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SLOVO STAROSTY OBCE 
 

Vážení spoluobčané, již pouze několik krátkých 
podzimních dnů zbývá do termínu konání 
řádných komunálních voleb, a tudíž i za těchto 
několik dnů uplyne současným zastupitelům 
obce jejich čtyřletý mandát. Dovolte mi proto, 
abych se na tomto místě trochu ohlédl, a také 
krátce zrekapituloval a vyhodnotil práci a činnost 
dosavadních zastupitelů obce v právě uplynulém 
volebním období, tedy v letech 2006 – 2010.  
Prvořadým úkolem, jejž si zastupitelé před 
čtyřmi lety vytýčili, bylo hlavně postupné 
zkvalitňování života a zvyšování bezpečnosti 
v naší obci. Jednou z hlavních cest vedoucích 
k tomuto cíli je maximální financování 
investičních akcí v obci, což znamená realizovat 
potřebné opravy, rekonstrukce a výstavby. 
Protože, jak si asi všichni uvědomujeme, jsou 
finanční možnosti obce naší velikosti značně 
omezené, snažili jsme zajistit financování každé 
investiční akce vždy pomocí peněz z nějakého 
dotačního titulu, a to jak z krajského rozpočtu, 
z rozpočtu ministerstev, tak i z evropských 
fondů. Všichni jsme si uvědomovali, že bez 
dotací to v dnešní době prostě nejde a já mohu 
konstatovat, že v získávání finančních prostředků 
a jejich následném čerpání jsme byli v 
uplynulém období velice úspěšní. 
Ještě než Vás seznámím s některými 
probíhajícími investicemi podrobněji, provedu 
malé ohlednutí za uplynulým volebním obdobím 
v hrubých číslech. V letech 2006 - 2010 byly 
v obci zrealizovány investiční i neinvestiční akce 
v celkové hodnotě 25.630.535,52, z toho pak 
bylo 18.788.846,-Kč hrazeno z různých 
dotačních titulů. Celkově se podařilo obci za 
uplynulé čtyři roky získat do obecního rozpočtu 
dotace v celkové hodnotě 18.788.846,-Kč (pro 
srovnání: ve volebním období 2002 - 2006 to 
bylo 1.814.562,-Kč). Pro zvýšení bezpečnosti 
chodců a usnadnění jejich pohybu v obci bylo 
vybudováno v  Olbramicích celkem 1.230 m 
chodníku (včetně právě probíhající výstavby na 

Josefovické ulici) a proinvestováno celkem 
11.408.122,10Kč. V současné době je těsně před 
dokončením největší investiční akce posledních 
let, a to rekonstrukce a modernizace budovy 
Základní školy a mateřské školy Olbramice. Přes 
těžký začátek stavby, kdy ihned po rozebrání 
střechy a krovu zasáhly Olbramice přívalové 
deště a proudy vody se zastavily až v přízemí 
budovy, tedy ve školce a v kuchyni, pokračují 
práce dle předem stanoveného harmonogramu a 
vše bude včas připraveno pro úspěšnou 
kolaudaci stavby. Veškeré škody na majetku 
obce, které vznikly v důsledku zatečení, 
odstranila provádějící firma na své náklady. Rád 
bych zde také poděkoval všem zaměstnancům 
školy a dobrovolným brigádníkům, kteří se 
podíleli v průběhu stavby na odstraňování a 
minimalizaci škod a zvláště pak na náročném, 
závěrečném úklidu budovy školy. Bez ohledu na 
tyto nečekané události se již dnes můžeme těšit, 
že brzy skončí všechna provizoria a děti i paní 
učitelky si užijí tří úplně nových tříd a učeben. 
Protože dnes není ještě stavba zcela dokončena, 
mohu jen v hrubých číslech napsat, že celková 
cena probíhající rekonstrukce je cca 9,7 miliónů 
korun, přičemž dotace z EU činí 85 % a 7,5% ze 
státního rozpočtu, tedy téměř 9 milionů korun. 
Za tyto peníze bude v místě bývalého 
nevyužívaného půdního prostoru vybudována 
nová třída estetické výchovy, nová a prostorná 
družina a také moderní počítačová učebna. 
Rád bych se také zmínil o jedné významné 
změně, která proběhla v uplynulém volebním 
období, a tou je zřízení funkce 2. místostarosty 
obce. Počáteční nedůvěra a hlavně obavy 
z dalšího zatěžování již tak omezeného obecního 
rozpočtu se nakonec nepotvrdily, neboť finanční 
prostředky původně určené pro starostu a 
místostarostu byly rozděleny mezi tři osoby a 
k nárůstu mzdových prostředků tak nedošlo. 
Nyní, s odstupem čtyř let, mohu zodpovědně



prohlásit, že vznik funkce 2. místostarosty byl 
krok správným směrem. Obec totiž potřebuje 
člověka, který je téměř po celý den v obci 
přítomen, je tedy kdykoliv k dispozici a může 
okamžitě nabídnout potřebnou pomoc, např. 
různým stavebním firmám pracujícím v obci, 
řešit rychle a efektivně nejrůznější vzniklé 
problémy, či dovést chybějící materiál našim 
důchodcům, kteří pracovali na zvelebování obce. 
V neposlední řadě řídí a organizuje práci 
obecních brigádníků, kteří se starají o úklid 
sněhu, sečení trávy a jiné drobné údržbářské 
práce na obci. Proto mi dovolte, abych zde panu 
Martiníkovi za zodpovědnou práci ve funkci 2. 
místostarosty během uplynulých čtyř let 
poděkoval. Jsem si plně vědom, že to nebyla 
v žádném případě práce lehká a už vůbec práce 
vděčná. Chápu, že každý občan by chtěl mít u 
svého domu ihned posekáno, ihned uklizen sníh 
a posypaný chodník, je si však potřeba uvědomit, 
že obec je rozsáhlá, pozemků a míst k údržbě 
přibývá a možnosti pracovníků jsou rovněž 
omezené. I přes drobné nedostatky jsem 

přesvědčen, že úklid obce je prováděn 
zodpovědně a na velmi dobré úrovni. 
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem 
zastupitelům obce za jejich zodpovědný přístup 
ke všem náročným úkolům a pracovním 
činnostem, které v uplynulém volebním období 
ve svých funkcích plnili a vykonávali. Dále bych 
chtěl vyjádřit poděkování všem našim 
občanským družením a neziskovým organizacím 
za jejich příkladnou spolupráci a podporu při 
organizování a zajištění kulturně-společenských 
a sportovních akcích. Poděkovat bych však chtěl 
i Vám, milí spoluobčané, že jste měli dostatek 
trpělivosti a tolerance, nejen s námi, ale i při 
realizaci většiny investičních akcí, které se 
mnohdy nedaly zrealizovat bez omezení v 
bezprostředním okolí. Zároveň bych Vás chtěl 
požádat, abyste v nadcházejících komunálních 
volbách využili svého voličského práva a přišli 
volit. Vyberte si své zástupce do dalšího 
volebního období 2010 – 2014, vždyť se jedná o 
budoucnost a další směřování naší obce. Přeji 
Vám, vážení spoluobčané, správnou volbu. 
 

Přehled investičních i neinvestičních akcí a služeb,  
na které obec získala v průběhu volebního období 2006 – 2010 dotace 

Název akce  Celkové náklady Výše získané dotace 
Poskytovatel dotace 

Chodníky včetně autobusových  
zálivů a autobusových zastávek 

11.408.122,10Kč 7.190.199,-Kč 
Státní fond dopravní infrastruktury 

Rekonstrukce hasičské zbrojnice    1.615.632,42Kč 600.000,-Kč 
Moravskoslezský kraj  

Herní prvky  (průlezky) 
Centrum volného času 
Školní zahrada  

 
410.153,-Kč 
420.126,-Kč 

 
287.000,-Kč 
294.000,-Kč 

Ministerstvo pro místní rozvoj 
Kapli čka, Boží muka, úprava  
veřejného prostranství před farou 

919.500,-Kč 643.000,-Kč 
Ministerstvo pro místní rozvoj 

Budova školy 
Rekonstrukce okenních výplní  
Rekonstrukce budovy  
a modernizace vybavení 

555.554,-Kč 
 

9.700.000,-Kč 

333.332,-Kč 
Moravskoslezský kraj 

9.000.000,-Kč 
Regionální rada Moravskoslezsko 

Czech POINT vybavení, upgrade  110.259,-Kč 101.759,-Kč 
Ministerstvo vnitra 

Rozvoj informační sítě knihoven 
Kulturní aktivity  

58.680,-Kč 
20.000,-Kč 

40.000,-Kč 
10.000,-Kč 

Ministerstvo kultury 
Bartolomějská pouť (rok 2009) 132.000,-Kč 55.000,-Kč 

Nadace OKD 
Aktivní politika zam ěstnanosti 
Veřejně prospěšné práce  
(k 31. 8. 2010) 

112.072,-Kč 
168.437,-Kč 

82.020,-Kč 
152.536,-Kč 

Státní rozpočet, Evropský sociální fond 
Celkové náklady 25.630.535,52 18.788.846,-Kč 
 

Ing. Ladislav Bárta 



Zprávy ze školy  
 

KONEC? KDEPAK ZA ČÁTEK!!! 
Jak už to bývá, něco začíná, něco končí. Začal 
nám nový školní rok, skončily prázdniny, začaly 
nám povinnosti, skončil čas dlouhého vyspávání. 
V případě naší olbramické školy začíná její nová 
kapitola. Mnozí z Vás si určitě vybavíte podobu 
školy během prázdnin. Moc hezký pohled to 
nebyl (pro některé obrázek jako ze špatného 
filmu �) - obzvlášť na konci srpna, kdy už se 
většina škol chystá na slavnostní zahájení 
školního roku. Budova školy v Olbramicích 
vypadala, jako by se jí nějaký začátek vůbec 
netýkal.  
Naší škole štěstí během prázdnin nepřálo. Ocitla 
se bez střechy v době, kdy nás sužovaly 
přívalové deště a záplavy. Několik takových 
záplav postihlo i školu. Vše se muselo 
vystěhovat do prostor tělocvičny, kde se začaly 
kupit věci, o kterých mnozí z nás ani nevěděli, že 
existují. Kapkám deště bylo jedno, kam padají a 
spadly opravdu všude. Přes nedokončenou 
střechu do tříd v prvním patře, do přízemí 
školky, kuchyně a tělocvičny.  
Ale i tato pohroma byla k něčemu „dobrá“. 
V průběhu měsíce srpna nastoupili schopní 
pracovníci, kteří školu oblékli do zbrusu nového 
kabátu – nové stropy, podlahy a nakonec 
vymalování všech prostor. Na konci 
prázdninového měsíce stačilo „jen“ nastoupit 
s kbelíkem a smetákem a pustit se do uklízení. A 
protože jsme na naší škole skvěle se doplňující 
tým, šla nám práce od ruky jedna radost. Za 
několik dnů byla škola i školka připravená pro 
děti se vším všudy – čisté a uklizené třídy a 
hračky (což se po příchodu dětí okamžitě 
změnilo), přichystané učebnice a usměv na tváři 
všech zaměstnanců školy, který dával najevo, že 
se vše stihlo v termínu a že se všichni těší na 
nový školní rok.   
Některé věci ještě probíhají za provozu, zejména 
úprava půdních prostor, která by měla skončit 
během několika příštích dnů. Škola už září 
novou barvou a opravdu ZÁŘÍ. Když ráno 
přicházím, ještě se sama sebe ptám, jestli jsem 
tady opravdu správně. Tak moc se naše škola 
změnila. Díky své barvě se stala školou, která je 
vidět z dálky a která je nepřehlédnutelná.  
Do její rekonstrukce bylo zapojeno mnoho lidí, 
kteří si zaslouží velké poděkování. Jménem celé 
naší školy bych chtěla poděkovat panu starostovi 
Ing. Ladislavu Bártovi a celému obecnímu 
zastupitelstvu za to, že vytvořili projekt, který 
byl úspěšný, za finanční dotaci, kterou nám 
poskytli a za skvělou spolupráci a komunikaci 

během průběhu celé rekonstrukce. Bylo třeba 
někdy velké trpělivosti a schopnosti domluvit se. 
Velké poděkování patří všem zaměstnancům 
školy a těm, kteří nám pomohli při úklidu. Bez 
vaší pomoci by se nepodařilo školu včas otevřít. 
Myslím, že můžu poděkovat i jménem našich 
dětí, které s radostí objevovaly změny ve třídách 
a těšily se z nové proměny školy. Děkujeme také 
těm, kteří jakýmkoli způsobem naši školu 
podpořili. Už teď jsou nám odměnou spokojené 
a šťastné děti.  

Ludmila Karbowiaková 
 
KAŽDÁ ETAPA JE ŽIVOTNÍ CESTOU, 
KAŽDÁ CESTA JE ŽIVOTNÍ ETAPOU  
Každý začátek je těžký, z každé změny máme 
strach, s novými tvářemi přichází obavy i nová 
očekávání. Tak tomu bylo i před čtyřmi lety, kdy 
se změnila sestava olbramického obecního 
zastupitelstva i funkce starosty. Po počáteční 
nejistotě se obavy pomalu rozplývaly a 
nastupovala radost z ochoty pomáhat a 
spolupracovat.  
Nové obecní zastupitelstvo vyšlo naší škole 
vstříc a podalo jí pomocnou ruku. V té chvíli 
jsem si uvědomila, že škola je pro zřizovatele 
prioritou a že vzdělávání našich „malých“ 
občanů bude podporovat ze všech sil. Vydali 
jsme se na společnou cestu s cílem pomáhat 
dětem tak, aby se v olbramické škole cítily 
šťastné a spokojené. Po této cestě kráčíme už 
čtyři roky. Je třeba si přiznat, že to nebyla cesta 
vždy přímá, ale i klikatá, s mnohými zákoutími a 
zastávkami.  
Ale výsledky práce jsou dnes, po tomto 
čtyřletém období, opravdu viditelné. Mezi ně 
patří průlezky na školní zahradě, které děti 
s radostí využívají, úprava areálu volného času, 
kde žáci pobývají nejen v rámci vyučování, ale 
také ve svém volném čase. Obecní zastupitelstvo 
podpořilo školu i finančně, zejména v oblasti 
aktivit pro děti. Vzpomeňme si na příspěvek na 
školu v přírodě, dopravu na plávání, který byl 
poskytnut mimo rozpočet školy. Děti mohly před 
dvěma lety na konci školního roku ocenit 
ohňostroj, který zorganizovala obec v rámci akce 
„spaní ve škole“.  
V samotné budově školy byla vyměněna okna a 
nakonec završením tohoto čtyřletého období se 
stala celková rekonstrukce školy, pro kterou 
získala obec dotaci z EU. Tvář nové školy 
můžete obdivovat už dnes. Jako ředitelka školy 



jsem si nemohla přát více. Děti září radostí a 
spokojeností. 
Děkuji za nás, za všechny zaměstnance školy, za 
tuto společnou cestu, za spolupráci, ochotu 

komunikovat a za podporu školních i 
mimoškolních aktivit. Novému zastupitelstvu přeji 
hodně sil, trpělivosti a zdraví na další cestě 
k rozvoji naší obce a školy. 

Sylva Hrušková   
Ze života hasičů 

V sobotu 31. července se konalo v Centru volného času Recesní sportovní odpoledne. V tradičních, ale 
hlavně netradičních disciplínách soutěžily mezi sebou družstva Slunečnice, TJ Sokolu, Klubu důchodců a 
Hasičů z naší obce. Odpolednímu pestrému programu pro dospělé i pro děti přálo hezké slunečné počasí a 

po celou dobu bylo postaráno o občerstvení všech zúčastněných. 
Vítězem celého klání 
se stalo družstvo TJ 
Sokol, ale s dobrou 
náladou a pocitem 
příjemně stráveného 
odpoledne odcházeli 
z této akce všichni 
zúčastnění. Věříme, že 
se u podobných soutěží 
všichni potkáme i 
v příštích létech. 

 
V neděli 5. září jsme pořádali tradiční Pohárovou soutěž dětí i dospělých v požárním útoku. Soutěž se měla 
původně konat v květnu, ale pro nepříznivé počasí jsme termín přesunuli na září. Bohužel, ani tentokrát 
k nám počasí nebylo vlídné, což se projevilo hlavně v stánku s občerstvením, kde šel na odbyt především 
teplý čaj. 
V dětské soutěži nastoupilo celkem 12 družstev ve dvou kategoriích. V kategorii mladších žáků zvítězilo 
družstvo Petřvaldíku a v kategorii starších družstvo Bítova. 

V mužské kategorii soutěžilo celkem 10 družstev a 2 družstva 
v ženské kategorii. Soutěž mužů provázela po celou dobu smůla 
– prasklé hadice, nezašroubovaný koš, nespojené hadice atd… 
Asi největší, bohužel smutný pohled, který se někdy prostě 
přihodí, bylo zápolení našeho družstva - po  prvním úspěšně 
provedeném útoku se zjistilo, že nefunguje časomíra a při 
druhém pokusu nespojené hadice. 
Doufáme, že smůlu jsme si pro letošní rok vybrali a příští tok 
nám bude štěstí víc nakloněno. Vítězství v kategorii žen si 
vybojovalo družstvo z Tísku a v kategorii mužů družstvo 
z Výškovic. 
Chceme poděkovat všem, kteří nás přišli podpořit a fandili nám. 

            Bílková Mária 

Sbor dobrovolných hasičů Olbramice Vás srdečně zve  
na Den otevřených dveří  Hasičské zbrojnice 

v sobotu 23. 10. 2010  od 14.00 hodin. 
 

Akce je spolufinancována z dotace Obce Olbramice 
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