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Vážení spoluobčané,
v každém zpravodaji se vám snažím popsat 

různé projekty městyse Olbramovice, které se 
realizují nebo dokončují. Na podzim letošního 
roku jsme dokončili rekonstrukci víceúčelové-
ho hřiště za základní školou. Kolaudace pro-
běhla až nyní v prosinci. Doufám, že víceúče-
lové hřiště splní svůj účel tím, že přitáhne více 
dětí i dospělých ke sportu na kvalitním sporto-
višti. Tím, že se nové hřiště vystavělo se otevírá 
mnoho možností pro jeho sportovní využití.

Další stavba, která se zrealizovala a dokon-
čila je parkoviště u fotbalového hřiště. Už nyní 
slyšíme, že mohlo být větší, ale musíme uvá-
žit, že celá stavba byla fi nancována z rozpočtu 
městyse Olbramovice bez možností dotací.

Těsně před dokončením je stavba vodní 
nádrže na Loukách. O kolaudaci této stavby by 
mělo být požádáno ještě letos. Při svých pro-
cházkách můžete vidět, jak celá stavba roste. 
K této stavbě patří také výsadba stromů kolem 
vodní nádrže. Ta se však uskuteční až v jarních 
měsících.

Ve spolupráci se Státním pozemkovým 
úřadem se zrealizovalo část společných zaří-
zení po komplexních pozemkových úpravách 
v  k. ú. Olbramovice. Nové větrolamy, které 
vznikly v  okolí Samot směrem na Miroslav 
a  nad fotbalovým hřištěm, byly celé v  režii 
pozemkového úřadu, na jejich pozemcích, ale 
také částečně na pozemcích městyse. Po tříle-
té následné péči nám tato výsadba včetně po-
zemků bude předána do našeho majetku.

Další projekt, který se připravuje v  režii 
pozemkového úřadu je vybudování ochranné-
ho příkopu proti přívalovým dešťům nad Lid-
měřicemi. Tato stavba je technicky a projekčně 
velice náročná. Bude se muset zhotovit celkem 
7 přeložek inženýrských sítí a zvětšit průměr 
mostku pod vozovkou směrem na Šumice. 
Odhadovaná cena této stavby bude přes 7 mi-
liónů korun.

Na podzim letošního roku proběhly volby 
do obecních zastupitelstev. Už na ustavujícím 
zasedání jsme se bavili a diskutovali o priori-
tách dalšího rozvoje městyse. Shodli jsme se 

na tom, že jsou projekty, které se dlouhodobě 
připravují a bude se v nich pokračovat. Jednou 
z  největších staveb, která nás příští rok čeká 
a která se připravuje od roku 2017 je výstav-
ba nových chodníků včetně parkovacích míst, 
osvětlených přechodů, autobusových zálivů 
a  autobusových zastávek od úřadu městy-
se k mateřské školce. Celá tato stavba mohla 
být realizována již v roce 2018, ale dle vyjád-
ření společnosti EG.D. a. s., se bude provádět 
avizovaná přeložka nadzemního vedení NN 
v roce 2023. Dle nejčerstvějších informací za-
čne stavba přeložky NN koncem dubna. Dru-
há etapa přeložky NN, o kterou jsme sami po-
žádali, v místní části Želovice, se již projektuje 
a  mohla by se realizovat koncem roku 2023. 
Pokud tomu tak bude, začneme co nejrychleji 
s  výstavbou nových chodníků a  parkovacích 
míst od mateřské školky po prodejnu Jednoty 
na place.

Projekt, který bychom rádi realizovali, ale 
nevíme, jak budou poskytovány fi nanční dota-
ce je zásadní rekonstrukce domu služeb. Pro-
jektovou dokumentaci a stavební povolení již 
vydáno máme. Rekonstrukce domu služeb je 
velice fi nančně náročná, bez dotací a fi nanční 
pomoci státu se neobejdeme. Na domu služeb 
by mohlo z horního patra vzniknout 8 byto-
vých jednotek 2+kk. Měli bychom zájem, aby 
se tyto byty mohly pronajímat mladým lidem. 
Spodní prostory by prošly zásadní rekonstruk-
cí. Oproti současnému stavu by místo bývalé 
prodejny květin měla vzniknout lékárna.

Již dnes víme, že ze strany státu budou 
poskytovány dotace na zlepšení životního pro-
středí. Tím, že máme zrealizovány komplexní 
pozemkové úpravy a připraveny projekty, včet-
ně vydání stavebních povolení, budeme v těch-
to stavbách i v budoucnu pokračovat. Máme 
připraveny projekty na tvorbu a výsadbu no-
vých větrolamů a mokřadů, včetně lokálních 
biocenter. Jak můžete sami posoudit, v posled-
ních letech se pro zlepšení životního prostředí 
v  městysi Olbramovice vykonalo hodně. Jak 
novou výsadbou zeleně, tak i revitalizací vod-
ních ploch. Ale co nás potkalo, a jak doufám, 

pro všechny občany nepřijatelná věc, je za-
mýšlená výstavba areálu obalovny stavebních 
hmot – asfaltovna na Leskouně. Minulé za-
stupitelstvo i to současné nesouhlasí s výstav-
bou tohoto areálu. Myslíme si, že pro životní 
prostředí se v našem městysi, ale i v okolních 
obcích v posledních letech vykonalo opravdu 
hodně. Výstavbou tohoto areálu by se nám 
životní prostředí jen zhoršilo. Důvodů proč 
nesouhlasit s  vybudováním takového výrob-
ního závodu je mnoho. Při svých cestách jste 
kolem nějaké obalovny určitě jeli. Víte sami, 
jaký je z ní zápach a jak zatěžuje své okolí. Na 
Leskouně by obalovna měla vzniknout naproti 
stávající betonárce. V okolí nové obalovny se 
nachází území zastavené rodinnými domy. 
Zprovoznění této výrobny by zásadně ovlivni-
lo množství těžkých nákladních aut, které bu-
dou jezdit přes náš městys, ale nejen přes něho. 
Zamyslete se sami, kudy tyto nákladní auto-
mobily mohou odvážet tuto asfaltovou směs 
na různé stavby. Nikudy jinudy se na silnice 
první třídy nedostanou, jak jízdou přes větší 
sídelní útvary. Chtěli bychom tímto požádat 
o váš nesouhlas s touto stavbou. O vánočních 
svátcích a po novém roku vás osobně navští-
ví zastupitelé městyse a spolupracující občané 
na petici, kde svým podpisem můžete vyjádřit 
nesouhlas se záměrem vybudování obalovny 
asfaltových hmot. Věřím, že nás tímto krokem 
svým podpisem v našem úsilí podpoříte.

S nadcházejícími vánočními svátky přeje-
me všem občanům hodně zdraví, štěstí, vese-
lou mysl a spokojenost po celý rok 2023.
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Základní škola a mateřská škola
Co se děje u nás v Mateřské školce …

Oznamujeme, že kanceláře Úřadu městyse Olbramovice budou
ve dnech od 22. 12. 2022 do 2. 1. 2023 

pro veřejnost z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřeny.
Platby za místní poplatky v hotovosti na pokladně budou

přijímány od 1. 2. 2023.

Divadelní představení

Nový školní rok začal ve čtvrtek 01.09.2022 nejen dětem školou 
povinným, ale také těm, které navštěvují naši mateřskou školu. 

Po tichu prázdninových týdnů, naše školička opět ožila . 
Třídy přivítaly 67 dětí, z toho 15 úplných nováčků. Někteří šli sta-

tečně a odvážně, některým ukápla slzička. Díky našim paním učitel-
kám děti stesk postupně opustil a do školičky začaly chodit s úsmě-
vem na rtech.

S nadšením jsme se pustili do práce a nových povinností. Společ-
ně si hrajeme, malujeme, cvičíme, zpíváme, chodíme na procházky, 

V měsíci listopadu jsme si s dětmi z II. 
oddělení školní družiny daly za úkol zahrát 
divadelní představení. Po hlasování jedno-
značně vyhrála pohádka: S čerty nejsou žer-
ty.

První úkol zněl jasně: Vymyslet celou 
režii, obsadit hlavní role a  to nejdůležitější, 
aby v představení hrály všechny děti. Přece 
nebude někdo sedět v koutě.

Na zkoušení se děti vrhly s  nadšením. 
Trénovaly jsme několikrát týdně, ladily de-
taily, vymýšlely kostýmy a  řešily rekvizity. 
A  co se týče kostýmů, co dům dal. Každý 

pozorujeme co nového se děje v naší obci. Rozvíjíme u dětí nejrůz-
nější dovednosti, ale především získáváme spoustu nových podmětů 
a vědomostí. Vždy respektujeme individualitu dítěte a snažíme se je 
maximálně v jejich práci podporovat. 

Podzim, kdy jsme se seznamovali s novými kamarády, poznávali 
naši školičku, pozorovali měnící se přírodu, utekl jako voda. Koneč-
ně jsme mohli uspořádat různé akce, přijeli k nám Kouzelník Wal-
dini a pan Vojkůvka s hudebním vystoupením. Ve školce jsme pro 
děti připravili „Strašidelný týden“ a „Den sv. Martina“. S předškolá-
ky a žáky první třídy ZŠ jsme vyrazili na výšlap do Kubšic spojený 
s opékáním špekáčků. Vydali jsme se autobusem do Branišovic, kde 
se děti seznámily s tím, co to obnáší být na vozíčku, nevidět nebo 
neslyšet. 

Ani jsme se nenadáli a  na dveře nám zaklepal Advent. Děti 
a paní učitelky společně vyzdobily vánočně všechny třídy. V pondělí 
5. prosince k nám zavítal Mikuláš, andělé a mnoho čertů (tímto pa-
tří velký dík žákům 9. třídy ZŠ). Děti byly za svoji statečnost (skoro 
vůbec se nebály) odměněny malým balíčkem plným dobrot.

V půlce prosince jsme si pro rodiče připravili „Vánoční dílničku“ 
a poté už nastalo netrpělivé očekávání a vyhlížení těch nejkrásněj-
ších dnů v roce.

Veselé Vánoce úplně všem Hodně štěstí
Štědré Vánoce Hezké Vánoce
Všechno nejlepší k Vánocům Hodně dárečků

Šťastné a veselé Vánoce
- toto přejí děti z Mateřské školky
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Okénko do školy aneb badatelské akce

Naši prvňácci

V novém školním roce 2022/23 opět pil-
ně pracujeme a  aktivně propojujeme teorii 
s praxí. Jsme kreativní a účastníme se, stejně 
jako loni, dalších zajímavých projektových 
akcí.

Již v září žáci 9. ročníku opět pracovali 
ve vědecké výukové laboratoři Masarykovy 

Všichni malí prvňáci, mají rádi legraci. 
Čtení, psaní, počítání už jim to jde, už je 
chválím. 

Slabiky, slova a věty píší a čtou taky. S bá-
sničkami vystupují, radost nám všem udělají. 

Mgr. Dana Šidlová

něco donesl a  díky tomu se všechny děti 
oblékly. Rekvizity děti malovaly celé samy 
a musím uznat, že se jim moc povedly.

Den D jsme si stanovily na 29. 11. První 
termín byl v 13:45 hod., kdy jsme předved-
ly divadlo pro I. oddělení družiny a učitele.  
Došla se podívat i  paní ředitelka, a  to děti 
moc potěšilo. Své první vystoupení zvládly 
s klidem a  radostí. O  to větší trému a ner-
vozitu dostaly před večerním vystoupením, 
které bylo naplánované na 17. hodinu, urče-

né jak pro rodiče, tak i pro babičky, dědečky, 
tety…no zkrátka pro všechny, kteří se chtěli 
přijít podívat a na chvilku se pobavit.

Pár minut před začátkem večerního vy-
stoupení děti za mnou stále chodily a zjišťo-
valy, zda už přišli jejich rodiče. Když jsem se 
šla podívat do třídy a uviděla jsem tak vel-
kou účast, s velkou radostí jsem všem dětem 
mohla sdělit, že můžeme začít.

Dětem se rozzářil úsměv a  předvedly 
úžasný výkon. Bylo vidět, že si to užívají. 

Celé vystoupení jsme zakončily společnou 
písničkou. Velký potlesk, který děti sklidily, 
mluvil za vše.

Věřím, že všechny děti byly doma po-
chválené, a že se to všem líbilo. Já byla na děti 
moc pyšná. Vím, kolik práce jim to dalo, a že 
to za to stálo. 

Tak snad zase na jaře něco společně vy-
myslíme.

Vychovatelka II. oddělení školní družiny
Michaela Spáčilová

Pohodové Vánoce
a zdraví v novém roce
přejí žáci 1. ročníku

ZŠ Olbramovice

univerzity - Bioskopu. Vyzkoušeli si, jak se 
izoluje DNA z  cibule a  odnesli si s  sebou 
i  origami této pozoruhodné dvoušroubo-
vice. Z  dalších přírodovědných aktivit, do 
kterých se zapojujeme, je biologická olympi-
áda. Nadaní a motivovaní žáci zpracovávají 
své vstupní úkoly a v lednu nás čeká školní 
kolo. V říjnu do školy přijelo kino 3D a ně-
kteří naši žáci zhlédli zajímavé přírodověd-
né fi lmy. Podzimní počasí nám přálo, a tak 
jsme se mohli pustit i do práce v terénu. Se 
sedmáky jsme vyrazili zkoumat zajímavé lo-
kality okolí školy. Prvním cílem tohoto pro-
jektu bylo muzeum ve Vedrovicích, kde jsme 
zhlédli stálé expozice a doslechli se spoustu 
informací ze života našich předků a o těžbě 
rohovce. Poté žáci plnili v přírodě nejrůzněj-
ší úkoly a odkrývali sediment z předem při-
praveného naleziště. Zde hledali reálné frag-
menty pravěkých nádob. Pracovali zároveň 
i s mapami a učili se orientovat v prostoru. 

Tyto střepy pravěkých nádob následně vý-
tvarně dokončovali ve škole. Druhá exkurze 
v rámci projektu byla terénní výuka na pa-
leontologické lokalitě Mušlov u  Mikulova. 
Odtud jsme si dovezli pozoruhodné zkame-
něliny z pradávného moře na Moravě, které 
budeme ve škole dále zpracovávat a  identi-
fi kovat. Další zajímavá akce byla přednáška 
odborníka na entomologii, pana Obořila. Na 
jaro potom společně plánujeme, že nás pro-
vede i venku a budeme pozorovat bezobrat-
lé živočichy, kteří žijí v blízkém okolí školy. 
Už se moc těšíme! Koncem listopadu jsme 
se zájemci o historii vyrazili do Brna a pro-
hlédli jsme si expozici ,,Tutanchamon - jeho 
hrobka a poklady”. Výstava byla úchvatná!

ý y y
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Plavecký výcvik

Projektové dny 
– spolupráce se ZŠ 
Loděnice

Letošní školní rok začal také plaveckým 
výcvikem pro 2., 3. a 4. třídu. Pro druháčky 
to byla úspěšná premiéra, třeťáci a čtvrťáci se 
v plavání zdokonalili. Dne 21. 11. 2022 byla 
poslední lekce, děti dostaly mokré vysvědče-
ní. Plavat umí všechny děti.     

Mgr. Dana Petrlová

Na základě smlouvy o  vzájem-
né spolupráci při využívání odborné 
učebny chemie mezi naší školou a ZŠ 
Loděnice bylo první setkání napláno-
váno na začátek prosince. Naše vyu-
čující chemie a fyziky si pro tyto žáky 
připravily v  nové učebně laboratorní 
pokusy, experimenty, měření i  práci 
s elektrotechnickými stavebnicemi.

Protože žáků mělo přijet víc, než 
byla kapacita učebny, přichystali jsme 
pro ně i menší meziškolní turnaj v ko-
pané a vybíjené se žáky z 8. a 9. roční-
ku naší školy. Všichni hráli se zápalem. 
Škoda jen, že z časových důvodů se ne-
mohly odehrát všechny zápasy.

Za týden na oplátku jeli naši žáci 
do Loděnic. I pro ně byl připraven vý-
ukový program z  fyziky v  jejich nové 
učebně fyziky.

Setkání bylo oboustranně přínosné 
a již nyní plánujeme v jarních měsících 
další, tentokrát pro žáky 6. a 7. ročníku. 

Mgr. Ivana Kellnerová 
Mgr. Ivana Vaculíková
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Vystoupení druháčků
1. prosince se žáci 2. třídy ZŠ Olbramovice přeměnili v malé čertíky a předvedli rodičům 

vystoupení plné básniček, písniček a tanečků. Pak následovaly dílničky, kde si rodiče s dětmi 
vyrobili vánoční svícny. Přejeme všem občanům Olbramovic krásné Vánoce a do nového 
roku zdraví, pohodu a stálý úsměv ve tváři.

Mgr. Hana Lukasová
Dagmar Rambousková

Rybářský spolek Olbramovice v průběhu roku 2022 pořádal pár 
tradičních rybářských závodů. První rybářské závody se uskuteč-
nily v polovině dubna za velké účasti soutěžících. Tradičně jsme 
pomáhali s organizací Pálení čarodějnic, které začalo v odpoled-
ních hodinách pro děti, a  pak pokračoval program pro dospělé. 
Oproti jiným letům jsme spoluorganizovali s městysem Olbramo-
vice a Sborem pro občanské záležitosti Olbramovice letní setkání 
pro lidi důchodového věku s živou hudební produkcí. Na tuto akci 
jsme se i fi nančně podíleli. Jsme rádi, že prostředí se zázemím, kte-
ré jsme vybudovali za podpory městyse Olbramovice, využíváte při 
různých rodinných oslavách a jiných soukromých záležitostech. Je 
vidět, že námi udržované zázemí a okolí rybníku se vám líbí a rádi 
ho navštěvujete. 

Na podzim se konaly tradiční rybářské závody pro členy Ry-
bářského spolku. Dva roky po sobě se z důvodu protikovidových 

Z činnosti Rybářského spolku
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opatření nemohly konat některé z plánovaných akcí, např. Olbra-
movická lávka. Při pořádání a  plánování kulturních akcí se sna-
žíme domlouvat i s jinými spolky v Olbramovicích, abychom jim 
nenarušili tradiční akce. Členové Rybářského spolku se i aktivně 
zapojují při organizaci pořádání Babských hodů. 

Pro příští rok 2023 se budeme snažit uspořádat další kulturní 
akce. Naše akce jsou vždy závislé na počasí, ale věříme, že námi po-
řádané akce navštívíte a podpoříte naši činnost. Za Rybářský spo-
lek vám všem přejeme příjemné prožití vánočních svátků, hodně 
štěstí a zdraví v novém roce.

Výbor RS

Říjen se neodvratně blížil a letošní stárci 
a stárky ani v nejmenším nepodcenili přípra-
vu na tradiční krojované Václavské hody. Už 
od června se začalo scházet 40 mladých ho-
dových nadšenců, aby se vše stihlo nachystat 
do nejmenších detailů. Ty pravé přípravy 
ale začaly až poslední pátek v  měsíci září. 
Už od časného rána se naši chlapci vydali 
do krumlovského lesa, aby společně mohli 
vybrat a  odvézt si strom, který by dokázal 
nejlépe zaujmout i z dalekého okolí. Během 
jednoho odpoledne se potom díky šikovným 
rukám, barevným růžičkám, fáborkům a ve-
selým barvám, nakonec hodový plac promě-
nil v příjemné místo, kam se mohli těšit lidé 
nejen z Olbramovic.

Pro mnohé náročné, ale zároveň zábav-
né zvaní po obci vypuklo druhý den v půl 
deváté. Všemi kouty Olbramovic začali 
procházet děvčata v naškrobených sukních 
s věnečky ve vlasech a chlapci se zdobenými 
klobouky a  vyšívanými vestičkami. Cílem 
bylo nevynechat ani jeden dům, aby hodo-
vé veselí nikomu neuniklo. V odpoledních 
hodinách se zavádějící přesunuli na slav-
nostní plac, kde za zvuku nástrojů DH Zla-

Václavské hody a Kácení máje 2022
ťanka, mohli předvést nacvičený pochod. 
Ani nepříznivé počasí nikoho neodradilo 
a tancovalo se až do setmění. Po zaslouže-
ném odpočinku se krojovaní znovu vrátili, 
tentokrát do sálu, kde už na ně čekali další 
příznivci hodů.

Po vyčerpávajícím sobotním večeru 
však následuje ještě jeden hodový den. Ne-
dělnímu tancování na place předchází po-
ložení kytice u pomníku, obětem 2. světové 
války a následně taneček u starosty městy-
se. Jako každý rok se uskutečnilo ještě za-
vádění se ženáči a tím Václavské hody 2022 
dovršily svého zdárného konce.

Zhruba po měsíční pauze jsme se moh-
li těšit na další akci. Konalo se totiž Kácení 
máje. Všichni, kdo se rádi baví, se celý den 
těšili na osmou večerní hodinu, na kterou 
byl naplánovaný začátek večerní zábavy. 
Zpěvák Daniel Krhut, který vystupuje pod 
přezdívkou Danteso se postaral, aby nikdo 
nezůstal sedět. Pár hodin před půlnocí za-
čalo několik skupinek obcházet všechny 
obsazené stoly v sále i mimo něj, a nabízet 
losy do tomboly, které byly později vymě-
něny za hodnotné ceny.  

Zlatým hřebem celého večera bylo Půl-
noční překvapení. O měsíc dříve zavádějící, 
nyní postavy v propracovaných kostýmech 
z oblíbené dětské komedie: ,,Ať žijí ducho-
vé!“, se postarali o  velkou dávku zábavy 
a smíchu.

Olbramovická mládež se na Vás bude 
znovu těšit v příštím roce. 
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Milí přátelé,
Ačkoliv letošní advent je nejdelší, přesto se Vánoce blíží, a proto 

opět přináším pár informací. O Velikonocích jsem psal o  tom, že 
chystáme přípravu k biřmování. Ta se už rozběhla, máme za sebou 
asi třetinu a biřmování plánujeme na červen příštího roku. Škoda, že 
je přihlášených málo. Biřmovat přijede nový brněnský biskup Pavel 
Konzbul. Už u nás byl před pár lety jako pomocný biskup, od le-
tošního června převzal vedení naší brněnské diecéze. A je to skvělý 
člověk, moc se na něj těším. 

Asi víte, že jsme na faře poskytli ubytování lidem z  Ukrajiny. 
Byli za to velmi vděční, hodně na faře pomohli.  Dospělí od začátku 
chodili do práce, na náklady s energiemi nám přispěl jihomoravský 
kraj, takže to farnost v podstatě nic nestálo. Díky všem, kteří jste jim 
minimálně na začátku pomohli. Asi před měsícem se vrátili domů. 
Měli to štěstí, že jejich domovy nebyly zničeny válkou. Zatím jsou 
odhodláni se nevracet.

V listopadu jsme měli velmi hezké setkání při modlitbě za uzdra-
vení. Protože mnoho lidí zažilo něco takového poprvé a mnoho lidí 
bylo opravdu uzdraveno, plánujeme další modlitbu po novém roce 
a v březnu seminář o duchovních darech, ke kterým patří i dar uzdra-
vování. Pozvánky a informace budou na sociálních sítích a v kostele.

Vzhledem k okolnostem se letos nedělalo nic, co se týká oprav. 
Snad příští rok bude příznivější. Do té doby třeba ještě něco našet-
říme. 

Jak jsem psal na začátku, letošní advent je nejdelší. To zname-
ná, že Štědrý den připadne na sobotu po poslední adventní neděli. 
U nás bude tradičně mše svatá ve 22 hodin. Slavnost Narození Krista 

bude v neděli v 10 hodin. V úterý 27.12. by mělo být v 18 hodin žeh-
nání vína. A Nový rok, který je i svátkem Matky Boží, připadá opět 
na neděli a bohoslužba bude v 10 hodin. Týden nato, tedy 8.1.2023 
bude v 10 hodin  tříkrálová bohoslužba, při které požehnáme vodu, 
křídu, kadidlo a zlato.

Doufám, že po všech omezeních z loňských let bude o svátcích 
kostel plnější než v době covidu. Přeji všem krásný zbytek adventu, 
požehnané vánoční svátky a do nového roku pokoj, naději, zdraví 
a radosti.

Váš farář Jan Fiala

Římskokatolická farnost
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V soutěžním roce 2022/2023 jsme do soutěže Jihomoravského 
oblastního přeboru v  národní házené přihlásili 4 družstva naše-
ho oddílu: družstvo mladších žákyň, dvě družstva starších žákyň 
a družstvo dorostenek. 

Družstvo mladších žákyň se utkalo s  5 týmy – 1krát zvítězilo 
a 4krát utrpělo porážku, po podzimní části soutěže je tak na 5. místě 
se skórem 24:56.

TJ Olbramovice z. s. – oddíl národní házené
Družstvo starších žákyň A se utkalo s 8 týmy – 5krát vyhrálo, 

2krát remízovalo a pouze jednou prohrálo s  týmem Humpolce A. 
V tabulce družstev se po podzimní části soutěže umístilo na 3. místě 
se skórem 93:82.

Družstvo starších žákyň B je přihlášeno „mimo soutěž“. Startují 
za něj hráčky, které potřebují získat více zkušeností, jejich herní nad-
šení přináší velmi dobré výsledky (v tabulce družstev zahrnujících 
i týmy mimo soutěž – 5. místo).
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Družstvo dorostenek se převážně skládá z hráček, které ještě loni 
hrály za starší žákyně, je tedy v porovnání s ostatními družstvy „mla-
dým“ týmem. Na podzim 1krát zvítězilo, 1krát remizovalo a 2krát 
prohrálo, se skórem 61:77 se nachází na 4. místě tabulky družstev.

I v zimním období pilně trénujeme a účastníme se halových tur-
najů, první ze dvou turnajů mají za sebou mladší a starší žákyně, tři 
turnaje jsou ještě před námi, tak držte pěsti � : 

17. 12. 2022 – turnaj dorostenek ve Vracově
15. 1. 2023 – 2. turnaj mladších žákyň v Humpolci
4. 2. 2023 – 2. turnaj starších žákyň v Jihlavě

Za celý tým, Mgr. Pavlína Hauerlandová. 

Poslední seniorské setkání se uskutečnilo 
ve čtvrtek osmého prosince 2022 v pěkných 
prostorách zasedací místnosti na radnici. 
Protože se jednalo o  opožděné Mikulášské 
setkání a také již předvánoční, tak se ho zú-
častnily také děti z naší základní školy s paní 
učitelkou Šidlovou. 

Děti předvedly pěkné a dojemné sváteč-
ní vystoupení, dostaly malé dárečky a všich-

ni byli dojati a šťastní. Je potřeba naší škole 
poděkovat za zorganizování takového potě-
šení pro starší občany.

Součástí těchto setkání bývá vždycky ka-
fíčko, také trochu toho vínečka a domácích 
zákusků, někdy i ochutnání vánočního cuk-
roví, které už upekly ty nejpilnější z nás.

Naprostou většinu při těchto setkáních 
tvoří odrostlejší děvčata (oslovení seniorky se 

jim moc nelíbí). Hlavně si tam hodně popo-
vídají o všem možném, někdy i nemožném. 
Chlapi, přestože jsou také zváni, moc necho-
dí. Asi aby se jim tam do toho nepletli. Ostat-
ně ti si zase mohou popovídat v hospodě. 

Takže všem spoluobčanům, mladým 
i těm starším přejeme pěkné vánoce a stále 
pevné zdraví.

Senioři z Olbramovic 

Setkání seniorů
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Vážení návštěvníci naší Obecní knihovny, milí čtenáři. Máme 
zapůjčené nové knihy z okresní knihovny ve Znojmě. Jsou zajímavé 
pro dospělé a také je jich mnoho pro dětské čtenáře. Máme možnost 
si po domluvě také vyžádat z okresní knihovny zapůjčení určitého 
titulu. 

Podporujme četbu, zvláště u dětí, neboť je to součást naší kultu-

ry, kterou nemohou zcela nahradit audioknihy ani věčné koukání 
do mobilů. Chtěla bych návštěvníkům naší knihovny i  všem spo-
luobčanům popřát pěkné prožití vánočních svátků, pevné zdraví do 
nového roku a dostatek optimismu. 

Těším se na Vaši návštěvu.
Milada Čechová, knihovnice

Ahoj, jsme maminky (a tatínci) z Olbra-
movic a  rozhodli jsme se převzít žezlo po 
spolku Kaňka a pokračovat v tradici pořádá-
ní akcí pro děti. 

Jako první a  zároveň zahajovací akci 
jsme vybrali lampionový průvod, který se 
konal první adventní neděli 27.11.2022. 
Sešli jsme se dole na place u Jednoty, zhasli 
veřejné osvětlení, rozsvítili lampiony, pustili 
hudbu a  pokračovali průvodem kolem Ba-
bic, hasičky a Lidměřicemi ke škole, kde už 
na nás čekaly stánky s občerstvením. Ochut-
nat jste od nás mohli výborné domácí cuk-
roví, perníčky a na zahřátí  horké nápoje, pro 
děti kakao a čaj, pro dospělé svařák. Snědlo 
a vypilo se vše, takže věříme, že vám všem 
chutnalo a akce byla úspěšná.

Poté měly vystoupení děti z místní ško-
ly, které nám zazpívaly písně a zarecitovaly 

básně s  vánoční tématikou. Společně jsme 
odpočítali rozsvícení vánočního stromečku. 
Děti od nás dostaly malou pozornost ve for-
mě balíčku a mohly si napsat nebo namalo-
vat dopis pro Ježíška. Dopisy nám stále zdo-
bí strom u školy.

Děkujeme za opravdu velkou účast, kte-
rá nás velmi mile překvapila a doufáme, že 
nás přijdete podpořit i  na další akce, které 
chystáme. Následující akcí bude karneval 
pro děti, tak rodičové už chystejte kostýmy. 

Zároveň děkujeme všem, kteří se na akci 
podíleli a pomáhali vše dotáhnout do zdár-
ného konce. 

Přejeme Vám všem krásné prožití vá-
nočních svátků, hodně štěstí, zdraví a my se 
na vás těšíme v novém roce. 

Spolek pro děti Olbramáček
Lucie Knotková 

Okénko knihovny

Spolek pro děti Olbramáček
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Vážení občané, 
Už je to téměř jeden rok, co Vám byly 

rozdány nádoby na separovaný odpad. 
Podle doposud zjištěných údajů od svozové 
fi rmy FCC, se k 21. 11. 2022, pomocí sepa-
race odpadů (papír, plast) podařilo vytřídit 
19 276 Kg plastů a 15 615 Kg papíru. 
Průměrně to za městys Olbramovice 
činí 14,47 % vytříděného odpadu, což 
není mnoho. Připomínám, že v  le-
tošním roce je zákonem č. 541/2020 
sb. o  odpadech, stanovený limit 190 
Kg směsného komunálního odpadu 
(SKO) na jednoho občana. V  přípa-
dě překročení limitu bude obec platit 
vyšší poplatek za skládkování o  400 
Kč za každou uloženou tunu. Jak se 
zdá, na složení SKO nemají největ-
ší podíl plasty a  papír, ale bioodpad. 
Mnoho občanů hází bioodpad (trávu, 
větve, květiny, listí atd.) do popelnic, 
tím zvětšují množství SKO a přímou 
úměrou rostou i náklady na jeho likvi-
daci. Pro městys Olbramovice to zna-
mená nemalé výdaje z rozpočtu, které 
by mohly být použity někde jinde. 
Buďte prosím ohleduplní a  pomozte 

nám snížit množství SKO tím, že budete pro 
uložení bioodpadu využívat sběrný dvůr, 
případně vlastní kompost. 

Každý z  občanů si může kontrolovat 
statistiky k  vlastním popelnicím, prostřed-
nictvím přihlášení do portálu FCC .www.

nasepopelnice.cz kde najde počty výsypů 
popelnic, hmotnost odpadů a  průměrnou 
vytříděnost ke své nemovitosti. Přístupové 
údaje můžete získat na úřadu městyse Ol-
bramovice ve spodní kanceláři. 

František Kunčík

Odpadové hospodářství

Okénko pečení
Dnes si upečeme něco slavnostního, vánočního – BISKUPSKÝ 

CHLEBÍČEK.
Je to druh pečiva, které se skládá z těsta, kandovaného nebo sušené-

ho ovoce, čokolády, mandlí apod.
Je to oblíbené vánoční pečivo v USA a Velké Británie. Pro svou ener-

getickou hodnotu patřil a dodnes stále patří k oblíbeným pokrmům po-
lárních obyvatel. 

Na této sladkosti si pochutnávali už naši předci. Existuje nespočet 
receptů na tuto dobrotu, proto v každé domácnosti chlebíček vypadá 
trošku jinak. 

Tady máte recept na můj BISKUPSKÝ CHLEBÍČEK. Na 
Vánoce ho peču v keramické formě ve tvaru vánočky. 

Recept: 
- 6 vajec (z bílků si ušleháme se špetkou soli pevný sníh)
- 225 g moučkového cukru
- 180 g změklého másla
- 225 g hladké mouky
- 1 prášek do pečiva
- 100 g rozinek namočených v rumu, ten přidáme také do 

těsta
- 100 g kandovaného ovoce
- nasekaná čokoláda
- trochu sekaných ořechů nebo mandlí

Postup:
Vyšleháme žloutky s cukrem a máslem do pěny. Přidáme zbytek su-

rovin a nakonec zlehka ručně vmícháme sníh. Těsto nalejeme do vyma-
zané a vysypané formy. Upečeme. Je nutný test špejlí. 

Upečený chlebíček necháme ve formě zchladnout, vyklopíme na 
mřížku a studený přelejeme čokoládovou polevou – 150 g čokolády na 
vaření rozpustíme ve vodní lázni s 200 ml smetany ke šlehání. 

Dobrou chuť.         
Foto a recept Iveta Krajdlová
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Vážení spoluobčané, spustili jsme pro vás 
službu Mobilní Rozhlas, díky které s  vámi 
nyní můžeme komunikovat moderně a efek-
tivně. Občané, kteří se do Mobilního Rozhla-
su zaregistrují, od nás budou dostávat důle-
žité informace o dění v Olbramovicích, a to 
prostřednictvím SMS, e-mailů nebo zpráv do 
aplikace.

Co vám přinese registrace do Mobilní-
ho Rozhlasu? 

»Novinky z úřadu přímo do telefonu
»Upozornění na krizové situace – výpad-

ky energií, blížící se vichřice, dopravní uzavír-
ky atd.

»Pozvánky na sportovní a kulturní akce
»Účast ve veřejných anketách 
Registrace je zdarma! V registračním pro-

cesu si můžete nastavit, jaké informace vás za-
jímají. Vaše údaje budou v bezpečí v souladu 
s GDPR obecným nařízením o ochraně osob-
ních údajů.

Jak se zaregistrovat?
»Přes webovou stránku www.mestys-ol-

bramovice.mobilnirozhlas.cz
»Přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas / 

Zlepšeme Česko 
»Vyplněním přiloženého registračního 

letáku a předáním na úřad městyse Olbramo-
vice

K čemu slouží Mobilní Rozhlas
Mobilní Rozhlas není pouze moderní ob-

dobou klasického obecního rozhlasu. Nabízí 
občanům mnohem víc. Kombinuje možnost 
rozesílek SMS zpráv, hlasových zpráv a  e-
mailů, čímž umožňuje přímou komunikaci 
mezi obecním úřadem a  občany. Důležitá 
zpráva vás tedy zastihne, ať už jste kdekoli. 
Díky tomu může obec Mobilní Rozhlas v bu-
doucnu využít i  třeba k  vytváření jednodu-
chých minireferend a průzkumů. Bude tedy 
možné v  reálném čase konzultovat některá 
rozhodnutí s občany, což samosprávě umožní 
plánovat další kroky. Zní to poměrně chytře, 
viďte? Proto také patří Mobilní Rozhlas do 
skupiny chytrých, tedy SMART nástrojů.

Anketa o  nejlepší projekt městyse Ol-
bramovice v roce 2022

V  současné době probíhá v  aplikaci Mo-

bilní Rozhlas hlasovací anketa o nejlepší pro-
jekt městyse Olbramovice v roce 2022. Pokud 
jste se již zapojili do hlasování, tak Vám velice 
děkujeme za přístup a zapojení do dění obce. 
Ostatní, kteří ještě nehlasovali nebo o  anketě 
nevědí, nemusí zoufat, protože hlasování pro-
bíhá do 31. 12. 2022. Anketa je dostupná na 
webových stránkách www.mestys-olbramovi-
ce.cz a  je umístěna ve žlutém obdélníku pod 
úvodním obrázkem, hlasovat můžete také pro-
střednictvím Mobilního Rozhlasu, případně 
přímo na odkaze https://www.munipolis.cz/
app/anketa/jdlTKYD4 nebo pomocí QR kódu

ANKETA
Co všechno v anketě najdete a k čemu se 

budete moci vyjádřit? 
Do ankety jsme umístili šest projektů, 

které byly v  letošním roce realizovány, pří-
padně se dokončují. Vaším úkolem je mezi 
těchto 6 akcí, rozdělit čtyři plusové + a jeden 
mínusový – bod. Aby byly výsledky ankety 
relevantní, je hlasování občanů ověřeno SMS 
kódem, který Vám zašleme na zadané tele-
fonní číslo na konci ankety. Dále nám můžete 
sdělit svůj nápad na další akci

Proč se zapojit
Do chytré komunikace se svou obcí se 

snadno můžete zapojit i vy. Stačí se do systé-
mu zaregistrovat a nastavit si preference toho, 
jaké informace chcete od své obce získávat. 
Budete tak dostávat skutečně jen ty zprávy, 
které vás budou zajímat. Registrovat se mů-
žete online na webu obec.mobilnirozhlas.cz, 
přes aplikaci v telefonu, nebo vyplněním tiš-
těného formuláře na svém Obecním úřadu. 
Díky zapojení do systému budete moci od 
obce dostávat důležitá upozornění, přičemž 
starostové mají možnost cílit zprávy i  třeba 
dle bydliště občana. Pokud například ve vaší 
ulici bude plánována odstávka, dostanete o ní 
informaci přímo na telefon v  podobě SMS. 

Občany, kterých se odstávka netýká, na-
opak žádné zprávy obtěžovat nebudou. Kro-
mě zpráv o zajímavých kulturních akcích či 
praktických upozornění na odstávku, havárii 
nebo blokové čištění je Mobilní Rozhlas skvě-
le využitelný i  v  případě krizových situací. 
Obec může občany varovat před nebezpečím 
a zároveň od nich získávat zpětné reakce. Skr-
ze automatizované telefonní hovory pak lze 
i třeba koordinovat dobrovolné hasiče. Pod-
statou Mobilního Rozhlasu je, aby se potřeb-
né informace vždy dostaly k příjemci. Je totiž 
velký rozdíl mezi pouhým zveřejněním infor-
mace a jejím reálným doručením a přečtením 
ze strany občana. Zapojte se tedy a ujistěte se, 
že Vám již z dění v obci nic neunikne. 

Co může nabídnout chytře komuniku-
jící obec?

»Neunikne vám žádná důležitá informa-
ce, i když jste třeba v práci nebo na dovolené

»Sami si volíte, jaké informace chcete do-
stávat

»Máte možnost se zapojit do dění v obci
»Více peněz na důležité věci – Mobilní 

Rozhlas je levné a efektivní řešení obecní ko-
munikace

Nová registrace je nutná pro plné vyu-
žití nového komunikačního systému obce 

»Nezapomeňte vyplnit: jméno, ulici by-
dliště, e-mail a  jaké informace Vás zajímají, 
nebo si stáhněte aplikaci (bez ulic nemůžeme 
cílit informace pro Vás na míru)

»Registrujte se na webu na: www.mesty-
s-olbramovice.mobilnirozhlas.cz

»Stáhněte si aplikaci pomocí QR kódu

»Doneste nám vyplněný registrační leták 
zpět. Tato možnost je především pro naše nej-
tradičnější občany, kteří nemají přístup k mo-
dernějším technologiím

František Kunčík

Městys Olbramovice, chytrá obec

j p
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Společenská kronika

70  let
Polínek  Zdeněk
Cvan  Petr

75  let
Jarošová  Ludmila
Munduch  Jaroslav
Prášková  Marta
Skopík  Vladimír
Hybler  Bohuslav
Vokůrková  Blažena
Kučerová  Dana
Knoflíčková  Ludmila
Kalužíková  Zdeňka

80  let
Briksová  Helga
Remiášová  Jana
Havelková  Růžena
Suchá  Jarmila

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

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

83  let
Brník  Miroslav
Krajdl  Jaroslav
Ambrož  Vladimír
Pokorný  Jiří

84  let
Dvořáček  Václav

85  let
Gregor  Jaromír

87  let
Orlíčková  Viktorie

88  let
Štefaniková  Branka
Iranová  Miluše

90  let
Doskočilová  Emilie

91  let
Svatušková  Ludmila
Horáková  Květoslava
Vránová  Eva

92  let
Svatušková  Antonie

93  let
Svatušková  Alžběta

Jubilanti (leden – červen  2023)

Narozené děti 
(září - listopad 2022) 

Zemřelí 
(říjen - listopad 2022)

Pohyb obyvatel + statistika

Matrika

Šikula  Patrik
Kališová  Laura
Novotný  Tomáš

Eibl  Jan
Veselá  Zdeňka

Počet obyvatel k 1. 1. 2022: 1128, z toho 15 cizinců.
Do 1. 12. se přihlásilo 38 obyvatel a odhlásilo 21 obyvatel.
Narodilo se 14 dětí a zemřelo 6 našich občanů.
K datu 23. 8. 2022 máme celkem 1153 obyvatel.  
Dospělých obyvatel je 907, z toho 441 žen a 466 mužů, dětí do 18 let je 246. Průměrný věk činí 41,25.

Za rok 2022 bylo zaevidováno 12 úmrtí a 11 svateb.
Radmila Hyblerová – matrika a evidence obyvatel

Vítání dětí
V sobotu 5. listopadu 2022 bylo slavnostně uvítáno 7 dětí, a to: Leontýna Nováková, Ervin Drobňák, Ela Kasalová, Markéta Kavalco-

vá, Matyáš Hodek, Jonáš Dvořák a Tereza Novotná.  

Akce v obřadní síni


