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KVĚTEN

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 2012. Redakce

Pozvánka na Den dětí

Vážení občané a všichni příznivci naší školy,
začal nám měsíc květen a ten už mnohým dětem připomíná, že se blíží pro
ně nejkrásnější období roku - prázdniny. Než však dojdeme do cíle, čekají
nás ještě mnohé aktivity, kterými chceme školu dobře reprezentovat. Rádi
bychom, aby se tyto akce staly součástí veřejného života v obci a byly
dobrou připomínkou toho, že škola v obci je komunitním centrem a nejen
vzdělávací institucí.
Nejdříve bych chtěla nabídnout všem dvě krásné pohádky, které
nakreslily naše děti a které jste mohli shlédnout na televizi Polar od 30. 4.
2012. Pokud jste to nestihli, máte možnost se na ně podívat na webové
adrese http://www.tvpolar.cz/porady/malujeme-pohadku. Pohádku s dětmi
nakreslila paní učitelka Jana Kuncková, které tímto velmi děkuji za
reprezentaci školy v médiích.
U pohádek však ještě zůstaneme. Na prvního června 2012 vás všechny
jménem zaměstnanců školy a jednoho aktivního rodiče zvu do „ letního
kina“, které vyroste u naší základní školy. V něm vám promítneme
pohádku, kterou pro vás vymyslela paní učitelka Ludmila Karbowiaková.
Je ze života olbramského a vystupujeme v ní my a již jeden zmíněný
rodič. Že nevíte který? Pak musíte naše letní kino 1. 6. 2012 navštívit.
Součástí bude i Garden party, ve které určitě najde každý něco pro sebe.
Tato akce je podpořena Obecním úřadem Olbramice, kterému tímto velmi
děkuji. Po skončení Garden party je pro naše žáky připraveno spaní ve
škole.

Pokud by se Vám naše škola
zdála příliš pohádková, pak tu
máme něco i pro ty, kteří mají
sportovního ducha. Chystáme se
uskutečnit na našem novém
hřišti turnaje ve volejbalu a
nohejbalu.
Chceme
tímto
navázat na úspěšný turnaj
v měsíci říjnu, kterým jsme naše
hřiště otevírali. O této akci vás
budeme informovat v rozhlase,
mailem
a
pozváním
na
vývěskách v obci. Už teď se
těšíme na Vaši účast.
Zbyla Vám ještě chvilka času?
Pak se podívejte na naše webové
stránky
školy
www.zsolbramice.cz.
Najdete zde spoustu fotografií ze
života školy. Můžete nám také
napsat, anebo si jen tak virtuálně
naši školu prohlédnout.
Krásné
dny
přeje
Sylva
Hrušková, ředitelka školy

V rámci této akce Bílovecká
nemocnice, a.s. zve všechny

občany na putovní show, kde
si můžete nechat zdarma
změřit krevní tlak, hladinu
cukru v krvi, množství tuku
v těle i BMI. Budou tady pro
Vás v pátek 1. 6. 2012 od
17:00 v areálu školy.

JE DOBRÉ SI POMÁHAT?
Na tuto otázku si odpověděli žáci 4. a 5. ročníku. Děti
mají o pomoci druhým své vlastní představy a plány.
Mnoho věcí by na světě chtěly změnit a jednou to také
mnozí dokážou. Jejich názory vedou nás dospělé
k zamyšlení se nad tím, do jaké míry pomáháme lidem
v těžkých životních situacích my. Každý z nás má
možnost jakýmkoli způsobem pomoci těm, kteří se
ocitli v nouzi nebo v ohrožení života. V současné době
často slýcháme, že jsme v krizi, finančních prostředků
je málo a z tohoto důvodu nemůže pomoci. Stačí však
v sobotu či v neděli navštívit nějaký shopping park a
pak uvidíme skutečnou krizi. Možná se spíše jedná o
krizi lidských srdcí… Naše děti si na otázku „Je dobré
si pomáhat?“ uměly odpovědět.
Zuzana Ťápalová, 5. ročník
V nekonečném vesmíru je mnoho hvězd a různých
planet, ale ne každou z nich známe tak jako naši
planetu Zemi. Mám to štěstí, že na ní bydlím i já se
svou rodinu a se svými kamarády.
Jmenuji se Zuzka a je mi 11 let a chodím do 5. třídy,
kde se mnoho naučím. Místo, odkud pocházím, se
nazývá srdce Evropy. Pro mě je to bohatá země.
Bydlím v malém domku se zahrádkou, ve které běhají
dva psi. S rodinu jezdíme na výlety. Chodíme do kina,
divadla a o prázdninách někam do ciziny na
dovolenou.
Ale už od školky vím, že na naší Zemi žije spousta
dětí, které si takové věci nemohou dovolit. Proč tomu
tak je? Proč nemohou být všechny děti na světě tak
šťastné jako já? Odpověď je jednoduchá. Protože žijí
v zemích, kde panuje velká chudoba. Jsou to země, ve
kterých se hodně válčí, nebo je tam nedostatek vody,
léků nebo práce. Jednou jsme si na toto téma povídali
ve škole a společně jsme se rozhodli, že aspoň
jednomu z takových dětí pomůžeme.
Adoptovali jsme na dálku chlapce Arjuna z Indie.
Peníze, které mu posíláme, se používají na jeho
vzdělávání, školní potřeby a oblečení. Na oplátku nám
posílá dopisy a obrázky, které sám namaloval, a my
máme velkou radost, že mu můžeme tímto způsobem
pomoci.
Kdyby každý člověk na naší planetě jakkoli přispěl,
tak by bylo všem dětem, jako je náš Ajrun, dobře a
byly by šťastné. Přeji si, aby si všichni na celém světě
pomáhali a občas si dokázali i něco odepřít, aby mohli
pomoci druhému v nouzi.
Viktorie Hrušková, 4. ročník
Paní učitelka nám ve škole povídala, že máme
pomáhat lidem, kteří to potřebují. Vyprávěla o
chlapečkovi jménem Arjun, který právě naši pomoc
potřebuje, protože jeho rodiče jsou velmi chudí a on
nemá na jídlo a nemůže se ani vzdělávat. Naše škola
ho na dálku adoptovala. Adopce je druh pomoci, do
které se může zapojit každý. Jsem ráda, že jsem se já i
moje rodina do tohoto projektu zapojila. Všichni jsme
si mysleli, že takhle pomáhat stačí. Moje rodina bydlí
na okraji vesnice. Každý rok přispíváme třem králům,

kteří chodí v době vánoční po vesnici a vybírají peníze
pro potřeby chudých a nemocných. Pak nám ale
onemocněla babička. Nemohla vůbec chodit a musela
ležet pořád v posteli. A tak jsme se o ni začali starat a
nebylo to vůbec jednoduché.
Například já jsem podávala babičce občas jídlo a taky
si s ní povídala, aby se necítila sama. Moje starší sestra
Klárka pomáhala mamince babičku koupat a tatínek
pro ni postavil bezbariérovou terasu, aby babička
mohla za pomoci vozíčku jezdit do přírody. To trvalo
dva roky. Pak nám babička zemřela. Všem nám to bylo
moc líto, protože jsme měli babičku moc rádi. Na
druhé straně jsme byli na sebe, celá rodina, hrdí, že
jsme jí mohli tímto způsobem pomoci.
Po této zkušenosti jsem se rozhodla pomáhat mnohem
více. Přispěla jsem ze své pokladničky na chlapečka
Arjuna. Pravidelně chodím v zimě ke krmelci dát
zvířátkům něco dobrého na přilepšenou. Taky jsem na
táboře pomohla zachránit jednoho pána volajícího o
pomoc. Naštěstí měl jen naraženou ruku.
Učíme se pomáhat všichni – taťka, mamka, Klárka i já.
Klárka se možná stane doktorkou a bude lidem
pomáhat každý den. Maminka zase pracuje ve škole a
stará se o vzdělání dětí. A taťka hodně pracuje se
dřevem, staví domečky a jiné věci pro lidi z naší
vesnice. A takhle je to dobře, protože když budeme
pomáhat jeden druhému, bude všechno o moc
jednodušší.
Patrik Havelek, 5. ročník
Podle mého názoru bychom si měli navzájem pomáhat
vždy a všude je-li to v našich silách, protože každý
jednou tu pomoc potřebovat bude. Jsou různé druhy
pomoci a záleží na věku lidí, kteří pomoc potřebují a
kteří také mohou pomoci.
Taková pomoc se někdy nemusí vyplatit, a to jsem
viděl v televizi. Jeden pán se zastal v tramvaji jedné
starší paní, která požádala o místo k sezení jiného
pána. Ten byl velmi zlý, vytáhl nůž a pobodal ho.
Naštěstí to mělo dobrý konec. Přijela sanitka a lékaři
pobodaného muže zachránili. Tento muž byl později za
svou statečnost navržen na cenu Michala Velíška.
Je to cena, kterou uděluje naše země, za záchranu
jiného člověka. Zachránce však nesmí být policista,
hasič, lékař nebo profesionální záchranář, protože u
těchto profesí je to samozřejmé, že pomáhají druhým
lidem. Cena Michala Velíška se uděluje od roku 2005,
kdy tento pán (Michal Velíšek) zachránil napadenou
studentku a přitom byl zastřelen.
Na pomoci jednoho k druhému jsou založeny různé
organizace a nadace. Jsem rád, že i naše škola je
zapojena do projektu adopce na dálku. Už tři roky
zasíláme finanční částku jednomu chlapci do Indie.
Jmenuje se Arjun, je mu deset let a díky nám může
navštěvovat školu a vzdělávat se. Mám z toho na srdci
opravdu pěkný pocit.
Já osobně pomáhám doma svým rodičům, své mladší
sestře a ve škole svým kamarádům.
Připravila – Mgr. Ludmila Karbowiaková

Sociální práce a poradenství pro občany
Od ledna 2012 byly převedeny na Úřad práce ČR –
krajskou pobočku v Ostravě kompetence v oblasti
výplaty sociálních dávek (např. příspěvek na živobytí,
doplatek na bydlení, příspěvek na péči), které dříve
vyřizoval Magistrát města Ostravy. S tím přešla také
část sociální práce, která byla svázána s dávkovou
agendou a spočívala především v provádění sociálního
šetření k určitému druhu dávky.
Vzhledem k tomu, že sociální práci nelze zúžit
pouze na provádění sociálního šetření ve spojení
s dávkami, byla do legislativy zapracována
koncepční změna. Na základě této změny získal
Magistrát města Ostravy novou kompetenci spočívající
v zajištění komplexní sociální práce. Cílem této práce
je aktivně vyhledávat klienta v jeho přirozeném
prostředí a pomáhat mu při orientaci a řešení
v komplikovaných sociálních situacích. Sociální
pracovník již není zatížen rozhodováním o dávkách,
jejich výplatou ani kontrolou, a má tedy dostatečný
časový prostor k přímé práci s klienty.
V rámci své pracovní náplně bude sociální pracovník
např.:
- pomáhat při orientaci v systému sociálních a
zdravotních služeb, popřípadě při výběru vhodné
sociální služby (např. pečovatelská služba, azylové
domy, domovy pro seniory, odlehčovací služby),
- poskytovat poradenství v návaznosti na jednotlivé
dávkové systémy sociální ochrany obyvatelstva
(např. dávky důchodového a nemocenského
pojištění, dávky státní sociální podpory, dávky
pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se
zdravotním postižením),
- poskytovat administrativní pomoc při vyplňování
nebo kontrole žádostí o různé typy dávek,
poskytovat pomoc při vyřizování osobních dokladů,
- pomáhat překonávat problémy s hledáním či
udržením zaměstnání (např. pomoc při sestavení
životopisu, výběru vhodného zaměstnání, hledání
vhodné agentury práce),

- asistovat při nácviku zvládání sociálních i
praktických dovedností (např. využívání karty
sociálních systémů, hospodaření s finančními
prostředky),
- pomáhat při řešení finančních problémů (např.
doprovod na jednání s věřiteli, sjednávání
splátkového kalendáře, pomoc při zajištění kontaktu
s exekutory),
- poskytovat kontakty a zprostředkovávat jednání se
specializovanými poradnami (např. poradna při
finanční tísni),
- řešit problémy související se ztrátou nebo s rizikem
ztráty bydlení,
- poskytovat poradenství pro osoby propuštěné
z výkonu trestu odnětí svobody.
Komplexní sociální práce je velmi rozsáhlá a není
možné podat absolutní výčet oblastí pomoci
sociálního pracovníka. Doporučujeme proto, abyste
se obrátil(a) s žádostí o informaci, pomoc či spolupráci
na Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí,
školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení
sociální práce a metodiky, 30. dubna 3130/2d, 730 81
Ostrava.
Pro správní obvod obce Olbramice zajišťuje
komplexní sociální práci:
- Gatíková Blanka, DiS., telefon 599 444 732,
e-mail: bgatikova@ostrava.cz
Oddělení sociální práce a metodiky, oznamuje, že
pravidelné sociální poradenství pro občany obce
Olbramice
(pro všechny, kteří se ocitli v nepříznivé sociální
situaci v důsledku ztráty zaměstnání, nízkého příjmu,
zdravotního postižení, onemocnění a potřebují poradit,
vyplnit formuláře apod.) se bude konat vždy každou
druhou středu v měsíci od 15:00 do 16:00.

Obyvatelé v číslech
Statistika obyvatel k 31. prosinci 2011
Celkem

Počet

Průměrný
věk

Změna

Počet

Osoby

645 + 4
38,43
z EU

Muži

334

36,97

Přihlášení 32

Ženy

311

39,99

odhlášení 17

Děti do 15 let

106

7,33

úmrtí

5

Děti do 18 let

127

8,78

narození

5

Starší 60 let

127

68,39

ŠTRAMBERSKÝ Matyáš
KADĚROVÁ Markéta
PETEREK Adam
Narození
TEICHMANNOVÁ Magdalena
v roce 2011 MACHOVÁ Karolína

VYSOCKÁ Dominika
Narození
v roce 2012

PLÁN KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V OBCI
Datum
Název akce
Pořadatel
1.-2. 2012
Den dětí – Garden - party se spaním dětí ve škole
ZŠ a MŠ Olbramice,
pátek - sobota
Slunečnice, o. s.
3. 6. 2012
Červnový koncert
ZUŠ Ostrava – Poruba,
neděle
Konzervatoř Opava
16. 6. 2012
Sportovní den – fotbal je nejen zábava pro dospělé
TJ SOKOL Olbramice
sobota
REZONI
4. 7. 2012
Sbor dobrovolných hasičů
středa
21. 7. 2012
Pivní slavnosti
zaměstnanci
Pohostinství
sobota
Pod kaštanem
28. 7. 2012
Recesní sportovní odpoledne
Sbor dobrovolných hasičů
sobota
25. 8. 2012
Bartolomějská pouť
Obec Olbramice
sobota
7. 10. 2012
Den seniorů
Obec
Olbramice,
Klub
neděle
důchodců
2. 12. 2012
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu,
Obec Olbramice, ZŠ a MŠ
neděle
vánoční jarmark
Olbramice, Klub důchodců
Přesný termín akce včetně programu bude vždy zveřejněn na internetových stránkách obce
www.obecolbramice.cz – Kalendář akcí.
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