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Vážení spoluobčané, 
do konce února jsme podávali několik 

žádostí o dotace na naše stavební záměry. 
Na Ministerstvu kultury máme poda-

nou žádost o podporu na výměnu vstup-
ních dveří do restaurace Pod věží. Celá 
budova radnice je památkově chráněný 
objekt a proto musíme postupovat dle 
závazných požadavků památkářů. Výmě-
na dveří bude i na venkovním schodišti 
do věže. Při obou akcích musíme dodr-
žet zásadní požadavky památkářů, jako 
je třeba material, z kterého budou vrata 
i dveře vyrobeny, skladba prken, barva, 
tvar. Musí být doplněny dobovým ková-
ním, které si budeme muset nechat vy-
robit na zakázku uměleckým kovářem. 
Výměna obou vstupních dveří bude pro-
vedena do konce července tohoto roku. 

Další žádost, kterou jsme podáva-
li, byla žádost o dotaci na rekonstrukci 
dětského hřiště za domem služeb. Celý 
prostor dětského hřiště bude zcela jiný, 
než doposud. Podle požadavků hygienic-
ké stanice bude dětské hřiště doplněno 
o takzvané pítko, aby se děti mohly napít, 
nebo si umýt ruce. 

Bude doplněna zeleň, hřiště bude vy-
baveno novými prvky jak pro děti, tak 
pro dospělé. Projekt počítá s výměnou 
oplocení, vstupní brány a výstavbou pří-
střešku. Realizace tohoto projektu začne 
po vyjádření a získání dotace. 

V době prázdnin máme nachystá-
no spoustu práce na naší základní škole 
a mateřské škole. V minulosti jsme podá-
vali neúspěšně žádost o dotaci na rekon-
stukci odborné učebny. V našem případě 
se jednalo o odbornou učebnu chemie. 
V současnosti je stav odborné učebny ne-
uspokojivý. Proto jsme se rozhodli, s vede-
ním základní školy, rekonstrukci učebny 
provést vlastními prostředky, tj. městyse 

Olbramovice a prostředky z investičního 
fondu základní školy. Rekonstrukce učeb-
ny bude dosti složitá a náročná. Opravovat 
se bude úplně vše a jak se říká od podlahy. 
Bude se provádět rekonstrukce elektroin-
stalace, budou provedeny nové rozvody 
vody a kanalizace, výměna podlahy, uči-
telský stupínek, žáci dostanou nové lavice, 
židle a bude vyrobeno pracoviště, které 
bude sloužit k různým pokusům a ukázkám 
při výuce chemie. Sociální zařízení v příze-
mí a prvním patře na škole bude doplněno 
o rozvod teplé vody. Dlouholetým problé-
mem na základní škole byla neexistence 
oddělených kabin pro chlapce a dívky pro 
převlékání na hodiny tělesné výchovy. Je 
vypracovaný stavební projekt a  požádáno 
o stavební povolení na výstavbu těchto ka-
bin nad stávající tělocvičnou. Kabiny mají 
vlastní sociální zařízení a sprchy. 

V mateřské škole budeme rekonstru-
ovat venkovní oplocení včetně nového 
základu a úpravu chodníku do objektu 
školky a školní jídelny. Bude se jednat 
o takzvaný bezbariérový přístup. Současné 
schůdky při vstupu z místní komunikace 
budou zrušeny a chodník naváže na stáva-
jící přístupový chodník z ulice. Oplocení 
se dobuduje v areálu školky tak, že bude 
odděleno dětské hřiště od školní jídelny 
a  vstupu do mateřské školky. Trošku se 
nám tím zmenší pískové hřiště, ale to jistě 
nebude překážkou. 

Na úřadě městyse jsme vybudovali 
nový přístřešek pro kola, který bude slou-
žit jak zaměstnancům úřadu, tak i veřej-
nosti. 

Městys Olbramovice zadal požadavek 
na vypracování pasportizace dopravního 
značení a bezpečnostních prvků silniční 
dopravy na místních i státních komuni-
kací v intravilánu městyse. Tímto chci jen 
upozornit, že někteří občané nerespektují 

zákaz vjíždění a stání těžkých dopravních 
automobilů v městysi. Po doplnění značení 
a příkazových značek se při jejich nedodržo-
vání bude žádat Policie ČR o spolupráci při 
jejich dodržování. Nikomu nebyla udělena 
výjimka. Je spousta občanů, kteří si právě 
na nerespektování a vjíždění těžkých vozidel 
do městyse ztěžují. Auta jsou odstaveny na 
různých místech, jako je třeba veřejná ze-
leň, na místních komunikacích, které nejsou 
konstruovány na takovou zátěž, nebo i čás-
tečně na chodnících a tím dochází k jejich 
poškozování. 

Vážení spoluobčané přeji Vám krásné 
a klidné prožití velikonočních svátků a bo-
hatou pomlázku. 

H.R.
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Základní škola
Slavnostní polonéza

25. 1. 2019 -  datum, které bylo jedním 
z nejzásadnějších dat v tomto školním roce. 
Naším úkolem totiž bylo na něj nacvičit 
a zatančit slavnostní polonézu.

 Přípravy započaly už na konci osmého 
ročníku, kdy jsme se všichni začali pomalu 
seznamovat s  tím, co nás čeká a jako malí 
od prvních „krůčků“ se začali učit nové, 
pro některé doposud neprobádané aktivity. 
Postupně jsme utvořili páry, a jakmile byla 
absolvována akce tzv. přechod tělocvičny, 
začala nám paní učitelka Bognerová vy-
mýšlet choreografi i na krásnou písničku 
Never enough z fi lmu Největší showman. 

Všechno probíhalo, jak mělo (když ne-
počítáme napadesátkrát pošlapané boty, 
málo času a bolavé všechno) a před Vánoci 
jsme poprvé odtančili celý tanec od začátku 
až do konce. Pak už se jen pilovalo a upra-
vovalo a po naší předpremiéře v Bohuticích 
nastal ten den…

Už od rána většina z  nás myslela na 
to, jak to všechno dopadne (tedy alespoň 
já). Ještě dopoledne jsme si šli na poslední 
zkoušku, no a v osm hodin večer už jsme se 

všichni sešli už jako princezny a jejich prin-
cové ve slavnostním vínovo-bílém oblečení 
a mohlo všechno vypuknout.

Po malém zpoždění, po úvodním pro-
slovu pana ředitele a uvedení nás paní uči-
telkou jsme započali naše dlouho připravo-
vané kouzelné vystoupení a propluli jsme 
tanečním parketem až na konec, kde jsme 

si ještě s  našimi dojatými rodiči zatančili 
úvodní valčík. 

Celý večer byl nádherný, okouzlující 
a výjimečný, jen mě mrzí, že už skončil, pro-
tože bylo úžasné dokázat něco s naší skvělou 
partou, a to něco se nám podle našeho ne tak 
skromného názoru, moc povedlo.

Iveta Bognerová

Společenské taneční vystoupení 
V pátek 25. 1. 2018 nás deváťáky čekal velký den, plný trémy, 

na který jsme se připravovali více než půl roku. Bylo to slavností 
předtančení polonézy na školním plese. 

Už od rána nás paní učitelka vzala naposledy trénovat, vychytat 
nějaké maličkosti, aby večerní tanec byl dokonalý. Po tříhodino-
vém zkoušení jsme se pomalu rozcházeli domů. Celé odpoledne 
pro mě bylo hektické a pomalinku stresující. Po návštěvě kadeřni-
ce začalo teprve to nervózní čekání a chystání. 

Sraz jsme měli v 19:30 v hospodě U Matesa, kde jsme si napo-
sled vyzkoušeli, jak nám to jde. 

A poté už jsme jenom čekali, až to vypukne. Mezitím jsme se 

fotili a taky zpívali písničky na odreagování. V osm hodin pro nás 
přišel Pan ředitel, že je čas. V ten moment jsem se úplně roztřásla 
a bylo mi na omdlení, tak velkou trému jsem ještě nikdy neměla, 
ale už nešlo ani o kousíček couvnout. Po úvodní řeči a přivítání 
jsme šli na to. 

Myslím si, že se nám to moc povedlo, i když to ze začátku vy-
padalo beznadějně. Ale jsme šikulky a zvládli jsme to. Po odtan-
cování jsme si zatancovali i s našimi tatínky a maminkami. Volná 
zábava mohla začít, kde jsme chvíli mohli být a rozjet to na taneční 
parketě. 

Nikola Gigimovová
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Polonéza
V listopadu jsme se začali pečlivě připravovat na polonézu. Na 

začátku si někteří mysleli, že to nejde nacvičit za 3 měsíce, tak aby 
bylo všechno perfektní. 

Taky že jsme měli před sebou plné ruce práce. Holky si hledaly 
šaty a boty, kluci zase košile, kalhoty a taktéž boty. Před Vánoci 
jsme se s holkami dohodly, že si objednáme z internetu stejné šaty 
na vedlejší plesy. Nakonec nám šaty nedorazili včas, takže jsme na 
plese v  Bohuticích každá měla jiné šaty. Z  internetu si dokonce 
i kluci objednali kšandy a motýlky. Tentokrát aspoň dorazili včas.

12. ledna jsme odtancovali náš první ples v Bohuticích. Zane-
dlouho se tančili v Olbramovicích. Hlavní ples se konal 25. ledna. 
Před tančením nás přepadli paparazzi. Po dotančení obou plesů jsme 
sklidili ohromný potlesk a dostali jsme oplatek a pitíčko. V únoru 
tančili i v Branišovicích a opět jsme byli náležitě odměněni.

Před všemi plesy jsem byla nervózní, ale jakmile jsme dotančili, 
všechna nervozita ze mě spadla. Myslím, že náš tanec se všem líbil.  
Zato musím poděkovat naší skvělé třídní učitelce. Na plese jsem se 
dobře bavila. Děkuji všem, co se mnou na plese trávili čas.

Kristýna Hábová

Když jsem se přestěhovala k taťkovi, zjistila jsem, že na konci 
9. ročníku budu muset tančit polonézu. Trošku jsem se lekla. Ze 
začátku jsem říkala, že tancovat nechci a tancovat nebudu. Na radu 
tety, jsem si vše rozmyslel, protože u nacvičování byla velká sranda 
a bylo vše dobré. Musím konstatovat - měla pravdu….

Po první hodině v tělocvičně jsem se styděla, protože mi dělá 
problém jakkoliv se vyjadřovat i pohybově a nejvíc jsem se bála, že 
se to nenaučím. První hodinu jsme zkoušely jen kroky, ale pak to 
začalo…. Tancovali jsme v párech.

Při první polonéze v Bohuticích jsem se hodně styděla, byla 
tam spousta lidí, ale nebylo to tak hrozné jako v Olbramovicích, 
kde jich bylo mnohem více a ještě ke všemu mě tam skoro všich-
ni znají. Měla jsem velkou trému, což poznal tanečník, se kterým 

jsem tancovala po našem tanci místo taťky, neboť taťka netančí.
Plesové dovádění se spolužáky jsem si neskutečně užila, byly 

jsme tam pořád na parketě. Ani bych do Toma neřekla, že vydrží 
tancovat tak dlouho. Byla tam sranda a jsem opravdu moc ráda, že 
mi to teta kdysi rozmluvila, protože měla pravdu.  

Byl to můj nejlepší den v mém životě… 
Na tu poslední polonézu v Branišovicích jsem se těšila, ale i ne-

těšila… a to z toho důvodu, že to byla poslední polonéza… Posled-
ní pochvala patří mému spolutanečníkovi Vladimíru Dvořákovi 
a moc děkuji, že do té polonézy se mnou šel.

Kamila Jedličková

Zvykem ve škole v Olbramovicích je, že žáci deváté třídy tancu-
jí polonézu nejen zde, ale i v okolních vesnicích. Hlavní událostí je 
školní ples v Olbramovicích.

Nacvičovat jsme začali v říjnu každý pátek dvě hodiny. Ze za-
čátku nám to moc nešlo, ale postupem času jsme se zlepšovali.

První vystoupení jsme měli 12. 1. v Bohuticích na Hasičském 
plese. Před námi tančili hasiči. Jejich vystoupení bylo hezké a nám 
to dodalo odvahu. Polonézu jsme odtančili s úspěchem.

Hlavní polonéza se konala 25. 1. v Olbramovicích na školním 
plese. Tato polonéza byla pro nás nejdůležitější. Všichni jsme byli 
oblečeni společensky a elegantně. Před zahájením polonézy nám 
naši taneční partneři dali kytku na ruku, pan ředitel měl proslov 
a po proslovu jsme nastoupili na taneční parket my. Na začátku 
našeho tance nás paní učitelka představila.

Po konci po velkém aplausu jsme tančili se svými rodiči. Celý 
večer jsem si užila, ačkoliv jsem byla nervózní, jak to dopadne.

Další vystoupení proběhlo 16. 2. v Branišovicích a i tam jsme 
měli úspěch jako na předešlých plesech.

Při nacvičování polonézy jsem si to užila a zavládl v nás týmový 
duch. Na polonézu budu mít celoživotní vzpomínku.

Eva Tocháčková

Činnost školy
Vstupem do nového roku 2019 začalo 

žákům i učitelům období, na jehož konci 
bylo vyhodnoceno chování, školní docház-
ka a prospěch dětí za první pololetí. 

Kromě plnění úkolů souvisejících s vý-
chovně vzdělávacím programem je školní 
život pravidelně doplňován mimoškolními 
akcemi.

 3. a 5. ročník začal s výukou plavání, na 
kterou jsme požádali kraj o dotaci na do-
pravu. Rodiče mohou být rádi, dotaci jsme 
dostali.  Leden probíhal v duchu příprav na 
ples ÚM a SR při ZŠ, který se uskutečnil 
25. 1. 2019. Vystoupili na něm i naši žáci, 
kteří pod vedením paní učitelky Bognerové 
ples zahájili. Tento ples se po všech strán-
kách vydařil. Předtančení se uskutečnilo 
i na plesech v okolních obcích. 19. 2. odjeli 
žáci na lyžařský výchovně výcvikový kurz. 
V únoru by li žáci 8. a 9. ročníku proško-
leni v  zásadách   1. pomoci. Žáci úspěšní 
ve školních kolech soutěží se zúčastnili 

olympiád ve Znojmě. Naše děti pravidelně 
jezdí na divadelní představení do Znojma, 
v tomto období zhlédly i hudební pořad ve 
škole.  Základní škola pořádá také společné 
akce s mateřskou školou. 

Velkou pozornost věnuje škola vzdě-
lávání učitelů, nadaným žákům i žákům 
s poruchami učení. Učitelé navštěvují vzdě-
lávací semináře a setkávají se na metodic-
kých schůzkách s  učiteli z  okolních obcí. 
Od února je naše škola zapojena do pro-
jektu Šablony II, který navazuje na před-
chozí projekt Šablony I a je opět zaměřen 
na zlepšení podmínek vzdělávání. Dalším 
projektem na naší škole je projekt Ovo-
ce do škol, díky kterému dostávají všichni 
žáci zdarma každý týden jiný druh ovoce. 
Na škole máme zřízeno Školní poradenské 
pracoviště. 

V dubnu proběhl zápis dětí do 1. roční-
ku, kam přišlo 24 zájemců, ale někteří rodi-
če žádají pro děti odklad. V dubnu většina 

žáků devátého ročníku absolvuje přijímací 
zkoušky na střední školu.

Škola se v současné době zaměřuje 
na úpravu okolí školy, hřišť, připravu-
jeme také květnové kulturní progra-
my. Chystáme Den Země, zápis do MŠ, 
Den Matek, zúčastníme se i fotbalových 
turnajů v  Olbramovicích a ve Znojmě. 
Největší akcí na základní škole ale bude 
renovace učebny chemie, fyziky na jejíž 
provedení jsme žádali dotaci. Ani krizo-
vý stav učebny a zapojení školy do pro-
jektu IROP nepomohly k  získání této 
dotace. Zastupitelstvo se proto dohodlo, 
že učebnu opravíme z  vlastních zdro-
jů. Z  tohoto důvodu bude   školní rok 
na základní škole ukončen dříve, neboť 
od 20. června zde začnou stavební prá-
ce.  Rodiče budou o všem informováni 
na třídních schůzkách. V červenci bude 
opraven plot u MŠ. 

Mgr.Ladislav Ruibar
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Druháci v knihovně
V  měsíci březnu navštívili druháci krumlovskou knihovnu 

hned 2x. 5. 3. jsme měli masopustní dílničky – děti zhlédly krátký 
fi lm o tradicích a vyrobily si masky. První návštěvu jsme zakončili 
posezením v  cukrárně. 12. 3. jsme absolvovali besedu se spisova-
telem Janem Opatřilem. Od tohoto mladého a vtipného spisovatele 
máme v naší školní knihovně pohádkovou knihu Příběhy kapříka  
Metlíka.  Spisovatel nám  do našich knih napsal věnování a děti si 
také zakoupily  záložky a odznáčky. Obě akce se všem moc líbily.  

 Mgr. Dana Petrlová

Jarní tvoření ve školní družině
I když pohled z okna pravému jaru  zatím neodpovídá a počasí 

občas zazlobí, v naší družině nezahálíme. Povídáme si  o jar-
ních  zvycích, jarní rovnodennosti a svátcích jara.
 Děti vyráběly jarní koláž, která se jim velmi podařila a také z ní 

měly velikou radost. 
V březnu jsme se s dětmi věnovali nejen jarním činnostem, ale 

především děti vyráběly drobné dárky k zápisu do 1. třídy.
Jaro nevítáme jen kreativitou, ale i zpěvem. Děti obou oddělení 

školní družiny pilně nacvičují své vybrané písničky, protože se v příš-
tích dnech zúčastní hudební soutěže „Superstar“, na kterou se moc těší.

Je vidět, že čas strávený v družině děti baví a mají radost ze své-
ho tvoření.

Bc. Zdenka Svobodová, družina

Jak začali s Ozoboty
Už ten pokrok dorazil i k nám! Poří-

dili jsme si totiž několik robotků Ozobot 
Bit a zkoušeli jsme s žáky 8. a 9. ročníku, 
co umí, co s nimi umíme my.

Co Ozobot umí?
Jezdit po čáře a měnit barvu. Na 

spoustu zábavy a legrace to úplně stačí. 
Podstatnější je, jak tyto vlastnosti využít 
k řešení úkolů a v jakém prostředí je ře-
šit. Buď můžeme nechat rozhodování na 
náhodě nebo robota řídíme barevnými 
kódy, popř. mu sestavíme program.

1. krok – fixy a papír
Určitě první stupínek, který nejde 

minout a který dovede žáky dobře na-
startovat. Na papír stačí malovat své 
čáry, tedy své bludiště a Ozobot už jede. 
Zvládli by to i nejmenší, klidně i před-
školáci. Ti větší, když dostanou tabulku 
s kódy, sami bez velkého vysvětlování 
začali Ozoboty zrychlovat, otáčet apod.

Co nás zlobilo?  Jednoznačně fixy. 
Nakreslit všechny ty kódy tak, aby se 
jednotlivé barvy nemíchaly v  jinou, byl 
někdy problém. Takže jsme nijak zvlášť 
neřešili použití kódů, buď se to povedlo 
nebo ne, důležité bylo, že se všichni ba-

vili a seznámili se touhle novou hračkou.
Co se líbilo?  Vlastně úplně všechno. 

“Wow efekt” byl obrovský.
2. krok – řešení úkolů
Po tom, co si všichni Ozobota osahali, 

jsme přešli k řešení úkolů. Ozobot mu-
sel procházet bludištěm, projíždět města 
v daném pořadí apod. Žáci měli k dispo-
zici všechny kódy a museli se tedy sami 
rozhodnout, které a kde použijí. Muse-
li tedy více přemýšlet a prvotní nadšení 
u některých začalo polevovat.

3. krok – vlastní programování
Ozobot může jezdit i bez čar 

na papíru. Je možné mu připra-
vit program v prostředí  Ozob-
lockly a ten do něj nahrát. Na se-
známení s programováním jsme 
využili výukové lekce na http://
games.ozoblockly.com/. Využili 
jsme Shape Tracer a Shape Tra-
cer 2. Opět stupňované úlohy – 
první sada využívá jen sekvence 
a v druhé sadě je použití smy-
ček. Obě sady simulují pohyb 
Ozobota přímo na obrazovce, 
ale dají se i do Ozobota nahrát. 
Každý procházel řešení svým 

tempem a podle svých schopností. Škoda, 
že výukových lekcí nebylo na stránce víc.

Na závěr ti nejvytrvalejší opět řešili 
úkoly typu BLUDIŠTĚ, přesouvali „be-
dýnky“ apod.

Co zlobilo?  Vlastní programování 
bylo úplně v pohodě, někteří žáci si do-
konce ujasnili, kde mají pravou a kde 
levou ruku.  Někdy se nám nedařilo ně-
kde nahrávat do Ozobotů programy. 

Myslím, že je to jedna z nejlepších 
věcí, kterou jsme v poslední době poří-
dili.

Mgr. Ivana Vaculíková
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Jaro v 1. třídě
Roční období plné sluníčka  a kvetoucích stromů prvňáčci při-

vítali výrobou tulipánků, kterými pak obdarovali seniory nejen 
v naší obci, ale i v Domově pro seniory Mitrov.

Daniel Hybler se zúčastnil recitační soutěže v Miroslavi, jeho 

Krajské kolo soutěže v souborové hře na zobcovou flétnu
Dne 19. 3. 2019 naše fl étnové kvarteto ve složení Anna Neča-

sová, Anna, Bognerová, Iveta Bognerová a Bára Kloudová vyrazilo 
do Boskovic na krajské kolo, do kterého jsme se probojovaly přes 
vítězství ve školním a okresním kole, jež se konalo ve Znojmě.

Vyrazili jsme dvěma vozidly v  6:45 z  Moravského Krumlova 
směr Boskovice.  Po příjezdu nám byla přidělena učebna č. 21 b) 
a upsaly jsme se o svačinu - byla moc dobrá. 

Vzhledem k tomu, že jsme přijeli celkem brzy, měli jsme ještě 
hodinu na přípravu, jenže ta utekla jako voda a rázem bylo 9:45 
a my šly na řadu. S naším výkonem byli všichni docela spokojeni 
podpořivše jej potleskem.

I když jsme ještě nevěděli výsledky, šli jsme naše výkony oslavit 
do kavárny Sladké mámení zákuskem a horkou čokoládu. Vyhlášení 
se kvapem blížilo, proto jsme se raději navrátili zpět do místní ZUŠ 
a netrpělivě čekali na ortel. 

Sice s  drobným zpožděním, přeci jen nastalo vyhlašování 
výsledků z  dopolední části soutěže. Napětí stoupalo, atmosféra 
houstla (a to i nedostatkem prostoru a čerstvého vzduchu) a všich-
ni netrpělivě vyčkávali, zda zazní jejich jméno. Nakonec zaznělo 
i  to naše se slovy:  ,,První cenu získává kvarteto zobcových fl é-
ten…“, nevěříc vlastním uším jsme si s nadšením převzaly diplom 
a poukaz za 1. místo v Krajské soutěži.

Na cestě domů už jsme s pocitem euforie poklidně usnuly v autě…
Anna Nečasová, Iveta Bognerová, 9. tř.  

výkon byl velice pěkný a já děkuji za reprezentaci naší školy.
Stalo se už tradicí, že se naše škola zapojuje do projektu Ponožko-

vý den, který seznamuje, jak se žije lidem s Downovým syndromem.
Mgr. Hana Lukasová

Výlet do přírody
 V úterý 9. dubna se sedmá a šesté třídy základní školy 

Olbramovice vydaly na výlet do NP Podyjí a AGRO Jevišovi-
ce. V Čížově nás očekával pan průvodce, který nás provázel 
NP Podyjí.

Naše první cesta parkem vedla na nedalekou rozhlednu. 
Z této rozhledny jsme viděli rakouské městečko Hardegg. Pak 
jsme se do tohoto městečka vydali. Cestou jsme obdivovali 
orsej jarní, sasanku hajní, hrachor jarní i ještěrku zelenou. Po 
chvíli jsme se ocitli na hranici Česka a Rakouska. Tyto dva 
státy dělí řeka Dyje . Přešli jsme most a došli do města Har-
degg. Hardegg je město v okrese Hollabrunn ve Weinviertelu 
v Dolních Rakousích přímo na rakousko-moravské hranici, 
kde žije 1 300 obyvatel.

Po krátkém odpočinku jsme se vydali na zpáteční cestu 
podél Dyje do Čížova. Tam na nás čekal autobus, který nás 
odvezl do Jevišovic. Chvilku jsme se zdrželi na tamějším hři-
šti. A pak jsme se přemístili do AGRO Jevišovice, kde chovají 
krávy. Prošli jsme všemi stájemi a byli jsme i při dojení. Sa-
mozřejmě jsme ke všemu měli odborný výklad. Moc se nám 
líbila čerstvě narozená telátka

Kolem páté hodiny jsme se vrátili z výletu domů. Počasí 
nám přálo a myslím, že jsme si to všichni užili.

žákyně 7. třídy Adriana Mazurová
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Mateřská škola

A zase ve školce….., hned po vánočních prázdninách jsme se pus-
tili do práce. Začali jsme návštěvou kostela, kde je jako každý rok vy-
stavený Betlém. V únoru se v odpoledních hodinách konal ve školce 
„Karneval“. Všechny děti přišly v krásných maskách, splnily zadané 
úkoly a nakonec si vylosovaly lístek do tomboly. Každý si odnesl malé 
překvapení. Samozřejmě nechybí každý měsíc divadelní představení, 
které jezdí k nám do MŠ. 

5. duben  2019 byl velkým dnem pro naše předškoláky – čekal je 
zápis do první třídy. Připravovali jsme se poctivě jak v rámci třídy,  tak 
v našem „Klubu předškolák“. Všechny děti byly moc šikovné a už se 
moc těší na první školní den.

Stejně jako loni jsme i letos přivítali jaro a odemkli ho jarním klí-
čem. Věnovali jsme se povídání o jarní přírodě, která se nejlépe po-
znává venku při vycházce. Pozorovali jsme první jarní kytičky a  roz-
kvetlé stromy. Poslouchali jsme, jestli už se k nám vrátili ptáčci, kteří 
na podzim odlétají do teplých krajin.

S velkým úsilím jsme začali přípravu na velikonoční svátky. Letos 
poprvé bude v MŠ Velikonoční dílnička s rodiči. 

I ke konci školního roku nás čeká spousta  akcí, přijede Planetá-
rium, navštívíme Doškovou chaloupku v Petrovicích, pro maminky 
si přichytáme ke Dni matek malou besídku. V souvislosti s oslavou 
Dne Země si uděláme barevný týden, kdy se každý den  oblékneme 
do určité barvy.

Farnost
Milí přátelé,
zdravím vás na sklonku postní doby a přináším pár zpráv z farnosti. 

O kurz Alfa, o kterém byla řeč na konci minulého roku, nikdo nepro-
jevil zájem…takže ten se neuskuteční. Třeba to bude lepší na podzim, 
možnost tu stále je. Od března jsme spustili předpřípravu k biřmování, 
které se výhledově chystá snad na příští rok. Zatím se to týká teenagerů. 
Schází se jich už kolem patnácti, většina z mých farností, ale i z okolí. 
Jsem rád, že je program zaujal a na setkání se těší.

Do doby, než nastanou vedra, bych rád vylepšil tepelnou pohodu 
v sále. Uvažovali jsme o klimatizaci, ale ta je mimo naše fi nanční mož-
nosti. Takže hledáme jiné řešení a věřím, že se to podaří vyřešit.

A nakonec program svátečních bohoslužeb. Na Velký pátek 19.4. 
se jako každý rok sejdeme v Bohuticích, kde budou v 17 hodin vel-
kopáteční obřady. Na Bílou sobotu, tedy předvečer Zmrtvýchvstání, 
bude bohoslužba ve 21 hodin. Opět začneme žehnáním ohně a veliko-
noční svíce. A v neděli oslavíme Ježíšovo zmrtvýchvstání bohoslužbou 
v 10 hodin. Při ní také požehnáme velikonoční pokrmy. V kostele už 
sice nemrzne, ale teplo tam ještě není. Tak doporučuji teplejší oblečení, 
protože velikonoční bohoslužby jsou delší. A v sobotu si přineste k po-
žehnání a slavnosti světla svíčky. Moc se těším….

Přeji vám krásné jarní dny a požehnané svátky Života – Velikonoce.
Váš farář Jan Fiala

Zápis do MŠ bude 7. 5. 2019 od 15.00 – 17.00 hod ve třídě Kuřátek. 
Na všechny nové děti se už moc těšíme.

20. 6. nás čeká velká slavnostní událost „Pasování předškoláků“, 
která se uskuteční na rybníku Rašelák. Tato akce je pro všechny děti 
z MŠ, čekají na ně soutěže a sladká odměna.

Přejeme Vám všem krásné prožití  velikonočních svátků.
 Děti a p. učitelky z MŠ
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Společenská 
kronika

Akce v Obřadní síni

Životní jubilea 
(červen - prosinec  2019)

Vítání dětí

Kmínková  Veronika
Běhavá  Dominika
Buchtová  Nikola

V sobotu 6. dubna 2019  bylo slavnostně uvítáno 6 dětí, a to:  Šimon Záviška, Tobiáš Ho-
dek, Antonín Štefanik, Jakub Švarc, Veronika Kmínková, Nikola Buchtová.

70  let
Strouhalová  Miroslava
Strouhal  Karel
Jarošová  Jiřina
Černá  Stanislava
Čechová  Milada
Grund  Tomáš

75  let  
Netoušek  Vít
Gottwald  Petr
Suchý  Petr
Čechová  Jaroslava
Pokorná  Eva

82  let
Kačírková  Anna

85  let
Ruibarová  Božena
Samková  Bohumila

86  let
Havelková  Elvíra
Rozmahelová  Marie
Králová  Antonie

87  let
Vránová  Eva

89  let
Svatušková  Alžběta

90  let
Pichrtová  Marie

Narozené děti

Zemřelí
Peca  Václav
Pálinkáš  Alois
Skopíková  Emilie
Remiáš  Jaroslav
Dobešová  Jiřina

Pohyb obyvatel + statistika

K 1.1.2019 bylo  1131  obyvatel.
K 15.4. se přihlásilo 10 obyvatel a odhlásil 1 obyvatel.
Narodily se 3 děti a zemřelo 5 našich občanů.
K 15.4.2019 máme  1138  obyvatel.

Radmila Hyblerová – matrika a evidence obyvatel
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Informace ze sběrného dvora
Vážení občané,
v tomto příspěvku Vás chci informovat o sjednocení provoz-

ní doby sběrného dvora. V minulosti se provozní doba dělila na 
letní a zimní provoz. Od začátku letošního roku přecházíme na 
celoroční provozní dobu, která bude po cely rok stejná.

Provozní doba sběrného dvora odpadů Olbramovice 
od 1. 1. 2019 
Středa 12:00–16:00
Sobota   8:00–12:00

Bližší informace na www.mestys-olbramovice.cz/sberny-
-dvur/

Dále Vám chci sdělit, jaké množství odpadu jsme od občanů 
odebrali a předali dalším subjektům v roce 2018. Celková kapa-
cita sběrného dvora je 144 tun odpadu za rok. Tuto hranici jsme 
za loňský rok téměř dosáhli. Množství odpadu je v  součtu za 
všechny partnerské obce tedy Olbramovice, Branišovice, Kub-
šice a Šumice.

Množství odpadu odebraného na sběrném dvoře
velkoobjemový odpad  51,6 tun
plastové odpady  15,323 tun
elektro zařízení  13,006 tun
bioodpad   11,62 tun
sklo bílé i směsné  8 tun
kovy    7,68 tun
papír   7 tun
pneumatiky   4,5 tun
nebezpečné odpady  2,108 tun
použité kuchyňské oleje 0,097 tun
staré baterie   0,042 tun
celkem    120,976 tun 
což je 84 % z celkové kapacity sběrného dvora.

Takové množství odpadů vypovídá o tom, že obliba sběrné-
ho dvora mezi občany roste. Snažme se udržovat naši přírodu 
čistou i do budoucna.

Přeji Vám krásné prožití Velikonoc a nadcházejícího jara.
Obsluha SD


