
       ZPRAVODAJ 
               OBCE  OLBRAMICE 
     Číslo 2/2011                                                                                                                       ŘÍJEN 
 
Vážení čtenáři,  
obsahem tohoto čísla Zpravodaje je mimo aktuálních informací z obecního úřadu, informace o odpadech, 
informace o ukončení možnosti požádat o občanský průkaz na MěÚ Klimkovice. Stálé rubriky nabízejí zprávy o činnosti 
místních organizací a pozvánky na akce včetně kulturního kalendáře na rok 2011 a 2012. Redakce 

 
INFORMACE Z OBECNÍHO Ú ŘADU 

 

Zastupitelstvo v období od dubna do září na svých 
zasedáních po projednání schválilo např.  
 

o snížení části nájmu paní Bláhové o prokázanou 
úhradu výdajů ve výši =10.209,--Kč. Na základě 
těchto prokazatelných výdajů ZO odpouští 
nájem za měsíc březen ve výši =6.300,--Kč a 
nájem za měsíc duben bude uhrazen ve zbývající 
výši =3.909,--Kč. 

o Smlouvy o neinvestičních dotacích z rozpočtu 
obce doporučené grantovou komisí: 

Název projektu/ Organizátor  Dotace: 
Smažení svatodušní vaječiny 
Klub důchodců     5.500,--Kč 
Pojeďte s námi za kulturou  
Klub důchodců   12.500,--Kč 
Podpora sportovních aktivit  
SDH      8.000,--Kč 
Recesní sportovní odpoledne 
SDH      6.000,--Kč 
Rytířské slavnosti v království 
Slunečnice   40.000,--Kč 
Fotbalové soutěže pro všechny 
TJ Sokol   18.000,--Kč 
Den otevřených dveří  
SDH      3.000,--Kč 
Celkem   93.000,--Kč 
 
o žádost ZŠ a MŠ Olbramice, příspěvkové 
organizace; 
A) zvýšení kapacity mateřské školy ze stávajících 25 
na 28 dětí s účinností od 1. 9. 2011. 
B) zvýšení kapacity školní jídelny z počtu 70 na 90 
stravovaných osob s účinností od 1. 9. 2011 
o hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Olbramice za 
rok 2010 ve výši 10.909,02Kč. Celá tato částka bude 
použita do rezervního fondu organizace v souvislosti 
s navýšením cen energií 
o smlouvu o spolupráci při realizaci projektu 
Technologického centra Statutárního města Ostrava. 
Předmětem této smlouvy je úprava vzájemné 
spolupráce při poskytování služby elektronické 
spisové služby (e-spis ve verzi lite společnosti ICZ, 

a.s.) formou hostovaného řešení v Technologickém 
centru statutárního města Ostrava, na technických 
prostředcích realizátora 
o závěrečný účet obce a celoroční hospodaření 
obce za rok 2010 a to bez výhrad 
o přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 
na projekt úpravy školního hřiště s názvem „Školní 
zahrada Olbramice – centrum radosti dětí“ ve výši 
=400 tisíc korun 
o dodavatele zakázky „ Školní zahrada 
Olbramice – centrum radosti dětí“ firmu NOSTA, 
s.r.o., S. Čecha 2088/13, 741 11 Nový Jičín, která 
nejlépe splnila hodnotící kritéria a byla doporučena 
hodnotící komisí 
o na základě doporučení hodnotící komise 
zpracovatelem územního plánu Ing. Arch. Jaroslava 
Haluzu, Hynaisova 3, Ostrava-Mariánské Hory, 
pořizovatelem územního plánu ÚHA (Útvar hlavního 
architekta) města Ostravy 
o dodavatele zakázky „ Venkovní osvětlení – 
ulice Zahumení“ firmu ARPEX MORAVA s.r.o., 
Bartošovice 12, která nejlépe splnila hodnotící 
kritéria a byla doporučena hodnotící komisí 
 

VÝZVA 
Vážení občané,  
připravujeme kalendář na rok 2012. 
Pokud máte doma nějaké starší snímky 
z Olbramic, které by mapovaly historický 
vývoj obce a jste ochotni je nechat 
zveřejnit na webu obce i pro nástěnný 
kalendář, prosíme, zapůjčete nám je. 
Materiály doneste nejpozději do pátku 
4. prosince 2011, naskenujeme si je 
a vrátíme Vám zpět.  
Za pomoc a ochotu Vám předem 
děkujeme.  

 
Regína Vřeská  



Ukončení možnosti požádat o občanský průkaz na MěÚ Klimkovice k 30. 11. 2011 
 
V souvislosti s novelou zákona o občanských 
průkazech bude k 30. 11. 2011 ukončena možnost 
požádat o občanský průkaz na MěÚ Klimkovice.  
Požádat o vydání občanského průkazu může občan 
osobně u kteréhokoliv obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností, nebude již možné podání 
žádosti u matričního úřadu. Při vyřizování žádosti se 
současně pořídí digitalizovaná podoba občana (jako u 
cestovního pasu). Součástí zpracování žádosti je i 
vlastnoruční podpis občana určený k digitálnímu 
zpracování. 
Vyhotovený občanský průkaz může občan vyzvednout 
pouze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 
který si uvede do žádosti, již nebude možné převzetí na 
matričním úřadě.  
Matriční úřady budou od 1. 1. 2012 nadále zajišťovat 
vydávání potvrzení o občanském průkazu při: 
a) ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení 
občanského průkazu 
b) zadržení neplatného občanského průkazu 
c) odevzdání občanského průkazu z důvodu, že občan 
pozbyl státní občanství nebo ukončil pobyt na území 
ČR anebo požádal o jeho úschovu při dlouhodobém 
pobytu v zahraničí, nebo bylo prokázáno, že mu byl 
občanský průkaz vydán neoprávněně, anebo občanský 
průkaz pozbyl platnosti  

d) odevzdání občanského průkazu opatrovníkem nebo 
jiným zákonným zástupcem, který byl rozhodnutím 
soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům 
e) odevzdání občanského průkazu nalezeného, po 
zemřelém nebo prohlášeném za mrtvého 
f) včetně vydání potvrzení o změně údajů 
zapisovaných do občanského průkazu   
 

O vydání stávajícího typu občanského průkazu může 
občan požádat na MěÚ Klimkovice do 30. 11. 2011, na 
obecním úřadu obce s rozšířenou působností do 14. 12. 
2011. 
 

Obecním úřadem obce s rozšířenou působností je 
Magistrát města Ostravy se sídlem Ostrava, Gorkého 
3037/2, občanské průkazy zajišťuje odbor vnitřních 
věcí, oddělení evidence obyvatel a občanských 
průkazů. 
 

Úřední hodiny 
Pondělí 08,00 – 11,30 12,30 – 17,00 
Středa 08,00 – 11,30 12,30 – 17,00 
Čtvrtek 08,00 – 11,30 12,30 – 16,00 
Call centrum:  844 12 13 14      Telefon: 599 444 444   
http://www.ostrava.cz/ 

Odbor správní MěÚ Klimkovice

 

MÍSTNÍ KNIHOVNA V ROCE 2010 
 

Knihovna je registrována podle zákona č. 257/2001 
Sb., o knihovnách a podmínkách provozování 
veřejných knihovnických a informačních služeb 
(knihovní zákon) pod evidenčním číslem: 1184/2002.  
Její knihovní fond činil k 31. 12. 2009 celkem 3.881 
knihovních jednotek, které jsou všechny přístupné ve 
volném výběru. Z obecního rozpočtu bylo nakoupeno 
26 knih v celkové hodnotě =5.024,--Kč, na poplatcích 
bylo vybráno 460,--Kč. Patnáct knih bylo zavedeno 
jako dar.  
Knihovna má dále k dispozici knihy z putovního fondu 
Regionální knihovny v Novém Jičíně, tento soubor je 
pravidelně cca co tři měsíce obměňován, celkem bylo 
přivezeno 217 knih v 10 souborech.  
Registrovaných uživatelů bylo k 31. 12. 2009 celkem 
52, z toho dětí do 15 let dvacet. (Čtenářů je ovšem jistě 
více, protože na jeden průkaz si literaturu půjčují často 
rodiče i děti.) Knihovnu navštívilo za loňský rok 304 
uživatelů. Celkový počet výpůjček činil 741 knih, 
z toho naučná literatura dospělým čtenářům =105 knih, 
naučná literatura dětem =47 knih, krásná literatura 
dospělým čtenářům =401 knihu, krásná literatura 
dětem =188 knih. Internet potřebovalo 21 návštěvníků. 
Webovou stránku navštívilo 711 uživatelů. V rámci 
kulturních a vzdělávacích akcí byly uskutečněny 2 
knihovnické lekce pro školu a školku.  
Pokračuje digitalizace knihovního fondu, která probíhá 
vždy nejen v hodinách půjčování, ale na navádění 
knižního fondu pracuje knihovnice i v jiných časech a 

přesčasech. Protože se jedná o práci odbornou, není 
možné ji provést brigádníky. Ke konci roku byla 
navedena asi 1/3 fondu. Po jejím dokončení bude 
k dispozici přístup do On-line katalogu pro čtenáře 
v knihovně i jinde „ve světě“.  
Knihovna poskytuje tyto služby:  
- buduje, propaguje a zpřístupňuje univerzální 
knihovní a informační fond v rozsahu přiměřeném 
velikosti obce se zřetelem k informačním a kulturním 
potřebám občanů všech sociálních a národnostních 
skupin obce.  
- zajišťuje přístup k informacím ze státní správy 
a veřejné samosprávy. Využívá k tomu a uživatelům 
zpřístupňuje knihovnické a další informační zdroje 
včetně internetu.  
- při zajišťování knihovních fondů kooperuje s 
regionálním oddělením Městské knihovny v Novém 
Jičíně.  
- poskytuje i využívá meziknihovních služeb z 
knihovních fondů jiných knihoven.  
- pořádá besedy, přednášky, knihovnické lekce a 
jiné kulturní akce.  
Webová stránka knihovny: 
www.olbramice.knihovna.info, je zatím jen se 
základními údaji o knihovně a jejích aktivitách, a na e-
mailové adrese: knihovna@obecolbramice.cz. se těším 
na vaše náměty, připomínky a požadavky!“ 
   Bc. Lenka Ješková, knihovnice  



STŘÍPKY Z HISTORIE NAŠÍ VESNICE 
 

V loňském roce jsem se jako kronikářka dověděla 
několik zajímavostí z historie naší vesnice. Vše začalo 
žádostí o sdělení jakékoli informace o vaření piva 
v Olbramicích. O tom, že by se v Olbramicích vařilo 
pivo, jsem nevěděla nejenom já, ale podle bleskového 
průzkumu ani lidé trochu starší a víc pamatující. 
Vzhledem k tomu, že se původní obecní kroniky 
ztratily a zprávy v „nové“ kronice jsou pouze dopsané, 
jak si které informace pan řídící Tyleček pamatoval, 
neměla jsem ani kde takovou informaci vzít. 
A ejhle, v Zemském archívu v Opavě byla díky 
mravenčí píli pana Květáka z Kosteleckého pivovaru 
nalezena tato zmínka: „Zápis z 29. 9. 1570, dán 
v Klimkovicích, Olbramice č. 5, rychta. 
„Hynek z Vrbna na Klimkovicích a Olbramicích 
potvrzuje vladykovi Gabrielu Libanskému 
z Rohova za věrné služby dědičné držení dvora 
v Olbramicích i s rolemi, které držel dřívější 
rychtář Řehoř Hrucz, osvobozuje ho od všech činží, 
robot a povinností z této rychty, povoluje mu vařiti 
pivo pro vlastní potřebu, potvrzuje právo svobodné 
pastvy dobytka. Lidé ze vsi jsou povinni dát mu 
ročně 17 slepic, jako dříve dávali, za to on povinen 
chovati dobrého býka“. 
Nic víc se zatím nenašlo, ale to stačilo, abych se 
rozjela do Opavy podívat se, zdali nejsou v Zemském 
archívu „uschovány“ další podrobnosti o životě 
v Olbramicích v minulých staletích. Z požadovaných 
dokumentů mi byly dány k dispozici např. zápisy 
v Urbářích, což jsou vlastně soupisy vrchnostenských 
důchodů, robot, příjmů peněžních i naturálních. Tyto 
knihy přinášely údaje o poddanském (rustikálním) 
nebo dominikánském (vrchnostenském) hospodaření. 
Dověděla jsem se z nich zatím, že v Olbramicích bylo 
mezi lety 1730 – 1774 jedenáct dominikálních statků a 
24 domů, u kterých se hospodařilo rustikálně – jednalo 
se o pronajaté grunty. Tedy celkem 33 čísel popisných. 
Údaje jsou zapisovány v němčině a částečně v latině a 
s jejich překladem mi pomáhá pan Jan Raida 
z Ostravy. Je to práce, která připomíná rčení o jehle a 
kupce sena. Jenom pro zajímavost, z gruntů byla tehdy 
odváděna daň nejen vrchnosti, ale i panovníkovi, byla 
to tzv. berní role tereziánská. Podle tohoto systému daň 
z výnosu požitků selských činila 42,1% (celkem tedy 
okolo 60%), kdežto panské výnosy byly zdaněny 29% 
a domy panské pouze 25%. Do té doby odváděla 
vrchnost daně pouze byli-ly vyhlášeny Zemským 
sněmem, např. pro brannou hotovost státu. 

Další požadované listiny nejsou k dispozici, protože u 
nich probíhá digitalizace, ale i tak více než 500 stran 
nafoceného materiálu je docela dost a jsem zvědava, 
čím budeme ještě překvapeni. 
Zatím jsem také zjistila, že v Olbramicích, 
pravděpodobně někde na parcele, která v současné 
době patří Peterkovým, byl provozován dřevěný větrný 
mlýn, s kamennou podezdívkou, který bohužel již roku 
1910 vyhořel, a proto se nám o něm nezachovala žádná 
zmínka. 
Nejstarší dokument, který jsem měla v ruce, byl z roku 
1658 (viz foto). Musím říci, že držet v ruce zažloutlé 
listiny, které vydávaly svědectví o dávných časech, byl 
zvláštní pocit, ve kterém se vzájemně přetlačoval pocit 
údivu a úžasu, že zrovna já se po mnoha desítkách let 
mohu těchto dokumentů dotýkat, se snahou nic 

nepoškodit a se zoufalstvím, jak a kdy budeme moci 
jejich tajemství, vzhledem ke „kvalitě“ ručně vedených 
zápisů, rozluštit.   

 Bc. Lenka Ješková, kronikářka 

        GARÁŽOVÁ VRATAGARÁŽOVÁ VRATAGARÁŽOVÁ VRATAGARÁŽOVÁ VRATA, , , , plotyplotyplotyploty----pletivopletivopletivopletivo    
Vrata od 9.999,- Kč vč. 20% DPH. Výklopná, dvoukřídlá, sekční.  
Provádíme i montáže.  
Doprava materiálu PO CELÉ ČR. Při nákupu nad 7000,- Kč doprava ZDARMA.     

Více na:Více na:Více na:Více na:    www.KANCLIR.czwww.KANCLIR.czwww.KANCLIR.czwww.KANCLIR.cz    
    Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39, Tel.: 722 550 000, 732 650 203. 

-----INZERCE----- 



Lidická 132, Klimkovice (kruhový objezd) 
 

Vás zve do nově otevřených prostor od 21. 11. 2011 na tyto služby 

SOLÁRIUM A KADEŘNICTVÍ - Věra Peschlová  
PRODEJ DÁRKOVÝCH POUKÁZEK - na všechny 
služby 
PRODEJ PERMANENTEK NA SOLÁRIUM 
660Kč- 120 min. 
360Kč- 60 min. 
    7Kč -  1 min. 
Pondělí-pátek 8:00-19:00 - na objednávku 
Středa 8:00-15:00 
 

KOSMETIKA - Renata Netoličková 
Pracuji s přírodní biokosmetikou a aktivními látkami  

• celkové kosmetické ošetření 
• mikromasáž 
• chemický peeling 
• collagenové kůry  

NOVINKA - ošetření laserem SPARIDONN 
Léčí: akné, vrásky, poruchy pigmentace, lišeje, jizvy, 
omrzliny, popáleniny, regenerace vlasů a nehtů 
Pondělí a čtvrtek- na objednávku 
 

MASÁŽE - Lucie Bártová  
masáže z rukou fyzioterapeutky  
NOVĚ: medové masáže a baňkování 
   rehabilitační masáže 
   možno využít fondu FKSP 
Provozní doba: středa + pátek dle objednávek

 

MANIKÚRA-PEDIKÚRA – Bc. Marie Mackovíková 
AKCE: Nové nehty gelové  400Kč 
           Doplnění s francií   300Kč 
           Základní pedikúra, suchá pedikúra, lakování       
Pondělí, úterý a pátek- na objednávku 
MASÁŽE – Markéta Hurníková 
Odborný fyzioterapeut nabízí masáže pomocí 
silikonových baněk. Další novinkou je provádění tzv. 
tejpování – lepení elastických pásků, více informací 
na www.kinesio-tejping.cz 
 

V.I.P. služba pro Vás – Darja Halfarová 
Nově nabízíme prodlužování vlasů unikátní metodou 
EXTEND MAGIC – naprostou novinkou v oblasti 
prodlužování a korekce vlasů. 
Aplikace směsi keratinu a speciální pryskyřice je 
prováděná speciálním přístrojem EXTEND MAGIC – 
pouze 3 přístroje v celé ČR!  
Spoje jsou velmi pevné a elastické, procedura je 
výrazně kratší než u běžných způsobů prodlužování.  
 
Objednávky na tel. čísle 606 636 373,  

 

www.vstudio.cz 

 
-----------------------INZERCE------------------- 

 
 

 
PLÁN KULTURNÍCH, SPOLE ČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V OBCI  

 
Datum Název akce Pořadatel 

4. 12. 2011 
neděle 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu,  
vánoční jarmark 
 

Obec Olbramice, ZŠ a MŠ 
Olbramice, Klub důchodců 

14. 1. 2012 
sobota 

Ples Slunečnice 
 

Slunečnice 

21. 1. 2012 
sobota 

Dětský ples  
 

Slunečnice, ZŠ a MŠ 
Olbramice 

28. 1. 2012 
sobota 

DISKOPLES  TJ SOKOL Olbramice 

11. 2. 2012 
sobota 

Ples HASIČŮ 
 

Sbor dobrovolných hasičů 

 

Přesný termín akce včetně programu bude vždy zveřejněn  
na internetových stránkách obce www.obecolbramice.cz – Kalendář akcí.  

 
Zpravodaj obce Olbramice vydává obec Olbramice. Adresa redakce: Obecní úřad Olbramice, Prostorná 132, 
Olbramice 742 83. Registrační číslo: MK ČR E 18186. Vychází zpravidla čtvrtletn ě v nákladu 250 kusů.  
Uzávěrka:  20. den posledního měsíce ve čtvrtletí. Bezplatná distribuce.  
O výběru příspěvků a době jejich zveřejnění rozhoduje výlučně redakce. Příspěvky mohou být redigovány, podstata 
jejich obsahu zůstává nezměněna. Názory autorů článků se nemusí shodovat s názory redakce. Šíření veškerého 
obsahu Zpravodaje bez souhlasu redakce je zakázáno.  


