ZPRAVODAJ
OBCE OLBRAMICE
1/2019

duben 2019
SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
S prodlužujícími se dny a sílícími slunečními paprsky si můžeme oddychnout a říci, že zima už je
definitivně za námi. Píši oddychnout, protože i naši obec, stejně tak jako celou republiku, zasáhl
problém nedostatku pracovníků ochotných přiložit na obci ruku k dílu. Přes tento holý fakt jsem
přesvědčen, že se nám zimní údržba a následně i jarní úklid podařily k většinové spokojenosti. Za toto
bych chtěl poděkovat brigádníkům z řad naší mládeže, kteří se o úklid starali o sobotách a nedělích a
také místostarostovi panu Martiníkovi, který se také sám aktivně na těchto pracích podílel.
Jak jsem se již zmínil, zima je za námi a s přicházejícím jarem se v obci rychle rozbíhají různé investiční
akce tak, aby se stihly do konce roku dokončit a převzít. Ti, kteří se častěji pohybují v okolí obecního
úřadu, si jistě všimli velké a hluboké jámy, která se vedle budovy objevila a jež je základem pro
budoucí výstavbu osobního výtahu. Tento výtah pak v průběhu měsíce června usnadní přístup do
budovy i osobám méně pohyblivým a přístup na obecní úřad se tak stane bezbariérovým. Již jsem se
na stránkách tohoto Zpravodaje v minulosti zmiňoval, že na výstavbu výtahu se nám podařilo získat
dotaci ve výši 400.000,-Kč od MSK v rámci programu Rozvoje a obnovy venkova.
V době, kdy sepisuji tento Zpravodaj, obec vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce
kulturního sálu a přilehlých prostor. Předmětem této rekonstrukce bude kompletní výměna rozvodů
elektřiny v prvním patře včetně nového rozvaděče, úprava stěn, zhotovení nového baru, výměna
všech topidel, dodávka nových židlí a stolů. Hlavně ale také vybudování nové klimatizace sálu a baru,
čímž ubude nutnost, zvláště v letních měsících, větrat a otevírat okna v sále. Tím se výrazně omezí
hluk při pořádání různých svateb a oslav a naše obec bude mít zase o něco klidnější sobotní noci a
nedělní rána. Z těchto důvodů bude náš kulturní dům po celé léto až do poloviny září uzavřen a
nebude tedy pronajímán.
S prvními prázdninovými dny pak bude zahájena další investiční akce, při které budou vybourány již
zastaralé a nevyhovující WC pro školáky v naší základní škole. Budou nahrazeny novými moderními,
ale hlavně zcela bezbariérovými tak, aby je mohli používat i žáci, kteří jsou z nějakého důvodu
upoutáni na invalidní vozík. I na tuto investiční akci se nám podařilo v tomto roce získat dotaci
z rozpočtu MSK, a to tentokrát ve výši 363.000,- Kč.
Z připravovaných investičních akcí bych rád zmínil tvorbu projektové dokumentace na výstavbu
nového hřbitova. S ní nám přislíbila pomoci Ing. arch. Tereza Grabcová - Hozová, která již navrhovala
rekonstrukci kulturního domu a obě rekonstrukce WC ve škole. S ohledem na fakt, že hrobových míst
je nedostatek, máme v plánu zahájit společně s obcí Zbyslavice co nejdříve výstavbu nového hřbitova.
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Ještě jednu investiční akci si chceme letos projekčně připravit na příští rok, a sice vestavbu WC pro
zdravotně a tělesně postižené občany v kulturním domě. Společně s výtahem se tedy příští rok stane
budova obecního úřadu zcela bezbariérová.
Na závěr bych vás chtěl pozvat na všechny kulturní, společenské a sportovní akce, které s i pro Vás
naše spolky a sdružení ve spolupráci s obcí letos připravily. Seznam je uveden v tomto Zpravodaji.
Chtěl bych také vyjádřit přesvědčení, že se v co největším počtu sejdeme na již tradiční
Bartolomějské pouti, která se letos koná v sobotu 24. 8.. V současné době již vrcholí příprava
programu, který bude tak jako vždy zacílen na všechny generace. Věřím, že si každý vybere svého
favorita, a že strávíme všichni pospolu hezký den.
Ing. Ladislav Bárta
starosta

Rekonstrukce KD – STUDIE Ing. Arch. Terezy Grabcové-Hozové
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STATISTIKA EVIDENCE OBYVATEL OBCE OLBRAMICE KE DNI 1. 1. 2019
V roce 2018 se v Olbramicích narodilo 8 dětí a přihlásilo se 22 nových občanů. Zemřelo 6 osob a
odhlásilo se 9 občanů. V obci máme 7 příslušníků jiného členského státu EU.

Vítáme nové občánky:
Sofii Piškulovou, Kláru Tomisovou, Tinu Tomisovou, Vojtěcha Kovaříka, Lauru Marešovou, Mikoláše
Dobroslava Vlčka, Davida Stachoně a Emmu Lubojackou.

JUBILANTI ROKU 2019
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
85 let
90 let

Voitle Bedřich, Novák Miroslav, Hampl Zdeněk, Pátek Miroslav, Mlýnková Věra, Aujeský
Dalibor,
Tománek Vladimír, Stružka Otakar, Kochaníček Jiří, Svoboda Zdeněk, Anlaufová Marta,
Chytráček Stanislav, Kaviková Dagmar, Kantorová Eliška, Starečková Jiřina,
Rajkovičová Anna, Výtisková Marie, Kočí Jan, Miencil Pavel, Šimůnek Eduard, Kočí Alžběta,
Hurníková Marie, Nedbálek Milan,
Seidlerová Stanislava, Výtisk Antonín,
Murín Jaroslav, Pavlíčková Daniela, Vysocká Miluška, Majdyš Vladimír
Kučerová Anna
Kuchařová Helena

Všem jubilantům přejeme jménem obecního úřadu pevné zdraví, spokojenost a pohodu.
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CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI V TĚLOCVIČNĚ ZŠ OLBRAMICE

Máte malé dítě, se kterým chcete chodit do kolektivu předškolkových dětí? Pak se s vámi moc rádi
uvidíme na cvičení rodičů s dětmi, které probíhá každý pátek od 8:30 v tělocvičně naší školy. Setkáte
se tady s dalšími maminkami a dětmi, vaše děti se v tělocvičně vyřádí, naučí se základním pohybovým
dovednostem a získají první kamarády.
Od začátku školního roku se naše děti učí trpělivosti a spolupráci. Maminky si připravují bohatý
program, ve kterém se střídají krátké bloky básniček, písniček, jednoduché prvky rozcvičky a také
opičí dráhy. Děti nejsou nuceny se zapojit, každý si volí své vlastní tempo tak, aby děti i maminky byly
spokojené a zároveň nenarušily cvičení ostatních dětí.
Tak neseďte doma a přijďte si s námi zacvičit!
Kontakt: Lenka Dedková, bkolbramice@gmail.com
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STŘÍPKY Z NAŠÍ ŠKOLKY

Tak už tu máme jaro. Osm měsíců v naší krásné nové školce nám uteklo jako voda. A událo se toho
opravdu hodně...
Letošním školním rokem nás provází „babička Julie a dědeček Karel“. Proto jsme velmi rádi, když
některá babička nebo dědeček mezi nás přijdou a povídají si s námi. Povídají nám o tom, jaké to bylo,
když oni byli malí nebo nám čtou pohádku před spaním anebo se s námi vydají do lesa. Také s námi
jedna babička pekla vánoční cukroví. Milé babičky a dědečkové, budeme se na vás těšit, až za námi
zase přijdete.
V letošním školním roce hodně sportujeme. Účastníme se projektu “Svět nekončí za vrátky, cvičíme
se zvířátky“. Jezdili jsme lyžovat do Poruby na Skalku, ve školce probíhá taneční a atletický kroužek a
čeká nás plavání na bazéně v Brušperku.
Také vyjíždíme za kulturou. Do kina Panorama v Klilmkovicích jsme jeli na pohádku „Kubík hrdina“.
Do Základní umělecké školy na vystoupení starších kamarádů, kteří už umí hrát na nějaký hudební
nástroj, hrají divadlo nebo tančí, a to je pro naše děti velká motivace, když vidí na pódiu své
kamarády nebo starší sourozence.
Nejenom my vyjíždíme za kulturou, ale také kultura přijíždí za námi. Zhlédli jsme ve školce divadelní
představení „Výprava za ledním medvědem, Mach, Šebestová a slušné chování a Starosti vodníka
Kuby“.
Avšak ani my nezahálíme. Na Den otevřených dveří jsme si pro hosty připravili pásmo písniček,
básniček a tanečků, na vánoční odpoledne s rodiči a prarodiči „Mikulášskou pohádku“. Tuto jsme
také zahráli našim starším kamarádům ze školy. Chystáme velikonoční odpoledne s vystoupením a
společným tvořením a na závěr školního roku rozlučkovou besídku s našimi předškoláky, kteří
nastoupí od září do základní školy.
V úterý 14. května proběhne zápis do mateřské školy od 16:00 do 17:30 h.
V červnu pojedeme na výlet do Valašského muzea v přírodě a podíváme se, jak žili naši prapředkové.
Přejeme vám krásné slunečné jaro - děti a učitelky ze školky
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KOTLÍKOVÉ DOTACE NAPOSLEDY V NAŠEM KRAJI
Topíte doma kotlem na pevná paliva? Pak už se k vám určitě donesla informace, že od 1. 9. 2022
bude zákaz provozování kotlů 1. a 2. třídy. Od tohoto data budete moci používat pouze kotle splňující
minimálně třídu 3. Provozovateli kotle nesplňujícího emisní požadavky hrozí pokuta až 50.000,- Kč.
Moravskoslezský kraj vypsal 3. a zároveň poslední kolo kotlíkové dotace, v rámci které můžete
požádat o dotaci na výměnu svého starého, nevyhovujícího kotle na pevná paliva 1. a 2. třídy. Svůj
stávající kotel v rámci této výzvy můžete vyměnit za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu nebo plynový
kondenzační kotel. Výše dotace se odvíjí od druhu nového kotle.
Příjem žádostí bude zahájen 13. 5. 2019 v 10:00 h, doporučujeme žádost elektronicky odeslat
přesně v 10:00 hodin.
Zaměstnankyně obecního úřadu prošly školením, takže pokud vás tato problematika zajímá, stavte se
na úřad, kde vám rádi podají bližší informace a případně pomohou i se sepsáním žádosti o dotaci.

VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY
Olbramice se již od roku 2016 zapojují do Vesnických sportovních her. Někdo by možná mohl
namítat, zda má cenu soutěžit po boku „gigantů“, jako jsou Klimkovice, Vřesina, či některé městské
části Ostravy? Je přece logické, že čím větší vesnice, tím více dobrých sportovců, kteří mohou
reprezentovat a tím vyšší šance na lepší umístění... A přece si myslím, že tento projekt svůj význam
pro naši obec má. Když se podíváme na loňský ročník, ve 12 soutěžních disciplínách se zapojilo
celkem 44 našich občanů (někteří dokonce opakovaně). Společně se scházeli, trénovali, hecovali se
mezi sebou navzájem, reprezentovali. Na konečném umístění nakonec až tak docela nezáleželo – i
když – ta porážka od Zbyslavic nás docela mrzela 
No nic, máme tu nový 24. ročník 2019, 12 vesnic (to je o dvě více, než loni), za sebou slalom na lyžích
(10. z 12), plavání (8. místo), badminton (2. místo a foto níže) a kuželky (4. místo). Celkově nám po 4
soutěžních disciplínách patří 6. místo, což vůbec není špatné!!! Čekají nás ještě stolní tenis, běh,
volejbal, nohejbal, lukostřelba, MTB, střelba ze vzduchovky, sálová kopaná a závěrečný večírek.
A stále platí, že občané, kteří jste dobří v jakémkoliv z výše uvedených sportů, my to o vás ještě
nevíme, a máte zájem se do tohoto projektu aktivně zapojit, hlaste se u mě na obecním úřadu na
mailu petra.teichmannova@obecolbramice.cz.
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INZERCE, OZNÁMENÍ, AKCE
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ZE ŽIVOTA KNIHOVNY
Milý čtenáři,
prý už se moc nepíší dopisy, protože lidé nečtou. Abych tu statistiku trochu znepřesnila, rozhodla jsem
se Ti napsat. Jak sis mohl všimnout, píšu dokonce i s háčky a čárkami, které, většinou, v sms nenajdeš.
Protože jsi čtenář a možná dokonce i v knihovně evidovaný, tak je jasné, že první věta tohoto dopisu
o Tobě neplatí. Také se omlouvám, že Ti tykám, ale je to pro mne jednodušší, a stejně, pokud ses
přistěhoval později než před 50 lety, tak Tě znám, aspoň většinou, dlouho. A pokud jsi starší, napravím
to, až se osobně uvidíme.
Vím, že ty úterní čtyři hodiny půjčování od dvou do šesti nejsou příliš, protože čas rychle běží, a nejsi
sám, kdo si ve čtvrtek odpoledne vzpomene, že úterý už bylo, ale nevadí, ono zase bude, a pokud Ti
nevyhovuje úterý, můžeš přijít kdykoli jindy, ráda Ti ty dvoje dveře, pokud tu budu, otevřu. Vzhledem
k tomu, že jsem za dobu svého knihovničení nakoupila 1025 knih nejrůznějších žánrů, z toho za první
tři letošní měsíce už jich je 28, doufám, že Tě potěší. Mým dlouholetým stále stejným přáním je, aby to
byly knihy čtivé nejen díky nejrůznějším recenzím, anotacím, doporučením lidí, kterým věřím
a výsledkům anket, podle kterých je vybírám, ale aby hlavně zejména vyhrály u Tebe, jako „mého“
čtenáře. Opravdu je těžké vybírat tak, aby knihovní fond v tak malé knihovně, jako je naše, za peníze,
které mám k dispozici, zahrnoval vše, co by měl mít. Snad se mi to za těch 25 let, kdy jsem olbramskou
knihovnicí, trochu daří. V naší knihovně je momentálně ve fondu 3394 knihy včetně dalších pravidelně
se obměňujících cca 160 knížek na rok půjčených z regionálního fondu z Nového Jičína, takže si
myslím, že je z čeho vybírat. A pokud potřebuješ něco speciálního, třeba ke studiu nebo jenom proto,
že Tě to zajímá, není problém knihu půjčit například z Bílovce nebo z Děčína v rámci meziknihovní
výpůjční služby. A přijdeš-li i se synem nebo s dcerkou, aby si na vůni knížek a jejích příběhů zvykali už
od mala, budu ráda ještě víc.
Milý čtenáři, nevím, jestli Tě můj dopis potěšil nebo zarmoutil, ale v jeho téměř závěru musím přiznat,
jak moc se těším, až budeme spolu objevovat nové i zapomenutější tituly a místo pozdravu přidávám
odkaz na – zatím jednoduché, webové stránky knihovny, https://olbramice.knihovna.info/, aby sis
mohl konkrétně představit, co bys u nás mohl najít. Chceš-li vědět, jaké knihy máme v knihovně
k dispozici, stačí se podívat do rubriky ON-LINE KATALOG, pak stačí jen zadat jméno autora nebo
název knihy. Pokud Tě zajímají NOVÉ KNIHY, tak u stejného odkazu najdeš níže v textu pod tabulkou
„Seznam nových knih“ nastavených na posledních 30 dní. Budeš-li chtít jich vidět víc, stačí změnit
číslovku třeba na 300, a hned máš seznam s téměř stovkou nových knížek. Když jsi čtenář, můžeš se
podívat i na své „Čtenářské konto“, které je hned vedle. Jenom Ti ještě připomínám, že pokud jsi
registrovaný, musíš v každém roce zaplatit roční poplatek, který Tě, jako dospělého, přijde na sumu
20 korun, dítě polovic.
Milý čtenáři, přeji Ti krásné chvíle zábavy i poučení a těším se na shledání mezi knihami.
Tvoje knihovnice Lenka
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JÍZDNÍ ŘÁDY 2019 – S VYZNAČENÍM ZMĚN OD 9.6.2019
(Změny odjezdů spojů jsou značeny v závorce červeně společně s původním (nynějším) odjezdem,
pokud je spoj uveden samostatně červeně – bude přidán.)
Z OLBRAMIC NA KLIMKOVICE A OSTRAVU:
Od hospody:
č. 674 - Zbyslavice: všední dny: 4:27, 5:07, 6:02, 8:40, 12:23, 18:12
Sobota + Neděle: 9:54, 13:46, 17:56
č. 679 - Zbyslavice: všední dny: 6:51, 7:25, (10:27-10:30), 14:12, 15:47, 16:47, (19:30- 19:35), 20:27
Sobota + Neděle: 4:27, (7:57 – 8:25), 12:27, 16:23, 20:27
Z rozcestí (od fotbalového hřiště):
č. 671 - Těškovice – Skřípov: Všední dny: 5:35, 6:35, 7:25, 9:03, 13:35, 14:35, 15:45, 16:53, 19:28
Sobota + neděle: 8:10, 16:40
č. 672 - Slatina: Všední dny: 4:40, 5:25, 6:45, 9:55, 12:40, 15:05, 18:07, 19:05, 20:40
Sobota + neděle: 4:40, 12:40, 16:40, 20:40
č. 673 - Fulnek: Všední dny: 4:45, 5:45, 6:48, 7:15, 9:40, 11:40, 12:45, 14:55, 16:45, 18:45, 20:45,
22:55
Sobota + neděle: 4:45, 6:15, 8:45, 12:45, 16:45, 18:50, 20:45, 22:55.
č. 675 – všední dny: 4:40, 4:50, 12:40, 20:40
Sobota + neděle: 4:40, 12:40, 20:40.
č. 677 – Nový Jičín: Všední dny: 8:05, 9:05, 13:05, 14:05, 15:05, 16:05, 17:05
Sobota + neděle: 10:45, 14:15
………………………………………………………………………………………………….
Z Ostravy - SVINOVA (dolní zastávka mosty) DO OLBRAMIC:
ZASTÁVKA č. 14:
č. 671 - Těškovice – Skřípov: Všední dny: 5:30, 6:20, 7:50, 11:20, 13:30, 14:45, 16:10, 18:50, 20:50
Sobota + neděle: 11:20, 18:50
č. 672 - Slatina: Všední dny: 5:40, 6:50, 10:21, 13:50, 14:30, 14:50, 17:00, 19:30, 22:50
Sobota + neděle: 6:50,14:50, 22:50 (Z Klimkovic centrum bude odjíždět navíc spoj v 19:05).
ZASTÁVKA č. 12:
č. 673 - Fulnek: Všední dny: 4:38, 5:53, 6:43, 9:13, 12:13, 14:43, 15:33, 17:33, 18:43, 20:03, 21:43,
22:43
Sobota + neděle: 5:03, 6:43, 10:43, 14:43, 18:43, 21:43, 22:43
č. 677 – Nový Jičín: Všední dny: 4:38, 6:33, 7:38, 8:38, 10:48, 13:38, 16:45 spoj vyjíždí od Rektorátu
VŠB.
Sobota + neděle: (8:00, 17:23)
č. 674 - Zbyslavice: všední dny: 10:15, (11:40-11:50), 13:30, 15:00, 15:55
Sobota + Neděle: 8:43, 12:23, 16:30
č. 679 - Zbyslavice: všední dny: 4:57, 6:03, 6:46, 16:33, 17:23, 18:48, 20:18, 22:48
Následující spoje nejedou ze Svinova, ale vyjíždí z Poruby – Studentská = odjezd od Poruba FN – 9:44,
(spoje odjíždějící od FN v 13:19, 14:59, 15:44- jedou jen do Klimkovic –centrum)
Sobota + Neděle: 6:48, 11:17, 14:50, 18:48, 22:48
č. 675 – ZASTÁVKA FIBICHOVA - všední dny: (6:41-6:51), (14:37-14:36), (14:43-14:46), 22:53
Sobota + neděle: 6:53, 14:53, 22:53.
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INFORMACE K VOLBÁM DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Vážení spoluobčané, blíží se volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční 24. - 25. 5. 2019, a
proto bych Vás chtěla upozornit na důležité skutečnosti a termíny, které se týkají nejen „cizinců“,
tedy občanů jiného členského státu, ale také všech, kteří budou chtít volit na voličský průkaz nebo se
v době od 14. 4. 2019 do 25. 5. 2019 chtějí přestěhovat.
1. Podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo o
přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu, může učinit občan jiného členského státu, který chce hlasovat na
území České republiky, nejpozději osobně v neděli 14. 4. 2019. Tento den je od 8.00 hodin
do 15 hodin tato možnost pro občany obce Olbramice s pobytem EU stanovena individuálně,
a to po domluvě na telefonu číslo 603 739 642. V době od 15.00 hodin do 16.00 hodin na
obecním úřadě v Olbramicích. Po 16:00 hodině již nebude podání žádosti možné!
2. Ve volbách do EP je možné hlasovat také na voličský průkaz, který voliče opravňuje
k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky. Volič může požádat o
voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb (od 17. ledna 2019) osobně nejpozději 22. 5. 2019
do 16:00 hodin nebo písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději
17. května v 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem
voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nelze emailem). Voličské průkazy mohou být úřadem vydávány a rozesílány nejdříve 15 dnů před
volbami, tedy od 9. 5. 2019.
3. Pokud se volič přestěhuje do jiné obce v době po 14. 4. 2019, a bude chtít volit, musí
požádat o vyškrtnutí se seznamu voličů pro volby do EP na obecním úřadě v místě svého
původního bydliště a obecní úřad o tom vydá potvrzení. Pokud bude žádost podána osobně,
bude potvrzení vydáváno ihned, pokud bude žádost doručena písemně, nemusí mít ověřený
podpis. Toto potvrzení pak volič může předat obecnímu úřadu nového trvalého pobytu do
22. 5. 2019 do 16:00 hodin, aby zde mohl být do seznamu voličů zapsán nebo pak přímo
v den voleb volební komisi.
4. Volby se uskuteční v pátek 24. 5. 2019 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 25. 5. 2019 od
8:00 do 14:00 hodin v knihovně.
Podrobněji budete o všech dalších okolnostech týkajících se voleb, které zákon ukládá, informováni
zveřejněním údajů na úřední desce, ať už klasicky v papírové podobě ve vitríně nebo na webu obce.
Bc. Lenka Ješková, referent správních činností.

TERMÍNY AKCÍ, KTERÉ SE LETOS V OLBRAMICÍCH USKUTEČNÍ
TERMÍN
11. 5.
31. 5.
15. 6.
29. 6.
18. 8.
24. 8.
7. 9.
15. 9.
září
6. 10.
30. 11.
30. 12.
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NÁZEV AKCE
Sportovní den pro děti
Den dětí a maminek – Gardenparty na školní zahradě
Capar ride 2019
Oslavy 120. výročí založení SDH
5. ročník běhu Olbramicemi
Bartolomějská pouť (GoodMates,Hopsalín,Bojané, DJ Šindlář, Robin Mood)
Gulášfest 2019
Hasičská soutěž – Floriánek Cup
zájezd seniorů, společný výlet rodičů a dětí
Slavnostní setkání seniorů, gratulace jubilantům 2019
Vánoční strom
Štafetový běh Olbramicemi

POZVÁNKY OD SLUNEČNICE A OD BĚŽECKÉHO KLUBU
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JE JEŠTĚ VŮBEC POTŘEBNÁ NÁSTĚNKA VE ŠKOLE?
Když procházíte chodbičkou naší školy, najdete vpravo nástěnku. Z dob před rokem 1989 víme, že
nástěnky nikdo nečetl, protože se v nich ukrývala různá „povzbuzující“ hesla, která nikoho nezajímala.
Dnes je doba zcela jiná a na nástěnkách visí informace pro zákonné zástupce docela zásadní. Že je
tomu tak, svědčí to, že kolikrát se rodiče ptají, jak je to myšleno a zda to či ono chápou správně.
Na naší nástěnce najdete, jaké projekty škola v současnosti realizuje. Například Ovoce do škol,
Dotované mléko, Zdravá škola, ekologický projekt Tereza, Šablony do škol, Zdravá školní jídelna.
O tom posledním bych se chtěla zmínit více. Do tohoto projektu jsme se přihlásili na podzim roku
2016 jako jedna z mála škol v Moravskoslezském kraji. Teprve v lednu 2019 jsme získali certifikát
Zdravá jídelna. Za tímto certifikátem stálo velké úsilí paní vedoucí školní jídelny a paní kuchařky, které
byly neustále kontrolovány na skladbu jídelníčků. Posuzovalo se dodržování 10 kritérií např. čerstvé
sezonní potraviny, bezchybný spotřební koš, omezení ochucovadel, omezení solení a množství cukru,
podpora správných stravovacích návyků našich dětí, pravidelné vzdělávání personálu. Výsledkem je
nejen zmíněný certifikát, ale také zařazení do sítě zdravých školních jídelen Moravskoslezského kraje.
Mimochodem tímto titulem se může pyšnit jen školní jídelna ve Studénce a Rudná pod Pradědem.
Moc si vážím tohoto úsilí, které přispívá ke zdravému životnímu stylu našich dětí.
No a ještě jedna hezká informace na závěr. Máme schodolez! Tento schodolez jsme získali z dotace
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení investic. Jeho cena je 98 900 Kč. Schodolez
nám bude pomáhat při přesunu dětí na vozíčcích. A protože po prázdninách budeme mít nová WC
pro vozíčkáře, stane se naše škola bezbariérovou. Tento velký cíl, který jsme si kdysi předsevzali, se
nám tímto naplní.
Velké poděkování všem, kteří nám naše cíle pomáhají budovat.
Sylva Bártová
ředitelka školy
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SDH MLADÍ HASIČI
Letošní rok jsme zahájili valnou hromadou, která se konala dne 1. 2. 2019 a kde se sešlo celkem 48
členů. Na valné hromadě byl zhodnocen loňský rok a odhlasováno jmenování nového starosty SDH,
kterým se stal p. Petr Nohel. Pan Jaromír Horsinka nadále zůstává ve funkci jednatele a p. Ondřej
Bulava jako velitel jednotky. Také bylo pozměněno složení výboru, který se nyní skládá celkem z 15
členů.
Dne 16. 3. 2019 proběhlo přátelské posezení s našimi jubilanty – Arnoštem Czepkou, Jaroslavem
Murínem, Jiřím Teichmannem, Libuší Vaňkovou, Marií Hurníkovou a Janem Kučerou.
Naši mladí hasiči započali letošní sezónu dne 9. 3. 2019 účastí na soutěži Fulnecký uzel, kde
reprezentovali naši obec jako tým i jednotlivci. V sobotu 30. 3. 2019 se podíleli na sběru starého
železa v naší obci. Soutěže v rámci Floriánek Cup odstartují v Lubině dne 27. 4. 2019. Nadále
pokračujeme v pravidelném setkávání se na trénincích vždy ve středu od 17. hodin, které již za
příznivého počasí trávíme venku v areálu bývalého kluziště.
Budeme rádi, pokud projeví zájem noví členové. Bližší informace poskytne pan Martin Forro na
tel.: 731 265 907 nebo pan Ladislav Štramberský na tel.: 739 174 088.
V tomto roce pořádáme pro členy i širokou veřejnost několik akcí, z nichž bychom chtěli vyzdvihnout
hlavně oslavu u příležitostí 120. výročí založení SDH Olbramice, která se bude konat dne 29. 6. 2019.
Zároveň se nám podařilo zařadit se mezi pořadatele soutěže v rámci Floriánek Cup. Soutěž u nás
doma v Olbramicích je naplánovaná na 15. 9. 2019.
Za SDH Bc. Gabriela Forrová
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2019

Z důvodu výskytu infekční nemoci v naší škole byla žákům ZŠ nařízena Krajskou hygienickou stanicí
od 3. 4. 2019 do 19. 5. 2019 karanténa. Žáci by se v tomto období neměli účastnit jiných školních
aktivit, než výuky. Vzhledem k tomu, že právě škola se významnou měrou podílí na organizaci a
programu při PÁLENÍ ČARODĚJNIC, rozhodl pořadatel - výbor SDH, že tato akce v plánovaném
termínu, tj. 30. 4. 2019, NEPROBĚHNE. Připravovaný program bude zčásti uplatněn 29. 6. 2019
v rámci oslav 120. výročí založení našeho hasičského sboru.

TJ OLBRAMICE FOTBAL – POZVÁNKA NA TURNAJ PŘÍPRAVEK
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TJ OLBRAMICE FOTBAL – NA TABULKU JE PĚKNÝ POHLED

Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Družstvo
Žilina
Rybí
Olbramice
Fulnek B
Bludovice
Petřvald B
Bravantice
Hodslavice
Bartošovice
Mankovice
Štramberk
Zbyslavice
Mořkov B
Ženklava

Záp.
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

+
14
11
10
9
9
8
9
7
7
7
7
6
5
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
5
6
7
7
8
7
9
9
9
9
10
11
13

Skóre
48:14
43:23
37:27
42:33
41:30
33:31
39:38
35:31
44:46
24:39
27:34
29:45
18:48
25:46

Body
43
35
28
28
27
25
25
23
22
20
19
18
15
8

Penalty +
1
0
2
1
1
2
2
1
0
1
2
0
1
2

Penalty 2
2
0
2
1
3
0
3
1
0
0
0
1
1

I když naši fotbalisti prohráli minulou sobotu v sestupem ohrožených Bartošovicích 1:2, posunuli se
na třetí příčku! Bojovali sice, bojovali, ale málo. Stačilo to pouze na jeden gól. Přesto to v našem
fotbale stačí.
Honem pojďme k tomu, jak to třetí místi vzniklo. Chlubit se máme tehdy, když je čím.
Samozřejmě kvalitní letní příprava. Dobře pokropené, pohnojené, posekané, poválcované hřiště.
Týmový duch. Fungující bufet. Věrní diváci. Ale pěkně od začátku…
Srpen. První dvě kola asi nejsou tak důležitá. Darujeme body doma Petřvaldu (0:1) a venku Rybímu
(3:2). Doma však převálcujeme Bartošovice 2:1. A hned je veseleji. A se třemi body se posouváme na
pěkné předposlední místo. Cíl pro tuto sezónu je jasný. Záchrana!
Září. Jedeme do Žiliny (stejně jako loni do té u Nového Jičína). Vedoucí tým tabulky (tehdy i dnes).
Zabojujeme a je z toho bod za remízu 1:1. A druhý za vítězství na pokutové kopy (jednou to muselo
přijít). A je ještě víc veseleji. Aby zase bylo brzy smutněji. Doma nedáme ani gól Hodslavicícm. A oni
nám dva. A zpátky do sestupových pozic.
Jedeme do Mořkova. Situace je vážná. Tady to musíme zlomit. Příjemné sobotní odpoledne. Děláme
všechno pro vítězství. Začínáme v devíti. Ale není důvod k panice. Další dva hráči jsou již na cestě.
Rozestavení 4-3-3 začíná mít povážlivé trhliny. Personální. Proto měníme na 4-3-1. Brzy stav 2:0 (pro
nás ne). Přijíždí desátý hráč („Treňo, sorry vole, já nevěděl, že se mění čas“). Hned to vypadá na hřišti
lépe. A když se na hřišti objeví náš jedenáctý hráč („Treňo, sorry vole, to se hraje v sobotu?“),
začínáme soupeře drtit. Do přestávky snižujeme na 2:1! A druhou půli už je na hřišti jediné mužstvo.
Olbramice! Dvěma góly otáčíme skóre na 3:2!
Říjen. Opět se z nás stávají dárci (bodů). Od Fulneku dostáváme doma čtyřku a darujeme trojku.
V Bravanticích dlouho světlý bod v tunelu. Skóre 2:2 do 89. minuty. Remízové utkání. Rozhodčí, pískej
konec! Všichni spokojení. Nakonec 3:2 pro domácí. My nespokojení.
Stále říjen. Osm bodů z 27 možných zatím na záchranu nestačí. Do pralesa zpátky ne! Všichni bez
prémií (trenér i bez základního platu)! Osobní pohovory s hráči „Pod kaštanem“. Přinesou tyto kroky
kýžené ovoce?
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Stále říjen. Do Bludovic jedeme sice s dvanácti hráči společně s trenérem a Martinem. Ale bude to
stačit na soupeře, který je na druhém místě a má postupové ambice? Štěstí se k nám tentokrát otáčí
čelem! Taktika a nadprůměrné individuální výkony. Domácí se sice ujímají vedení ve 26. minutě, ale
naší ve dvacáté deváté odpovídají. 1:1. Druhý poločas. Jsou to nervy. Bludovice trochu lepší. Ale u nás
zafungovala spolupráce zkušenost – mládí. Jedno mládí v 80. minutě (po sedmi Beskydských
vrcholech) už nemohlo, tak střídá ještě mladší mládí. To je ten dvanáctý hráč. Ten může rozhodnout.
Hned dostává míč k postranní čáře a běží a běží. Směr rohový praporek. Zkušenost mezitím došla do
nebezpečného prostoru velkého vápna. Mládí centruje a trefuje zkušenost! 2:1 pro Olbramice! Chybí
ještě 10 minut. Možná víc. Rozhodčí tlačí Bludovice, Bludovice tlačí nás. V brance ale zkušenost.
Rozhodčí nastavuje 4 minuty (to není ani v Lize mistrů). Už to musíme do… (dokončit). Tři body
vezeme domů. A jdeme Pod kaštan. Zase pohovory…
Ještě říjen. Derby ve Zbyslavicích. Bude to masakr. Oba dva o sestup. O šest bodů. Tlačíme, dáváme
první gól. Jenže hned taky cypaty dostavame. Poločas 1:1. Hned dostavame druhy. Zase taky cypaty.
Odpověď je naštěstí okamžitá. 2:2. A pak koncert. Filharmonie. 2:3, 2:4, 2:5, 2:6, 2:7! Už dost chlapci!
A to je stále říjen. Doma Ženklava. 5:3. Jsme se nějak rozjeli. Ve Štramberku 3 body za vítězství 2:0. To
už je listopad. A hned předehrávka prvního jarního kola doma opět se Štramberkem. 5:0! To je tak,
když jeden z brankářů musí do útoku. A hned hetrik (píše se hattrick – pozn. redakce). A to už je
listopad. A my čtvrtí.
A pak prosinec, leden, únor, březen…a my stále čtvrtí. A pak duben. Prohrajeme 2:1 a my třetí…
A ti malí…mladší žáci, taky třetí!!! Od konce. No a co…tak dobře jsme na tom ještě nebyli…
Tak se přijďte občas podívat, rozpisy máte…

ROZPIS – III. třída Nový Jičín muži jaro 2018/2019
31. 03.
06. 04.
14. 04.
20. 04.
28. 04.
05. 05.
12. 05.
18. 05.
26. 05.
02. 06.
09. 06.
16. 06.

NE
SO
NE
SO
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE
NE

15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

PETŘVALD B - OLBRAMICE
BARTOŠOVICE - OLBRAMICE
OLBRAMICE - ŽILINA
HODSLAVICE - OLBRAMICE
OLBRAMICE – MOŘKOV B
FULNEK B - OLBRAMICE
OLBRAMICE – BRAVANTICE
MANKOVICE – OLBRAMICE
OLBRAMICE – BLUDOVICE
OLBRAMICE – ZBYSLAVICE
ŽENKLAVA – OLBRAMICE
OLBRAMICE - RYBÍ

ROZPIS – mladší žáci OS Nový Jičín muži jaro 2018/2019
02. 04.
13. 04.
16. 04.
28. 04.
04. 05.
07. 05.
18. 05.
20. 05.
28. 05.
07. 06.
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ÚT
SO
ÚT
SO
SO
ÚT
SO
PO
ÚT
PÁ

16:00
14:00
16:30
13:30
10:00
16:30
14:00
16:30
16:30
16:30

OLBRAMICE - JISTEBNÍK
SPÁLOV - OLBRAMICE
OLBRAMICE – SUCHDOL N. ODROU
JISTEBNÍK - OLBRAMICE
STUDÉNKA - OLBRAMICE
OLBRAMICE – KUNÍN
JAKUBČOVICE N. ODROU – OLBRAMICE
BÍLOVEC – OLBRAMICE
OLBRAMICE – SPÁLOV
SUCHDOL N. ODROU – OLBRAMICE

V OLBRAMICÍCH VYROSTE NEJMODERNĚJŠÍ ROBOTICKÁ STÁJ PRO DOJNICE V ČR

Mysleli jste si, že do zemědělství ještě nepronikly moderní technologie? Pokud snad ano, tak to je velký omyl a
my bychom Vás rádi alespoň prostřednictvím tohoto článku přesvědčili o opaku.
Naše společnost ZD “SLEZAN“ Klimkovice, jako jeden z největších podnikatelských subjektů působících na území
Vaší obce, připravuje celkovou modernizaci své mléčné farmy v lokalitě Olbramice-Janovice.
Společnost ZD “SLEZAN“ Klimkovice se rozhodla investovat nemalé prostředky do modernizace své mléčné
farmy a v příštích
5 letech by postupně měly vzniknout dvě moderní plně robotické stáje (viz foto vizualizace výše) pro celkem
560 ks dojnic, dále pak nová porodna, moderní teletník, skladovací jímka na kravskou kejdu a také zastřešené
silážní žlaby.
Nové stáje pro dojnice budou především charakteristické velkorysou ustájovací plochou, která bude téměř
2
dvojnásobná oproti stávajícímu stavu. Jen pro představu, v současné stáji o ploše 4300 m je dnes ustájeno 500
2
ks dojnic, zatímco v nové moderní stáji o ploše 4600 m bude jen 280 ks dojnic! Celá stáj bude plně robotická,
počínaje roboty na přihrnování krmení do žlabů, další skupina robotů bude odklízet výkaly, které nepropadnou
rošty na podlaze, a tak dojde k odstranění pohybů traktoru po stáji a tím k zajištění maximálního klidu pro
zvířata.
Samostatnou robotickou částí je dojící technologie, která přinese jednak velké ulehčení práce zaměstnancům
farmy, ale i komfort pro samotná zvířata. Dojící robot automaticky omyje a ošetří struky vemene, nasadí
strukové nástavce a následně krávu podojí. A to vše i čtyřikrát denně, podle individuální potřeby každé krávy.
Zvířata tak nejsou vystavována stresu z nahánění a několikahodinového stání v čekárně, než na ně přijde řada
v dojírně. Navíc precizní a konstantní práce robota minimalizuje riziko možného přenosu různých bakterií nebo
nečistot, a tím vznik případných zdravotních komplikací jak u krav, tak možnou kontaminaci mléka, jehož kvalita
se tak i díky přechodu na robotické dojení ještě zvýší.
Nová stáj bude mít tzv. „propustnou roštovou podlahu“, jejíž velkou výhodou je to, že všechny kravské výkaly
budou padat přímo do pod ní vybudovaných kanálů, které je budou ihned odvádět do skladovací jímky. Tento
systém podlah má prokazatelný pozitivní vliv na zdravotní stav nohou zvířat a zároveň okamžité odvedení
výkalů do skladovací jímky zlepší kvalitu ovzduší jak ve stáji, tak samozřejmě i v přilehlém okolí.
Z estetického hlediska bude celá střešní konstrukce stáje z dřevěných vazníků, přičemž tento přírodní materiál
ještě více podtrhne nově vzniklé harmonické prostředí.
Vedlejší stavbou bude nová skladovací jímka na kejdu (tzn. kravské výkaly), která umožní zvýšení skladovací
kapacity kejdy a její koncentraci do jednoho skladovacího místa. Nová jímka kapacitně pokryje celoroční
produkci kejdy na farmě a umožní tak tuto kejdu vyvážet a aplikovat na pole plánovaně 1x ročně a, co je hlavně
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důležité, tak v čase, kdy se bude moci rovnou i zaorat do půdy. Možnost okamžitého zaorání výrazně přispěje
ke snížení případných nepříjemných zápachů v okolí místa aplikace kejdy, a navíc se zvýšení dopravy na
obecních komunikacích při vývozu kejdy zkoncentruje jen do jednoho období v roce.
Věříme, že jsme Vás alespoň trošku přesvědčili, že nejen z výše uvedeného je zřetelné, že do zemědělství již
moderní technologie pronikly, ale že zároveň tato plánovaná modernizace výrazně přispěje jak ke zvýšení
komfortu zvířat, tak také ke zlepšení a ulehčení pracovních podmínek našich zaměstnanců a v neposlední řadě
samozřejmě i k celkovému zlepšení prostředí nejen v nejbližším okolí naší farmy.
Pokud Vás naše plánovaná modernizace farmy zaujala a chtěli byste se o ní dozvědět ještě něco navíc, můžete
nám napsat na adresu daniel.horak@renofarmy.cz a my Vám Vaše dotazy rádi zodpovíme.

ZPRÁVY Z ÚŘADU
Informace o dění v obci – hromadné rozesílání e-mailových zprávy z úřadu
Opětovně připomínám, že 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 výše uvedený
kontakt – váš mail z naší databáze vyřadíme.
Najdete nás i na facebooku jako Obec Olbramice. Samozřejmostí je zveřejnění veškerých informací
na webových stránkách obce www.obecolbramice.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.
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:

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.

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,-
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