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Za čí ná nám, jak ur či tě všich ni po tvr dí te, nej krás něj ší ob do -
bí roku a to je kve tou cí jaro. Le tos opro ti tře ba mi nu lém roku se
jaro při hlá si lo ve li ce in ten ziv ně a brzo.

Na za čát ku mého pří spěv ku do zpra vo da je malé ohléd nu tí
za zim ním ob do bím. Mi nu le jsem vás in for mo val  o možnos ti
vý stav by sběr né ho dvo ru od pa dů v Ol bra mo vi cích.

V pro sin ci vy psal Stát ní fond život ní ho pro stře dí ČR vý zvy
na fi nanč ní pod po ru ze stra ny stá tu a EU, prá vě na ta ko vé stav -
by ke zvý še ní tří dě ní od pa dů a vý stav by sběr ných dvo rů.
Ter mín po dá ní žádos ti byl do 15. 1. 2014. Za stu pi tel stvo městy -
se schvá li lo a od sou hla si lo vy pra co vá ní pro jek tu stav by
sběr né ho dvo ru od pa dů ke spo leč né mu územ ní mu a sta veb ní -
mu po vo le ní od pro jekč ní kan ce lá ře VH ate lier Brno. Času na
vy pra co vá ní pro jek tu bylo po měr ně málo, ale nám se po da ři lo
shro máždit všech ny po třeb né náležitos ti, vy pra co vat pro jekt
po třeb ný k po dá ní žádos ti a řád ně v ter mí nu po dat. Jest li bude
naší žádos ti vy ho vě no nám bude sdě le no v prů bě hu jara a ve vy -
dá ní příští ho zpra vo da je, jak pev ně vě řím, vás budu in for mo vat
o klad ném vy já d ře ní o po skyt nu tí fi nanč ní pod po ry.

Pro duk ce od pa dů a na klá dá ní s nimi je ce lo spo le čen ský pro -
blém a v bu douc nu bude vy ví jen stá le vět ší tlak na or ga ni zo va ný
sběr a recyk la ci od pa dů. V sou čas nos ti mě mrzí lhos tej nost a ne ak -
cep to vá ní pra vi del při sbě ru ne po třeb ných a vy sloužilých věcí, kte ré 
za tím ře ší me při sta ve ním vel ko ob je mo vých kon tej ne rů a sbě ru ne -
bez peč né ho od pa du. Oba sbě ry po řá dá me v je den ví kend, abychom
si, jak se říká, ukli di li. Sku teč nost je ale ta ko vá, že ve vel ko ob je mo -
vých kon tej ne rech jsou od ho ze ny ne bez peč né od pa dy, jako jsou
na pří klad pne u ma ti ky, te le vi zo ry, led nič ky apod. Svo zo vá fir ma
A.S.A tyto kon tej ne ry od ve ze a musí od pad roz tří dit, což za účtu je a
městys zapla tí jako pro ve de nou službu. Toto, jak vět ši na uzná te,
jsou zby teč né ná kla dy. Po plat ky za svoz od pa dů zů stá va jí pro ob ča -
ny stej né, ale cel ko vé ná kla dy ros tou. Od ob ča nů se na po plat cích za 
od pa dy vy be re roč ně ko lem 450 tis. Kč a ná kla dy městy se jsou
730 tis. Kč. Ten to roz díl do plá cí městys z roz počtu vás všech. Jest li
ten to stav bude v bu douc nu tr vat, bude městys nu cen zvý šit po pla -
tek za svoz od pa dů. Ale to záleží i na vás.

Po sled ní do bou se na mě stá le víc ob ča nů ob ra cí s otáz kou
vý stav by splaš ko vé ka na li za ce. V sou čas né době je stav ta ko -
vý, že tech nic ká část pro jek to vé do ku men ta ce je schvá le na
Stát ním fon dem život ní ho pro stře dí a ješ tě se po su zu jí pří lo hy.
Vše se bude ří dit od toho, kdy do sta ne me sou hlas s vy psá ním
vý zvy na do da va te le sta veb ních pra cí. Tuto výzvu bude vy pi so -
vat Zá jmo vé sdružení obcí Vo do vo dy a ka na li za ce Zno jem sko,
které bude také in ves torem vý stav by splaš ko vé ka na li za ce a
Ol bra mo vi ce jsou čle nem to ho to svaz ku. Když všech no pů jde
dob ře a bez pro blé mu, tak vý stav ba za čne ně kdy na za čát ku
léta. Nejdří ve se bude mu set po sta vit čis tič ka od pad ních vod
v Bra ni šo vi cích a cen t rál ní pře čer pá va cí sta ni ce pro Ol bra mo -
vi ce a Bo hu ti ce. Sou čas ně bude pro bí hat po klád ka pá teř ní ho
po tru bí v ko mu ni ka cích. Naše ne mo vi tos ti se mo hou při po jit na 

pá teř ní ka na li zač ní ve de ní po spuš tě ní pro vo zu čis tič ky na zku -
šeb ní pro voz. To by mělo být příští rok, také za čát kem léta.

Ze stra ny městy se jsme na vý stav bu a fi nan co vá ní ka na li za -
ce sko ro při pra ve ni. Není nám za tím zná mo, ja kou fi nanč ní
část kou nám při spě je Kraj ský úřad JMK. Pro za tím ne má me
žádný zá vaz ný pří slib. Může nám při spět až do výše pěti pro -
cent uzna tel ných ná kla dů, ale i také méně. V ta ko vé ne jis to tě je
da le ko více obcí. O výši pří spěv ku JMK  pro bí ha jí jed ná ní. Už
teď je tře ba mys let a pro mys let to, jak bu de me po stu po vat při
opra vách ko mu ni ka cí a chod ní ků po vý stav bě ka na li za ce.

Na za stu pi tel stvu městy se jsme se před běžně do hod li na
tom, že ne chá me vy pra co vat a požádat sta veb ní a do prav ní od -
bor v Mo rav ském Krum lo vě o vy dá ní sta veb ní ho po vo le ní na
ob no vu chod ní ků, ale i tře ba vy bu do vá ní par ko va cích míst pro
osob ní au to mo bi ly v mís tech, kde to umožní šíř ka vo zov ky. Ur -
či tě uzná te, že v le toš ním roce nemá cenu ob no vu chod ní ků
dě lat. To by byla zma ře ná a ne u vážená fi nanč ní in ves ti ce.

Městys Ol bra mo vi ce pro le toš ní let ní sta veb ní se zonu za -
měst ná vá de set pra cov ní ků, kte ří se bu dou sta rat o ve řej nou
ze leň, údržbu ve řej ných pro stranství a drob něj ší sta veb ní
a údržbář skou čin nost.

Sedm za měst nan ců máme umís tě ných s fi nanč ní pod po rou
Úřa du prá ce a tři si hra dí me z vlast ní ho roz počtu. Vy tvo ře ná
pra cov ní mís ta jsou na dobu ur či tou, a to do 31. 10. 2014.

V dub nu za čne me s vý stav bou no vých inženýr ských sítí ur -
če ných pro zá stav bu no vý mi ro din ný mi domy v lo ka li tě za
ma teř skou škol kou. Na za čát ku roku jsme vy psa li na tuto stav -
bu výzvu na do da va te le sta veb ních pra cí. Podle zá ko na
o za dá vá ní ve řej ných za ká zek ma lé ho roz sa hu, podle pro jekč ní  
ceny od 3. mil do 6 mil. Kč a směr nic ÚM, bylo oslo ve no pět
sta veb ních fi rem a vý zva byla vy vě še na na úřed ní i elek tro nic ké 
des ce pro pří pad vy pra co vá ní na bíd ky ne o slo ve né ho zá jem ce.

Ně kte ré oslo ve né fir my od na bíd ky od stou pi ly, ale ně kte ré se
při hlá si ly na zá kla dě vy vě še ní na úřed ních deskách. Celá pro jek to -
vá, za dá va cí do ku men ta ce, vý kaz vý měr i ná vrh smlou vy o dílo,
byla při ložena k vý zvě městy se.  Na vý bě ro vé ří ze ní jsme si na ja li
fir mu, kte rá se tou to čin nos tí za bý vá. Na za stu pi tel stvu městy se
jsme jme no va li vý bě ro vou ko mi si složenou ze čle nů za stu pi tel stva
včet ně ná hrad ní ků. Ze zá jem ců o vý stav bu inženýr ských sítí vy bra -
la hod no tí cí ko mi se fir mu Mi loš Ryša vý z Vé mys lic, kte rá po da la
nej vý hod něj ší ce no vou na bíd ku, ter mín pro ve de ní stav by a dél ky
zá ruč ní doby na pro ve de né prá ce. V lo ka li tě za ma teř skou škol kou
vznik ne sedm sta veb ních míst o vý mě ře od 800 m2 do 1200m2. Pro -
dá vat sta veb ní mís ta bu de me po usne se ní za stu pi tel stva městy se, na
kte rém se určí cena za 1m2. Tou to vý stav bou městys Ol bra mo vi ce
vy čer pal své možnos ti v sou vis los ti s vy tvá ře ním no vých sta veb -
ních par cel pro zá jem ce o stav bu ro din né ho domu. 

Vážení spo lu ob ča né, pře ji vám pří jem né prožití ve li ko noč -
ních svát ků, bo ha tou po mláz ku a krás né prožití svát ků jara.

   R. H.

Zprávy z farnosti

Informace starosty

Milí přá te lé, s na stu pu jí cím ja rem se opět při blížily i Ve li -
ko no ce, což je mimo jiné čas pro dal ší in for ma ce z far nos ti.
Nejdří ve tedy k ve li ko noč ní mu programu.

Květ ná ne dě le, kdy bu de me svě tit ra to les ti, bude 13.dub na.
Mše sv. bude v 10 ho din a od po led ne v 16 ho din bude pří ležitost 
ke svá tos ti smí ře ní. Je to za čá tek Svatého týdne.

Ob řady Vel ko páteč ní bu dou jako v mi nu lých le tech v Bo hu ti -
cích 18. 4. v 17 ho din. U nás v Ol bra mo vi cích se sejde me ke
slav nost ní bo ho službě na Bí lou so bo tu, 19. 4., ve 21 ho din. Při ní
bu de me žehnat oheň, ve li ko noč ní sví ce a křest ní vodu. A osla ví me 
nej pře vrat něj ší udá lost lid ských dě jin, Kris to vo ví těz ství nad smr -
tí. Slav nost Zmrtvýchvstá ní Páně bu de me sla vit v ne dě li
v 10 ho din, při této mši sv. požehná me také ve li ko noč ní po kr my.

A le tos bych vás vel mi rád po zval na mši sva tou 1. květ na ve 
14 ho din. Po ní bude v are á lu fary na chys tá no po hoš tě ní, po se -

ze ní….Těším se!
I le tos jsem po slal žádost o za řa ze ní do sou těže o nej lé pe

opra ve nou pa mát ku JM kra je a opět tam naši faru ne za řa di li.
Ko men to vat to ra dě ji ne bu du. Pros tě jsou lidé, kte ří nám ne pře -
jí. To už tak bývá… Ale jsem rád, že nám se fara líbí, že ne dě lá
obci ostu du a že to je naše krás ná vi zit ka. Le tos bych chtěl fa -
sádu do dě lat a po kud by se se hna la ně ja ká ko ru na, rád bych
do kon čil i se ver ní stra nu, kde ješ tě chy bí 2 okna. Dal ší plá ny
budu upřes ňo vat bě hem roku v kos te le. Na ko nec, každé se tká ní 
na faře je i pří ležitos tí po dí vat se, jak zve le bo vá ní po kra ču je ☺. 

Na ko nec při po mí nám, že každou prv ní ne dě li v mě sí ci je
v 10 ho din "dět ská" mše sv., tak pro sím, při veď te děti, ať mo -
hou po zná vat, že kos tel je i je jich, že jsou tam vítané…

Pře ji vám krás né jar ní ob do bí a tě ším se na všech na se tká ní!
Váš farář Jan Fiala
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Z čin nos ti
 zá klad ní ško ly

Život na zá klad ní ško le běží pl ným tem -
pem. V led nu pro bě hl zá pis žáků do 1. tří dy.
Le tos k němu při šlo 24 dětí. Od září by mělo za -
sed nout do la vic 23 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 bě hl 3. dub na.
O vý sled cích bu dou ro di če včas in for mo vá ni. 

1. úno ra 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. Na ten to ples 
si žáci 9. roč ní ku, pod ve de ním paní uči tel ky
Su chán ko vé, na cvi či li před tan če ní. Ples se
vy da řil a všich ni byli spo ko je ni. V úno ru pro -
bě hl tra dič ní lyžař ský vý chov ně vý cvi ko vý
kurz. Žáci 9. roč ní ku a 1. stup ně  pra vi del ně
na vště vu jí di va del ní před sta ve ní ve Zno jmě.
Úspěch jsme sla vi li v re ci tač ní sou těži, na kte -
rou při pra vi la re ci tá to ry paní uči tel ka
Lu ka so vá. Paní uči tel ka Dan cin ge ro vá byla
s žáky na po zná va cím zá jezdě v An g lii. Star ší
klu ci hrá li ha lo vý tur naj Coca Cola Cup v Mo -
rav ském Krum lo vě,  po dob ná sou těž -
Mc Do nald´s čeká klu ky z 1. stup ně. Naši žáci
z 1. stup ně vy stou pi li na osla vách MDŽ v Bra -
ni šo vi cích.

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
24 žáků. Pře ji jim, aby se všech na je jich přání
splnila.

Kro mě vzdě lá 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. Ve sbě ru pa pí ru ne má me pro blé -
my s od vo zem. Také před Ve li ko no ce mi
bu dou naši žáci svážet sběr z celé obce.  Pa pír
(nej lé pe zvážený a po de psa ný) můžete do
školy vozit  během celého roku.

V březnu pro běh la na ško le in spek ce, kte rá
byla za mě ře na na škol ní vzdě lá va cí pro gram,
vnitř ní řád, kon t rol ní čin nost, při jí má ní dětí
a žáků k před škol ní mu a zá klad ní mu vzdě lá vá -
ní, prů běh vzdě lá va cí ho pro ce su ve ško le, na
bez peč nost... Cel kem 5 in spek to rů pra co va lo
v ma teř ské ško le, zá klad ní ško le a škol ní jí del ně
tři dny. Pí sem ná zprá va bude do dá na do mě sí ce.
O vý sled cích bu dou ro di če in for mo vá ni na tříd -
ních schůzkách. Pí sem nou zprá vu po tom
na jde te na webo vých strán kách.

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.
Na ško le v jar ní čás ti pro běh ne Den Země,
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. Pro žáky
I. stup ně se již tra dič ně na MD při pra vu je Ja -
ho do vý po hár v ko pa né a vy bí je né. Ve stej ný
den pro běh ne na ško le spor tov ní den pro žáky
2. stup ně. 

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.

Mgr.Ladislav Ruibar

50 let školního stravování
v České republice

Pra ha, 20. pro sin ce 2013 (jah) - Le tos uply ne 50 let od za ve de ní sys té mu
škol ních jí de len v teh dej ším Čes ko slo ven sku. V roce 1963 vy da lo mi nis ter stvo
škol ství prv ní vy hláš ku, kte rá sta no vi la výživo vé nor my pro škol ní stra vo vá ní.   

Pro praco va ným sys té mem škol ní ho stra vo vá ní může být Čes ká re pub li ka pro
mno hé země, kte ré službu škol ní ho stra vo vá ní ro di čům a ško lou po vin ným dě tem
ne na bí zí buď vů bec, pří pad ně na bí zí pou ze v ně kte rých re gi o nech, vzo rem. 

In spi ra cí může být také pro ně kte ré země, ve kte rých sice sys tém škol ní ho
stra vo vá ní fun gu je, v na bíd ce je ale pou ze po lév ka nebo sva či na v tak zva ných
lounch boxech. 

Na pří klad v Itá lii či Ho land sku se žáci stra vu jí vět ši nou doma, sys tém škol ních
jí de len na hra zu jí bu fe ty. V Ra kous ku a Ně mec ku má vlast ní jí del ny pou ze ko lem
20 % škol, ve vět ši ně vy spě lých zemí jako jsou Vel ká Bri tá nie, Nor sko, USA, Špa -
něl sko, Por tu gal sko a stá ty Be ne lu xu ce lo stát ní sys tém škol ní ho stra vo vá ní chy bí. 

Ve li ce po dob ný sys tém škol ních jí de len jako má Čes ká re pub li ka, má na pří -
klad Fran cie. Tam ní mi nis ter stvo vzdě lá vá ní vy dá vá me to di ku složení jí del,
ce no vé re la ce a po sí lá pe ní ze na mzdy. Pro voz fi nan cu jí míst ní úřa dy. Škol ní
stravování tam nabízí kolem 80 % škol. 

Téměř nej pro pra co va něj ší sys tém stra vo vá ní mají ve fin ských a švéd ských
ško lách, kde mají žáci stra vu zdar ma. Škol ní ho stra vo vá ní se účast ní na 90 %
žáků základních škol. 

V Čes ké re pub li ce se v le toš ním roce ve škol ních jí del nách stra vu je přes je -
den a půl mi li o nu žáků a stu den tů.  Ro di če fi nan cu jí pou ze po tra vi ny, pe ní ze na
mzdy po sí lá MŠMT, pro voz škol ních jí de len hradí jejich zřizovatel. 

Házená - mladší žákyně

Jaro je tu a mlad ší žáky ně mají před se bou po sled ních 5 tur na jů, bě hem kte -
rých se roz hod ne, kte ré týmy v červ nu zís ka jí me dai le a kte rým me dai lo vé po zi ce 
ute čou. Aby na tyto tur na je ne mu se ly tak dlou ho če kat, v so bo tu 22. 3. uspo řá dal
tým Dra ke nu ha lo vý tur naj - ote vře ný i pro ostat ní týmy z ČR. Tur na je se zú čast -
ni lo cel kem 8 týmů, které byly rozděleny do 2 skupin. 

Do sku pi ny A byly vy lo so vá ny týmy: Dra ken Brno, Lit ví nov, Osto po vi ce
a Osek nad Beč vou. Sku pi na B byla tvo ře na týmy: Svi nov, Mi ro slav, Břez no
a Olbramovice.

Ve svých sku pi nách hrál každý s každým. Ol bra mo vi ce ve své ta bul ce ob sa di ly
3. mís to, a tak se utka ly s týmy Dra ke nu, Ose ku nad Beč vou a Břez na o cel ko vé 5. -
8. mís to. Tyto zá pa sy vy hrá ly, pro to děv ča tům pa t ři lo 5. mís to ce lé ho tur na je.

Nej lep ší hráč kou z týmu Ol bra mo vic byla vy hlá še na obrán ky ně Do mi ni ka
Brázdová.
Vý sled ky ha lo vé ho tur na je:

1. mís to - Lit ví nov 5. mís to - Ol bra mo vi ce
2. mís to - Osto po vi ce 6. mís to - Břez no
3. mís to - Mi ro slav 7. mís to - Osek nad Beč vou
4. mís to - Svi nov 8. mís to - Dra ken Brno
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Vzpo mín ky na pra vě ké doby
Čtvr tek 27. úno ra

2014 byl ve zna me ní
ner vo zi ty a oče ká vá -
ní.

Páťák On dřej
Štrauch re pre zen to -
val naši ško lu na
2. roč ní ku Re gi o nál ní 
re  ci  tač  n í  sou těže
v Mi ro sla vi. 

Díky od va ze, per -
fekt  ně  na u  če né
bás nič ce do pl ně né
o re kvi zi ty, se umís til
ve své ka te go rii na
l. mís tě. On dře ji, ješ -
tě jed nou gra tu lu ji.

Mgr. Hana Lukasová Brzy už za čne vše mi to lik oče ká va né jaro! Zim ní čas se nám
chý lí ke kon ci. Pro tože le toš ní zima ne by la vů bec bílá a zim ních
ra do vá nek jsme si pří liš neužili, o to víc se s dět mi tě ší me na jar ní
slu neč né dny. Přes to jsme si i bez sně hu užili v zimě spous tu zá ba -
vy. Na vští vi li jsme ně ko lik di va del ních před sta ve ní a také je den
kon cert. Ab sol vo va li jsme kurz prv ní po mo ci (for mou her), aby
děti vě dě ly, jak se za cho vat v ně kte rých si tu a cích, se kte rý mi se
mo hou v běžném živo tě se tkat. V rám ci pro jek tu Do pra va se děti
do vě dě ly spous tu po třeb ných in for ma cí o pra vi dlech sil nič ní ho
pro vo zu a bez peč ném po hy bu na uli ci. Zís ka né in for ma ce si
moh ly ově řit a vy zkou šet v při pra ve ných mo de lo vých si tu a cích.
Za námi je také zá pis do ZŠ, ve kte rém před ško lá ci před ved li, co
všech no se na u či li a jak jsou ši kov ní. Všich ni už se do 1. tří dy ZŠ
moc těší. 

Teď už ale rych le k tomu, co nás te prve čeká a na co se tě ší -
me. A není toho vů bec málo! Nejdří ve, a to už 3. 4. 2014 (15:30
- 17:00 hod), se bude ko nat zá pis do MŠ. Na všech ny nové děti
se moc tě ší me! Než se roz kou ká me, už tu bu dou svát ky jara.
S dět mi se na Ve li ko no ce peč li vě při pra vu je me. Krás ně si vy -
zdo bí  me ce lou škol  ku,  na chys tá  me dár ky i  domů .
Ne za po me ne me na vští vit ba bič ky a dě deč ky v DCHB, kte rým
vy ro bí me krás né jar ní dár ky. Ani po Ve li ko no cích na le no še ní
a od dech ne bu de me mít čas. Brzy tu bude Den ma tek. Ma min ky 
ne chce me oši dit, a tak bu de me mít hod ně prá ce na chys tat pro ně 
dárky, překvapení i vystoupení. Ať maminky vědí, jak je máme
rádi! 

Ale to už se jaro po ma lu pře houp ne do léta. V květ nu nás
čeká škol ní vý let, kte ré ho se s dět mi už nemůžeme do čkat. Po -
je de me na hrad Dol ní Kouni ce, kde pro nás bude při pra ve na
ta jem ná ces ta za po kla dem. Ur či tě to bude vel ké a ne za po me -
nu tel né dob ro družství. Čer ven, už jako tra dič ně, bude pa t řit
nejen všem dě tem, se kte rý mi osla ví me 1. červ na je jich svá tek,
ale pře de vším na šim před ško lá kům. Bude to je jich po sled ní
mě síc v ma teř ské ško le. My všich ni se s nimi náležitě roz lou čí -
me a po pře je me jim úspěš ný vstup do další etapy jejich života.
A potom už hurá na prázdniny!

Bc. Jana Bauerová, Kateřina Cihlová

Ma so pust ní rej 

Ví tá ní jara

Prv ní tý den v břez nu jsme zdo bi li pro sto ry MŠ ba rev ný mi
ře tě zy a ba lo ny. Děti si vy ro bi ly pa pí ro vé masky, kte rý mi oz do -
bi ly ná stěn ku. 

V pá tek 7. 3. děti při šly ráno v mas kách. Když jsme se všich -
ni se šli, za hrá li jsme si po hy bo vou hru "Obr a Pa le ček", dále po -
hy bo vou hru "Has tr man" a ta ne ček "Hoky koky". 

Poté jsme si za hrá li zá vo di vé hry v pře dá vá ní míče nad hla -
vou, pře ná še ní ku lič ky na lžíci. 
Kar ne val jsme za há ji li pís ní Ma so pust: 

"Máme tu Ma so pust, hej, hej, hej"! 
Maš ka ry všu de řádí! 
Dneska je ve li ký ma sek rej, 
všu de se do vá dí!"
Po této pís ni za čal rej klau nů, pi rá ta, ko ček, čer ve né Kar kul -

ky, myš ky, prin ce zen, in di á na s in di án kou, ve ver ky, koz lí ka,
fot ba lis ty, dal ma ti na, ry tí ře, spi der mana a mic key mous ku. 

Na zá věr do sta ly děti fr kač ky, trub ky a kon fe ty - dá rek od
ro di čů Hon zí ka a Oldy Hor či co vých, kte rý měl ob rov ský
úspěch. 

Pro tože se blížil čas obě da, za met li jsme kon fe ty a na zá věr
si za tan či li "Had leze z díry...." 

Když Hon zík při bě hl se slo vy: "Paní uči tel ko, to byl
mejdan", vě dě li jsme, že den se vy da řil. 

Marta Svatušková, uč.MŠ 

Po sled ní tý den v břez nu si děti na kres li ly pa pí ro vé kvě ty
a ve čtvr tek 20. 3. jsme šli pro cház kou k po to ku, kde jsme ode -
my ka li jaro ří kan kou: 

"Zimo, zimo stu de ná, jdi už rych le pryč od nás. 
Tím to klí čem ode my kám brá nu jaru do ko řán." 
Při pís nič ce o ma lém brouč ko vi, kte rý se pro bu dil ze zim ní -

ho dří má ní, děti há ze ly kvě ty do po tůč ku s přá ním, aby už bylo
oprav du tep lo a moh li jsme odložit zim ní ob le če ní.

 Marta Svatušková, uč.MŠ 

Jar ní oče ká vá ní . . .
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Co vlast ně sla ví me o Ve li ko no -
cích? Jsou to pro křesťany jen "svát ky
jara", nebo snad rov no den nos ti, jako u 
všech po ha nů, nebo se lidé po tře bu jí
jen tak po ve se lit po dlou hé zimě?

Jis tě že ne.  Pro všech ny křesťany
jsou Ve li ko no ce pře de vším osla vou
Kris to va Vzkří še ní, Zmrtvýchvstá ní
a tou hy po tom, aby chom i my po naší
smr ti po kra čo va li ve své exis ten ci. 

Jak o tom píše sva tý Ře hoř Te o -
log: "Dnes (o Ve li ko no cích) na sta lo
spa se ní svě ta, svě ta vi di tel né ho i ne vi -
di tel né ho. Kris tus vstal z mrt vých,
vstaň te s ním i vy!"  V jed né z nej vzác -
něj ších ka pi tol No vé ho zá ko na za u jí -
má sv. apoštol Pa vel, kte rý ho vo ří
o vzkří še ní na še ho Pána Ježíše Kris ta,
vel mi za jí ma vé a roz hod né sta no vis -
ko: "Jest liže Kris tus ne vstal z mrt vých, 
pak je naše zvěst klam ná a prázd ná,
a klam ná je i naše víra, a my jsme od ha le ni jako lživí svěd ko vé
o Bohu...  Neboť není-li vzkří še ní z mrt vých, ne vstal z mrt vých
ani Kris tus. Ne vstal-li však Kris tus z mrt vých, je vaše víra mar -
ná... (píše sv. Pa vel vě ří cím v Ko rin tu). Máme-li na dě ji v Kris tu 
jen pro ten to (po zem ský) život, jsme nej u božejší ze všech lidí!"
(1 Kor 15,13-19) 

Ano, křesťan ství bez Kris to va Vzkří še ní je jen pod vod
a úpl ná zby teč nost. Pro tože, jest liže Kris tus ne vstal z mrt vých,
všech no jeho uče ní a svě dec tví je klam né a ne vě ro hod né...
Vždyť Pán jed nou řekl o svém tělu: Zruš te chrám ten to, a ve
třech dnech jej zase vzdě lám... (Jan 2,19) a na ji ném mís tě
o sobě pro hlá sil: Já jsem vzkří še ní a život. (Jan 11,25) Jest liže
tato slo va, kte rá Pán řekl, nejsou prav di vá, nebo je Bůh není
scho pen usku teč nit, jak můžeme s dů vě rou při stou pit k jeho
dal ší mu uče ní? Pokud Kris tus sku teč ně ne vstal z mrt vých, pak
se křesťané ne mo hou spo leh nout ani na to, co tvo ří zá kla dy je -
jich víry. Není-li o Ve li ko no cích Kris tův hrob sku teč ně prázd -

ný, pak je křesťan ská víra jen tím
nej prázd něj ším a nej ne vě ro hod něj ším
kla mem. A sa mo zřej mě, že v ta ko vém
pří pa dě ani naše víra v ne smr tel nost
duše a věč nost nemá v ni čem na svě tě
žád nou opo ru... 

Jest liže Kris tus ne vstal z mrt vých,
mar né je naše hlá sá ní evan ge lia, mar ná 
je naše víra, lživé je naše svě dec tví
a ne smy sl ná je i ja ká ko liv sva tost...
Jenže opak je prav dou, Kris tus oprav -
du vstal z mrt vých. A teh dy apoš to lo -
vé, roz ptý le ni a zde ci mo va ní kru tos tí
řím ské moci a ne ná vis tí židov ské ho
lidu,  d íky kte  rým byl  Kris tus
ukřižován, na ráz po vstá va jí a jdou do
ce lé ho svě ta. A každý z nich při své
mi sii obě tu je za křesťan ství svůj život.
A své živo ty dále položí ti sí ce a ti sí ce
dal ších křesťanů až do dneš ních dnů.
Byla by ta ko vá oběť, při ná še na to li ka

je din ci, ba i ná ro dy po ce lých těch 2000 let možná a smys lu pl -
ná, kdy by křesťané ne by li ská lo pev ně pře svěd če ni o Kris to vě
Vzkří še ní? Kdy by tato zvěst ne by la do sta teč ně hod no věr ná
a pře svěd če ní a víra v to ne by ly na to lik pev né, že za ně člo věk
dá i svůj život?  Vždyť komu se chce zby teč ně umí rat, zvláš tě
dnes, když jsme tak ze sláblí a zpo ho dl ně lí, že nás každé pích nu -
tí, ne moc, či pro blém ihned položí a uvrh nou do de pre se a se be -
lí tos ti?

Prá vě pro tuto víru v Kris to vo Vzkří še ní se pra vo slav ní
křesťané o Ve li ko no cích zdra ví tím to paschál ním pozdra vem:
"Kris tus vstal z mrt vých!" a od po ví da jí, "Vprav dě vstal z mrt -
vých!"

Také já osob ně si ze srd ce pře ji, aby nám všem v den svát ku
sva té Paschy za zá řil Kris tus, aby chom moh li všich ni spat řit slá -
vu jeho ta jem né ho Vzkří še ní, kte ré se jed nou může usku teč nit
i v nás, po kud si to bu de me oprav du přát. 

prot. Karel Podracký

Zamyšlení ke smyslu křesťanských Velikonoc

Vinařský spolek Olbramovice, o. s.
Ak tu ál ní prá ce na vi no hra du po ma lu kon čí, je ostří há no

a uvá zá no. Teď je čas na chys tá ní vzor ků na vý sta vy vín.

Tím to Vás sr deč ně zve me na

 VÝ STA VU VÍN,
kte rá bude 10. květ na od 13 hod na OBEC NÍM DOMĚ,

pře dá vá ní cen bude v 15.00 hod.
Ob čer stve ní za jiš tě no, k pří jem né mu po se ze ní

nám bude hrát cim bá lo vá mu zi ka. 
Pro gram obo ha tí svým vy stou pe ním Jo sef Ša b a ka.

Ráda bych Vám po o tevře la dvíř ka pří prav této akce.
Zhod no ce ním mi nu lé vý sta vy a sta no ve ním si plá nů na dal -

ší rok za čí ná pří pra va dal ší ho roč ní ku. Spo lek se sejde na
za čát ku no vé ho ka len dář ní ho roku, aby si čle no vé mezi se bou
roz dě li li úko ly.

Mezi tím už za čí na jí okol ní obce po řá dat prv ní vý sta vy vín,
na kte ré jsou naši vi na ři zvá ni, aby po moh li s hod no ce ním vzor -
ků. Na těch to ak cích do mlou va jí s okol ní mi vi na ři, aby zase oni
při je li k nám hod no tit naše vína. U nás může hod no tit každý vy -
sta vo va tel, kte rý po skyt ne víno na vý sta vu. Hod no ce ní le tos
pro běh ne v ne dě li 4. 5. ve 13 hod. v obec ním domě.

Před vý sta vou je po tře ba za mlu vit CM, ob jed nat skle nič ky,
za jis tit u městy se prostor k po řá dá ní akce a na chys tat a roz vo zit
lah ve na vzor ky. 

Shro mážděné vzor ky je po tře ba roz tří dit dle od růd a roč ní -
ků. Ty se po tom za pí ší do ta bu lek a při řa dí se jim čís la.

Pro de gusta ci se vzor ky roz dě lí dle od růd mezi jed not li vé
ko mi se. Po obo do vá ní vzor ků pak "su per ko mi se"  vy be re  z nej -
lé pe hod no ce ných vín šam pi o ny vý sta vy. Po tom se vy hod no tí
ko lek ce pěti nej lé pe bo do va ných vín od jed no ho vi na ře a ko lek -
ce míst ní ho vi na ře. Vše se musí dát do hro ma dy a po slat na
vý ro bu ka ta lo gu. 

V den vý sta vy mají nej ví ce prá ce v ku chy ni, aby bylo vše ho
do sta tek, aby si ná vštěv ní ci po chut na li atd.. My ostat ní  na chys -
tá me pro sto ry a vy sta ve ná vína. Pak už vše za čí ná!!!

Na každé akci se na jde vždy něco co je možné pro příš tě
zlep šit a my se o to po ku sí me.

No vin kou pro gra mu le toš ní vý sta vy bude ŘÍ ZE NÁ DE -
GUSTA CE, kte rá pro běh ne dle zájmu mi ni mál ně dva krát
bě hem vý sta vy v ji ných pro sto rách ne da le ko mís ta ko ná ní
a vstup né bude od dě le né.

Po kud jsme v loň ském roce  za po mně li oslo vit ně kte ré naše
míst ní vi na ře, tak se omlou vá me. Po kud bu de te chtít vy sta vit
své víno a ne bu de te včas oslo ve ni, můžete své  vzor ky
(vždy 2 x 0,75l) donést nej poz dě ji v pon dě lí 28. 4. v 16 ho din
k panu Ma tou šo vi do skle pa nebo ji né mu čle no vi spol ku.

Vě ří me, že le toš ní akce do pad ne dob ře, po ča sí nám bude
přát a všich ni se bu de me dob ře ba vit!! Tě ší me se na Vás!!!!

Jáňa
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Společenská 
kronika

Život ní ju bi lea
(duben  -  červen  2014)
Če cho vá Le o nie       70  let
Hybler Vác lav       85  let 
Sva tuš ko vá Lud mi la  82  let
Do be šo vá Ji ři na        86  let
Ho rá ko vá Kvě to sla va 82  let
Vy bí ra lo vá Květu še    89  let
Sko pí ko vá Emi lie         86  let
Ha vel ko vá El ví ra         81  let
Ne tou šek Vít              70  let
Vrá no vá Eva            82  let 
Sva tuš ko vá Alžběta    84  let 

Na ro ze né děti

Kra to chví la Sa mu el
Kra to chví lo vá Na tá lie
Do mis Voj těch
Blá ha Jan
Če pe ra Kryštof

Ze mře lí 
        

Vrá na La di slav
Kalužík Zde něk
Mi kuš Fran ti šek

Po hyb oby va tel+sta tis ti ka
K  1. 1. 2014 bylo k tr va lé mu po by tu

v městy si hlá še no 1095 oby va tel.
Do 8. 4. 2014 se při hlá si lo 16 osob

a od hlá si ly 4 oso by.
Na ro di lo se 5 dětí a ze mře ly 3 oso -

by.
K 8. 4. 2014 máme 1109 oby va tel.
Tr va lý po byt v městy si si na jiné čís lo 

po pis né změ ni lo 9 osob.
Radmila Hyblerová

matrika a ev i dence osob

Kaňka informuje

K pro bou ze jí cí mu se jaru, při chá ze jí cí mu po mír né, avšak plíživě dlou hé zimě,
ne od mys li tel ně pa t ří maš kar ní ples. Neji nak tomu bylo tře tí břez no vou so bo tu v naší
obci. Prak tic ky již v okamžik za há je ní byl sál U Ma te sa plný k prask nu tí. Z toho
máme coby po řá da jí cí or ga ni za ce  ob rov skou ra dost. Sál se hemžil dět mi v mas kách.
Mimo jiné jsme moh li spat řit opra vá ře, ry tí ře, víly i prin cez ny. Co nás po tě ši lo, byl
fakt, že v mas kách při šli i ně kte ří do spě lí. Pro nás všech ny bylo při pra ve no ob čer stve -
ní i bo ha tý pro gram. Pro ten to krát jsme při pra vi li sou těže s fot ba lo vou té ma ti kou. Ať
už se jed na lo o střel bu mí čem do brá ny, běh s pře kážkami či žid lič ko vou, vše ho se děti 
s ra dos tí účast ni ly. Vol né chvil ky nám hud bou zpří jem nil  DJ Heart. Na všech pří tom -
ných bylo vi dět, že se dob ře baví. Rádi by chom po dě ko va li všem za účast i za po moc
ve for mě pří spěv ků a darů.

 Dále by chom rádi upo zor ni li na blížící se zá jezd do ZOO Pra ha, ko na ný v so bo tu
31. 5. 2014. Zá jem ci se mo hou hlá sit v dro ge rii u paní Práš ko vé. Cena pro do spě lé ho
je 300 Kč, za dítě 250 Kč. V ceně je vstup né a do pra va. 


