Moravskoslezský deník, 27. ledna 2010
Škola začne s rekonstrukcí snad již letos
Olbramice - Asi devět milionů korun by mohly získat Olbramice na zásadní rekonstrukci
střechy a modernizaci učeben v místní základní a mateřské škole.
Děti, navštěvující Základní a mateřskou školu v Olbramicích se možná již letos dočkají
nového vybavení tříd i nových učeben včetně školní družiny. Výbor Regionální rady
Moravskoslezského kraje totiž doporučil k financování projekt na rekonstrukci budovy a
modernizaci vybavení školy, který si obec sama vytvořila. „Z hlavní části byl projekt
zpracováván paní Vřeskou a komisí, která k tomu byla ustanovena. Takže obec si to vlastně
zpracovávala sama,“ přiblížil starosta Olbramic Ladislav Bárta.
O potřebné peníze na opravu havarijního stavu střechy školy žádali zástupci obce už loni.
Úspěch však zaznamenali až letos, kdy jim kraj přislíbil 92,5 procenta uznatelných nákladů na
akci. Dotace z kraje tak činí asi devět milionů korun. Celková výše nákladů tvoří částku,
blížící se deseti milionům korun. Asi sedm set tisíc korun si musí obec dofinancovat sama.
„My ty peníze máme. Jsme dobře hospodařící obec,“ zasmál se starosta a dodal, že
posledním, co dělí finance z kraje od obce je podepsání smlouvy a splnění veškerých
náležitostí.
Projekt se zabývá kompletní rekonstrukcí nevyhovujícího stavu střechy a střešních krovů.
Díky těmto opravám tak dostane slovo nevyužívaný půdní prostor, který by se měl proměnit v
moderní počítačovou učebnu, školní družinu, učebnu estetiky, keramickou dílnu, archiv a
sborovnu. Projekt počítá také s komplexním zateplením celé budovy, čímž dojde ke snížení
energetické náročnosti objektu. „Samozřejmě tím zlepšíme a zkvalitníme výuku a také
odstraníme havarijní stav střechy, do které mimo jiné zatéká,“ dodal starosta Bárta.
Po naplnění oněch náležitostí započnou práce na stavbě. Zástupci obce věří, že vše proběhne
v pořádku, smlouva bude podepsána a první dělníci se na škole objeví již v červnu. „O něco
dříve ukončíme letošní školní rok a od půlky června do poloviny září by měly proběhnout ty
hlavní práce. Interiérové a dekorativní úpravy mohou postupovat i za provozu školy.
Každopádně bychom to chtěli dětem předat do konce roku,“ uzavřel starosta.
Autor článku: Věra Růčková

Moravskoslezský deník, 9. dubna 2009
Web obce Olbramice získal ocenění
Olbramice/ Bronzovou příčku v celostátní soutěži o nejlepší webovou stránku a elektronické
služby měst a obcí získala v těchto dnech obec Olbramice, spadající pod okres Ostrava-město.
Soutěž se konala už po jedenácté a pořádalo ji sdružení Zlatý erb. „Součástí našeho rozvoje
je i propagace obce se všemi jejími přednostmi a zajímavostmi. Internetový portál
www.obecolbramice.cz je jakousi výkladní skříní, do které může nahlédnout kdokoli,
kdykoli a kdekoli na světě pomocí obyčejného připojení k internetu,“ vyjádřila se
správkyně webu Regína Vřeská. Ocenění v celostátní soutěži jí udělalo velkou
radost. Diplom, který Olbramice získaly, se nepodařilo doposud vyhrát žádné z obcí
v Moravskoslezském kraji. Na prvním místě se umístila obec Tisá a na místě druhém
Ratměřice. (bm)

Novojičínský deník, 9. dubna 2009
Olbramice uspěly v soutěži Zlatý erb 2009
Olbramice - Hned první úspěch v prémiové účasti si připsal webový portál obce Olbramice. V

soutěži Zlatý erb 2009 dosáhly, jako jediná obec z celého Moravskoslezského kraje, na stupně
vítězů.
Originalita a aktuálnost. Krátká, ovšem výstižná charakteristika internetových stránek
Olbramic, které přivedly představitele obce v pondělí 6. dubna až do východočeského Hradce
Králové. Ti zde převzali celorepublikové ocenění Zlatý erb 2009, za třetí místo v kategorii
Nejlepší webová stránka obce. Starosta Olbramic na Novojičínsku Ladislav Bárta neskrýval
nadšení: „Jsme rádi a považujeme to za velký úspěch. Přihlásili jsme se do soutěže poprvé.
Hned jsme se dostali do finále a umístili jsme se na třetím místě,“ pochvaloval si. Zároveň
jedním dechem dodal, že strůjcem celého úspěchu je Regína Vřeská, správce olbramického
webu.
Podle jejích slov, zaujali porotu především originalitou internetových stránek a aktuálností,
kterou považuje v dnešní době za nejdůležitější. Stránky si dělají na obci sami, a jsou rádi, že
se jim podařilo vtisknout „osobitou“ elektronickou tvář Olbramic. Samotnou soutěž si nemůže
Vřeská vynachválit. „Soutěž mě, jako správce webu, hodně inspirovala. Věnovala jsem tomu
spoustu času, abychom byli alespoň trochu úspěšní,“ uvedla hlavní strůjkyně úspěchu.
Zároveň přiznala, že myšlenkami je už u dalšího ročníku soutěže Zlatý erb 2010, kde by
nerada chyběla. „Rozhodně se budeme chtít zúčastnit i příští rok. Už máme s designérem
vymyšlenou spoustu nových nápadů, jak stránky oživit, co přidat. Díky soutěži jsme přišli na
spoustu nápadů, které nám chybí, hlavně pro prezentaci obce,“ nastínila Vřeská.
Štěstí v letošním, již jedenáctém, ročníku Zlatý erb 2009, v soutěži o nejlepší webové stránky
a elektronické médium, nezkoušely pouze Olbramice. Přihlásily se také Studénka a
Kopřivnice, ovšem tato města se do úzkého výběru neprobojovala. Cílem soutěže je podpořit
modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb,
poskytovaných občanům.
Autor článku: Adam Knesl

Novojičínský deník, 16. března 2009

Novojičínský deník, 18. 11. 2008

Olbramice chtějí zřídit Síň hasičských tradic
Olbramice – V průběhu rekonstrukce hasičské zbrojnice dobrovolných hasičů v Olbramicích
se objevilo množství dokumentů a předmětů, které upomínaly na dlouhou a bohatou historii
sboru. Síň hasičských tradic by posloužila jako prezentace sboru i jako klubovna.
Sbor dobrovolných hasičů má v Olbramicích více než stoletou tradici. Tomu nasvědčují i
nalezené dokumenty a objekty, které po dlouhé době spatřily světlo světa až při rekonstrukci
hasičárny. V souvislosti s nálezy se vedení obce rozhodlo, zřídit takzvanou Síň hasičských
tradic, která by svými exponáty, jako jsou například archivní fotografie, listiny a poháry,
zmapovala historii sboru od jeho počátku až po současnost. „Místnost bude sloužit hlavně
jako klubovna pro hasiče,“ informovala Regína Vřeská, zaměstnankyně úřadu. Záměr
uskutečnit tento projekt však zároveň musejí podpořit i samotní olbramičtí. Obec je proto
požádala o vlastní příspěvky, které by pomohly rozšířit sbírku. Pokud tedy někdo vlastnil
texty, fotografie či zajímavosti mohl je poskytnout k dispozici na obecním úřadě. „Zveřejnili
jsme výzvu ve zpravodaji. Zatím jsme však touto cestou získali jen dvě helmy,“ sdělila
Vřeská. Do konce roku by měla proběhnout kolaudace rekonstruovaného objektu. Poté se
nejspíš začne s pracemi na interiéru klubovny. „Od příštího roku se tam začne postupně
kupovat nábytek. Takže ta síň, kterou zamýšlíme vybudovat, bude až v příštím roce,“
uzavřela Vřeská. Sbírku v Síňi hasičských tradic by po úspěšné realizaci mohli navštěvovat
obyvatelé Olbramic, návštěvníci z dalekých i blízkých krajů a samozřejmě i děti, které zatouží
po dobrodružství ukryté v dávno zapomenutých předmětech.
Autor článku: Věra Růčková

Novojičínský deník, 6. 10. 2008
Olbramice se společně dělí o své slasti i strasti
Olbramice - Je mnoho obcí a měst se stejnými názvy, avšak jen málokteré se mohou pochlubit
spoluprací se svým jmenovcem. Pozitivním příkladem tohoto mimořádného vztahu jsou
například Olbramice. Obec se stejným jménem je totiž v republice již jen jedna.
Idea spolupráce s olomouckými Olbramicemi se zrodila v hlavě bývalého starosty Františka
Vaňka, který se dnes angažuje především v Klubu důchodců. „Již dříve jsme věděli, že jsou
další Olbramice vedle Olomouce. A když jsme pak jeli na zájezd na jižní Moravu, řekli jsme
si, že se tam zastavíme a že se zkusíme trochu sblížit, poznat. No, a letos nám jakoby tu
návštěvu opláceli,“ zavzpomínal Vaněk na nedávné setkání Olbramických.
Delegaci z Olomouckého kraje tvořili především zastupitelé obce. „Strašně mě potěšilo, že
jsme našli nějakou společnou cestu. To přijetí v Olbramicích bylo velice vřelé, všechno do
puntíku zorganizováno,“ pochvaloval si starosta olomouckých Olbramic Jindřich Solovský a
dodal, že předmětem společných rozhovorů byly i stinné stránky fungování obce.
„Samozřejmě jsme debatovali o problémech, které byly často podobné s těmi našimi. Ale
mluvili jsme i o radostech, o tom, co se jim všechno podařilo,“ uvedl Solovský.
Program připravili Olbramičtí skutečně pečlivě. Ráno, hned po přivítání Olomouckých, se
slavnostně připíjelo na šťastnou spolupráci. Po krátkém občerstvení v zasedací místnosti
kulturního domu následovala prohlídka kostela svatého Bartoloměje, školy a Centra volného
času. Polední čas strávily obě strany olbramických v místní restauraci u společného obědu a
neformální konverzace. Konečnou zastávkou pro návštěvníky byla prohlídka Sanatorií na
Hýlově. Další ročník spolupráce mezi Olbramicemi rozhodně není planým snem. „Dostali
jsme pozvání na Bartolomějskou pouť, která se koná příští rok,“ přiznal Solovský. „Příští
setkání proběhne nejspíš zase u nás. Chtěli bychom z toho udělat tradici,“ dodal.
Prostředky, vynaložené na uskutečnění akce, by obce chtěly napříště získat z dotací. „Jedná se
přeci o spolupráci mezi kraji. Není to obyčejná událost. Zkusili jsme něco mimořádného, a to
by si možná nějaký ten dotační příspěvek zasloužilo,“ zakončil starosta moravskoslezských

Olbramic.
Autor článku: Věra Růčková

Novojičínský deník, 25. 8. 2008
Den obce slavily hlavně děti
Olbramice - Bartolomějskou pouť spojenou se dnem obce Olbramice si užívaly především
děti, které se těšily velké pozornosti pořadatelů.Právě dětem patřilo v sobotu krátce po
poledni hřiště, na kterém se slavnost Olbramic odehrávala. Místo obvyklé zábavy se mohly
zúčastnit několika her a soutěží, které pro ně organizátoři připravili. „Program jsme tvořili
tak, aby si na své přišly všechny generace od dětí, až po seniory,“ uvedl starosta obce
Ladislav Bárta. „Hodně jsme se tentokrát věnovali dětem, protože jakmile jsou spokojeny
ony, jsou spokojeni i dospělí,“ dodal.Slavnosti zahájila poutní mše svatá s hostujícím
Vladislavem Volným, biskupem církve evangelické. Po vystoupení mažoretek z Ostravy a
hudební skupiny Wind následovala klauniáda. Děti měly možnost zazpívat a zatančit si s
veselým klaunem Hopsalínem. Toho vystřídala divadelní šermířská a cestovatelská společnost
Arcus, která malé návštěvníky bavila až do šesté hodiny večerní. Kromě mnoha her nabídla
strašidelnou pohádku o Králi Petrovi a princezně Janě. Děti se mohly utkat v souboji
hadrovými pendreky, zkusit vylovit rybník, nebo vystřelit na terč z kuše. Vedle areálu hřiště
se proháněl poník, který ochotně svezl každého malého jezdce. Posledním bodem programu
pro děti byla tombola, která lákala pěknými cenami.
Dětské hřiště, zčásti financované dotacemi Moravskoslezského kraje, se podle starosty stalo
odpočinkovým místem, kde děti i dospělí rádi tráví volné chvíle. „Děti přijdou ze školy a
nejdou rovnou domů, vždycky zaskočí na hřiště. Nebo když kolem projíždí cyklisté, zastaví
se tady a třeba odpočívají,“ uzavřel starosta.
Autor článku: Věra Růčková

Novojičínský deník, 28. 8. 2008
Úpravy v obci by měly zvýšit bezpečnost
Olbramice - Občanům obce Olbramice nastanou od pondělka krušné časy. Obec se totiž
chystá na největší stavební akci v tomto roce. Výstavba autobusového zálivu a přechodu pro
chodce přijde obec celkově na necelé čtyři miliony korun.
Více než polovinu těchto nákladů pokryjí peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury v
Praze. „Protože jsme malá obec a těch zbývajících milion třista tisíc bychom z rozpočtu
nevyčlenili, prodáme jednu obecní parcelu v části Kolonie,“ doplnil starosta obce Ladislav
Bárta. „Výnos z prodeje bude použit na dofinancování projektu,“ dodal starosta. Toto pondělí
započaly přípravy prací předáním staveniště firmě, která bude provádět stavební úpravy. Na
druhý den zavedli pracovníci průzkumné sondy do podloží. „Tady nás možná čekají
komplikace. S kanalizací jsme finančně nepočítali, takže uvidíme, co nám průzkum odhalí.
Kanalizace je pod plánovanou výstavbou, ale samozřejmě ji tam nenecháme, pokud by byla v
nevyhovujícím nebo dokonce v havarijním stavu.“ ujišťuje Bárta.
Autor článku: Věra Růčková

