva, koláče, 
perníčky a linecké, připravené učitelkami. 
Tuto pohodovou a uvolněnou atmosféru 
podtrhlo i krásné slunné počasí. 

Všichni žáci, učitelé a provozní za-
městnanci se podíleli na přípravě a zdár-
ném průběhu této akce.  Všem moc dě-
kujeme za návštěvu a příjemně strávené 
odpoledne. 

Mgr. Dana Šidlová, Mgr. Dana Petrlová
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Milí  přátelé,
přiblížily se Velikonoce, tak tradičně přináším zprávy z naší 

farnosti. Začnu jednou velmi příjemnou zprávou. Po době různých 
omezení opět rozběhneme přípravu ke svátosti biřmování, která 
může být zároveň přípravou na křest. Obojí se týká lidí od 14 let 
výše. Podařilo se mi sehnat mimořádně dobrý materiál, velmi dob-
rý po formální i obsahové stránce. Na Slovensku to spustili jako pi-
lotní projekt, zatím jsou na to hodně pozitivní ohlasy. Tak na to se 
moc těším. Začneme v pátek 29.4. v 18.30, tam se zájemci dozvědí 
víc, dostanou do ruky materiály a domluví se další potřebné detai-
ly. Tak velmi zvu všechny, kteří by měli zájem nejen o biřmování, 
ale i ty, kteří v dospělosti přemýšlejí o křtu.

V kostele ještě doznívá předešlá doba, kdy i bohoslužby byly 
různě omezované. Schází se nás méně než před tím, ale věřím, 
že je to i různými klasickými zimními a jarními nemocemi a že s 
teplým počasím se to zlepší. Navíc, prožíváme další nejistotu díky 
válce, která je velmi blízko a je nepředstavitelně brutální. Mnoho z 

nás různými způsoby pomáhá, což je skvělé. A myslím, si, že velmi 
zásadní pomocí je modlitba za mír a odvrácení zla. To samozřej-
mě děláme a přibývá lidí, kteří ji vnímají jako velmi důležitou a 
dostupnou. Věřím, že má větší sílu než zbraně či sankce. Podob-
ně mluví papež František, velmi jasně a bez té pověstné politické 
korektnosti, která je většinou velmi pokrytecká. Tak jak oslavíme 
svátky vítězství nad zlem a nad smrtí?

Na Zelený čtvrtek bude mše sv. ve Vedrovicích v 19 hodin. 15.4. 
bude Velký pátek, památka Ježíšova ukřižování, a obřady budou 
tradičně v Bohuticích v 17 hodin. Večerní bohoslužba slavnosti 
Zmrtvýchvstání s žehnáním ohně a svíček bude u nás ve 21 hodin 
a samotná slavnost Kristova vzkříšení v neděli v 10 hodin, bude při 
ní i tradiční žehnání pokrmů. Tak se velmi těším nejen na setkání, 
ale i na to, že se na celém světě sjednotí spousta lidí dobré vůle v 
modlitbě za mír a pokoj. Přeji vám krásné jarní dny a požehnané 
Velikonoce. Christos Voskrese!

Váš farář Jan Fiala

Zprávy z farnosti

Lyžařský kurz ZŠ Olbramovice
Po dvouleté covidové přestávce jedeme opět na týdenní ly-

žařský kurz. Letošní deváťáci ho absolvovali druhý týden v úno-
ru v Jeseníkách v Petříkově. Dobrodružství začalo už v Brani-
šovicích, protože jsme vyrazili linkovým autobusem do Brna, a 
pak vlakem až na místo do Ostružné. Pak už jen asi tři kilome-
try pěšky k penzionu, který máme sami pro sebe. Celý týden 

lyžujeme, jezdíme na vleku, jíme, spíme a hrajeme hry. Vůbec 
nezlobíme a užíváme si týden o samotě na horách. Sněhu bylo 
opravdu hodně, přestože třetí den napršelo. Domů se samozřej-
mě těšíme, hlavně na to, jak se budeme chlubit, že lyžovat se 
naučili úplně všichni. 

Účastníci kurzu

Společenská kronika

70  let
Vidláková  Marie
Cihlová  Jitka
Kefalidis  Charalambos
Bláha  Milan
Chmelová  Ludmila

75  let
Janíček  Zdeněk
Kunčík  František
Kuglerová  Anna
Holasová  Jaroslava
Hyblerová  Anna

80  let
Gregorová  Vlasta
Hlavinková  Milana
Kačírek  Vladimír
Kubeš  František
Machálek  Jan

81  let
Holátko  Ferdinand
Lišková  Jiřina
Čech  Ludvík
Hybler  Jaroslav
Peschelová  Alena

82  let
Brník  Miroslav
Krajdl  Jaroslav
Ambrož  Vladimír
Pokorný  Jiří

83  let
Dvořáček  Václav
Konečná  Erna

84  let
Gregor  Jaromír

86  let
Orlíčková  Viktorie

87  let
Štefaniková  Branka
Iranová  Miluše

89  let
Doskočilová  Emilie

90  let
Svatušková  Ludmila
Horáková  Květoslava
Vránová  Eva

91  let
Svatušková  Antonie

92  let
Svatušková  Alžběta

Životní jubilea (leden  -  červen  2022)

Narozené děti (rok 2022)

Zemřelí (prosinec 2021 - březen 2022)

Pohyb obyvatel + statistika
Hřebeská  Beáta
Matoušová  Alex
Buchta  Lukáš

Havlíčková  Zlata
Havelková  Elvíra
Munduchová  Helena

Špringlová  Zdenka
Havelka  Josef
Svatuška  Václav

Počet obyvatel k 1. 1. 2021: 1152, z toho 13 cizinců.
Do 31. 12. 2021 se přihlásilo 13 obyvatel a odhlásilo 32 obyvatel.
Narodilo se 10 dětí a zemřelo 15 našich občanů.

Počet obyvatel k 1. 1. 2022: 1128, z toho 15 cizinců.
Do 11.4. se přihlásilo 23 obyvatel a odhlásily 4 obyvatelé.
Narodily se 3 děti a zemřely 4 naši občané.
K datu 11. 4. 2022 máme  1142  obyvatel. 

Radmila Hyblerová – matrika a evidence obyvatel
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V zimním období se do soutěží NH zapojila 2 družstva starších 
žákyň a 1 družstvo mladších žákyň:

Starší žákyně se v zimním období zúčastnili dvou kol ZHP. Naše 
děvčata týmu A vyhrála svou skupinu, nepodařilo se jim ovšem 
porazit družstvo Vracova a ve fi nálové skupině obsadily 2. místo.

Tabulka ZHP o 1 – 4. místo:
1. Vracov A 33:26 6 b.
2. Olbramovice A 25:21 4 b.
3. Humpolec A 11:17 2 b.
4. Draken Brno A 16:28 0 b.

Mladších žákyně si po účasti na ZHP naší oblasti vybojovali 
postup na halové Mistrovství České republiky mladších žaček, kte-
ré se konalo  26. 3. 2022 v Plzni - umístily se na 6. místě v tabulce 
družstev.

Tabulka Mistrovství ČR:
1. Sokol Tymákov  93 : 10 10 b.
2. KNH Litvínov  81 : 35 8 b.
3. Sokol Krčín  41 : 60 6 b.
4. Sokol Svinov  37 : 52 4 b.
5. Sokol Bakov nad Jizerou 29 : 72 2 b.
6. TJ Olbramovice  23 : 75 0 b.

Národní házená


