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Vážení čtenáři,  
jistě mi dají za pravdu ti z Vás, kteří si měli možnost vyzkoušet zpracovat větší množství informací, příspěvků, 
podnětů tak, aby všechny články byly co nejvýstižnější a obsahovaly informace ze všech oblastí života v obci. 
Příprava je vždy náročná, zvláště tehdy, když si zveřejněné příspěvky musí člověk „pořídit“ sám. Objevila se 
kritika, že informujeme občany pouze z pohledu obecního úřadu, resp.píšeme jen to, co se nám povedlo.  
Zastupitelstvo obce na svém březnovém zasedání schválilo Statut Zpravodaje obce Olbramice, který dává jasná 
pravidla pro vydávání tisku. Na vydávání Zpravodaje se nyní podílí tým Redakční rady (RR), jejíž členové tvoří 
zástupci organizací, které na základě výzvy obecního úřadu organizace navrhla. Cílem RR je podávat kvalitní, 
aktuální informace o dění v obci. Možná Vás Zpravodaj upoutá svou moderní vizáží, ale i uvnitř tisku najdete řadu 
grafických změn. Budete se setkávat jak s pravidelnými rubrikami, tak také i s různými reportážemi, rozhovory, 
soutěžemi…. Nezapomněli jsme ani a děti a mládež, kterým bude věnována rubrika – Stránka pro děti.  
Proto, abychom mohli legálně zpoplatnit uveřejněné inzeráty, bylo nutné nechat periodický tisk zaregistrovat na 
Ministerstvu kultury.  
Redakční rada se rozhodla zveřejnit seznam svých členů a současně uvádí jejich e-mailové adresy, které můžete 
využít k podání Vašich podnětů, názorů a připomínek prostřednictvím Vámi zvoleného člena RR.  
Redaktor – Regína Vřeská (Regina.Vreska@obecolbramice.cz) – současně e-mailová adresa redakce.  
Členové: Slunečnice – Miroslav Šproch (sprochm@seznam.cz), Sbor dobrovolných hasičů – Mária Bílková 
(mbilkova@sanklim.cz), MŠ a ZŠ – Mgr. Ludmila Karbowiaková, Klub důchodců – František Vaněk, stránka pro 
děti – Lucie Martiníková (martinikovalucie@seznam.cz).  
Můžete tedy psát, komentovat, či polemizovat o tom, jak se Vám libí Zpravodaj, co v něm čtete nejraději, 
co Vám zde chybí, nebo naopak co byste mohli postrádat a proč.  

- Redaktor -   
 

SLOVO STAROSTY 

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se na tomto 
místě v krátkosti zmínil o dosavadní činnosti 
obecního úřadu v letošním roce. Přestože právě 
končící období zimy navozuje atmosféru klidu a 
odpočinku, patří tato doba v činnosti úřadu k těm 
nejnáročnějším. Závěr měsíce března je totiž 
konečným termínem podávání žádostí o dotace na 
různá ministerstva, krajské úřady a jiné instituce. Už 
několikrát jsem Vás zde informoval o tom, že dotace 
jsou pro obec nesmírně důležité, proto jsme věnovali 
přípravě a zpracování žádostí maximum času. 
Hned počátkem měsíce ledna byly podány dvě 
žádosti o dotace na Ministerstvo kultury, které se 
týkaly naší místní knihovny. Dnes již víme, že byly 
obě úspěšně vyřízeny. V praxi to znamená, že 
knihovna bude vybavena novým moderním 
počítačem s knihovnickým programem. Obdržíme 
také příspěvek na různé kreativní soutěže, které 
budou určeny pro všechny generace. 
Již několik let nás všechny, zvláště pak starší 
spoluobčany, trápí nevyhovující stav chodníků u 
kostela sv.Bartoloměje a na místním hřbitově. Proto 
jakmile jsme objevili vhodný dotační titul, pustili se 

do zpracování žádosti. Poté co jsme s naším 
záměrem seznámili pana faráře, jsme v úzké 
spolupráci s ním a s pracovnicemi Památkového 
úřadu nechali stavební firmou zpracovat rozpočet na 
výměnu stávajících betonových dlaždic za vhodnou 
zámkovou dlažbu, opravu schodiště mezi novým a 
starým hřbitovem a v neposlední řadě také opravu 
vstupních bran s bezbariérovým přístupem. 
Elektromontážní společnost nám vyhotovila 
jednoduchý projekt a rozpočet na nové osvětlení 
hřbitova a nasvícení budovy kostela. Na základě 
těchto dodaných podkladů jsme vypracovali a podali 
na Krajský úřad v Ostravě žádost o dotaci na 
plánovanou rekonstrukci v celkové hodnotě 
839.994Kč. Přestože jsme byli od zadavatele 
ubezpečeni, že je tato žádost velice dobře 
připravena, změnily se během jejího zpracovávání 
zadávací podmínky a nebyla tedy kladně vyřízena. 
Pevně věřím, že v příštím roce se nám podaří nalézt 
opět vhodný dotační titul a tuto kvalitně 
zpracovanou žádost opět, tentokrát úspěšně použít. 
V loňském roce jsme Vás informovali o získání 
dotace na projektovou dokumentaci ke stavebnímu  


