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ZPRAVODAJ 

OBCE OLBRAMICE 

1/2015                                                                              březen 2015 
 

SLOVO STAROSTY 

 
Vážení spoluobčané,  

 

rok se s rokem sešel a máme tu opět skoro konec zimy. Chtěl bych vás na tomto místě postupně 

seznámit s nejdůležitějšími změnami, které v naší obci od podzimu nastaly.  

 

Rozhodli jsme se i nadále investovat do komunální techniky a k našemu traktoru jsme dokoupili čelní 

radlici    a zametací kartáč, což nepochybně přispělo ke zjednodušení a zkvalitnění zimní péče             

o chodníky a veřejná prostranství v obci. Ve spolupráci ze zemědělským družstvem SLEZAN 

Klimkovice jsme myslím letošní sněhovou nadílku se ctí zvládli. Tady bych se možná maličko zastavil 

– někteří občané si stěžovali na nedostatečné vyhrnování, zahrnování vjezdů, atp., ale opravdu není 

v našich silách zajistit kompletní odklizení sněhu tak, abychom vyhověli všem, navíc třeba                    

i v oblastech, které už ani Olbramicím nepatří. 

 

Jak jste jistě zaznamenali, od 17. ledna 2015 došlo k uzavření prodejny Jednoty. Jednota, spotřební 

družstvo Hodonín, a. s., nám objekt včetně pozemků nabídla přednostně k odkoupení. Zastupitelé toto 

schválili a nyní čekáme na zápis do katastru nemovitostí. Jsme si vědomi, že současná situace, kdy do 

obce zajíždějí pouze pojízdní prodejci, není vůbec optimální. Poté, co bude potvrzeno naše vlastnictví, 

budeme řešit, jak s objektem dále naložíme. Chtěli bychom zachovat původní účel prodejny.  

V současné době se zastupitelé rozhodují mezi nabídkami zájemců o nájem tohoto objektu. 

 

I v letošním roce nás čeká několik větších akcí.  

 

Chtěli bychom ve spolupráci s obcí Zbyslavice a farností opravit chodníky na hřbitově. Opravíme        

i střechu na budově bývalé Jednoty a rozšíříme veřejné osvětlení do ulice Kolonie. 

 

Hlavní akcí tohoto roku pak bude novostavba zázemí pro SK Sokol Olbramice, která by měla být do 

konce roku dokončena a která přispěje ke zkvalitnění přípravy nejen našich fotbalistů, ale bude sloužit 

i dětem naší školy, popř. další složkám v obci. Pro tuto stavbu se budeme snažit získat dotaci, 

abychom nemuseli vše hradit z rozpočtu obce.  

 

Pomalu se už začínáme zamýšlet i nad programem na letošní Den obce, který připadne                         

na sobotu 22. 8. 2015. Chtěli bychom pokračovat v podobném duchu, jako loni, kdy si recesistickou 

část zábavy připravily přímo naše spolky, což se myslím setkalo s velkým ohlasem. V této chvíli už 

máme domluveno vystoupení jednotlivých účinkujících a doufáme, že se ani letos nudit nebudete. 

 

 

Ing. Ladislav Bárta 

starosta 
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Vítáme nové občánky:  

 

Maxe Svobodu, Annu Bystřičanovou. 

 
 

 

Statistika obyvatel ke dni 1. 1. 2015  

 

Kategorie Celkem Průměrný věk Datum narození 

nejstaršího 

Datum narození 

nejmladšího 

Osoby 667 39,35 27. 1. 1924 5. 12. 2014 

Muži 345 38,28 6. 8. 1928 17. 10. 2014 

Ženy 322 40,51 27. 1. 1924 5. 12. 2014 

Děti do 18 let 132 8,77 24. 2. 1997 5. 12. 2014 

 

Statistika rodinných stavů ke dni 1. 1. 2015  

 

Kategorie Ženy Muži Celkem 

Neuvedeno 1 2 3 

Svobodný/-á 116 161 277 

Ženatý/vdaná 159 149 308 

Rozvedený/-á 19 25 44 

Vdovec/vdova 27 8 35 

 

Jubilanti v roce 2015  

 

60 let Anna Horsinková, Hana Kovalíková, Antonín Mlýnek, Alena Nováková, Anna Starečková 

65 let Jan Kantor, Rudolf Nitsche, Jiří Palička, František Štramberský, Zdeňka Stružková 

  

70 let Alena Czepková, Vincencia Mlčochová, Jiří Mlčoch, Jiří Galia, Bronislava Machová, 

Václav Vaněk, Ján Matúš, Ludmila Richterová, Annamarie Rybáriková 

75 let Anna Budzelová, Jan Kupka, Bohuslava Martiníková, Krista Grapová, Ludmila Kupková, 

Marie Vaňková, Terézia Murínová, Vanda Kelnerová, Josef Ulmann, Zdeňka Krupová 

85 let František Habusta, Drahoslav Kučera 

 

 

 

 

 

Všem jubilantům přejeme 

jménem obecního úřadu pevné 

zdraví, spokojenost a pohodu. 
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Informace ze základní školy, tentokráte na téma „Jak jsme soutěžili o Zlatého Ámose“ 

V naší škole máme ÁMOSKU! 

Sice ne tu zlatou, o kterou se vede ještě v republikovém kole boj, ale tu kterou si v naší škole vybraly 

děti ze 4. a 5. ročníku. Ale všechno po pořádku… 

 

Byl předvánoční čas a my jsme se s kolegyní Janou Kunckovou dohodly, že si uděláme pravidelné 

hospitační kolečko. Já se půjdu podívat na výuku do její třídy a ona na oplátku do té mé. Cílem je vždy 

nasbírat nějakou inspiraci, kterou může každá z nás využít ve své práci. Návštěva hodiny hudební 

výchovy ve 4. a 5. ročníku byl můj cíl. Žáci se v této hodině měli seznámit s dílem J. J. Ryby – Česká 

mše vánoční.Třída se proměnila ve vánoční tržnici, kde se prodávaly vánoční dekorace, vánoční 

cukroví a v kádích plavaly ryby. Na tržnici zněly krásné melodie, které navodily nádhernou sváteční 

atmosféru. K dokonalosti už jen chyběla úvodní skladba Jakuba J. Ryby – Česká mše vánoční. Po ní 

žáci zhlédli prezentaci o životě a díle J. J. Ryby. Na konci hodiny, ve které žáci spolu kooperovali, 

spolupracovali s učitelem, který je v jejich aktivitách pouze doprovázel, jsem došla k názoru, že by 

svoji paní učitelku mohli přihlásit do soutěže Zlatý Ámos. 

 

Jde o anketu o nejoblíbenějšího učitele České republiky, vyhlašuje ji a organizuje nevládní a nezávislé 

občanské sdružení Klub Domino, Dětská tisková agentura. Jejím posláním je především popularizace 

pedagogů, kteří podle hodnocení dětí, žáků a studentů významně přispívají k utváření kvalitního 

vztahu mezi žáky a učiteli (vychovateli), dětmi a jejich vedoucími. 

 

Po víkendu jsem se sešla s těmi, kteří se rozhodli, že budou týmem, který navrhne paní učitelku        

do výše zmíněné ankety. Tým tvořily Klárka Fittlová, Viktorka Budzelová, Kája Ctibůrková, Marki 

Rozprýmová a Bětka Teichmannová. Holky byly úžasné, za to jim patří VELKÉ PODĚKOVÁNÍ,      

a 13. února se v Dolní oblasti Vítkovic „bily“ za svou učitelku jako lvi. Odměnou jim bylo ocenění pro 

paní Janu Kunckovou Nejoblíbenější učitelka školního roku 2014/2015. Zlatou Ámoskou se sice 

nestala, ale jaké překvapení na ni čekalo po prázdninách, určitě netušila. V pondělí se stala Ámoskou 

naší školy, děti ji pasovaly a vy to můžete vidět na facebookových stránkách školy Základní škola       

a mateřská škola Olbramice nebo v aktualitách školy na www.zsolbramice.cz.  

 

 
 
Sylva Hrušková  

ředitelka školy 
 

http://www.zsolbramice.cz/
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MATEŘSKÁ ŠKOLA OLBRAMICE 

 
„Koukám, jak ten čas letí“ se zpívá v jedné české písničce. A opravdu letí. Ani jsme se nenadáli a už 

začíná třetí měsíc roku 2015. Sotva jsme oslavili svátky vánoční, už se těšíme na Velikonoce. Takže 

opravdu „koukám, jak ten čas letí“. A co jsme s dětmi ve školce zažili?  

 

Na podzim jsme uskutečnili „Veselou drakiádu“. Proč veselou? Protože to odpoledne, kdy jsme         

si domluvili, že vypustíme naše krásné draky, se vítr někam schoval a odmítl nám foukat, takže jsme   

si všichni pěkně s draky zaběhali a u toho jsme se velmi nasmáli.  

 

 
 

Na podzim jsme také jezdili s dětmi plavat. Letos jsme společně s MŠ Zbyslavice navštěvovali bazén 

v Kopřivnici. Je to nově opravený sportovní a relaxační areál a děti tam měly širokou nabídku vyžití – 

malý a velký bazén, saunu a také bublinkový bazének. Opravdu si to užily a byly spokojené. 

Další akcí bylo krásné vánoční odpoledne s lampiónovým průvodem. Dle ohlasů rodičů a dětí se akce 

moc líbila. Děkujeme všem, kteří jakýmkoli způsobem tuto akci podpořili, a tím pomohli vytvořit 

milou vánoční atmosféru. 

 

V lednu jsme se už všichni těšili na maškarní ples, který letos dostal název „medvídkový“. Přišli 

medvědi a medvídci různých velikostí a mnoho dalších krásných masek a naplnili sál i taneční parket. 

Myslím, že jsme „protancovali“ střevíčky a medvídci tlapičky. 

 

Teď v zimě jsme s dětmi nezapomněli ani na zvířátka v lese a jedno dopoledne jsme se vydali           

ke krmelci. Ovšem zajímavé bylo, že jsme krmelec v lese mezi Olbramicemi a Hýlovem nenašli, takže 

jsme se obávali, že zásoby dobrůtek pro zvířátka, kterými nás rodiče zásobili snad poneseme zpět     

do školky. Ale nakonec se na nás i na zvířátka usmálo štěstí a našli jsme malý přístřešek, kolem 

kterého bylo plno zvířecích stop. Tak tam jsme jim tedy krmení uložili. Děti byly statečné, ušly kus 

cesty, ale nevzdávaly se a udělaly dobrý skutek. Počasí nám ten den přálo a tak to byl velmi pěkný 

výlet. 

 

V únoru jsme i letos vyrazili s malými lyžaři na Vaňkův kopec na týdenní kurz „Usměvavé lyžování“. 

Počasí ten týden bylo opravdu zimní. Hned v pondělí nám nasněžilo tolik sněhu, že to zkomplikovalo 

celou dopravu v Ostravě a okolí. Dostat se na Vaňkův kopec a zpět nám trvalo celou věčnost, ale 
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zkušený pan řidič autobusu nás dovezl bezpečně do cíle. Děti lyžovaly pod vedením zkušených 

instruktorů a mnohé na konci kurzu zvládly jízdu na velkém vleku i sjezd na velké sjezdovce. 

 

V rámci vzdělávacího bloku, ve kterém se věnujeme zdraví, nás navštívila paní Jana Piškulová -  

sestra FN v Ostravě a připravila pro nás vyprávění a činnosti, při kterých seznamovala děti s péčí        

o zdraví, a co dělat v případě, když se stane úraz. Pro děti to byl nevšední zážitek a dozvěděly            

se mnoho užitečných informací. 

 
 

A co nás čeká? Už se těšíme na velikonoční svátky, které oslavíme určitě nějakou jarní dílničkou        

a společným posezením. Také s dětmi navštívíme psí útulek v Ostravě, kam nás pozvala naše 

„maminka“ paní Machová. V květnu nás čeká oslava svátku matek, zápis do MŠ a určitě spousta 

výletů.                          

 

Alžběta Kozelská, učitelka MŠ  
 

 

 

DĚKOVACÍ RUBRIKA 

 

 

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat panu Robertu Bělíčkovi, kterému Český červený kříž udělil 

zlatou medaili prof. MUDr. J. Janského za 40 bezplatných odběrů krve. 

 
Morálně oceňujeme jeho hluboce lidský postoj, který si jistě zaslouží následování. 
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI - SLUNEČNICE 

 

Vážení spoluobčané,  

srdečně vás zdravíme a tak jako každý rok chceme naši činnost z roku 2014 shrnout a uceleně Vás      

o ní informovat. Minulý rok byl pro pořádané akce příznivý a váš velký zájem o ně nás mile překvapil.  

V projektu Aktivní rodina se vedle již tradičního plavání, branného odpoledne a vánočního jarmarku 

podařilo uskutečnit Den dopravní výchovy. Zde se děti se svými rodiči seznámili s tématikou 

bezpečnosti v silničním provozu. Další příjemné odpoledne na školní zahradě jsme společně prožili    

u deskohrátek. Oproti tomu na výletu za pohádkou Čertův poklad jsme se díky stísněným prostorům 

na zámku v Hradci nad Moravicí museli trochu stlačit, ale čert nás nakonec neodnesl. Největší účast   

však kupodivu byla na turistickém výšlapu na Velký Javorník – o výlet byl takový zájem, že jsme 

museli objednat rovnou dva autobusy. Vyšlo počasí i dobrá nálada.  

Děkujeme za vaši podporu, kterou nám i účastí na akcích vyjadřujete, budeme rádi i za další náměty. 

Nepřejdeme však ani vaše negativní názory na činnost našeho sdružení, pokud takové budete mít – 

přispěje to ke zkvalitnění naší práce. 

V novém roce 2015 si dovolíme navázat na úspěšné akce roku minulého. První částí letošního projektu 

bude plavecké odpoledne pro rodiče s dětmi na bazénu v lázních Hýlov. Během roku se s námi můžete 

setkat na dni dětí, kde pro Vás chystáme malé překvapení. Nebude chybět ani turistika a návštěva 

Beskyd či jiné sportovní klání nejen pro děti. Naším cílem je zapojit opět celé rodiny.  

Vaněk František  

předseda sdružení  
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI – KLUB DŮCHODCŮ 

 

Poznávací zájezd do Teplic nad Bečvou a Kroměříže 23. září 2014 

 

Čas opravdu strašně rychle utíká. My věkem trochu starší jsme se totiž v září 2014 zúčastnili velmi 

pěkného zájezdu do Teplic a Kroměříže, a ještě jsme se vám s tím nepochlubili.  

Nuže čtěte. Počasí na výlet nám opět vyšlo. To už je prostě klasika, umíme si to nějak zařídit. Dle 

předpovědi mělo pršet, takže my všichni vybaveni deštníky jsme všechny mraky hned s příchodem 

k autobusu rozehnali, a za celý den nám nespadla jediná kapka. Sluníčko svítilo, nebe bylo modré, 

náladu jsme si přinesli dobrou, takže – hurá do světa.  

Naše první zastávka byla v Teplicích lázních. Po občerstvení jsme se vydali na prohlídku 

Zbrašovských aragonitových jeskyní.  

 

Po prohlídce jeskyní a krátké procházce městem jsme vyrazili do cíle našeho výletu – do Kroměříže. 

Nejdříve jsme si dali oběd v místní jídelně. Nebylo to tak luxusní jako na loňském zájezdu, ale nevadí. 

Na příštím výletu si to vynahradíme.  

 

Po obědě byla naplánována prohlídka Arcibiskupského zámku a Květné zahrady.  

V r. 1998 byl komplex zámku a zahrad zapsán na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví 

UNESCO. Vchod do Květné zahrady působil velmi impozantně. Zahrada patří mezi nejvýznamnější 

zahradní díla v celosvětovém měřítku. Labyrinty zelených stěn spolu s 244 m dlouhou Kolonádou, 

dvěma historickými skleníky, Rotundou (centrální pavilón), květinovou a sochařskou výzdobou nabízí 

neopakovatelné zážitky. Patřili jsme vlastně mezi první návštěvníky zahrady po dlouhé době, protože 

slavnostní otevření proběhlo 6. a 7. září.  Největším lákadlem byla obnovená Oranžerie a my stejně 

jako malé děti jsme se radovali i z Králičího kopce. Takový malý bunkr pokrytý travou, ve kterém 

byly vyhloubeny nory a v nich byly zabydleny králičí rodiny. Zhodnotili jsme, že je to dobrá inspirace 

pro vybudování takovéto králíkárny na vlastní zahradě.  

 

Na tomto výletě nám dělala společnost i mladá krev a to Petra a Karin. Tímto jím chceme poděkovat, 

protože jejich úsměv a milé slovo nám dělalo moc dobře. Díky, že jste to s námi celý den vydržely.    

A tak si říkám, že by nebylo vůbec špatné, kdyby příště jelo i více mladých, míst je v autobuse 

vždycky dost.  

 

Po celodenním chození jsme kupodivu nebyli znavení natolik, abychom cestu domů prospali. Jako 

vždy jsme ji opět prozpívali.  „Zadek“ autobusu zase „štenkroval“ „předek„ autobusu a naopak. 

Prozpívali jsme tedy celou cestu až domů.  

 

Daniela Bártová 
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI – SDH 

 
Milí spoluobčané, 

 

právě před chvílí mi přišel e-mail z obecního úřadu s obligátní otázkou, napíši-li článek do našeho 

Zpravodaje. Termín odevzdání je samozřejmě do konce týdně… takže nemám důvod otálet a pouštím 

se do práce. Nechci tady dnes vypisovat suchá čísla a události, i když mě samozřejmě těší, že se již pár 

let neustále rozrůstáme. Představím pouze v několika bodech věci, které se mi na hasičích líbí             

a kterými jsme pro naši obec přínosem. Tak tedy: 

1) Pracujeme dobrovolně. Slovo „dobrovolní“ je dokonce v názvu našeho sdružení. Málokdo si 

uvědomuje, že práce spojená s hasičem není jenom zábava, ale vše se řídí relativně složitými 

směrnicemi. Toto všechno pak platí dvojnásob u naší jednotky požární ochrany, která,           

ač pracuje dobrovolně, musí mít tunu papírů v pořádku stejně, jako naši profesionální 

kolegové. Chtěl bych, aby si to všichni uvědomili a respektovali to. 

2) Staráme se o naše členy. Především pro naše seniory jubilanty již několik let připravujeme 

společné setkání na konci roku, kde si mohou všichni popovídat. Z reakcí víme, že jsou za tuto 

příležitost vděční. Řekneme jim novinky, ukážeme techniku jednotky a dárek je pak již jen 

bonusem. 

Od minulého roku se dva naši členové starají o děti a podle zásad výchovy mladých hasičů je 

vedou k lepší fyzičce a poznávání praktických vědomostí, které se jim v životě budou jistě 

hodit. Děkuji tímto Martinovi Forrovi a Lukáši Machalovi, kteří se této úlohy zhostili 

(mimochodem taky museli absolvovat 5denní školení) a doufám, že se společně s obcí 

domluvíme na vhodném prostranství, kde budou moct mladí hasiči (ale i starší) trénovat. 

 

 
                          Foto ze slavnostního slibu mladých hasičů 

3) Účastníme se veřejného života. Ples, karneval, den obce, recesní odpoledne. Na všech těchto 

akcích se organizačně spolupodílíme a musím říct, že tuto činnost vzhledem k mnohaletým 

zkušenostem máme zvládnutou – včetně koncese na prodej alkoholu a komunikace 

s Ochranným svazem autorským a požárního dozoru, který provádějí kluci z jednotky. 

4) Naše jednotka udržuje, obnovuje a rozšiřuje techniku, kterou pak využíváme při pomoci obci  

a občanům. V loňském roce jsme měli 5 výjezdů, což je u nás rekord. Většinou se týkaly 

kácení stromů (topol u Bravantic, ořech v Kamenci…) ale třeba jsme i čistili okapy našeho 

kostela. Všechny tyto činnosti včetně řízení dopravy a úklidu jsme zvládli díky pravidelné 

přípravě. Víme totiž, že investice do lidí je investicí nejlepší. 
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5) Jsme aktivní. Daří se nám udržovat naše členy a přibírat nové a starat se o ně. Daří se nám 

zvelebovat naší hasičskou zbrojnici i všechno vybavení. Budeme se nadále účastnit veřejného 

života v obci a půjde nás vidět, bude o nás slyšet. 

 

Jistě, bylo by toho mnohem víc, ale doufám, že i těch pět zmíněných bodů pomůže trochu k našemu 

zviditelnění. Neříkám taky, že by se toho nedalo dělat mnohem víc. Dalo, ale děláme to dobrovolně    

a každý tolik, kolik mu čas a síly dovolí. Nicméně kdyby nám chtěl někdo pomoci, rádi ho přijmeme 

mezi sebe. 

Za sbor a jednotku SDH, Jaromír Horsinka 

 

 

INZERCE 

  
Roztroušená skleróza (RS) je chronické 

zánětlivé onemocnění centrálního 
nervového systému, jehož příčina není 
dosud známa. Nemoc propuká většinou v 
mladším věku, častěji postihuje ženy. Pro 
RS je typické střídání období záchvatů 
(atak) a období zdánlivého klidu. Tento 
proces je nepředvídatelný, a proto i léčba 
či prevence jsou těžké. Na celém světě 
RS trpí 2,5 milionu nemocných. Nemoc 
se vyskytuje hlavně ve středních a 
chladnějších zeměpisných šířkách. 
Rizikovými faktory nemoci jsou kromě 
genetické dispozice EB virus, kouření a 
nedostatek vitaminu D. Sanatoria 

Klimkovice se mimo jiné specializují na neurorehabilitaci a zmírnění následků roztroušené sklerózy. Pacienti        

s touto diagnózou tvoří celou čtvrtinu dospělých klientů lázní.  Mezi ně patří i paní Pavla, 43letá účetní ze 
Šumperka. Diagnóza roztoušené sklerózy ji byla potvrzena před více než 20 lety. Jen díky velkému odhodlání, 
úsilí a spolupráci s odborníky se ji daří vést plnohodnotný a šťastný život. S progresem nemoci je spojeno nejen 
množství fyzických projevů a strádání, ale také velký nápor na psychiky, časté deprese. Léčba roztoušené 
sklerózy tedy musí být komplexní, tak aby obsáhla všechny zmíněné projevy, které jdou, bohužel, ruku v ruce. 
Právě na multidisciplinární strategii v léčbě RS vsadili specialisté klimkovických lázní. Díky přímé návaznosti 
práce fyzioterapeutů, psychologů, ergoterapeutů i logopedů dochází k významnému zlepšení klinických projevů 
RS. Paní Pavla dlouhodobě řeší problém se stabilitou, není si příliš jistá při chůzi a koordinaci svého těla               
v prostoru. Což dokáže vyřešit jedině pravidelný pohybový režim, který dokáže zajistit jedině pobyt v lázních a 
poté následné cvičení i v domácím prostředí. Při nástupu do lázní paní Pavla absolvovala diagnostické vyšetření, 
na základě kterého fyzioterapeut sestavil rehabilitační plán na míru. Mnohé ze cviků pak Pavla využila i při cvičení 
doma. RS bohužel ovlivňuje i takové funkce lidského mozku, jako je paměť, pozornost a také komunikační 
schopnosti. S těmito problémy v Klimkovicích pracují v samostatném klinickém pracovišti. Paměť a pozornost je 
trénována díky nejmodernějším počítačovým technologiím KOGNI PLUS. Na tento trénink pak navazuje 

každodenní logopedická péče. 
O rozsahu a intenzitě programu si může rozhodnout každý pacient sám. Nabídka neurorehabilitační péče pro 

diagnózu RS je více než široká. 

 

 

 

Nová prodejna zdravé výživy a farmářských výrobků 
zahájí svou činnost již 1. dubna, nabídne mimo jiné i výživové a finanční poradenství. 

Navštívit nás můžete v prostorách zámku v Klimkovicích – vchod z nádvoří. 

 

Dotazy, rady, podněty pište na email: ZDRAVAVYZIVA.KLIMKOVICE@SEZNAM.CZ 

 

mailto:ZDRAVAVYZIVA.KLIMKOVICE@SEZNAM.CZ
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI – TJ SOKOL 

 

Vzpomínka na úspěšné mužstvo mladších žáků a úspěšnou trenérskou dvojici. Vítězné utkání (jediné) 

v uplynulém ročníku… 

 

 
 

 

 

Jedeme dál, i v této sezóně nás čekají kvalitní soupeři: 
 

 

OKRESNÍ SOUTĚŽ STARŠÍ PŘÍPRAVKA SK. B 

 

DATUM ČAS DOMÁCÍ HOSTÉ 

Pátek 10. 4. 2015 16:00 Příbor Olbramice 

Úterý 14. 4. 2015 16:30 Olbramice Pustějov 

Úterý 21. 4. 2015 16:30 Olbramice Suchdol nad Odrou 

Pátek 1. 5. 2015 16:30 volno Olbramice 
Pátek 8. 5. 2015 16:30 Jeseník nad Odrou Olbramice 
Úterý 12. 5. 2015 16:30 Olbramice Jakubčovice 

Pátek 22. 5. 2015 16:30 Libhošť Olbramice 

Úterý 26. 5. 2015 16:30 Olbramice Příbor 

Pátek 5. 6. 2015 16:30 Pustějov Olbramice 
Pátek 12. 6. 2015  16:30 Suchdol nad Odrou Olbramice 
  

 

 

PRALES IV. TŘÍDA SK. B JARO 2014/2015 

 

DATUM ČAS DOMÁCÍ HOSTÉ 

Sobota 18. 4. 2015 16:00 Bílov Olbramice 

Neděle 26. 4. 2015 16:00 Olbramice Děrné 

Sobota 2. 5. 2015 16:30 Stachovice Olbramice 

Neděle 10. 5. 2015 16:30 Olbramice Mankovice 

Neděle 17. 5. 2014 15:00 Jakubčovice B Olbramice 

Neděle 24. 5. 2015 17:00 Olbramice Heřmanice 

Neděle 31. 5. 2015 17:00 Olbramice Bravinné 

Sobota 6. 6. 2015 17:00 Tísek B - Lubojaty Olbramice 

Neděle 14. 6. 2015 17:00 Olbramice Kujavy 
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MÁME NOVÝ MOSTEK PŘES POLANČICI 

Tip na odpolední procházku 

 

Nejeden z nás chodí na procházky na lázně, na Hýlov, nebo si jen tak jde zaběhat do lesa. Mnozí pak 

překračují Polančici v místě pod kopcem jménem Zvon. Určitě je to dobrá volba. Začneme 

v Olbramicích v ulici K Lesu (dříve „Růžová alej“) a pokračujeme mezí pořád rovně mezi dvěma poli. 

Mineme hrušku, která této mezi kraluje, a již se blížíme ke Zvonu, kterým klesáme dolů do lesa. 

V lese pořád rovně a již je před námi Polančice. Překročíme ji a dáme se doleva údolím. Po pravé 

straně se zvedá prudký svah s bukovým lesem, vlevo pak údolí s takřka lužním lesem. Pravda, v údolí 

již nyní chybí louky, o kterých tak pěkně píše Jarmila Glazarová ve svém románu Roky v kruhu, nic to 

ovšem neubírá na atmosféře daného místa. Až o pár minut později přijdeme na rozcestí, můžeme se 

vydat doprava přímo k lázním, nebo rovně. Třeba do Zbyslavic, Čavisova, Kyjovic…  

 

 
 

No, a když budete překračovat Polančici po mostku – vzpomeňte si na lidi, kteří jej tu pro vás 

postavili. Pana Jaromíra Horsinku (staršího), který vše domluvil, přichystal a na další, kteří pak jedno 

dopoledne obětovali svůj čas a most tu postavili. Jde vidět, že se u nás v obci dovedeme domluvit        

a bude dobře, pokud dotáhneme do konce víc takových nápadů, které pak slouží nám všem… 
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU 

 

Informace o dění v obci 

 

Pokud špatně rozumíte hlášení rozhlasu a dosud vám nechodí hlášení do mailu, můžete poslat svůj     

e-mailový kontakt na petra.teichmannova@obecolbramice.cz – zařadíme vás do databáze a budeme 

posílat všechny zprávy na uvedenou adresu. Najdete nás i na facebooku jako Obec Olbramice.  

 
Místní poplatek ze psů 

 

Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří 3 měsíců nebo v den, kdy se stal 

držitelem psa staršího 3 měsíců. Splatnost poplatku je do 30. června příslušného kalendářního roku. 

Zaplatit můžete v pokladně obecního úřadu v úředních dnech. 

 

Sazby platné od 1. 1. 2015: 

 

Za prvního psa 120,- 

2. a každý další pes téhož držitele 180,- 

První pes – poživatel starobního, invalidního důchodu jako jediného zdroje příjmu, sirotek 60,- 

2. pes – poživatel starobního, invalidního důchodu jako jediného zdroje příjmu, sirotek 120,- 

 

 

Hospodaření s odpady – biologicky rozložitelný odpad 

 

Obec Olbramice splňuje novou zákonnou povinnost převzetím odpovědnosti - začleněním do systému 

obce -  zajištěním placené služby obsluhy hnědých nádob na odpad zeleně. Do uvedených nádob se 

odkládá posečená tráva, shrabané listí, spadané ovoce, ostřihy keřů. V žádném případě nelze ukládat 

odpad živočišného původu. Společnost OZO Ostrava oznamuje majitelům těchto nádob, že svoz 

nádob na bioodpad bude letos probíhat v každém lichém týdnu ve čtvrtky, první se uskuteční 26. 3.  

Občané, kteří budou mít o tuto službu zájem, přijdou sepsat na obecní úřad smlouvu.  

 

Cena služby dle ceníku 1/2015 platného od 1. 3. 2015: 

 

Druh nádoby TARIF Počet obsluh Cena hrazená občanem 

120 litrů G 201 1x14 dní 1. 4. – 30. 11. 800,- Kč 

240 litrů G 301 1x14 dní 1. 4. – 30. 11. 920,- Kč 

770 litrů G 401 1x14 dní 1. 4. – 30. 11. 2 040,- Kč 

 

Nebezpečný a velkoobjemový odpad 
 

Sběrný dvůr na nebezpečný a velkoobjemový odpad bude do naší obce přistaven 

v sobotu 11. 4. 2015, bližší informace ještě sdělíme. 
 

 

Zpravodaj obce Olbramice vydává obec Olbramice. Adresa redakce: Obecní úřad Olbramice, 

Prostorná 132, 742 83 Olbramice. Registrační číslo: MK ČR E 18186. Vychází pololetně v nákladu 

200 kusů.  
Uzávěrka: 20. den posledního měsíce v pololetí. 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.  

 

mailto:petra.teichmannova@obecolbramice.cz
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