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Jak jis tě už ur či tě všich ni víte, bu de me sta vět splaško vou ka na -
li za ci. Ur či tě tuto in for ma ci řada z vás ráda usly še la a při ví ta la.
V pře de šlých zpra vo da jích Ol bra mo vic ké ho zpra vo da je jsem vás
prů běžně in for mo val, v jaké fázi se prá vě ten to pro jekt na chá zí
a jak po stu pu jí pří prav né prá ce. Ješ tě mně zbý vá vás in for mo vat
o tom, jak pro běh lo zá vě reč né kolo vý bě ro vé ho ří ze ní na do da va -
te le sta veb ních pra cí. Dru hé ho kola vý bě ro vé ho ří ze ní se
zú čast ni lo sedm sta veb ních fi rem nebo sdružení sta veb ních fi rem,
kte ré vy pra co va ly ce no vou na bíd ku a spl ni ly pod mín ky prv ní ho
kola, což bylo spl ně ní kva li fi kač ních před po kla dů. Při ote ví rá ní
obá lek s vy pra co va nou ce no vou na bíd kou byli pří tom ni zá stup ci
ucha ze čů (fi rem) a vý bě ro vá ko mi se složená ze sta ros tů obcí Bo -
hu ti ce, Ol bra mo vi ce, Bra ni šo vi ce, zá stup ců in ves to ra, což je
Dob ro vol ný sva zek obcí Vo do vo dy a ka na li za ce Zno jem sko.
Všich ni jsme na pja tě oče ká va li, kte rá na bíd ka bude pro nás nej vý -
hod něj ší. Mezi ce no vý mi na bíd ka mi byl ve li ký roz díl. Nicmé ně
nej vý hod něj ší ce no vou na bíd ku vy pra co va lo sdružení fi rem OHL
ŽS Brno a IMOS Brno. Jak jsem vás již dří ve in for mo val, městys
Ol bra mo vi ce je na tuto stav bu fi nanč ně při pra ven. Také jsme
využili možnos tí vzít si půjč ku ze Stát ní ho fon du život ní ho pro -
stře dí ČR ve výši  2, 9 mil. Kč na jed nopro cent ní úrok se splat nos tí
de set let po ko lau da ci. Od Vo do vo dů a ka na li za cí 1 mil. ko run
bez ú roč ně se splat nos tí sedm let po ko lau da ci. Zpro voz ně ní ka na -
li za ce by mělo být kon cem léta. Teď k vlast ní re a li za ci stav by, jak
jsou prá ce na plá no vá ny. Fir ma OHL ŽS bude sta vět pá teř ní ka na -
li za ci v Bo hu ti cích a vý tlak do Ol bra mo vic. U nás bude
sta vět fir ma IMOS Brno a pře čer pá va cí sta ni ci na kon ci 
Ol bra mo vic u po to ka a cen t rál ní čis tič ku od pad ních
vod s ka pa ci tou 2 250 osob v Bra ni šo vi cích za stát ní sil -
ni cí Brno - Zno jmo. OHL ŽS bude sta vět vý tlak
z Ol bra mo vic a pá teř ní ka na li za ci v Bra ni šo vi cích. Jak
už také víte, celá stav ba bude hod ně spě chat, kvů li přís -
ným ča so vým ter mí nům a lhů tám. Fir ma IMOS už má
při pra ve ny jed not li vé eta py vý stav by. Vlast ní vý ko po -
vé prá ce za čnou v prv ní po lo vi ně led na a to: po hlav ní
sil ni ci od Bra ni šo vic k poš tě a na křižovat ku ke spod ní
pro dej ně Jed no ty. Dále od křižovat ky u škol ky smě rem
k po to ku a po dél po to ka s pro tla kem pod sil ni cí u trans -
for má to ru k Li to mě řic ké mu ryb níč ku, včet ně ulič ky
po dél kou pa liš tě. Dru há eta pa: od Želo vic ké ho trans -
for má to ru k pa lír ně po hlav ní sil ni ci přes plac a směr
Šu mi ce za kap lič ku. Tře tí eta pa: Lid mě ři ce od kou pa -
liš tě na Šu mi ce, od křižovat ky Mor. Krum lov - Kub ši ce 
u úřa du až ke škol ce s při leh lý mi ulič ka mi. Po sled ní
čtvr tá eta pa: od Kub šic a sou čas ně i od Mor. Krum lo va
po křižovat ku za úřa dem. S prů bě hem pra cí bu de te
vždy se zná me ni a na víc chys tá me ve řej ní se tká ní s ob -
ča ny a zá stup ci in ves to ra, pro vo zo va te le a re a li zač ní
fir my IMOS.  Se tká ní se usku teč ní v prů bě hu led na
příští ho roku. S ter mí nem se tká ní bu de te včas se zná me -
ni jak pí sem nou po zván kou, tak i míst ním roz hla sem.
V prů bě hu vý stav by obdržíte na úřa dě městy se vaše ob -
jed na né sta veb ní pro jek ty do mov ních pří po jek včet ně
sta veb ní ho po vo le ní. K vlast ní stav bě pří poj ky od ne -
mo vi tos tí k pá teř ní mu ve de ní ka na li za ce bu de te včas
vy zvá ni. Za tím ne zá vaz ný ter mín je ně kdy v let ních
mě sí cích. Chtěl bych vás všech ny ve li ce požádat o vaší
sho ví va vost, to le ran ci a ur či té ome ze ní, kte ré vy plý vá
z re a li za ce této stav by. Příští rok u nás bude ur či tě nej -
vět ší sta veb ní čin nost co do roz sa hu a ob je mu za
po sled ní roky. V pro sin ci se bude také na řád ném za se -
dá ní za stu pi tel stva schva lo vat ná vrh roz počtu na příští
rok 2015. Na stra ně vý da jů jsme za po ji li naše pří jmy
a úspo ry z mi nu lých let do za po ča tých sta veb ních zá -
mě rů a sta veb tak, že ne bu de me ome zo vat naše fi nanč ní 
pří spěv ky or ga ni za cím a spol kům, aby ne by la ome ze na 

je jich čin nost. Sta veb ní mi a in ves tič ní mi ak ce mi ne bu de ome zen
ani kul tur ní a spo le čen ský život v městy si, na kte rém se úřad po dí lí.

V po lo vi ně pro sin ce jsme ukon či li re kon struk ci ko tel ny
a top né ho zdro je na zá klad ní ško le. Na ten to zá měr jsme do sta li
dotaci z Mi nis ter stva prů mys lu a ob cho du ČR ve výši 40% uzna -
tel ných ná kla dů. Do těch to ná kla dů se za po čí tá vá tře ba
i pro jek to vá do ku men ta ce, ener ge tic ký au dit a ná kla dy na vý bě -
ro vé ří ze ní. Pro jek to vá do ku men ta ce vy čís li la ná kla dy na
re kon struk ci ve výši 1,6 mil. ko run. Vy psa li jsme vý bě ro vé ří ze -
ní na zho to vi te le re kon struk ce ko tel ny, a to vy hrá la fir ma
ESL Brno a. s., kte rá po da la nej nižší ce no vou na bíd ku 1,118 mil.
Kč bez DPH. V sou čas né době je celá ko tel na už zre kon stru o vá -
na. V ko tel ně jsou nové omít ky, nová okna, pro ti požární dve ře,
roz dě lo vač vody, nové kou řo vo dy, nová tep lot ní re gu la ce a hlav -
ně dva nové kon den zač ní kot le každý o vý ko nu 65kW. Naše
oče ká vá ní od této re kon struk ce je vý raz né zvý še ní úspo ry spo -
tře by zem ní ho ply nu a snížení ná kla dů za tep lo. Při této
re kon struk ci jsme vy mě ni li i část vo do vod ní ho po tru bí ve sklep -
ních pro sto rách a také do pl ní me ra di á to ry v učeb nách ško ly o
ter mohla vi ce. Prostor tě lo cvič ny se šat nou a umý vár nou má svou 
vlast ní ne zá vis lou tep lot ní re gu la ci.  

V říj nu se konaly vol by do obec ních za stu pi tel stvech v celé
ČR. V na šem městy si byli do za stu pi tel stva zvo le ni tito za stu pi te -
lé: Ro man Hybler, Pa vel Dou bek, Jo sef Te sař, Mgr. La di slav
Ru i bar, Mgr. Olga Či háč ko vá, Mgr. Iva na Su chán ko vá, Lukáš Ja -

Informace starosty

Kotelna ZŠ před a po rekonstrukcí
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Vá no ce čas to na zý vá me svát ky kli du a míru. Člo vě ka by
moh lo na pad nout - proč? Je to snad jen pro to, že se jed ná o dny
pra cov ní ho vol na a my si chce me tro chu od po či nout od všed -
ních sta ros tí a po být v ro din ném kru hu? Nebo je v tom skryt
hlub ší smy sl, do tý ka jí cí se pod sta ty naší exis ten ce? 

Po hléd ne me - li na Vá no ce du chov ně, jako na svát ky Na ro ze -
ní Ježíše Kris ta, za čne nám to být jas né. Ježíš Kris tus je Boží Syn, 
jed na z osob sva té Tro ji ce, kte rou tvo ří Otec, Syn a Duch sva tý.
Tro ji ce Jed no byt ná a Ne roz díl ná, jak to učí křesťan ská cír kev.
Pro to tedy osla va Na ro ze ní božího Syna, lépe ře če no osla va Jeho
vtě le ní a při je tí lid ské ho těla (Syn Boží se totiž ve sku teč nos ti na -
ro dil před vě ky - dří ve než byl stvo řen svět) není nic ji né ho, než
osla vou Boží Tro ji ce. A v Bohu je vše jed not né, jed no du ché,
klad né a ne kon flikt ní, las ka vé a milé, sjed no cu jí cí, jed né vůle
a jed né lás ky. Je zde Tro ji ce a při tom jed no ta. Na pro ti tomu vše,
co způ so bu je roz pad, ne sou lad, dro be ní, roz cho dy, roz tříš tě nost,
kon flik ty, strach a oba vy, to ne po chyb ně po chá zí od Božího pro -
tiv ní ka - pad lé ho an dě la a vlád ce pod svě tí. Toto je ve li ký
du chov ní zá kon, zá kon, jehož plat nost mno ho ná sob ně pře vy šu je 
plat nost tře ba těch zá ko nů, o kte rých jsme se uči li ve ško le - fy zi -
kál ních, ge o me t ric kých, ma te ma tic kých, a pod. Zkou má me-li
totiž svět oko lo nás po mo cí to ho to du chov ní ho zá ko na, můžeme
snad no od li šit, co je dob ré a co zlé. A to je jis tě více, než po zná vat 
svět pou ze na bázi pří rod ních jevů. Jed nou z věcí, kte rou po mo cí
to ho to du chov ní ho zá ko na můžeme vi dět, je po zná ní, od kud se
be rou všech ny ty roz vo dy a roz pa dy, všech na ta růz ná ště pe ní ať
již v ro di nách, v za měst ná ní, v po li ti ce, proč se roz pa da jí stá -
ty, hod no ty, mo rál ka, od kud pra me ní ty růz né kon flik ty, hrů zy,
strach, vál ky, re vo lu ce, kri ze, pros tě vše, co trá pí, mučí a sužuje
náš osob ní, ro din ný i spo le čen ský život. Také již teď víme, proč
se v Bib li píše, že svět - ve zle leží. Ne na sto -
lí me - li totiž mezi se bou a hlav ně v sobě, ve
svém srd ci, jed no tu po vzo ru sva té Tro ji ce,
nemůžeme unik nout žád né mu zlu. A na o pak,
veš ke ré mu zlu lze unik nout pro st řed nic t vím
jed no ty s Bo hem. Tato jed no ta byla lid stvu
da ro vá na prá vě vtě le ním Ježíše Kris ta, tedy
jeho Na ro ze ním v Bet lémě. Na ro ze ním, kte -
ré sla ví me o Vá no cích. Od té chví le má ta
část lid stva, kte rá pří j me Ježíše Kris ta, k dis -
po zi ci pro stře dek na za jiš tě ní kli du a míru,
jed no ty, a sou la du. Sta čí se po této ces tě vy -
dat a unik ne me té všu dypří tom né de struk ci
nejen oko lo nás, ale tře ba i de struk ci v nás,
kte rá způ so bu je všech ny ty roz lič né psy chic -
ké ne mo ci, stej ně jako i ne mo ci tě les né.
Hlav ně však unik ne me de struk ci naší duše
v okamžiku, kdy jed nou opus tí ten to po zem -
ský svět.

Pře ji vám z ce lé ho srd ce, aby le toš ní
Vá no ce byly pro vás svát ky kli du a míru, 
této Bo hem da ro va né jed no ty.

prot. Karel Podracký

Vá no ce - 
svát ky kli du a míru

Milí přá te lé,
před vá noč ní čas se krá tí a spě je k Vá no cům. Pro to bych rád

při ne sl pár in for ma cí. Po ma lu po kra ču je opra va fary. Z Ji ho -
mo rav ské ho kra je jsme do sta li do ta ci 80 ti síc Kč na ob no vu
to pe ní, kte ré se pro in ves to va ly v lis to pa du. Vy mě ni lo se ve de -
ní, ně kte ré ra di á to ry a ko tel se pře su nul z obyt né do tech nic ké
míst nos ti. 

V říj nu jsme za ča li s kur zem Alfa, o kte rém jsem psal mi -
nu le. Máme za se bou už po lo vi nu, tedy 5 se tká ní, a je to
mno hem lep ší, než jsem před po klá dal. Schá zí se nás asi 25.
Nejen že se do zví me spous tu za jí ma vých a no vých věcí
v před náš kách, ale i ná sled né dis ku se jsou vel mi za jí ma vé
a pod nět né pro všech ny. To všech no v pří jem ném pro stře dí
far ní ho sálu a s vý bor ným ob čer stve ním. Před po klá dám, že se
na jdou dal ší zá jem ci a po ukon če ní to ho to běhu za čne me s dal -
ším. Máte tedy ješ tě pár mě sí ců čas po pře mýš let, zda bys te se
chtě li zú čast nit. Sto jí to za to ☺.

Co se týká re sti tu cí, po řád to váz ne. Do sud u nás ani v okol -
ních far nos tech ne byl vy dán ani metr po zem ku. Z naší stra ny to
ne lze urych lit, na tahu je stát… Vše, o co bylo zažádá no, mělo
být na vrá ce no do 30. 6. 2014. Dou fej me, že po no vém roce se
po da ří tyto věci do ře šit. 

A nyní už ke svá teč ním bo ho službám. V ne dě li 21.12.
v 16 ho din bude svá tost smí ře ní. Štěd rý ve čer bude ve stře du
a "půl noč ní" bo ho služba bude tra dič ně ve 22 ho din. Na Boží
hod vá noč ní bude mše sva tá v 10 ho din, stej ně tak i v ne dě li
28. 12. a na Nový rok, kte rý je zá ro veň svát kem mat ky Boží
Pan ny Ma rie. V ne dě li 4. 1. bu de me při bo ho službě žehnat
tříkrá lo vou vodu, ka didlo, kří du a zla to. Sa mo zřej mě že ani le -
tos ne bu de chy bět žehná ní vína. I to bude tra dič ně o svát ku sv.
Jana, tedy 27. 12. v 18 ho din. Sa mot né žehná ní bude v kos te le,
po tom se pře su ne me do sálu. A ješ tě před běžná na bíd ka pro ty,
kdo bys te se chtě li po dí vat do nově opra ve né ho kos te la v Na -
šimě ři cích. Tam bude bo ho služba na sv. Ště pá na, 26. 12.
Ho di nu ješ tě upřes ním poz dě ji. Všich ni jste sr deč ně zvá ni, tě -
ším se na se tká ní.

Na zá věr bych chtěl moc po dě ko vat všem, kdo se jak ko liv
za po ju je te do živo ta far nos ti, za každou po moc, pří spě vek, ak -
ti vi tu. Pře ji vám krás né, požehna né Vá no ce, plné po ko je
a vlast ně totéž i do ce lé ho dal ší ho roku 2015.

Váš farář Jan Fiala

Zprávy z farnostiroš, Petr Pe šík, Petr Schre ier. Na usta vu jí cím za se dá ní byl
sta ros tou městy se pro vo leb ní ob do bí 2014 - 2018 zvo len Ro man
Hybler a mís tosta ros tou pan Pa vel Dou bek. Před se da kon t rol ní ho
vý bo ru pan Schre ier a fi nanč ní ho vý bo ru pan Te sař. V na šem
městy si se vo leb zú čast ni lo zhru ba 50% vo li čů. Do vol te mi, abych
vám jmé nem nově zvo le né ho za stu pi tel stva po dě ko val za vaši dů -
vě ru k ří ze ní a cho du městy se Ol bra mo vi ce.

Jmé nem za stu pi tel stva vám všem pře ji pří jem né prožití vá -
noč ních svát ků, pev né zdra ví vám a va ším blíz kým.

                                                                                R. H.
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Je tu opět čas hod no ce ní uply nu lé ho roku. Je čas kli du 
a míru, a pro to se za mě řím pře vážně na hez ké věci.

Nej vět ší akce pro ško lu v mi nu los ti jako vý mě na
oken, ob no va so ci ál ní ho za ří ze ní, půd ní ve stav ba, vy bu -
do vá ní ví ce ú če lo vé ho hřiš tě, zbu do vá ní mul ti me di ál ní
učeb ny, za tep le ní bu do vy, to byly nej vět ší ra dos ti. V sou -
čas né době mám vel kou ra dost z roz ší ře ní ka pa ci ty škol ní 
družiny na 60 dětí, zbu do vá ní pěk né tří dy pro dal ší 
družiná ře. Ješ tě vět ší ra dost mám z re kon struk ce ko tel ny.
Jak se ko tel na prů běžně mě ni la, si můžete pro hléd nout na 
fo to gra fi ích na webo vých strán kách obce. Podle ná zo ru
děl ní ků a re viz ních tech ni ků, kte ří pro vá dě jí ob no vu,
stará kotelna byla tikající bomba. Bylo otázkou blízké
budoucnosti, kdyby kotle dosloužily. 

Chtěl bych této pří ležitos ti využít k tomu, abych po -
dě ko val panu sta ros to vi, že na ob no vu se hnal dotace.

Dě ku ji též za dobrou prá ci uči te lům i všem dal ším za -
měst nan cům ško ly. Požadav ky na prá ci jsou oprav du
mi mo řád né a naše ner vy do stá va jí čas to za brat. Při bý vá
in te gro va ných žáků, pro kte ré uči te lé při pra vu jí in di vi -
du ál ní vzdě lá va cí plá ny do každého před mě tu.  Ro di če
i uči te lé ví ta jí po moc psy cho ložky, kte rá k nám pra vi del -
ně zajíždí. 

Sou čas ná doba mi do vo lí od mě nit za měst nan ce za ve -
de ní kroužků, pří pra vu pla vec ké ho vý cvi ku, pří pra vu
před tan če ní na ples, pří pra vu za čí na jí cích uči te lů, stu -
den tů na pra xi, ve de ní a tvorbu webových stránek. 

Vel mi mě po tě ši ly hol ky z 2. stup ně, kte ré vy hrá ly
tur naj v ko pa né ve Vel kých Něm či cích a po stu pu jí do jar -
ních bojů. Klu ci v této sou těži se ctí vy pad li. Mu sím
po chvá lit klu ky za účast na sou těžích, zú čast ni li se tur na -
je ve flor ba lu ve Zno jmě, kde byla znát hra ve vel ké hale,
kte rá nám schá zí. Přes to skon či li tře tí. Mlad ší žáci po je -
dou těs ně před Vá no ce mi, star ší děv ča ta pře mlu vím
a po je dou v led nu. Sou čas ní star ší žáci mají zá jem
o atletiku, takže v jarních soutěžích se určitě objeví.

Žáci naší ško ly se za po ji li do sbě ru kašta nů, pa pí ru,
uči te lé pro žáky při pra vi li ná vště vu knihov ny v M. Krum -
lo vě, cvi če ní v pří ro dě, ex kur zi do Pra hy, před náš ku úřa du
prá ce, ná vště vu Lyry, di va del, před náš ku práv ní ho vě do -
mí, řadu kroužků, zpí vá ní u stro meč ku, zpí vá ní v kos te le,
zpí vá ní v okol ních ob cích a jiné čin nos ti. Požádal jsem
uči te le ško ly i škol ky, aby do zpra vo da je po sla li pří -
spěvky. V pro sin co vém vy dá ní si pře čtu pří spěv ky k jed -
not li vým ak cím. 

V sou čas né době hýbe škol stvím obe zi ta dětí, pře -
mýš lí se o za ve de ní dal ší ho di ny tě les né vý cho vy.
V po čí ta čo vé gra mot nos ti jsou naše děti na prv ním mís tě.
Dále se uvažuje o za ve de ní pří prav ných tříd a za čle ně ní
děti z prak tic kých a spe ci ál ních škol do běžných škol,
tzn., že i naše ško la by mu se la mít ve tří dě asi s ten ty pe da -
go ga, jak už je to ve tří dách škol ky. O no vin ky ve
stra vo vá ní jsem požádal vedoucí školní jídelny paní Jitku 
Doubkovou.

V tom to škol ním roce bu de me po řá dat ples -
6. 2. 2015. Ples po řá dá me spo leč ně s úřa dem městy se Ol -
bra mo vi ce. Cí lem je zís kat pe ní ze do sdružení, pro to vás
žádám o co nej hoj něj ší účast. Na ple se před tan čí žáci
9. r. pod ve de ním pí uči tel ky Bo gne ro vé. Vě ří me, že se
nám po da ří získat hodnotné ceny do tomboly.

Přeji vám vše dob ré, pev né zdra ví, mno ho osob ních
a pra cov ních úspě chů v no vém roce. Všem za měst nan -
cům, žákům ško ly i je jich ro di čům pří jem né prožití
vá noč ních svát ků a do no vé ho roku pev né zdra ví a hod -
ně úspě chů.

Mgr. Ladislav Ruibar - ředitel školy

Ze živo ta ško ly

V le toš ním škol ním roce při šla SŠ DOS v Mo rav ském Krum lo vě
s na bíd kou tech nic kých kroužků pro žáky naší ško ly. Tyto kroužky
jsou hra ze ny z kraj ské ho pro jek tu "Pod po ra pří ro do věd né ho a tech -
nic ké ho vzdě lá vá ní na střed ních ško lách". Kroužky jsou bez plat né,
veš ke ré ná kla dy spo je né s vý u kou v kroužku, do pra va do dí len OV
v Po lán ce i sva či na jsou hra ze ny z pro jek tu. 

Cel kem na vště vu je tyto kroužky 1x týd ně ve čtvr tek od po led ne
14 žáků z 6. - 9. roč ní ku, jako pe da go gic ký do zor jez dí buď Iva na Su -
chán ko vá, nebo Iva na Va cu lí ko vá. Žáci si moh li vy brat z na bíd ky
kroužků AU TO ME CHA NIK - AU TO T RO NIK, ZÁ MEČ NÍK - OB -
RÁ BĚČ, KO VÁŘ, TRUH LÁŘ, KRES LE NÍ TUR BO CAD. Nej víc
žáků mělo zá jem o kroužek AU TO ME CHA NIK, žáci sta ví v tom to
kroužku funkč ní mo to ká ru, dále KO VÁŘ, zde žáci na po sle dy za ča li
ko vat růži a TRUH LÁ ŘI vy ře zá va li dře vě né vá noč ní ozdoby.

Mys lím, že se žákům prá ce v těch to kroužcích líbí. Zá ro veň mají
možnost po zná vat věci, se kte rý mi se běžně ne se tka jí. 

Mgr. Ivana Vaculíková

Tech nic ké kroužky

I v le toš ním roce mo hou žáci míst ní ZŠ na vště vo vat kroužky ke ra -
mi ky. Cel kem na vště vu je 4 kroužky ke ra mi ky při bližně 40 dětí. Tři
kroužky pro nejmlad ší žáky vede Vla di mí ra Ho leč ko vá, po má há jí An -
to nie Ra di lo vá. Děti se schá zí 3x do mě sí ce, po pla tek 300 Kč za po lo le tí 
za hr nu je ná kla dy na ma te ri ál a po můc ky, ná kla dy na pro voz elek tric ké
pece. Star ší žáky vede Iva na Va cu lí ko vá, se kte rý mi tvo ří 2x za mě síc
za po pla tek 200 Kč. Ani ostat ní žáci ne při jdou zkrát ka.  V rám ci ho din
pra cov ních čin nos tí si mo hou také vy ro bit něco hez ké ho.

Tou to ces tou bych chtě la po dě ko vat paní V. Ho leč ko vé i paní
A. Ra di lo vé za ve de ní kroužků ke ra mi ky.

Mgr. Ivana Vaculíková

Kroužek ke ra mi ky
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Dne 16. říj na jsme se (žáci 9. a 8. tří dy) vy da li na ná vště vu Pra hy za úče lem pro -
hléd nout si naše hlav ní měs to a do zvě dět se o něm za jí ma vos ti.

Vyjížděli jsme už v 6 ho din ráno, v tuto dobu bych za nor mál ních okol nos tí vstá va -
la do ško ly. Je li kož ces ta je dlou há, bylo po tře ba vy jet brzy. Na ces tě nás bohužel
po tka la ko lo na, takže stří dá ní stráží jsme ne stih li. Ji nak ces ta pro bí ha la v po ho dě
a v au to bu se ne by la nuda.

Po 4 a půl ho di nách jsme se ko neč ně do sta li do Pra hy. Ju pííí!!! Vy stou pi li jsme na
Lo re tán ském ná měs tí, kde jsme si řek li něco o Lo re tě a pak vzhů ru na hrad (sa mo zřej -
mě Pražský). Ne moh li jsme za po me nout na spo leč né foto, tudíž jsme se blýsk li
u so chy T. G. Ma sa ry ka v po za dí s Pražským hra dem. Za ča li se tu hro ma dit lidé, pro to
jsme se mu se li pře su nout dál ke ka tedrá le sv. Víta. Uvnitř byla ka tedrá la pře krás ná,
moc se mi lí bi la mo zai ko vá okna. Dal ší za stáv kou byla Zla tá ulič ka, ve kte ré byd le li
zlat ní ci, podle nichž je také po jme no va ná. Po Sta rých zá mec kých scho dech jsme ko -
lem Vald štejn ské ho pa lá ce, mi nis ter stva fi nan cí, smě řo va li na Kar lův most, kde jsme
měli asi půl ho di ny roz chod. Pro cház ku po mos tě zpes t řo va li uměl ci jako na pří klad
ma lí ři ka ri ka tur. Nás hol ky nej ví ce za u ja ly zám ky za mi lo va ných párů, kte ré zdo bi ly
zá brad lí na kon ci Kar lo va mos tu. Chtě li jsme stih nout od bí jet Or loj na Sta ro měst ské
rad ni ci, bohužel, sly še li jsme už jen ko nec. Po ba vil nás ale "stří br ný chlá pek", má lem

jsme z něj bre če li smí chy. 
Na Sta ro měst ském ná měs tí nám paní

uči tel ka po vě dě la za jí ma vost o po mní ku
mis tra Jana Husa, Pražském po led ní ku
a o Týn ském chrá mu. Po Ce let né uli ci
jsme pro šli k Praš né brá ně, od tud naše
pu to vá ní po kra čo va lo ke Sta vov ské mu
di va dlu, Ka ro li nu až na Vác lav ské ná -
měs tí. Tady se vý let de fi ni tiv ně chý lil ke
kon ci. Po sled ní za má vá ní sv. Vác la vo vi
a vzhů ru na hlav ní ná d raží, kde na nás če -
kal au to bus a hurá domů. 

Na ces tě zpět na všech ny padla úna -
va. Ale i tak to byl su per vý let plný
skvě lých zážitků.

Anna Mikolášová

Sto věžatá ma tič ka PRA HA

Je pon dě lí do po led ne 24. 11. a v každém nás ko lu je tou ha s ka pič kou nadše ní při
myš len ce, že už za pár chvil uvi dí me lid ské tělo tak, jako už ni kdy. Vyrážíme totiž na
vý sta vu těl "Bo dies Re ve al ved" v Brně. 

Při je li jsme před ga le rii Vl ně na na pro ti nám zná mé Ga le rii Vaň kov ka, vy ská ka li
z au to bu su a pod ve de ním na še ho uči tel ské ho do pro vo du se hna li dovnitř. Pra cov ni -
cím v šat ně jsme pře da li své bun dy a ka bá ty, do kte rých jsme mu se li dát své mo bi ly,
foťáky a dal ší věci, kte rý mi by chom moh li fo to gra fo vat, pro tože to bylo za ká za né, se -
zná mi li jsme se s naší mi lou mla dou sleč nou me dič kou - prů vod ky ní a vy da li se vstříc
za jí ma vos tem vědy o lid ském těle. 

Jako prv ní byli ko lem nás ve skle ně ných vit rí nách kos ti. Zprvu to byly kosti leb ky,
poté ná sle do va la pá teř až k dol ním kon če ti nám. Už tady bylo vi dět, že tyto kos ti pa t ři -
ly zřej mě li dem z jiné rasy než my, pro tože byly znač ně men ší. Poté ná sle do va ly sva ly
vy sta ve né v růz ných po lo hách, např. při spor tu, se ze ní na židli atd. Jakmi le jsme se
pře mís ti li do ná sle du jí cí míst nos ti, ob klo pi lo nás blu diš tě lid ských cév v mno ho bar -
vách, jas něj ších než v ja ké ko liv knížce. Ve sku teč nos ti ta ko vou bar vič ku naše cévy
ne ma jí, zde je do nich na puš tě no bar vi vo. Mi nu li jsme zá rod ky ne na ro ze ných mi mi -
nek, umís tě ných ve skle ně ných vál cích, a do sta li se k po hlav ním or gá nům a složení
trá ví cí sou sta vy. Ta už ne mě la ta ko vou bar vu jako cévy, byla spíš v tma vých bar vách,
pros tě tak, jak zřej mě vy pa dá do o prav dy. Když se blížila po sled ní míst nost, naše hla -
vy byly pře pl ně né za jí ma vost mi a fak ty, kte ré by chom si ani v těch nej po div něj ších
snech ne do ká za li před sta vit. Na zá věr se s námi sleč na prů vod ky ně roz lou či la. Mi nu li
jsme po sled ní skle ně nou kra bi ci s kom plet ně ce lým vy sta ve ným tě lem roz dě le ným na
čás ti a opět se ocit li před šat nou s naším ob le če ním. 

Brno jsme opouš tě li s ob rov ským nad še ním a s ve li kým díkem na šim pa ním uči tel -
kám, že nám tenhle zážitek umožnily. 

Gábina Vaculíková, Kristýna Lipovská

Za po zná ním o lid ském těleKrás né Vá no ce
(foto MŠ)
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Stej ně jako mi nu lý rok jsme se s dět mi ze tří dy Slu ní ček
a Brouč ků vy da li do pla ne tária, kte ré se na chá zí v  ma leb ném
par ku Kra ví hory v Brně. Bu dí ček nás v ten to den vzbu dil
o něco dří ve než ob vyk le, pro to jsme moh li vy ra zit brzy ráno. 

V pla ne táriu nás paní prů vod ky ně usa di la do po ho dl ných
se da ček a všich ni jsme se tě ši li na při chys ta ný pro gram. Děti
byly nad še né z hvězd né ob lo hy, kde jsme moh li vi dět růz ná
sou hvězdí a pla ne ty. Po tom už na nás če ka la po hád ka s ná zvem
"Zula hlíd ka: Dob ro družství v čase", kte rá nás po u či la o tom, že 
ne má me zne čišťovat naši pla ne tu Zemi, pro tože tak ubližuje me
nejen jí, ale také sami sobě. Br něn ské pla ne tári um po řá dá pes -
trou šká lu pro gra mů pro všech ny vě ko vé ka te go rie. Více
in for ma cí můžete najít na stránkách www.hvezdarna.cz. A my
už se také těšíme na další programy planetária.

Irovská Jana

Vý let do pla ne tária
Ve čtvr tek 9. říj na 2014 jsme se zú čast ni li před náš ky Li bo ra

Ba lá ka - Ta jem ný svět pra vě ku v kni ze a mé di ích "Za minulostí
Země".

I když ná zev pře náš ky na po ví dal, že se bude vše to čit jen
ko lem his to rie, ne by lo tomu tak. Vý klad byl ve den ve li ce pou -
ta vě a ne ná sil nou for mou při po mněl žákům vznik a vý voj
Země, o kte rém se žáci do zví da jí v ho di nách ze mě pi su, poz dě ji
v ho di nách pří ro do pi su, ale také fy zi ky. Na krás ných ob ra zo -
vých ilu stra cích jsme moh li vi dět, jak by vy pa dal Mě síc, kdy by
byl Zemi blíž. Země a Mě síc se k sobě při ta hu jí jako magnety,
přesto se ale Měsíc trochu vzdaluje.

Žáky za u ja ly ob ráz ky a fo to gra fie so peč né čin nos ti, zejmé -
na so peč ných pum. Pan Ba lák také po pi so val, jak hor ni ny
růz ný mi vli vy zvě t rá va jí a usa zo vá ním pak vzni ka jí nové vrst -
vy. Při vrás ně ní se pak mo hou star ší vrst vy do stat nad mlad ší
a mást tak ne zku še né ar che o lo gy. Vi dě li jsme ob ráz ky ta ko vé -
ho vrás ně ní i to, co se na šlo v růz ných vrst vách hor nin, jací
živo či cho vé obý va li naši pla ne tu. 

Ně ko ho za u ja li di no sau ři, ně ko ho pra dáv ní oby va te lé oce -
ná nů. Ur či tě se všem lí bi ly ob ráz ky žra lo ků, či fo to gra fie
žra lo čí ho zubu. Chovatelé terarijních zvířat se mohli dozvědět
něco víc o původu svých miláčků. 

Dále se pan Ba lák vě no val evo luč ní mu vý vo ji člo vě ka. Člo -
věk má ji nak sta vě nou ruku než je tla pa u zví řat. Pa lec má
vel kou po hyb li vost, což umožňuje ucho pit jiné před mě ty.
Mno hé z po slu cha čů pan Ba lák pře kva pil vy prá vě ním o pra vě -
kém člo vě ku, o jeho živo tě i tím, že ve své době znal uhlí.
Pra vě cí lidé ne by li tak pri mi tiv ní, jak si vět ši nou mys lí me. Na -
pří klad lov ci ma mu tů z Věs to nic u Pav lov ských vrchů zdo bi li
své oděvy korálky vyrobenými ze schránek uhynulých
živočichů.

Před náš ka se nám moc lí bi la, ale příš tě by chom uví ta li,
kdy by před ná še jí cí stál na pó diu a mlu vil do mi k ro fo nu.

Vyučující a žáci ZŠ a MŠ Olbramovice

Lyra 2014

Zprávy ze škol ní jí del ny
S na stá va jí cím kon cem roku pro bí ha jí změ ny v le gisla ti vě.

Ve sbír ce zá ko nů vy šla no ve la zá ko na o po tra vi nách, kte rá
bude plat ná od 1.led na 2015. Spo leč ně s ev rop ským na ří ze ním
č. 1169/2011 před sta vu je zá klad pro zna če ní po tra vin a pro in -
for mo vá ní o aler ge nech. Pro vo zov ny spo leč né ho stra vo vá ní
mají po vin nost od 13. pro sin ce 2014 ozna čit aler ge ny v po kr -
mech. Vel mi pod stat né je to pro oso by po stižené aler gií na
po tra vi ny nebo po tra vi no vou in to le ran ci. 

Od 8. pro sin ce jsou stráv ní ci škol ní jí del ny Ol bra mo vi ce in -
for mo vá ni o vý sky tu aler ge nů v jed not li vých po kr mech.
Ro di če mo hou sle do vat jí del ní lís tek s aler ge ny na strán kách
ško ly.

Při chá ze jí  nej krás něj ší  svát ky v roce nejen  pro  děti,  ale 
i pro do spě lé. Pra cov ní ci jí del ny pře jí všem krás né prožití svát -
ků vá noč ních a mno ho štěs tí a zdra ví v no vém roce. Na po sle dy
vám uva ří me 19. 12. 2014 a v no vém roce se opět pus tí me do
va ře ní 5. led na 2015.

Pro zpes t ře ní va še ho jí del níč ku při klá dám re cept na těs to vi -
ny se šun ko vou omáč kou:

300 g va ječ ných těs to vin
0,2 l  sme ta ny ke šle há ní
200 g sýru na strou há ní
150 g du še né šun ky
50 g más la
sůl, ze le ná petrželka, 
ze le ni na na oz do bu
 

Na más le osmah ne me na drob no na krá je nou šun ku, za li je me
sme ta nou a při ve de me k varu, při dá me po lo vi nu na strou ha né ho
sýra. Těs to vi ny uva ří me podle ná vo du na sáč ku, sce dí me a smí chá -
me se šun ko vou omáč kou. Těs to vi ny po sy pe me zbyt kem sýra,
oz do bí me petržel kou a ze le ni nou na krá je nou na nud lič ky.

Dobrou chuť!

Za minulostí Země

Lyra je sta rý drn ka cí hu deb ní ná stroj, ale taky je to pě vec ká
sou těž pro odvážné ško lá ky zpě vá ky. Každým rokem se ko na la
ve Vé mys li cích, kde má své ko ře ny a svou ře di tel ku - paní uči -
tel ku Mgr. Dag mar Če pe ro vou. Sou těž má ně ko lik ka te go rií
podle věku. Každý za zpí vá svou pí seň a od bor ná pě ti člen ná po -
ro ta vý ko ny ohod no tí. Jed ním z po rot ců je zná má po pu lár ní
osob nost, na kte rou se vždy všich ni těší. 

Le tos pro bí hal již XVI. roč ník a tím to vzác ným hos tem byl
zpě vák Pa vel Call ta. Vše pro bí há na vy so ké úrov ni a s vý her ci
každé ka te go rie je v dal ším roce uspo řá dán kon cert za do pro vo -
du živé hud by ka pe ly Dre ams. Při jet pod po řit své spo lužáky na
je viš ti ki no sá lu v Mo rav ském Krum lo vě mo hou tak zá klad ní
ško ly i ve řej nost.

Ten to rok Lyra změ ni la mís to i den ko ná ní. Pro běh la ve spo -
lu prá ci s MěKS Mo rav ský Krum lov, ko na la se v so bo tu mís to
ob vyk lé ho pra cov ní ho dne a z vé mys lic ké tě lo cvič ny se pře nes -
la do sálu v Rak ši cích. Takže ro di če i spo lužáci své zpě váč ky
moh li do pro vo dit a fan dit. 

Ol bra mo vic ká ško la vy sla la do boje Adél ku Pe ší ko vou,
Vik tor ku Be ne šo vou, Ven du Ko ší ko vou a Pe pí ka Práš ka.
Všich ni zpí va li úžasně a taky skli di li vel ký úspěch. Adél ka si
při vez la ve své ka te go rii z 21 sou těžících čtvr té mís to a Pe pík
ob sa dil z šest nác ti dětí mís to dru hé. Gra tu lu je me jim ke krás né -
mu umís tě ní a dě ku je me za vý bor nou re pre zen ta ci ško ly. Pro
vás ješ tě jed nou vy stou pí a za zpí va jí na květ no vých osla vách
v tě lo cvič ně ZŠ.

http://www.hvezdarna.cz
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Život ní ju bi lea
(le den  -  bře zen  2015)
No vot ný Ma těj         82  let
Ju de xo vá Dra ho mí ra   83  let 
Dou bek Pa vel          70  let
Br ník Mi ro slav           75  let
Ka me ní ko vá Mar ta 75  let 
Ho la so vá Vik to rie      88  let
Šte fa ni ko vá Bran ka    80  let
Hejda Lu bo mír        83  let
Ira no vá Mi lu še          80  let
Slá mo vá Ma rie          82  let
Žáko vá Ma rie          85  let
Sva tuš ko vá An to nie   84  let 
Zemřelí
Štrauch Lu bo mír
Ma t ri ka

Pod ma t rič ní úřad Ol bra mo vi ce spa -
dá 5 obcí. Za rok 2014 bylo za evi do vá no
11 úmr tí a 14 sva teb.

Akce v ob řad ní síni - ví tá ní dětí
V le toš ním roce bylo uví tá no cel kem

10 dětí.  
V so bo tu 7. červ na 2014 se do sta vi lo

do ob řad ní síně spo lu s ro di či 8 dětí, a to:
Ema Vo ta vo vá, Ve ro ni ka Ple va čo vá,
Sa mu el Kra to chví la, Na tá lie Kra to -
chví lo vá, Voj těch Do mis, Jan Blá ha,
Kryš tof Če pe ra a Bar bo ra Mi kul co vá.

V so bo tu 1. lis to pa du byly slav nost -
ně  uví tá  ny 4 dět i ,  a  to : Ště  pán
Roz ma hel, Mi chal Or lí ček, Sa mu el
Ka to lic ký a Ště pán Gau can.

Radmila Hyblerová,
matrika a ev i dence osob

Společenská 
kronika

Kaňka o.s. informuje
Jak jsem s Kaň kou chy tal pstru hy

V ne dě li 16. lis to pa du jsem se já a dal ších asi še de sát dětí vy dal na pstru hy. To totiž 
není jen tak. Při pra vit udi ce hned, jakmi le je na jdu, dob ře pro mys let návna du, takže
za jít do ob cho du pro chle ba, pro ku ku ři ci, a tře ba taky na pole pro čer vy a pro žížaly.
Při pra vit tep lé ob le če ní a po řád né boty, co kdy bych lo vil i ru ka ma!? Pak na jít vhod -
nou ná do bu, ve kte ré si ty gi gan tic ké úlov ky po ne su domů. Na ko nec ne smím za po me -
nout na ko ře ní, sůl a by lin ky, aby z toho pstru zi na pán vi taky něco měli… Děv ča ta
z Kaň ky uva ři la čaj, sva řák a roz dá va ly se i pár ky k opé ká ní. Komu byla zima, mohl se
u ohýn ku za hřát i baš tit. Do kon ce ně kte ré děti ulo vi ly i zla tou ryb ku! Ne mlu vi la, přá ní 
ne spl ni la, ale nadše ní, údiv a ob rov skou ra dost při nes la. Malé pře kva pe ní bylo při pra -
ve no na zá věr, kdy jsme spo leč ně roz sví ti li ně ko lik lam pi o nů štěs tí a po sla li je po vě t -
ru k Ježíš ko vi.

Rádi by chom po dě ko va li všem za účast a za pří spěv ky, kte ré na jdou využití při
dal ších ak cích. 

Za čí ná ad vent 2014
Celý po sled ní lis to pa do vý tý den mno zí po slou chá me otáz ky: Kdy už ko neč ně bu -

dou lam pi o ny? Ko li krát se ješ tě vy spím a bu dou lam pi o ny? 
Tak už je to tady. V ne dě li 30. lis to pa du po pad ne me lam pi o ny, roz sví tí me

a vyrážíme do ulic. Le tos jsme se se šli na
place u ob cho du. Možná jste nás vi dě li.
Spous ta světý lek do pro vá ze la za do pro -
vo du mu zi ky z roz hla su prů vod dětí a ro -
di čů po celé ves ni ci. U ško ly se děti moh ly 
ob čer stvit ča jem a per níč ky a na do spě lá -
ky če ka lo něco os třej ší ho. Děti z pě vec ké -
ho sbo ru za zpí va ly ně ko lik ob lí be ných
vá noč ních pís ní, kte ré měly při blížit at -
mo sfé ru blížících se nej krás něj ších svát -
ků v roce. Mno zí se o prv ní ad vent ní
ne dě li rádi po tka li, po po ví da li, za smá li
nebo za vzpo mí na li a z toho máme vel kou
ra dost.  

Žáci naší ško ly si pro vás při pra vi li
řadu vý rob ků, kte ré jste moh li zhléd nout
po ce lou dobu v prostorách školy na
prodejní výstavce a za symbolickou cenu 
si některý odnést na památku domů.

Vážení a milí, pře je me vám všem
krás né svát ky plné po ho dy a štěs tí a do
dal ší ho roku hod ně zdra ví a úspěchů.

o. s. Kaňka
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Zprá va o čin nos ti
TJ Ol bra mo vi ce - od díl ko pa né

O ví ken du 8. - 9. 11. 2014 byla ode hrá na po sled ní fot ba lo vá utká ní pod zim ní čás ti
sou těžního roč ní ku 2014/2015 ří ze ná Okres ním fot ba lo vým sva zem Zno jmo. Pro
naše fot ba lis ty a tre né ry na sta la zim ní pře stáv ka, kte rá slouží k od po čin ku a na brá ní 
no vých sil do ná roč né jar ní pří pra vy nut né k úspěš né mu účin ko vá ní ve dru hé po lo vi -
ně roč ní ku. Jak si ved la naše mužstva v ode hra né čás ti a jaká můžou být je jich a naše
(di vá ků) oče ká vá ní na jaře se po dí vá me ve struč ném hod no ce ní.

Jis tě bu dou všich ni pří z niv ci ol bra mo vic ké ko pa né spo ko je ni s tím, že  na ším ne j -
ůspěš něj ším mužstvem pod zi mu je A - mužstvo do spě lých. V ta bul ce III. tří dy sk. B
za u jí má 2. mís to za ve dou cí mi Božice mi, na kte ré ztrá cí 4 body. Ze 14 ode hra ných zá -
pa sů 10 x vy hrá lo, 1x re mi zo va lo a 3x od chá ze lo z hřiš tě poraženo. Zís ka lo tak 31 bodů. 
Vstře li lo 53 bra nek, což je nej ví ce ze všech mužstev a obdrželo 21. Zpo čát ku sou těže se
da ři lo střel cům, po 5. kole 32 vstře le ných bra nek, což je prů měr 6,4 na zá pas (re kord ní
vý sle dek Ol bra mo vi ce - Hor ní Kouni ce B 14 : 3) ke kon ci ja ko by do chá zel střel ný
prach. Vý raz ně se  o po čet bra nek po sta ra li hlav ně Ka mil Los kot - 17 a Ma rek Svět lík -
14, da ři lo se i Ra di mu Če pe ro vi. Ne být pokažených po sled ních zá pa sů, moh lo být po -
sta ve ní A mužstva ješ tě lep ší. Teď to mu sí me vzít jako vý ho du, že bu de me v jar ní čás ti
roč ní ku úto čit na pr ven ství v sou těži z dru hé ho mís ta a tím tře ba i na po stup do okres ní -
ho pře bo ru. Vý bor TJ se snaží vy tvo řit ma te ri ál ní pod mín ky zejmé na ve spo lu prá ci
s Úřa dem městy se Ol bra mo vi ce, kte ré jsou ur či tě na úrov ni pře bo ru, stej ně tak po sí le ní
ká d ru - Da niel Kraus a dal ší po sí le ní na zvý še ní hráč ské kon ku ren ce je v jed ná ní. Kdo
se o tuto pro ble ma ti ku za jí má více, než jen nad skle ni cí pě ni vé ho moku, (nic ve zlém,
i to je po tře ba), ví, že ná kla dy na čin nost TJ jsou ne ma lé, stej ně tak kva lit ní hráč na ur či -
té úrov ni něco sto jí. Aby tyto pe ní ze byly účel ně vy na klá dá ny, jsou sta no ve ny cíle, jako
je ma xi mál ní pod po ra mlá dežnic kých ka te go rií, údržba a v po sled ní době i ob no va na -
še ho spor tov ní ho are á lu. Měl by být ale sta no ve ný i vý sled ko vý cíl. Mys lím si, že každý 
fot ba lis ta na stu pu je na tráv ník s tou hou vy hrát, ne vždy se to musí po da řit a ani to není
nej nut něj ší za každou cenu. Ně kdo může ar gu men to vat, že na naší úrov ni ni kdo z nás
není pro fe si o nál a hra je dej me tomu…pro ra dost z fot ba lu. Stej ně si ale mys lím, že cíl,
kte rý chce me do sáh nout a po tom sa mo zřej mě udržet, by měl být dán. Pro tože vý klad ní
skří ní ol bra mo vic ké ko pa né je A mužstvo, pak by cí lem na še ho snažení mělo být vy ko -
pat a po tom udržet okres ní pře bor. Vý bor TJ se na tom zce la shod ne, ale své by si k tomu 
měli říct i hrá či, na je jichž vý ko nech a vý sled cích bude záležet nej víc .Ide ál ní pří ležitost
k tomu bude na val né hro ma dě Tě lo vý chov né jed no ty Ol bra mo vi ce, kte rá se bude ko -
nat 21. 2. 2015 v hos tin ci Pod věží.

Vrá tím se ale k hod no ce ní ode hra né čás ti sou těže. Dru hým na ším nej úspěš něj ším
mužstvem je sym bo lic ky mužstvo pří prav ky. Zúro ču je se po cti vá a kva lit ní prá ce tre -
né rů a v nejmlad ší ka te go rii nám vy růs tá možná naše bu douc nost. V okres ní sou těži
sk. C ode hrá la pří prav ka 12 utká ní, z toho 7 vy hrá la, 3 re mi zo va la a 2 x pro hrá la,
Svým sou pe řům na stří le la 71 bra nek a obdržela 55, což zna me ná zisk 24 bodů
a 3. mís to v ta bul ce. Po kud se po da ří udržet na stou pe ný trend, zá jem dětí a ro di čů, pak
mo hou být vý sled ky po stu pem času ješ tě lep ší.

B mužstvo hra jí cí IV. tří du sk. B také sta bi li zo va lo svou vý kon nost a v po lo vi ně
roč ní ku ob sa di lo pěk né 5. mís to v ta bul ce se zis kem 19 bodů. Ze 13 zá pa sů 6 x vy hrá lo 
a stej ně tak 6 x pro hrá lo, 1 x uhrá lo re mí zu, se skóre 24 : 27.

Mužstvo do ros tu hra jí cí okres ní pře bor ode hrá lo v sou těži 11 zá pa sů, ze kte rých
2 vy hrá lo a 2 re mi zo va lo, zís ka lo tak 8 bodů, zby lých 7 utká ní pro hrá lo. Se skóre
14 : 61 uza ví rá 12. mís tem ta bul ku okres ní ho pře bo ru.

Mužstvo žáků hra jí cí okres ní sou těž sk. B zís ka lo z ode hra ných 8 zá pa sů pou hý
1 bod za re mí zu, zby lá utká ní pro hrá lo. Vstře li lo 7 bra nek, obdrželo 44, což zna me ná
rov něž po sled ní 9. mís to v ta bul ce. Tady je hod no ce ní těžké, neboť ani vý bor TJ nemá 
čis té svě do mí při ře še ní ve de ní zejmé na mužstva do ros tu a má do jar ní čás ti sou těže
co na pra vo vat.

V zim ní pře stáv ce v no vém roce 2015 čeká hrá če "ob lí be ná"zim ní pří pra va, kte rá
slouží hlav ně k na brá ní fy zic ké kon di ce .Nás funk ci o ná ře čeká schů zo vá ní a do hro -
ma dy nás všech ny čeká pří pra va a ko ná ní 9. spor tov ní ho ple su - 28. 2. 2015 - hra je
Duo Fan tas tic. V plá nu je také pře stav ba prostor kan týny, vy ře še ní ne vy ho vu jí cích
prostor pro roz hod čí a hod ně prá ce nás čeká v sou vis los ti s na po je ním na bu dou cí no -
vou ka na li za ci.

Na zá věr ješ tě po dě ko vá ní všem pří z niv cům tě lo vý chov né jed no ty, všem spon zo -
rům za je jich pří spěv ky na naši čin nost, di vá kům za je jich pří zeň a osob ní po dě ko vá ní
ostat ním čle nům vý bo ru za spo lu prá ci. A do no vé ho roku spor tov cům hod ně spor tov -
ních úspě chů a vám všem pev né zdra ví, štěs tí a lás ku.

   tesy

Po hyb oby va tel
 + statistika

K 1. 1. 2014 bylo k tr va lé mu po by tu
v městy si hlá še no 1095 oby va tel.

Do 10. 12. 2014 se při hlá si lo 30  oby -
va tel a od hlá si lo 10 oby va tel.

Na ro di lo se  10  dětí  a ze mře lo 5  na -
šich ob ča nů.

Tr va lý po byt v městy si si na jiné čís lo 
po pis né změ ni lo 10 osob.

K 10. 12. 2014 máme 1120 oby va tel.

Oby va te lé dle po hla ví: 
l po čet mužů: 580 (52%) 
l žen: 540 (48%)

Vě ko vé roz ložení oby va tel:  
l do spě lí: muži: 474 (42%) 

            ženy: 441 (39%)  
l děti: 205 (18%).

Vě ko vé roz ložení dětí: 
l do 7 let věku 73 (36%) 
l od 7 do 15 let 93 (45%) 
l od 15 do 18 let 39 (19%)

Po čet manžel ských dvo jic: 
l cel kem 262, 

z toho manželé s dět mi: 165 
a manželé bez dětí: 97

Ro di ny dle po čtu dětí: 
l bez dětí 698 (62%) 
l 1 dítě 152 (14%) 
l 2 děti 210 (19%) 
l 3 děti 51 (5%) 
l 4 děti 9 (1%)

Prů měr ný věk oby va tel je 39 let.
V roce 2015 bude mít věk  80 a výše cel -
kem  30  osob, z toho:

80  let  =  3  oso by
81  let  =  3  oso by
82  let  =  5  osob
83  let  =  6  osob
84  let  =  2  oso by
85  let  =  3  oso by
86  let  =  2  oso by
87  let  =  3  oso by
88  let  =  2  oso by
90  let  =  1  oso ba

Radmila Hyblerová,
matrika a ev i dence osob


