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Slovo starosty
Letošní rok se pomalu chýlí ke svému konci. Nastává čas, kdy si vzpomínáme, co jsme
za uplynulý rok udělali, nebo co se nepodařilo
udělat. Rozhodně nechci bilancovat, co se nám
podařilo nebo nepodařilo, to nechávám na
každém z vás. Dovolte mi, abych touto cestou
poděkoval především našim spoluobčanům,
organizacím a spolkům, kteří buď sami organizovali nebo se spolupodíleli na organizaci
různých kulturních a sportovních akcí. Chtěl
bych taky poděkovat jednotlivcům, kteří obětují svůj volný čas a úsilí při vedení různých
kroužků, sportovních oddílů a podobně. Této
práce pro nás všechny si velice vážíme a tato
činnost je velice záslužná. Ještě jednou vám
všem, kterých se to týká, chci velmi poděkovat,
ale myslím si, že můžu poděkovat i za vás, za
občany. Ještě jednou velké díky.
Konec roku je taky čas, kdy se sestavuje
rozpočet městyse Olbramovice na příští rok.
V příštím roce nás čeká pár pěkných stavebních projektů. Jedním z nich, který právě
probíhá, je výstavba nového dětského hřiště
za domem služeb. Původní dětské hřiště jako
celek již dosloužilo. V době svého vzniku určitě splnilo požadavky a přání dětí. Jak se vše
mění a vyvíjí, tak zaznívaly názory o tom, že
by se hřiště mělo vybavit novými zábavnými
a herními prvky pro děti, ale i pro mladé, včetně seniorů. Nové dětské hřiště tyto prvky bude
mít. Věřím, že tato stavba bude dokončena
v průběhu května 2020 a také bude areál pro
veřejnost otevřen.
Dalším pěkným stavebním projektem,
který jistě oceníte bude vybudování nového
chodníku v Lidměřicích, včetně podélných
parkovacích míst. Na tuto akci jsme žádali o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj,
ale do dnešních dnů jsme neobdrželi žádnou
odpověď. Tento chodník se bude stavět, i kdybychom žádnou dotaci nedostali a budeme ho,
popřípadě hradit ze svého rozpočtu. Míst, kde
se chodníky budou budovat, je po Olbramovicích víc. V roce 2020 provedeme projektové
přípravy na vybudování nových, popřípadě

rekonstrukci starých chodníků. Další etapa je
plánována od pošty kolem zbrojnice na konec
ulice k Branišovicím. Další úsek je rekonstrukce chodníku kolem horních bytovek. Všechny
projekty, které již máme anebo se budou zhotovovat, počítají s opravou dešťových vpustí,
vyčištěním dešťové kanalizace, popřípadě jejím opravením nebo prodloužením.
V letošním roce jsme se spolupodíleli na
opravách a rekonstrukci základní školy. Po
třech letech od podání žádosti jsme obdrželi
vyjádření, že obdržíme dotaci na vybudování
venkovního výtahu a sociálního zařízení pro
imobilní žáky. Dalším projektem, který máme
nachystaný pro příští rok a také bychom mohli
na tuto akci dostat dotaci, je vybudování šaten
pro chlapce a dívky s vlastním sociálním zařízením nad stávající tělocvičnou základní školy.
V příštím roce má být ukončen dlouhotrvající proces komplexních pozemkových
úprav. Je to jedna z největších akcí pro náš
katastr. Od pozemkových úprav očekáváme,
že budou vytvořena místa a pozemky na novou výsadbu nových větrolamů, stromořadí a jiných krajinných prvků. Náš katastr je
enormně odlesněn a násilně upraven. Toto by
se pozemkovými úpravami mohlo částečně
navrátit do původního stavu. Je to opravdu
veliká šance pro nás a pro budoucí generace
něco s naším katastrem a životním prostředím
a krajinou udělat. Jak jste si všimli, museli jsme
v některých částech Olbramovic vykácet staré
a nebezpečné stromy. Myslím si, že starý strom
můžeme vykácet, ale musíme vysadit nový. Do
rozpočtu jsme začlenili velkou částku financí
na novou budoucí výsadbu v intravilánu obce.
Je potřeba, aby se zeleň doplňovala. Zatím budeme vysazovat jenom v místech, kde nová výsadba nebude ničemu vadit. Tím myslím třeba
nadzemní elektrické vedení, ostatní sítě nebo
v blízkosti komunikací a budov. Zamýšlíme se
také revitalizací náměstí před radnicí. Stávající
lípy jsou už staré, polámané a nebezpečné při
povětrnostních vlivech. Stav stromů necháme
posoudit dendrologem a jeho doporučením
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se budeme řídit. Avšak zásadní výsadba zeleně
v intravilánu městyse se uskuteční až po avizované přeložce nadzemního vedení nízkého
napětí od úřadu k mateřské školce.
V letošním roce jsme chtěli podat žádost
o dotaci na výstavbu nové vodní nádrže s protipovodňovou hrází na loukách za bývalým
jabloňovým sadem. Díky pozdnímu obdržení souhlasného stanoviska od pozemkového
úřadu jsme termín podání žádosti propásli.
Rozhodně jsou projekty vyhotoveny, v současné době máme všechny souhlasná stanoviska
dotčených orgánů a nic nebrání podání žádosti
v jiném termínu. Vodní plocha bude o celkové
výměře cca 3 ha s hloubkou 3 metry u hráze.
Protipovodňová hráz je konstruována na stoletou povodňovou vlnu.
V letošním roce jsme vyčlenili prostředky
na dostavbu a opravu našich fotbalových kabin
a sportovního areálu. Máme také vypracovanou projektovou dokumentaci na stavbu nové
sportovně – kulturní haly. Městys Olbramovice by takovéto zařízení už rád vlastnil a nabídl
k využívání organizacím a spolkům na pořádání různých akcí. Konečně by Olbramovice
vlastnili své důstojné sportovně – kulturní
zařízení. Prozatím nebyl vypsán žádný dotační
titul s takovou výši podpory, abychom mohli
projekt realizovat. Doufáme, že se nám brzy
poštěstí.
V závěru bych Vám chtěl všem občanům
popřát jménem celého zastupitelstva a pracovníků úřadu městyse příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí do nového
roku.
R.H.
1
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Informace z úřadu
Nové schválené Obecně závazné vyhlášky městyse
Obecně závazná vyhláška městyse č. 2/2019,o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo městyse Olbramovice se na svém zasedání dne
28. 11. 2019 usnesením č. 7/2019 - 28. 11. 2019 usneslo vydat na
základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon místních poplatcích“),
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Městys Olbramovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je úřad městyse.1
Čl. 2
Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí2:
a) fyzická osoba přihlášení v obci,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna
osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě
může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí
poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození
osob, za které poplatek platí.3
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.
(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo přihlášení, popřípadě další adresy pro doručování. Současně uvede
skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům
označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník
parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné
číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis
umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
1 § 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích
2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
2

(4) Ve lhůtě podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit správci
poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny
přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského
státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace,
uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.4
(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník
povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5
(7) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 a 3 nebo jeho změnu se
nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má
zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní
správce poplatku na své úřední desce.6
Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 600,- Kč a je tvořena:
a) z částky 100,-Kč za kalendářní rok a
b) z částky 500,-Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na
základě skutečných nákladů městyse předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za
poplatníka a kalendářní rok.
(1) Skutečné náklady za rok 2018 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 666 669,90 Kč a byly rozúčtovány
takto:
Náklady 666 669,90 děleno 1159 ( 1 137 počet osob s pobytem na
území obce + 22 počet staveb určených k individuální rekreaci,
bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 575,21 Kč. Z této částky je stanovena sazba
poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 500,- Kč.
(2) V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu
kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví nebo
umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně
v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců
rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.7
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném
v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který
následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

4 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
7 § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
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Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm.
a), která je8
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo
školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě
rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
(1) Od poplatku se osvobozují:
a) fyzické osoby, které se v městysi Olbramovice v daném kalendářním roce nezdržují, přestože zde jsou přihlášeny.
b) fyzické osoby, kterým byla úředně přidělena adresa trvalého
pobytu – ohlašovna úřadu městyse Olbramovice, Olbramovice
čp. 23, 671 76, a které se v daném kalendářním roce v městysi
Olbramovice nezdržují.
c) fyzické osoby žijící v zahraničí po dobu daného kalendářního
roku.
d) fyzické osoby po dobu výkonu trestu odnětí svobody nebo vazby.
(2) Úleva ve výši 50% poplatku se poskytuje osobám, jež v roce, za
který se poplatek platí, dosáhnou věku 10 let a mladším.
(3) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1 a 2 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od
skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.
(5) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto
vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.9
8 §10b odst. 3 zákona o místních poplatcích
9 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
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Čl. 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve
správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním
výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.10
(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může
správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.11
Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku12
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni
splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je
ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován
opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto
opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek
zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni
plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne
05. 11. 2015.
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
Čl. 10
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2020.
10 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
11 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
12 § 12 zákona o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška městyse č. 3/2019, o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo městyse Olbramovice se na svém zasedání dne
28. 11. 2019 usnesením č. 8/2019 – 28. 11. 2019 usneslo vydat
na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
„tato vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Městys Olbramovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze
psů (dále jen „poplatek“).
Správcem poplatku je úřad městyse.1
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto
poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území
České republiky (dále jen „poplatník“).2
1 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
2 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším
tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové
povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku
osvobozena.
V ohlášení poplatník uvede4
jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat
v poplatkových věcech,
čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku
souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
3 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
3
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další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří
a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik
nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník
povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5
Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má
zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní
správce poplatku na své úřední desce.6
Čl. 4
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
za jednoho psa
150 Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
150 Kč,
za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
150 Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let
150 Kč.
Čl. 5
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném
v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do posledního dne
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl. 6
Osvobození a úlevy
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba
nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci
jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby,
osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba
provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis7.
Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1 tohoto
článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.
5 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
7 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
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(3)V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu
zaniká.8
Čl. 7
Navýšení poplatku
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve
správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním
výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.9
Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může
správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.10
Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku11
Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke
dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková
povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné
procesní postavení jako poplatník.
V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek
zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni
plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

8 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
9 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
10 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
11 § 12 zákona o místních poplatcích

Zastupitelstvo městyse Olbramovice na zasedání dne 28. 11.
2019 schválilo 5 nových obecně závazných vyhlášek o místních
poplatcích s účinností od 1. 1. 2020.

jsme zveřejnili do dnešního zpravodaje pro bližší seznámení.
Ostatní si můžete přečíst na internetových stránkách městyse
Olbramovice v odkaze „Vyhlášky a zákony“.

Obecně závaznou vyhláškou č. 1 se zrušily dosud platné vyhlášky městyse Olbramovice, které byly nahrazeny obecně závaznými vyhláškami č. 2-5. Dvě významné vyhlášky pro Vás občany

https://mestys-olbramovice.cz/informace-pro-obcany/vyhlasky-a-zakony/
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Základní škola a mateřská škola
Adventní čas u nás ve školičce
Období Adventu je časem tajemna, očekávání a především těšení se
na jeden z nejkrásnějších svátků v roce- Vánoce. Dobu čekání na Ježíška jsme si u nás ve školce zaplnili mnoha akcemi a připomněli jsme si
s dětmi nejeden lidový zvyk a tradici. Dny do Vánoc, nám pomohli odpočítávat adventní kalendáře, které jsme s pomocí rodičů připravili pro
děti, v každé třídě zpříjemňovali čekání dětem různými úkoly a každý
den malým překvapením.
V letošním roce nás navštívil Mikuláš se svojí družinou v pátek 6.
prosince, Jako každý rok i letos vše připravili žáci a třídy Základní školy.
Návštěva Mikuláše je trošku o strachu, obavách, ale i očekávání.
K tomu nám pomáhá společné povídání o tom, kdo je Mikuláš, anděl,
čert- jak vypadají, kde bydlí. I když se pár slziček objevilo, návštěva Mi-

kuláše u nás ve školičce dopadla dobře a každý dostal malé překvapení.
Následující období v celé MŠ provázel zpěv vánočních koled
a písní. Děti vyráběly dárečky, přáníčka pro své blízké a společně
jsme vyzdobili celou školičku.
Školní rok byl ukončen malou vánoční besídkou s pojenou s dílničkou. Rodiče si společně se svými dětmi různé vánoční dekorace.
Všichni jsme si užili příjemnou a pohodovou chvíli ve své třídě.
A teď už jen Šťastné a Veselé svátky vánoční plné splněných přání, v Novém roce 2020 spoustu štěstí a pevné zdraví přejí všem všichni zaměstnanci MŠ.
Kateřina Cihlová

Čteme babičkám a dědečkům a oni nám
Tak jsme nazvali společné čtení seniorů a žáků 2. a 3.
třídy ZŠ Olbramovice. Bylo velmi milé, když si s dětmi zazpívali, povídali o knížkách, o nejoblíbenějších pohádkách.
Dověděli jsme se, jak se do školy chodilo pěšky (a nebylo
to zrovna za rohem), kde si tenkrát knihy půjčovali a došlo
i na svačiny. Starší děvčata nabídla obyvatelům domu pomoc s úklidem nebo např. nákupem.
Malé občerstvení zakončilo toto příjemné setkání a to si
se slibem, že se určitě nevidíme naposledy.
Mgr. Dana Petrlová

Druháci ZŠ Olbramovice
V naší třídě se neustále něco děje. Ano,
učíme se, ale výuku si zpestřujeme různými
akcemi a projekty.
Společně se třeťáky jsme se vydali na cvičení v přírodě do Našiměřic, opékali buřty,
skákali, běhali, soutěžili. Počasí nám přálo
a výšlap se moc podařil.
V hodinách prvouky jsme pozorovali líheň a těšili se na kuřátka a housata. Byl to
dlouhý téměř měsíc, ale když nám to jednoho rána ve třídě zapípalo, přišla obrovská
radost.
11. listopadu jsme čekali na sv. Martina,

jestli nám přiveze sníh. I když se tak nestalo,
přes to jsme si zazpívali a v každé vyučovací
hodině jsme pracovali s tématem sv. Martina. Den jsme zakončili sladkou martinskou
podkovou, kterou jsme upekli (a taky snědli).
Druháci i pomáhají. Napekli perníčky
pro děti z dětského domova, aby i ony měly
překvapení a radost na Mikuláše.
Přeji všem občanům Olbramovic krásné
svátky, v novém roce pohodu a hlavně hodně zdravíčka.
Mgr. Hana Lukasová
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Naši žáci v laboratoři Bioskopu
V rámci přírodovědného vzdělávání se
žáci 7., 8. a 9. ročníku ZŠ Olbramovice zúčastnili akce ve vědecké výukové laboratoři
Bioskop. Děti si zde mohly vyzkoušet práci
vědců ,,na vlastní kůži“. Kurz proběhl dne 13.
11. 2019 na Masarykově univerzitě, v Univerzitním kampusu Brno Bohunice.
Program měl dvě části: kurz DNA detektivové a návštěva Anatomického muzea
Lékařské fakulty MU. Kapacita laboratoře je
30 studentů, proto byli žáci rozděleni do dvou
skupinek. Vzájemně se vystřídali, aby byl dostatek prostoru na vlastní práci. Kurz DNA
detektivové trval 2 hodiny a v anatomickém
muzeu jsme strávili 1 hodinu. Zbývající čas
byl věnován prohlídce univerzitního kampusu – jednotlivých fakult a také nákupům
v OC Campus Square.
Na kurzu DNA detektivové žáci prošli
krátkým bezpečnostním školením a seznámili se s laboratoří. Kurz byl veden dvěma lektory. Formou diskuze se žáci dozvěděli zajímavé informace o genetice a struktuře DNA.
Poté následovala další část, kdy si žáci prakticky vyzkoušeli, jaké je to pracovat v laboratoři. Každý účastník si izoloval vlastní DNA,
6

kterou si odnesl domů. Také si děti vyluštily
informaci zašifrovanou v genetickém kódu.
Mohly si složit navíc i papírový model DNA.
V anatomickém muzeu LF MU účastníci
shlédli reálné vzorky různých tkání a orgánů
člověka i živočichů. Velmi pozoruhodný exponát byl i tzv. ,,moravský obr“. Tyto prostory
a exempláře slouží pouze k výuce lékařů MU
a nejsou tudíž určeny k běžné prohlídce veřejnosti.
Další akce, která určitě stojí za zmínku,
byl sobotní kurz pro veřejnost: Svědkové
dávné minulosti Země (pro rodiče/prarodiče s dětmi). Uskutečnil se 23. 11. 2019 a byl
zaměřen na paleontologii. Kurzu se účastnily
některé děti 6. ročníku se svými rodiči. Všichni si to moc užili!
Vědecké výukové centrum Bioskop již
funguje 7. rokem a nabízí bohatou škálu kurzů
pro děti a studenty těchto věkových kategorií:
6+, 12+, 16+. Bývají také kurzy pro veřejnost
či pedagogy. O prázdninách Bioskop pořádá
letní školy. Během roku (o podzimních, jarních vánočních i velikonočních prázdninách)
jsou mj. i jednodenní kurzy a pro studenty
fungují i zajímavé kroužky (zoologický, DNA

klub, chemický). Vysoce motivovaní středoškoláci zde mohou pracovat i na SOČ.
V prosinci, před Vánoci, čeká na naše
šesťáky další kurz v Bioskopu, tentokrát to
bude Buňka. Už se velmi těšíme!
Webové stránky k nahlédnutí zde:
www.bioskop.cz
Akce MU pro středoškoláky:
Vědecké projekty pro středoškolské studenty, více informací: www.prostredoskolaky.
muni.cz
Příspěvky od žáků 8. a 9. roč.:
,,Výlet do Bioskopu, byl podle mne, velmi
zajímavý a prospěšný. Dozvěděli jsme se tam
spoustu zajímavých věcí ohledně naší DNA.
A nejen že jsme byli v Bioskopu, ale také jsme
prošli celou Masarykovu univerzitu (Kampus), na které bych chtěla jednou studovat.
Tento výlet bavil všechny, kteří se chtěli naučit
něco nového. A já doufám, že se do Bioskopu
ještě někdy vrátíme.“
Štěpánka Zemanová, žákyně 8. roč.
,,Výlet do Bioskopu, byl dle mé úvahy,
velice zajímavý, protože někteří dnešní teenageři nemají zájem o to, sedět v lavici a učit
se teorii o něčem. Ta praxe je velice důležitá.
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V Bioskopu jsme si totiž např. pomocí šikovných asistentů zjistili, jak vypadá naše DNA
a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých a užitečných informací právě ohledně DNA. Tento
výlet byl užitečný a zábavný. Všichni doufáme, že se do tohoto obrovského komplexu
ještě někdy podíváme.“
Petr Gigimov, žák 8. roč.
,,Tento výlet do Bioskopu se nám líbil,
odvezli jsme si z něj plno nových informací a zajímavostí a doufáme, že se tam znovu
podíváme, ať už jako studenti nebo jako návštěvníci.“
žáci 9. roč.
Autor: Mgr. Ingrid Továrková

Ze života školy
Je tu opět čas hodnocení uplynulého roku. Je čas klidu
a míru, a proto se zaměřím převážně na hezké věci.
Největší akce pro školu a školku nastala zahájením kompletní rekonstrukcí chemické učebny a kabinetu. Další a velkou
akcí byla oprava WC na škole, kde jsme doplnili chybějící umyvadla, zavedli teplou vodu, namontovali zásobníky na ručníky
a toaletní papír, odstranili nedostatky, na které nás upozornila
hygiena. Hygiena má i další požadavky na nevyhovující šatny
při příchodu do školy i v tělocvičně. Přesné termíny nápravy
projednávám se zřizovatelem a rýsují se opravy vchodových šaten na jarní prázdniny a oprava šaten v tělocvičně začne koncem jara.
Také v mateřské školce došlo k velkým akcím. Začala oprava
plotu okolo školky, kde už chybí dokončit drobné úpravy. Tato
akce vyšla na 250 000 Kč. Byla opravena opadávající omítka
při vstupu do školky. Po konzultacích se stavební firmou bude
balkón nad tímto vchodem zastavěn, aby dešťová voda nepáchala další škody, což vypukne o hlavních prázdninách. Abychom vyhověli hygieně, bude vyměněno linoleum v učebnách.
V současné době je velmi problematické sehnat firmu na určitý
termín.
Nejkrásnější zpráva pro mě je, že jsme v listopadu 2019 dostali dotaci na výtah a učebnu chemie, o kterou jsme žádali na
začátku roku 2017. Po vyřízení administrativních povinností
bude stavba příští rok zahájena. Doufám, že 1 300 000 Kč, které
jsme vložili na rekonstrukci učebny, nám proplatí.
Další novinkou je zavedení elektronické žákovské knížky,
třídních knih. Rodiče byli o novinkách informováni jak na začátku školního roku, tak na třídních schůzkách.
Stále se snažíme dětem zatraktivnit výuku, a tak proběhly
tyto akce: schůzka s rodiči
1. ročníku, třídní schůzky, přednášky sdružení Podané ruce,
s MěPO z Moravského Krumlova, dopravní hřiště, exkurze v zahradnictví, divadlo, turnaje ve florbalu a futsalu, návštěva bioskopu, hudební pořad, čteme babičkám, vystoupení v okolních
obcích, Mikuláš. O podrobnější činnosti školy a její organizaci,
prázdninách si můžete přečíst na internetu:http://zsolbramovice.webnode.cz/, které připravuje paní učitelka Marie Martináková. Najdete zde i fotografie z těchto akcí.
V neposlední řadě jsme rozšířili pedagogický sbor o nové
učitele. Kryštof Parák na škole vyučuje hlavně TV, zeměpis a informatiku. Ingrid Továrková, která jakožto vědecký pracovník

Bioskopu, má na starosti hlavně výuku přírodopisu a zeměpisu.
Posledním novým členem sboru je Kateřina Novosadová, působící jako asistentka pedagoga v 1. třídě.
Přeji Vám vše dobré, pevné zdraví, mnoho osobních a pracovních úspěchů v novém roce. Všem zaměstnancům, žákům
školy i jejich rodičům příjemné prožití vánočních svátků a do
nového roku pevné zdraví a hodně úspěchů.
Mgr.Ladislav Ruibar-ředitel školy
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Soutěž LYRA 2019
Pěvecká soutěž
Lyra 2019 se letos
konala v Rybníkách.
Jedná se o soutěž
dětí v několika kategoriích podle věku,
hlavní výhrou je nahrávka společně s videoklipem a veřejné
vystoupení s hudební skupinou Dreams.
Naši školu odvážně
reprezentoval Matěj
Sedmera ze sedmé
třídy. Měl velkou
dvacetičlennou konkurenci. Přestože se
neumístil ve výběru
zpěváků, děkujeme
a budeme držet palce možná příští rok.

Advent začíná
Začátek adventu připadl na krásný mrazivý 1.
prosinec. S Kaňkou jsme společně před rozsvícením
vánočního stromu prošli s rozsvícenými lampiony
vesnicí a napsali přání Ježíškovi. Jako překvapení dětem přišel rozdávat sladkosti Mikuláš, přilétli i andělé a nechyběli ani čerti. Účast byla převeliká, největší
za všechny roky naší činnosti. Velmi nás překvapila,
a proto bychom se chtěli omluvit všem, kteří byli z jakéhokoliv důvodu nespokojeni nebo smutní, protože
se vše nevyvedlo podle našich představ. Snad na nás
nezanevřete a odpustíte chyby v organizaci. Snažíme
se, abyste se vždy cítili příjemně.
Přejeme Vám všem krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a spoustu příjemných zážitků
v roce 2020. Těšíme se na setkání při konání příštích
akcí jako je maškarní ples, výšlap do přírody nebo výlet.
Spolek Kaňka

Vánoční koncert
Náš malý školní pěvecký sbor pro Vás připravil
v neděli 15. prosince 2019 v 16.00 hodin VÁNOČNÍ
KONCERT v kostele svatého Jakuba v Olbramovicích. Naši zpěváci a zpěvačky od čtvrtého do devátého ročníku Vám chtěli zpěvem zpříjemnit jednu adventní neděli a naladit příjemnou vánoční atmosféru.
Děkujeme za Vaši návštěvu.
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Sběrný dvůr
Informace ze sběrného dvora
Vážení občané, chci vás informovat o provozní době
sběrného dvora v období Vánoc. Posledním otvíracím
dnem sběrného dvora v letošním roce bude středa 18.
12. 2019. Otevření sběrného dvora bude až v příštím
roce, ve středu 8. 1. 2020.
Upozorňuji občany, že k 18. 12. 2019, bude možné
naposledy odevzdat na sběrném dvoře použité pneumatiky. Od příštího roku bude možné použité pneumatiky odevzdávat do odběrných míst kolektivního
systému ELTMA. Více informací o systému ELTMA
naleznete na internetových stránkách městyse Olbramovice v sekci sběrný dvůr, na webu ELTMA.CZ nebo
u obsluhy sběrného dvora.
Dovolte mi, abych vám za náš kolektiv popřál mnoho zdraví, pohody a úspěchů v novém roce 2020. Budeme se těšit na vaši spolupráci v dalším období.
Obsluha SD
František Kunčík
Lucie Havierníková

SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ
OLBRAMOVICE
UZAVŘENÍ SBĚRNÉHO
DVORA VE DNECH
19. 12. 2019 až 7. 1. 2020

PROVOZOVATEL:
MĚSTYS OLBRAMOVICE
Olbramovice 23
Olbramovice
671 76
IČ: 00293270

ODPOVĚDNÉ OSOBA:
Roman Hybler
SPRÁVCE SD:
František Kunčík
Lucie Havierníková
TELEFONNÍ KONTAKT:
607 036 903
607 036 904

Oznámení o uzavření kanceláří úřadu
městyse Olbramovice

Kanceláře úřadu městyse Olbramovice budou
ve dnech od 20. 12. 2019 do 3. 1. 2020
pro veřejnost z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřeny.
Děkujeme za pochopení.

Placení místních poplatků
za odpady a psy v roce 2020

Oznamujeme, že poplatky za odpady a psy se budou vybírat až od 20. ledna 2020.
Upozorňujeme, že splatnost poplatku za psa 150 Kč je do 30. 4. 2020
a splatnost poplatku za odpady 600 Kč/dospělý, 300 Kč/dítě do 10 let
a 600 Kč/chalupa je do 30. 6. 2020.
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TJ Olbramovice –
Oddíl národní házené
Podzimní části ročníku 2019/2020 Jihomoravského přeboru se účastnila čtyři družstva našeho oddílu. Nejúspěšnějším
týmem oddílu je družstvo mladších žákyň, po podzimní části
soutěže na druhém místě.

Trenéry družstev jsou Doubková Pavlína, Machálek Luboš
a Doubek Pavel.

Tabulka krajského přeboru:
Družstvo žen
1.

TJ Chropyně

5

5

0

0

97:73 10

2.

Draken Brno

5

3

1

1

93:67

7

3.

SK Autonot Jihlava

5

2

1

2

78:65

5

4.

TJ Jiskra Humpolec

5

2

0

3

73:82

4

5.

TJ Olbramovice

5

2

0

3

84:77

4

6.

KNH Mor. Slavia Brno

5

0

0

5

29:90

0

Starší žákyně
1.

TJ Sokol Vracov

7

7

0

0

191:54 14

2.

TJ Jiskra Humpolec

7

6

0

1

131:73 12

3.

TJ Miroslav

7

4

1

2

120:95

9

4.

Sokol Ostopovice

7

3

1

3

88:111

7

5.

TJ Olbramovice "A"

7

3

1

3

90:84

7

6.

TJ Olbramovice "B"

7

2

1

4

72:90

5

7.

Draken Brno

7

1

0

6

52:154

2

8.

SK Autonot Jihlava

7

0

0

7

47:130

0

Mladší žákyně
1.

TJ Jiskra Humpolec "A"

8

8

0

0

51:14 16

2.

TJ Olbramovice

8

4

1

3

35:37

9

3.

TJ Sokol Vracov

8

3

2

3

51:49

8

4.

Draken Brno

8

3

1

4

23:28

7

5.

TJ Miroslav

8

0

0

8

37:69

0

Družstva starších a mladších žákyň se i letos účastní zimních
halových pohárů, tyto turnaje se hrají ve dvou kolech, letos v prosinci a lednu příštího roku.
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Připojujeme poděkování našim sponzorům a sportovním příznivcům za Vaši důvěru s přáním příjemného prožití vánočních
svátků a mnoho štěstí do Nového roku 2020.
NH Olbramovice, Pavel Doubek.

www.mestys-olbramovice.cz

Prosinec 2019

Společenská kronika
Životní jubilea
(leden - květen 2020)
70 let

Smutná Ludmila
Gregor Slavomír
Lattenbergová Jaroslava
Kellnerová Věra
Strádal Ladislav
Kunčíková Alena

82 let

Orlíčková Viktorie

80 let

88 let

81 let

Dvořáček Václav
Konečná Erna

Leskovjanová Ela
Šnepfenbergová Liliana Valerie
Katolický Jáchym

84 let
85 let

Brník Miroslav
Krajdl Jaroslav
Čech Milan
Ambrož Vladimír

Nedvědová Vanesa
Zoufalý Jakub
Knotková Zoe
Leskovjan David

Procházka Ladislav
Gregor Jaromír

75 let

Doubek Pavel
Foretníková Božena

Narozené děti

Štefaniková Branka
Iranová Miluše

Svatušková Ludmila
Horáková Květoslava

89 let

Svatušková Antonie

93 let

Konvalinková Růžena

Zemřelí
Szatmári František

Akce v obřadní síni
Prvňáčci
Dne 2. září 2019 proběhlo slavnostní uvítání čtrnácti dětí,
které nastoupily do 1. třídy Základní školy v Olbramovicích.
Vítání dětí
V sobotu 19. října 2019 bylo slavnostně uvítáno 9 dětí, a to:
Dominika Běhavá, Sofie Novotná, Kristian Minařík, Valentýna
Veselá, Vanesa Nedvědová, Jakub Zoufalý, Zoe Knotková, David Leskovjan, Ela Leskovjanová.
Pohyb obyvatel + statistika
K 1.1.2019 bylo 1131 obyvatel.
K 10.12. se přihlásilo 24 obyvatel a odhlásilo 19 obyvatel.
Narodilo se 13 dětí a zemřelo 8 našich občanů.
K 10.12.2019 máme 1141 obyvatel.
Obyvatelé dle pohlaví:
586 mužů
552 žen
Obyvatelé dle stavu:
467 osob svobodných
520 osob ženatých/vdaných
84 osob rozvedených

67 osob vdov/vdovců
Průměrný věk obyvatel je 40,5 let.
V roce 2020 bude mít věk 80 a výše celkem 30 osob, z toho:
80 let = 8 osoby
81 let = 2 osoby
82 let = 2 osoba
83 let = 2 osoba
84 let = 1 osoby
85 let = 2 osoby
86 let = 2 osoby
87 let = 4 osoby
88 let = 3 osoba
89 let = 1 osoba
90 let = 1 osoba
91 let = 1 osoby
93 let = 1 osoba
Matrika
Pod matriční úřad Olbramovice spadá 5 obcí.
Za rok 2019 bylo zaevidováno 10 úmrtí a 14 svateb.
Radmila Hyblerová – matrika a evidence obyvatel
11
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