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duben 2016
SLOVO STAROSTY

Vážení občané,
máme tu jaro a s ním i nové vydání našeho Zpravodaje. A co že se od podzimu u nás přihodilo? Bylo
toho opravdu dost. Dovolte mi tedy, abych zde zrekapituloval to nejdůležitější.
Přes obtíže se špatně vybranou stavební firmou se nám podařilo úspěšně dokončit a zkolaudovat
novostavbu zázemí TJ Sokol Olbramice, a protože jsme dodrželi všechny předepsané podmínky a
termíny, získali jsme na tuto stavbu od Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřadu
Regionální rady celkovou dotaci ve výši 5.751.276,06 Kč. Věřím, že jste využili možnost prohlédnout
si naše nové šatny v rámci Dne otevřených dveří, který pořádali naši fotbalisté 10. 4. 2016. Pokud ne,
můžete se přijít podívat na některý z domácích zápasů našich borců – určitě vás rádi přivítají. Nyní nás
ještě čekají úpravy terénu v okolí stavby, postupné dovybavení interiéru dle požadavků klubu a na
podzim pak proběhne renovace trávníku na hřišti. V areálu bude také vybudována dráha pro tréninky
našich hasičů. Doufám, že zázemí bude sloužit všem našim sportovcům k jejich plné spokojenosti, což
se snad odrazí i v jejich sportovních výkonech.
Na konci minulého roku také proběhla oprava chodníků na našem hřbitově. Zde musím vyzvednout
firmu SEMITA-DS s.r.o., která celou opravu provedla k naší plné spokojenosti. Také je na místě
poděkovat olbramické farnosti a obci Zbyslavice, které se na této opravě finančně spolupodílely.
Výsledek myslím stojí za to. V letošním roce plánujeme vyřešení parkovacích ploch pro návštěvníky
kostela a hřbitova.
Na jaře a v létě plánujeme další větší investiční akci – vybudování kanalizace v ulici Kolonie.
Vzhledem k nové zástavbě rodinnými domy budou provedeny a obstarány veškeré práce nutné
k rekonstrukci části stávající kanalizace v ulici Kolonie, její prodloužení a zaústění do bezejmenného
vodního toku. V současné době běží výběrové řízení, komise již doporučila dodavatele této stavby,
toto doporučení bude schvalovat zastupitelstvo obce na svém nejbližším zasedání.
Samozřejmě budeme nadále pokračovat i v běžné údržbě a úklidu veřejných prostranství. Tuto činnost
zajišťují naši obecní zaměstnanci pod vedením místostarosty pana Martiníka, a je důležitá proto, aby
se vám – občanům Olbramic, kterých bylo k 1. 1. 2016 celkem 670, v naší obci líbilo i dobře bydlelo.
V plném proudu už jsou i přípravy na letošní Bartolomějský den obce, který připadne na sobotu 20.8..
Myslím, že se na mě Petra Teichmannová nebude zlobit, když prozradím, že letos k nám přijedou
např. Bojané či Revival Kabát Morava.
Naše spolky také nezahálejí a připravují si pro vás různé zajímavé akce, se kterými budete v tomto
Zpravodaji seznámeni. Obec tyto aktivity podporuje formou individuálních dotací.
Ing. Ladislav Bárta - starosta

Redakční poznámka: Blahopřejeme novomanželům Sylvě a Láďovi Bártovým ke sňatku
a přejeme jim hodně štěstí na společné cestě životem.
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Vítáme nové občánky:
Lukáše Kremzera a Žofii Majstríkovou .

Jubilanti v roce 2016
60 let
65 let

70 let
75 let
80 let

Pavel Cibulka, Jan Černý, Jiří Guňka, Miluše Kochaníčková, Drahoslav Kučera,
Oldřich Schubert
Drahomír Anlauf, Petr Jurčík, Vladimír Kovalík, Mária Lubojacká, Zdeňka Martiníková,
Hana Skřiňářová, Helena Starečková, Věra Teichmannová, Jiří Tomis, Anna Tomisová,
Irena Vlachová
Miroslav Augusta, Stanislav Augustin, Vlasta Drastichová, Anna Fritschová, Vlasta
Klapuchová, Marta Mohylová, Alois Pavlištík, Jiří Podešva
Terézia Gajdošová, Markéta Habustová, Rostislav Mach, Valerie Pěntáková,
František Vaněk
Pavel Pěnták

Všem jubilantům přejeme
jménem obecního úřadu pevné
zdraví, spokojenost a pohodu.

Informace ze základní školy, tentokráte na téma „Jak vidí naši školu samotní žáci“
Vážení čtenáři olbramického Zpravodaje,
v minulém čísle jsem si posteskla nad nelehkou situací v málotřídní škole. Obzvláště pak jsem se
snažila obhájit názor, že málotřídka je rovnocenná velké škole, a že mnohdy může nabídnout i více.
Důkazem vám snad poslouží názory našich nejstarších žáků, které vám níže předkládám.
Honza Dedek
Naše milá škola má vynikající výbavu a vynikající zaměstnance, učitele a ředitelku. Má čtyři učebny.
Škola je uprostřed vesnice jménem OLBRAMICE. Škola je velice hezká a děti, kterým nevadí učení,
ji mají velice rádi. Takže je tato škola super.
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Anička Peterková
Milí čtenáři, dovolte, abych vám představila naši školu Olbramice - Slunečnice. V tomto článku se
dozvíte, jak všechno ve škole probíhá, kdy co začíná, jak to chodí, takže něco jako prohlídka muzea,
ale my si prohlídneme školu, ne muzeum.
O naší škole se také říká pověst. Říká se, že kdysi na místě dnešní školy stál hrad, na kterém žil
lakomý a sobecký kníže. Pořád vybíral daně, peníze každému jen bral a bral, ale pořád mu to nestačilo.
Byl jako Otesánek, ale nebral vše, co se dalo jíst, ale vše, z čeho se dalo zbohatnout. Jednoho dne se
stala věc, která občany potěšila, ale knížete rozhodně ne. Knížete totiž odnesla černá, nikdo nevěděl,
kde je. Jako by se propadl do země, ale kníže se nepropadl, ale hrad ano. Po pár letech se nějací
odvážní lidé rozhodli hrad vykopat, najít peníze a všem vrátit, co jim patří. Ale marná sláva, všichni
odvážlivci utekli, protože když si v noci u hradu udělali tábořiště, přišla je postrašit bílá paní…
Když děti dojdou do školy o něco dřív, tak čekají nejprve ve školce a později přijde učitelský dohled
(základní školy, ne mateřské). Potom učitelský dohled odvede děti do tělocvičny, která je hned naproti
mateřské školky. V tělocvičně děti hrají vybíjenou (vybišu,vybijku).
Kája Ctibůrková
Dovolte mi, abych vám představila naši dobrou školu. Naše škola se od jiných škol trochu liší. Děti se
neučí jenom ze sešitů či učebnic, ale hrají přitom zábavné hry, ze kterých se i něco dozví a i naučí.
Tato zajímavá a úžasná škola je bohužel jen do 5. třídy. Našim chytrým páťákům se nechce pryč! Tato
škola nabízí pro děti i stravování a to jednou denně, ale pro mateřskou školu mají 3 denně stravování a
to s pitným režimem. Vaří tady moc dobře. Děti mají přístup k jídelnímu lístku, kde si přečtou, co je
dnes k obědu. Škola Olbramice nemá jen dobré jídlo, ale má i dobré a milé zaměstnance. Ředitelka
školy je Sylva Hrušková. V naší škole je 42 dětí. Naše škola má i svou pověst…
Naše škola je velmi dokonalá a máme ji rádi. MILUJEME ŠKOLU!!
Viktorka Budzelová
Vážení čtenáři, dovolte, abych vám představila naši školu. Jenom tak stručně, naše škola má 3 patra.
A jdeme na to, jak se tady učí atd. Tahle škola není obyčejná jako ostatní školy. Je jiná. A to tak, že
žákům se tady hodně líbí a tím můžu říct, že mě taky. Učí se tady jako, no, lépe řečeno - škola hrou.
Hrajeme různé hry. Zaměstnanci školy jsou taky hodní. Je tady 42 dětí. Vždycky v nějakém měsíci, je
nějaké téma. Teď máme PŘÍRODU. Bavíme se o CHKO a NP(chráněné krajinné oblasti a národní
parky). V květnu na Den matek si děti a učitelé připraví besídku.
Pepi Nerudová
Vážení čtenáři, dnes vám představím školu Olbramice. Jsem tu už pátým rokem a pořád sem s velkou
chutí chodím. Naše škola se trochu liší od ostatních, ovšem jenom v dobrém. Žáci jsou tu velmi
spokojení, a když si už zoufají, vždy se najde někdo, kdo pomůže. Ráno, když přijdete brzy, si můžete
zahrát vybíjenou nebo si jen tak hrát ve školce. U nás ve škole platí jedno nejdůležitější pravidlo škola hrou. To jen tak, abyste se pak nedivili, že v hodině hrajeme hry, kterými se jak učíme, tak se i
pobavíme.
No, ale vás asi zajímají i jiné věci než jen učení. Takže obědy jsou zdravé, obsahují jak luštěniny, tak i
ryby, maso, brambory, saláty. A jestli si tohle čte i dítě, tak nemusí zoufat, najdou se tu i pro nás jídla
dobrá, například nepálivá mexická pánev, řízek i mnoho dalšího.
Terezka Mlčochová
Vážení čtenáři, tento článek je zaměřen na Základní školu v Olbramicích. Chci vám ukázat jak to tady
chodí, ale z pohledu žáka. Připravila jsem si pro vás pár otázek a odpovědí ohledně této školy.
Jak to tady chodí?
Každé pondělí a čtvrtek, před tím než se žáci rozejdou do tříd, probíhá dole vybíjená.
Po vybíjené žáci odcházejí do tříd, kde jim za 10 min. začíná vyučovací hodina . Svačinkova přestávka
začíná v 8:30 .Na chodbě je vždy nějaká malá svačinka, jako například jablko, hruška a někdy i
lupínky s mlékem .V 11:25 jdeme na oběd.
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Jsou obědy zdravé?
Jo, někdy až moc, ale nemyslete si, že tady je vždy něco zdravého, samozřejmě, že tady jsou jídla
převážně zdravá, ale taky je tady občas smažený řízek, buchtičky s krémem a někdy i nějaký
moučník.
Jsou učitelé hodní?
Samozřejmě jsou hodní (někdy i moc). Pokud je nějaký problém, vyřeší to v klidu.
Byl nějaký problém, který učitelé nevyřešili?
Ne, nebyl (alespoň o tom nevím). Do této školy chodím už 5 let a vždy se vše vyřešilo.
Za ZŠ Olbramice Mgr. Sylva Bártová a Mgr. Jana Kuncková

INZERCE

Zájemci o inzerci se mohou obracet na e-mailovou adresu petra.teichmannova@obecolbramice.cz,
nebo na telefonním čísle obecního úřadu 556 420 676.
Platný ceník komerční inzerce najdete na webových stránkách obce v sekci Zpravodaj.
Soukromá blahopřání, poděkování či vzpomínky poskytujeme jako službu občanům zdarma.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA OLBRAMICE

A máme jaro. Sněženky a bledule už pomalu odkvétají, ale na loukách a v zahradách kvetou petrklíče,
sasanky, podběly…jaro je v plném proudu.
Zima nám utekla jako voda. Byla to sice taková zima nezima, ale v době, kdy jsme s dětmi jezdili
na lyžařský kurz, nám panovala opravdu krásná zima – mrzlo a sněžilo, a tak jsme si to s dětmi
na sjezdovce u Poruby užili.
Letošní plesová sezóna byla velmi krátká a velikonoční svátky jsme přivítali už nyní v březnu. S dětmi
ve školce jsme si vyrobili velikonoční výzdobu a také upekli velikonočního beránka. Opravdu se nám
povedl a výborně chutnal.
V nejbližší době se budeme s dětmi seznamovat s různými řemesly. Jsme rádi, že i letos máme
přislíbenou návštěvu ve stolařské dílně pana Budzela. Do knihovny nás zve paní Ješková. Vždy nám
připraví krásné dopoledne s knihami, pohádkami, říkadly…Určitě se půjdeme podívat na nějakou
domácí farmu. Také dobrovolní hasiči nás zvou do hasičárny, kde dětem předvedou, jak jsou
připravení na výjezd a děti si mohou na hasiče zahrát.
Všem moc děkujeme, že můžeme nahlédnout pod pokličku těchto povolání. Pokud nás budou chtít
pozvat další řemeslníci, rádi se přijdeme podívat.
Školní rok nám plyne jako voda a opět budeme mít zápis do školky. Těšíme se na všechny zájemce.
I v letošním školním roce budou vydána kritéria, podle kterých budou děti do MŠ přijímány.
Za MŠ Alžběta Kozelská
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PRO SPORTUCHTIVÉ

6. ročník Jistebnického vodohospodářského půlmaratonu

Termín: sobota 21. 5. 2016
Délky závodů:
• 3, 6 km - běh Galerijní ulicí
• 11, 070 km - čtvrtmaraton
• 21, 097 km - půlmaratón
• 42, 195 km - maraton
+ od 10.00 h dětská olympiáda s následným zábavným programem
+ večerní afterparty s fajnou ostravskou kapelou SOVA BAND
Zvýhodněné startovné pro včas přihlášené teenegery (do 19let) je 50 Kč.
Přihlas se včas i Ty na: www.vh-pulmaraton.cz
Martin Otto, hlavní pořadatel
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI - SLUNEČNICE

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI – KLUB DŮCHODCŮ
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI – SDH
Předání vyznamenání
Dne 22. 1. 2016 proběhla v naší hasičské zbrojnici Valná hromada našeho sboru. Této slavnostní akce
se zúčastnilo přes 30 členů. Kromě obvyklých záležitostí jsme letos měli na programu jeden speciální
bod – předání vyznamenání.
Již loni na jaře jsme začali sbírat informace o životě a činech některých našich členů a to nejenom
v hasičském hnutí. Následně jsme sepsali žádosti a odeslali je na okresní sdružení hasičů v Novém
Jičíně. Jelikož byly žádosti kvalitně zpracovány a o činech těchto osob není pochyb, byly nám
výkonným výborem okresního sdružení schváleny.
A kdo tedy jsou naši vyznamenaní? Medaili za zásluhy obdrželi bývalí starostové sboru pan Arnošt
Fritch a Jiří Teichmann a dlouholetý velitel naší jednotky pan Stanislav Bílek. Chtěl bych jim tímto
ještě jednou poděkovat za dlouholetou a poctivou práci v našem sboru a popřát jim všechno nejlepší
do dalších let.

Ocenění hasiči (zleva): Stanislav Bílek, Arnošt Fritsch, Jiří Teichmann

Nový dopravní automobil pro naše hasiče
Dne 24. 2. 2016 Jaromír Horsinka přijal z rukou zástupců společnosti ČEZ Energetické služby
a.s. klíče od dopravního automobilu Peugeot Boxer – staré polepy budou nahrazeny novými –
HASIČI OLBRAMICE.
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Olbramiční hasiči letos získali nový oblek proti bodavému hmyzu tzv. "SRŠEŇ". Zatím jej
odzkoušeli pouze naši mladí hasiči, ale již nyní bychom vás chtěli informovat, že v případě
potřeby a nebezpečí z přítomnosti bodavého hmyzu plynoucího jsme schopni zasáhnout kontaktujte přímo vedoucího naší zásahové jednotky Ondřeje Bulavu na telefonním
čísle 602 213 492, nebo obecní úřad 556 420 676.

FOTBALISTI V NOVÉM – DĚKUJEME!
MUŽI V NOVÉM ZÁZEMÍ ZAČALI JARO VÍTĚZNĚ!
V prvním jarním kole naší pralesní ligy „ukopali“ naši muži cenné vítězství 2:1 s Bravinným. Cesta
k němu však nebyla vůbec jednoduchá. Přítomnost významných osobností z oblasti sportu
a společenského života svazovaly chlapcům ruce i nohy. Nervozita byly patrná už před zápasem. Moc
chtěli vyhrát. Vítězstvím chtěli poděkovat všem, kteří se na myšlence vybudování nového zázemí
podíleli. A terén taky naší tradiční kombinační hře nebyl příliš nakloněn. I když pár fotbalových
okamžiků pozorné oko diváka spatřit mohlo, na hřišti vyhrávala bojovnost a vůle.
S tou se naši chlapci seznámili během tvrdé zimní přípravy. Tělocvičny, výběhy po okolí, bazény,
posilovny, přípravné zápasy. Na umělce v Těškovicích jich proběhlo možná víc než dost.
S Budišovicemi jsme nezačali dobře (3:4), o týden později nás převálcoval Rychvald (3:7), vítězné
tažení jsme začali s Kyjovicemi (4:2), pokračovali s Bravanticemi (5:1), zastavila nás až Hrabová
(2:5). Pořádnou lekci jsme však dostali v Jistebníku, kde nás „staří páni“ (to se jim jen tak říká, bo už
jsou trochu starší…) porazili 4:2. Možná si říkáte, že nic moc? Ale mužstvo se v těžkých zápasech
zocelilo a v důležitém prvním domácím mistrovském zápase přesvědčilo o své vnitřní síle.
Třetí místo po podzimní části sluší. Před námi jsou jen Mankovice (nešťastná domácí porážka 2:3)
a s pětibodovým náskokem Bílov (nešťastná venkovní porážka 1:4). Máme však vyšší cíle. Podařilo se
nám mužstvo stabilizovat, kádr citlivě doplnit tak, abychom jaro odehráli bez „černochů“ („černoch“ =
hráč jiného než Olbramického původu, myšleno administrativně…pozn. redakce).
Přišli: brankář Lukáš Pater (Hlučín, někdy Olbramice, má zkušenosti z branky hokejové a florbalové),
Ivo Dobeš (Josefovice, hostování z Bílovce, zkušenosti z fotbalu), Petr Šablatura (hostování
z Klimkovic, taky fotbal…), Matěj Glombica (stejně jak Petr Šablatura), Petr Gromtovič (ze SPŠ
stavební, 2. ročník už potřetí, jinak Brušperk), dále jsme prodloužili už poněkolikáté hostování
z Klimkovic našim Vencovi Hurníkovi a Hanysovi Vaňkovi.
Vrátili se: Renda Ditrich (hostování Klimkovice).
Během zimy nás opustili: Marian Barčuk (z rodinných důvodů) a Nikola Machů (z neznámých
důvodů), Lukáš Kovařík (ze zdravotních důvodů), Radim Kornel a Jiří Brokeš (oba hostování
z Třebovic – zatím se neozvali…)
Neopustili nás a neopustí: Dan Šorf (kapitán), Aleš Vaněk (asistent asistenta), Radim Břežný
(asistent), Tomáš Bernady, Maro Ctibůrek, Honza Homola, Petr Nohel, Župan, Petr Šorf, Radek
Gelnar, Michal Zbořil, Petr Zbořil (všichni méně významné funkce), Martin Anlauf (nejdůležitější
funkce).
V hledáčku trenéra se objevují pro příští soutěžní ročník ještě dvě jména. Pokud se podaří, budou pro
mužstvo posilami.
Dne 13. 8 2016 proběhne na našem hřišti turnaj pořádaný k slavnostnímu otevření nového zázemí.
Pozvanými týmy jsou Olbramice, Zbyslavice, Bravantice, Klimkovice, Baník Ostrava…
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foto: příprava domácího týmu před prvním zápasem v novém zázemí

A CO NÁS NA JAŘE ČEKÁ?
ROZPIS III. TŘÍDA STARŠÍ PŘÍPRAVKA SK. B JARO 2015/2016
DATUM
24. 4. NE
26. 4. ÚT
3. 5. ÚT
13. 5. PÁ
17. 5. ÚT
27. 5. PÁ
31. 5. ÚT
7. 6. ÚT

ČAS
12:30
16:30

16:30
17:00

DOMÁCÍ
DĚRNÉ

OLBRAMICE
OLBRAMICE
ŽILINA
OLBRAMICE
JAKUBČOVICE
OLBRAMICE
OLBRAMICE

16:30
17:00
16:30
17:00
(požádána změna termínu na 24. 5. úterý)
8. 6. ST 17:00
KUNÍN

HOSTÉ
OLBRAMICE
LIBHOŠŤ
SUCHDOL n. O.
OLBRAMICE

BÍLOV
OLBRAMICE
JESENÍK
PUSTĚJOV
OLBRAMICE

ROZPIS „PRALES“ IV. TŘÍDA SK. B JARO 2015/2016 - MUŽI
DATUM
10. 4. NE
16. 4. SO
23. 4. SO
1. 5. NE
8. 5. NE
15. 5. NE
22. 5. NE
28. 5. SO
4. 6. SO

ČAS
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
15:00

17:00
17:00
17:00

DOMÁCÍ
OLBRAMICE
MANKOVICE
LUBOJATY
OLBRAMICE
OLBRAMICE
JAKUBČOVICE B
OLBRAMICE
KUJAVY
HEŘMANICE

HOSTÉ
BRAVINNÉ
OLBRAMICE
OLBRAMICE
DĚRNÉ
BÍLOV
OLBRAMICE
HLADKÉ ŽIVOTICE
OLBRAMICE
OLBRAMICE
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PŘÍPRAVKA ZAČNE MISTRÁKY JIŽ BRZY…
I naši malí, i ti už trochu větší v zimě nebyli jen na PC. Trénovali v tělocvičně naší školy, objeli pár
turnajů v okolí, sehráli několik přípravných zápasů. Vyrovnané zápasy byly zejména v oblíbeném
Bílovci. Tam si zahráli „veloši“ i „maloši“. Největším úspěchem bylo jednoznačně druhé místo na
turnaji v Dolní Lhotě.
Od tohoto týdne už trénujeme v plné síle na našem travnatém hřišti s novým zázemím. To si
pochvalují nejen naši muži, ale i naši malí i ti už trochu větší. Zejména pak rodiče, případně jejich
rodiče.
I v této kategorii se nám ve spolupráci se Zbyslavicemi podařilo během několika let kádr stabilizovat.
K základním stavebním kamenům patří Kája Ctibůrková, Jonáš Břežný, Vladan Hoš, Adam Forro,
Petr Bláha (všichni Olbramice), Jan Lazecký, David Bárta, Dominik Kubeš, Matouš Kubeš, Michal
Pavlík (všichni Zbyslavice). Na soupisce dále jsou a občas se na hřišti ukážou Olbramičtí Max
Kovalík a Robin Peterek, posilami brzy budou „malošci“ Barbora Chrápková a Dalibor Radvanský
z Bítova. V zimě nás opustila Anna Peterková. Naštěstí je zde známá zbyslavická líheň. Alex Jurčaga,
Adam Kovařčík, André Bárta, Adam Kubeš, Marek Kubeš, Nikodém Lorek jsou zárukou
a perspektivou do budoucna. A když může, pomůže Kikin Ctibůrek (Olbramice, Bílovec).
Tréninky probíhají na hřišti v Olbramicích každé úterý od 16 hodin. Tak si přijď taky zahrát!
Dne 21.5 2016 proběhne na našem hřišti turnaj přípravek starších („veloši“) a předpřípravek
(„maloši“). Pozvanými mužstvy jsou Olbramice, Zbyslavice, Bílovec, Klimkovice, Studénka, Polanka,
Dolní Lhota, Vítkovice…

foto: zimní příprava přípravky v tělocvičně ZŠ
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DÍKY ZA DALŠÍ JARO
Tak Vám nepíšu žádnou novinu, ale dobře se to píše. Dorazilo jaro! Hurá! Dorazilo i do naší vesnice,
tož Tě jaro u nás v Olbramicích pěkně vítáme a pěkně si to tady s námi užij! Krom toho, že jsi nám
přineslo více sluníčka a modrého nebe a tepla, Ti děkujeme i za to, že nám na zahrádkách zase jako
každý rok vykvetl zlatý déšť, sněženky, čemeřice, ocúny, bledulky , narcisy a jiné kytičky. A když nás
příroda takhle inspirovala, vytáhli jsme i my košťata, kbelíky a zametli ošklivou posypovou škváru,
očistili ploty, vyhodili z našich domů všechno nepotřebné a zbytečné a vyzdobili své vchody jarní
dekorací. A hned je svět krásnější.
Navíc, jaro umí ještě i jiná kouzla. Sluneční paprsky v našem těle spouštějí ty nejzajímavější
chemické procesy, cítíme se spokojeněji a jsme méně agresivní. Většina lidí považuje jaro za
nejkrásnější období roku, které přímo podněcuje k pozitivním životním změnám. Cítíme potřebu více
chodit do přírody, do lesa, kde po zimě načerpáváme novou energii, kde se zklidňujeme, a pak
nepodléháme tolik stresu. Jakékoli stresy a negativní emoce poškozují zdraví a kazí radost ze života. A
to je vždycky obrovská škoda, hlavně teď na jaře. A protože jaro přichází tak jako spousta dobrých
věcí jen jednou za rok, užijme si ho.
Navíc toto jaro přišlo zase dřív než jiné roky. Na naší zahradě to poznáme i podle toho, že se rok co
rok vrací naše rodinka čermáčků. Správně jde o rehka zahradního, ale k tomu roztomilému
společenskému ptáčkovi, co před námi pořád podřepuje a poletuje kolem nás různě po zahradě, více
sluší název čermáček. Je nám pořád záhadou, jak takový malinký tvoreček zvládne dalekou náročnou
cestu někde z Afriky přes moře, aby se vrátil zrovna do té budky na naší zahradě, kde loni vyvedl své
mladé. A určitě mnozí zaregistrovali i to, že se u nás v Olbramicích chtěl usadit čáp. Před třemi týdny
o jednom víkendu jsme ho tak pozorovali, pořád nad námi kroužil, poseděl na jednom sloupu (viz
foto), sondoval situaci, přemýšlel, no ale nakonec se rozhodl odletět. Možná někdy příští roky se u nás
usídlí natrvalo.
Rozhodněme se tedy, že toto jaro i léto si užijeme ještě ve větší radosti a pohodě než rok předtím a
vůbec si nebudeme kazit náladu jen kvůli tomu, že v poslední době se k nám celkově dostávají spíše ty
horší zprávy. A pojďme si dělat radosti, nejenom sobě, ale i druhým. Protože ono celkem nezáleží
na tom, co se děje. Záleží na tom, co uděláme my.
Přeji Vám, ať do nových slunečných dnů, které máme před sebou, (a je jich hodně), všichni vykročíme
šťastně a radostně.
Daniela Bártová

Mějme rádi naše mazlíky
Nedá mi se nezmínit o rok co rok se opakujícím problému s výskytem nově narozených koťat, která se
spolu se svými kočičími mámami celou zimu snažila přežít, jak se dalo. Vím, že kočky toulající se po
polích, okolí, cizích zahradách, prostě ke koloritu české vesnice patří. Je ale rozdíl, jestli mi zahradou
procházejí zdravé ošetřované vykastrované kočky, s obojkem proti klíšťatům a blechám, o kterých
vím, že mají zodpovědného majitele. Anebo mi na zahradu chodí kočky hladové, zubožené, očividně
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nemocné, které nepatří nikomu a jsou tak vyplašené, že je na nich vidět, že jim lidé spíše ubližují,
třebas do nich i kopou nebo po nich házejí kamenem. Je mi těch tvorů prostě hrozně líto, a vím, že
v naší obci je více takových „citlivek“, jako jsem já.
Nemohu nezmínit, že se po zimě objevil v naší vesnici kočičí AIDS, možná i jiné nákazy, které jsou
vysoce nakažlivé a i naše řádně ošetřené kočky mohou všechny ty virózy dostat, třebas po kousnutí
nakaženou kočkou. Nechci vám teď na jaře kazit náladu, protože vím, že většina lidí v naší obci se ke
svým mazlíkům chová zodpovědně. Ale za problémy, který sebou nesou nemocné kočky, ta zvířata
nemohou. Za ty mohou nezodpovědní majitelé. Přitom je to tak jednoduché! Kdo zvíře nechce a kdo
zvířata nemá rád, ať si je nepořizuje. A pokud si už někdo psa nebo kočku pořídí, mějte je rádi
a zařiďte pro ně všechno doporučované veterinární ošetření, i kastraci. Pak se nebudou kočky
nekontrolovaně a nechtěně množit a přenášet zrovna třebas AIDS na další pokolení koček. Tomu se dá
předejít, ale je to na nás. Ty kočky to pro sebe neudělají.
Máme tady perfektně vypracovaný systém, který skvěle pracuje v případě, že se lidem ztratí pes.
Zrovna včera přišla šťastná zpráva, že pejsek, kterého rodina z Klimkovic hledala, se našel. Ono totiž
se ne nadarmo říká, že kultura národa se pozná nejenom podle záchoda, ale i podle toho, jak se
chováme ke zvířatům.
Daniela Bártová

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 nebo bankovním převodem na účet obce
176 477 4369/0800 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno majitele psa).
Sazby platné od 1. 1. 2015:
Za prvního psa
2. a každý další pes téhož držitele
První pes – poživatel starobního, invalidního důchodu jako jediného zdroje příjmu, sirotek
2. pes – poživatel starobního, invalidního důchodu jako jediného zdroje příjmu, sirotek

120,180,60,120,-

Hromadné očkování psů proti vzteklině se uskuteční v pátek 13. 5. 2016 od 17 do 17:30 hodin
u olbramického obecního úřadu. Cena za psa činí 100,- Kč.
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: 31. 4. 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.
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