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Informace starosty
V letošním roce se nám podařila dokončit dlouhodobě plánovaná stavba splaškové kanalizace. Dne 8. 7. 2016 proběhla
kolaudace nově ale i v minulých letech vybu do vaných stok splaš ko vé kanalizace.
Tímto dnem bylo dovršeno značné úsilí
mnoha generací zastupitelstev, které se
o tuto stavbu snažily v průběhu minulých
let. Celá stavba se potýkala s řadou problémů, které se nedokázaly předvídat, ale byly
i takové, které nemusely vůbec nastat. Na
jaře tohoto roku se v mnoha místech Olbramovic znovu kopalo a opravovalo vedení
splaškových stok, které bylo sotva dokončené. Tyto opravy byly v rámci takzvané
reklamace na dílo a městys Olbramovice za
ně už neplatil ani korunu.
V současnosti je již mnoho nemovitostí
občanů na kanalizaci připojených a někteří
ještě s napojením čekají. Instrukce o tom,
jak se napojovat jste obdrželi do poštovních
schránek. Důležité je, aby pracovník vodáren (p. Šlancar) u Vás
provedl konečnou kontrolu připojení nemovitosti a ne jenom
tzv. před kolaudační, vydal protokol a převzal připojovací poplatek. Je na mne kladeno mnoho dotazů, do kdy se má nemovitost napo jit. Někteří ob čané tvrdí, že mají čas. Platnost
územního souhlasu na stavbu splaškové kanalizace je dva roky.
Městys Olbramovice vytvořil občanům legitimní možnost nakládání s odpadní vodou. V rámci stavby kanalizace bylo navíc,
na náklady městyse, zřízeno odbočení kanalizace všem stejně,
"za hlavní vedení inženýrských sítí", které Vám zásadně zjednodušilo napojení Vaší domovní přípojky na hlavní část splaškové kanalizace.
V případě nepřipojení na veřejnou splaškovou kanalizaci
bude majitel nepřipojené nemovitosti vyzván k doložení způsobu likvidace vznikajících splaškových vod, přičemž možnými
doklady o likvidaci splaškových vod jsou doklady prokazující
předání odpadních vod k likvidaci oprávněné osobě zajišťující
likvidaci na povolené čističce odpadních vod v odpovídajícím
množství dle trvale přihlášených osob v nemovitosti (dokladem
o vývozu domovních jímek je zaplacená faktura za likvidaci),
nebo doklad Rozhodnutí o povolení domovní čistírny odpadních vod. Pokud vlastník nemovitosti nebude schopen prokázat
způsob likvidace odpadních vod z nemovitosti v zákonem předepsaném množství (dle stavu vodoměru z veřejného vodovodu nebo paušálním množstvím 36 m3 odpadních vod za 1 rok na
1 trvale přihlášenou osobu v nemovitosti v případě nepřipojení
na veřejný vodovod přes vodoměr), bude zákonem umožňujícím způsobem původci splaškových vod uložena sankce ze
strany České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Tím nikoho
nezastrašuji, ale jenom píši o tom, že Česká inspekce životního
prostředí tyto kontroly napojení nemovitostí bude fyzicky provádět na základě seznamu připojených nemovitostí, které eviduje provozovatel splaškové kanalizace, což je v našem případě
Vodárenská akciová společnost Znojmo. Česká inspekce životní prostředí si společně s provozovatelem prověří, kdo má anebo nemá uzavřenou smlouvu o odvádění odpadních vod (nebo
jenom podanou přihlášku o smlouvu, doklad o zaplacení připojovacího poplatku Vodárenské akciové společnosti) a posléze
provede fyzickou kontrolu, jak majitel nebo nájemce nemovitostí likviduje odpadní vodu. Česká inspekce životního prostře2

dí je státní institucí, která touto kontrolou jednak chrání životní
prostředí, ale i jak byly investovány finanční prostředky našeho
státu i evropské unie, ze kterých byla naše stavba kanalizace
spolufinancována. Jednoduše řečeno: nikdo Vás nebude kontrolovat, jak bylo nakládáno s odpadní vodou před výstavbou
a spuštěním splaškové kanalizace, ale můžete být vyzváni, jak
nakládáte s odpadní vodou po uvedení do provozu splaškové
kanalizace a čističky odpadních vod. Úvahu o tom, kdy se napojit s Vaší nemovitostí na splaškovou kanalizaci nechávám jenom na Vás. Pokud nejste napojení a ani se k tomu co nejdřív
nechystáte, tak si dobře uchovejte doklad o likvidaci. Pak
můžete být v klidu. Určitě neuspěje ani konstatování, že vypouštíte odpadní vodu na svůj pozemek.
Stavba kanalizace je za námi a už o ní nebudu psát, ale tím,
že je vybudována, je aktualizováno mnoho stavebních záměrů.
Se skončením stavby kanalizace a předáním do užívání se začalo pracovat na dalších stavebních projektech, které do budoucna zásadně změní podobu Olbramovic.
Jedním záměrem je oprava nebo i vybudování nových
chodníků v různých částech městyse, včetně nových autobusových zastávek, přechodů pro chodce a podélných parkovacích
stání pro osobní automobily podél silnic. Tento záměr ale i projekt je rozdělen do tří etap. První etapa opravy chodníku je kolem horních bytovek po budovu úřadu. Druhá etapa je od
budovy úřadu po mateřskou školku. Třetí etapa je od mateřské
školky po dolní prodejnu potravin na place. Kterou etapou se
začne, není ještě jasné. Projektová příprava na takovou stavbu,
která vede přes mnoho pozemků je velice náročná a potrvá do
druhé poloviny příštího roku. Současně bude nutné vyřešení
vlastnických vztahů některých dotčených pozemků. Vlastní
výstavba by mohla začít na jaře roku 2018.
V současnosti provádíme generální opravu místní komunikace ke sběrnému dvoru u palírny a část komunikace do želovického hájku od pošty, včetně opravy překopů na místních
komunikacích po opravě dříve vybudovaných úseků splaškové
kanalizace.
Vážení spoluobčané, přeji Vám příjemné prožití podzimních měsíců.
R. H.
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Začátek školního roku 2016/2017
V tomto školním roce ve škole pracuje 30 zaměstnanců, z toho 9 provozních zaměstnanců. V mateřské škole je 52 dětí, v základní škole je 184 žáků. 1. ročník
navštěvuje 22 žáků, do 9. ročníku chodí 14 žáků.
Velmi důležitý pro školu a rodiče je zákon č.178/2016 Sb., který vyšel ve Sbírce
zákonů 8. 6. 2016. Mimo jiné se týká povinného předškolního vzdělávání od
1. 1. 2017. Obsahuje vymezení přestupku, když zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání i základnímu vzdělávání. Obcím se ukládá
povinnost stanovit mateřským školám školský obvod. Mateřská škola musí provést
zápis k předškolnímu vzdělávání od 2. do 16. května. Musí se upravit kritéria přijetí do
MŠ. V základní škole proběhne zápis v termínu od 1. do 30. dubna a tam musí zákonný
zástupce požádat o odklad. Změny v oblasti individuálního vzdělávání jsou účinné od
1. 9. 2016. S dalšími budu seznamovat veřejnost v dalších číslech Zpravodaje.
O některých aktivitách školy se dočtete v dalších příspěvcích.
Seznam učitelů ZŠ
ZŘ Mgr. Soňa Weiserová
I.
Mgr. Dana Šidlová
II.
Mgr. Hana Lukasová
III.
Mgr. Dana Petrlová
IV.
Mgr. Olga Čiháčková
V.
Mgr. Lenka Fálová
VI.
Mgr. Marie Martináková
VII.
Mgr. Lenka Bognerová
VIII.
Mgr. Ivana Vaculíková
IX.
Mgr. Ivana Suchánková
Bez třídnictví:
Vývojové poruchy učení:
Vých. poradce:
Metodik prevence:
Školní družina:

Mgr. Hana Dancingerová, Alžběta Pijanová
Lenka Bognerová
Hana Dancingerová
Lenka Bognerová
Irena Zelníčková, Alžběta Pijanová

Prvňáčci

Léto uletělo někam s vlaštovkami,
zůstali jsme tady bez vlaštovek sami.
Léto uletělo, jde se do školy,
nechceme být hloupí, ale učení.
Je tomu opravdu tak. Začal nám nový
školní rok a s ním i nové povinnosti. Nejvíce se snad těšili na začátek děti, které
nastoupily do 1. třídy. Vyzdobená třída,
nové školní pomůcky na lavicích, plno
dárků a rozzářené oči malých prvňáčků.
Byl to okamžik, na který spousta rodičů
a prarodičů asi nezapomene. První školní
měsíc je za námi, děti již poznávají první
hlásky a číslice, zvykají si na nové kamarády, učí se samostatnosti.
První říjnovou slunnou sobotu p. uč.
Petrlová a Šidlová vyrazily na kolách
podpořit akci seniorů v Branišovicích.
V jejich kulturním domě přednesli už
i prvňáčci společně s druháky a třeťáky
básničky seniorům. Jejich přátelské přivítání nás vždy potěší a rádi se tam budeme
vracet.

Mgr. Ladislav Ruibar, ředitel školy

Mgr. Petrlová, Mgr. Šidlová

Zprávičky ze školičky
V letošním školním roce je zapsáno do naší
MŠ celkem 52 dětí. Jsou rozděleny do tří tříd.
Ve třídě "Broučci" je zapsáno 22 dětí. Jsou
to děti ve věku tří až šesti let, z toho 7 dětí v posledním roce předškolního vzdělávání. V této
třídě se o vzdělávání dětí starají p. učitelky
Hana Bučková a Kateřina Cihlová. Druhá třída
"Sluníčka" je třída integrovaná, 16 dětí jsou
také ve věku od tří do šesti let, z toho 5 dětí
v posledním roce předškolního vzdělávání.
Vzdělávání zajišťují p. učitelky Jana Irovská
a Ilona Mičková spolu s asistentkou pedagoga
paní Annou Ruibarovou. Ve třetí třídě "Kuřátka" je zapsáno 14 dětí a to ve věku dvou do tří
let. Letos poprvé jsme plošně přijímali do MŠ
i děti od dvou let věku. Byla tak naplněna novela školského zákona, platná od 1. 9. 2016. Práce
s takto malými dětmi vyžaduje zvláštní podmínky nejen na pedagogickou činnost, kterou
zajišťují p. učitelky Jana Mičková a Lucie
Stehlíková, ale také na materiální vybavení,
které se snažíme postupně doplňovat.
Pro děti máme připravený bohatý celoroční program, kromě
vzdělávání, tvoření, pohybových aktivit nabízíme mimo jiné
i hudební a divadelní představení, návštěvy planetária, školní
výlet, návštěvu Wikylendu a další. Nezapomeneme na velikoOlbramovický zpravodaj 1 - 3/2016

noční návštěvu babiček v DCHB, vánoční dílničky, vystoupení
ke Dni matek. Další akce pro děti připravujeme ve spolupráci
s prvním stupněm ZŠ, např. společná stopovaná, čtení školáků
školkáčkům, návštěva dětí ve škole. Školní rok zakončíme zahradní slavností - pasováním předškoláků. Tak přejeme dětem
i nám, zaměstnancům MŠ, ať se nám školní rok vydaří!
3

Nový projekt
na ZŠ
V letošním školním roce se naše škola
zapojí do evropského programu s názvem
Ope rač ní pro gram, Vý zkum, vý voj
a vzdělávání. Začátek projektu má škola
nastaven od 2. pololetí, tedy od 1. 2. 2017.
Na základní škole budeme realizovat tyto
aktivity: zřízení místa školního asistenta,
čtenářský klub pro žáky ZŠ, doučování
žáků ohrožených školním neúspěchem
a vzdělávání pedagogických pracovníků.
Projekt bude trvat 24 měsíců, předpokládaná doba jeho ukončení je v roce 2019.

Keramika táhne
I v letošním roce mohou žáci místní ZŠ navštěvovat kroužky keramiky. Celkem
navštěvuje 3 kroužky keramiky 30 dětí. Dva kroužky pro nejmladší žáky vede Vladimíra Holečková, pomáhá jí Martina Válková, starší žáky vede Ivana Vaculíková. Děti
se schází 2x do měsíce, poplatek 200 Kč za pololetí zahrnuje náklady na materiál a pomůcky, náklady na provoz elektrické pece.
Ani ostatní žáci nepřijdou zkrátka. V rámci hodin pracovních činností si mohou
také vyrobit něco hezkého.
Touto cestou bych chtěla poděkovat paní Vladimíře Holečkové i paní Martině
Válkové za vedení kroužků keramiky.
Mgr. Ivana Vaculíková

Mgr. Soňa Weiserová, zást. ředitele

Setkání
s císařem

Kroužky na základní škole

13. září přivítala žáky 8. a 9. třídy ZŠ
prosluněná Praha. Někteří z nich poznávali naše hlavní město poprvé. Nemohli
jsme tedy opomenout prohlídku Hradčan, katedrály, Malé Strany a Starého
Města pražského.
Hlavním cílem exkurze však byla výstava Císař Karel IV. ve Valdštejnské
jízdárně. Zde se žáci dověděli, jak žil náš
slavný "Otec vlasti", jak se oblékal, že
chodil shrbený, protože se vážně zranil, že
sbíral relikvie a další zajímavosti. Na
vlastní oči jsme mohli spatřit díla mistra
Theodorika, luk a šíp ze stoleté války, pergamenové rukopisy ze 14. století, mužský
kabátec, císařskou korunu a jiné vzácné
artefakty z gotické doby. Díky těmto unikát ním před mě tům a za jí ma vé mu
odbornému průvodnímu slovu jsme se
mohli v duchu opravdu setkat s naším
slavným panovníkem.
Žáci se museli také zapojit řešením
úkolů během exkurze. Tyto úkoly pak
vyhodnotily doprovázející učitelky Ivana Suchánková a Hana Dancingerová.

Na ZŠ pracuje od října velké množství kroužků pod vedením p. učitelek. Pohybovky, pěvecký, keramika, taneční, počítačový aj.
Tvořeníčko je kroužek, ve kterém se děti seznamují s různými materiály a vyrábí si
věci pro radost pro sebe, kamarády či rodiče. Seznamují se s prací v kuchyni, nejen
jako strávníci, ale i jako pomocníci a malí kuchaři.
Náš letošní první výrobek byla housenka z ruliček.
Lukasová Hana

Hana Dancingerová
4
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Zprávy
z farnosti
Milí přátelé,
po delší době opět přináším pár zpráv
o dění ve farnosti. Jako většina z vás,
i my jsme konečně připojeni na obecní
kana li zaci. Po tru bí na zahradě bylo
položeno, když jsme stavěli farní sál,
takže bylo potřeba udělat "jenom" úpravy na faře a přípojku na hranicích farní
zahrady a ulice. Jsem velmi rád, že se vše
podařilo a až na pár drobností je hotovo.
Máme také nově vylíčený sál, už to bylo
potřeba. Do zimy bych ještě chtěl upravit
terén mezi farou a uličkou a snad vysadit
nějaký ovocný strom.
Co se týká restitucí, máme už všechny po zemky, kterých se to týká, na
farním LV. Celkem to je asi 10 ha vinohradu a 10 ha orné půdy. Na pole už jsou
uzavřeny pachtovní smlouvy, na vinohrad bude v nejbližší době. To znamená,
že od 1.10. bude farnost pobírat pachtovné, a samozřejmě platit daně a nějaká část
se bude odvádět do diecézního fondu.
Pachtovné se platí pozadu, takže první
částka přijde až zhruba za rok.
Olbramovická fara se dočkala s podp o r o u sv é h o n o v é h o p ar t n e r a,
dodavatele zemního plynu, společnosti
Slovenský plynárenský priemysel, potřebné rekonstrukce. S finanční pomocí
se během několika uplynulých měsíců
podařilo vyměnit a rozšířit otopný systém na faře, a to včetně instalace nového
plynového kotle. Dělníci také připravili
stávající kanalizaci tak, aby bylo možné
připo jit se na od vod od padních vod
v obci, včetně všech nutných výkopů
a znovu položení dlažby. Díky podpoře
SPP jsme zvládli i drobnější opravy na
faře, ve farním sále i v kostele. Děkujeme.
V neděli, kdy u nás byly hody, přišlo
na hodovou bohoslužbu několik krojovaných párů, za což všem děkuji. Je to
moc hezké J. A po obědě jsme tu mohli
přivítat skupinu Emanuel band ze Slovenska a poslechnout si v jejich podání
skvělou muziku. Termín to nebyl úplně
nejvhodnější, ale jediný možný. Kostel
sice nebyl tak plný jako minulý rok, ale
stálo to za to.
Za nedlouho budou Dušičky. S největ ší prav dě po dob nos tí bude tedy
v neděli 30.10. mše svatá za naše zemřelé
ve 14 hodin, a potom - pokud počasí dovolí - půjdeme na hřbitov.
To je zhruba všechno, podrobnější
in for ma ce do stá vá te každou ne dě li
v kostele. Přeji vám krásné podzimní dny
a těším se na viděnou.

Průběžné informace o malém Honzíkovi
Dne 18. 9. 2016 podstoupil náš syn, Honzík Novotný, operaci Ulzibat v Kladně.
Jedná se o metodu postupné fibrotomie dle profesora Ulzibata, která odstraňuje lokální svalové kontraktury (jizvy) a bolestivý syndrom.
Metoda ULZIBAT podléhá licenčním ujednáním a tyto vlastní pouze klinika ULZIBAT v ruské Tule.
Vzhledem k tomu, že operace není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, byly
na ni použity finanční prostředky z transparentního účtu, který nejen pro tento účel
založil a dále vede městys Olbramovice. Kontrolu čerpání finančních prostředků zajišťuje odbor správní krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Honzíkova operace povede jak ke zkvalitnění jeho života, tak i nám rodičům
pomůže při 24 hodinové péči o něj. Díky této operaci dokáže náš syn pro nás ostatní
naprosto samozřejmé věci, jako například natáhnout a uvolnit ruce nebo nohy. Konečně může lépe spát v poloze na zádech. Celkově se Honzíkovi ulevilo od neustálých
křečí v celém těle, zejména v končetinách.
Ač je operace velmi účinná a provádí se v krátké narkóze (což je další velká výhoda, stejně jako doba hospitalizace - pouze 24 hodin), budeme ji muset v budoucnu
minimálně ještě jednou zopakovat.
V současné době se připravujeme na měsíční lázeňský pobyt v Sanatoriích Klimkovice, kde se budeme snažit vylepšit Honzíkův zdravotní stav kvalitní rehabilitací.
Tím ale starost a péče o Honzíka samozřejmě nekončí. V budoucnu nás toho čeká ještě
spousta. Ať už to bude již zmíněná operace Ulzibat či nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek (např. postel přesně pro potřeby Honzíka, židlička, invalidní
vozíček a mnoho dalšího), na které nepřispívají zdravotní pojišťovny.
Na již zmíněný transparentní účet je a bude i nadále možné posílat finanční dary.
Současně sbíráme i plastová víčka, kdy částka, která za ně bude utržena ve sběrně,
bude také využita výhradně na potřeby Honzíka.
Uvědomujeme si, že Honzíkův zdravotní stav mu nikdy nedovolí se začlenit mezi
jeho vrstevníky. Povinností nás rodičů je se o Honzíka s láskou a péčí postarat a současně mu život zkvalitnit a zpříjemnit jak nejlépe budeme moci. Kdyby Honzík mohl,
jistě by všem dárcům ze srdce poděkoval.
Vám všem, kteří jste přispěli, přispíváte či přispějete, ať už fyzickým osobám,
podnikatelům, zastupitelstvu městyse, všem, kteří sbíráte plastová víčka i Vám všem,
kteří naši celou rodinu jakkoliv podporujete, Vám všem patří jedno velké DĚKUJEME! Bez Vás bychom to nezvládli.
Děkuje milující rodina Honzíka Novotného

Vítání dětí
V sobotu 9. dubna 2016 bylo slavnostně uvítáno 7 dětí, a to: Karolína Lucie Vespalcová, Dominik Stehura, Šimon Dudák, Tadeáš Hladík, Alena Kulhánková,
Adam Hanák a Patrik Červinek.

Váš farář Jan Fiala
Olbramovický zpravodaj 1 - 3/2016
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Společenská kronika
Životní jubilea

(duben - prosinec 2016)

Hybler Václav
Svatušková Ludmila
Rolinek Miloš
Dobešová Jiřina
Horáková Květoslava
Hybler Jaroslav
Peschelová Alena
Vybíralová Květuše
Jaroš František
Opluštil František
Skopíková Emilie
Havelková Elvíra
Schreier Rudolf
Vránová Eva
Svatušková Alžběta
Malý Antonín
Hlavinka Stanislav
Poledna Miroslav
Konopková Antonie

87
84
70
88
84
75
75
91
70
70
88
83
75
84
86
75
75
70
86

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Pichrtová Marie
Ruibarová Božena
Rousová Růžena
Rozmahelová Marie
Hradilová Alena
Nejedlá Marie
Hybler Vladimír
Samková Bohumila
Hakenová Eliška
Pichrtová Marie
Králová Antonie
Konopka Vladimír
Čepera Ludvík

Narozené děti

87
82
75
83
75
70
85
82
70
70
83
88
75

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Moravec Sabastian
Votava Jaroslav
Balíková Aneta
Svoboda Dominik
Landovský Filip

Úmrtí
Novotná Vlasta
Remiáš Jan
Judexová Drahomíra
Kameníková Marta
Brázdová Milada
Vybíralová Květuše
Novotný Matěj
Sláma Něhoslav
Kugler Jiří
Žitný Josef

Pohyb obyvatel a statistika
Dudák Šimon
Hladík Tadeáš
Červinek Patrik
Hanák Adam
Müller Lukas
Dudák Jakub
Novotný Kryštof
Čeperová Ema

K 1. 1. 2016 bylo k trvalému pobytu
v městysi hlášeno 1124 obyvatel.
Do 21. 10. 2016 se přihlásilo 24 obyvatel a odhlásilo 39 obyvatel.
Narodilo se 11 dětí a zemřelo 10 našich občanů.
K 21. 10. 2016 máme 1110 obyvatel.
Radmila Hyblerová,
matrika a evidence osob

Slavnostní rozloučení s žáky 9. třídy
Dne 30. června 2016 se konalo slavnostní rozloučení s žáky 9. třídy. Do obřadní síně na slavnostní rozloučení a zapsání do Pamětní
knihy přišlo spolu s třídní učitelkou a ředitelem školy 24 žáků, kteří ukončili školní docházku na Základní škole v Olbramovicích.
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