
       ZPRAVODAJ 
               OBCE  OLBRAMICE 
     Číslo 2/2008                                                                                                                            ČERVEN 
 
Vážení čtenáři,  
vítáme Vás u druhého vydání našeho Zpravodaje v jeho nové podobě. I v těchto letních měsících Vám 
přinášíme aktuální informace a zajímavosti z naší vesnice a jejího okolí, přehled z činnosti zastupitelstva obce, 
kulturních akcí i aktivit některých místních zájmových klubů. Doufáme, že budete s naším Zpravodajem spokojeni 
a těšíme se na podněty, názory a příspěvky z Vaší strany. S přáním krásného léta – Redaktor.  

INFORMACE Z OBECNÍHO Ú ŘADU 
Výpis z usnesení z 9. zasedání zastupitelstva ze dne 9. 6. 2008 obce Olbramice s komentářem 

Počet přítomných členů ZO - 8, omluvena p. Schubertová, přítomných občanů – 6. 
Záměr o prodeji pozemků 
Na návrh pana starosty byl schválen 
záměr o prodeji pozemku parc. č. 

447/1 orná půda o výměře 730 m2 a záměr o prodeji 
pozemku parc. č. 1305 orná půda o výměře 5.435 m2, 
s tím, že parcela 447/1 je pro zastavění malá, a proto 
bude možné požadované metry po oddělení dokoupit 
z parcely sousední č. 1305. Tyto záměry o prodeji 
byly schváleny všemi hlasy (8 pro). 
Návrh závěrečného účtu obce včetně hospodaření 
ZŠ a MŠ Olbramice za rok 2007   
byl na úřední desce zveřejněn od 21.5.2008 do 
9.6.2008. Celoroční hospodaření obce a závěrečný 
účet obce byl schválen všemi hlasy s výrokem bez 
výhrad (8 pro), Zprávu o přezkoumání hospodaření 
Krajským úřadem ze dne 17.4.2008 vzalo 
zastupitelstvo obce na vědomí.  
Zároveň všemi hlasy schválilo (8 pro) hospodaření 
příspěvkové organizace obce Základní škola 
a mateřská škola Olbramice se schodkem ve výši  
=-5.019,51Kč, který bude dorovnán z příspěvku obce 
roku 2008. 
Rozpočet 2008 – čerpání k 31. 5. 2008 a úprava 
č. 1 rozpočtu  
Čerpání rozpočtu vzalo ZO na vědomí a byla 
podrobně probrána úprava č. 1, která navyšuje díky 
přijatým dotacím rozpočet v příjmech i ve výdajích 
o částku =683.000,00Kč. Tato úprava byla všemi 
hlasy schválena. (8 pro) 
Dotace 
Zastupitelstvo obce všemi hlasy (8 pro) schválilo 
přijetí následujících dotací: 
A) Přijetí dotací z Ministerstva kultury  na akce 
s názvem: 
1) Knihovna – kreativní dílna pro všechny 
generace ve výši =5.000,00Kč  
2) Automatizace obecní knihovny ve výši 
40.000,00Kč; 
B) Přijetí dotace z MSK  v rámci programu „Podpora 
obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 

2008“ včetně uzavření smlouvy na realizaci projektu 
„Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Olbramicích 
– II. etapa“ ve výši 300.000,00Kč;  
C) Přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj z 
podprogramu Podpora obnovy venkova ve výši 
287.000,00Kč  na akci „Školní zahrada – centrum 
radosti dětí“. Z dotace budou zakoupeny nové herní 
prvky určená především pro děti z mateřské školy.  
Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Bílovecka 
za rok 2007 
Pan starosta přednesl přítomným návrh závěrečného 
účtu Sdružení obcí Bílovecka za rok 2007, včetně 
Zprávy o přezkoumání hospodaření Sdružení obcí 
Bílovecka Krajským úřadem Moravskoslezského 
kraje a ZO je vzalo na vědomí.   
Nové cenové předpisy  
Ing. Horsinka předložil k projednání  
A) cenový předpis č. 2/2008 – pravidla pro 
uplatňování ceníku za pronájem KD. 
 

Místnost Sazba za 
1 den 

Sazba za 
½ dne 

Kuchyň, velký sál, 
přístavba sálu 

1000,00
Kč 

500,00Kč 

Kuchyň, zasedací místnost 500,00Kč 250,00Kč 
Ceny  energií , čistírna 
Elektrická energie – denní spotřeba 10,00Kč/kWh  
Elektrická energie – noční spotřeba   5,00Kč/kWh    
Spotřeba plynu 15,00Kč/m3        

Praní a mandlování ubrusů 15,00Kč/1 kus  
Jednorázový pronájem zasedací místnosti 
prodejní akce, nabídky služeb 250,00Kč 
 

B) cenový předpis č. 3/2008 –pravidla pro 
uplatňování ceníku za pronájem movitých věcí (stoly, 
židle, lavice). 
Venkovní lavice a stoly „staré“ lavice a stoly  

 sazba – stůl  20,00Kč/den 
 sazba – lavice  10,00Kč/den
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Stoly a židle z KD 
Stůl  20,00Kč/den židle   5,00Kč/den 
C) tyto cenové předpisy byly všemi hlasy schváleny 
(8 pro) a jejich účinnost je stanovena od 10. 6. 2008. 
Dopis pana R. Jaši a D. Aujeského 
Na obecní úřad byl doručen dopis pana Aujeského 
a pana Jaši týkající se financování kanalizace. ZO po 
krátké diskusi uložilo panu starostovi 
a 1.místostarostovi na aktuálně domluvené schůzce 
s oběma přítomnými - panem Aujeským a panem 
Jašou, dořešit vlastnické a finanční vztahy k nově 
zbudované kanalizaci na ulici Zahumení, v lokalitě 
Ke skále tak, aby mohl být dodržen termín návozu 
recyklátu na připravený úsek komunikace stanovený 
do 21. 12. 2008. 
Zásahová jednotka JSDH  

ZO všemi hlasy schválilo (8 pro) čtrnáctičlennou 
zásahovou jednotku Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů.  
Smlouva o půjčce  
Paní Martina Křístková požádala obec Olbramice o 
půjčku ve výši =3.850,00Kč. Tuto částku si musela 
půjčit, aby mohla být ukončena exekuce na její 
pozemky, jejichž části potřebovala obec odkoupit, 
aby byla vlastníkem pozemku pod připravovanou 
stavbou chodníku. Vzhledem k tomu, že je paní 
Křístková samoživitelka a v současné době je 
v hmotné nouzi a musí původnímu půjčiteli uvedenou 
částku do 15.6.2008 vrátit, souhlasilo ZO po krátké 
diskusi s předloženou Smlouvou o půjčce peněz, jak 
mu to umožňuje § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích v platném znění. (7 pro,  
1 proti – p. Fojtová).

Hlavní výkres – REGULACE ZÁSTAVBY 
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Územní plán obce Olbramice – změna č. 1 
Na minulém zasedání byla předloha změny ÚP dána 
občanům k veřejné diskusi. Územní plán byl vyvěšen 
v chodbě obecního úřadu a dotazy a připomínky byly 
panem starostou aktuálně řešeny. Vždy po krátké 
debatě bylo hlasováno o jednotlivých požadavcích 
původně zpracovávané změny a to s tímto 
výsledkem: 
A) zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení úpravy na 
část 1A), ve které budou zahrnuty změny týkající se 
nového zastavění, a ve které budou použita již 
podaná stanoviska a vyjádření v rámci projednání a 
schválení návrhu a zadání změny č. I ÚP a část 1B), 
která se týká umístění regionálního biocentra a 
regionálního biokoridoru definovaného v ÚPN VÚC 
Beskydy,  včetně upřesnění ÚSES LBC a LBK, jak 
vyplynuly a byly schváleny v rámci KPÚ obce 
(požadavek č.10), jež se odkládá do doby schválení 
ZÚR Moravskoslezského kraje (8 pro); 

B) V rámci části 1A) byly schváleny následující 
úpravy: 
- lokalita 1 zůstává zařazena ve změnách tak, jak 
byla navržena (8 pro zařazení) 
- lokalita 2 bude vyřazena celá (7 pro vyřazení,  
1 pro zařazení – p. Fojtová) 
- lokalita 3 zůstává zařazena tak, jak byla navržena 
(8 pro zařazení) 
- lokalita 4 zůstává zařazena pouze pro pozemek 
parc. č. 302/28 (8 pro zařazení) 
- lokalita 5 zůstává zařazena tak, jak byla navržena 
(8 pro zařazení) 
- lokalita 6 bude vyřazena celá (7 pro vyřazení,  
1 se zdržel – p. Fojtová) 
- lokalita 7 bude vyřazena celá (8 pro vyřazení) 
- lokalita 11 zůstává zařazena tak, jak byla navržena 
(8 pro zařazení)  
ostatní navrhovaná řešení zůstávají beze změny.

*************************************************** *************************************************** *************************

Připomínky a informace  zastupitelů: 
Ing. Horsinka informoval o dotaci na Chodníkové 
těleso, část 3 -Autobusový záliv včetně přechodu 
pro chodce – pozn. red. - dne 20. 6. 2008 byly 
zveřejněny schválené žádosti o příspěvek Výborem 
Státního fondu dopravní infrastruktury . Naše 
žádost byla podpořena dotací ve výši 2.481.000Kč.  
Připomínky občanů: 
A)  p. Buroňová – informace k žádosti pana Kučery, 
řešené na minulém zasedání ZO, týkající se 
prošetření oprávněnosti restitucí – pan starosta, 
žádost o pověření nebyla schválena, panu Kučerovi 
byl napsán dopis, který vysvětloval uvedené změny 
ve vlastnictví pozemků.  

B) p. Buroňová – sjezd na pozemek paní Buroňové č. 
407/3 (nyní 1208) – pan 2. místostarosta - minulého 
roku bylo dohodnuto, že budou moci sjíždět z obecní 
parcely č. 407/4 (nyní 1230), pokud to nepůjde 
z parcely 1304, která je také ve vlastnictví paní 
Buroňové. ZO tedy ukládá paní Ješkové připravit 
smlouvu s paní J. Buroňovou týkající se umožnění 
sjezdu na pozemek parc. č. 1208 z pozemku parc. č. 
1230 do doby než zřídí obec na své náklady sjezd 
z místní komunikace ulice Dlouhá;  
ZO bere všechny dotazy, připomínky a podněty 
včetně jejich odpovědí na vědomí.  

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

OPUSTILI NÁS  
(k 20. 6. 2008) 

 

Duben - KONARSKÝ Josef 
 

Květen - NOVÁK Zdeněk 

Vážení občané, pokud budete mít zájem prostřednictvím zpravodaje 
poblahopřát nebo někomu poděkovat, případně věnovat malou 
vzpomínku na někoho ze svých blízkých, obraťte se prosím na redakci 
zpravodaje. Rádi Vám Váš příspěvek v této rubrice otiskneme. Služba je 
bezplatná. 

 

ZE ŽIVOTA SENIOR Ů 

Klub důchodců uspořádal pro své členy v pátek 
23. května 2008 v sále KD již tradiční setkání pod 
názvem „Vítání jara“. Večer plný zábavy a soutěží 
byl doplněn chutnou večeří, bohatou tombolou 
a občerstvením. Vysoká účast důchodců a jejich 
spokojenost je motivací pro pořádání dalších akcí 
pro občany naší obce pokročilého věku. Další 
kulturní akcí, které se zúčastnili 21. května 2008 naši 
důchodci, byla návštěva vystoupení členů orchestru 
Galánečka, zpěváků Jindry Kotka a Aleny Apačové 
ve Štěbořicích, které bylo součástí reklamní akce. 
Při dobré hudbě jsme si zatančili a zazpívali známé 
písničky. Účastníci se vraceli domů spokojeni 
a v dobré náladě.  

- František Vaněk, Klub důchodců –  

O tom, že důchodci nechodí jen za zábavou svědčí 
skutečnost, že někteří členové se výborně osvědčili 
jako „drátkovači“ parket. Na žádost obecního úřadu 
vydrátkovali celý sál kulturního domu včetně 
napastování. Byli to pánové: Fr. Vaněk, Vl. Majdyš, 
J. Kupka, P. Hurník, A. Vaněk. A dámy: 

D. Pavlíčková, 
M. Hurníková, 
L. Richterová, 

A. Vaňková 
a E. Majdyšová.  
Starosta děkuje 
všem za ochotu a 
dobrou spolupráci. 
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY 
 

PROJEKTOVÝ DEN O AFRICE ANEB UMÍME SI POMÁHAT???
 

Dne 22.5. proběhl na naší škole projektový den o 
starověkém a současném Egyptě a o Africe. 
Během dne jsme si povídali nejen o pyramidách, 
faraónech, ale také o životě v dnešní Africe. 
Součástí našeho projektu byla diskuse o potřebách 
a vzdělávání dětí v nejchudším kontinentu naší 
planety.  
Spolu s dětmi jsme se rozhodli zapojit do projektu 
adopce na dálku a adoptovat si jedno z afrických 
dětí. Jedním z jejich úkolů tohoto dne bylo napsat  

 

dopis svým rodičům, kterým by je přesvědčily, že 
adopce na dálku je jednou z možností, jak pomoci 
těm, kteří nežijí tak jako my.  
Rodiče (možná i na základě dopisů, které děti 
napsaly) odsouhlasili, že adopci na dálku podpoří 
a zapojí se částkou 100,- (částka na jedno dítě 
v Zambii vychází asi na 5000,- za rok!!!). Na 
začátku školního roku 2008/2009 pak jedno 
z afrických dětí vybereme a umožníme mu tak 
možnost vzdělávat se.  

 

DOPISY NAŠICH DĚTÍ NA TÉMA ADOPCE NA DÁLKU  
(došlo k malým úpravám gramatiky ☺) 

 

„Mamko, my jsme si ve škole povídali o pomoci 
dětem z Afriky. Chtěla bych pomoct, aby měli 
čím psát, čím kreslit, do něčeho se obléct, co jíst a 
aby mohly chodit do školy.“ 
 
„Ahoj mami a tati, chtěla bych, abychom pomohli 
nějakému dítěti v Africe. Je to jednoduché. 
Vychází to na 100,- za rok. To není moc. 
Uvědomuju si, jak tam žijí a jak si žijeme my. Byl 
by to moc dobrý skutek. Ty děti neumí psát, číst a 
počítat jako my. Oni žijí hladem a chudobou. 
Nemají pořádný domov, mají stále větší hlad. Děti 
i dospělí tam umírají na nevyléčitelné nemoci 
nebo umírají na hlad, a proto vás prosím, 
abychom přispěli na tuto věc.“ Gabka Peschlová 
 
„Milí rodi če, ráda bych spolu se svými spolužáky 
adoptovala dítě na dálku. Ptáte se proč? Protože já 
umím psát a počítat, ale oni nemají možnost, 
jakou mám já. My si to dovolit můžeme, ale oni 
ne. Víš, mami a tati, kolik potřebují na rok, aby se 
mohli vzdělávat a zajistit si jídlo? Pouhých pět 
tisíc. Zatímco my potřebujeme třikrát větší částku 
na měsíc. Stálo by nás to asi 100,- na jeden rok. 
Myslím si, že i ostatní děti si zaslouží vzdělávat se 
stejně jako já…“ Kristýna Anlaufová 
 
„Ahoj mami a tati, my za školu bychom chtěli 
adoptovat dítě z Afriky. Na jeden rok bychom dali 
100,- a pak se to pošle tomu dítěti. Chtěla bych se 
zapojit a udělat tak dobrý skutek.“ Katka 
Štramberská 
 
„Milá maminko, milý tatínku, chtěla bych 
s kamarády ze školy pomoct dítěti z Afriky. Mám 
pocit, že by si to zasloužili. Chtěla bych, aby mělo 
aspoň jedno dítě radost a ráda bych se ho se 
školou ujala.“ Nikola Nohlová 

 

„Chci pomoct dítěti z Afriky, aby bylo vzdělané a 
neumřelo hlady a aby mu nebyla zima.“ Terezka 
Nováková 
 
„Ahoj mami a tati, chtěl bych pomoct chudým 
dětem v Africe. Neumí totiž číst, psát a počítat.“ 
Vítek Seidler 
 
„Vážení rodiče, rádi bychom Vás chtěli porosit o 
příspěvek asi 100,- na adopci dítěte v Africe. 
Chtěli bychom jim takovým způsobem pomoci, 
aby měli co jíst a měli možnost chodit do školy 
jako my.“ Simona Polášková, Dominik Rygel, 
Filip Budzel, Zack Malík, Barča Budzelová, 
Karolína Kubíčková 
 
„Milí rodi če, chtěli bychom Vás požádat o 
příspěvek pro chudé děti v Africe. Z toho důvodu, 
aby mohli mít školu, jídlo, oblečení, školní 
pomůcky a náhradní rodiče. Tato charita činí 
100,- pro jedno dítě na rok. Moc bychom jim 
chtěli pomoci, aby děti v Africe měli to co my, i 
když víme, že to, co máme my, nikdy mít 
nebudou. Budeme dělat vše, abychom jsme jim 
pomohli. Moc by Vás o to prosili žáci ze základní 
školy v Olbramicích.“ Dominka Budzelová, Barča 
Seidlerová, Lukáš Machala, Paťa Havelek, Jirka 
Bláha 
 
„Milí rodi če, rádi bychom Vás požádali o 
příspěvek pro dítě, které bychom chtěli adoptovat 
na dálku. Bylo by to dítě z Afriky. Pomohli 
bychom mu se vzděláním, oblečením, jídlem a 
bydlením. Stálo by to 100,- za rok. Dítě bychom si 
vybrali a adoptovali ho.“ Zuzka Bláhová 
 

- Mgr. Ludmila Karbowiaková, ZŠ a MŠ 
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Pohárová soutěž 
 

V sobotu 31. 5. 2008 se konala v naší obci Pohárová 
soutěž požárních družstev. Soutěže se zúčastnilo 
celkem 11 družstev mužů  a 1 družstvo žen. Počasí 
hasičům výjimečně přálo, ale štěstí tentokrát našemu 
družstvu nepřálo, takže byli diskvalifikováni. 
Výsledky soutěže: 
1. místo Stará Ves n./O. s časem 14,42 
2. místo Luboměř s časem 14,78 
3. místo Tísek  s časem 14,97 
 

Děkujeme Všem občanům, kteří svou účastí přišli 
tuto tradiční soutěž v naší obci podpořit a doufáme, 
že za rok bude naše požární družstvo úspěšnější. 

Floriánek Cup – soutěž mladých hasičů 
 

Na stránkách Zpravodaje jsme Vás již informovali, 
že od loňského roku je v naší obci i družstvo 
mladých hasičů, pod vedením pana Petr Nohla a paní 
Marie Kelnerové. Děti pravidelně pilně trénují a 
zúčastňují se soutěže Floriánek Cup a různých 
pohárových soutěží. Členy družstva jsou v současné 
době - Tereza Nováková, Ivana Bártová, Jiří Bláha, 
Tereza Kelnerová, Adam Kelner, Adam Bednár, 
David Fritsch, Jan Fritsch, Lukáš Machala a Vladan 
Jedlička. Z výsledků některých soutěží : 
8.5. Mniší  7.místo 
17.5. Klimkovice 6.místo 
7.6. Výškovice 6.místo 
8.6. Tísek  5.místo 
15.6. Fulnek  7.místo 
Přejeme našim mladým hasičům hodně úspěchů 

v dalších 
soutěžích 
a zároveň 
děkujeme všem 
rodičům 
soutěžících dětí, 
kteří pomáhají, ať 
již zajištěním 
dopravy, 
dohledem,  apod. 

 

ROCKOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA 
S DISKO/ROCKOTÉKOU 

REZON 
PÁTEK 27. 6. 2008 

OLBRAMICE  HŘIŠTĚ 
 

Všechny Vás srdečně zve  
Sbor dobrovolných hasičů Olbramice 

 

- Mária Bílková, Sbor dobrovolných hasičů - 

ZE ŽIVOTA HASI ČŮ  
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Znáte české večerníčky? 
 

Možná si řeknete – kdo by neznal? Také jste přesvědčení, že vás na notoricky známých pohádkách, které 
každý podvečer dělají radost dětem i mnohým dospělým, absolutně nelze nachytat? Tak schválně – zkuste si 
to! Správné řešení naleznete na www.obecolbramice.cz v sekci Zpravodaj obce. 
 

1. Jak se jmenuje rybník, v němž bydlí 
Rákosníček? 

Puškvorec
 

Kaňka
 

Brčálník
 

 

2. Nejlepším přítelem psíka Špagetky je 

Makarónek
 

Štaflík
 

Žeryk
 

 

3. Vzpomenete si, s kým kamarádí Kluk 
z plakátu? 

S Honzíkem
 

S Lukášem
 

S Frantíkem
 

 

4. Kterému kouzelníkovi patří klobouk, 
v němž žijí Bob a Bobek? 

Pokustónovi
 

Čáryfukovi
 

Rumburakovi
 

 

5. Vojta, Kuba a Matěj jsou: 

Štěnata
 

Medvědi
 

Čmeláci
 

 

6. Jak se jmenuje havran Malé čarodějnice? 

Oskar
 

Klofan
 

Abraxas
 

 
7. Kdo straší na hradě Kulíkov ě? 

Bílá paní Perchta
 

Rytíř Ruprecht
 

Tříhlavý pes Kerberos
 

 

8. Edudant a Francimor mají sestru. Znáte 
její jméno? 

Bába Halabába
 

Ochechule
 

Dita
 

 

9. Jakou barvu má květinový věneček, který 
nosí ve vlasech víla Amálka? 

Bílou
 

Modrou
 

Žlutou
 

 

10. Koho obvykle zapřahá do vozu forman 
Šejtroček? 

Vraníka
 

Juráška
 

Žemličku
 

 

11. S kterým z těchto vodníků se přátelí 
loupežník Runcajs?  

S Česílkem
 

S Volšovečkem
 

S vodníkem Kebule
 

12. Jak se jmenuje zlobivá holčička z Větrné 
Lhoty? 

Alenka
 

Maruška
  

Jajda
 

 
 

Vážení občané, děti, rodiče, prarodiče, členové fanklubu kloučka s papírovou čepičkou, zveme Vás na CESTU 
PLNOU VEČERNÍČKŮ. Úkolem bude projít trasu označenou barevnými cedulkami a navštívit všechna 
večerníková stanoviště, kde na účastníky bude čekat spousta soutěží, her a zábavy. Přijďte se s námi pobavit 
a strávit příjemné sobotní odpoledne. Začínáme 5. července od 16:00 hodin na „kluzišti“ v Olbramicích a cílová 
páska s občerstvením bude čekat v Centru volného času. Hlavní organizátorky, Lucka a Regína, se těší na Vaši 
účast.  



 

Kulturní akce o prázdninách v naší obci 

 

Milé děti, rodi če a ostatní příznivci !  
Obec Olbramice ve spolupráci s místními organizacemi Vás srdečně  

zve na prázdninovou  
 

CESTU PLNOU VEČERNÍČKŮ 
 

v sobotu  5. července 2008 
 

Sraz účastníků od 16:00 hodin  
v areálu „kluziště“ 

Startovné – večerníčková čepice 
 

Cíl – Centrum volného času, 
kde na účastníky bude čekat „skutečný“ 

večerníček, který všem za účast 
a večerníkové znalosti nadělí malou odměnu.  

K občerstvení bude připraveno - opékaný párek, sladkosti, alko a nealko nápoje. 
 
 

 
 

Obec Olbramice ve spolupráci s místními organizacemi 
Vás zve na tradiční kulturní akci 

 

DEN OBCE & BARTOLOM ĚJSKÁ POUŤ,  
 

která se uskuteční v sobotu 23. srpna 2008 od 13.00 hodin 
v Centru volného času Olbramice. 

 
Na programu: 

 

Poutní mše svatá 
Vystoupení mažoretek KROKODÝL 

Diskotéka pro děti  
Vystoupení country kapely „PAĎOUŘI“ 
Pásmo pohádek a různé soutěže pro děti 

Vystoupení dechové hudby STŘÍBRŇANKA 
Večerní diskotéka Rádia ČAS 

 

V doprovodném programu: 
 

Skákací hrad 
Jízda na koních 

Bohaté občerstvení 



 
 

SOUTĚŽE 
V rámci projektu s názvem „Knihovna – kreativní 
díla pro všechny generace“ vyhlašujeme tyto  druhy 
soutěží:  
1. „Nakresli zimu podle obrázku Josefa Lady“ – 

formát max. A3 
2. „Namaluj si svého večerníčkového hrdinu“  – 

formát max. A3 
3. FOTO SOUTĚŽ pro všechny profesionální i 

amatérské fotografy z naší obce (trvalý pobyt 
není podmínkou) 

Prvním tématem fotografií by měla být 
různá zákoutí obce Olbramice ve všech 
ročních období, okolní příroda, život v obci, 

kultura, sport a podobně.  
Druhým tématem fotografií by měly být  zajímavé 
snímky z dovolené, výletů, letního tábora v ČR. 
Podmínkou účastí je dodání maximálně tří 
barevných nebo černobílých fotografií od jedné 
osoby (věk není omezen) ve formátu maximálně A5. 
Fotografie by měla být provedena v co nejlepší 
technické kvalitě. 

Místem pro odevzdání fotografií a výkresů je 
Obecní úřad v Olbramicích, Prostorná 132, 742 83 
Olbramice. Je nutné uvést jméno, věk a bydliště. 
Termín – uzávěrka soutěží je pátek 12. prosince 
2008. 
Nejlepší práce budou vybrány zástupci pořadatelů a 
se jmény autorů budou vystaveny na obecním úřadě. 
Nejlepší z nejlepších budou odměněni. 
Fotografie budou autorům na požádání po ukončení 
výstavy navráceny. Autor souhlasí účastí v soutěži 
s bezplatným použitím fotografie pro propagaci obce 
a této soutěže.  
Dále plánujeme např. návštěvu Slezskoostravského 
hradu, turistické pochody a vánoční dílny spojené 
s výrobou adventních věnců pro všechny zájemce 
obce. Doufáme, že se do tohoto projektu aktivně 
zapojí členové místního Klubu důchodců, děti, 
mládež, ale i ostatní občané.  
Informace a dotazy: 
Regina.Vreska@obecollbramice.cz, tel.731 446 953. 
 

SÍŇ HASIČSKÝCH TRADIC 

Proč vlastně Síň tradic hasičského spolku? Tato 
myšlenka nás napadla v souvislosti s rozsáhlou 
rekonstrukcí hasičské zbrojnice, která se doposud 
využívala především ke garážování hasičské 
techniky. Právě v době, kdy se celá střecha 
rozebírala se zde nacházely různé předměty, 
dokumenty, které si určitě zaslouží jinou péči. 
Záměrem je, aby nová místnost byla využívána 
především jako klubovna pro členy Sboru 
dobrovolných hasičů, ale zároveň také sloužila jako 
Síň hasičských tradic, která je v okolních obcích 
hodně opomíjena. Chceme zde vytvořit prezentaci o 
historii našeho hasičského sboru prostřednictvím 
dochovaných archivních fotografií, listin, pohárů, 
různých exponátů a dalších předmětů.  

Nejen děti určitě ocení vidět na vlastní oči nové, 
restaurované přilby, sekery, opasky a jiné předměty. 
Archivní sbírku si pak mohou prohlédnout občané a 
návštěvníci z naší obce, ale také ze širokého okolí. V 
souvislosti s tímto záměrem Vás, vážení občané, 
chceme požádat o pomoc.  
Pomozte nám zmapovat historii nejen hasičského 
hnutí, ale i naší obce. Pokud vlastníte texty, 
obrázky, fotky, různé předměty zachycující místa 
v obci, akce, obyvatele, zajímavosti a chtěli byste, 
aby se takovéto materiály zveřejnily, obraťte se 
prosím na obecním úřadě na p. Vřeskou.  
Kontaktovat také můžete jednatelku Sboru 
dobrovolných hasičů p. Márii Bílkovou.  
Předem Vám za Vaši pomoc děkujeme. 
 

NOVÁ SLUŽBA PRO OBČANY – zasílání zpráv e-mailem 
Nabízíme Vám novou, bezplatnou informační službu. 

Na základě upozornění Vás občanů, že nemáte vždy možnost si poslechnout zprávy z místního rozhlasu z různých 
důvodů (např. nejsem právě doma, nízká kvalita reproduktorů, hlášení je rušeno hlukem běžného provozu, slyším 
už jen slova „…děkuji Vám za pozornost, konec hlášení“, …), proto jsme se rozhodli Vám zasílat tyto zprávy e-
mailem. Jak se mohou zájemci o tuto službu přihlásit? Ten, kdo má přístup na internet a má o tuto bezplatnou 
službu zájem postačí, když zašle na adresu starosta@obecolbramice.cz  zprávu, kde v předmětu napíše 
ROZHLAS. Vaši adresu si tímto zaregistrujeme do databáze a pracovnice úřadu, Vám na tuto Vaši e-mailovou 
adresu budou zasílat texty právě vyhlášené rozhlasem. Do budoucna uvažujeme o rozšíření dalších podávaných 
informací prostřednictvím elektronické pošty především těch, o které projevíte největší zájem. Proto pište. 
Z důvodu vysokých finančních nákladů neuvažujeme o zasílání zpráv formou SMS na mobilní telefony.  
 
Zpravodaj obce Olbramice vydává obec Olbramice. Adresa redakce: Obecní úřad Olbramice, Prostorná 132, 
742 83 Olbramice. Registrační číslo: MK ČR E 18186. Vychází 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.  


