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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
po delší přestávce, způsobené hlavně různými protiepidemiologickými opatřeními, jsme se rozhodli
vás opět trochu blíže seznámit jak s činností obecního úřadu, tak i s aktivitami naší MŠ a ZŠ a s prací
zájmových spolků.
Dovolte mi, abych zavzpomínal na loňský rok, kdy se život v celé zemi na pár měsíců téměř
zastavil. To se samozřejmě projevilo i na práci našeho úřadu a jeho zaměstnanců, kteří pracovali
pouze v určitém nejnutnějším a provizorním režimu. Avšak hned, jak to situace dovolila, jsme plně
rozjeli přípravy na druhou a závěrečnou etapu rekonstrukce našeho kulturního domu. Nedílnou, a asi
také nejnáročnější částí příprav, bylo přestěhování celé obecní agendy, tedy všech počítačů, tiskáren
a písemností do prvního patra KD. Přesun byl zahájen již v prosinci roku 2020 a do nových prostor se
úřad zpět přestěhoval až v květnu letošního roku. Po celou dobu musely pracovnice obecního úřadu
pracovat za náročných podmínek ve stísněných a provizorních prostorech. Jsem však přesvědčen, že
tyto překážky bravurně zvládly a to ke spokojenosti všech občanů i návštěvníků úřadu.
V novém roce 2021 jsme pak zahájili zbývající část rekonstrukce budovy obecního úřadu a
knihovny. V rámci stavebních prací byly kompletně vyměněny rozvody slaboproudé i silnoproudé
elektřiny včetně osvětlení, bylo dodáno nové zábradlí a obložení stěn, vyměněny byly veškeré dveře a
také byla položena nová dlažba. Celá budova se tak nyní nese v jednotném duchu s předchozí
rekonstrukcí prvního podlaží. V rámci stavebních úprav bylo také vybudováno nové bezbariérové WC.
Na jeho stavbu se nám podařilo získat dotaci ze SZIF a v současné době je tak budova obecního úřadu
kompletně bezbariérová.

Bezbariérové WC v budově KD
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V měsíci červenci jsme pak zahájili práce na výstavbě areálu nového hřbitova, na kterou jsme
se již poměrně dlouho připravovali. Přípravy probíhaly v těsné spolupráci se zástupci sousedních
Zbyslavic, jelikož budoucí areál budeme mít ve společné správě a bude také sloužit občanům obou
obcí. Obec Zbyslavice nám taktéž uhradí polovinu veškerých nákladů na jeho výstavbu. Podařilo se
nám v celku úspěšně překonat počáteční potíže, které byly způsobené jednak přírodními vlivy (silně
spodní vodou podmáčená plocha hřbitova), ale také všeobecně známým celorepublikovým
nedostatkem stavebního materiálu. A tak v současné době práce finišují, a do konce letošního roku
by nám měla být stavba realizační firmou předána. Na četné dotazy občanů týkající se zahájení
provozu hřbitova bych nyní rád zareagoval. Provozní řád a zahájení využívání areálu závisí na
společném rozhodnutí zastupitelů obou obcí.
Poslední investiční akci letošního roku jsme zahájili teprve nedávno, a jak jste si jistě všichni
všimli, jejím cílem je úprava prostranství před budovou obecního úřadu. Před budovou by tak měla
vzniknout nová klidová zóna s altánem a s posezením, osázena bude nová zeleň, a také budou
usazeny nové dětské herní prvky společně se skluzavkou. Věřím, že nové zázemí ocení a využijí jak
malí i velcí návštěvníci obecního úřadu, tak i účastníci nejrůznějších kulturních a společenských akcí.
Na tuto akci se nám také podařilo získat dotaci z MSK v rámci Programu rozvoje venkova, a to ve výši
400 tisíc korun. S ohledem na již zmíněný nedostatek stavebního materiálu, ale také s ohledem na
nedostatek stavebních kapacit, jsme nuceni požádat zastupitelstvo MSK o posun konce realizace na
jaro a o využití dotace až v příštím roce 2022. Věřím, že budeme úspěšní a na jaře příštího roku nám
bude prostranství předáno k užívání.

Studie rekonstrukce veřejného prostranství před KD Olbramice

Kvapem se blíží doba Adventu, tedy příprav na nejhezčí svátky v roce, na svátky vánoční. V době, kdy
píšu tento článek, se vládní opatření výrazně zpřísňují, počty nakažených v naší obci rostou. Rozhodli
jsme se společné Rozsvěcení vánočního stromu v sobotu 27. 11. 2021 zrušit. Náš obecní strom ale
v tento den v 17 hodin rozsvítíme. Doufáme, že nás v tom samotné nenecháte, za zvuku vánoční
hudby rozsvítíte i své domy a zahrady a v neděli zapálíte první adventní svíčku na svých věncích. My
budeme doufat, že si tuto slavnostní chvíli příští rok užijeme už opět společně.
Závěrem mi dovolte, abych vám všem popřál pokojné Vánoce a pevné zdraví.

Ing. Ladislav Bárta, starosta
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SLUNEČNICE
Vážení čtenáři,
pokud máte chuť, pojďte spolu se mnou na následujících řádcích zavzpomínat na několik akcí, které
letos pořádala Slunečnice za finančního přispění obce:
První akcí po zimní odmlce byla soutěž „Cesta za pokladem“, které se účastnily děti školního
i školkového věku, většina za doprovodu rodičů, někteří starší školáci sami. Účastníci navštívili 6 míst
v okolí Olbramic zaznačených v mapě, v okolí Olbramic, kde získali kódy k pokladu. Truhlu
s pokladem, ukrytou v obci u pomníku, našlo, za pomoci získaných kódů otevřelo a poklad získalo
27 dětí.
V červnu jsme pokračovali jarním výletem, který byl odložen z minulého podzimu. Turistická trasa
vedla z Třeštíku na Soláň. Za krásného, slunečného počasí jsme společně prošli 13 kilometrů dlouhou
hřebenovku a nenechali se zahanbit ani nejmenší školkáčci, kteří s námi statečně zdolali celou trasu.
Koncem prázdnin Slunečnice vypomohla při pořádání Dne obce. Tímto děkuji tatínkům a maminkám,
za pomoc s přípravou areálu a prodej ve stánku Slunečnice.

Na podzim Slunečnice oslavila 20. výročí svého vzniku hned dvěma akcemi o prvním říjnovém
víkendu. Páteční sportovní odpoledne, plné soutěží, krásných cen a občerstvení zorganizovala škola.
V sobotu jsme se pak vydali na výlet do Punkevních jeskyní. O prohlídku jeskyní a projížďku na
lodičkách byl opravdu velký zájem a tak jsme naplnili autobus na maximum a užili si společně další
hezký výlet. A protože bylo to výročí, při zpáteční cestě se v autobuse rozdávaly krásné výroční
perníčky, které pro nás vyrobila maminka Monika Ptáčková.
V nadcházejícím období bych Vás – pokud situace dovolí - ráda pozvala na tyto akce:
22. 1. 2022
Dětský maškarní ples
18. 3. 2022
Druhý obecní ples
27. 5. 2022
Pouť na Kolonii
24. 6. 2022
Pohádkový les
Ing. arch. Jana Stavinohová, předseda spolku
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SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
I letos byla první říjnová neděle vyhrazena našim seniorům. A co že se to dělo? Oslavili jsme
Mezinárodní den seniorů. Pan starosta s panem místostarostou se hodili do gala a předali našim
letošním jubilantům dárkové balíky, holky z úřadu uvařily dobrou večeři, cukrárna Moniky Cronové
dodala zákusky ke kávě. O kulturu se postaral Slezský folklórní soubor Opavica. Podle děkovných
telefonátů a milých ohlasů účastníků soudíme, že se akce nadmíru podařila 

Jubilanti 2021

NAŠE ŠKOLA
Vážení čtenáři,
pokud se rozhodnete při čtení Zpravodaje nevynechat tento článek, pak doufám, že dostanete ty
nejlepší informace o dění v naší základní škole.
V měsíci září jsme všichni zaměstnanci školy nastoupili plní pracovního elánu, protože jsme věřili, že
svět bude zase v pořádku. Hned na první provozní poradě jsme si naplánovali aktivitu pro děti, která
si kladla za cíl zlepšit vnímání svého okolí, orientaci v dopravě, vytvoření si pozitivního vztahu ke
svému zdraví a kondici. Projekt, který jsme nazvali „Kroky do školy“ byl inspirován projektem
peskymestem.cz, kde se o nás mohou také čtenáři dočíst. Projekt trval celý měsíc a rodiče každý
večer pečlivě dětem zapisovali počet kroků, které za den ušly. Výsledek byl opravdu překvapující.
Nebudu vás napínat – nejvíce kroků (a tedy i největší kus cesty) ušel žák z první třídy, který za měsíc
září nachodil 453 100 kroků, což představuje cca 15 000 kroků denně. Nebyl jediný, který se
přibližoval těmto výsledkům, a proto jsme se rozhodli, že za skvělé krokování odměníme všechny
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žáky školy. Připravili jsme pro ně další sportovní akci s názvem Sportovní odpoledne s cílem zapojit
všechny v okolí, kteří mají rádi pohyb a chtějí si užít volné dny jinak, než je běžné. Pokud jste tam byli,
určitě jste nelitovali. Všichni, tedy děti, dospělí a mládež si mohli zasportovat společně s cvičitelkou
Bárou, fandit na fotbalovém turnaji, zacvičit si na kruhovém tréninku, který připravily učitelky ze
školy a školky a zhlédnout krásnou motoshow Adama Peschla na jeho motorce… Ještě jednou všem
velké poděkování!!

Sportovní odpoledne
Protože se obě akce opravdu povedly a během září ani října se nás nijak závažně nedotkla opatření
ohledně Covidu, řekli jsme si, že vymyslíme určitě i zajímavý program na Rozsvícení vánočního
stromu. Návrhů byla spousta – od fotografií a fotoknihy z Betléma až po andělské bludiště na hřišti
nebo prodej vánočních výrobků v novém školním stanu. Mohla bych dále pokračovat, že škola i
školka se těší na vás všechny 27. listopadu, ale vy už asi tušíte, že zůstaneme jen u tohoto těšení se.
Bohužel ani v letošním roce spolu strom nerozsvítíme. Jelikož se v naší škole také rozmohla epidemie
Covid – 19, s největší pravděpodobností budou střídavě jednotlivé třídy nastupovat do karantény.
Chci věřit, že tato nemoc nevyvolá v našich dětech ani v rodinách žádné úzkosti a depresivní nálady,
které jsou s tímto dlouhodobým a stále se opakujícím stavem spojeny, a že vánoční strom je poslední
z akcí, na které se naše škola nebude aktivně podílet. Máme totiž ve škole i mimo ni spoustu plánů.
Zmíním jen ty nejdůležitější jako je dětský karneval, velikonoční dílničky, Den otevřených dveří, Den
maminek, Pouť na Kolonii a Atletický pětiboj málotřídních škol.
Věřím, že všechny tyto akce si s dětmi i s vámi čtenáři užijeme a – jak se říká všude kolem nás –
uděláme tečku za koronavirem.
Přeji všem pevné zdraví a krásné dny.
Mgr. Sylva Bártová, ředitelka školy
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HASIČI
Dobrý den vážení a milí spoluobčané,
jako jedna z trenérů mladých hasičů v Olbramicích bych vám kroužek ráda představila.
Momentálně máme 22 členů, přičemž naší nejmladší členkou je Rozárka Nehudková, které jsou
teprve 2 roky. Trenéři jsme tři, a to jako hlavní trenér Láďa Štramberský a my, Klára Nehudková a
Pavla Černá, které s dětmi pomáháme.
V kroužku se děti naučí vázat potřebné uzly, základy zdravovědy, práce s mapou, ale také jak správně
a nejrychleji zvládnout hasičský útok. S dětmi zvládáme hrát hry, péct perníčky i vyrábět různé
výrobky (především v zimním období). V loňském roce díky covidu nebyla možnost soutěží. Proto se
děti zúčastnily pouze jedné, ve které se ovšem umístily na krásném 3. místě. Jsou to naše šikulky 
Je nezbytné také zmínit, že díky dotacím naší obce a sponzorským darům našich spoluobčanů jsme
mohli nakoupit nová trička i dresy a děti se mohou těšit na nový rozdělovač a sací koš. V dalším roce
se budeme snažit sehnat dostatek finančních prostředků na nové auto pro náš rozrůstající se tým,
kterým se budeme dopravovat na soutěže apod.
Pokud tedy Vašim dětem nevadí troška fyzické aktivity, hraní her, trochu toho učení a především
voda, rádi je v našem hasičském kroužku uvidíme. Můžete rovnou kontaktovat mě na telefonním
čísle 725975997 nebo na facebookové stránce SDH Olbramice.
Za náš tým Vám přeji krásné dny
Bc. Klára Nehudková
P.S.: Starší členové na fotce chybí, v zimním období navštěvují posilovnu 

Mladí hasiči 2021
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SPOLEK DŮCHODCŮ
Milí spoluobčané,
Spolek důchodců se opět po více jak roce začal scházet na svých pravidelných posezeních. A ihned
jsme se dohodli na několika akcích.
Jako první byl krásný výlet na Slezskou Hartu. Celý výlet se povedl, účastníků byl plný autobus a
počasí nám přálo. Program výletu začal plavbou lodí Harta, kde jsme také oslavili narozeniny naší
„patronky„ Petry Teichmannové. Dále jsme pokračovali na oběd a na zpáteční cestě byla zastávka na
zámku Hradec nad Moravicí. Všem se nám výlet moc líbil.

Zájezd důchodců na Slezskou hartu
Navštívili jsme i bravantický zámek v rámci Dne otevřených dveří, který pořádala obec Bravantice.
Další akcí byla exkurze do nového kravína RenoFarmy Olbramice. Průvodci nás provedli celou
výrobnou mléka a seznámili nás se supermoderní technologií provozu kravína.
V listopadu máme naplánovanou besedu s přímým účastníkem natáčení filmu Johanka z Arku na
Slezské Hartě.
Naši milí spoluobčané, stále platí, že se ani v důchodu nemusíte nudit doma, rádi vás mezi námi
přivítáme. Scházíme se každé první pondělí v měsíci v kulturáku, předvánoční večírek plánovaný na
pátek 3. 12. 2021 jsme bohužel byli nuceni s ohledem na počet nemocných zrušit.
Jménem Spolku důchodců vám přeji krásné Vánoce a mnoho zdraví do roku 2022.
Tamara Plíhalová, předsedkyně spolku
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Školka v Olbramicích začala od letošního školního roku pracovat s prvky nového vzdělávacího
programu Začít spolu. Hlavní předností je, že děti pracují v menších skupinkách, jsou samostatnější a
samy si vybírají činnosti, které jim nejvíce vyhovují, a se kterými se běžně setkávají, např. v kuchyňce,
v dílně či v pohybovém centru.
Zapojili jsme se do několika projektů. Jeden z nejoblíbenějších je „Se Sokolem do života“, kdy každé
z dětí má svůj zápiskový sešit, ve kterém si zaznamenává své úspěchy přiměřené věku. U dětí je tento
projekt velmi oblíbený, protože moc rády cvičí v tělocvičně nebo na venkovních hřištích.
Ve školce se také snažíme děti co nejlépe připravit na školu a naši předškoláci mají každé pondělí
„svou chvilku“. Zvolili jsme program „Metoda dobrého startu“, která děti rozvíjí ve všech směrech,
startuje jejich pozornost, psychomotoriku a jiné aspekty, důležité pro úspěšný a bezproblémový
přechod z mateřské do základní školy.
Do běžného týdenního režimu jsme také zařadili angličtinu, která baví i ty nejmenší. Výuka je
převážně interaktivní a pomocí pohádek a her děti přirozeně naposlouchají jazyk.
A aby děti měly ve školce zábavu a vzdělávaly se také po kulturní stránce, pravidelně k nám dojíždí
divadélko Smíšek, které má krásně zpracované poučné pohádky.
Projektové dny jsou další z aktivit, které dětem přinášejí radost a poučení zároveň. V září to bylo
„Kamínkování”, kde se děti seznámily s tím, proč se na kamínky maluje a jaký je jejich význam. Dále
jsme uspávali broučky – cestou děti plnily různé úkoly a na konci je čekal poklad. Naši školku i školu
navštívili také chovatelé dravých ptáků a děti se dozvěděly pár informací o různých dravcích, mohly si
je pohladit a viděly nejednu ukázku. Také jsme byli navštívit místní myslivnu, kde nám páni myslivci
připravili bohaté občerstvení a představili dětem, co jejich práce obnáší. Seznámili nás se zvířaty,
která žijí ve zdejších lesích, a pověděli, jak se o ně starat.
Klademe velký důraz na důvěru a spolupráci s rodiči, proto se snažíme pořádat společná pravidelná
setkání. V uplynulých měsících to byla „Drakiáda“ ve spolupráci se školní družinou, a také jsme jeden
říjnový podvečer prosvítili vesnici díky „lampičkování“. Ve spolupráci se školou jsme uspořádali
Sportovní odpoledne.
A co nás v tomto školním roce ještě čeká?
V zimě lyžařský výcvik a na jaře plavecký kurz.
Celé čtvrtletí v naší školce bylo, i přes nepříznivý celosvětový stav a období pandemie, velmi aktivní,
plné krásných zážitků a věříme, že se situace bude už jen zlepšovat a my se budeme moci účastnit
všech plánovaných a připravených akcí.
Klára Hlubková, DiS – vedoucí učitelka v MŠ, Eva Staňová – učitelka v MŠ
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TJ OLBRAMICE - FOTBAL
Muži – 7. místo – zlatý střed = klidná zima
Přípravky – 6. místo = taky klidná zima
Vážení fanoušci Olbramického fotbalu!
Vám šesti až osmi nejvěrnějším moc děkujeme! Za podporu! Nemáte to někdy jednoduché. Protivný
vítr, vlezlá zima, žhavé paprsky slunce, mokré kapky deště, teplé pivo, studený párek. Ale vy to
všechno překonáváte. Přesto: Proč je vás tak málo! Vždyť je se na co dívat. V bufetu. Na hřišti. Tam
by měly směřovat vaše pohledy. Za to si platíte tu dvacetikorunu (ženy a děti mají vstup zdarma).
Přijďte na jaře znovu. A přiberte sousedy i sousedky!
Tak muži hodnocení – podzim jako na houpačce, nahoru, dolů. Sice málo gólů dostaneme, ale taky
málo dáme.
Bludovice – Olbramice 0:1. Stačí. Tři body.
Hostašovice – Olbramice 4:1. V desíti se dnes nevyhrává ani v „pralese“ (okresní soutěž IV. třída –
pozn. redakce). Natož v „lese“ (okresní soutěž III. třída – pozn. redakce).
Olbramice – Děrné 3:2. Náskok 3:0 málem nestačil. Investice do světelné tabule se ale vyplatila. Tři
body.
Sedlnice – Olbramice 2:2 (0:1 na pokutové kopy). Na penalty jsme byli vždycky machři. Dva body.
Olbramice – Zbyslavice 2:0. Derby se vším všudy. Až na ty dveře. Hlavně vítězství! Tři body.
Bravantice – Olbramice 5:4. Když už čtyři dáme, nemůžeme pět dostat. Ten pátý v 91. minutě.
Olbramice – Hodslavice 3:0 (kontumačně). Hosté v osmi raději nepřijeli. Tři body.
Trojanovice Bystré – Olbramice 1:2. Je dobré mít vedle Josefovice. Tři body.
Olbramice – Petřvald na Moravě „B“ 1:5. Bez komentáře. „Béčko“ to nebylo.
Štramberk – Olbramice 0:2. Konečně dobrý rozhodčí. Tři body.
Olbramice – Bartošovice 2:4. Nebyl moc dobrý rozhodčí.
Olbramice – Ženklava 2:0. Nebyl trenér. Tři body.
Vražné – Olbramice 4:3. Byl trenér…
A teď mladší přípravky – podzim jako na houpačce, ale nahoru moc ne, spíš dolů. Góly moc
nedáváme, více dostáváme. Zatím.
Tady to shrneme:
Kateřinice, Jistebník, Mošnov, Skotnice, Petřvald, Lubina. Skóre 35:214. Dva body!
A právě ty dva body jsou světýlko na konci tunelu. Záleží na délce toho tunelu. Ale poctivě v zimě
potrénujeme. Získáme kondici, zesílíme, zrychlíme.
Trénujeme úterky a pátky od 16 do 17 hodin v tělocvičně ZŠ a MŠ Olbramice. Přijďte mezi nás!
Kategorie ročník narození 2013 a mladší (dívky 2012).
Muži! Do konce roku netrénujeme! Přijď taky mezi nás!

Za TJ Olbramice Mgr. Radim Břežný, trenér
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BĚŽECKÝ KLUB TJ OLBRAMICE – OSAMĚLOST COVIDOVÉHO BĚŽCE

Přišla a nechce odejít. Nákaza, která vtrhla do škol, do fabrik, do úřadů a měla tu drzost, že pronikla
i do sportu. Fotbalisti nesměli hrát fotbal, hokejisti nesměli hrát hokej… ani fotbal, házenkáři nesměli
hrát házenou… ani fotbal… ani hokej… ani košíkovou – byli na tom stejně jako basketbalisti.
Ale běžci měli výhodu. Běhat se mohlo. Běhat mohli jak běžci, tak basketbalisti, hokejisti i volejbalisti.
Dokonce mohli běhat i fotbalisti, ale těm se moc nechtělo. Přece jen je to stereotypní a jednotvárný
pohyb. No, i těm běžcům se to snažili vládní činitelé znepříjemnit, jak jen to šlo. Zakázaly se závody,
zakázalo se běhat s někým (mimo rodinu, před manželkou či manželem se utíkat mohlo), zakázalo se
běhat do jiného okresu. Tak mne napadá, víte, že když poběžíte k Sezině, přeběhnete přes Bítov, dáte
se po žluté do Kyjovic a ještě kousek dál na rozcestí Horník, potom po modré na Vlčí kout, odtud
podél Polančice domů, uběhnete sotva 18 km a navštívíte 3 okresy? Ale to se nesmělo, to by nikoho
ani nenapadlo. Na hory se taky mohlo, ale pro Olbramice jen na ty, které jsou v okrese Ostrava –
nejvyšší bod okresu Ostrava je na kopci Úhorky (404 m.n.m.), což je vrchol ski areálu Vaňkův kopec,
ještě že tu nějaké hory máme.
Běžecký klub ale stále běhal. Možná jste potkávali běžce s potem v očích, úsměvem na tváři a vírou,
že bude lépe. Běžce, kteří po jednotlivcích (nebo v patřičných rozestupech) míjeli osamocené chodce
a po lesích se potulující zoufalé zástupce jiných sportů.
A potom se to stalo, došlo k uvolnění. A fotbalisti, hokejisti i volejbalisti mohli trénovat a hrát zápasy.
Mohly se pořádat běžecké závody. Proběhl i tradiční Běh Olbramicemi. Účast byla slušná, dětské
závody se vydařily maximálně, roste nám zajímavá generace běžců. Povedl se také závod na 4 km,
bohužel, závod na 16 km byl poznamenán hromadným přehlédnutím značení a blouděním prakticky
všech závodníků (včetně těch, kteří už náš závod běželi poněkolikáté). První špatně zahnul a ostatní,
plni nadšení, že se konečně závodí, běželi za ním. Nevadí, zvítězili všichni.
Největší úspěch zaznamenaly běžkyně našeho klubu na 250 km dlouhém štafetovém závodě
v Českém ráji. Lenka Dedková, Eva Horsinková a Petra Bálková, patřily spolu s dalšími pěti běžkyněmi
z jiných klubů do velmi silného KMB teamu, který tento velký závod v kategorii žen vyhrál. A co
myslíte, že znamená zkratka KMB? Ano, je to opravdu tak, věřím, že to napadlo všechny, jen jste se to
báli vyslovit nahlas – Kurva Musíš Běžet. A s tím se s vámi dnes po Ostravsku loučím, ať se děje cokoli,
ať se nařizuje cokoli, „kurva musíš běhat“!
Za BK TJ Olbramice Mgr. Radim Horsinka
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OLBRAMICE 2022 V OBRAZECH

Na srpnové Bartolomějské pouti jsme přivítali nové občany chlebem, medem a slivovicí. A protože se
říká „Postav dům, zasaď strom,…“, odnesli si i jabloně – snad se jim za pár let sladká jablka urodí 

Už po sedmé se první zářijovou sobotu uskutečnil Gulášfest – akce oblíbená a hojně navštěvovaná…

Díky lockdownům a vládním nařízením se Vesnické sportovní hry 2020 protáhly až do roku 2021,
došlo ke spojení dvou ročníků. V některých disciplínách jsme si vedli výborně, na některé se nám
naopak nepodařilo sestavit tým. Každopádně konečné 8. místo z 12 není vzhledem k velikosti naší
obce vůbec špatný výsledek. Uvidíme, co nám přinese příští rok.
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KOMUNÁLNÍ ODPAD V ROCE 2022
Nová odpadová legislativa účinná od 1. ledna 2021 výrazně mění formu výběru poplatků za odpady
od občanů, což i pro naši obec znamená, že musíme přijmout zcela novou obecně závaznou vyhlášku
s účinností od 1. ledna 2022.
Do konce tohoto roku celý systém fungoval tak, že popelnice (na komunální i bio odpady), které si
občané dle svých vlastních potřeb objednali, hradili dle platného ceníku na základě smluvního vztahu
obce s OZO Ostrava, které jim 1 x ročně v září vystavilo fakturu k úhradě.
Od nového roku už tento smluvní systém zákon nepřipouští a obec musí přejít na systém výběru
pomocí místního poplatku.
Jakým způsobem bude vše probíhat, jakou variantu poplatku naše obec zvolí, jaké změny a
povinnosti z toho pro vás vyplynou – to vše bude předmětem jednání prosincového zastupitelstva
obce. O jeho výsledku vás budeme informovat ve zvláštním prosincovém vydání Zpravodaje.

BIO ODPAD V ROCE 2022

Do nového místního poplatku bude zahrnut jen komunální, nikoliv biologický odpad. Z tohoto důvodu
budou všechny stávající smlouvy občanů na biopopelnice ke dni 31. 12. 2021 ukončeny.
Na dvoře obecního úřadu bude přistaven kontejner, do kterého budou moci občané vždy ve středy
od 16 do 17 hodin přivézt svou zeleň. Pokud vám výše uvedený způsob sběru zeleně nestačí či
nevyhovuje, můžete s OZO Ostrava uzavřít sami za sebe novou smlouvu, hnědá popelnice vám
zůstane a i v příštím roce bude vyvážena jako doposud, fakturu vám pak vystaví OZO Ostrava dle
platného ceníku a hradit budete také přímo jim.
Obec návrh nové smlouvy od OZO Ostrava obdržela a slíbila pomoc. Pokud tedy budete chtít svou
hnědou popelnici i v příštím roce, nemusíte jezdit na OZO do Ostravy – stačí stavit se během úředních
hodin na obecní úřad, kde smlouvu sepíšeme a hromadně je pak za vás svozové společnosti
odevzdáme. OZO Ostrava ale žádá, aby tyto nové smlouvy byly podepsány již v průběhu listopadu či
prosince, aby vám vaše bionádoby nemuseli 31.12. odvážet.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Opětovně připomínáme, 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.
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.
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