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Vážení čtenáři,
obsahem tohoto čísla Zpravodaje je mimo aktuálních informací z obecního úřadu. Stálé rubriky nabízejí zprávy o
činnosti místních organizací a pozvánky na akce včetně kulturního kalendáře na rok 2013. Redakce

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, stejně tak rychle jako se krátí
podzimní dny, se přibližuje závěr letošního roku
a přichází pro mnohé jeho nejkrásnější část, a to čas
adventu a svátků vánočních. Toto období přímo
vybízí, aby se člověk v této uspěchané době zastavil
a v kruhu svých nejbližších se ohlédl a bilancoval
právě odcházející rok. Proto dovolte, abych i já Vám
na tomto místě přiblížil práci a činnost vedení obce
a zastupitelů v roce 2012.
Život v naší obci
Podobně jako v předchozích letech, i v tom letošním
jsme se zaměřili na zkvalitňování života v naší obci,
a to nejen pomocí rekonstrukcí obecního majetku,
ale také zlepšením kulturně-společenského života
našich občanů. Proto hned na počátku roku rozdělila
grantová komise žadatelům o dotace 100.000,--Kč.
Tito žadatelé (naše místní organizace a složky,
tzn. Klub důchodců, SDH, Slunečnice a TJ Sokol) pak
pro Vás za tyto finanční prostředky v průběhu roku
připravili a zorganizovali nejrůznější kulturní,
sportovní a společenské akce. Závěrem měsíce srpna
se pak uskutečnil již 6. ročník tradiční, obcí
organizované Bartolomějské poutě. Na tuto akci
se nám po roční pauze podařilo opět získat dotaci
ve výši 33.000,--Kč ze Sdružení obcí Bílovecka. Jsem
přesvědčen, že v rámci kultury a společenského
života v obci je vždy co zlepšovat a zkvalitňovat.
Přesto považuji odcházející rok v této oblasti
za vydařený a chtěl bych proto vyjádřit své
poděkování všem organizátorům za jejich práci
a příkladnou spolupráci s vedením obce.
Opravy a rekonstrukce obecního majetku
Naším dalším cílem, jak jsem se již zmínil, byly
opravy a rekonstrukce obecního majetku. Přestože
se nám v uplynulých letech podařilo mnoho věcí
v obci opravit a vybudovat, stále ještě zbývá několik
budov a objektů, jejichž stav není zcela uspokojivý
a již delší dobu nás trápí a zaměstnává. Jednou
z těchto budov je bohužel i budova obecního úřadu,
neboť okna zde byla již delší dobu v dezolátním stavu
a vyžadovala urychlenou výměnu. Také fasáda má

oproti již opraveným budovám svá nejlepší léta
za sebou a rozhodně není dobrou vizitkou, jak pro
obyvatele, tak pro návštěvníky obce. Také jsem
se několikrát zmiňoval na stránkách Zpravodaje
o tom, jak zásadní je pro rozvoj obce získávání
dotací. Proto jsme i pro opravu budovy obecního
úřadu hledali vhodné dotační tituly a stejně tak jako
v loňském roce jsme si podali žádost o dotační
příspěvek na výměnu starých dřevěných oken
za plastová z rozpočtu MSK. Na zateplení obecního
úřadu (jak fasády, tak i střechy) jsme si po zpracování
energetického auditu budovy podali žádost o dotaci
na Ministerstvo životního prostředí (v roce 2011
jsme se pokusili získat tuto dotaci v Zelené úsporám).
Bohužel musím konstatovat, že přes veškerou snahu
jsme z různých důvodů nebyli ani v jednom případě
úspěšní. Protože však výměna oken úřadu, ale
zvláště společenského sálu, byla nevyhnutelná,
vypsala obec výběrové řízení na dodavatele a celou
výměnu oken pak financovala ze svého rozpočtu.
Zároveň s touto výměnou byla provedena komplexní
rekonstrukce (včetně výměny nábytku) v místnosti
pracovnic obecního úřadu. Věřím, že se tak výrazně
zlepšilo pracovní prostředí obou zaměstnankyň, ale
také občané se budou při vyřizování svých záležitostí
cítit na našem úřadě mnohem lépe a příjemněji. Tak
jako výše zmíněná místnost, tak i prostory naší
místní
knihovny,
dlouho
volaly
alespoň
po vymalování, proto i zde došlo k poměrně rozsáhlé
rekonstrukci. Do celého křídla budovy bylo zavedeno
ústřední vytápění, knihovna byla celkově rozšířena,
vymalována a má položenu novou podlahovou
krytinu. Věřím, že její pravidelní návštěvníci nám
toto dočasné uzavření odpustí. Počátkem roku
je naše knihovnice Bc. Lenka Ješková přivítá
v rekonstruovaných a hlavně důstojných prostorách
nové knihovny.
Dotace z MMR na poslední chvíli
Dalším objektem, na jehož opravu se již několik let
obec chystala, je budova altánu na školní zahradě.
Nechali jsme proto zpracovat projektovou

na studii rekonstrukci altánu a jeho přeměnu
v zahradní učebnu. Tak jako již několikrát
v předcházejících letech, obrátili jsme se i tentokrát
s žádostí o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj,
které takovéto projekty podporuje, a kde jsme byli
doposud vždy úspěšní. Snad naše vysoká úspěšnost
nebo celkový nedostatek finančních prostředků
způsobily, že jsme tentokrát s naší žádostí neuspěli
a získali pouze místo druhého náhradníka. Už jsme
se tedy pomalu s přestavbou nového altánku loučili
a přemýšleli, jak levně a hlavně efektivně budovu
opravit a zastavit tak její postupné chátrání. Avšak
koncem měsíce října jsme obdrželi zprávu,
že vzhledem k tomu, že některé obce dotaci
nevyužily, postupuje naše obec z místa náhradníka
a požadovaná dotace ve výši 400.000 Kč jí bude
přidělena. Byli jsme pak nuceni ve velmi krátkém
čase zorganizovat výběrové řízení, vybrat nejlepší
realizační firmu, svolat zastupitelstvo a odeslat
do Prahy všechny potřebné formuláře. Toto vše
se nakonec podařilo a s pomocí poskytnutých
finančních prostředků opravíme do jara příštího roku
nejen altán, ale i koloběžkovou dráhu, kterou
využívají hlavně děti naší MŠ.
Místní hřbitov
Velikým problémem, který nás již několik let trápí
a na nějž nás nejen naši občané často upozorňují,
je stav chodníků na místním hřbitově. Musím zde
napsat a vyzdvihnout, že ani nám není tento stav
lhostejný, a protože realizace nových chodníků je pro
obecní rozpočet věcí značně zatěžující, podali jsme
v minulých letech dvakrát žádost o dotaci. Vždy však
bylo velikým a zásadním nedostatkem to, že obec
není vlastníkem, ale je pouze vypůjčitelem hřbitova
a majitelem pozemku je Římskokatolická církev.
Z tohoto důvodu nám byla pokaždé žádost
zamítnuta. Protože místní hřbitov neslouží pouze

našim občanům, ale i občanům sousedních Zbyslavic,
svolali jsme několik jednání s jejich představiteli
a zároveň s panem farářem jako zástupcem majitele
pozemku. Na těchto jednáních jsme se pokoušeli
najít nějaký rozumný způsob spolufinancování celé
rekonstrukce, tak, aby se na ní poměrně
spolupodílely všechny tři zúčastněné subjekty.
Bohužel musím konstatovat, že do dnešního dne
se nám nepodařilo dosáhnout nějaké, pro všechny
strany přijatelné, dohody. Věřím ale, že nadcházející
zimy využijeme k dalším jednáním, která povedou
k přijetí rozumného konsenzu a v příštím roce
se nám rekonstrukci podaří zrealizovat.
Ukončení pracovního poměru
Všichni asi víte, že ke konci letošního roku, po více
než 18letech, na vlastní žádost bohužel odchází
Regína Vřeská. Píši bohužel, protože vím, že jejím
odchodem ztrácí obec Olbramice velice zkušenou
a hlavně obětavou pracovnici, jež má veliký podíl
na tom, jak naše obec vypadá a jaké kulturní
a společenské akce v obci díky ní probíhaly. Protože
po tolika letech úspěšné práce zde nelze vypsat
všechny její zásluhy, chtěl bych jí za nás,
za „Olbramičáky“, na tomto místě za všechno co
nejsrdečněji poděkovat a popřát do nové životní
etapy jenom to nejlepší, samou spokojenost
a pohodu.
Pozvánka
Závěrem mi dovolte, abych Vás všechny pozval na již
tradiční slavnostní Rozsvěcení vánočního stromu
v sobotu 1. prosince, kde pak všichni společně za
zvuku vánočních koled přivítáme nadcházející
advent, tedy dobu příprav a čekání na svátky
vánoční. Prožijte je v klidu, míru, rodinné pohodě
s těmi nejbližšími. Do nového roku bych Vám všem
pak chtěl popřát hodně štěstí, zdraví, úspěchů
a spokojenosti v osobním životě.
Ing. Ladislav Bárta - starosta

Zprávy z obecního úřadu
Nezapomeňte podat v lednu 2012 daňové
přiznání - Daň z nemovitostí
Jak se dovíte na jiném místě tohoto Zpravodaje
podrobněji (viz přiložený leták), začalo 23. září 2012
platit nové mapování intravilánu (zastavěných
parcel) obce. Každý z vlastníků měl možnost v době
od 27. 8. 2012 do 7. 9. 2012 v malém sále kulturního
domu zkontrolovat průběhy nového zakreslení svých
parcel a zároveň mu bylo předáno Srovnávací
sestavení parcel. Tato listina dokládá změnu
v číslování parcel a srovnání původní a nové
výměry. Pro ty, kteří tak neučinili, je stále ještě
možnost zajet na Katastrální úřad, kde Vám listina
bude zdarma vydána. Obecní úřad nemá tyto údaje
k dispozici! Srovnávací sestavení, (příp. nový list
vlastnický, za jehož vydání se ale platí), je důležité
pro podání nového daňového přiznání, které musí

podat každý vlastník pouze v průběhu měsíce ledna
2013. Podání daňového přiznání po tomto datu má
za následek vyměření správního poplatku dle zákona
o správě daní poplatků, který činí nejméně 500,--Kč
a není prominutelný.
Prosba
Všichni víme, že v pátek 11. 1. 2013 a v sobotu
12. 1. 2013 proběhne historicky první přímá volba
prezidenta. Aby bylo možné se na ni připravit,
potřebuje každý volič hlasovací lístky. Nebudu
rozebírat, s jakými obtížemi a vůbec kdy se budou
distribuovat s centrální sítě na obecní úřad, ale
už nyní je zřejmé, že to bude nejspíše až po novém
roce. Proto prosím každého majitele rodinného
domu, aby byla poštovní schránka přístupna z ulice
nejlépe někde na plotě v blízkosti vchodové branky.
K tzv. „modrým“ schránkám mají přístup, kromě

majitele, již jen zaměstnanci České pošty, kteří
hlasovací lístky roznášet nebudou. Upozorňuji,
že dodání do vlastních rukou není povinností toho,
který hlasovací lístky roznáší, a protože nebude tolik
času, aby se kdokoli kamkoli několikrát vracel, pokud
nebudou k dispozici poštovní schránky, příp. jakýkoli
alespoň provizorní úkryt, budou vhozeny za plot
na pozemek. Jak budou vypadat v případě obvyklého
lednového počasí si pak lze snadno domyslet. Děkuji
za pochopení.
Bc. Lenka Ješková, ref. správních činností

Rok 2012 u Sboru dobrovolných hasičů
Dobrý den vážení spoluobčané. Blíží se konec roku,
což je doba spojená s bilancováním. Co se nám tedy
letos povedlo?
Naše sdružení již tradičně pořádalo spoustu akcí pro
své členy i pro ostatní občany obce. Tradiční hasičský
bál se sice potýkal s menší účastí, nicméně i tak si ho
návštěvníci pochvalovali. Rocková zábava REZON
přilákala mnoho především, ale nejen mladých lidí,
kteří se u dobré hudby i dobrého pití bavili až do
pozdních nočních hodin. Letní recesní odpoledne
plné zábavných a krkolomných soutěží se v kulturním
programu obce již pomalu zabydluje a nás může
těšit, že vítězství obhájilo družstvo hasičů.
V těchto dnech stále probíhá kurz společenských
tanců. Přihlásilo se do něj 15 párů a myslím, že nikdo
z nás nelituje. Kromě toho, že jsme se naučili tance
jako například waltz, cha-cha, valčík a country je na
lekcích i velká zábava.
Jako sdružení nezapomínáme ani na naše jubilanty
a někdy v době vydání tohoto zpravodaje je
pohostíme v naší hasičské zbrojnici. Samozřejmě
všichni obdrží dárek.
V příštím roce určitě nepolevíme ze svého snažení
a připravíme pro vás spoustu zábavných akcí. Za
všechny bych vás chtěl pozvat na hasičský bál, který
se koná 19. 1. 2013 v kulturním domě. Všichni jste
srdečně zváni.
Přeji vám pěkné prožití období adventu
i nadcházejících vánočních svátků a těším se na
shledání třeba na zmíněném plese.
Jaromír Horsinka, starosta SDH

Narodili se v období od června do září
2012

Natálie Sochorková
Jaroslav Žurek
Viktorie Bulavová
Matyáš Gola

Novinky a práce JPO
Jednotka požární ochrany (JPO) Olbramice
je zařazena do plošného pokrytí a má místní
působnost na území obce. Každý hasič v jednotce
je proškolován nejméně 40 hodinami teoretických
i praktických znalostí ročně a dále je i doplňuje.
Ke své práci musí mít rovněž každé dva roky
obnovené potvrzení od lékaře. Speciální kurz musí
mít velitelé jednotky, strojníci, obsluha motorových
pil, technici aj. Tyto kurzy se zpravidla konají
v ústřední hasičské škole Jánské Koupele a letos
ho úspěšně absolvovali dva noví obsluhovatelé
motorové pily. V příštím roce bychom chtěli proškolit
nového strojníka, velitele a technika.
V letošním roce jsme rovněž pokračovali v obnově
naší techniky a nakoupili motorovou pilu
s příslušenstvím. Ta bude využívána jak při zásazích
tak při pomoci obci, nebo při rizikovém kácení pro
občany. Připomeneme, že kácení uschlé lípy mezi
Olbramicemi a Klimkovicemi, případně prořezávka
větví nad elektrickým vedením v Janovicích je naše
práce.
Pokračujeme rovněž v údržbě naší současné
techniky. Pravidelně také můžete vidět našeho
hasičského
„trambuse“
v ulicích
obce
na
pravidelných kondičních jízdách.
Na závěr bych chtěl poděkovat našemu zřizovateli,
kterým je obec Olbramice, za finanční
i administrativní podporu, bez které bychom
se neobešli. Případní noví zájemci o činnost
v jednotce se mohou informovat na telefonním čísle
773 759 804 (Petr Bílek), případně 723 738 617
(Jaromír Horsinka).
Za JPO Jaromír Horsinka

Co se děje v knihovně
Omlouvám se všem čtenářům za stále ještě zavřené dveře naší knihovny, která prochází rekonstrukcí, vlastně
první po jejím otevření. Byla rozšířena, má krásná a hlavně funkční okna, bylo v ní zavedeno plynové vytápění,
opravena elektřina. Po mnoha letech byla vymalována, položeno nové lino, dokončuje se nábytek. Myslela jsem,
že v listopadu už budete moci posoudit výsledky našeho snažení, ale ani dnes stále ještě nemohu říct přesný
termín jejího znovuotevření. Snad ten nejzazší, kterým je osmý leden 2013, ale doufám, že se podaří všechny
dokončovací práce dříve, a knihovnu dostaneme společně už „pod stromeček“.
Na všechny staré i nové čtenáře a všechny návštěvníky, ať to bude kdykoli, se těší
Bc. Lenka Ješková, knihovnice

SOUTĚŽ - MÍSTO PRO ROPÁKA
Termín konání: 1. 12. 2012 – 15. 3. 2013
Knihovna v Olbramicích vyhlašuje zimní soutěž Místo pro ropáka. Viděli jste v Olbramicích či okolí místo,
věc nebo situaci, kde by se známým postavičkám z filmu Jana Svěráka dobře dařilo? Tedy takové, které
odporuje dobrým mravům ve vztahu k životnímu prostředí? Objevili jste na svých toulkách černou skládku,
zničenou zeleň nebo konání, které do přírody rozhodně nepatří? Ukažte to ostatním a ještě můžete vyhrát.
Zašlete fotografii s datem a co možná nejpřesnějším popisem lokality na Lenka.Jeskova@obecolbramice.cz.
Tři nejlepší (nejabsurdnější) příspěvky vybere porota, autoři získají ceny z obchodu zdravé výživy.
Všechny fotografie s popisem budou zveřejněny na výstavě v knihovně v dubnu 2013 a ve Zpravodaji obce.
Zdokumentované přestupky se pokusíme s obecním úřadem v Olbramicích vyřešit. Uzávěrka došlých
fotografií je 15. března 2013.
Bc. Lenka Ješková, knihovnice

Výzva na pracovní pozici účetní a organizační pracovník
Starosta obce Olbramice vyhlašuje v souladu s ust. 6 odst. 1 zákona č. 312/2012 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou výzvu
na obsazení pracovního místa na obecním úřadu Olbramice na pracovní pozici účetní
a organizační pracovník – pracovnice.
Předpokládaný nástup leden 2013. Více informací naleznete na www.obecolbramice.cz

PLÁN KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V OBCI
Datum
Název akce
Pořadatel
12. 1. 2013
Ples Podnikatelů společně s občanským sdružením Slunečnice, o. s., podnikatelé
sobota
Slunečnice
13. 1. 2013
Dětský maškarní ples
ZŠ a MŠ Olbramice
neděle
19. 1. 2013
Hasičský bál
Sbor dobrovolných hasičů
sobota
Společenský ples fotbalistů
9. 2. 2013
TJ Sokol Olbramice
sobota
Přesný termín akce včetně programu bude vždy zveřejněn na internetových stránkách obce
www.obecolbramice.cz – Kalendář akcí.
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