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ZPRAVODAJ 

OBCE OLBRAMICE 

1/2018                                                                             duben 2018 
 

SLOVO STAROSTY 

 

Vážení spoluobčané, 

 

zima, a s ní spojené nepříjemnosti, je snad již definitivně za námi a postupně tedy přecházíme do 

jarních a veskrze příjemnějších dnů. Dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s těmi největšími, ale  

snad také nejzajímavějšími akcemi, které nás v následujících měsících čekají. 

 

Jak jste se již mnozí dozvěděli ze zprávy, kterou OÚ zaslal na Vaše mailové adresy, probíhá v sále 

našeho KD výstava vítězných prací studentů Fakulty umění Katedry sochařství Ostravské univerzity 

na téma Pomník obětem válek v Olbramicích. Myšlenka na stavbu takového pomníku je už poměrně 

dost stará, začali jsme se jí zabývat ještě s 1. místostarostou  Ing. Horsinkou. Prvotní byl nápad 

vybudovat na starém podstavci u kostela kopii sochy, která tam byla postavena jako památník obětem 

1. světové války, a která byla po skončení 2. světové války zničena. Toto řešení nám bylo nakonec 

odborníky rozmluveno, jednak prostranství před kostelem již nevypadá jak před sto lety  

a jednak pro značnou finanční náročnost a nejistý výsledek celé této akce. Proto jsme přivítali nabídku 

vedoucího Katedry sochařství p. Doc. Koléška, zda bychom pro studenty nevyhlásili soutěž na 

ročníkovou práci spojenou z naší strany s minimální odměnou. Zadání bylo jednoduché: památník, 

který poukáže na hrůzy a nesmyslnost válek – dílo do max. ceny 300 000 Kč a umístění v našem 

„parčíku“. Chtěl bych Vás tedy tímto vyzvat, abyste se do 4. 5. 2018 přišli podívat v úředních 

hodinách do našeho KD a prohlédli si tvorbu naší nové sochařské generace. Vítězný návrh pak vybere 

komise složená z odborníků, pamětníků i veřejnosti vedená Ing. Horsinkou. 

 

Stejně tak jako v loňském roce, i v tom letošním jsme byli úspěšní a podařilo se nám získat dotaci 

z Programu obnovy venkova MSK ve výši 400.000,-Kč. Oproti loňskému roku, kdy jsme dotaci 

použili na stavbu plotu okolo naší školy, tedy pro naše nejmenší, tu letošní bychom chtěli využít 

naopak hlavně pro naše nejstarší spoluobčany a také pro tělesně handicapované. Přestože tato dotace 

činí pouhých cca 20% celkových nákladů, zastupitelé se rozhodli, že dotaci přijmou, a pokud všechno 

na úřadech dobře dopadne, bude na podzim tohoto roku stát u kulturního domu zcela nový výtah, který 

tak zpřístupní starším a méně pohyblivým občanům veškeré kulturní a společenské akce  konající se 

v sále KD. 

                   

Na úřadě v Bílovci nečeká na stavební povolení jenom výtah u KD, ale také projektová dokumentace 

na největší letošní investiční akci, kterou by měla být přístavba nových prostor pro naši mateřskou 

školu. Na potřebu nejen modernizovat, ale hlavně zvětšit prostor pro hraní i pro pracovní činnosti 

našich nejmenších, nás přivedla teprve poměrně negativní zpráva a závěry České školní inspekce, 

která prováděla v naší ZŠ a MŠ kontrolu. Protože zpočátku nebyla většina zastupitelů této myšlence 

nakloněna („vždyť dosud jim to stačilo, naše děti tam také chodily a nijak jsme si nestěžovali ….“ 

atd.), proběhla na úřadě schůzka za účasti zastupitelů obce, zástupců ZŠ a MŠ a také zástupců rodičů. 

Výsledkem tohoto setkání byla shoda zastupitelů na tom, že se obec nachází v dobré finanční situaci a 

je tedy  za této situace její povinností vybudovat pro naše předškoláky takové prostředí, které bude 

poplatné dnešní době a bude tak odpovídat současným výukovým trendům. 

V současné době netrpělivě očekáváme vyhlášení výsledků ještě dvou dotačních titulů, do kterých 

jsme podali žádosti. Jednak je to žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, kde jsme byli 
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v loňském roce úspěšní. Pokud tedy uspějeme i letos, vybudujeme za tyto peníze nové workoutové 

hřiště v areálu naší TJ Olbramice. Toto hřiště by pak mělo sloužit nejen k tréninku našich fotbalistů, 

ale všem sportovním nadšencům z Olbramic. Druhou žádost jsme opětovně podali na SFDI, kde 

žádáme o dotaci na výstavbu autobusových zálivů a zastávek na Kamenci.  O tuto dotaci jsme  žádali 

již v loňském roce a bohužel jsme byli neúspěšní. Nyní jsme tedy v žádosti i v projektové 

dokumentaci odstranili všechny nedostatky, které nám byly vytčeny, a tak jedinou překážkou 

v úspěchu by teď mohl být snad už jen malý počet obyvatel Kamence, který byl  jedním z důležitých 

kritérií. 

 

Závěrem mi dovolte, abych Vás již nyní a s velikým předstihem pozval na naši tradiční 

Bartolomějskou pouť, která se bude konat 25. 8. 2018. Program je již nyní připraven, účinkující  

objednáni a smlouvy s nimi podepsány. Zbývá nám tedy jediné, objednat hezké počasí, abychom si 

tuto největší kulturní akci v obci všichni společně užili. 

 

 

Ing. Ladislav Bárta - starosta 

 

 

 
 

 I díky dotaci 300.000,- Kč z  programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 

2017 máme kolem školy zbrusu nový plot. 
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STATISTIKA EVIDENCE OBYVATEL OBCE OLBRAMICE KE DNI 1. 1. 2018  

 

muži Muži 15+ Ženy Ženy 15+ Celkem 

občané 

EU 

muži 

EU ženy Celkem 

obyvatelé 

355 307 340 283 695 6 1 702 

 

V roce 2017 se narodilo 7 dětí. K trvalému pobytu v naší obci se přihlásilo 33 nových občanů.  

Ty, kteří chtěli, jsme přivítali na Bartolomějském dni obce 26. 8. 2017. Zemřelo 6 osob a odhlásilo se 

8 občanů. 

 

 

Vítáme nové občánky:  

 

Matěje Švarce a Sofii Milotovou. 

 
 

 

 

 

JUBILANTI V ROCE 2018 

 

60 let Mohylová Danuše, Fešarová Dana, Svoboda František, Fojta Zdeněk, Hodulová Hana, 

Kučera Jan, Chocholatá Dana, Kovařík Jiří  

65 let Bártová Daniela, Plíhalová Tamara, Chocholatý Petr, Stareček Lubomír, Guňková Jana, 

Štramberská Zdenka, Nedbálková Marie, Cibulková Vlasta, Lacinová Jarmila, 

Kochaníčková Milena 

70 let Damovská Helena, Skřinář Vladimír, Vaňková Anna, Augustinová Jarmila, Galiová Anna, 

Pavlištíková Věra, Nitscheová Jindřiška, Ševčíková Hana, Teichmann Jiří 

75 let Majdyšová Eva, Schubertová Helena, Drastich Jan, Ulmannová Jarmila, Kučerová 

Zdeňka, Ševčík Boris, Czepka Arnošt, Volný Jan 

80 let Bulava Augustin, Grapa Jozef, Rattmanová Vilma, Konarská Marie 

85 let Lubojacký Emil 

90 let Juřinová Vlasta, Cron Jan 

 

 

 

 

 

Všem jubilantům přejeme 

jménem obecního úřadu pevné 

zdraví, spokojenost a pohodu. 
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ZA OKNY NAŠÍ ŠKOLY – OHLÉDNUTÍ ZA ÚNOREM 

 

Jaký byl únor v naší škole? Pro mnohé z Vás mohl být obyčejným, pro někoho náročným, 

rychle plynoucím nebo, stejně jako pro mne, velmi zajímavým. S žáky naší olbramické 

školičky jsme se totiž vydali na dobrodružnou cestu do vesmíru! Během této cesty jsme 

poznali mnoho nových informací o Sluneční soustavě a na každé z jejích planet jsme si 

udělali malý průzkum. Celý projekt byl zakončen návštěvou ostravského planetária, kde si 

žáci mohli vyzkoušet např. jak se chodí na Měsíci. 

Zkušení astronauti ze čtvrtého a pátého ročníku měli možnost zamyslet se nad tím, kdo ze 

spolužáků je či není vhodný pro jejich vesmírný tým. Svůj výběr dokázali obhájit a velice 

hezky popsali klady i zápory jak svých spolužáků, tak i své vlastní. Byla jsem mile 

překvapena, jelikož se ukázalo, že každý žák má týmu co nabídnout. Naši malí astronauti jsou 

podle tohoto průzkumu přátelští, dokážou pomoci a poradit v nouzi, také je mezi nimi mnoho 

vtipálků a chytrých hlaviček. 

Dokonce se našli i tací, kteří si troufli na hodnocení samotného „pilota“ – své paní učitelky. 

V jejich očích je „pilot“ velmi hodný, chytrý a obětavý, a přestože občas vystupuje přísně, 

učení s ním je zábavné a zajímavé. Tímto chci poděkovat každému z nich, jelikož mi udělali 

opravdovou radost. 

Je velice hezké, že jsem mohla svou učitelskou praxi začít zrovna na této škole, s tímto 

učitelským sborem a mezi tak úžasnými dětmi! Děkuji všem zaměstnancům a žákům za 

přijetí, a můj dík patří i Vám rodičům, kteří se mnou v mých začátcích máte trpělivost . 

 

Lucie Matznerová 
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INZERCE, OZNÁMENÍ, AKCE 

 

  
 

 
 

 

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. 

mailto:petra.teichmannova@obecolbramice.cz
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ZE ŽIVOTA V OBCI – DĚKOVACÍ OKÉNKO 

 

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat panu Alexandru Skácelovi, kterému Český červený kříž 

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

 
Velmi oceňujeme jeho hluboce lidský postoj, který si jistě zaslouží následování. 

 
 

VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY 

 
Již třetím rokem se zapojujeme do Vesnických sportovních her. Máme za sebou soutěže ve slalomu na 

lyžích, plavání, badminton a kuželky. Zatím jsme na 9. místě, ale doufáme v lepší zítřky a stále platí, 

že přivítáme sportovce z řad občanů Olbramic, kteří by rádi svou obec reprezentovali v následujících 

disciplínách: 

 

28.  4. Běh Dolní Lhota 

02.  6. Volejbal Krásné Pole 

09.  6. Nohejbal Horní Lhota 

15.  9. Lukostřelba Velká Polom 

22.  9. Požární útok Dolní Lhota 

06. 10. MTB Plesná 

20. 10. Střelba ze vzduchovky Zbyslavice 

24. 11. Sálová kopaná Polanka 

 

 

Přidáte se? Zájemci, hlaste se do zpráv na 

facebookovém profilu Obec Olbramice,  

či na tel. čísle 724 183 327 a pomozte své 

vesnici překonat loňské konečné 8. místo.  
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ZE ŽIVOTA SPOLKU DŮCHODCŮ 

 

…a léta běží a nikdo z nás je nedokáže zastavit. Toho jsme si v klubu seniorů všichni vědomi. Tak 

jsme se dohodli tento běh života alespoň trochu přibrzdit a opět se všichni sejít začátkem března po 

studeném a nepříjemném konci letošní zimy v pěkné restauraci Pod kaštany.  

U teplem sálajícího krbu jsme pak poblahopřáli našim ženám a manželkám k jejich mezinárodnímu 

svátku žen.  

Ve svém středu jsme přivítali jubilantku a čestnou členku našeho klubu paní učitelku Jožinku 

Dluhošovou z Polanky. Dožívá se úctyhodného věku 90 let, její životní optimismus, nadšení a chuť do 

života jí můžeme všichni jen závidět. Ani se věřit nechce, že všechna zranění a neduhy si sama či 

s pomocí léčitelů během let vyléčila bylinkami a mastičkami a dosud nenavštívila žádnou nemocnici 

ani lékaře. 

Učila nás na měšťance v Klimkovicích, naše děti pak na základní škole v Olbramicích, kde zastávala 

v letech 1972 – 1984 funkci ředitelky. Zapojila se plně do života v obci, léta vedla i obecní kroniku. 

Dodnes doučuje studenty cizí jazyky, je stále plná elánu. Za to vše jsme jí poděkovali a poblahopřáli 

k jubileu. Děvčata jí zazpívala naše krásné lidové písně, zazněly i verše, které má paní učitelka tak 

ráda a kterými stále obšťastňuje při blahopřáních během roku své přátele a známé. 

 

My všichni přejem nejvíce 

zdravíčko naší Jožince 

a odmítáme všechny jobovky, 

štěstí a zdraví přejem do stovky! 

 

Na vskutku vydařené oslavě nebylo nic ponecháno náhodě. Po celou dobu byl přítomen erudovaný 

lékař MUDr. PUDR Jiří Vaněk, který přísně dohlížel na skladbu podávaných pokrmů a nápojů. 

Postupně jubilantce a všem ženám přeměřil zdarma krevní tlak a určil optimální dávky alkoholu (po 

kapkách v jakémkoliv množství) k léčbě sklerózy, nespavosti, blbé náladě a padoucnici. Zkrátka – 

oslava se moc vydařila a nám se snad na pár hodin ve vzpomínkách podařilo zastavit čas! 

 

Alois Vaněk 
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI – SDH MLADÍ HASIČI 

 
Dlouhá zima nám pomalu končí a je nejvyšší čas se připravit na letošní ligu Floriánek cup 2018. 

Vždyť první závody nás čekají již 28. dubna.  

Co jsme dělali během zimního období? Setkávali jsme se v místní hasičárně, kde jsme se připravovali 

na nadcházející sezónu. V únoru jsme navštívili profesionální kolegy - hasiče v Ostravě. Prohlídku 

jsme si velice užili a mohli dokonce vyzkoušet i hasičskou výstroj a vybavení. Exkurze velice zaujala 

nejen děti, ale i rodiče, kteří nás doprovázeli a vypomohli s logistikou. Mohli jsme nahlédnout do 

zázemí hasičské zbrojnice a jejího vybavení. V souvislosti se zaměřením navštívené stanice na práci 

ve výškách nás zaujala také tělocvična propojená s nemalou lezeckou stěnou, na které hasiči trénují 

svou fyzickou zdatnost. Také jsme doslova „prolezli“ zásahové vozidlo Mercedes Econic, usedli za 

volant, užili si pohled velitele vozu či osádky hasičů. 

 

 
 

Liga Floriánek cup 2018 pro nás začíná, jak již bylo zmíněno, 28.dubna v Lubině. V této sezóně máme 

k dispozici dvě družstva v obou kategoriích, a to mladší a starší žáci. V zimní pauze jsme, hlavně díky 

podpoře obce, nakoupili některé nové vybavení jako např. savici, která je vybavená ložiskovým 

šroubením, dvě sportovní proudnice a opravili jsme rozdělovač. Již se velmi těšíme na objednanou 

další sadu dresů, které budou na přání našich mladých hasičů s jejich jmény. 

 

Kalendář soutěží ligy Floriánek cup 2018: 

28. 4. 2018  Lubina 

13. 5. 2018  Fulnek 

20. 5. 2018  Tísek 

02. 6. 2018  Výškovice 

23. 6. 2018  Frenštát pod Radhoštěm 

08. 9. 2018  Lubojaty 

15. 9. 2018  Mniší 

22. 9. 2018  Bílovec 
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Kromě ligy Floriánek cup 2018 se budeme účastnit i ostatních neligových souteží jako např. 

16. června ve Slatině a také bychom konečně rádi prolomili smůlu a uspěli v Klimkovicích. 

Přejme našim mladým hasičům mnoho zdaru a úspěchů v letošním roce při reprezentaci naší obce. 

Zásahová jednotka také pomalu doplňuje a modernizuje své vybavení. Doplnili jsme nové hadice 

a také kalové čerpadlo s drtičem hrubých nečistot. Toto čerpadlo slouží např. při odvodňování 

zatopených sklepů nebo ke snižování hladiny spodních vod apod. Pro letošní rok máme v plánu ještě 

pořídit elektrocentrálu. 

Co se týče kulturního programu v tomto roce: 

 30. dubna všechny srdečně zveme na druhý ročník Pálení čarodějnic. Tuto akci budeme opět  

           připravovat ve spolupráci s mateřskou a základní školou a obecním úřadem, 

 hasičská soutěž O pohár starosty obce Olbramice je naplánovaná na sobotu 30. června 2018, 

 jako každoročně se budou hasiči také účastnit Bartolomějského dne obce. 

 

Martin Forro 

 

 

 

CHLUBÍCÍ OKÉNKO 

 

 

 

Natálka už svůj nový vozík má, a to i díky vám, kteří jste kvůli němu běhali kolečka kolem 

fotbalového hřiště, či jinak přispěli. JEŠTĚ JEDNOU VÁM VŠEM MOOOC DĚKUJEME!!! 
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TJ OLBRAMICE FOTBAL – A ZASE TY PENALTY 

 

A zase ty penalty! A hned v prvnim mistraku. A doma. A s Bravanticema. Na co vam je kvalitni zimni 

připrava, když neumite kopat Penaltiho kopy. Branka velika jak krava a golman taki maly. A my 

netrefime branu anebo trefime golmana. Uplně naopak. Nechapu. Synci už od ledna makali. Začali na 

fejsu, pak v tělocvičně, přibyla posilovňa, i venkem sme se proběhli.  

 

A od unora už připravaky na umělce. Hned v tom prvnim sme uplně rozmetali Kyjovice. 4:3! A to 

bylo po plese! Synci z Kyjovic byli tak nasrani, že se na fotbal uplně vy…. (vykašlali). Už nehrajou. 

Ani připravaki ani mistraki. 

Pak nas tak trochu rozmetal Jistebnik. Naši mysleli, že přijede bečko. Taki že přijelo. Ale bylo dobre 

asi jak ačko. Si asi mysleli, že to tam spadne samo. Ale „Samo“ s nama nedojel. A taki to bylo po 

plese… 

 

Pak sme měli velke oči. Pozvali sme si Skotnicu. Okres. Vedou. My trojka. To je jiny level. A jestli 

postupi do kraje, tak to budou už dva levly. Než sme zjistili, že zapas začal, bylo to 0:5 a byl poločas. 

Zapasy pod světlama (i rožnutyma) nam moc nesvědči. Asi blbě vidime. No už sme to nevyrovnali… 

A bylo tentokrat před plesem. V zimě si nevyberete.  

 

Ale přišlo jaro. Plesy skončili. Sebevědomi nam spravili naši kamoši z Ostravy, keři si s nama chtěli 

zahrat. A pak remiza ze Zbyskama. A pak poslední připravny. Studenka. Zase okres. A my enem 

v deseti. A nasrani. Ale aspoň se chlapi nehadali, kery chce či kery nechce střidat. Tak sme vyhrali. 

A pak ten prvni mistrak. V kabině napěti jak před prvnim mistrakem. Hřiště připravene jak na 

moravskoslezsku ligu. Vertikutač jezdil tam a zpatky, sekačka doprava doleva, valec cyk cak. A pak 

jak na cypa (naschvál) přes noc chcalo. Trochu to čachtalo. No hrajem kurňa, sme řekli. Bo přes tyden 

se nesejdem. Bravantice su na jaře dobre. Kupili dvě posily z Bravinneho (bo Bravinne taki skončilo). 

Hladke to bylo jak margarin, měkke jak tvaroh. Dobry zapas, jezdilo se po prdeli. Remiza asi 

spravedliva. Ale ty penalty zase kurňa. Sebevědomi sme měli. Už zase nemame. Asi kupime 

psychologa.  

 

A pak druhy mistrak. Do Žiliny (u Noveho Jičina) nedělni dopoledni vylet (bez bab). Poločas 2:0 

vedeme. I dobře hrajeme. Až na poslednich 15 minut. To sme balon měli enem když sme ho mohli 

podat. Ale fajne počasi, slunko, teplo, lidi hodně. Na nas se chodi radi divat. Mame mlade synki.  

A pak druhi poločas. No počasi bylo pěkne. Nesme na kupaku, ale na hřišťu, křičim. Si někeři 

nevšimli. Naštěsti na lavce čtyři synci nadrženi jak na druhy mistrak. Vystřidame ty co su jak na 

kupaku a čumi po babach. No nakonec vyhravame 3:1. A vezeme tři body. 

 

No a třeti mistrak. Doma Přibor! Olbramice 700 lidi. Přibor 8500 lidi. A v tabulce skoro vedle sebe. 

No zase byli malem penalty. Malem. Cypata poslední minuta. Na lavce na střidani nikdo. Naši už 

nemožu. Fšeci su v laktatu. I golman je kysely. Makali cely zapas. Jezdili. I pěkne akce byly. Ale 

vítězny gol dať nemohli. Dali ho ti synci z Přibora. Aspoň nesu penalty… 

  

A v bufetu došlo pivo. A to je horši než ty naše penalty! 

 

ROZPIS – III. třída MUŽI JARO 2018 

 

29. 04. NE 16:30 OLBRAMICE - ŠTRAMBERK 

06. 05. NE 16:30 PETŘVALD B - OLBRAMICE 

13. 05. NE 16:30 OLBRAMICE - ŽENKLAVA 

19. 05. NE 16:00 BARTOŠOVICE - OLBRAMICE 

27. 05. NE 17:00 OLBRAMICE - BLUDOVICE 

02. 06. SO 15:00 BÍLOV - OLBRAMICE 

10. 06. NE 17:00 OLBRAMICE - ZBYSLAVICE 

16. 06. SO 17:00 VRAŽNÉ - OLBRAMICE 
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JARO 2018 – TABULKA MUŽI 

 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty - 

1 Bludovice  17 15 0 2 47:21 43 2 0 

2 Sedlnice  17 14 0 3 58:36 42 1 1 

3 Příbor  17 11 0 6 51:29 35 0 2 

4 Štramberk  17 11 0 6 51:32 33 1 1 

5 Olbramice  17 8 0 9 37:28 27 2 5 

6 Zbyslavice  16 10 0 6 42:41 27 3 0 

7 Bartošovice  17 8 0 9 32:45 23 2 1 

8 Žilina  17 7 0 10 51:43 22 1 2 

9 Mořkov B  17 8 0 9 38:40 22 4 2 

10 Bravantice  17 8 0 9 37:46 21 4 1 

11 Vražné  16 5 0 11 32:58 16 0 1 

12 Ženklava  16 4 0 12 29:41 15 0 3 

13 Petřvald B  16 5 0 11 27:40 15 1 1 

14 Bílov  17 3 0 14 28:60 10 2 3 

 

První bod pro mladší žáky! 

 
S jarem přiletěla první vlaštovka. Hned v prvním zápase na domácím hřišti se povedlo! Na těžkém 

terénu po desíti zápasech bez bodu jsme remizovali s Jakubčovicemi 0:0! A získali tak první bod!  

Společné mužstvo mladších žáků OLBRAMICE ZBYSLAVICE si během zimní přestávky odpočalo, 

nabralo sílu a zničilo starší a větší protějšky z Jakubčovic. 

 

V kategorii mladších žáků hrají ročníky narození 2005 a mladší. My zatím sbíráme zkušenosti. Tak 

staré borce nemáme. Naši tři nejstarší mají teprve dvanáct. Jedenáctiletých máme šest, desetiletí jsou 

tři, devítiletí čtyři, a teprve osm let mají tři. Suma sumárum devatenáct fotbalových bojovníků. 

Mužstvo stoupá postupnými krůčky vzhůru. Tříbodové výhry je teprve čekají. Jednu plánujeme ještě 

letos na jaře. Vrcholem pak bude příští a následující sezona, kdy by se měl začít prosazovat silný 

ročník 2007. Dveře jsou však otevřeny všem zájemcům, na pohlaví ani na věku nezáleží. Trénujeme 

(nebo hrajeme zápasy) úterky od 16:30 na hřišti v Olbramicích. 

 

 

Tabulka ml. žáci 
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ZIMNÍ LIGA V PING PONGU 

I v zimním období slouží naše ještě nové šatny veřejnosti. Zájemci z řad občanů si ve zdejší klubovně 

vyzkoušeli, že stolní tenis se dá hrát i v těchto podmínkách. Na dvou stolech se v době časných 

zimních večerů scházeli, aby si pohybem za zelenými stoly ukrátili čekání na dlouhé jarní a letní 

večery.  

Celkem odehráli 64 zápasů. Na pohlaví ani na věku nezáleželo. A na výsledcích taky ne. Přesto.  

Nejlepším v prvním ročníku zimní ligy ve stolním tenise se stal Ivo Zapletal bez jediné porážky s 10 

výhrami. Na druhém místě se umístil díky výhře ve vzájemném utkání Radim Břežný před Karlem 

Pokorným (oba 6 výher, 2 prohry). Bramborovou medaili si odnese Milan Nedbálek (5 výher, 5 

porážek). Pátý byl Martin Plecák (4 – 2), šestý Radim Horsinka (3 – 3), sedmý Radek Petráš (1 – 5), 

osmá Michaela Plecáková (1 – 5), devátá Alena Střížová (0 – 4). Na desátém až jedenáctém místě se 

umístili Luděk Volný a Ondřej Koktan (oba 0 – 4) a na dvanáctém až patnáctém místě se žádnou 

výhrou ani žádnou porážkou Daniel Šorf, Vladimír Dedek, Petr Chocholatý, Martin Thill.  

A příští zima? Uskuteční se druhý ročník Olbramické ligy ve stolním tenise? 

 

Za TJ Olbramice Radim Břežný  

POVÍDÁNÍ O KNIHÁCH A KNIHOVNĚ 

To, že máme v obci knihovnu, ví určitě mnoho občanů. Tato knihovna má v rámci lepšího přístupu 

k informacím zřízeny své webové stránky, takže informace nejen o ní, ale také o 3393 knihách, které 

má aktuálně ve svém fondu, najdete na adrese www.olbramice.knihovna.info.  

Pokud se vám nechce hledat přes tuto konkrétní adresu, na webových stranách obce 

www.obecolbramice.cz se v pravé liště pod názvem Sportovní a kulturní zařízení můžete proklikat 

přes odkaz na knihovnu až k výše uvedeným stránkám. 

Najdete zde nejen základní informace třeba o tom, kdy půjčujeme, s tím, že pokud vám půjčovní 

doba každé úterý od 14:00 do 18.00 hodin nevyhovuje, můžete si příjít knihy půjčit, příp. vrátit 

kdykoli v úřední hodiny obecního úřadu.  

Naleznete zde i odkaz na ON-LINE katalog, u kterého se trochu zdržím. Chcete-li vědět, jaké knihy 

máme v knihovně k dispozici, stačí se podívat právě na tento odkaz. Pak můžete vyhledávat podle 

jména autora (myšleno příjmení), názvu knihy či podle předmětu, kterého by se měla hledaná kniha 

týkat… 

Pokud Vás zajímají nové knihy, tak u stejného odkazu najdete níže v textu pod tabulkou „Seznam 

nových knih“ nastavených firmou na posledních 14 dní. Jsme malá knihovna, nenakupuji balíky knih 

každý týden, ale myslím si, že novinkami jsme zásobeni vcelku slušně. Proto, pokud chcete vědět víc, 

stačí změnit číslovku třeba na 100 dní, abyste seznam měli ucelenější. Jenom loni jsme nakoupili nebo 

dostali darem celkem 73 knih. Na tom, aby se načítaly i knihy, které půjčujeme v rámci putovního 

fondu z regionální knihovny v Novém Jičíně, aktuálně pracujeme se správcem webu stejně jako na 

zřízení samostatného odkazu NOVINKY, kde byste se mohli podívat i na krátký popis, o čem by ta 

která konkrétní kniha měla být. 

Čtenáři knihovny se pak mohou podívat na své čtenářské konto, které je hned vedle, aby věděli, co a 

zejména do kdy mají vrátit. Tady bych chtěla připomenout, že knihy se půjčují na měsíc, maximálně 

na 6 týdnů, a někteří čtenáři bloudí po místních stezkách daleko delší dobu, než cestu do knihovny 

http://www.olbramice.knihovna.info/
http://www.obecolbramice.cz/
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znovu najdou. Bohužel, licence, kterou máme zakoupenou na knihovní systém, neobsahuje 

automatické zasílání informace o blížícím se konci lhůty výpůjčky. Na tom se můžeme osobně 

jednotlivě domluvit v rámci podpisu nově připravované přihlášky, která se musí upravit na základě 

Nařízení EU týkající se ochrany osobních údajů. 

 

Na shledání s vámi v knihovně se těší Lenka Ješková. 

ZPRÁVY Z ÚŘADU 

 

 

Informace o dění v obci – hromadné rozesílání e-mailových zprávy z úřadu 

 

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.  

 

Platí to i naopak – pokud vám obecní maily chodí a nadále o tuto službu nestojíte, rovněž nám to 

prosím sdělte na petra.teichmannova@obecolbramice.cz – váš mail vyřadíme z databáze. 

 

 

Najdete nás i na facebooku jako Obec Olbramice. Samozřejmostí je zveřejnění veškerých informací 

na webových stránkách obce www.obecolbramic.cz. Další možností je nechat na sebe telefonní 

kontakt a můžeme vás informovat i telefonicky. Stačí zaslat sms ve tvaru Rozhlas-Jméno-Příjmení na 

telefonní číslo 724 183 327. 

 

 

mailto:petra.teichmannova@obecolbramice.cz
mailto:petra.teichmannova@obecolbramice.cz
http://www.obecolbramic.cz/
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Místní poplatek ze psů 

 

Stejně letos jako loni - 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). 

 

Platné sazby:                                                                                                                                          

 

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,- 

 

 

 
…a závěrem tabulka s předběžnými termíny nejbližších akcí, které se pro vás chystají: 

 

termín název akce 

30. 4. Pálení čarodějnic v Olbramicích 

12. 5. Sportovní den pro děti 

2. 6.  3. Olbramská pouť– tentokrát na Horní a Zahumení ke mlýnu 

23. 6. Capar ride 2018 

30. 6. Hasičská soutěž O pohár starosty obce 

12. 8. 4. ročník běhu Olbramicemi 

25. 8. Bartolomějská pouť (GoodMates,Hopsalín, Straňanka, DJ Jakub Močidlan, MIRAI) 

1. 9. Gulášfest 2018 

7.10. Slavnostní setkání seniorů, gratulace jubilantům 2018 

 

 

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 

220 kusů.  
Uzávěrka: 24. 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.  


