ZPRAVODAJ
OBCE OLBRAMICE
Číslo 3/2009

DUBEN

Vážení čtenáři,
v tomto čísle se dozvíte informace o projednávaných bodech na veřejných zasedáních zastupitelstva obce, o změně
systému svozu velkoobjemového odpadu, termín očkování psů a také o soutěži Zlatý erb. Rovněž uveřejňujeme přehled
podaných žádostí o dotace, neziskovky Vám představí své úspěšné projekty a novinkou je kalendář kulturních, společenských
a sportovních akcí pro tento rok. Chybět nebudou ani stálé rubriky a mnoho dalších zajímavostí a informací. Vaše redakce.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Výpis z usnesení z 13. zasedání zastupitelstva, dne 16. března 2009
Jindřiškou Buroňovou provedené v rámci stavby
ZO schválilo
„Chodníkové těleso – část 3“;
•
závěrečný účet obce Olbramice za rok 2008
s výrokem bez výhrad
•
paní Ješkovou k zaslání dopisu na
Vodohospodářskou
správu
v Novém
Jičíně
•
hospodaření příspěvkové organizace obce
s upozorněním na vlastnické změny v souvislosti
Základní a Mateřská škola Olbramice se schodkem
s pozemkovou úpravou;
ve výši =3.640,76Kč, který bude dorovnán
•
paní
Ješkovou
a
pana
Martiníka
z příspěvku obce roku 2009;
k
důkladnému
zmapování
polohy
a
zjištění
stavu
•
podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace
obecních pozemků v souvislosti s pozemkovou
z integrovaného operačního programu pro období
úpravou v termínu do příštího zastupitelstva;
2007 – 2013 na typový projekt Czech POINT –
ZO neschvaluje
Kontaktní místo;
•
možnost rozšíření zastavěného území
•
podání žádosti do výzvy k předkládání
o
parcelu
č. 1606 paní Markéty Fabíkové a odkládá
žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného
žádost o vydání kladného stanoviska až do
operačního programu vyhlášenou Ministerstvem
projednávání v rámci návrhu II. změny ÚP.
vnitra ČR na typový projekt Czech POINT –
Kontaktní místo;
•
nový návrh měsíčních odměn členům
zastupitelstva obce dle zákona č. 20/2009 Sb., přílohy
•
předsedu grantového výboru paní Hanu
č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.;
Vaňkovou;
ZO vzalo na vědomí
•
A)záměr o směně pozemků o výměře 13m2,
•
úpravu rozpočtu č. 5, která byla provedena
které budou vyměněny s vlastníkem sousední
v roce 2008 na základě zmocnění č. 40.2. starostou
nemovitosti paní J. Buroňovou v rámci stavby
obce a to navýšení v příjmech a ve výdajích
„Chodníkové těleso – část 3“ dle skutečného
o =217.000,--Kč;
zaměření stavby tak, aby stavba byla umístěna na
•
zprávu o přezkoumání hospodaření obce za
pozemcích obce, přičemž část parcely 109/5
o výměře 13 m2 přejde do vlastnictví paní J.
rok 2008;
Buroňové a část parcely 109/2 o výměře 13 m2
•
smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku
přejde do vlastnictví obce;
z Nadace OKD ve výši =55.000,--Kč;
•
smlouvu o převodu vlastnictví k majetku
•
žádost p. Kučery o kácení stromů;
České republiky obci Olbramice, týkající se osobních
•
informaci pana starosty o konání svozu
ochranných pracovních prostředků pro JSDH-JPO V;
velkoobjemového a nebezpečného odpadu firmou
B) pověření pro starostu obce Ing. Ladislava Bártu
OZO Ostrava, s.r.o. dne 23. 5. 2009 od 12:00–15:00;
k podpisu této smlouvy;
•
informaci pana starosty o průběhu a výsledku
C) kontaktní osobu pro převzetí ochranných
měření průběhu optického a metalického kabelu za
pomůcek, kterou je Ing. Ladislav Bárta, starosta
zastavěnou částí ulice Kolonie;
obce;
•
informaci paní Vřeské o postoupení obce
ZO pověřilo
Olbramice mezi finalisty za Moravskoslezský kraj
•
pana starostu Ing. Ladislava Bártu vedením
v soutěži Zlatý erb;
jednání o smlouvě týkající se směny pozemků
•
připomínky uvedené v diskusi a odpovědi,
o výměře 13m2 mezi obcí Olbramice a paní
které z diskuse vyplynuly:

A) p. Martiník – chystaná návštěva biskupa diecéze
v případě kladného rozhodnutí o dotaci, do
v Olbramicích dne 20. 3. 2009;
maximální výše 10 milionů korun;
B) p. Fojtová – připomenutí významných životních
•
závazné stanovisko, že pokud projekt
jubileí občanů v obecním Zpravodaji;
„Rekonstrukce budovy a modernizace vybavení školy
C) p. Fojtová – hlášení zasedání zastupitelstva obce
v Olbramicích“ bude podpořen dotací z ROP
místním rozhlasem
Moravskoslezsko, bude po dobu udržitelnosti
Výpis z usnesení z 14. zasedání ZO ze dne
projektu obec ze svého rozpočtu přispívat škole na
6. dubna 2009
provozní výdaje;
ZO schválilo
•
prodloužení termínu zmapování polohy
•
převod parcel mezi obcí Olbramice a paní
a zjištění stavu obecních pozemků dle usnesení
Jindřiškou Buroňovou, který se týká směnné
březnového ZO č. 44.3 do konce května 2009.
smlouvy.
ZO vzalo na vědomí
A) směnnou smlouvu mezi obcí Olbramice a paní
•
připomínky uvedené v diskusi a odpovědi,
Jindřiškou Broňovou, která se týká směny části
které z diskuse vyplynuly:
pozemků parc. Č. 109/5 díl a) o výměře 13 m2 druhu
A) p. Mach – podmáčení sousedního pozemku
ostatní plocha ostatní komunikace a parc. Č. 109/2 b)
a zjištění možnosti řešení jeho úpravy do dalšího
o výměře 12 m2 druhu ostatní plocha – zeleň a parc.
zasedání;
Č. 115 díl c) o výměře 1m2 druhu ostatní plocha –
B) p. Bílková – předání hasičské zbrojnice jednotce
ostatní komunikace, jež se navzájem s m ě n í a to
SDH se bude řešit až po kolaudaci budovy;
tak, že:- parcela 109/5 díl a) o výměře 13 m2 přejde
C) p. Hurník – upozornění na změnu podmínek DPH
do vlastnictví paní J. Buroňové
v rámci dotací Programu obnovy venkova;
- parcela 109/2 díl b) o výměře 12 m2 a parcela 115
D) p. Bílková – žádost o zveřejnění upozornění ve
díl c) o výměře 1 m2 přejdou do vlastnictví obce.
Zpravodaji na rušení nočního klidu;
Obě strany souhlasily s touto nově vytvořenou
E) p. Fojtová – žádost o zveřejnění výsledků ankety
hranicí, která byla v terénu vytýčena a její zákres
o využití areálu bývalého kluziště ve Zpravodaji.
podepsán.
‼ ‼ ‼ ‼ ‼ ‼ ‼ ‼ ‼ ‼ ‼ ‼ ‼ ‼ ‼ ‼ ‼
•
žádost p. J. Buroňové o zařazení parc.
Upozorňujeme Vás, že stále platí obecně závazná
č. 1208, ostatní plocha, neplodná půda o výměře
vyhláška č. 7/1994, která na základě zákonné normy
4631 m2 při 2. změně územního plánu do plochy
uvádí dobu nočního klidu od 22:00 do 6:00. Proto
určené k zástavbě jedním příp. dvěma RD;
Vás žádáme, abyste nezačínali s prací před šestou
•
přijetí překlenovacího úvěru pro zajištění
hodinnou ranní a byli tak k sobě i ostatním
financování
projektu
„Rekonstrukce
budovy
spoluobčanům ohleduplní.
a modernizace vybavení školy v Olbramicích“,
Zastupitelstvo vzalo na vědomí přehled zpracovaných žádosti o dotace.
Poskytovatel

Název projektu

Nadace OKD

Bartolomějská pouť –
návrat života a tradice v
obci
Život na vesnici – vesnický
život
Obnova ohradní zdi kolem
kostela svatého
Bartoloměje
Obec dětem – rekonstrukce
budovy školy – I. etapa

Ministerstvo
kultury
Krajský úřad
–
kulturní
památky
Krajský úřad
–
obnova
venkova
SFDI

SFDI

SFDI

Krajský úřad
–
odbor
dopravy
Ministerstvo
pro
místní
rozvoj

Chodníkové
těleso
Olbramice – část 2 realizace
Chodníkové těleso včetně
přechodu pro chodce (směr
Josefovice) - projekt
Autobusový záliv v místní
části Kamenec – žádost na
projekt
Chodníkové těleso
Olbramice – část 2 realizace
Obnova kapličky a úprava
prostranství v okolí
sakrálních staveb

Podaná
žádost
31. 10.
2008

Uznatelné
náklady
150.000,-

Dotace
55.000Kč

Podíl
obce v Kč
95.000,-

%
podíl

Rozhodnutí
ANO/NE
Prosinec
2008
ANO
Duben 2009
ANO
Duben 2009
NE

10. 1.
2009
15. 1.
2009

20.000,10.000,450.000,-

10.000Kč
5.000Kč
337.500K

10.000,5.000,112.500,-

50%

13. 2.
2009

650.000,-

390.000Kč

260.000,-

60%

Duben 2009
ANO

20. 2.
2009

2.386.709,
-

1.909.367Kč

477.342,-

80%

Červen 2009

20. 2.
2009

165.000,-

132.000Kč

33.000,-

80%

Červen 2009

20. 2.
2009

160.000,-

128.000Kč

32.000,-

80%

Červen 2009

27. 2.
2009

2.386.709,
-

1.000.000Kč

1.386.709,
-

42%

Duben 2009
ANO

3. 3.
2009

570.000,-

399.000Kč

171.000,-

70%

Květen 2009

75%

Dále zastupitelstvo obce schválilo smlouvy o
neinvestičních dotacích a zároveň vyčlenilo
z rozpočtu obce účelově vázané finanční prostředky
na jednotlivé projekty v celkové výši 83.500Kč
neziskovým organizacím takto:
Slunečnice - „Sportování“ - 8.000Kč
Slunečnice - „Divadlení“ - 12.000Kč
Slunečnice - „Poznávání“ - 11.000Kč
Klub důchodců - „Putování nejen olbramickou
krajinou“ - 10.000Kč Klub důchodců - „Pojeďte
s námi do divadla - 4.500Kč
SDH - „Síň hasičských tradic“ - 10.000Kč
TJ Sokol
- „Fotbalové soutěže pro všechny“ - 7.000Kč
TJ Sokol
- „Fotbalový turnaj pro všechny“- 5.000Kč
SDH - „Pohárová soutěž mužů - 8.000Kč
SDH - mladí hasiči
- „Pohárová soutěž mladých“ - 8.000Kč

OČKOVÁNÍ PSŮ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřejeme
„Mezi pýchou a pokorou se nachází něco, čemu patří život
– odvaha.“
Theodor Fontane

Obecní úřad blahopřeje jubilantům, kteří oslavili
své významné narozeniny
85 let
Stonišová Božena
80 let
Chytráček František
Lubojacký Otto
70 let
Murín Jaroslav
Pavlíčková Daniela
60 let
Gajdoš Ľudovít
Rajkovičová Anna
65 let
Volná Zdenka
Seidlerová Stanislava
Výtisková Marie
Výtisk Antonín
Kočí Jan
Vaňková Antonie
Miencil Pavel

Ve středu 13. května 2009 se uskuteční očkování
psů v době od 16:00 - 16:30 před
obecním úřadem. Vezměte si s
sebou očkovací průkaz psa, vodítko
a náhubek na psa. Poplatek za
očkování je ve výši 80,-Kč.
Žádáme občany, kteří jsou majiteli psů a doposud
neuhradili poplatek daný obecně závaznou vyhláškou
obce o místních poplatcích, aby tak neprodleně
učinili. Děkujeme.

Narodili se
v únoru:
Holcová Barbora
Pajonk Samuel

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Termíny svozu popelnicových nádob

měsíc

14 - ti denní odvoz

měsíční

leden
únor

3.1. + 16.1. +30.1.

30.1.

13.2. + 27.2.

27.2.

březen

13.3. + 27.3.

27.3.

duben

10.4. + 24.4.

24.4.

květen

8.5. + 22.5.

22.5.

červen

5.6. + 19.6.

19.6.

červenec

3.7. + 17.7. + 31.7.

17.7.

srpen

14.8. + 28.8.

14.8.

září

11.9. + 25.9.

11.9.

říjen

9.10. + 23.10.

9.10.

listopad

6.11. + 20.11.

6.11.

prosinec

4.12. + 18.12.

4.12.

leden 2010

2.1. + 15.1. + 29.1.

15.1

Systém přistavení velkoobjemových kontejnerů 2x
ročně byl občany vždy kritizován z důvodu jejich
rychlého zaplnění. Proto jsme v letošním roce zajistili
ve spolupráci s firmou OZO Ostrava jiný systém

svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Uskuteční jen jednou v tomto roce a to

v sobotu 23. května 2009 POUZE
v době od 12:00 - 15:00 formou sběrného dvora.
Na veřejném prostranství (ul. Prostorná) budou
přistaveny kontejnery na tyto druhy odpadu:
• veškerá
elektrozařízení (lednice,
pračky,
televizory, počítače, mrazničky…)
• osobní pneumatiky
• dřevo, dřevotříska, dřevěný nábytek
• železo – veškerý kovový odpad
• nebezpečný odpad – zářivky, léky, barvy, olej,
chemikálie, autobaterie
• objemný odpad – koberce, lina, keramika, oděvy,
okna, dveře, postele, gauče, sedačky
Jelikož tento sběr bude vyžadovat velký prostor,
žádáme majitele osobních aut, aby zde v době svozu
neparkovali. Pracovníci firmy Vám ochotně
pomohou Váš odpad roztřídit a odebrat tak, aby
všichni občané mohli bez problémů odpad odevzdat.
Nezapomeňte, že na chodbě obecního úřadu můžete
do E-boxu vhodit drobný elektroodpad, např. mobily,
kalkulačky, rádia, discmany, walkmeny, elektrické
hračky,
video
přehrávače,
DVD,
dálkové
ovládače….Nemusíte tedy čekat na 23. 5., ale využít
jej
můžete kdykoliv v úředních hodinách.

SOUTĚŽ ZLATÝ ERB 2009
Sotva by
někoho
napadlo,
když jsem
20. ledna
podávala
přihlášku do této soutěže, že
naše obec uspěje mezi 600
přihlášenými weby a jako jediná
obec z Moravskoslezského kraje
v historii této soutěže, si sáhne
hned na poprvé na stupeň vítězů.
Letos v soutěži za MSK kromě
naší obce bojovaly také obec
Ludgeřovice, Moravice, Nová
Ves, Radkov, Rybí a Slatina.
Tzv. Malou porotou pod
vedením Ing. Jiřího Benedikta
byly Olbramice a Nová Ves
nominovány finalisty krajského
kola. O této skutečnosti jsme se
dozvěděli
prostřednictvím
informací zveřejněných dne 9.
března na www.zlatyerb.obce.cz.
Do celostátního kola postoupilo
tedy z celé republiky 14 obcí,
které byly hodnoceny skupinou
dvanácti porotců specializujících
se na hodnocení vybraných
kritérií podle své odbornosti.
Kritéria:
• Test reakce na žádost
o informaci
• Povinné informace
• Úřední deska
• Doporučené informace
• Doplňkové informace
• Ovládání webu, navigace
a přehlednost stránky
• Výtvarné
zpracování
s přihlédnutím k zobrazení
v různých prohlížečích

•
•

Bezbariérová přístupnost
Inovativní přidaná hodnota
•
Pomocné služby
1. dubna 2009 jsme dostali
oficiální pozvánku na slavnostní
vyhlášení výsledků.
Na slavnostním ceremoniálu na
konferenci
ISSS
v Hradci
Králové dne 6. 4. 2009 převzal
starosta obce Ing. Ladislav Bárta
za účasti náměstka ministra
vnitra Mgr. Zdeňka Zajíčka,
prezidenta
Nejvyššího
kontrolního úřadu Ing. Františka
Dohnala, náměstka ministra pro
místní rozvoj Ing. Jiřího
Vačkáře, hejtmana Vysočiny
MUDr.
Jiřího
Běhounka,
hejtmana
Královéhradeckého
kraje Lubomíra France, ředitele
konference ISSS RNDr. Tomáše
Renčína, prezidenta sdružení
BMI Jaroslava Wintera a autora
soutěže Dr. Ing. Jana Savického
diplom za 3. místo v kategorii
Nejlepší webová stránka obce
v celostátním kole.

Tato společnost jako každý rok
vyhodnotila povinné informace
na
webech
soutěžících.
Konstatuje, že i když se
nejlepším stalo město Moravské
Budějovice,
celkově
jsou
v tomto malé obce stále lepší než
velká města. Podrobné údaje o
hodnocení a všech povinných
položkách uvádí v grafech a
tabulkách na svém webu.

Zde se také mimo jiné dozvíte,
že obec Olbramice je nejlepší ve
zveřejňování
povinných
informací
ze
všech
14
hodnocených obcí.
Převážnou
část
informací
zveřejněných ve Zpravodaji
naleznete na našem webu dřív,
než se k Vám dostanou v tištěné
podobě. Proto si myslím, že
sledovat www.obecolbramice.cz
se určitě vyplatí.
Závěrem této zprávy mi prosím
dovolte, vážení občané, čtenáři
našeho Zpravodaje a příznivci
obce, abych Vám poděkovala za
všechny písemné i ústní
gratulace.
Rozhodně je to velká výzva do
budoucna. Současný stav webu
není určitě konečný. Již nyní
máme s webdesignerem panem
Alešem Skotnicou, připravené
další nápady a změny, které by
jednak
měly
přispět
k
atraktivnosti stránek a jednak
napravit drobné nedostatky dle
hodnocených kritérií. Bezesporu
je také potřeba doplnit některé
sekce aktuálními informacemi.
O všech úpravách Vás chci cca
jednou měsíčně informovat
stručnou zprávou na našem
internetovém portálu tak, abyste
měli možnost se s nově
vloženými
zprávami
co
nejjednodušším
způsobem
seznámit. A budete-li mít nějaký
nápad, inspiraci, doplnění či
připomínku nebo Vám na těchto
stránkách chybí určitý typ
informací, napište. Předem díky.
Regína Vřeská

DEN UČITELŮ
28. března 1592 se narodil Jan Ámos Komenský
uznávaný Evropou jako Učitel národů. Není pochyb,
že pro tento Den učitelů nemohl být určen lepší
datum. Učitelé nemají lehké povolání. Trendy, které
činí žáka fyzicky nedotknutelným, pedagogům určitě
nepomáhají. Však ani Komenský rákosku

nezatracoval. Ale je to prostě jeden ze zákonů našeho
diskutabilního světa. Proto učitelům, kteří se
vyrovnávají s dnešními požadavky, a přesto dokážou
dobře vychovávat a vzdělávat, patří chvála a úcta.
K jejich svátku jim přejeme (i když se zpožděním)
zdravé nervy a především jim patří poděkování. (red.)
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KULTURNÍ KALENDÁŘ AKCÍ
Termín akce

Místo

Název projektu, Charakteristika akce

Organizátor

27. 3. 2009

Lázně Hýlov

Sportování Plavání s rodiči

Slunečnice, o. s.

18. 4. 2009

Olbramice

Putování nejen olbramickou krajinou
Turistický pochod po okolí obce

Klub důchodců

29. 4. 2009

Divadlo
J.Myrona

Pojeďte s námi do divadla - Gasparone, záhadný loupežník

Klub důchodců

Duben –
červen 2009

Olbramice

Fotbalové soutěže pro všechny
Fotbalové soutěže včetně modernizace fotbalového hřiště

TJ Sokol

7. 5. 2009

Kulturní dům

Divadlení Den matek

Slunečnice, o. s

9. 5. 2009

Olbramice

Putování nejen olbramickou krajinou
Turistický pochod po okolí obce

Klub důchodců

30. 5. 2009

Centrum volného času

Podpora sportovních aktivit dětí-SDH
Pohárová soutěž hasičů

SDH

31. 5. 2009

Centrum volného času

Svatodušní vaječina
Turistické putování s Večerníčky za dobrodružstvím

Obec Olbramice,
místní organizace

6. 6. 2009

Olbramice

Putování nejen olbramickou krajinou
Turistický pochod po okolí obce

Klub důchodců

Olbramice

Divadlení Den dětí

Slunečnice, o. s.

19. 6. 2009

Areál školní zahrady

Sportování Spaní ve škole - mobilní lan.centrum

Slunečnice, o. s.

Červen 2009

Areál školní zahrady

Sportování Atletický pětiboj - školní kolo MŠ a ZŠ

Slunečnice, o. s.

26. 6. 2009

Centrum volného času

Letní karneval se skupinou REZON

SDH

Červen 2009

Kroměříž a jeho okolí

Putování nejen olbramickou krajinou Zájezd do Kroměříže

Klub důchodců

Červenec
2009

Olbramice

Fotbalový turnaj pro všechny
Fotbalový turnaj spojený s karnevalem

TJ Sokol

24. 7. 2009

Hasičárna

Síň hasičských tradic - klubovna
Prezentace historie hasičského sboru

SDH

22. 8. 2009

Centrum volného času

Bartolomějská pouť - Den obce

Obec Olbramice

5. 9. 2009

Olbramice

Putování nejen olbramickou krajinou
Turistický pochod po okolí obce

Klub důchodců

5. 9. 2009

Zlín, Olešná

Poznávání
Baťovy obuvnické závody

Slunečnice, o.s.

3. 10. 2009

Ollbramice kulturní dům

Den seniorů
Kulturní program pro seniory, jubilanty

Obec Olbramice

Říjen 2009

Ostrava

Divadlení Divadlo loutek

Slunečnice, o.s.

7. 11. 2009

Olbramice

Putování nejen olbramickou krajinou
Pochod, turistický průvodce

Klub důchodců

4. 12. 2009

Olbramice

Rozsvícení vánočního stromu
Předvánoční společné setkání

Obec Olbramice

Prosinec
2009

Olbramice

Divadlení Vánoční besídka

Slunečnice, o.s.

1.

6. 2009

Dáváme
Vám
k dispozici
přehled o kulturních akcích
v naší obci. Poprvé máme již
nyní přehled o tom, které akce
sportovního, kulturního nebo
společenského charakteru se
budou v naší obci pořádat a to
především díky schváleným
dotacím organizacím, které ve
svých
žádostech
usilovaly
o přidělení finančních prostředků
na konkrétní akce, ze kterých

jsme pak sestavili přehled
a doplnili o akce, které bude
pořádat obec. Kalendář je
k dispozici také na našem webu
v sekci Společenský život a je
pravidelně aktualizován. Rovněž
zde najdete vždy u každé akce
pozvánku na akci a následně
stručnou
hodnotící
zprávu.
Pozvánky na akce jsou současně
zveřejněny na internetových
stránkách přímo v aktualitách.

Doufáme, že si na tento systém
brzy
zvyknete
a
oceníte
aktuálnost
poskytovaných
informací. Bezesporu potěší
všechny pořadatelé akcí, když se
přijdete podívat na jakýkoliv
druh aktivity a hlavně odejdete
spokojeni. Věřte, že pro ty, kteří
akce pro Vás připravují, je to ta
největší odměna a dodává dobrý
pocit, že práce není marná.
Regína Vřeská

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES S PIPI PUNČOCHATOU
Kdo z Vás by neznal malou pihovatou holku se zrzavými vlásky jménem Pipi
Punčochatá? V neděli 25. 1. 2009 jste se s ní dokonce mohli setkat na
maškarním plese v Olbramicích. Paní učitelky ze zdejší základní a mateřské
školy se rozhodly navrátit se do dětských let. Stačilo k tomu málo... Dva culíčky,
pár pih na tváři, pruhované ponožky a byly z nich Pipi Dlouhé Punčochy jak
z obrázku.
Všechny děti z blízkého i dalekého okolí se na tento den těšily a pilně si
připravovaly své masky. Mohli jsme obdivovat krásné princezny a víly křehké
jako vánek, Červené Karkulky, různá zvířátka, ale i piráty, strašlivé loupežníky,
kouzelníky, spidermany a mnoho jiných kouzelných pohádkových bytostí.
Promenáda masek mohla začít a bylo opravdu nač se dívat...
Naše Pipi Punčochaté si pro krásné masky připravily spoustu veselých her,
soutěží, zábavných her a nechyběly ani sladké výhry a odměny. Snad největší
úspěch (stejně jako každý rok) měla bohatá dětská tombola, na kterou se děti
velice těšily. A myslím, že nikdo neodešel s prázdnou. I ten nejmenší dárek
způsobil velkou radost.
Během celého odpoledne chodily masky také mlsat do kuchyně, kde pro ně paní
kuchařky připravily očerstvení a dobroty. Po plese děti odcházely domů
spokojené, veselé, se zářícíma očima a zvědavé, jak si zařádí příští rok.
Alena Richterová

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ
Co může být pro učitele na malotřídní škole krásnější
než úspěchy žáků, kteří již školu opustili a jsou na
vyšších stupních nebo na gymnáziu. Na školení v
Klimkovicích, kterého jsme se zúčastnily s paní
ředitelkou, nás zaujala nástěnka s výsledky žáků ve
školních soutěžích – v matematické, zeměpisné,
recitační… Když jsme si prohlížely jednotlivá jména,
zjistily jsme, že na předních místech v úspěšnosti
jsou žáci naší školy v Olbramicích.
Rodiče si často kladou otázku, zda je výuka několika
ročníků najednou plnohodnotná, zda přináší
očekávané výsledky a zda se žáci naučí všemu, co
mají. Tato nástěnka na ZŠ

v Klimkovicích je důkazem toho, že třída s několika
ročníky nemusí být překážkou v dosahování úspěchu
na vyšších školách. I z gymnázia v Bílovci máme
zprávy o výborných výsledcích naší žákyně
v přírodovědné olympiádě. Myslím si, že toto je
největší odměnou pro učitele a pro rodiče důkazem,
že malotřídní škola umí naučit žáky uplatnit
dovednosti a znalosti, které získali během svého
vzdělávání na Základní škole. Věříme, že takových
žáků, kteří příkladně reprezentují naši školu, bude i
v budoucnu dost.
Hanko, Kubo, Radku, Simono, Gabko, Filipe, Zuzko,
Karolíno a Kristýno děkujeme...
Mgr. Ludmila Karbowiaková

SLUNEČNICE
Páteční vodní hodinka
Dne 27. 3. 2009 se konalo na Hýlově dobrovolné
koupání rodičů s dětmi. Každý byl po příjezdu
uveden do převlékáren. Páni do šatny mužů a dámy
do šaten ženy. Někteří ovšem na nadpisy nehleděli a
obsazení v šatnách
se rázem promísilo.
Ostych však nikomu
nebránil obléci se do
plaveckého úboru a
pak už mohlo začít
samotné skotačení.
Voda byla skoro
vařící. Na vyvěšené tabuli jsme si mohli přečíst
teplotu vody, byla skoro 30 stupňů. Ale pozor! Žádné
skoky! A žvýkačka do vody nepatří!
Tři čtvrtě hodiny uteklo jako voda. Některé děti
řádily celou dobu, jiné se učily plavat, nebo se jen
zdokonalovaly, a jiné zase hrály na vodní honěnou.

A rodiče? Ti jen tak
klábosili o všedních
strastech i radostech.
Když plavčík, který si
poněkud
mrzutě
prohlížel
naše
spokojené výrazy asi ze
závisti, že se nemůže
koupat s námi, oznámil: „končíme“, trvalo nám asi
ještě 10 minut, než jsme se odebrali do sprch. Pak
jsme se bleskurychle převlékli a celí vyhladovělí a
unaveni jsme vyrazili zpět domů.
Byl to velmi vydařený výlet. Každý z nás si domů
přinesl spokojený dojem z pěkně stráveného
podvečera.
jeden z účastníků zájezdu
Škoda, že se nepodepsal. (pozn.red.)

HASIČI PŘEDSTAVUJÍ SVÉ PROJEKTY
V souvislosti s dokončovacími pracemi na budově
hasičské zbrojnice a její plánovanou kolaudací
připravujeme prezentaci o historii našeho hasičského
sboru. Náš projekt „Klubovna – síň hasičských
tradic“ byl také podpořen dotací z rozpočtu obce.
Proč vlastně Síň tradic hasičského spolku? Tato
myšlenka nás napadla již v minulém roce, v průběhu
rekonstrukce 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.
Slavnostní otevření jsme předběžně naplánovali
na sobotu 24. července 2009.

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 zajímavé
texty, obrázky, fotky, různé předměty zachycující
místa v obci, akce, obyvatele, zajímavosti a chtěli
byste, aby se takovéto materiály zveřejnily,
kontaktujte prosím jednatelku Sboru dobrovolných
hasičů p. Márii Bílkovou. Předem Vám za Vaši
pomoc děkujeme.
Další podpořené projekty pro naše
sdružení hasičů souvisí s podporou
sportovních
aktivit
dětí
–
družstvo mladých hasičů a družstvo mužů
na soutěžích v rámci okrsku i kraje.
Dotace bude rovněž použita na
plánovanou pohárovou soutěž hasičů, která se
uskuteční v sobotu 30. května 2009 v Centru
volného času.
O úspěchu obou hasičských, sportovních družstvech
Vás budeme průběžně informovat na internetových
stránkách obce.
Dovolte tedy, abychom Vás již nyní pozvali na
všechny akce, které bude naše organizace pořádat.
Mária Bílková – jednatelka

KLUB DŮCHODCŮ
Putování nejen olbramickou krajinou
Projekt je určen občanům všech věkových kategorií
a jeho náplní je rozšířit sportovní odvětví – oblast
turistiky – organizováním turistických pochodů
a zájezdů po zajímavých místech a krásách okolní
přírody. Jedním z prostředků jak toho chceme
dosáhnout je, že pořádáme pro všechny zájemce
zájezd do Kroměříže a jeho
okolí,
kde
navštívíme
památky
UNESCO
–
komplex
arcibiskupského
zámku a zahrad, tamní
církevní
památky,
arcibiskupské sklepy a další
pamětní
pozoruhodnosti.
Předpokládaný termín –
červen 2009.
Převážná část našeho záměru
je věnována občanům z naší
obce. Realizujeme turistické
pochody po okolí Olbramic, které mají jasně
stanovený cíl.
Dílčím výstupem projektu pak bude zpracování
turistického průvodce. Obsahem budou popsány pěší
turistické trasy, které se nacházejí v blízkosti naší
obce včetně rozsáhlé fotodokumentace zachycující
přírodu v každém ročním období. Tím chceme
propagovat nádherné okolí vesnice a naučit nejen
mladou generaci dívat se zajímavě kolem sebe
a strávit tak společně volný čas smysluplně

a příjemně. První pochod se uskutečnil v sobotu 18.
dubna. Trasa - směr Hýlov. Sraz byl v půldruhé
odpoledne před obecním úřadem, kde se nás sešlo
pouze 5, další 3 se vydali už napřed a ti, co se také
moc těšili, nemohli, protože je sklátila chřipka.
Vydali jsme se po ulici K lesu, pak lesní cestou
s mírným svahem. Když jsme
došli k potoku, příjemně nás
překvapila nová lávka, kterou
zhotovili Matušovi (pozn.
redaktora - díky za ni!), takže
jsme mohli směle pokračovat
po skvěle upravené a jemným
štěrkem vysypané cestě až na
Hýlov. Počasí nám hodně
přálo, proto občerstvení přišlo
velice vhod. Vzhledem k
„neposlušným“
dolním
končetinám se dokonce někteří
nechali přivézt na posezení auty a udělali dobře. Po
nějaké době došlo také na zpěvy. „Bývalé naše
zpěvačky“ vzpomínaly na časy dávno minulé a daly
se do zpěvu. A tak jeden z místních občanů, vzal
kytaru a ochotně je doprovázel. Stejnou trasou jsme
se po určité době vydali zpět. První pochod se tedy
vydařil a už jsme plánovali, kam se půjde příště.
Příště se přidejte i vy, určitě nebudete litovat.
Bude-li příznivé počasí, sraz ve 14:00 před
obecním úřadem v sobotu 9. května 2009.

Pojeďte s námi do divadla
Klub důchodců pravidelně od roku 2000 pořádá cca 2krát ročně pro všechny zájemce zájezdy na různá představení
nejen do ostravských divadel. Také tento záměr byl dotací podpořen. První návštěva Divadla Jiřího Myrona se
uskuteční ve středu 29. dubna 2009, kde účastníci shlédnou operetu „Gasparone, záhadný loupežník“. Další pak
plánujeme v podzimním období.
Oznamujeme těm, kterým „papírová“ pozvánka nepřijde, že mají možnost se informovat na stránkách obce, kde
jsou vždy cca 10 dnů před konáním akce zveřejněny.
Za klub důchodců - František Vaněk

TJ SOKOL OLBRAMICE
Přehled utkání jarního kola soutěže

Domácí

Hosté

Datum Čas Den

Jistebník n.O. Olbramice

12. 4.

15:30

Ne

Olbramice

Bravantice

18. 4.

16:00

So

Bílov

Olbramice

25. 4.

16:00

So

Olbramice

Heřmanice

2. 5.

16:30

So

Stachovice

Olbramice

9. 5.

16:30

So

Olbramice

Kravín

16. 5.

16:30

So

Vrchy

Olbramice

24. 5.

16:30

Ne

Olbramice

Pustějov

30. 5.

16:30

So

Hájek a
synové B

Olbramice

6. 6.

16:30

So

Olbramice

Děrné

14. 6.

16:30

Ne

Tísek

Olbramice

20. 6.

17:00

So

Vážení spoluobčané a příznivci fotbalu, jelikož
chceme my i obec, aby se fotbal v Olbramicích dostal
do podvědomí našich spoluobčanů, rádi bychom ten
náš fotbalový dolík trochu zkrášlili.
Náš klub získal dotace z rozpočtu obce, jednak na
nákup sportovních potřeb a různého spotřebního
materiálu, který je nutný pro hladký průběh chodu při
sehraných mistrovských zápasech a především na
malou modernizaci fotbalového hřiště. Chceme
přizpůsobit zábrany za brankami tak, že nahradíme
nevyhovující ocelové rošty (ničí ve velké míře
balóny) za moderní sítě a natřeme nevzhledné rezavé
sloupy. Dále opět díky dotaci z obce plánujeme
uspořádat fotbalový turnaj pro širokou veřejnost
spojený s karnevalem v průběhu měsíce července.
A poslední novinkou je dřevěný stánek určený
k prodeji občerstvení v průběhu mistrovských utkání,
postavený na fotbalovém hřišti z rozpočtu obce, který
by měl nalákat právě Vás, diváky. Přijďte nás
podpořit, jste všichni srdečně zváni.
Za fotbalový klub – Dan Šorf

LISTÁRNA
Biskup ostravsko-opavské diecéze navštívil naší obec
Dne 20. 3. 2009 naši obec a farnost navštívil Mons. František Václav
Lobkowicz, biskup ostravsko-opavské diecéze spolu se svým tajemníkem.
Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem je místopředsedou České
biskupské konference, členem Stále rady, předsedou ekonomicko-právní
komise a členem komise pro katolickou výchovu, ve které je mu svěřena
oblast církevního školství. Je také ústředním duchovním rádcem českého
Junáka.
Návštěva se uskutečnila u příležitosti pravidelné vizitace Farního úřadu v
Olbramicích. Duchovní správce farnosti P. Pawel Kukiola ráno přivítal
otce biskupa na faře. Protože má otec biskup na starosti církevní školství,
projevil přání navštívit naši základní a mateřskou školu. Po asi hodinové
návštěvě školy byl přijat zástupci obce, školy, SDH a Klubu důchodců na obecním úřadě. V debatě pak srovnával
církevní a civilní školství. Vyzdvihl příjemnou atmosféru a vybavení naší školy. Podpořil snahy o udržení
malotřídních škol, které tvoří základ života v obci. Otec biskup se také zajímal o společenské a kulturní dění v obci,
spolupráci mezi obcí a farním úřadem. Seznámil se s projekty na obnovu ohradní zdi kolem kostela, na obnovu
kapličky a na úpravu prostranství v okolí sakrálních staveb.
Odpoledne proběhla na farním úřadě schůzka s pěveckým sborem, ekonomickou a pastorační farní radou. V 17:00
odsloužil otec biskup v místním kostele sv. Bartoloměje mši svatou. V závěru pak otec biskup pohovořil s farníky a
odpovídal na jejich dotazy. Zmínil se také o návštěvě svatého Otce v České republice, která se uskuteční v září v
Praze, Brně a Staré Boleslavi. Na tuto návštěvu všechny srdečně pozval. Otec biskup vyjádřil uspokojení nad
stavem farnosti a nad péčí o sakrální památky v obci.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu návštěvy otce biskupa v naší obci.
Ing. Pavel Hurník

