
       ZPRAVODAJ 
               OBCE  OLBRAMICE 
     Číslo 1/2009                                                                                                                            LEDEN 
 
Vážení čtenáři,  
další rok je za námi a my doufáme, že jste byli s naším Zpravodajem spokojeni, a že i v následujícím roce nám 
zachováte svou přízeň a budete nadále zasílat své podněty a názory. V tomto čísle Vám přinášíme nejen ohlédnutí za 
loňským rokem, ale také nastínění plánů pro rok 2009. Za celou redakci Vám přeji mnoho úspěchu, zdraví a dobré nálady.  

SLOVO STAROSTY 
Vážení spoluobčané, začátek nového roku vždy 
vybízí k ohlédnutí za právě uplynulým rokem, k jeho 
zhodnocení, ale hlavně k předsevzetí a plánování 
roku, který je před námi. Dovolte mi tedy, abych na 
tomto místě provedl malou bilanci práce vedení obce 
v roce 2008 a zároveň Vám nastínil naše plány, které 
bychom rádi realizovali v roce 2009. Jednotlivé akce 
roku 2008 jsem již podrobněji popisoval v minulých 
zpravodajích, proto je nyní jen krátce připomenu a 
zbilancuji. 
Na jaře loňského roku jsme kompletně svépomocí, a 
tudíž výrazně levněji, vybudovali nové sociální 
zařízení v místním hostinci Pod Kaštanem. 
Pokračovali jsme v opravě a rekonstrukci hasičské 
zbrojnice, kterou letos na jaře dokončíme. Vznikne 
tak nové a moderní zázemí pro všechny hasiče 
v obci. V úzké spolupráci s vedením školy se nám 
podařilo vyměnit již zastaralé herní prvky na školní 
zahradě za nové a bezpečnější průlezky pro nejmenší 
děti z naší MŠ. Školní zahrada tak po této výměně a 
po úpravách realizovaných vedením školy, získala 
zcela jiný, modernější ráz a charakter. V samotném 
závěru roku se nám podařilo dokončit největší 
investiční akci posledních let – Autobusový záliv a 
přechod pro chodce. Stavbu bohužel provázela od 
jejího počátku řada neočekávaných problémů a 
potíží, např. trvalé deště v počátku výstavby, nutnost 
opravit poměrně velkou část kanalizace, požadavek 
SmVaKu vyměnit na naše náklady část jejich 
vodovodního řádu apod., což vedlo k posunutí 
termínu ukončení stavby. Přes tyto potíže konečný 
výsledek výrazně změnil k lepšímu nejen bezpečnost 
a pohodlí občanů, ale také celkový vzhled obce. Na 
jaře provede realizační firma ještě závěrečné terénní 
úpravy a uvede do původního stavu všechny 
pozemky používané v rámci provádění stavby. 
Současně s výstavbou chodníkového tělesa jsme na 
žádost našich nových spoluobčanů provedli zpevnění 
a úpravu povrchu recyklátem na prodloužení ulice 
Zahumení.  
Již několikrát jsem na tomto místě zmínil zcela 
zásadní význam dotací pro život a rozvoj obce, proto 
zde musím znovu zdůraznit, že výše uvedené akce 
bychom bez získání finančních příspěvků nebyli 

schopni realizovat. V loňském roce se nám podařilo 
získat z různých dotačních titulů celkem 
3.165.000Kč. Pro lepší představu bych chtěl uvést, že 
celkový rozpočet obce na rok 2008 činil 
4.525.300Kč, úspěšným získáním dotací byl tento 
rozpočet navýšen na 170%. 
Nyní tedy ještě pár slov o úkolech a cílech, které před 
námi stojí v tomto roce. Je to hlavně opět úspěšné 
vyhledávání a zpracování různých dotačních titulů, 
s jejichž pomocí bychom rádi realizovali další rozvoj 
naší obce. Hlavním naším cílem, který jsme si pro 
letošní rok vytýčili je opětovné podání žádosti na 
Regionální radu MSK a získání dotace z fondů EU na 
rekonstrukci střechy naší školy a na její komplexní 
modernizaci. O získání dotace jsme se, bohužel 
neúspěšně, pokusili již v loňském roce a tak věříme, 
že po určitých úpravách a korekcích žádosti, tolik 
potřebné peníze na opravu obdržíme. Dalším neméně 
důležitým úkolem bude dokončení chodníkového 
tělesa od obchodu Jednoty až ke kostelu. Na tuto 
stavbu je již v současné době vydáno stavební 
povolení a pro její finanční náročnost je opět 
nezbytné získání finanční dotace. V současné době 
máme již vybrány dotační tituly, ze kterých bychom 
chtěli potřebné finanční prostředky získat. Tuto 
stavbu ještě výrazným způsobem prodraží nutná 
výměna zastaralé a téměř nefunkční místní 
kanalizace, kterou bohužel budeme nuceni financovat 
z vlastních zdrojů. V neposlední řadě se pokusíme 
získat dotace na výměnu oken v našem kulturním 
domě, na opravu hřbitovní zdi a celkovou úpravu 
jeho okolí a také na zkvalitnění kulturně 
společenského života v obci. Jsem přesvědčen, že 
díky již v minulých letech získaným zkušenostem a 
díky pečlivé přípravě jednotlivých projektů, budeme 
v mnoha případech úspěšní a podaří se nám tyto naše 
záměry zrealizovat.  
K tomu, aby nám dobře pracovalo a žilo, je zapotřebí 
i osobního zázemí. Proto Vám přeji do nového roku 
jen ty nejlepší lidské vztahy jak ve Vašich domovech, 
tak i na Vašich pracovištích. Krásný a šťastný nový 
rok 2009. 

- Ing. Ladislav Bárta 



INFORMACE Z OBECNÍHO Ú ŘADU 
 

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva ze dne 18. prosince 2008 
ZO schválilo 
• úpravu rozpočtu č. 4 a to navýšení v příjmech a 

ve výdajích o =421.150,--Kč; 
• zmocnění pro starostu obce dle § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, provést rozpočtová 
opatření v rozsahu časového období od dnešního 
zasedání ZO do konce roku 2008, tj. od 18. 12. 
do 31. 12. 2008, v případě nepředpokládaných 
příjmů a výdajů; 

• rozpočet na rok 2009 a to v příjmech ve výši 
=5.036.000,--Kč a ve výdajích ve výši 
4.786.000,--Kč, financování třídy 8 – splátka 
úvěru činí 250.000,--Kč; 

• návrh členů grantového výboru ve složení Ing. 
Jaromír Horsinka, Lucie Martiníková, Iveta 
Šablaturová st., Hana Vaňková, Regína Vřeská. 
Za funkci člena grantového výboru se 
neschvaluje žádná odměna. 

• Smlouvu o bezúplatném nájmu nebytových 
prostor mezi Základní a mateřskou školou 
v Olbramicích a Gymnastickou školou Špičková 
Opava, která bude v multifunkční herně 
provozovat gymnastický kroužek. 

 
• Ceník č. 1/2009 za pravidelný svoz a 

zneškodnění tuhých komunálních odpadů; 
ZO vydalo 
• Změnu č. 1 Územního plánu obce Olbramice dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu; 
ZO vzalo na vědomí 
• kontrolu usnesení minulého zasedání; 
• čerpání rozpočtu k 30. 11. 2008 v příjmech ve 

výši =7.224.399,37Kč a ve výdajích v částce 
=6.744.073,44Kč;  

• seznam předpokládaných žádostí o dotace na rok 
2009;  

• Nájemní smlouvu č. 1/2008 o nájmu kanalizace 
v horní části ulice Zahumení, v lokalitě Ke skále, 
mezi obcí Olbramice a manžely D. a Z. 
Aujeskými, Mgr. L. Dedkovou, paní M. 
Hlouškovou, manžely R. a P. Jašovými, paní Ž. 
Kiršnerovou a manžely R a J. Šarmanovými; 

• žádost občanů Janovic o řešení dopravní situace 
v této části obce; 

• připomínky uvedené v diskusi a odpovědi, které 
z diskuse vyplynuly:p. Vaněk – překop vody na 
ulici Zahumení – naproti Bednárových. 

Změny v dani z nemovitostí 
od 1. 1. 2009 

 

Protože loňský rok nabyly právní moci změny 
týkající se komplexních pozemkových úprav, ti, 
kterých se tyto změny týkaly, musí do 31. ledna 
2009 podat celé nové řádné přiznání k dani 
z nemovitosti. Podání přiznání k dani se dále týká i 
těch, kteří v loňském roce kupovali nebo prodávali 
nemovitosti, tedy ti, u kterých se měnilo vlastnictví. 
Ostatní, u nichž neproběhly žádné změny, přiznání 
k dani podávat nemusí – Finanční úřad navýšení 
schváleným koeficientem provede sám. Platba za daň 
z nemovitosti má být provedena do konce května 
2009, přičemž Finanční úřad bude rozesílat složenky 
na adresu trvalého bydliště. Přiznání k dani se podává 
na Finančním úřadě v Ostrava III, ulice Opavská 
6177, 708 00  Ostrava-Poruba, v úřední dny, tj. 
v pondělí a středu od 8:00-17:00 hodin, ostatní dny 
po domluvě se správcem daně, kterým je pro nás paní 
Syslová, tel.: 596 905 240. Podatelna funguje každý 
den od 8:00-15:00 hodin. 
Formuláře pro přiznání k dani si můžete vyzvednout i 
na obecním úřadě v Olbramicích, příp. jsou 
k dispozici na stránkách Ministerstva financí, tj. 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dc2_tiskop
isy.html 
Lenka Ješková, ref. správních činností  
 

Konec padesátníků anebo sbírali jsme 
"šestáky" pro děti  
 

„Život sestává z mnoha malých mincí. Kdo je umí 
sbírat, má bohatství“. Tímto mottem jsme začínali 
náš projektu „Knížka d ětem za šesták“, který měl 
za cíl nashromáždit co nejvíce mincí v nominální 
hodnotě 50 haléřů, jejichž platnost skončila k 31. 8. 
2008. Do označených sklenic, které byly umístěny ve 
škole, v obchodě Jednoty a na obecním úřadě velmi 
ochotně přispěli jak občané, různí návštěvníci, tak 
dokonce i starosta stejnojmenné obce Olbramice. 
Celková hodnota mincí byla 424,--Kč. Velkým 
překvapením pro nás bylo, když novomanželé 
Kucharčíkovi, kteří se o této akci dozvěděli, 
přispěli sesbíranými 50 haléři na vlastní svatbě 
v celkové částce 272,00Kč. Takže celková částka 
činila 696,-Kč. Nakonec jsme po zvážení upustili od 
koupí knížky a rozhodli jsme se za tyto peníze koupit 
každému dítěti, které se zúčastnilo rozsvícení 
vánočního stromu, balíček s drobnostmi. Za Vaši 
pomoc upřímně děkujeme. 
 

Čínské přísloví o penězích 
Za peníze můžete koupit hodiny, ale ne čas. 
Za peníze můžete koupit knihu, ale ne vědomosti. 
Za peníze můžete koupit dobré postavení, ale nikoliv 
respekt. 
Za peníze můžete navštívit doktora, ale nedostanete 
zdraví. 
Za peníze můžete koupit krev, ale ne život. 
Za peníze můžete koupit postel, ale ne spánek. 
Za peníze můžete koupit sex, ale ne lásku.



POČET OBYVATEL K 31. PROSINCI 2008 
 

Celkem 596     Změna  Počet  

Muži 303     přihlášení 40 

Ženy 293  odhlášení 17 

Děti do 15 let   99 narození  3 děvčata 

Děti do 18 let   122  úmrtí 7 

Starší 60 let 110   
 

CENÍK ZA ODVOZ ODPAD Ů 
 

S účinností od 1. 1. 2009 navýšilo OZO Ostrava ceny 
za pravidelný sběr, přepravu, třídění, využívání a 
odstraňování tuhých komunálních odpadů. Z tohoto 
důvodu platí za odvoz odpadu od 1. ledna 2009 nové, 
níže uvedené ceny.   
 

Druh 
nádoby 

TARIF  Počet obsluh Roční cena  
- občan 

70 litrů 
UH 

P 101 1x 14 dní 1.200,00 Kč 

110 litrů P 201 1x 14 dní 1.480,00 Kč 

110 litrů P 211 1x týdně 2.520,00 Kč 

110 litrů P 261 
1x týdně v zimě  
1x 14 dní v létě 

2.080,00 Kč 

110 litrů P 271 1x týdně v zimě 1.640,00 Kč 

110 litrů  P 291 1x měsíčně 890,00 Kč 

70litrů 
UH 

P 191 1x měsíčně 690,00 Kč 

 
ZLATÝ ERB 2009  

 
- soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické 

služby měst a obcí 
Sdružení Zlatý erb vyhlásilo již 11. ročník této 
soutěže, do které jsme letos přihlásili také naši obec. 
Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a 
regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje 
informačních služeb poskytovaných občanům i 
specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu 
a ostatních elektronických médií, a přispět tak k 
rozvoji kvality života ve městech, obcích a krajích 
České republiky.  
Pokud se vám líbí naše webové stránky 
(www.obecolbramice.cz), můžete jim udělit svůj 
hlas. Hlasovat mohou všichni uživatelé internetu, 
kteří disponují platnou e-mailovou schránkou, na niž 
bude poslána ověřovací zpráva. Hlasovat můžete jen 
pro jedno město či obec. Do čtvrtka 19. 2. 2009 
16:00 budou hlasy započítány do krajské ceny 
veřejnosti (pokud bude v kraji udělena), do čtvrtka 
26. 3. 2009 16:00 do celostátní ceny veřejnosti. Za 
váš hlas pro naši obec předem děkujeme.  
 

1. ŘÍJEN - MEZINÁRODNÍ DEN SENIOR Ů 
 

Z dlouhodobých studií vyplývá, že průměrný věk 
lidstva a jeho celková věková struktura se výrazně 
zvyšuje. Odborníci předpokládají, že během příštích 
dvaceti let vzroste počet seniorů na dvojnásobek. Už 
v roce 1948 se stárnutím lidstva vážněji zabývala i 
OSN a v roce 1990 byl Organizací spojených národů 
vyhlášen 1. říjen jako „Mezinárodní den seniorů“.  
Od té doby se rozšiřují různé formy připomenutí 
tohoto dne. Také naše obec se rozhodla tento Den 
oslavit se všemi seniory, především s těmi, kteří se 
letos dožívají významného životního jubilea a založit 
tak novou olbramickou tradici - „Setkání jubilant ů 
u příležitosti Dne seniorů“. Doufáme, že všichni 
jubilanti i ostatní senioři z naší obce přijmou naše 
pozvání na tuto novou tradici a dostaví se v hojném 
počtu v sobotu 3. října 2009 do kulturního domu.  
 

POPLATEK ZE PSŮ 
 

Dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2004 o místních 
poplatcích je držitel psa (poplatník) povinen ohlásit 
správci poplatku, tj. obecnímu úřadu vznik a zánik 
poplatkové povinnosti. Proto v příloze čísla tohoto 
Zpravodaje naleznete formulář „Přihláška psa do 
evidence“, který prosím vyplňte, podepište a zašlete 
na obecní úřad. Formulář naleznete také na našich 
internetových stránkách v sekci Dokumenty, 
vyhlášky.  
 

CzechPOINT -  
Český Podací Ověřovací Informační 

Národní Terminál  
je od prosince 2008 je spuštěn také na 
Obecním úřadě v Olbramicích. V 
současné době lze tedy získat ověřené 

výstupy z následující informačních systémů veřejné 
správy (ISVS):  
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ  

Kolik to bude 
stát: 

 správní poplatek 100,00Kč za 
první stránku (50,00Kč za každou 
další započatou stránku)      

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU  

Kolik to bude 
stát:  

 správní poplatek 100,00Kč za první 
stránku (50,00Kč za každou další 
započatou stránku 

VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU  

Kolik to bude 
stát:  

 správní poplatek 100,00Kč za první 
stránku  (50,00Kč za každou další 
započatou stránku) 

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ 

Kolik to bude stát: 
 50,00Kč za každý výpis z 
rejstříku trestu 

Podrobné informace získáte také na webový 
stránkách obce nebo na www.czechpoint.cz. 

- Regína Vřeská 



MÍSTNÍ KNIHOVNA V LO ŇSKÉM ROCE 
 

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 činí k 31. 12. 2008 celkem 3.802 
knihovních jednotek, které jsou všechny přístupné ve 
volném výběru. Bylo nakoupeno 30 knih v celkové 
hodnotě =5.152,--Kč. 
Knihovna má dále k dispozici knihy z putovního 
fondu Regionální knihovny v Novém Jičíně, tento 
soubor je pravidelně co tři měsíce obměňován, loni 
bylo přivezeno 90 knih ve 4 souborech. 
Registrovaných čtenářů bylo k 31. 12. 2008 celkem 
52, z toho dětí do 15 let 23. Čtenářů je ovšem daleko 
více, protože se knihy půjčují nejen v rámci rodiny, 
ale nezohledňuje se zde převod čtenářů 
z předcházejícího roku, kteří mají tzv. přerušené 
půjčování. Registrovaných návštěvníků knihovny 
bylo 350, celkový počet výpůjček činil 1.160 knih, 
z toho naučná literatura dospělým čtenářům =217 
knih, naučná literatura dětem =108 knih, krásná 
literatura dospělým čtenářům =455 knih, krásná 
literatura dětem =380 knih. Průměrně si jeden čtenář 
za rok půjčil 22,3 knihy.  
Naše knihovna poskytuje i meziknihovní výpůjční 
službu. V loňském roce vyřídila celkem 11 
požadavků a bylo půjčeno 39 knih z knihoven po celé 
republice. 
V rámci kulturních a vzdělávacích akcí byly 
uskutečněny 2 knihovnické lekce pro školu a školku. 
Pro nedostatek místa nemohou být pořádány výstavy 
apod. 
V loňském roce se knihovna podílela na 2 grantových 
programech, které oba byly úspěšně realizovány: 

1. V rámci programu – Informační centra 
veřejných knihoven byla provedena automatizace 
místní knihovny, tedy zakoupen nový počítač a 
laserová tiskárna. Tento byl doplněn knihovním 
systémem Clavius, jež po navedení knihovního fondu 
bude zabezpečovat rychlou práci s katalogem a 
s výpůjčními protokoly. Po dokončení katalogizace 
bude k dispozici ON-LINE přístup (to znamená, že si 
doma budete moci prohlédnout, jaké knihy si u nás 
můžete půjčit). Dotace byla poskytnuta ve výši 
=40.000,--Kč, vlastní podíl na financování projektu 
činil 17.680,--Kč. Zároveň byl ponechán původní 
počítač pro čtenáře jako další přístupové místo 
k Internetu. Oba jsou napojeny na tiskárnu. Cíl, pro 
který byla dotace žádána, tj: 
- Vytvoření podmínek pro plnohodnotné zapojení 

do veřejné informační sítě knihoven 
- Možnost jednoduché komunikace s regionální 

knihovnou 
- Zpřesnění evidence dokumentů i výpůjček. 
- Vytvoření kvalitního a přesného katalogu 
- Rozšíření přístupových míst k Internetu 
- Jednoduchá, rychlá a přesná Revize fondu 
- Zkvalitnění a zrychlení výpůjčního procesu 

se mi snad v průběhu letošního roku podaří zcela 
dosáhnout a knihovna bude po katalogizaci svého 
knižního fondu nejen plně kompatibilní v oblasti 
propojování nejrůznějších typů knihoven a 
komunikaci mezi nimi, ale také již dnes v rámci 
zlepšení připojení k Internetu usnadňuje knihovnici, 
čtenářům i návštěvníkům knihovny práci 
s vyhledáváním informací.  
2. Program - Knihovna 21 století se pro 
zmíněný nedostatek místa nemohl uskutečnit 
v knihovně. Do projektu se velmi aktivně zapojil 
místní Klub důchodců a škola. Týkal se 
velikonočních a vánočních dílen, na kterých si rodiče 
s dětmi vyrobili zajímavé ozdoby, věnce a jiné 
radůstky, včetně výroby vánočních ozdob, jež byly 
posléze zavěšeny v rámci společného rozsvícení 
obecního vánočního stromu. Zároveň byl zpracován 
závěsný kalendář na rok 2009, který mapuje kulturní 
život v naší obci. 
Výše státní dotace činila 5.000,--Kč a stejnou částkou 
přispěla obec. 
Přehled poskytovaných služeb. 
Knihovna: 
• 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. 
V rámci zlepšení práce a rychlejšího předávání 
informací byla v prosinci zřízena webová stránka 
knihovny: www.olbramice.knihovna.info, zatím sice 
jen se základními údaji o knihovně a jejích aktivitách, 
a také vlastní e-mailová adresa: 
knihovna@obecolbramice.cz, na které se těším na 
vaše náměty, připomínky a požadavky. 

       Lenka Ješková, knihovnice  
 

Sbor dobrovolných hasičů 
Olbramice Vás zve  

v pátek 13. února 2009  
do KD Olbramice od 20:00hod na 

Hasičský maškarní bál 
Tombola … Občerstvení … 

Vstupné:  
masky 50,-Kč; ostatní 70,-Kč 



Hodnotící zpráva o činnosti SDH Olbramice za rok 2008 
 

Sbor dobrovolných hasičů v Olbramicích má 
k dnešnímu dni 86 členů, včetně mladých hasičů, 
kterých je 17. 
V loňském roce se pravidelně konaly výborové 
schůze, na kterých se plánovaly a hodnotily 
jednotlivé akce i činnost sboru v průběhu roku. 
Především bylo dbáno na prevenci, předcházení 
požárů, výcvik, údržbu požární techniky a ošetření 
výzbroje a výstroje. Náš sbor má ustanovenou 
zásahovou jednotku v počtu 14 členů, kteří jsou 
pravidelně proškolováni k zásahům při požárech a 
živelných pohromách. Členové jednotky se 
pravidelně zúčastňují školení a praktického výcviku. 
Požární sportovní družstvo reprezentuje naši 
organizaci a obec v různých požárních soutěžích. 24. 
5. 2008 se zúčastnilo okrskové soutěže, která se měla 
konat v Olbramicích, ale pro nepříznivý terén se na 
místě konání rozhodlo přemístit tuto soutěž do 
Jistebníku. Soutěž se konala jen v požárních útocích. 
První místo získalo družstvo Olbramic a druhé místo 
Jistebník. 
31. 5. 2008 se konala v naší obci pohárová soutěž na 
malém hřišti za účasti 11 družstev, z toho 1 družstvo 
žen z Tísku., s následujícím umístněním: 1. místo 
Stará Ves nad Ondřejnicí, 2. místo Luboměř, 3. místo 
Tísek.  
V průběhu loňského roku se naše družstvo zúčastnilo 
celkem dvanácti požárních soutěží v okolí.  
Součástí našeho sboru je také družstvo mladých 
požárníků pod vedením paní Karin Bednárové. 
Společně s panem Petrem Nohlem, st. připravovali 
děti na soutěže v kategorii mladých hasičů a soutěže  

 

Floriánek CUP. V soutěžích si vedli velmi dobře. Při 
konání pohárové soutěže v naší obci předvedly 
požární útok, za což sklidily zasloužený potlesk. 
Oběma soutěžním družstvům patří poděkování za 
reprezentaci naší obce a zároveň přání hodně úspěchů 
i v letošním roce. 
Jak jistě všichni víte, v loňském roce úspěšně 
pokračovala rozsáhlá rekonstrukce budovy místní 
hasičárny. Jsou zhotovené vnitřní omítky, obložení, 
topení, pokládka podlahové krytiny a 
elektroinstalace. V letošním roce by měla být 
dokončena kuchyňka a venkovní fasáda. 
Pravidelných brigád se zde zúčastnilo mnoho našich 
členů, ale i ostatních občanů, kterým patří upřímné 
poděkování. V únoru jsme pořádali tradiční hasičský 
bál, v červnu letní karneval na hřišti, srpnu jsme se 
aktivně organizačně podíleli na akci Den obce 
Olbramice a v listopadu jsme zajišťovali prodej 
občerstvení na obecní zabijačce. 
Navštívili jsme naše členy – jubilanty: pana Jiřího 
Teichmana, který slavil 60. narozeniny; pana Arnošta 
Czepku, který slavil 65. narozeniny a pana Jana 
Drasticha, který slavil 65. narozeniny. Stejné akce 
plánujeme pořádat i v letošním roce. 
Všem členům výboru, kteří se aktivně podílejí na 
pořádání všech zmíněných akcích, patří upřímné 
poděkování. Chtěla bych taky na závěr poděkovat i 
všem členům sboru, kteří se zúčastňují všech 
pořádaných akcí a popřát Vám i Vašim rodinám do 
nového roku pevné zdraví, štěstí, lásku a optimismus.  

- Mária Bílková 

 
KLUB DŮCHODCŮ 

 

Je tu opět nový rok a s ním příležitost ke zhodnocení 
roku uplynulého a plány do roku nového. Jsme opět 
bohužel o rok starší, a právě tato skutečnost by nás 
měla vést k tomu, abychom se zamysleli, jak 
prožijeme dny, které jsou před námi. 

Ohlédnutí za minulým rokem 
Klub důchodů v Olbramicích uspořádal nejen pro své 
členy několik akcí kulturního, společenského a 
sportovního charakteru. Jedná se o zájezdy do 
Divadla Jiřího Myrona nebo do lázní v Klimkovicích, 
vítání jara a Mikulášské posezení, putování po 
památkách v našem kraji, účast na setkání 
stejnojmenných obcí Olbramic, předváděcí akce a 
sportovní zápolení v bowlingu.  
Toto je výčet činností našeho klubu a spokojenost 
účastníků je odměnou. Často se na tyto akce hlásí i 

 

důchodci z vedlejších vesnic, kde takovou to možnost 
nemají, proto nás naše práce o to více těší.  
Pro letošní rok opět plánujeme zájezdy do divadel, 
poznávací zájezd, společenské akce, turistické 
pochody za zdravím, účast na pořádání obecních akcí 
a v neposlední řadě se chceme aktivně zúčastnit 
prohloubení družby vesnic Olbramic. 
Zveme tímto mezi nás i ostatní důchodce. Kromě 
výše uvedených akcí se také pravidelně scházíme 
každé první pondělí v měsíci v zasedací místnosti 
kulturního domu od 16:00hodin, v letních měsících 
od 17:00hodin.  
Závěrem bych chtěl popřát, a to nejen důchodcům, do 
nového roku hodně štěstí, pevné zdraví a mnoho 
spokojenosti.  

- František Vaněk, st.  
 

LISTÁRNA 
Český červený kříž zaslal obecnímu úřadu oznámení, že udělil zlatou medaili prof. MUDr. J. Janského panu 
Zdeňku Fojtovi, který dovršil počet 40 bezpříspěvkových odběrů. Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i 
záchranu života je projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Proto jim patří upřímné poděkování. 
 



Společnost ELEKTROWIN informuje 
 

Každá koruna dobrá 
Ceny energií stále stoupají. A tak se každá 
domácnost snaží ušetřit, kde se dá. Nárůst spotřeby 
elektrické energie v České republice za období let 
1989–2005 činil osm procent, v oblasti domácností 
však až 53 %. Málokdo si však uvědomí, že velkých 
úspor může dosáhnout i koupí nových, energeticky 
úsporných elektrospotřebičů.  
 

Dnešní lednice pracuje za čtvrtinu 
Je známo, že dnešní průměrná pračka spotřebovává 
o 44 % méně elektrické energie a o 62 % méně vody 
než průměrný model roku 1985. Špičkové lednice si 
dnes vystačí s pouhou čtvrtinou energie ve srovnání 
s typickým modelem roku 1990. 
Podle průzkumu z letošního léta 99 % českých 
domácností vlastní alespoň jednu lednici, 50 % z nich 
je starší než pět let. Novou ledničku si 55 % českých 
domácností pořizuje nejčastěji jednou za šest až deset 
let. Kvůli poruše ji přestává používat 47 % 
domácností, 47 % odůvodňuje tento krok nákupem 
nového, lepšího modelu. 
U praček je vybavenost domácností podobná, vlastní 
je 96 % z nich. Starších pěti let je 48 % praček.  
Možná by stálo za to, sednout si a spočítat, kolik 
bychom v domácnosti ušetřili, kdybychom si koupili 
spotřebič nový, energeticky úsporný. I když jde 
jednorázově o nezanedbatelný výdaj, návratnost se 
kvůli rostoucím cenám energií výrazně zrychluje. 

 

Orientaci, který spotřebič je úsporný a který ne, by 
nám měl poskytnout energetický štítek. Základní 
vodítko je označení energetické třídy, jež se značí 
písmeny od A pro ty nejúspornější až po G. Štítek 
zařazuje spotřebič do konkrétní energetické třídy a 
přináší i další užitečné informace (spotřeba vody, 
hlučnost apod.). 
 

Kam odložit vysloužilý elektrospotřebič 
V každém případě při nákupu nového výrobku 
vyvstává otázka: Kam s tím starým? 
Starou, ale ještě funkční lednici 13 % domácností 
někomu zdarma věnuje, osm procent prodá do 
bazaru nebo prostřednictvím inzerátu a stejných osm 
procent takový spotřebič nějakým způsobem dál 
používá. 
Společnost ELEKTROWIN a.s. vybudovala v České 
republice pro občany síť míst, kde je možné 
vysloužilé elektrozařízení odložit s 
průměrnou dostupností 3900 obyvatel. Dnes jejím 
prostřednictvím pokrývá města a obce, ve kterých 
žije přes 87 % obyvatel ČR. Sběrná místa jsou 
vytvořena především ve sběrných dvorech měst a 
obcí a u prodejců elektrozařízení. Sběrných dvorů je 
ke konci roku 2008 zapojeno více než 600 ve 440 
městech, prodejců 2200 prodejen elektrospotřebičů a 
sběr probíhá také prostřednictvím mobilních svozů, 
které jsou smluvně zajištěny ve více než 4000 
obcích. 
 

 


