Představuji vám Informační portál obce Olbramice www.obecolbramice.cz
Obec Olbramice je obec dlouholetou historií, živou současností a co hlavně – s optimistickou
budoucností. Součástí našeho rozvoje je i propagace naší obce se všemi jejími přednostmi a
zajímavostmi.
Vážení občané, dovolte mi, abych vás seznámila s webovými stránkami, které jsou jakousi „výkladní
skříní“, do které může nahlédnout kdokoli, kdykoli a kdekoli na světě pomocí obyčejného připojení
k internetu. Snahou je, aby sloužily občanům, zvyšovaly jejich informovanost a zapojily je více do dění
obce a do správy věcí veřejných.
Vstoupíte-li na www.obecolbramice.cz jako Domácí, nabídnou se vám tato menu:
O Olbramicích, Obecní úřad, Život v obci, Užitečné odkazy
V každém menu je několik sekcí - stručně k jejich obsahu.
K menu O Olbramicích
Poloha obce, znak a prapor
Demografie, statistika

Sdružení, spolky, kluby
Kultura, církev

Sportovní a kulturní
zařízení
Obecní kronika
Zpravodaj
Dopravní obslužnost

Územní plán
Životní prostředí
Vzdělávání
K menu Obecní úřad
Místní samospráva, kontakty
Úřední deska
Usnesení, oznámení
Finance

Dokumenty
Informace dle zákona
Registr oznámení
Czech POINT
Elektronická podatelna

popis polohy naší obce, popis tvorby obecních symbolů
dozvíte se údaje o počtu obyvatel včetně grafického vývoje
obyvatelstva, v podsekci – základní údaje – obsahuje např. druhy a
výměru pozemků ve vlastnictví obce
podsekce – Klub důchodců, Hasiči, Slunečnice, TJ Sokol – základní
informace včetně přehledu o jejich činnosti
podsekce Památky, místní hřbitov, Římskokatolická církev, Kapličky,
Boží muka.
Zde bych ráda vyzvala občany, kteří by měli jakoukoliv informaci o
vzniku křížů a kapliček v naší obci a v Janovicích. V kronice jsou velmi
malé údaje o vzniku. Předem za každou i nepatrnou zprávu děkuji.
podsekce – Centrum volného času, Knihovna, Kulturní dům – základní
informace, včetně platných ceníků za služby a nájmy.
historie obce, pověsti…
zde si můžete přečíst všechny dosud vydaná čísla tohoto periodika
najdete zde nejen platné jízdní řády autobusových linek, které projíždějí
naší obci, ale také odkazy na všechny aktuální jízdní řády, aktuální
informace týkající se změn jízdného a další
tato sekce bude postupně doplněna po konečném schválení změny č. 1
územního plánu, dále je zde mapa ulic a popisných čísel.
platný ceník odvozu popelnic, svozový kalendář, základní informace o
nakládání s odpady……
základní údaje o příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Olbramice
kontakty na zaměstnance obecního úřadu, členy zastupitelstva obce,
přehled členů v jednotlivých výborech ZO a komisích obce
obsahuje vždy povinně zveřejňované dokumenty
obsahuje všechna dosud schválená usnesení z veřejných zasedání ZO
podsekce – rozpočty obce, všechny platné ceníky obce a přehled o
základní správních a místních poplatcích, podklady pro poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu obce
podsekce – platné obecně závazné vyhlášky, formuláře ke ztažení
rozsáhlé informace – okruh povinně zveřejňovaných informací dle
zákona 106/1999 Sb.
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
informace o tom, co potřebujete vědět, pokud budete žádat informaci
z veřejného registru, jaká je výše správních poplatků
základní informace
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K menu Život v obci
Aktuality, události obce tato sekce se vám otevře vždy při vstupu na web tak, aby informovala o
aktuálním dění, proto záleží také na organizacích, zda nám zprávy o jejich
aktivitách poskytnou
kalendář akcí – postupně doplňovány termíny kulturních, společenských a
Společenský život
sportovních akcí, přehled jubilantů, narozených dětí
základní
informace. Zde bych chtěla připomenout všem živnostníkům
Služby, firmy
podnikatelům, zda budou mít zájem si vložit zdarma jejich kontakty na náš
web, ať kontaktují správce webu a dohodnou si podrobnosti, děkuji.
zde nám můžete zanechat váš vzkaz, připomínku, podnět, radu…..
Návštěvní kniha
foto
nejen z akcí pořádaných obcí, výzva - pokud vlastníte nějakou starší
Fotogalerie
fotografii, jak naše obec vypadala před lety, poskytněte nám ji, zveřejníme,
vrátíme…
Chcete se i vy podílet na tvorbě stránek obce? Napište nám zajímavé tipy na
Tipy na výlet
výlety z Olbramic do blízkého okolí, rádi váš příspěvek zveřejníme.
Nezapomeňte si s sebou vzít foťák a k příspěvku přidat pěkný snímek.
K menu Užitečné odkazy
Kontakty na lékaře v Klimkovicích, linky tísňového volání a další
Důležitá telefonní čísla
Finance a veřejná správa Kontakty na finanční úřad, Katastrální úřad, Úřad práce, stavební úřad
v Bílovci, krajské úřady, ministerstva a další …….
Potřebujete
vyřídit trvalý pobyt – základní info, dále kontakty na matriky,
Praktické informace
energetické společnosti a neméně důležitá informace, jak se zachovat při
mimořádné situaci, která neočekávaně ohrožuje životy a zdraví obyvatel.
Pokud vstoupíte na web naší obce jako Hosté, tzn. Jako turista, otevře se vám menu Turistika.
Mapka a uvítání v Moravskoslezském kraji
Kde nás najdete
Pozvánky z jiných obcí, program kina v Klimkovicích, kultura v lázních
Nejen za kulturou
Informace o činnosti sdružení Bílovecka, POODŔÍ,……
Sdružení obcí Bílovecka
Podrobný popis – stezky Poodří, Beskydy a Těšínské Slezsko, Opavské
Pěší turistické stezky
Slezsko, Jeseníky
Poznáváte rádi krásy krajiny ze sedla kola? Popis cyklotras na Bílovecku a
Cyklotrasy
další a další trasy nacházející se v širokém okolí.
Informace o naučných stezkách v našem kraji
Naučné stezky
Co je hrad a co zámek? Základní informace a webové odkazy na hrady a
Zámky, hrady
zámky v kraji. Pokud budete trpěliví a prolistujete tuto sekci až na konec najdete
podsekci o nejpohádkovějších hradech a zámcích. Milovníci historie možná
lehce ohrnou nos, ale pro většinu turistů je zajímavější pátrat po tom, která
pohádka se na zámku či hradu natáčela, než která panovnická větev dostavěla
hlásku a opravila padací most. Právě zde se o tom v poutavém čtení dozvíte víc.

v Moravskoslezském kraji a webové odkazy
Základní informace o ZOO Ostrava a také webové odkazy na všechny
ZOO nejen v České republice, ale i na Slovensku
Města, pověsti
Města našeho kraje
Nabídka různých zařízení Golf, lanová centra, bobové dráhy v MSK
Nejznámější rozhledny v kraji a různé další zajímavosti
Rozhledny, památky
V
Moravskoslezském kraji naleznete vše, co blahodárně působí na duši
Přírodní zajímavosti
i na tělo. Zde najdete informace o jeskyních, lázních v našem kraji.
Další sekci, kterou jsem ještě nezmínila, nachází sev Užitečných odkazech a má název Infocentra – zde
jsou webové odkazy, telefonické kontakty a názvy všech informačních center v Moravskoslezském kraji.
Doufám, že toto malé pootevření „výkladní skříně“ vám bude dostatečnou inspirací webové stránky obce
navštívit a budu ráda za všechny vaše podněty a připomínky, které pomohou internetovou prezentaci obce
rozvíjet a zkvalitňovat. Naše obec si to přece zaslouží……Regína Vřeská, správce webu
Muzea, galerie, divadla
Zoologické zahrady
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