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Ač ko li po ča sí v po sled ních dnech tomu ne od -
po ví dá, ale ka len dář ně tady máme jaro, a s tím to
roč ním ob do bí na stá vá zvý še ná ak ti vi ta snad ve
všech lid ských čin nos tech.

Jaro je také čas, kdy bý va jí vy hlá še ny růz né do -
tač ní vý zvy na fi nanč ní pod po ry ze stra ny kra jů,
stá tu a ev rop ské unie na růz né pro jek ty obcí, měst
a or ga ni za cí. Je den náš snad nej o če ká va něj ší a nej -
sle do va něj ší pro jekt za po sled ních ně ko lik roků je
pro jekt na vy bu do vá ní splaš ko vé ka na li za ce. Naše
žádost o tuto fi nanč ní pod po ru byla po dá na již
v srpnu mi nu lé ho roku, ale vý sle dek na še ho snažení
o zís ká ní pod po ry se do zví me snad do kon ce dub na.
Kdy by chom byli úspěš ní, tak za po če tí sta veb ních
pra cí by bylo v nej lep ším pří pa dě na jaře příští ho
roku a celá re a li za ce stav by a její do kon če ní musí být 
do kon ce roku 2015. Snad v příš tím vy dá ní na še ho
zpra vo da je Vás budu in for mo vat o klad ném vy ří ze ní 
na še ho zá mě ru stav by splaš ko vé ka na li za ce.

Na le toš ní tzv. sta veb ní se zo nu máme při pra ve -
no spous tu sta veb ních oprav a úprav ma jet ku
městy se. Vět ši nu pra cí si chce me udě lat s na šimi za měst nan ci
nebo pra cov ní ky, kte ří bu dou za měst ná ny přes úřad prá ce na
tak zva né ve řej ně pro spěš né prá ce. Opro ti mi nu lé mu roku
nám bude pra cov ní úřad fi nanč ně při spí vat na 8 pra cov ní ků.

Jed na in ves tič ní akce, kte rá se do kon čí za čát kem jara,
bu dou te rén ní úpra vy na za hra dě a hřiš ti při ma teř ské škol ce. 
Nové zá bav né atrak ce jsou již na in sta lo vá ny a zbý vá vy sa dit 
nové okras né dře vi ny a založit nový tráv ník. S na šimi za -
měst nan ci vy bu du je me nové oplo ce ní are á lu ob jek tu
škol ky. Mys lím si, že snad všech ny or ga ni za ce a spol ky, kte -
ré se po dí lí na or ga ni zo vá ní kul tur ní ho a spo le čen ské ho
živo ta městy se, pociťují ab sen ci ne e xis ten ce vhod ných
prostor, jak pro kul tur ní, tak i pro spor tov ní ak ti vi ty. Re gi o -
nál ní ope rač ní pro gram ji ho vý chod vy psal pro le toš ní rok
výzvu na vý stav bu prá vě ta ko vých za ří ze ní. Městys už má
pro jekt kul tur ně spor tov ní haly vy pra co ván a požáda li jsme
o vy dá ní sta veb ní ho po vo le ní. Halu by v do po led ních ho di -
nách využíva li žáci zá klad ní ško ly v ho di nách tě les né
vý cho vy. V od po led ních a ve čer ních ho di nách mo hou být
pro sto ry haly využity ši ro kou spor tov ní ve řej nos tí. Hala by
měla vy růst na po zem ku za obec ním do mem. Je za jí ma vě ar -
chi tek to nic ky ře še ná a vý znam ně do pl ní střed městy se,
včet ně fot ba lo vé ho hřiš tě. Bude pro po je na s obec ním do -
mem, včet ně vlast ní ho so ci ál ní ho zá ze mí a se čtyř mi
šat na mi na pře vlé ká ní. Vy bu do vá ním kul tur ně spor tov ní
haly se na bí zí spous ta možnos tí, jak tyto pro sto ry plně
využívat pro růz né úče ly.

V zim ních mě sí cích jsme za ča li s opra vou ryb ní ka Ra -
še lá ku. Jis tě jste si všimli změn, kte ré v oko lí ryb ní ku
na sta ly. S po mo cí ry bá řů byly vy ká ce ny ná le to vé křo vi ny
i ně kte ré pře stár lé ne moc né vrby a to po ly. Městys mís to
těch to vy ká ce ných stro mů vy sá zí nové s vět ší dru ho vou
sklad bou dře vin. Prá ce na ryb ní ku a jeho oko lí jsou te prve
v za čát ku. Čeká nás ješ tě hod ně prá ce, ale pev ně vě řím, že
v této lo ka li tě vy růs tá pěk ná od po čin ko vá zóna (foto).

V le toš ním roce si při po me ne me 950 let od prv ní pí sem né
zmín ky o Ol bra mo vi cích. Městys Ol bra mo vi ce při pra vu je na
27.  čer ven ce obec ní osla vy s do pro vod ný mi kul tur ní mi ak ce -
mi. Na za stu pi tel stvu jsme se do hod li na před běžném
pro gra mu oslav. Vše se usku teč ní na ná měs tí před rad ni cí. Za -
čá tek bude ve 14 ho din, kde vy stou pí se svým ta neč ním
pro gra mem ženy a žáci zá klad ní ško ly. K po sle chu a tan ci
bude až do noč ních ho din vy hrá vat de cho vá hud ba Tú fa ran -
ka. Ná měs tí bude za pl ně no ře me sl ný mi stán ky a ně kte ré i s
ukáz kou ře me sl né vý ro by. Pro pří pad špat né ho po ča sí bu dou
po sta ve ny vel ko ka pa cit ní sta ny. Ve ve čer ních ho di nách, asi
ko lem půl je de nác té, bude slav nost ukon če na oh ňostro jem.
Na hřiš ti bude pro mlad ší ná vštěv ní ky oslav hrát rocko vá ka -
pe la Kris to vy léta se svý mi hos ty. Pro gram oslav se bude
upřes ňo vat a do pl ňo vat, pro to se ne chci více ro ze pi so vat, aby
to bylo ne ú pl né. Všich ni ale do sta ne te včas po zván ku i s pro -
gra mem oslav.

Vážení spo lu ob ča né pře ji vám  pěk né prožití jar ních mě -
sí ců, za pl ně ných slun cem a po ho dou.

R. H.

Zprávy z farnosti

Informace starosty

Milí přá te lé,
zdra vím vás před Ve li ko no ce mi, kte ré le tos při chá ze jí

vel mi brzo. I pro to za tím ne bu du in for mo vat o žád ných
opra vách, pro tože ne má me za co dě lat… Jsou po dá ny tři
žádos ti o do ta ce, jed na už je vy ří ze na zá por ně. Snad vy jde
aspoň něco… Pro za tím si zvy kám na krás nou ob no ve nou
kan ce lář, kte rou už mno zí z vás také vi dě li.

Pře jdu tedy k ve li ko noč ní mu pro gra mu. Vel ko páteč ní
ob řa dy bu dou le tos 29. 3., tra dič ně se sejde me v Bo hu ti cích
v 17 ho din. U nás pak bu de me sla vit před ve čer slav nos ti
Zmrtvýchvstá ní na Bí lou so bo tu 30. 3. v 21 ho din. Opět
bude tra dič ní žehná ní ohně a křest ní vody. Zno vu tedy při -

po mí nám, abys te si s se bou vza li svíč ku a také se dob ře
ob lék li, v kos te le roz hod ně tep lo není... Ježíšo vo
Zmrtvýchvstá ní pak osla ví me v ne dě li 31. 3. v 10 ho din
slav nost ní bo ho službou, při kte ré také požehná me ve li ko -
noč ní po kr my.

Na zá věr bych rád vy já d řil vel kou ra dost ze zvo le ní no -
vé ho papeže Fran tiš ka. Je to sym paťák, kte rý do ce la jis tě
bude klást dů raz na to, co je v círk vi pod stat né…a bude mlu -
vit ja zy kem, kte rý je sro zu mi tel ný všem. Moc se tě ším na
jeho dal ší kro ky. A tě ším se i na vás, na se tká ní bě hem svá -
teč ních bo ho služeb, ale i kdy ko li jin dy…

Váš farář Jan Fiala
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Re gi o nál ní
re ci tač ní sou těž

V zim ním ob do bí, v ob do bí ple sů a bálů,
se v le toš ním roce ko nal dět ský kar ne val. Stal 
se oče ká va nou akcí u dětí ol bra mo vic kých,
ale i u dětí z ved lej ších ves nic. Téměř všich ni
při šli v mas kách. Byla to pře hlíd ka prin ce zen,
zví řá tek, ča ro děj nic, opra vá řů, ry tí řů, brou ků
i be ru šek  a  řady dal ších a dal ších pře stro je ní.
Při  řá dě ní na par ke tu nám hrál DJ Heart, ne -
chy bě lo ob čer stve ní ani vý hry a drob né ceny.
O hry a zá ba vu se po sta ra ly pře stro je né ma -
min ky a je jich po moc ní ci. 

Dě ku je me všem, kdo nám po moh li s ko -
ná ním kar ne va lu, dě ku je me paní Hart ma no -
vé za pro půj če ní sálu a bu de me se tě šit na
shle dá ní s vámi na dal ších při pra vo va ných
ak cích. Na fo to gra fie z této i ostat ních akcí
se můžete po dí vat na na šich webo vých
strán kách.

www.oskanka.webnode.cz, kde na jde te 
in for ma ce o všech při pra vo va ných ak cích
v roce 2013.

o. s. Kaňka

Dět ský kar ne val 

V led nu pro bě hl zá pis žáků do 1. tří dy. Le tos k němu při šlo 31 dětí. Od září by
mělo za sed nout do la vic 26 dětí. Jis tě to byl pro ma min ky a je jich děti slav nost ní
den. Paní uči tel ky s dět mi při pra vi ly pro malé před ško lá ky upo mín ko vý dá re ček
a pěk ně vy zdo bi ly tří dy. Zá pis do ma teř ské ško ly pro běh ne 4. dub na. O vý sled -
cích bu dou ro di če včas in for mo vá ni. O hlav ních prázd ni nách bude pro voz škol ky
ote vřen v jed né tří dě. 

25. led na se ko nal v sále hos tin ce  U Ma te sa spo le čen ský ples, kte rý byl po řá -
dán spo lu s Úřa dem městy se Ol bra mo vi ce. Žáci 9. roč ní ku na cvi či li před tan če ní,
kte ré si při pra vi li pod ve de ním paní uči tel ky Su chán ko vé.  Ples se vy da řil a všich -
ni byli spo ko je ni. Chtěl bych po dě ko vat všem uči te lům, ro di čům a spon zo rům,
kte ří se na akci po dí le li.  31. led na do sta li žáci vy svěd če ní, kde bylo vy hod no ce no 
cho vá ní, škol ní do cház ka a pro spěch.

Únor byl také důležitým mě sí cem pro naše nej star ší žáky. Po dá va li při hláš ky
na střed ní ško ly a uči liš tě. Le tos ode jde z naší ško ly 23 žáků. Pře ji jim, aby se je -
jich přá ní spl ni la.

Kro mě vy u čo va cí čin nos ti na bíd la naše ško la žákům řadu roz ši řu jí cích a mi -
mo škol ních ak ti vit. O ně kte rých se do čte te v dal ších pří spěv cích. Žáci naší ško ly
se za po ji li do sbě ru dru hot ných su ro vin. Ve sbě ru pa pí ru ne má me pro blé my s od -
vo zem. Pa pír (nej lé pe zvážený a po de psa ný) můžete při vážet bě hem ce lé ho roku.

I v jar ních mě sí cích se bude na ško le roz ví jet spor to vá ní v růz ných sou těžích.
Na jar ní sou těže se při pra vu jí zejmé na naši há zen ká ři. V květ nu bude moci ve řej -
nost zhléd nout kul tur ní vy stou pe ní žáků vě no va né kon ci 2. svě to vé vál ky a Svát -
ku ma tek. Už teď uči te lé při pra vu jí do pl ně ní vý u ky o vý le ty a ex kur ze. Žáci
I. stup ně po je dou na ško lu v pří ro dě do Kr ko noš, pro to požádá me úřa dy z obcí
o pří spě vek na do pra vu. Já s žáky I. stup ně po je du na tra dič ní tur naj v ko pa né Mc -
Do nald´s Cup a s děv ča ty z II. stup ně  po je du po pr vé na fot ba lo vý tur naj Coca
Cola do Hus to peč.  Pro žáky I. stup ně se při pra vu je Ja ho do vý po hár v ko pa né
a vy bí je né, kte rý se usku teč ní 31. květ na 2013, na kte rý jste zvá ni jako di vá ci
nebo po řa da te lé. Hned dru hý den - tzn. 1. 6. - pro běh ne na ví ce ú če lo vém hřiš ti
tur naj mlad ších žaček v ná rod ní há ze né. Při je dou všech na družstva z JM kra je.
V běžném pro vo zu ško ly se mu sí me za mě řit na po ří ze ní di a pro jek to ru do pří ro -
do pis né tří dy, vý mě nu zá cho do vých mís pro naše nej men ší děti v MŠ, opra vu
dve ří v MŠ, do mlu vit zpev ně ní ces ty ze ZŠ do ŠJ, zpev ně ní pod kla du pod po pel -
ni ce mi ve ško le, vy rov ná ní pod lah v díl ně ZŠ.  Čeká nás lí če ní ur či tých míst nos tí
a cho deb ve všech bu do vách, opra va scho dů ve ŠJ a škol ce. S pří cho dem jara se
vy se je tráv ník na dět ském hřiš ti škol ky, kte ré mu bude před chá zet pro čiš tě ní ka -
na li za ce v tom to pro sto ru.

Při po mí nám, že o po drob něj ší čin nos ti ško ly si můžete pře číst na in ter ne tu:
http://zsol bra mo vi ce.web no de.cz/. Na jde te zde i fo to gra fie z nej růz něj ších škol ních
akcí. Pře ji všem pří jem né ve li ko noč ní svát ky a pěk né jar ní dny

Mgr. Ladislav Ruibar

Bě hem mě sí ce úno ra se ně kte ří naši 
žáci při pra vo va li na re ci tač ní sou těž,
kte rou vy hlá si la ZŠ Mi ro slav.

Cí lem této sou těže bylo od pou tat
děti od po čí ta čů a po čí ta čo vých her, při -
mět je více ke čte ní vhod ných knih
a roz ví jet re ci tač ní a čte nář ské do ved -
nos ti. Sou těžilo se jak v re ci ta ci bás ní,
tak mlu ve né pró ze. Pě ti člen ná po ro ta
hod no ti la přednes, vhod nost vý bě ru
a cel ko vý do jem před ná še jí cí ho. Po tvr -
di lo se to, že nej vět ší zá jem a chuť do
sou těžení mají děti z prv ní ho až pá té ho
roč ní ku. Naši ZŠ úspěš ně re pre zen to va -
li 3 žáci: Len ka Havlíč ko vá - dru hý roč -
ník; Ště pán Či há ček - tře tí roč ník
a On d ra Štrauch - čtvr tý roč ník. Přes -
tože se u dětí ob je vi la tré ma a oba vy
z no vé ho pro stře dí, do ká za li si od vést
domů di plo my a oce ně ní. Len ka
Havlíč ko vá tře tí mís to, On d ra Štrauch
tře tí mís to. Na všech ny účin ku jí cí če ka -
la malá od mě na i chut né ob čer stve ní.
Dě ku je me dě tem za úspěš nou pre zen ta -
ci a po řá da jí cí ZŠ Mi ro slav za po zvá ní.

Dal ší akcí, kte ré se zú čast ni li naši
žáci, bylo kul tur ní vy stou pe ní 8. břez na
v Bra ni šo vi cích. Děti se před ved ly v re -
ci ta ci, ve zpě vu a v li do vých tan cích. 

A co nás ješ tě čeká? Tra dič ní osla -
vy Dne ma tek a pří pra va pro gra mu na
čer ven co vé osla vy na še ho Městy se.
Nej ví ce se děti dru hé ho a tře tí ho roč ní -
ku již dnes těší na ško lu v pří ro dě - Pu -
to vá ní za Kra ko no šem. Jak na po ví dá
ná zev, děti po je dou do Kr ko noš spo -
leč ně se žáky ZŠ Bohutice v termínu
10. - 14. června.

Mgr. Šidlová a Čiháčková

Z čin nos ti zá klad ní ško ly

http://www.oskanka.webnode.cz
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Sla mě ný klo bouk 

Sníh po ma lu, sko ro ne po zo ro va ně, taje, trá va se za čí ná ze -
le nat, dny se pro dlužují, tu a tam už se ob je vu jí prv ní sněženky
a vzdu chem se nese vůně prv ních jar ních kvě tin. To všech no je 
pří jem ná před zvěst, že jaro už je oprav du za dveř mi. 

Po dlou hé zimě, už i my v ma teř ské ško le, jaro ne tr -
pě li vě oče ká vá me! Všich ni se tě ší me, až bude slu níč ko 
po řád ně hřát a my vy mě ní me bun dy a če pi ce za trič ka
a sukén ky. 

Nej o če ká va něj ší udá los tí to ho to jara bude jed no -
znač ně ote vře ní nové škol ní za hra dy! Nád her né pro -
stře dí s nej růz něj ší mi krás ně ba rev ný mi atrak ce mi
(hou pač ky, pro lé zač ky, pís ko viš tě, kres lí cí ta bu le,
atd.) láká děti k hra ní. Už od pod zi mu se ne do čka vě
pta jí: "Kdy už si tam pů jde me hrát?" Dět skou ne do čka -
vost ješ tě umoc nil vá noč ní dá rek v po do bě krás ných,
no vých odrážedel a ko lo běžek. Snad už brzy na sta ne
ten to lik oče ká va ný den D a my si vy ra zí me hrát na
naši no vou škol ní za hra du.

Na jar ní mě sí ce je ale na plá no vá no ješ tě mno ho
dal ších akcí, na kte ré snad bu de me všich ni dlou ho
a s úsmě vem na tvá ři vzpo mí nat. Ve li ko no ce se blíží

mí lo vý mi kro ky, a tak máme ve škol ce spous tu prá ce s vý zdo bou
tříd, vy ro be ním dá reč ků, oz dob a přá ní ček, nejen domů, ale i pro
ba bič ky a dě deč ky v DCHB, kte ré pů jde me před ve li ko no ce mi
na vští vit. Dal ší akcí bude Zá pis dětí do MŠ, kte rý pro běh ne
4. 4. 2013 v bu do vě MŠ. V dub nu také vy ra zí me na zá bav ný vý -
let, kte rý je pro děti pro za tím ta jem stvím ☺. V květ nu osla ví me
spo leč nou be síd kou svá tek všech ma mi nek, pro kte ré při pra ví me
pěk ný dá re ček a přá níč ko. Na kon ci květ na se bu de me tě šit na di -
va del ní před sta ve ní Ra ne ček po há dek plné krás ných lou tek
a maňás ků. Ur či tě ne za po me ne me ani na 1. čer ven. Den dětí osla -
ví me zá ba vou, sou těžemi, zá bav ný mi úko ly a há dan ka mi. Na zá -
věr ne bu de chy bět ani slad ká od mě na. Ke dni dětí nás také při je de 
po ba vit kej klíř a kou zel ník. Na zá věr škol ní ho roku pa su je me za
účas ti ro di ny, blíz kých a také paní uči tel ky ze ZŠ naše ši kov né
před ško lá ky na prv ňáč ky. Akcí a udá los tí je ale na plá no va ných
mno hem víc - z dal ších např. spor tov ní den, ces ta za po kla dem,
ná vštěva míst ních hasi čů, fo to gra fo vá ní dětí, atd. 

Dou fej me, že vše pro běh ne jak má, že se na plá no va né akce 
a vý le ty bu dou dě tem lí bit, že jim zů sta nou krás né vzpo mín ky
a že si nad chá ze jí cí jar ní a let ní mě sí ce spo leč ně užije me a bu -
de me se dob ře ba vit!

Bc. Jana Bauerová

Hu rááá  jaro . . .

My, žáci 9. tří dy s paní uči tel kou Bo gne ro vou, jsme se
16. led na 2013 vy da li do Měst ské ho di va dla do Znoj ma. Hol -
ky se ob lék ly do šatů a klu ci do čer ných kalhot a ko šil. 

 Jed na lo se o di va del ní hru Sla mě ný klo bouk od Jana Wer -
ri cha a Ji ří ho Vos kov ce v po dá ní zno jem ských her ců.  

A o čem vlast ně Sla mě ný klo bouk je? Ko me die po jed ná vá
o panu Fa di nár do vi a jeho svat bě.  Pan Fa di nárd
se měl oženit s mla dou sleč nou. Ven ku na ra zil
na pár, kte rý byl v ne pří jem né si tu a ci. Dámě
sežral kůň její sla mě ný klo bouk. Byla nešťas t ná
a ne moh la se bez něj vrá tit domů. Pan Fa di nárd 
byl při nu cen po mo ci na jít "sla mě ný klo bouk".
Hle dá ní brá ni lo svat bě. Když se šel pan Fa di -
nárd po dí vat do jed no ho sa lo nu, kte rý se na zý -
val Klá ra, po tkal zde sleč nu, kte rá si ho také
chtě la vzít. Sou hla sil, ale pod pod mín kou, že mu 
sdě lí, kde klo bouk sežene. Sva teb ča né a ne věs ta
ce lou si tu a ci kom pli ko va li, už se mys le lo, že
k žádné svat bě ne do jde. Klo bouk se na ko nec se -
hnal. Ne věs ta ho do sta la jako věno od své ho
strýč ka. I ten to klo bouk na ko nec sežral kůň.

A náš ná zor? Lí bi lo se nám to, byla to
oprav du legrač ní ko me die, u kte ré jsme se na -
smá li. Už se tě ší me na dal ší před sta ve ní, kte ré
se usku teč ní v dub nu a v květ nu.

Kateřina Novosadová, Svaťa  Benešová,
Marcela Hauerlandová, Pavlína Mančíková
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Ke ra mic ké tvo ře ní
pro ve řej nost

V so bo tu 9. břez na 2013 si moh li zá jem ci z řad ve řej nos ti 
vy zkou šet ve škol ní díl ně zdej ší zá klad ní ško ly prá ci s ke ra -
mic kou hlí nou. 

Na se tká ní při šlo 9 žen, při čemž nejmlad ší bylo 5 let. Po
malé pro hlíd ce díl ny a vý tvo rů dětí z ke ra mic ké ho kroužku
a po krát kém vý kla du o tvor bě z hlí ny, se všech ny moh ly pus -
tit do prá ce. Pod je jich ru ka ma vzni ka ly růz né mísy, ná do by,
zvon ko hra, slu níč ko, ve se lí ptá ci klo fá ci i dal ší zví řát ka, kte ré 
pak musí po ma lu schnout ně ko lik dní nebo týd nů. Až vše dů -
klad ně vy schne, při jde na řadu prv ní vý pal, po kte rém se opět
zno vu sejdou, aby vše do kon či ly. Čeká je za tí rá ní oxi dů a gla -
zo vá ní. A zno vu pů jdou vý rob ky na ně ko lik ho din do pece,
kde se bu dou pá lit až na tep lo tu 1060°C. 

Dou fám, že vše do pad ne dob ře a že se so bot ní ke ra mic ké
tvo ře ní všem zú čast ně ným lí bi lo a prá ce s ke ra mi kou je za u -
ja la.

Mgr. Ivana Vaculíková

No vin ky ve škol ní díl ně

Tou prv ní no vin kou je zho to ve ní po lic pa nem škol ní kem
v čás ti dí len, kte rá slouží pro prá ci s ke ra mic kou hlí nou.
Tyto po li ce jsou pro naši prá ci důležité a ne zbyt né, pro tože
na nich schnou zho to ve né vý rob ky z hlí ny i ně ko lik týd nů,
než skon čí v peci a než si je ho to vé děti ro ze be rou domů.

I na dá le do pl ňu je me díl nu po můc ka mi pro prá ci s ke ra -
mi kou, jako jsou na pří klad různá vy kra jo vát ka, lisy, zdo bít -
ka atd. Do škol ní díl ny pro prá ci se dře vem, díky pod po ře
Sdružení ro di čů při ZŠ, byla za kou pe na aku vr tač ka, kte rá
okamžitě všech ny klu ky, kte ří cho dí do dí len, in spi ro va la
k vý ro bě růz ných věcí, od vláč ků až po ty pic ky klu kov ské
vý rob ky (růz né pis tol ky apod.).

Mys lím si, že v dneš ní po čí ta čo vé době je důležité u dětí
roz ví jet mo to ric ké do ved nos ti, krea tiv nost. A i pro dítě je to
zážitek, vy ro bit si něco vlast ní ma ru ka ma. Po zo ru ji totiž, že
spous ta klu ků drží po pr vé v ruce tře ba pil ku až ve ško le. Je di -
nou pře kážkou pro tvo ře ní je jen ma te ri ál. Sem tam si klu ci
ně ja ké to pr kén ko při ne sou, ale vět ši nou se po něm hned za -
prá ší. A tak se snažíme využít co se dá, např. růz né špa lí ky,
od ře za né vět ve, ro ze bí rá me dře vě né be dýn ky od ovo ce. 

Zbý vá nám jen po přát si hod ně zda ru a chu ti do dal ší prá ce.
Mgr. Ivana Vaculíková

V úte rý tře tí ho di nu naše vy u čo vá ní v 1. tří dě ne če ka ně
vy ru ši lo za kle pá ní. Ve dve řích se ob je vi la děv ča ta z 8. a 9. tří -
dy. V ho di ně prak tic kých čin nos tí pek la a na tác ku se usmí va -
la do zla to va upe če ná za čá teč ní pís me na jmen prv ňáč ků.
Všech ny děti po zna ly za čá teč ní pís me no své ho jmé na. Hol ky
ne za po mně ly s pís men kem ani na paní uči tel ku. 

Dě ku je me za ori gi nál ní ná pad a slad ké po hla ze ní.
                                                                   Dana Petrlová

Slad ká pís men ka
Zá sa dy prv ní po mo ci

V úno ru pro bě hl vý u ko vý pro gram na téma zá sa dy prv ní
po mo ci. Pro gram při pra vil Dům dětí a mlá deže Mo rav ský
Krum lov pro žáky prv ní ho i dru hé ho stup ně. U mlad ších
žáků byl pro gram za mě ře ný pře de vším na pre ven ci úra zů.
Star ší žáci si vy zkou še li re sus ci ta ci na fi gu rí ně a také se vě -
no va li úra zům, kte ré se jim mo hou stát při lyžová ní -
zlo me ni nám, úra zům hla vy a kr vá ce ní. 

Ma rie Martináková
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Na Ve li ko noč ní ne dě li 31. 3. 2013 je plá no va né za há je ní
jar ní čás ti sou těží Okres ní ho fot ba lo vé ho sva zu Zno jmo
2012/2013. Zima se ale ješ tě ne mí ní vzdát své vlá dy a ač ko liv
za čí ná as t ro no mic ké jaro, sou čas ná na díl ka sně hu dává tu šit, že
prv ní zá pa sy mo hou být odloženy. 

Zimní pře stáv ka je již pra vi del ně ur če na k se tká vá ní spor tov ců 
jin de než na hřiš ti. 19. 1. 2013 pro běh la ve Zno jmě Val ná hro ma da 
OFS, jejíž hlav ním pro gra mem, mimo zhod no ce ní pod zim ní čás ti
roč ní ku, byla vol ba před se dy OFS a vol ba čle nů vý kon né ho vý bo -
ru. Vol by pro běh ly v po klid né at mo sfé ře a jako před se da byl
zno vu zvo len Leit ner Zde něk. Také kost ra vý bo ru zů sta la ne změ -
ně na, což dává zá ru ku po kra čo vá ní efek tiv ní prá ce Okres ní ho
fot ba lo vé ho sva zu. 

 Tý den po 7. Spor tov ním ple se 9. 3. 2013 pro běh la Val ná
hro ma da TJ Ol bra mo vi ce - na úvod při klá dám zprá vu o čin -
nos ti Tě lo vý chov né jed no ty:

Vážené dámy, pá no vé, spor tov ní přá te lé, hos té . . . Mi nu lý
rok jsem tady mlu vil o ne leh ké si tu a ci, ve kte ré se ma so vý sport
or ga ni zo va ný ČSTV na lé zal. V led nu 2012 pro běh la val ná hro -
ma da ČSTV, byl zvo len nový vý kon ný vý bor, kte rý hle dal
a stá le hle dá tu správ nou ces tu, kte rou se dát. Bylo tře ba za há jit
prá ce na le gisla tiv ních úpra vách po sta ve ní ČSTV a spor tu vů -
bec, vy tvo řit nový mo del a způ sob fi nan co vá ní spor tu u nás .  

Je di né, co bylo jis té, je to, že fi nanč ní pro střed ky ze stát ní po -
klad ny po sí la né na roz voj ma so vé tě lo vý cho vy se bu dou i na dá le
ten čit. Je tře ba říci, že za rok se v ČSTV nic pod stat né ho ne změ -
ni lo a nám stej ně tak jako mno ha ostat ním ma lým or ga ni za cím
ne zbý vá nic ji né ho než hle dat zdro je jin de. Ji nak je to ve Fot ba lo -
vé aso ci a ci Čes ké re pub li ky, kte rá re a go va la na změ ny ve spor tu
vel mi rych le. Byť se nám zda jí mno hé kro ky ne po pu lár ní, hlav ně 
mám na mys li pla ce ní pří spěv ků, je to prav dě po dob ně je di ná
možnost, jak se po hnout kupře du. 

  Náš roč ní roz po čet na růs tal za po sled ních 10 let zhru ba od
180 000 do dneš ních 280 000 za rok. (každý rok o 10 000 víc).
Hlav ním zdro jem pří jmů jsou pro nás do ta ce od úřa du městy se
Ol bra mo vi ce -120 000Kč (80 fot bal + 40 NH v r. 2012), v le toš -
ním roce jsme do sta li o 30 tis. více, 20 tis. na fot bal a 10 tis.
na NH, cel ko vě tedy 150 tis. Dal ší do ta ce na čin nost při šly od
OFS Zno jmo (na mlá dežnic ká mužstva) a SNH (na čin nost
NH). Zce la skon čil do tač ní pro gram na údržbu spor tov ních are -
á lů od ČSTV a do bu douc na bude možno zís ká vat pe ní ze jen
z do tač ních pro gra mů za mě ře ných na sport spo je ných s roz sáh -
lou ad mi nis tra ti vou. 

Dal ší fi nanč ní vý po moc ply ne od spon zo rů. Mezi ty vý znam -
něj ší z hle dis ka výše pří spěv ku pa t ří: W. A. K. Brno, Klem píř ství 
- po krý vač ství Daňhel, Kell ner Jiří - sou kro mý ze mě dě lec a dále
ná sle du jí Okna Šenk, Hos ti nec pod Věží, Vi nař ství Ma touš, Po -
tra vi ny Vážano vá, Čes ko mo rav ský štěrk, Vče lař ství Ka va lec,
Vy bí ral Jiří ml. a všich ni ostat ní, kte ří se nám ja kým ko liv způ so -
bem snaží po má hat v naší čin nos ti. Všem pa t ří vel ké
po dě ko vá ní. Za de set let nám spon zo ři spí še ubý va jí, než při bý -
va jí a čím dál tím víc se uka zu je důležitost dob ré spo lu prá ce
s obec ním úřa dem. Zby tek fi nan cí zís ká vá me z člen ských pří -
spěv ků a po řá dá ním kul tur ně spor tov ních akcí. Kon krét ní čís la
jsou ve zprá vě o hos po da ře ní pí. Vy bí ra lo vé. 

 Pro to nás v sou čas nos ti ne trá pí fi nan co vá ní naší čin nos ti, ale
úpl ně jiné pro blé my, jako za po je ní mla dých čle nů do ak tiv ní prá -
ce ve vý bo ru So ko la a ve ve de ní a tré no vá ní na šich mužstev,
bri gád nic ká čin nost omí la ná na každé vý bo ro vé schů zi a v ne po -
sled ní řadě van da lis mus a ni če ní ma jet ku v are á lu hřiš tě. 

 V mi nu lém roce ří dil naši čin nost Vý kon ný vý bor, kte rý
pra co val v tom to složení:

Před se da - Te sař Jo sef
Mís to před se da - Ru i bar La di slav
Jed na tel - Bu ri á nek Ol dřich
Hos po dář ka - Vy bí ra lo vá Anna
Čle no vé - No vák Ka rel st. Daňhel Ro man, Haken Ra dek
KRK - před se da - Am brož Mar tin
Čle no vé - Ka to lic ký Ra dek, Tau vin kl Aleš   
Celý rok se účast nil vý bo ro vých schů zí také tre nér a ve dou -

cí mužstva žáků v jed nom Pepa Du dák. 
Vý bor se schá zel spo leč ně s KRK zpra vi dla 1x za mě síc,

nebo dle po tře by a za bý val se ří ze ním čin nos ti naší or ga ni za ce,
za bez pe če ním fi nanč ních pro střed ků a hos po da ře ním s nimi,
údržbou na še ho spor tov ní ho are á lu, čin nos tí od dí lu ko pa né
a od dí lu NH, je jich vý sled ky a za bez pe če ním po řá dá ní všech
ostat ních akcí So ko la. K prá ci vý bo ru ví tá me při po mín ky, ale
smy sl mají a bu dou mít jen, když jsou pro ne se ny ad res ně a spo -
lu s kri ti kou při ne sou kon struk tiv ní ře še ní. Stej ně tak by chom
ví ta li ak ti vi tu mla dých čle nů za po jit se do prá ce pro TJ. 

 Po drob něj ší zprá vy o vý sled cích na šich dvou od dí lů jsou
před mě tem dal ší ho pro gra mu. V pře stáv kách mezi sou těžemi
pro bě hl v mi nu lém roce Tur naj sta rých pánů za účas ti mužstev
z No vých Hra dů, Gla di á tors Dr nho lec a do má cích, dal ší Tur naj
za účas ti Bol ko vy 11 a Bru sel ské ho Dre am te a mu a sa mo zřej -
mě do má cích a již tra dič ně 36. roč ník tur na je Kon ti nen tál.
V prů bě hu roku byl náš spor tov ní are ál využit Zá klad ní ško lou - 
Ja hoďák, sdružením Kaň ka - Dět ský den a Hasi či zde po řá da li
noč ní sou těž v požár ním spor tu. Po dob ný pro gram je plá no ván
i na ten to rok. Je tedy vi dět, že využití spor to viš tě je nejen k or -
ga ni zo va ným sou těžím, ale i pro ši ro kou ve řej nost. V zim ní
pře stáv ce jsme se po ba vi li na 6. Spor tov ním ple se. Opět zde
jako u spon zo rů je tře ba po dě ko vat všem, kte ří se ak tiv ně po dí -
le jí na or ga ni za ci těch to akcí. 

 Všich ni, kdo cho dí na hřiš tě, si ne moh li ne všim nout vel ké
změ ny na še ho are á lu, a to je vy ká ce ní pod stat né čás ti to po lů.
Celá akce pro bí ha la pod ÚM Ol bra mo vi ce, byla po vo le na a do -
kon ce do po ru če na Od bo rem život ní ochra ny a bude ješ tě
po kra čo vat - vy sá ze ní 50 ks lípy srd či té. Na vý bo ru TJ bude do -
kon čit oplo ce ní a ná vaz nos ti na van da lis mus po sou dit
i možnost uza vře ní hřiš tě, mi ni mál ně v noč ních ho di nách. 

 Na zá věr zprá vy o čin nos ti ješ tě struč ně k člen ské zá klad ně, 
stav k 31. 12. 2012: Cel kem 208 čle nů, z toho 137 mužů, 17 do -
ros ten ců, 24 žáků, 23 žen, 2 do ros ten ky, 5 žaček. To lik zprá va
o čin nos ti TJ jako cel ku. 

Ke zprá vě o čin nos ti od dí lu ko pa né není ani nut no nic do dá vat,
ta bul ky (www. ofs. znojmo) ho vo ří jas ně o vý sled cích na šich
mužstev. Snad jen zdů raz nit, že je di ným kri té ri em, podle kte ré -
ho se bude sou těžní roč ník 2012/2013 hod no tit jako úspěš ný,
nebo ne ú spěš ný, je se tr vá ní A mužstva v okres ním pře bo ru. 

Lépe se po slou cha la zprá va o čin nos ti od dí lu ná rod ní há ze -
né, kte rá na va zu je na úspěš nou re pre zen ta ci Ol bra mo vic, i když 
i zde za čí na jí po dob né pro blé my jako jsou u ko pa né, ne do sta tek 
tre né rů, ne do sta tek hrá ček…

Dále ná sle do va ly zprá vy o hos po da ře ní a ná vrh na roz po čet
na rok 2013, kte rý byl Val nou hro ma dou schvá len. 

Dis ku ze byla pod nět ná hlav ně vy stou pe ním hos tů p. Leit ne -
ra a p. Brab ce, kte ří za stu po va li OFS Zno jmo. Také jsem
vy svět lil vy puš tě ní slo va So kol z ofi ci ál ní ho názvu naší or ga ni -
za ce. V sou vis los ti s vy ři zo vá ním no vých re gis trač ních
prů ka zů se do dá va la ko pie naší re gis tra ce na Mi nis ter stvu vni t -
ra a zde jsme zjis ti li, že máme uve den ná zev Tě lo vý chov ná
jed no ta Ol bra mo vi ce. Ten jako je di ný může být ofi ci ál ně
používán na všech do ku men tech, je uve den i na no vých re gis -
trač ních prů ka zech. Dále je nut no pře dě lat všech na ra zít ka
z dů vo du plat nos ti dal ších možných do ku men tů, např. v sou vis -
los ti s možnými žádost mi o do ta ce. Je to hlav ně z dů vo du
správ né do ku men ta ce , pro vět ši nu z nás zů sta ne So kol i na dá le.

Už jsme si zvyk li na ma lou účast čle nů na Val ných hro ma -
dách, už ani ten vý bor ný gu láš pana Ka čír ka je ne při lá ká, ale co
je oprav du zarážejí cí je fakt, že z cel ko vé ho po čtu 40 čle nů byli
jen 2 ak tiv ní fot ba lis té…

Ale abych ne kon čil ne ga tiv ně. Díky tre né rům P. Pe ší ko vi
a A. Tau vin klo vi, kte rým se po da ři lo při lá kat znač né množství
na šich nej men ších fot ba lo vých na dě jí, za ča ly tré nin ky pří prav -
ky a po kud vše bude po kra čo vat i na dá le, bu de me mít od příští
se zo ny 2013/2014 při hlá še né mužstvo pří prav ky do sou těže. 

Na zá věr bych vás všech ny chtěl tím to po zvat na sou těžní
utká ní na šich mužstev v jar ní čás ti soutěže a na všech ny akce
po řá da né Tě lo vý chov nou jed no tou Ol bra mo vi ce. 

                                                                 tesy

Z čin nos ti TJ Ol bra mo vi ce - od díl ko pa né
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Společenská 
kronika

Život ní ju bi lea
(du ben - červen)

Hybler Vác lav                
Sva tuš ko vá Lud mi la
Pro cház ka La di slav     
Do be šo vá Ji ři na                
Jan čuš ko vá Mar ce la       
Ho rá ko vá Květoslava   
So ko lo vá Zina              
Vy bí ra lo vá Květu še
Gre gor Ja ro mír
Re mi ášo vá Jana         
Klí mo vá Lud mi la
Sko pí ko vá Emi lie                 
Ha vel ko vá El ví ra             
Vrá no vá Eva                         
Sva tuš ko vá Alžběta
Procházková Pav la  

Na ro ze né děti
Ve če řa Jiří

Ze mře lí
     

Peca La di slav
Ha vrán ko vá Anna

Pohyb obyvatel
+ statistika

K 1. 1. 2012 bylo k tr va lé mu po by tu 
v městy si hlá še no 1059 oby va tel.

Za rok 2012 se při hlá si lo 18 osob
a od hlá si lo 19 osob.

Na ro di lo se 10 dětí (3 chlap ci
a 7 děv čat) a ze mře lo 11 osob.

Ke 31.12. 2012 je k tr va lé mu po by -
tu v městy si hlá še no 1057 oby va tel.

K 1. 1. 2013 je k tr va lé mu po by tu
v městy si hlá še no 1057 oby va tel.

Do 21. 3. 2013 se při hlá si lo 15 osob 
a od hlá si ly 3 oso by.

Na ro di lo se 1 dítě a ze mře la 1 oso ba.
K 21. 3. 2013 máme 1069 oby va tel.

Radmila Hyblerová
 matrika a ev i dence osob

Zprá va o čin nos ti od dí lu NH za rok 2012
2012/2013
Zim ní ha lo vý po hár Jm ob las ti mlad ších žákyň v Osto po vi cích 20. 1. 2013
Ko neč ná ta bul ka

1. TJ Chropyně 4 4 0 0   34 :   9   8
2. Sokol Svinov 4 3 0 1   32 : 30   6
3. TJ Sokol Olbramovice 4 2 0 2   14 : 23   4
4. TJ Sokol Ostopovice 4 1 0 3     6 : 13   2
5. TJ Miroslav 4 0 0 4   15 : 26   0

Ta bul ky po pod zi mu
Ženy

1. Draken Brno A 7 6 1 0 120 :   66 13
2. KNH Mor. Slavia Brno 7 5 2 0 101 :   77 12
3. TJ Sokol Vracov 7 3 1 3 105 : 105   7
4. Draken Brno B 7 3 1 3   99 :   91   7
5. TJ Sokol Olbramovice B 7 3 1 3 105 : 108   7
6. TJ Sokol Olbramovice A 7 2 2 3   98 : 103   6
7. SK Autonot Jihlava 7 2 0 5   87 :   87   4
8. TJ Miroslav 7 0 0 7   47 : 127   0

Star ší žákyně
1 SK Autonot Jihlava A 6 5 1 0 128 :   47 11
2 TJ Sokol Olbramovice 6 4 1 1 100 :   62   9
3 TJ Sokol Vracov 6 4 0 2 113 :   66   8
4 TJ Miroslav 6 4 0 2   95 :   68   8
5 Draken Brno 6 2 0 4   41 :   85   4
6. TJ Jiskra Humpolec A 6 1 0 5   48 : 137   2
7. SK Autonot Jihlava B 6 0 0 6   17 :   77   0

Mlad ší žákyně
1 TJ Sokol Vracov 17 17 0   0 155 :   17 34
2 TJ Sokol Ostopovice 20 13 2   5   94 :   32 28
3 TJ Sokol Olbramovice 19 10 2   7   95 :   51 22
4 TJ Miroslav 19   9 2   8   94 :   58 20
5 TJ Jiskra Humpolec 19   5 0 14   41 : 146 10
6 Draken Brno 20   0 0 20   20 : 195   0

Za od díl ná rod ní há ze né 
Mgr. Ladislav Ruibar

TJ Ol bra mo vi ce - od díl ná rod ní há ze né

V ne dě li 20. 1. 2013 jely mlad ší
žačky ná rod ní há ze né na Zim ní ha lo -
vý tur naj do Brna, kte rý po řá da lo
družstvo TJ So kol Osto po vi ce. Tur -
na je se zú čast ni lo 5 družstev - z jižní
Mo ra vy družstva: TJ So kol Ol bra -
mo vi ce, TJ Mi ro slav a TJ So kol
Osto po vi ce. Do je la i 2 družstva ze se -
ver ní Mo ra vy, a to družstvo TJ Chro -
py ně a So kol Svi nov. Mezi su ve ré ny
pa t ři la obě družstva ze se ve ru, na
1. mís tě se umís ti la TJ Chro py ně, na
2. mís tě So kol Svi nov. 3. mís to pa t ři -
lo na šim žač kám, 4. mís to ob sa di ly
po řá da jí cí Osto po vi ce a na 5. mís tě
skon či la TJ Mi ro slav. Ovšem z jižní
Mo ra vy vy hrá ly Ol bra mo vi ce, pro to do sta ly možnost náš kraj re pre zen to vat v břez nu
na ce lo stát ním fi ná le Zim ní ho ha lo vé ho tur na je v Ne zvěs ti cích u Plz ně. Bohužel, kvů li 
ma lé mu po čtu hrá ček, kte ré by se moh ly zú čast nit, se fi ná le ne zú čast ni ly.
Vý sled ky zá pa sů Ol bra mo vic:

TJ So kol Ol bra mo vi ce - TJ Chro py ně   2 : 8 (1 : 5)
TJ Mi ro slav - TJ So kol Ol bra mo vi ce   3 : 5 (1 : 3)
TJ So kol Ol bra mo vi ce - TJ Osto po vi ce     1 : 0 (1 : 0)
So kol Svi nov - TJ So kol Ol bra mo vi ce 12 : 6 (7 : 4).

Ná rod ní há ze ná
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Slad ké mouč ní ky
ze škol ní jí del ny

Banánův příběh
Co po tře bu je me? - ba nán, roz puš tě nou čo ko lá du, piško ty, třeš ně, nůž 

Když se ba nán mu sel roz lou čit s ka ma rá dy z ba ná nov ní ku, byl ve li ce smut -
ný, ale to ho brzy pře šlo, pro tože po znal nové ka ma rá dy v "Líd lu". Štěs tí mu
zno vu ne přá lo a kou pi li jak jeho, tak i nové ka ma rá dy. 

V no vém do mo vě na něj če kal jeho dáv ný sen. Vy kou kl po pr vé na svět bez své
slup ky. Ne tu šil však, že za ním je ne přá tel ský nůž, kte rý se ho po kou šel úpl ně roz krá -
jet na ko leč ka. Ba nán si jej ne vši ml a nůž ho roz krá jel. Tím skon čil ba ná nův život.

Vložili ho do piško to vé rak ve a pus ti li ho do čo ko lá do vé ho hro bu. Jeho
hro be ček pak zdo bi lo pár třeš ní. Ba nán strá vil ve svém hro bě ně ko lik ho din,
než ztuhl. Poté byl vy sta ven v pří jem ně chla di vém mu zeu dob rot, kde již od -
po čí va la celá řada nád her ně vy zdo be ných ka ma rá dů. Ihned se stal stře dem
vel ké ho zájmu ná vštěv ní ků mu zea.

Gabriela Vaculíková, Eva Karasová, Leona Švajgrová, Kristýna Lipovská

Jab leč ný zá vin
250 ml mléka, 1 kostka droždí, 3 žloutky,

8 lžiček cukru, 250 g ztuženého tuku,
600 g hladké mouky, špetka soli 

                   
                                                     

Z droždí, mlé ka a cuk ru udě lá me kvá sek.
Na strou há me ztužený tuk, při dá me žlout ky,
kvá sek, mou ku. Vy pra cu je me těs to a roz dě lí me 
na díly, vy vá lí me, po kla de me ja bl ky, po sy pe -
me cuk rem a sko ři cí. Svi ne me a upe če me.

Vá nek - ro lá da
6 vajec, 100 g moučkového cukru, 2 lžíce

kakaa
Vy šle há me bíl ky a při dá vá me cukr. Žlout -

ky spo jí me s ka ka em a při mí chá me k bíl kům.
Těs to na li je me na vy ma za ný a mou kou vy sy -
pa ný plech. Pe če me ve vy hřá té trou bě 7 -
10 mi nut. Ne chá me vy chlad nout a po tře me
šle hač kou vy šle ha nou se ztužova čem. Svi ne -
me a ro lá du potřeme zbytkem šlehačky,
po sy pe me kakaem. 

Dobrou chuť a veselé Velikonoce přeje
kolektiv školní jídelny.

Va ře ní ve ško le
Na zá kla dě škol. vzdě lá va cí ho pro gra mu (ŠVP) si mo hou žáci 7. tří dy vy brat 

mezi před mě ty ně mec ký ja zyk a va ře ní. Pro ty, kte ří si vy be rou va ře ní, je při pra -
ve na nově zre no vo va ná cvič ná ku chyň ka (s no vou pra cov ní plo chou, no vým
obložením a elek tric kým spo rá kem). Ná pl ní ho di ny je na u čit děti nejen zá kla -
dům va ře ní, ale i správ né mu sto lo vá ní a dodržová ní pra vi del zdra vé ho
jí del níč ku. Je jas né, že při dneš ních ce nách po tra vin ne va ří me svíčkovou,
steaky. Cílem hodiny je uvařit levně, ale chutně a zdravě.

Ve ško le se usku teč ni la sou těž  "Svá teč ní sto lo vá ní", kte rou vy hrá la Kris tý na
Li pov ská a od mě nou jí byla knižní ku chař ka.                                              Mgr. Hana Lu ka so vá

Ozna mu je me, že pro bí há

CVI ČE NÍ PRO ŽENY A DÍV KY,
a to každé úte rý

od 20,00 do 21,00 hod.
ve čer v tě lo cvič ně ZŠ.


