ZPRAVODAJ
OBCE OLBRAMICE
Číslo 1/2011

BŘEZEN

Vážení čtenáři,
obsahem tohoto čísla Zpravodaje je mimo aktuálních informací z obecního úřadu, informace o odpadech,
informace z Finančního úřadu Ostrava III a zprávy o změně působnosti Policie České republiky. Stálé rubriky nabízejí zprávy
o činnosti místních organizací a pozvánky na akce včetně kulturního kalendáře na rok 2011. Redakce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
SILVESTR 2010 BEZ ELEKTŘINY
Na základě Vašich dotazů proč, jsme byli tak
dlouhou dobu bez elektřiny, jsme požádali o
vyjádření poskytovatele sítě – ČEZ Distribuce, a.s.
„Dovolte, abychom reagovali na Vaši žádost o
podání zprávy k výpadku elektrické energie v obci
Olbramice. Přerušení dodávky elektřiny dne 31. 12.
2010 ve Vaší obci, bylo způsobeno poruchou zařízení
distribuční soustavy (dále jen DS) na vedení 22 kV.
Několik postupně jdoucích výpadků bylo způsobeno
vymezováním místa způsobující poruchový stav, což
je standardní postup při odstraňování poruch na
distribučním zařízení.
Dne 31. 12. 2010 v 20:46 hodin nastal výpadek
venkovního vedení VN č. 216 vlivem zemního
spojení. Poruchová osádka byla vyslána dispečerem
ve 20:54 hodin, pochůzkou po vedení byl zjištěn
utržený vodič venkovního vedení AIFe 70 po
zajištění vedení byla následně provedena oprava
vodiče. Vedení bylo zapnuto 1. 1. 2011 v 3:37 hodin.
Omlouváme se Vám za způsobené nepříjemnosti.
Naší snahou je dodávat elektřinu v předepsané kvalitě
a bezporuchovosti, Bohužel některým poruchám
v zařízení DS nelze zcela zabrání.
Vedoucí oddělení Poskytování síti Ostrava, Ing.
Miroslav Broskevič. „
STATISTIKA OBYVATEL K 31. 12. 2010
Celkem

Počet

Průměrný
věk

Změna

Počet

INFORMACE O ODPADECH
•
KOMPOSTER - OZO rozšiřuje služby
Cílem této aktivity je poskytnout občanům
speciální nádobu na posečenou trávu a shrabané
listí. Jedná se o hnědou plastovou nádobu –
komposter, která má u dna prostor pro
odsazování vody, v bocích odvětrávací otvory
proti zahnívání a pojezdová kolečka.
Interval vývozu v období vegetační aktivity
(duben – listopad) bude 1 x za 14 dnů.
Cena za službu pro nádobu s objemem:
120 litrů
80Kč/měsíc, tj. 640Kč/rok
240 litrů
95Kč/měsíc, tj. 760Kč/rok
Vážení občané, v případě, že budete mít o tuto
nadstandardní službu zájem, je nutné, abyste
se v týdnu od 14. – 18. března 2011 v úředních
hodinách dostavili na obecní úřad a sepsali
novou Smlouvu. Pracovníci OZO Ostrava si pak
hromadně všechny Smlouvy převezmou a
následně pak budou v prvním týdnu měsíce
dubna tyto kompostery Vám rozvážet dle
seznamu. Veškeré další dotazy Vám rádi
zodpovíme.
•

Svozový

kalendář

na

rok

měsíc

14 ti denní odvoz

měsíční

březen

4. 3 + 18. 3.

4.3.

duben

1.4. + 15.4. + 30.4.

1.4. + 30.4.

38,41

přihlášky

35

květen

13.5. + 27.5.

27.5.

Muži

634
329

37,02

odhlášky

7

červen

10.6. + 24.6.

24.6.

Ženy

305

39,91

narození

5

červenec

8.7. + 22.7.

22.7.

Děti do 15 let

103

7,34

úmrtí

3

srpen

5.8. + 19.8.

19.8.

Děti do 18 let

128

9,06

září

2.9. + 16.9. + 30.9.

16.9.

Starší 60 let

120

68,74

říjen

14.10. + 28.10.

14.10.

listopad

11.11. + 25.11.

11.11.

prosinec

9.12. + 23.12.

9.12.

Osoby

2011

• Ceník pro rok 2011 (stejný jako v roce 2010)
Cena se platí jednou ročně na účet obce
Olbramice. Svozová firma vystaví poštovní
poukázku (srpen - září), kterou mohou občané
také uhradit v hotovosti přímo v pokladně
obecního úřadu.
Druh
nádoby

Tarif Počet obsluh

Roční cena
hrazená
občanem

70 litrů UH P1 01 1x 14 dní

1.200,00 Kč

110 litrů

P2 01 1x 14 dní

1.480,00 Kč

110 litrů

P2 01 1x týdně

2.520,00 Kč

110 litrů

P2 61

110 litrů

P2 71 1 x týdně v zimě

110 litrů

P2 91 1x měsíčně

890,00 Kč

70 litrů UH P1 91 1x měsíčně

640,00 Kč

•

1xtýdně v zimě
1x 14 dní v létě

2.080.00 Kč
1.640,00 Kč

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
NEBEZPEČNÉHO ODPADU

uskuteční se v sobotu 28. května 2010
POUZE v době od 12:00 - 15:00 formou
sběrného dvora na veřejném prostranství
ulice Prostorná.

Změna působnosti
Obvodního oddělení Policie ČR
S účinností od 1. ledna 2011 došlo ke změně
územní působnosti obvodních
oddělení Policie ČR. Obec
Olbramice je nově v působnosti
Obvodního oddělení Policie ČR
v Ostravě – Porubě.
Sídlo: Dělnická 392, 708 54 Ostrava – Poruba
Kontakt: telefon 974 725 731, fax 974 725 738
e-mail: ovoopporu1@mvcr.cz

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ
Od 1. 1. 2011 bude možno uhradit daňovou
složenku následujícími způsoby:
- Na pokladně finančního úřadu
- Poštovní poukázkou typu A
- Bankovním převodem
- Internetovým bankovnictvím
Občané - poplatníci daně z nemovitostí, kteří
v průběhu května 2011 obdrží poštou složenku
s předtištěnou částkou a číslem účtu, stejně jako
tomu bylo dosud, musí nyní uhradit poplatek
za odeslání daňové složenky. Termín
splatnosti je do 31. května 2011.
Informace z Finančního úřadu Ostrava III

JUBILANTI
Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví, spokojenost a ať
jím je rok 2011 rokem
splněných přání.
Leden
Pavlištík Alois
Únor
Augustin Stanislav
Pěntáková Valerie
Svobodová Ludmila
Tomisová Anna
Březen
Fritschová Anna
Starečková Helena
Duben
Martiníková Zdeňka
Pěnták Pavel
Květen
Vaněk František
Teichmannová Věra
Skřinářová Hana
Červen
Chytráčková Anna
Šimůnková Jiřina

65 let
60 let
70 let
80 let
60 let
65 let
60 let
60 let
75 let
70 let
60 let
60 let
80 let
65 let

KLUB DŮCHODCŮ ZVE DO DIVADLA
Ve čtvrtek 26. května 2011 pořádá zájezd do
Divadla Jiřího Myrona v Ostravě na českou
premiéru muzikálu od George a Ira Gerschvina
PARDON MY ENGLISH aneb ...to je
blázinec!
Pardon my English je komediálně laděný muzikál,
který měl premiéru 20. ledna 1933 v broadwayském
Majestic Theatre. Děj se odehrává v Drážďanech
v době prohibice a vtipným, situačním humorem na
tuto éru naráží. Hlavní představitel si otevře salon
21, tajné nálevny. Ztřeštěná zápletka je vystavena na
rozdvojenosti jedné z postav, která trpí ztrátou
paměti a pokaždé, když se udeří do hlavy, rázem
změní svou identitu. Jednou je to pašerák Golo
Schmidt, jindy zase Michael Bramleihg, britský tajný
agent. Zároveň se ocitá ve spárech dvou žen, z nichž
každá se uchází o jednu půlku osobnosti. Dá rozum,
že se tak nevyhne různým neblahým událostem……
Přesný čas odjezdu autobusu bude upřesněn. Cena
pro občana 180Kč.

U P O Z O R N Ě N Í !!!
Z důvodu oprav sociálního zařízení a ostatních
vnitřních prostor kulturního domu se pravidelná
setkání členů Klubu důchodců v měsících
březnu a dubnu 2011 uskuteční výjimečně
v hasičské zbrojnici vždy od 16:00.

VÝBAVA ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY JPO – 5 OBCE OLBRAMICE
Zásahová jednotka JPO-5 obce Olbramice Vám představuje své vybavení, které má v současné době k dispozici.
Cisternová automobilová stříkačka CAS 25 / 3500-200 M2R, což je požární automobil určený k rychlému zásahu při
požáru a místech s nedostatkem vody. Cisternovou automobilovou stříkačku tvoří podvozek Š 706 RTHP,
trambusová karoserie pro osmičlennou posádku, nádrže na vodu a pěnidlo, čerpací zařízení a ukládací prostory pro
požární příslušenství.
CAS - cisternová automobilová stříkačka, 25 - výkon čerpadla (2500 litrů/min ), 3500 – nádrž na 3500 l vody,
200 – nádrž na 200 l pěnidla
M – střední hmotnostní třída (7500 – 14000 kg), 2 – typ podvozku smíšený, R – požární příslušenství redukované,
Š 706 RTHP - typ podvozku, rok výroby 1984.
Technické údaje automobilu:
Motor: typové označení Škoda 706 RT, vznětový, řadový, čtyřdobý, OHV, kapalinou chlazený šestiválec, vrtání 125
mm, zdvih 160 mm, celkový objem válců 11781 ccm, stupeň komprese 16,5, výkon motoru při 1900 ot/min –
118 kW, spojka suchá kotoučová, převodovka 5 stupňů dopředu, jeden vzad, pomocná pohon pro požární čerpadlo
náplň oleje 12 litrů, přední náprava hnací, tuhá s vzpinatelným pohonem a uzávěrkou diferenciálu, náplň oleje 4 litry,
zadní náprava, hnací, tuhá s uzávěrkou diferenciálu, náplň oleje 9 litrů.
Rozměry: délka 7550 mm, šířka 2435 mm, výška 2870 mm, světlost 280 mm, rozvor 4000 mm, rozchod kol předních
1880 mm, rozchod kol zadních 1755 mm.
Hmotnost: pohotovostní 9200 kg, užitečný náklad 4370 kg, celková hmotnost 13570 kg, nádrž na palivo 175 litrů
Nádrže: na vodu 3500 litrů, na pěnidlo 200 litrů.
požární čerpadlo: typ – 3408, odstředivé, jednostupňové, hřídel čerpadla je těsněna hnětací ucpávkou jmenovité
otáčky 2920 min počet sacích hrdel
2 ks, počet výtlačných hrdel 4 ks,
jmenovitý
průtok
vody
při
geodetické sací výšce do 1.5 m a
tlaku 800 kPA 2500 l/min max.
geodetická sací výška 7.5 m,
vývěva - plynová na spálené plyny,
umístěna ve výfukovém potrubí.
Ostatní technické údaje: max.
rychlost 85 km/hod, průměr.spotřeba
na 100 km 27-30 litrů nafty,
spotřeba oleje na 100 km 0,3l.

Motorové plovoucí čerpadlo NIAGARA I je určeno k naplňování nádrží v hasicích vozech nebo rozkládacích
nádržích přírodních, případně umělých vodních toků a nádrží. Mimo to může být využito k čerpání vody z místností
(například sklepů) i k jiným činnostem (zejména u likvidačních prací po povodních).
Motorové plovoucí čerpadlo se skládá z následujících částí:
- spalovací motor HONDA GXV 160 o výkonu 4 kW (5,5 HP)
- jednostupňového vířivého čerpadla s rotorem otevřeného typu
- plováku v provedení ze skleněného vlákna a epoxidové pryskyřice, vyplněného polyuretanovou pěnou)
Motor typ: Honda GXV 160 K1 N15
Jmenovitý výkon motoru: 4 kW/5.5 HP Maximální výkon: 1200 l/min
Objem palivové nádrže: 2 l
Hodinová spotřeba paliva: 0,93 l/hod
Celková hmotnost: 30 kg

Petr Bílek, velitel zásahové jednotky

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby
pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným,
azylové ubytování i pracovní příležitost.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látky)
Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
Vatované přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Věci, které vzít nemůžeme
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických
důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil
Věci ZABALENÉ do igelitových pytlů či krabic přineste
na OBECNÍ ÚŘAD V OLBRAMICÍCH
v době od pondělí 7. března do pátku 11. března 2011.
Děkujeme za Vaši pomoc.

PLÁN KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V OBCI

Datum
Květen 2011

Název akce
Hasičské pohárové soutěže dětí, mužů a žen

Pořadatel
Sbor dobrovolných hasičů

26. 5. 2011

Muzikál Pardon my English – divadlo J. Myrona

Klub důchodců

11. 6. 2011

SMAŽENÍ SVATODUŠNÍ VAJEČINY

Klub důchodců

17. 6. 2011

Rytířské slavnosti v království Slunečnice

Slunečnice, o. s.

1. 7. 2011

Rocková taneční zábava – REZON

Sbor dobrovolných hasičů

Jednodenní poznávací zájezd

Klub důchodců

9 – 10/2011

Přesný termín akce včetně programu bude vždy zveřejněn
na internetových stránkách obce www.obecolbramice.cz – Kalendář akcí.
Zpravodaj obce Olbramice vydává obec Olbramice. Adresa redakce: Obecní úřad Olbramice, Prostorná 132,
Olbramice 742 83. Registrační číslo: MK ČR E 18186. Vychází zpravidla čtvrtletně v nákladu 270 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.

