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Zastupitelstvo městyse Olbramovice
přeje všem našim spoluobčanům pěkné prožití
velikonočních svátků, bohatou pomlázku a hodně zdraví
v nejkrásnějších měsících roku.
Foto k článku Ohlédnutí za polonézou

Informace starosty
Vážení občané,
všichni zajisté se zájmem sledujete výstavbu splaškové kanalizace, která u nás začala koncem letošního ledna. Naše
stavba je jednou z posledních realizovaných a podporovaných
akcí 39. výzvy operačního programu Státního fondu životního
prostředí ČR, který je zaměřen na nakládání s odpadními vodami. Rád bych Vás informoval o tom, že z této výzvy, která byla
vypsána do roku 2014 se na Znojemsku podařilo s finanční podporou z evropských fondů a ČR realizovat stavby za více jak
1,7 miliardy korun, v oblasti vodního hospodářství v padesáti
obcích a městech. Jenom v letošní roce se na Znojemsku staví
kanalizace s čističkou odpadních vod nebo vodovod ve 27 obcích sdružených v DSO Vodovody a kanalizace Znojemsko.
Financování všech těchto staveb v rámci 39. výzvy musí být
ukončeno k datu 30. 11. 2015. Množí se dotazy, jestli naši stavbu stihneme v letošním roce. Stavební firma IMOS zná všechny
podmínky a požadavky, které byly zapracovány do smlouvy
o dílo. Podle smlouvy je vypracován plán prací, podle kterého
se pracuje. K dnešním dnům na stavbě není žádná větší časová
prodleva. Stavební práce by začaly už dříve, ale čekali jsme na
dodání revizních šachet od výrobce. Smlouva o dílo se zhotovitelem firmou IMOS byla podepsána v listopadu. Revizní šachty
se objednávaly v prosinci a výrobce je teprve průběžně dodává.
Od poloviny března se začalo pracovat na více úsecích. Měsíčně se musí položit kanalizace v celkové délce 800 metrů
nezávisle na hloubce výkopů.
A teď Vás budu informovat o připojení vašich nemovitostí
k páteřní kanalizaci. Projekty domovních přípojek jsou od pana
projektanta ing. Záruby vyprojektované a čeká se na vyjádření
správců sítí (voda, plyn, elektro, telekomunikační sítě). Napojovací místo pro vaše domovní přípojky bude vybudováno
a ukončeno za vedením veškerých inženýrských sítí. Podmínky
budou pro všechny bez rozdílu stejné. Každou odbočku kanalizační přípojky, která vede k Vaší nemovitosti si můžete po
dohodě se zhotovitelem nebo se mnou upřesnit před položením
páteřního vedení.
Pokud někdo bude chtít zhotovit odbočku s kanalizační přípojkou na svůj pozemek, určený k budoucí zástavbě, náklady
spojené s touto výstavbou ponese každý sám. Kanalizační přípojky jsou hrazeny v rámci dotace pouze ke zkolaudovaným stavbám
rodinných domů nebo staveb občanské vybavenosti. Cenu za zhotovení této odbočky se zřízením nápojného bodu si budete muset
domlouvat individuálně s firmou IMOS a starostou městyse. Tato
služba nemůže být pro Vás zařízena městysem Olbramovice, protože nejsme investorem celé stavby. Vždy Vám však budeme
nápomocni při jednání s firmou IMOS a investorem stavby. Touto
cestou bychom Vás chtěli požádat toleranci a trpělivost při jednotlivých etapách výstavby v různých částech městyse. Musíme si

uvědomit, že se v současné době pohybujeme a žijeme na jednom
velkém staveništi.
Informace o výstavbě kanalizace zveřejňujeme také na internetových stránkách: www.mestys-olbramovice.cz – záložka
"Výstavba kanalizace".
V dubnu začneme také s firmou Kavyl se stavbou sběrného
dvoru tříděného odpadu. Tato stavba musí být také dokončena
v letošním roce. Ze strany státu je vyvíjen čím dál tím větší tlak
na obce, potažmo na občany, aby se více zapojili do třídění odpa dů a snížili po díl netří dě ného ko mu nál ního od pa du.
Každoročně vždy na jaře na podzim necháváme o firmy A. S. A.
přistavit velkoobjemové kontejnery a organizujeme sběr nebez peč né ho od pa du. Le tos na jaře, jak dou fá me, byly
přistaveny kontejnery naposledy a od podzimu už bude sběr
umožněn na vybudovaném sběrném dvoře. K systému třídění
a podání informací o tom co a jak třídit bude ve spolupráci s firmou A. S. A. nebo Eko - kom pořádáno setkání s občany, kde
poskytneme podrobné informace s různými případy třídění.
Od 1. 4. 2015 mají obce vytvořit místo na sběr bioodpadu
vyprodukovaného ze zahrad a zelených ploch. Na dvoře úřadu
jsou přistaveny kontejnery, které slouží pro uložení tohoto bioodpadu. Můžete sem každý pracovní den v době od 7.00 do
15.30 uložit bioodpad, kterým se myslí posekaná tráva, listí ze
stromů, zbytky zeleniny, ovoce, větve stromů. Do bioodpadu se
nesmí dávat např. zbytky potravin. Po otevření sběrného dvoru
bude centrální uložiště bioodpadu přemístěno do jeho areálu.
Další investiční akcí, kterou se chystáme v tomto roce započít
je modernizace a přístavba kabin se sociálním zařízením především pro hráčky národní házené TJ Olbramovice, která má u nás
dlouholetou tradici a dobré výsledky. Celou stavbu bude financovat městys Olbramovice ze svého rozpočtu s tím, že většinu
stavebních prací si provedeme sami nebo brigádně s členy TJ Olbramovice. Při přípravných pracích na tomto projektu bylo
zjištěno, že stavby umístěné ve sportovním areálu fotbalové hřiště nejsou vůbec zkolaudovány a není vložen skutečný stav do
katastru nemovitostí. Právě probíhá dodatečná kolaudační řízení
fotbalových kabin a tribuny pro diváky postaveny z konce 80 let.
Chtěl bych poděkovat členům TJ Olbramovice, kteří v letošním
roce odvedli kus poctivé práce při opravě sociálního zařízení pro
rozhodčí a veřejnost prostorů budovy kabin. A s nadcházející jarní sportovní sezónou přeji všem sportovcům TJ Olbramovice
radost ze hry, co nejlepší výsledky a umístění na předních příčkách tabulek.
S nastupujícím jarem bych Vám chtěl popřát pěkné prožití
velikonočních svátků, bohatou pomlázku a hodně zdraví v nejkrásnějších měsících roku.
R. H.

Obnova operátu části katastrálního území
Olbramovice u Mor. Krumlova
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, v souladu s platnými předpisy (Zákon o katastru
nemovitostí č. 256/2013 Sb., Vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru ne mo vi tos tí), zve řej nil in for maci o za háje ní ob no vy
přepracováním na části katastrálního území Olbramovice u Moravského Krumlova, obce Olbramovice. Tato informace byla
zveřejněna také úřadem Městyse Olbramovice na úřední desce
a elektronické úřední desce po zákonem stanovenou dobu.
Obnovou katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby (dále jen "obnova
katastrálního operátu") bude dotčena místní trať obce a lokality
"Leskoun" a "Na spravedlnosti", tzn. části katastrálního území,
které nebyly řešeny v obvodu JPÚ (Jednoduchá pozemková
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úprava v letech 2009-2013).
Obnově katastrálního operátu předchází v souladu s ustanovením § 35 katastrálního zákona částečná revize katastru
nemovitostí (dále jen "revize"). Revize bude probíhat v období
od 10. 04. 2015 přibližně do 31. 12. 2015. Předmětem revize
budou evidence budov s čísly popisnými a s čísly evidenčními
a seznamu pomístního názvosloví, jedná-li se o pomístní názvy
vedené v katastrální mapě.
Při obnově katastrálního operátu bude provedeno převedení
dosavadní mapy vedené na plastové folii do elektronické podoby a doplnění pozemků doposud evidovaných zjednodušeným
způsobem do katastrální mapy s využitím existujících výsledků
zeměměřické činnosti. Dále budou provedeny opravy chyb
vzniklých zřejmým omylem při vedení katastru nemovitostí
Olbramovický zpravodaj 1/2015

Obnova operátu části katastrálního území - pokračování
a nepřesností v katastrální mapě a chyb vzniklých při výpočtu výměr parcel, pokud by došlo
k překročení mezní odchylky stanovené prováděcím právním předpisem.
Důsledkem obnovy katastrálního operátu
může být jak změna výměry parcel, tak změna
poplatníka daně z pozemku. Poplatníkem je v zásadě vlastník pozemku; výjimku představují
pronajaté pozemky, jestliže jsou evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem,
kdy je poplatníkem daně nájemce. Po skončení
obnovy katastrálního operátu již pozemky nejsou
evidovány zjednodušeným způsobem (§ 40 odst.
4, katastrálního zákona), proto se poplatníkem
stává vlastník. Změna výměry parcely i změna
poplatníka daně z nemovitostí jsou okolnostmi
rozhodnými pro vyměření daně z nemovitostí.
Vlastník nemovitostí je tedy povinen za nemovitosti dotčené provedenou obnovou katastrálního
operátu, při které u nich došlo ke změnám těchto
rozhodných okolností, podat úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok následující po roce, v němž
tyto změny nastaly, a to do 31. ledna příslušného
roku. Vzhledem k plánovanému průběhu obnovy
katastrálního operátu v obci Olbramovice by se
případné změny týkaly vlastníků nemovitostí
v daňovém přiznání podaném za rok 2016, tzn.
do 31. ledna 2017.
Nedílnou součástí obnovy katastrálního operátu je jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí, při
kterém vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění mohou vznést námitky vůči změnám údajů katastru
nemovitostí - plánované vyložení v naší obci je
únor roku 2016.
Po skončení námitkového řízení katastrální úřad vyhlásí
platnost obnoveného operátu. O případných změnách ve výměrách parcel evidovaných v katastru, popř. o odstranění
zjed no du še né eviden ce se tak vlast ník do zví z operátu
vyloženého k veřejnému nahlédnutí. Pokud této možnosti ne-

Příloha: Grafické znázornění zpracovávaného území

využije, může se s výsledkem obnovy operátu seznámit ve
webové aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/), a to po vyhlášení platnosti. Pořídit si
může i výpis z katastru nemovitostí, a to prostřednictvím kontaktního místa CzechPOINT nebo přímo na kterémko liv
katastrálním pracovišti.
Doubek P.

Informace k místnímu poplatku za psa pro rok 2015
Vážení poplatníci, dovoluji si Vás jako správce místního
poplatku městyse Olbramovice za psy informovat, že splatnost
tohoto poplatku je nejpozději k datu 30. 4. aktuálního roku na
pokladně úřadu městyse nebo převodem na bankovní účet
2721741/0100, VS 1341xxx (x-číslo popisné) připsáním nejpozději k datu 30. 4. 2015.
Místní poplatek za psy se řídí platnou obecně závaznou vyhláš kou č. 1/2010, kte rá je změ ně na obec ně zá vaz nou
vyhláškou č. 1/2011. Tato vyhláška je přístupná na internetové
adrese www.mestys-olbramovice.cz nebo je k nahlédnutí na
úřadě městyse a ukládá povinnost úhrady místního poplatku.
Další povinnosti, které vyplývají z této vyhlášky:
- poplatek platí držitel psa (držitel je fyzická nebo právnická
osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území městyse
Olbramovice)
- poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců
- poplatková povinnost vzniká v den, kdy pes dovršil stáří 3 měsíců nebo v den, kdy se se stal držitelem psa staršího 3 měsíců
- držení psa po dobu kratší jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, za každý započatý měsíc se platí 1/12 poplatku
- poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestal být poplatník držitelem psa (úhyn, ztráta, darování, prodej), přičemž
Olbramovický
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poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém
skutečnost nastala
- držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů od jejího vzniku. Stejným
způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové
povinnosti.
Sazba poplatku za každého drženého psa v domácnosti
je 100 Kč.
Osvobození od poplatku má držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které
byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního
právního předpisu, osoba vlastnící loveckého psa (prokázání příslušným osvědčením).
Tímto bych Vás chtěla požádat, zda byste se mohli seznámit
s obecně závaznou vyhláškou městyse Olbramovice. Úhradou
poplatku ve stanoveném termínu (dle uvedených možností platby) předejdete složité administrativní agendě spojené s úhradou
a vymáháním ve správním řízení.
Vaše dotazy ráda zodpovím na tel. čísle 515 337 165 nebo
na emailu: ucetni.olbramovice@volny.cz.
Za správce poplatku městyse Olbramovice:
Jana Šidlová - hlavní účetní
3

Zprávy z farnosti
Milí přátelé,
opět přináším na začátku jara malé ohlédnutí za děním ve farnosti a zprávy o tom, co
chystáme. Po několika letech se podařilo dokončit výměnu všech 28 oken na faře. Letos se
tedy bude moci dokončit poslední, severní
strana fasády. Stejně jako většinu z vás, tak
i faru čeká připojení se do budované kanalizace. Už se těším, až to bude za námi.
Na začátku března skončil první Alfa kurz,
kterého se zúčastnilo 24 zájemců. Všichni si ho
velmi pochvalovali a nikdo v průběhu kurzu neskončil. Naopak, znovu se objevili další zájemci,
takže jsme plynule navázali druhým kurzem, kde
je v tuto chvíli 32 účastníků. Popravdě říkám, že
takový zájem jsem nečekal. Ale potvrdilo se mi,
že to je opravdu výborná forma, jak komukoliv
přiblížit, co to je křesťanství a víra, nebo víru
oživit, získat nové informace, zkušenosti. Máme
za sebou první dvě setkání a ještě při třetím je
možné se připojit. Kdo byste to chtěl vyzkoušet,
můžete přijít v úterý 7. 4. v 18.30 do farního sálu,
rád vás uvidím. Jak už jsem psal dříve, je to v napros té svo bo dě, nikdo není ničím vázán.
Případné další informace ohledně Alfa kurzu
u mě, na fa ce boo ku nebo na strán kách
www.kurzyalfa.cz .
Další velmi zajímavá nabídka přišla až z Indie. Od 20. dubna bude v naší republice pobývat
indický misionář P. George Biju, katolický
kněz, který působí v Africe. Více se o něm
můžete dočíst na stránkách www.frbill.net/cz/.
Otec George slouží mši svatou, při které se na
závěr modlí za uzdravení. My budeme mít
vzácnou možnost přivítat ho u nás. Ve středu
22. 4. v 18 hodin bude v našem kostele sloužit,
kázat a modlit se za uzdravení. Kázání a modlitba bude v an g lič ti ně, ale sa mo zřej mě
s překladem do češtiny. Po mši svaté bude
možnost se s ním setkat v našem sále, kde popovídá o své misii v Africe a zodpoví případné
dotazy. Všechny tedy srdečně zvu, jak je uvedeno na plakátku, všechny bez rozdílu vyznání.
Tuto ne dě li také za ča la pří pra va dětí
k 1. svatému přijímání, které bude pravděpodobně na svátek sv. Jakuba. Příprava probíhá
na faře vždy po nedělní bohoslužbě. Pokud by
se ještě chtěl někdo připojit, je nutné přihlásit
se co nejdříve.
A na závěr - Velikonoce. Program bohoslužeb bude stejný jako v minulých letech. Tedy
velkopáteční ob řady na památku Kristo va
ukřižování budou 3.4. v 17 hodin v Bohuticích.
U nás, v našem kostele bude vigilie, tedy předvečer slav nos ti Zmrtvýchvstání v so bo tu
4.4. v 21 hodin. Opět se bude žehnat oheň (svíčky s sebou), velikonoční svíce, křestní voda
a budeme slavit Ježíšovo vítězství nad smrtí.
Stejně tak v neděli v 10 hodin, kdy také po mši
svaté požehnáme velikonoční pokrmy. A praktická poznámka: v kostele je zatím dost chladno,
tak doporučuju teple se obléci. Jak velikonoční
bohoslužby, tak ta s otcem Georgem budou přece jen delší než obvykle.
Přeji vám krásně jarní dny a požehnané
prožití Velikonočních svátků. A těším se na setkání J.
Váš farář Jan Fiala
4

Velikonoce - oslava Kristova
vítězství nad smrtí
O Velikonocích pravoslavní křesťané zpívají:
"Vstal z mrtvých Kristus, smrtí smrt překonal
a jsoucím ve hrobech život daroval". V této písni se
vyjadřuje jasné vítězství Božího syna - Krista nad
smrtí. Vítězství Kristovo je však jediným vítězstvím na světě, z něhož se mohou radovat všechny
lidské bytosti - od té nejvznešenější až do poslední. Ja ké ko liv jiné po zemské ví těz ství vždy
rozdělovalo a rozděluje lidi. Když jeden pozemský vůdce dosáhne vítězství nad jiným vůdcem,
pak první z těch dvou se raduje, kdežto ten druhý
se trápí. Zvítězí-li člověk nad svým sousedem,
pak pod jednou střechou zní radostný smích, leč
pod jinou střechou pláč. Není na zemi vítězné radosti, jež by se nekonala bez
přání zla: obvykle se pozemský vítěz veselí nejen ze svého smíchu, ale také ze
slzí přemoženého protivníka. Sám si ani nevšimne, že jeho radost je z poloviny
zlobou. Jedině Kristovo vítězství je plno radosti. Jen ono je vítězstvím, v němž
není škodolibosti ani zloby.
Můžeme říci, že je to tajemné vítězství. Ano, ale není jen skryté a tajemné. Je
totiž současně zjeveno celému lidskému plemeni - živým i mrtvým.
Lze také říci, že je to uzdravující vítězství. Ano, je léčivé a zachraňuje nás na
věky věkův. Toto vítězství, dosažené bez zloby, zachraňuje lidi od všeho zlého a
činí je nesmrtelnými - nesmrtelnými a bezhříšnými. Vždyť nesmrtelnost bez
bezhříšnosti by znamenala pouze prodlužování zla, které vládne již teď mezi lidmi na zemi. Jen nesmrtelnost spojená s bezhříšností může dát nezkalenou radost
a činí lidi bratry zářících Božích andělů.
Jak se neradovat z vítězství Ježíše Krista? Hle, On zvítězil ne kvůli sobě, ale
kvůli nám. Jeho vítězství Ho neučinilo ani větším ani plnějším života ani bohatším; učinilo však takovými nás. Jeho vítězství není sebeláskou ale láskou, není kořistí ale darem. Pozemští přemožitelé své vítězství uchvacují, dobývají. Kristus je
však jediný, kdo vítězství dává. Ani jeden pozemský vítěz, král či vojevůdce si nepřeje, aby mu jeho vítězství někdo vzal či se o ně s někým dělil nebo si je kdosi jiný
připsal. Pouze vzkříšený Kristus vztahuje obě ruce, aby nám každému nabídl své
vítězství; a nehněvá se, ale raduje se, když nás jeho vítězství činí vítězi, což znamená většími, plnějšími života a bohatšími, než jsme dosud byli.
Pozemská vítězství vypadají zdaleka krásně, leč zblízka jsou spíše ohavná
a nevábná, plná mrtvol, křivd a utrpení. Hledíce na toto vítězství, jsme nadšeni
jeho jedinečností ve skvostnosti, kráse, čistotě a spasitelnosti. Jestli je nazíráme
podrobně, jsme jím uchváceni, neboť vidíme, kolik hrozných nepřátel bylo pokořeno a jaké množství zotročených bytostí bylo osvobozeno.
Velikonoce jsou více nežli jiné dny v roce zasvěceny svátku a slavení tohoto
Kristova vítězství nad věčnou smrtí, avšak mnohé zbožné národy si tento den zavedly do svého kalendáře pod názvem "Voskresenie" - "Vzkříšení", abychom si
ho mohli připomínat každý týden po celý Boží rok.
Také já osobně si ze srdce přeji, aby vám všem v den svátku svaté Paschy bylo
odkryto tajemství Kristova vítězství nad temnotou smrti, abychom mohli všichni
spatřit slávu jeho tajemného Vzkříšení, které se jednou může uskutečnit i v nás.
Váš prot. Karel Podracký

Recitační soutěž
V Miroslavi se konalo okrskové kolo v recitační soutěži
pro žáky 1. - 5. třídy. Naši školu
reprezentoval Ondřej Vaculík
ze 3. třídy s básní Trampoty
s roboty. Čtvrteční odpoledne
bylo plné napětí, očekávání,
Ondřej si připravil i kostým
z krabic. Soutěžil ve 2. kategorii, která byla silně obsazená,
ale nezalekl se, předvedl super
výkon a byl oceněn nádherným
4. místem. Blahopřeji.
Mgr. Hana Lukasová
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Z činnosti ZŠ

Novinky ze školní jídelny

Život na základní škole běží na plné obrátky. V lednu proběhl zápis žáků do 1. třídy, ke kterému letos
přišlo 27 dětí. Pro maminky a jejich děti to byl zajisté
slavnostní den. Paní učitelky s dětmi připravily pro
malé předškoláky upomínkový dáreček a pěkně vyzdobily třídy. Od září by mělo zasednout do lavic 21 dětí.
29. ledna dostali žáci vysvědčení, kde bylo vyhodnoceno chování, školní docházka a prospěch.
6. února se konal společenský ples ÚM a ZŠ, který
byl zahájen slavnostní polonézou žáků 9. ročníku pod
vedením paní učitelky Bognerové. Společenská událost se vydařila a všichni byli zajisté spokojeni. Velice
rád bych poděkoval učitelkám, zastupitelům, zaměstnancům úřadu, rodičům, sponzorům, zkrátka všem,
kteří se na organizaci akce podíleli.
Únor byl také velmi důležitým měsícem pro naše
nejstarší žáky. Podávali přihlášky na střední školy a
učiliště. Letos odejde z naší školy 20 žáků.
Kromě vyučovací činnosti nabídla naše škola
žákům řadu rozšiřujících a mimoškolních aktivit, školu na vští vi la ně ko li krát škol ní psy cho ložka,
přednášky - Právní vědomí, Stop domácímu násilí,
Drogová závislost, praktický nácvik – Jak se aktivně
bránit napadení, návštěva Vidacentra v Brně, letové
ukázky dravců, které mj. mohli zdarma shlédnout
všichni občané. Žáci pravidelně navštěvují divadlo
v Brně a Znojmě, zúčastnili se soutěží v německém a
anglickém jazyce, recitaci, matematické olympiády,
kluci soutěžili v halové kopané, florbalu. Zvláštní poděko vání patří učitelkám, které připravily po řad
k MDŽ v okolních vesnicích. O některých (abychom
nezahltili Zpravodaj) se dočtete v dalších příspěvcích.
I v jarních měsících proběhne řada akcí, jako je zápis dětí do MŠ 1. 4. 2015, sběr starého papíru po
vesnici, návštěva divadla pro starší i mladší žáky. Starší děvčata postoupila do druhého kola Coca Cola
Cupu v kopané a pojedou hrát velikonoční turnaj ve
florbalu, mladší chlapci se účastní Mc Donald´s Cup
v kopané. Děti navštíví planetárium v Brně, všichni
učitelé se budou školit v komunikačních dovednostech a finanční gramotnosti. I pro mě připravila ČŠI
Vzdělávací program pro vedoucí pracovníky základních škol, kterého se na šes ti setkáních účastní
20 ředitelů Jihomoravského kraje. Na jarní soutěže se
připravují zejména naše házenkářky. V květnu bude
moci veřejnost shlédnout kulturní vystoupení žáků věnované Svátku matek.
Zásluhou ÚM byly v budově na základní škole vyměněny zastaralé kotle a hlavice na topení. Už nyní je
patrná úspora plynu v porovnání se spotřebou minulé
zimy, neboť se spotřeba plynu každý den zapisuje.
V době, kdy mrzlo loni a letos, byla letos spotřeba
o třetinu nižší. Za pomoci úřadu městyse a pana školníka Josefa Hyblera je těsně před dokončením úklid
ostatních místností kotelny.
V mateřské škole připravujeme instalaci videozvonků do všech tříd. V MŠ bude v červenci provoz
jen v jedné třídě, protože v hlavní budově se uskuteční
nejen rekonstrukce umývárny, ale budou vyměněny
dveře do druhé budovy školky. Výměna dveří proběhne i ve školní jídelně a na ško le k pro vozním
zaměstnancům.
K úkolům školy patří vzdělávání žáků, jejichž úroveň bude v květnu zjišťovat Česká školní inspekce
formou testování. O výsledcích se dozvíte v dalším
čísle Zpravodaje a na školních webových stránkách.

Od 13. prosince 2014 začalo platit nařízení (EU) č. 1169/2011 o povinnosti informovat všechny strávníky o konkrétních
alergenních látkách použitých při výrobě
pokrmů, platí pro všechny typy stravovacích provozů. Každému strávníkovi musí
být zpřístupněny informace, zda se v podávané potravině nebo pokrmu, včetně nápoje,
vyskytují nějaké konkrétní alergeny. Informační povinnost se vztahuje na 14 skupin
látek nebo produktů, které jsou nejčastější
pří či nou aler gic kých re ak cí. Vý čet
obsažených alergenů v konkrétních pokrmech jsou vyznačeny v jídelníčku. Prohlédnout si jej můžete v jídelně nebo na internetové stránce školy.
Ke zlepšení kultury stravování byla školní jídelna vybavena novými
jídelními stoly a židlemi. Záměrem bylo zmodernizovat prostor a zvýšit
počet míst ke stravování z původních čtyřiceti na padesát míst. Doufám,
že investované prostředky přispějí k příjemnému pobytu v jídelně pro
naše strávníky.
Velikonoce jsou za dveřmi a i když koledníků ubývá, můžeme si
doma přivodit velikonoční pohodu třeba tím, že si upečeme velikonoční
mazanec. Mazanec či velikonoční bochník je bochánek pečený ze sladkého těsta. Pečení mazance probíhalo tradičně na Bílou sobotu. Pro
čeledíny se dělal mazanec z obyčejného kynutého těsta, pro návštěvy
bylo těsto obohaceno rozinkami a mandlemi.

Mgr. Ladislav Ruibar

Ivana Suchánková
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Recept na velikonoční mazanec
50g rozinek, špetka soli, trošku citrónové kůry, 2dl mléka, 30g droždí,
100g cukru, 3 žloutky, 100g másla, 450g polohrubé mouky
Připravíme si kvásek z droždí, trochy vlažného mléka, lžičky cukru. Necháme vzejít. Do mísy dáme všechny ingredience, přidáme kvásek a zaděláme těsto. Necháme 2 hod. kynout. Potom vytvarujeme dva stejné bochánky,
přeneseme na plech vyložený pečícím papírem a necháme 15 minut kynout.
Potřeme rozšlehaným vejcem, nožem nebo nůžkami na bocháncích uděláme
kříž, posypeme mandlemi a pečeme 30 minut při 180oC.
Doubková Jitka, ŠJ Olbramovice

Dravci ve škole

Draví ptáci a jejich ochrana je pro nás velkou neznámou. Dravce většinou pozorujeme z větší vzdálenosti a hlavně pouze jen ty druhy, které
se vyskytují v okolí našich obydlí. Z blízka jen s poraněným dravcem a to
většinou nikdo neví, jak se správně zachovat. Proto cílem výukového
programu organizace "Seiferos" je, nás seznámit i s druhy, které jsou již
na pokraji vyhubení a o každém se dozvědět co nejvíce.
Žáci naší školy a děti z mateřské školky z blízka viděli 45 dravců
a sov, vyslechli si velice zábavným výkladem poutavou přednášku
o životě každého druhu, aktivně se zapojovali do programu, byli přezkoušeni ze získaných informací a nejlepší z nich byli odměněni nejen
dárky, ale i příletem dravce na ruku. Nejúžasnější pro všechny bylo
zhlédnutí imitace lovu. Závěrem si žáci mohli pohladit největší sovu
výra velkého.
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VIDA!

Superstar ve školní družině
Již každoročně naše školní družina ZŠ Olbramovice
pořádala známou pěveckou
soutěž Superstar. Letos se zúčastnilo 11 dětí. Výběr písní
byl různý. Děti z prv ních
a druhých tříd si vybíraly písničky převážně z pohádek
např. Kouzla králů. Starší
žáci se více zaměřili na známější interprety nebo kapely
jako např. Verona, Kryštof
apo d. Na prv ním mís tě
v mladší kategorii vyhrála
Diana Dvořáčková. Ve starší
kategorii vyhrála Adéla Pešíková. Velká gratulace patří nejenom vítězům, ale i všem zúčastněným.

Ve dnech 19. - 20. března 2015 navštívili žáci druhého
stupně nově otevřené VIDA science centrum v Brně. Za tímto tajemným názvem se skrývá zábavní vědecký park pro celou rodinu, kde objevujete dotykem a exponátů se dotýkat
prostě musíte. Žáci měli možnost absolvovat jeden výukový
program (např. Camera obscura, Mladý detektiv, Hrajeme si
s magnetickým polem nebo Od zvuku k hudbě), science show
- představení plné zábavných experimentů a projít se stálou
expozicí se 151 interaktivními exponáty. Každého zaujalo
něco jiného, někoho světelná mřížka, jiného rotující místnost,
pokusy s kapalným dusíkem. Mohli si vyzkoušet moderovat
předpověď počasí, překřičet tryskáč, rozpoutat tornádo, odstartovat vlastní raketu a spoustu dalších exponátů. Vyzkoušet všechny exponáty v daném čase nebylo možné a mnozí by
se rádi do tohoto CENTRA podívali znovu. Pro všechny žáky
to jistě byl nevšední zážitek.

Bc. Vladimíra Rozmahelová

Akce dětí MŠ v novém roce

Mgr. Ivana Vaculíková

Ohlédnutí za polonézou
Večer jako sen, plný krásy, elegance, nadšení a hromady
emocí… Holky v bílých šatech jako princezny z pohádek po
boku svých krásných partnerů. Nezní to krásně? Ano, tak
právě tohle už je za námi. 6. únor byl tím dnem, kdy jsme my
jako nejstarší na škole, měli předtančit na společenském plese. A právě v osm hodin večer se v přeplněném sále rozezněl
hlas pana ředitele, který pronášel uvítací proslov, po něm následovalo představení 11 tanečních párů naší paní učitelkou
Bognerovou, podložené skladbou Evžen Oněgin.
Pak už nastala ta hlavní část. Rozezněly se tóny písně ,,It
is you’’ a my začali tančit naši dlouho trénovanou polonézu.
Páry sladěné do bílé a černé barvy se nesly po tanečním parketu, jakoby to nebylo nikterak těžké, ba dokonce jako by to
tančily celý život. Po závěrečné zákloně se všechny tanečnice
vedle svých partnerů uklonily, ale najednou… kluci se otočili
čelem vzad a od svých nic netušících partnerek odešli. Vrátili
se ovšem s krásnou růží v ruce, již holkám darovali.
Bylo vidět, že rodiče zatlačují slzy, když nám tleskali
a my byli rádi, že jsme bez komplikací zatančili.
Ještě tu ale byla jedna věc. Museli jsme poděkovat člověku, bez něhož by tu teď nikdo z nás nestál. Naší paní
učitelce. Seřazení jsme proto došli před pódium a kyticí jí
vyjádřili svůj největší dík. Teď už se mnoho slz nedalo
zadržet a mnoho jich také stékalo dojetím po tvářích jak po
našich, tak i rodičů.
Už jen první tanec, na který se k nám ale přidali i ostatní.
A vy se ptáte, jestli přišla nervozita? Tak ta nás doprovázela
od začátku až do konce, ale myslím, že i tak jsme si to užili
na maximum a budeme si to pamatovat do konce života.
Gabriela Vaculíková
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7. ledna 2015 proběhla návštěva kostela, kterým nás provedl
pan farář Fiala a společně jsme si zazpívali u jesliček koledu "My
tři králové jdeme k vám".
20 ledna proběhl zápis dětí do 1 třídy ZŠ Olbramovice (z naší
MŠ odchází 18 dětí).
21. ledna děti absolvovaly prgram "Den bez úrazu", který nám
nabídl Dům dětí a mládeže v Mor. Krumlově. Děti si zahrály na
hasiče, policii a záchranáře a hravou formou si zopakovaly vědomosti jako čísla záchranného systému a bezpečnostní pravidla.
Důraz byl kladen především na pravidla, jak se chovat v různých
situacích, abychom předešli zranění.
20. února děti ze třídy Sluníček si zasoutěžily a zatančily s kamarády při příležitosti disko dne v maskách.
21. února proběhl hudební pořad, při kterém děti tančili a zpívaly na melodie z pohádek a večerníčků.
V současné době se těšíme z probouzení jarní přírody. Vyrábíme
motýlky, kytičky, zvířátka a zdobíme prostory MŠ.
Připravujeme se
na Velikonoce a na
ná vště vu oby va tel
chráněného bydlení,
kte rým po pře je me
hezké jarní sváky,
děti je potěší básničk o u , p ís n ič k o u
a drob ným vý robkem.
Marta Svatušková,
učitelka MŠ
Olbramovický zpravodaj 1/2015

Společenská
kronika

Životní jubilea

(duben - červen 2015)

Výstava vín Olbramovice 9. 5. 2015
Porozumět vínu a naučit se ho pít k prospěchu svého těla i ducha se nedá naučit ze
dne na den. Základem je pít víno moudře s láskou v radosti a pohodě a hlavně zapojit
naše smysly. Hledat v něm vždy to dobré a krásné to co nás uspokojí. Také je důležité
nepít víno sám, ale s přáteli.
Náš zrak hodnotí jak naléváme víno do skleničky, jak se v ní vlní a jak si světlo pohrává s barvou a jiskrou.
Přiložíme ke skleničce náš nos a začneme zkoumat rozmanitost vůní od květnatých přes ovocné až po zrající minerální. Pak krouživým pohybem víno ve skleničce
roztočíme a opět silně přivoníme abychom cítili všechny vůně z hloubky těla vína.
Přiložíme sklenku k ústům a upijeme malý doušek. Chvíli víno v ústech převalujeme aby se dostalo do všech chuťových buněk a tak mohli porovnat plnost, rozmanitost
a souhru chutí daného vína. Pak necháme víno sklouznout dále přes jazyk jícnem do
žaludku a hodnotíme jeho chuťovou odezvu (perzistenci) která nám zůstává v ústech.
Po takto provedeném zhodnocení dolejeme skleničku asi tak do poloviny pozvedneme jí směrem k přátelům lehce si přiťukneme a našemu sluchu dáme okusit krásný
zvonivý zvuk skleniček.
Dále už jen v srdečném rozhovoru diskutujeme o daném vínu a hodnotíme jeho
krásu v barvě a jiskře a bohatost v chuti a vůni.

K lidskému štěstí a k úsměvné
pohodě patří prostřený stůl, víno,
přátelé a hudba.
(HOMÉR)

Hybler Václav
Svatušková Ludmila
Dobešová Jiřina
Horáková Květoslava
Krajdl Jaroslav
Čech Milan
Vybíralová Květuše
Ambrož Vladimír
Skopíková Emilie
Havelková Elvíra
Vránová Eva
Svatušková Alžběta

86 let
83 let
87 let
83 let
75 let
75 let
90 let
75 let
87 let
82 let
83 let
85 let

Narozené děti

Fialová Elen
Křečková Tereza
Mánková Tereza

Zemřelí

Kozina Josef – v r. 2014
Holátko Antonín
Holasová Viktorie
Juráň Jan
Pohyb obyvatel
K 1. 1. 2015 bylo k trvalému pobytu
v městysi hlášeno 1118 obyvatel .
Do 27. 3. 2015 se přihlásilo 8 obyvatel a odhlásilo 10 obyvatel.
Narodily se 4 děti a zemřeli 3 naši
občané.
K 27. 3. 2015 máme 1117 obyvatel.
Radmila Hyblerová,
matrika a evidence osob
Olbramovický zpravodaj 1/2015
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Zpráva o činnosti TJ Olbramovice - oddíl kopané
O víkendu 28. - 29. 3. 2015 budou zahájeny fotbalové soutěže OFS Znojmo jarní části ročníku 2014/2015. Zima sice
nebyla nijak tuhá, ale přesto dlouhá a všichni, nejen příznivci
fotbalu se jistě těšili na jarní sluníčko. Pro fotbalisty zima znamená zimní přestávku na odpočinek ale po Novém roce také
zahájení zimní přípravy na druhou polovinu ročníku. Tradičně
se v tomto čase konají výroční valné hromady. 14. 2. 2015 se
v Příměticích konala Valná hromada Okresního fotbalového
svazu Znojmo, kde jedním z hlavních bodů, kromě zhodnocení
roku 2014, byla příprava FOTBALOVÉ (R)EVOLUCE což
představuje kompletní elektronizaci fotbalových agend od
1. 7. 2015. Včetně managmentu soutěží-on-line zápisy, on-line
registrace hráčů, klubů a členů FAČR, databáze elektronického
členství, měsíční sběrné faktury…tedy opravdu kompletní.
(pokud má někdo zájem o více informací, vše lze najít na
https://is. fotbal. cz, www. clenství. fotbal. cz).
21. 2. 2015 se konala Valná hromada TJ Olbramovice a pro
členy TJ kteří se neúčastnili, i pro veřejnost předkládám úplnou
zprávu o činnost za r. 2014.
Vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté, než vás seznámím se zprávou o činnosti Tělovýchovné jednoty Olbramovice
za minulý rok, pár slov na úvod. Většina z nás si uvědomuje, že
změny v charakteru řady pracovních profesí směrem k sedavému zaměstnání jsou pro aktivní a zdravou populaci velké riziko
a pro budoucí výdaje na zdravotnictví taktéž. Jako patří ke vzdělanému lidstvu od nepaměti gramotnost, tak se nezbytnou
součástí dnešního života stává pohyb, zdravý životní styl a aktivní využívání volného času. Prozíravé vlády vědí, že výdaje na
podporu a rozvoj těchto aktivit jsou investicí do budoucna.
Bohužel musím konstatovat, že takto neuvažovaly a ani neuvažují vlády v České republice. V loňském roce, 25 let po
sametové revoluci je financování sportu na historickém minimu.
Že tomu tak nemusí být všude, malé srovnání. Zatímco u nás od
89 roku objem výdajů na sport 2, 5x klesl, na Slovensku naopak
došlo k 2 násobnému navýšení. A čím je to u nás způsobeno?
V devadesátých letech byla ražena teorie že sport je koníček,
který je záležitostí každého jednotlivce, včetně financování v praxi to znamenalo pokles státních výdajů na masový sport, dále
následovala Sazka Arena, sebrání výnosů z hazardu, zlikvidování
investičních programů a přesun odpovědnosti za financování
sportu ze státu na obec. S příchodem každé nové vlády se zdálo že
se začíná blýskat na lepší časy, realita je ovšem na hony vzdálená
předvolebním slibům. Opakovaně chybná a nekoncepční rozhodnutí přivádějí na samotný okraj existence SK/TJ v celé ČR.
Některá sportovní zařízení mnohde připomínají spíše skanzeny,
než moderní sportoviště, protože ne všude mohou obecní samosprávy do těchto zařízení investovat a dostat se k penězům přes
dotační programy je pro administrativní a časovou náročnost pro
většinu malých organizací téměř nedostupné. To, že naše organizace nemá nemá podobné starosti svědčí o podpoře a dobré
spolupráci právě s vedením obce po všechna volební období.
Tělovýchovná jednota Olbramovice je tvořena oddílem kopané a od dílem národní házené, po drob něj ší hod no cení
čin nosti je přemětem dalšího pro gramu valné hromady.
K 31. 12. 2014 tvořilo naši členskou základnu 212 členů. Z toho
142 mužů, 14 dorostenců, 25 žáků (přípravka), 23 žen, 4 dorostenky a 4 žačky.
Činnost TJ řídil Výkonný výbor, který pracoval po volbách
ve složení:
q Předseda -TJ Tesař Josef, zároveň i jako jednatel(sekretář
fotbalového klubu)

Místopředseda - Novák Karel st.
Členové výboru - Pešík Petr, Kvasnička Emil, Ruibar
Ladislav, Kellnerová Petra, Ambrož Martin
q KRK - předseda - Betlach Karel, členové - Munduch
Miroslav, Kellner Jiří
Výkonný výbor se scházel společně s KRK zpravidla 1x za
měsíc, nebo dle potřeby a zabýval se řízením činnosti naší organizace, zabezpečením finančních prostředků a hospodařením
s nimi, údržbou sportovního areálu, činností oddílu kopané
a oddílu národní házené, jejich výsledky a zabezpečením pořádání všech ostatních akcí.
Náklady na zabezpečení činnosti a organizování soutěží
rok od roku stoupají. Hlavním zdrojem příjmů jsou dotace od
Úřadu městyse Olbramovice, které v minulém roce činily
180 000 kč, z toho 120 000 na kopanou a 60 000 na národní házenou. Také na letošní rok byla podepsána smlouva na stejnou
částku. Další přijmy v minulém roce plynuly z FAČR - vyúčtování dotace z členských příspěvků, OFS Znojmo - dotace na
mládežnické oddíly a příspěvky ze Svazu národní házené na
činnost oddílu národní házené. V uplynulém roce jsme se mohli
také spoleh nout na finanční pod po ru našich spon zo rů W. A. K. Brno, InterMALB, Kellner Jiří ml., Kellnerová Petra.
Dále nás loni podporovali:Klempířství - pokrývačství Daňhel,
Vinařství Matouš, Potraviny Vážanová, Pohostinství U Matesa, Pohostinství pod věží, Včelařství Kavalec. Jmenovaným,
jakož i všem ostatním, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomáhají patří velké poděkování. Ještě musím zmínit práci správce
hřiště Jirky Novotného a hodiny strávené při jeho údržbě a také
práci Ladi Strádala, to je zase vše kolem vody. Také zde je na
místě poděkování. V období kdy se neorganizují soutěže proběh ly v mi nu lém roce již tradiční akce Tur naj sta rých
pánů(tělem, ne duší) a 38. ročník místního turnaje Kontinentál.
Dále byl v průběhu roku sportovní areál využit pro Závody psů
ve sportovní kynologii, základní škola pořádala sportovní den
Jahoďák, dobrovolní hasiči denní a noční soutěž v požárním
sportu. Podobný program je plánován i na letošní rok, je tedy
vidět možnost využití našeho sportoviště širokou veřejností.
V zimní přestávce jsme se mohli pobavit a zatančit na 8. Sportovním plese (pozvání-příští týden 28. 2. 2015 9. Sportovní
ples, hraje Fantastic Band).
Údržba areálu-kromě běžné údržby se dokončilo oplocení
celého sportovního areálu a ten je nyní v době kdy zde není
žádná činnost uzamykán. V létě uvidíme zda nám to vyřeší problém vandalismu na hřišti. Byla zavedena voda do místnosti
kde je skladována lajnovačka , z důvodu snažší údržby, dále
výbor rozhodl o rekonstrukci prostor pro rozhodčí, ve vlastní
režii, toto je nyní téměř dokončeno, podrobnější info podá Petr
Pešík, který se toho ujal. V plánu je kompletní rekonstrukce
kantýny, která započala potřebou něco udělat s plechovou přístavbou a jelikož jsme našli sluchu u obce, nyní se z toho rýsuje
ještě přístavba šaten pro NH. Ale pár slov k tomu nám jistě řekne starosta v diskusi. Závěrem bych chtěl výkonnému výboru
poděkovat za spolupráci a popřát všem kromě pevného zdraví
i chuť do další práce pro Tělovýchovnou jednotu.
q
q

21. 2. 2015 zpracoval Tesař J.

Poslední březnový víkend začnou pro naše mužstva znovu
boje o body do tabulek soutěží. Zveme vás na fotbalová utkání
i akce pořádané naší TJ. Všichni si přejeme aby A mužstvo vybo jo va lo pro Ol bra mo vi ce Okres ní pře bor(z 2. mís ta
III. třídy B bude útočit na vedoucí Božice), přijďte je tedy podpořit.
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