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Vážení spoluobčané,
krásné slunečné prázdninové měsíce už máme bohužel za sebou, a tak mi dovolte, abych Vás před nadcházející zimou
v krátkosti seznámil s dosavadní činností obecního zastupitelstva.
Zajisté jste si všichni povšimli, že nám vedle našeho fotbalového hřiště vyrůstá nové sportovní zázemí pro místní malé
i velké fotbalisty. Když jsem napsal, vyrůstá, tak jsem to myslel téměř doslovně. Roste a roste jako stromy v lese, tedy
velmi, velmi pomalu. Častokrát jsem v průběhu léta od vás slýchával stesky a výčitky, že na stavbě nejsou dělníci, že
se tam nic neděje a stavba stojí, zkrátka a dobře, že jsme vybrali špatnou stavební firmu. Nezbývalo mi nic jiného, než
s Vámi ve všem souhlasit. Ale řekněte sami, jak vybrat správnou firmu s ohledem na současné znění zákona o
zadávání veřejných zakázek? Tento zákon totiž preferuje, a na první místo řadí, pouze nabídkovou cenu a na ostatní
ukazatele jako jsou zkušenosti se stavbami podobného charakteru, reference dodavatelů, kvalita dosavadních prací,
téměř nebere žádný zřetel. Stát tak nutí nás obce a města, na rozdíl od obyčejných občanů, stavět co nejlevněji, a to
bez ohledu na kvalitu stavebních prací, zkušenosti a znalosti stavebníků. Vždyť, kdo z nás by si na opravu vlastního
rodinného domu vybral firmu jenom podle ceny? Samozřejmě nás vždy zajímá nejen cena, ale hlavně též dáme na
doporučení sousedů a známých. Chceme vědět, kde již tato firma pracovala, a můžeme si tak prohlédnout, s jakou
rychlostí a kvalitou její zaměstnanci práci odvedli. Takto se však můžeme chovat pouze my – občané. Obec se
bohužel musí řídit špatně sepsaným zákonem. I přes tyto problémy a nedostatky jsem stále optimista a věřím, že se
nám podaří za pomoci správně vybraného stavebního dozoru, stavbu řádně dokončit a využít tak v plné míře dotaci
z evropských fondů, kterou jsme na tuto stavbu jako jedni z mála získali. Naši malí i dospělí fotbalisté se tak mohou
těšit, že do jarní části fotbalového ročníku budou na trávník vybíhat již z krásných nových a moderních šaten.
Další investiční akce, kterou jsme připravili, je finančním objemem sice méně významná, ale velmi očekávaná. Jedná
se o opravu chodníků na místním hřbitově. Na počátku měsíce října proběhlo výběrové řízení dle výše uvedeného
zákona, a byla vybrána firma s nejnižší nabídkovou cenou. Firma již budovala chodníky pro některá města a obce
v okolí, což jsme si telefonicky ověřovali a tak doufáme, že tentokrát jsme při výběru měli větší štěstí. V současné
době, kdy sepisuji tento článek, čekáme na zaslání finančního příspěvku od našeho pana faráře. Jde o finanční obnos,
který farníci vybrali mezi sebou i od ostatních občanů. Po podpisu smlouvy o dílo již nebude nic bránit tomu, aby
v polovině listopadu byly zahájeny vlastní stavební práce. Na této opravě se také bude finančně spolupodílet obec
Zbyslavice, a to tak, že na závěrečnou fakturu poníženou o příspěvek farníků, nám přispějí polovinou. Za tento
vstřícný přístup bych chtěl tímto představitelům obce Zbyslavice velice poděkovat. Chtěl bych tímto také požádat
návštěvníky hřbitova i kostela o jistou toleranci a pochopení, neboť tyto práce se neobejdou bez určitého omezení
pohybu po hřbitově.
Závěrem mi dovolte malou připomínku či snad povzdech. Již delší dobu sleduji, že na všech akcích pořádaných v obci
vidím ve stáncích, při přípravě a při organizaci, stále stejné tváře. Jsou to naši spoluobčané, členové místních spolků a
sdružení, kteří jsou většinou, až na opravdu malé výjimky, přibližně v mém věku. Tedy generace padesátníků pracuje,
připravuje, stará se a já se ptám, co dělají spoluobčané o generaci mladší? Ti se bohužel většinou na těchto akcích jen
baví. Velice mne například překvapila skutečnost, že předsedou občanského sdružení Slunečnice, tedy organizace,
která nahrazuje Sdružení rodičů a přátel školy, je p. František Vaněk ml. Člověk, který již má obě své děti dospělé a
studující na vysoké škole. Zde se opět nabízí otázka, co dělají rodiče těch dětí, které navštěvují naši mateřskou a
základní školu? Proč se aktivněji nezapojí do práce ve sdružení? Například letošním celostátním vítězem soutěže
Vesnice roku se stala obec Krásná, malá vesnice z Karlovarského kraje. Porota na ní ocenila zvláště zaměření na
komunitu, tedy na propojení vztahů občanů, na jejich intenzivní setkávání. Protože k čemu je sebelépe vybavená obec,
když se její občané spolu nestýkají a společně nebaví, a starají se pouze o svůj život. Při hledání nějakého východiska
a rozumného řešení mne mnohokrát napadlo, že to naše místní “tradiční“ rozdělení na Slunečnici, SDH a Sokol již
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dnešní mladé generaci z nějakého důvodu nevyhovuje (klub důchodců zde schválně nezmiňuji, protože tam ještě ani
my padesátníci nemůžeme vstoupit). Rád bych tedy naše mladší spoluobčany vyzval, pokud máte nějaký nápad či
plán, jak udělat něco nejen pro sebe, ale i pro ostatní spoluobčany, předneste ho, přijďte s ním a já věřím, že
zastupitelé obce vyjdou každé nové myšlence a spolupráci vstříc a pomohou i při její realizaci.
Nakonec mi dovolte, abych Vás všechny co nejsrdečněji pozval na již tradiční slavnostní Rozsvícení vánočního
stromu, v sobotu 5. prosince, kde všichni budeme moci přivítat nadcházející advent, tedy dobu příprav a čekání na
svátky vánoční.
Ing. Ladislav Bárta

VÍTÁME NOVÉ OBČANY
Už nějakou dobu se nás na úřadě mnozí ptali, zda nebudeme obnovovat tradici vítání nových občánků. Proto jsme se
rozhodli založit novou tradici, ve které by nebyl nikdo diskriminován. Vždy na Bartolomějský den obce budeme vítat
nejen ty, kteří se u nás v uplynulém roce narodili, ale i ty, kteří si Olbramice oficiálně zvolili za svůj nový domov. Je
to výhoda i pro nás zde již déle bydlící, protože aspoň zjistíme, jak který nový soused či sousedka vypadá, jak se
jmenuje a zejména, vlastní-li smysl pro humor a potřebnou míru tolerance a vykazuje-li známky určitých zásad, jež
jsou k životu na vesnici nezbytně potřebné.
Takovéto historicky první vítání se uskutečnilo v sobotu 22. srpna. Nejdříve jsme blahopřáli všem rodičům k narození
dětí. Bylo jich za ten rok celkem sedm, které se v Olbramicích od posledního krmáše narodily. Vítaly jsme jich však
jen pět - Gabrielu Mucskovou, Maxe Svobodu, Annu Bystřičanovou, Sáru Predikantovou a Ondřeje Kapitančíka.
Richard Piškula si dovolenkoval s rodinou v Chorvatsku a Petr Balický se nestihl vrátit z porodnice .
Přivítali jsme také dospělé a jejich větší či menší rodinné příslušníky. Z přihlášených 29 nových spoluobčanů se akce
zúčastnilo 12 osob, ostatní byli z nejrůznějších důvodů mimo obec.
Všechny zúčastněné jsme vítali podle starého slezského zvyku chlebem a medem: Chlebem, protože život na vesnici
není lehký, je plný úskalí v podobě protivných sousedů, kteří sečou trávu zásadně a jedině o nedělích a svátcích, pálí
nepořádek nebo pouští nahlas hudbu, když vy si chcete posedět s přáteli, parkují tam, kde nemají a jejichž psi si běhají
po vesnici, jak chtějí a zejména nechávají hromádky tam, kde nemají. Ale také medem, protože život na vesnici má
i své klady, například hodné sousedy, kteří pomohou, kdykoli potřebujete, se kterými se dá porozprávět i posedět při
kávě a buchtách, kteří vám pohlídají psa i starší rodiče, zavolají lékaře nebo policii, když vidí, že vám po pozemku
chodí někdo, kdo tam obvykle nebývá. Záleží prostě na míře vzájemné tolerance a úhlu pohledu.
Na památku tohoto svátečního dne jsme dětem podarovali malé medvídky, dospělým plakety s úsměvem a všem
pamětní listy. Na závěr slavnostního přivítání byli všichni dospělí počastováni slivovicí a s panem starostou si připili
na zdraví.
A mně ještě dovolte znovu poděkovat našim Šlágrovkám, které dětem i dospělým v průběhu této malé slavnosti od
srdce zazpívaly.
Za ohlašovnu obecního úřadu na kousek Bartolomějského dne obce vzpomínala Lenka Ješková.
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JUBILANTI V ROCE 2015
Již od roku 1998 si svět 1. října připomíná Mezinárodní den seniorů. Právě toho dne byl totiž Organizací spojených
národů a jejím tehdejším generálním tajemníkem Kofi Annanem vyhlášen rok 1999 Mezinárodním rokem seniorů.
Den seniorů je oslavou všeho, co společnosti přináší staří lidé. Zvyšuje povědomí o problémech, se kterými se
potýkají v dnešní uspěchané době, ve společnosti zaměřené na výkon a vybízí zejména nás mladší k zastavení,
vzpomínce na svoje blízké a nabádá nás udělat jim nejen v tento den radost.
V naší obci Olbramice proto už tradičně vždy první říjnovou neděli pořádáme posezení našich seniorů, které je
spojeno i se slavnostním předáváním darů jubilantům. Kromě jubilantů měl letos pan starosta tu čest popřát vše
nejlepší i manželům Kučerovým k jejich diamantové svatbě. Hostům zazpívaly Famózní klimkovické pjenice, které
přispěly svým vystoupením k dobré zábavě a slavnostní atmosféře celého odpoledne.

PROČ MÁ MÉ DÍTĚ CHODIT PRÁVĚ DO MÍSTNÍ OLBRAMICKÉ ŠKOLY?
Tuto otázku si určitě položí každý, kdo má doma budoucího prvňáka nebo každý, kdo se do zdejší obce přistěhuje.
A pro nás je velmi dobrou zprávou, že si tuto otázku kladou i rodiče, kteří ve zdejší obci nebydlí, a přesto se
rozhodnou pro variantu výuky na zdejší malotřídní škole. Díky těmto rodičům jsme si mohli dovolit již pátým rokem
otevřít novou třídu s velmi nízkým počtem žáků.
Čím je naše škola pro budoucího žáka výhodná?
Malý počet žáků garantuje dostatek prostoru a pozornosti pro každého. Nové metody a formy, kterými pedagogové
procházejí a následně aplikují do výuky, dávají žákům možnosti větší komunikace, spolupráce a prezentace sebe
sama. Dokladem toho jsou projektové dny, na které rodiče upozorňujeme, často zveme, a na kterých spolupráce
mladších a starších kamarádů je na velmi dobré úrovni. Tyto projektové dny jsou většinou zdokumentovány
a prezentovány na webových stránkách a nově i facebookových stránkách školy. Také Den pro moji maminku nebo
Rozsvěcení vánočního stromu je dobrým dokladem toho, že děti se nebojí vystupování, a že se vlastně na tyto aktivity
velmi těší.
V časopise Rodina a škola jsem objevila zajímavý článek, ze kterého vyplývá, že dobrá škola se neprezentuje jen
webovými stránkami školy nebo fotografiemi na facebooku. Dobrá škola má například stálý pracovní tým. Za
posledních deset let z této školy odešla pouze jedna zaměstnankyně (nepočítán odchod na MD nebo důchod). Jinak je
náš kolektiv stabilní. Každoročně společně trávíme jeden víkend, kdy nejenom relaxujeme, ale hlavně utužujeme
kolektiv. Díky tomu se nám pak daří podílet se na společných mimoškolních aktivitách, jako je například dětský den,
dětský ples, organizace plesu pro dospělé, turistické výlety, plavání…
V jiné části tohoto článku se zase píše, že dobrá škola nabízí volnočasové aktivity. Naše škola každoročně nabízí
různorodou škálu volnočasových aktivit. V letošním roce jsou to kroužky angličtiny podpořeny ICT, pohybové hry,
fotbal, keramika, přírodovědný kroužek. Většina těchto kroužků je realizována pedagogy ZŠ a MŠ Olbramice. Jsem
velmi ráda, že většina žáků naší školy nějaký zájmový kroužek navštěvuje, což by mělo naše žáky vést k aktivnímu
a smysluplnému trávení volného času.
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Dalším důvodem proč chodit do olbramické školy je podstatná návaznost na druhý stupeň. To je velmi častá obava
všech rodičů. A tak malé ohlédnutí za našimi absolventy z mého pohledu. V loňském školním roce odešli naši tři žáci
na prestižní gymnázia. V tomto školním roce pořádala Základní škola Klimkovice jazykový pobyt do Anglie. Bylo
vybráno pouze 10 dětí z této velké školy a jaké bylo mé překvapení, když 6 dětí z těchto 10 navštěvovalo v minulosti
naši olbramickou školu. Pamatuji si jedno školení v ZŠ Klimkovice, kde jsem si o přestávce prohlížela nástěnky a na
nich byli po většinu olbramické děti, které vyhrávaly soutěže různého charakteru. Samozřejmě, že tohle není to
nejdůležitější. Ale…
Častou hodnotící prioritou rodičů jsou známky. Tohle zhodnotit nemohu, neboť to jsou informace, které vzhledem
k ochraně osobních údajů nemám. Vím jen obecně, že se známky našim žákům nijak podstatně nezhoršuji, spíše jsou
na stejné hodnotící stupnici, někdy jsou naši žáci v Klimkovicích hodnocení i lépe.
A proč to všechno píšu a snažím se ukázat, že i vesnická škola může být perfektně vybavená s velmi kvalitní výukou a
individuálním přístupem?
Je to bohužel proto, že každé ráno potkávám malé děti, které míří na jinou stranu, než je naše škola… Od našich dětí
se někdy dovídám, že škola nemá fotbalový klub, nebo nemá angličtinu od první třídy, nebo že tato málotřídní škola
nenaučí děti to, co ve velké škole, že v malé škole řešíme každý drobný přestupek…Z vlastní zkušeností vím, že děti
často opakují slova nás dospělých…
Jestli se mi podařilo přesvědčit vás o kvalitách malotřídní školy, pak věřte, že mi a mým spolupracovníkům to udělalo
velkou radost. Pokud ne, pak se zastavte, objednejte si schůzku, ráda vám naši školu ukážu. Byla bych velmi ráda,
kdybych v příštím školním roce mohla napsat do místního zpravodaje, že jsme školou opět trojtřídní, ale vím, že tohle
je už jen na vás, kteří zvažujete a kladete si otázku:
„Proč má můj syn nebo dcera chodit právě do místní olbramické školy?“
Mgr. Sylva Hrušková
ředitelka základní školy
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NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ TJ SOKOL OLBRAMICE
Jak jste si jistě mohli všimnout, roste nám na fotbalovém hřišti nový objekt - stavíme zbrusu nové zázemí pro TJ
Sokol Olbramice. Toto zázemí nahradí již zcela nevyhovující staré šatny na bývalém kluzišti.
Novostavba bude obsahovat tyto části:
- přízemí: šatny s příslušenstvím, sklady, sprchy a toalety, bufet pro výdej nápojů v době konání akcí
- patro: společenská místnost, úklidová komora, toalety, venkovní terasa s tribunou.
Tento nový areál budou i nadále využívat jeho stávající uživatelé (TJ Sokol Olbramice, TJ Klimkovice, ZŠ a MŠ
Olbramice, veřejnost, diváci). Zájem o pravidelné využívání hřiště a jeho nového zázemí však projevili i členové
Sboru dobrovolných hasičů Olbramice a fotbalový klub ŠSK Bílovec.
A ještě trochu chlubení na závěr:
Projekt Novostavba zázemí TJ Sokol Olbramice byl jako jeden z deseti doporučen k financování v 5. kole výzvy pro
oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova (průběžná výzva k předkládání dočerpávacích projektů) Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, takže pokud všechno vyjde tak, jak má, i dotace bude. Její skutečná
výše bude stanovena Výborem Regionální rady v 1. čtvrtletí 2016 .

POZVÁNKA NA ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V OLBRAMICÍCH
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI – VÝLET SLUNEČNICE 2015
Tento rok padla volba našeho výletu na Ondřejník.
V sobotu ráno 31. 10. 2015 jsme se již tradičně sešli v 8.00 u obchodu a společně se vydali dvěma autobusy do
Frýdlantu nad Ostravicí. Zatímco okolí Olbramic bylo zahaleno hustou mlhou, nás Beskydy přivítaly slunečným
počasím. Pravda, trošku se nám zatoulal jeden z autobusů, ale to naše výletníky nezaskočilo a brzy dohnali ostatní
účastníky našeho podzimního výšlapu. Cesta nám docela rychle utíkala, a čím blíže jsme byli vrcholu, tím více byla
cesta kamenitá, takže to klouzalo a museli jsme si dávat pozor. Na Ondřejník jsme ale zdárně vyšli, a dali jsme si malé
občerstvení. Cesta zpět vedla po zelené značce. Ta nás zavedla nad Čeladnou a po sjezdovce jsme seběhli k cíli hospůdce Opálené s okouzlujícím výhledem na Beskydy a Lysou horu. Děti vypadající, že jsou na pokraji svých sil,
najednou ožily a pustily se do válení sudů z kopce a skotačení na houpačkách a kolotoči. Byla to příjemná tečka za
naším výletem. Trasa kolem Ondřejníku se nám moc líbila. Putování podzimní krajinou, slunce prosvítající korunami
stromů, a počasí jako v pohádce… Dost nostalgie a hurá do připravených autobusů a domů do Olbramic.
A kam vyrazíme příští rok? I Vy nám můžete dát svůj tip na zajímavě strávený den.
za Slunečnici Fr. Vaněk

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI – SDH
Naši mladí hasiči již nějaký ten čtvrtek trénují a letos nastal čas, aby své nabyté dovednosti vyzkoušeli i na soutěžích.
V průběhu roku se zúčastnili soutěží v Bítově a v Klimkovicích. I když čekání na poháry stále trvá, důležité
a nenahraditelné jsou závodní zkušenosti, konfrontace s jinými mužstvy a v neposlední řadě dobré vedení a vzory.
Jedním z nich by mohl být jejich trenér, Lukáš Machala, který ač ještě mladý, je již plně zapojený do fungování
a rozvoje našeho SDH. Pomáhá při všech hasičských akcích a v neposlední řadě se věnuje hasičskému sportu.
S družstvem z Ostravy Michálkovic obsadil na Mistrovství České republiky hry Plamen a dorostu 3. místo v požárním
útoku a krásné 2. MÍSTO V CELKOVÉM POŘADÍ DRUŽSTEV. Mně nezbývá než doufat, že na jeho úspěchy
navážou i další sportovci z Olbramic – třeba vzejdou z řad našich mladých hasičů…
za SDH Jaromír Horsinka
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI – KLUB DŮCHODCŮ – VÝLET 2015
Náš výlet se tradičně opět velmi vydařil. Ono to ani jinak nemohlo být. A měli jsme ode všeho trochu. Kasemata na
Špilberku byla strašidelná, v Muzeu Alfonse Muchy jsme obdivovali monumentální dílo tohoto světoznámého
výtvarníka a v Muzeu Vladimíra Menšíka si zavzpomínali na jednoho z našich nejoblíbenějších herců, úžasného pana
Menšíka. No a po celém dni poznávání jsme si po výborné večeři užívali příjemného posezení při vínku
v olbramovickém sklípku.
Při výkladu o hrůzách nejtvrdšího žaláře, které museli
podstoupit nejtěžší a nejnebezpečnější zločinci, nám
nebylo vůbec dobře po těle. Jistá zmírnění krutých
trestů pro odsouzence, která byla zavedena v roce 1783
Josefem II., umožnila až vláda jeho nástupce,
Leopolda II. v roce 1790. Původní podoba kasemat se
v průběhu let měnila. Na samém sklonku 2. světové
války provedla jisté úpravy i německá armáda.
Základní podobu, tzn. z konce 18. století, kdy byla
nejhorším žalářem císaře Josefa II, jim pak navrátila
rozsáhlá rekonstrukce v letech 1987 – 1992.

foto: Kasemata na Špilberku

Ivančice věnovaly Menšíkovi k jeho nedožitým sedmdesátinám stálou výstavu, na které ho připomínají fotografie,
vysvědčení, oblečení, diář i rekvizity z filmů. My pamětníci jsme opravdu odešli dojati a byli jsme rádi, že jsme si
mohli zavzpomínat na oblíbené filmy a scénky, ve kterých tento geniální herec hrál.
Druhá expozice v muzeu v Ivančicích je věnována dalšímu významnému rodákovi – Alfonsi Muchovi. Obdivovali
jsme jak velkolepé obrazy, tak i jeho fotografickou práci a ukázky malířské a grafické tvorby.
Náš letošní výlet jsme zakončili příjemně - ve sklípku. Rodinné
vinařství Eliška Čeperová a Pavel Matouš se zabývá produkcí
vína už od roku 1983. Zpočátku byla práce kolem vína jen
zajímavým koníčkem, ale dnes rodina obhospodařuje přes 10 ha
vinic. Jejich znamenitá vína vyráběná výhradně z vlastních
hroznů jsme mohli ochutnat v jejich rekonstruovaném sklepě
z roku 1837. Z ochutnávky pěti vín jsme oznámkovali
jedničkou Muller Thurgau. Na závěr celé akce jsme si mohli
jejich vína zakoupit. Opět nám dělaly doprovod naše krásné
mladé průvodkyně, Petra a Karin. Vozíme si je sebou jako své
maskoty. Správně na ně působíme a vychováme si je tak, aby
z nich za několik mnoho let byly také čupr olbramické
důchodkyně.
za Klub důchodců Daniela Bártová
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OLBRAMICE V POHYBU
Vážení přátelé, stala se nám taková milá věc, někteří by to mohli chápat, že se nám tady rozmohl – řečeno slovy naší
paní ředitelky - takový nešvar .
Na konci školního roku vznikla v naší obci Olbramice nová komunita, která se jmenuje OLBRAMICE V POHYBU.
Tato skupina si dala za cíl nám tu naši dědinu trochu rozpohybovat. A že se nám to celkem daří! V Olbramicích začaly
aktivně pracovat, nebo už pracují, různé skupinky. No posuďte sami…
Babičky Šlágrovky nacvičují své oblíbené písničky, se kterými vystupují na obecních akcích.
Náš klub důchodců je celkově velmi aktivní už dlouhá léta, pořádá zájezdy do divadel, výlety, ale třeba i každoroční
smažení svatodušní vaječiny.
Mladí hasiči složili v únoru slavnostní slib a hasičský útok už se jim docela daří. Ani jejich starší kolegové nezahálejí
a přispívají k našemu vesnickému životu kromě ochrany před ohněm i různými společenskými akcemi, které pořádají
pro naše občany.
Oddíl běžců uspořádal v srpnu historicky 1. běh Olbramicemi, který měl velký ohlas ve všech věkových kategoriích.
Ženy jsou v pohybu pořád. Buď se hýbou okolo plotny, nebo pracují na zahrádce, nakupují atd. Ale i tak si najdou čas
a tančí, cvičí v tělocvičně, moří se při kruhovém tréninku...
Naši fotbalisté sice většinou neobsazují vrchní příčky tabulek, ale co, podstatná je radost ze hry a je vidět, že fotbal
naše děti i muže moc baví.
Nezahálí ani sdružení rodičů Slunečnice, které do kalendáře olbramických akcí přispívá celoročně.
I první gulášový festival na našem kluzišti se vydařil, obnovili jsme letos i tradici vítání nových občanů na
Bartolomějském dni obce (nejenom těch narozených, ale i přistěhovaných od pouti do pouti).
První říjnovou neděli jsme popřáli při příležitosti oslav Mezinárodního dne seniorů našim jubilantům. V říjnu vyrazily
na výlet do Beskyd i rodiny s dětmi.
5.12. slavnostně rozsvítíme obecní vánoční strom, letos by nám k tomu měla zahrát dětská cimbálová muzika Porubáš.
Zkrátka – nikdo u nás v Olbramicích nemusí zahálet, když nechce. Naše zastupitelstvo se snaží tyto chvályhodné
aktivity podporovat formou individuálních dotací, o které si mohou zájemci z řad spolků i jednotlivců požádat.
PS: Najde se dostatek zájemkyň o zdravotní cvičení seniorů? Můžete se hlásit na obecním úřadu, uvidíme, kolik vás
bude a podle toho zkusíme něco vymyslet.

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI – TJ SOKOL
Činnost žáků
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Naši mladí stále úspěšně válčí v okresní soutěži starších přípravek. Zaznamenali jsme velký pokrok. Stále častěji se
dostáváme na polovinu soupeře. Můžeme si tak lépe prohlédnout soupeřova brankáře zblízka. Případně ohrozit jeho
bránu. A již jsou zaznamenány i případy, kdy vstřelíme gól. V podzimní části tohoto soutěžního ročníku to bylo již
sedmnáctkrát. A ještě není všem dnům konec…
Velkým pomocníkem jsou opět hráči ze sousedních Zbyslavic. Bez jejich pomoci bychom některé zápasy odehráli jen
stěží. Součástí tréninkové přípravy bylo i jedno exhibiční utkání právě mezi Olbramicemi a Zbyslavicemi. Zvítězily
Zbyslavice, nutno ale podotknout, že hráli s jedním hráčem v poli navíc. Přesto, že nešlo výhradně o vítězství, jak se u
této kategorie tvrdívá, zápas to byl napínavý a emočně vypjatý. Takový zápas jsme v Olbramicích už dlouho neviděli.
Prostě derby!
A máme tady první vlaštovku naší kvalitní práce s mládeží. Elen Chaloupková, naše nejlepší střelkyně, přestoupila do
MFK Vítkovice. Přejeme hodně úspěchů ve velkém fotbalovém světě!
Dále se o body rvou Peťa Bláha, Jony Břežný, Kája Ctibůrková, Vlaďa Hoš, Max Kovalík, Anče Peterková, Tom
Seidler, Adam Forro, sem tam Robča Peterek, ze Zbyslavic máme na hostování Domču a Matyho Kubeše, Davču
Bártů, Honzu Lazeckého, … z Bílovce střídavě startuje Kikin Ctibůrek.
Postupně kádr doplní ještě „maloši“ Alex Jurčaga, Niki Lorek, André Bárta, Adam a Marek Kubešovi a Adam
Kovařčík, (vše Zbyslavice), Barča Chrápková, Dalibor Radvanský (oba Bítov). Bohužel zde nevidíme žádné jméno
z Olbramic. Jestli tam v tom Sokole někdo neusnul na vavřínech…

Muži přezimují na 3. místě!
Po loňské ne moc úspěšné sezóně se letos naši muži pochlapili! Přezimují na 3. místě. Pravda, hrají pořád jen prales
(okresní soutěž IV. třída skupina B – pozn. red.), ale i ten může mít svou kvalitu. V devíti zápasech se jim podařilo
získat 16 bodů a vstřelit 32 gólů (průměr 3,56 na zápas).
Ne moc povedená loňská sezóna nás donutila situaci řešit. Během letní přestávky jsme se zamysleli. A sehnali tři nové
mladé hráče. Kádr se tak stabilizoval a my nemuseli shánět každý víkend „černochy“. Škoda, že se nepovedlo
dotáhnout přestup Phu Tran Manha (Filip z obchodu). Zpočátku vypadala situace nadějně, Phu odehrál několik
přípravných zápasů, proběhly jednání i s jeho mateřským klubem Sokolem Ho či minem, vše však ztroskotalo na
administrativních předpisech FAČRu (Fotbalové asociace ČR – pozn. red.).
Boty nás ale stále tlačí v brance. Zranění naší první jedničky Tomáše Bernadyho se ukázalo jako vážnější. Zaskočit
musela narychlo druhá jednička – Radim Břežný. Ta se však hned ve druhém zápase zranila. Muselo se improvizovat
hráčem z pole. Aleš Vaněk se k tomu ale postavil čelem. A stala se z něj třetí jednička. Jeho absence v poli však byla
citelná. Proto jsme narychlo na poslední dva zápasy angažovali čtvrtou jedničku, Přemka Lazeckého z Těškovic. A
bylo z toho šest bodů, skóre 14:2! Je to mladý nadějný perspektivní gólman. Rádi bychom ho viděli v olbramickém
dresu častěji. Vše závisí na přestupové politice okolních klubů.
Na tu letošní sezónu byli naši hráči natěšení a žhaví jak každý den letošního léta. Hned v prvním zápase jsme zničili
béčko Jakubčovic 5:1. Pak sice dostali čtyřku v Bílově (vedoucí mužstvo podzimní části – pozn. red.), ale výsledek
zdaleka neodpovídal průběhu zápasu. Zranění našeho brankáře v závěru prvního poločasu naši situaci zkomplikovalo.
Nicméně téměř celý druhý poločas jsme odehráli na polovině soupeře. Koncovka však byla žalostná. Chuť jsme si
spravili domácím vítězstvím nad Heřmanicemi. 4:1. V Bravinném jsme však nedokázali branku vstřelit, a protože
podobný problém měli i domácí, šlo se na pokutové kopy. U těch byli šťastnější domácí. Takže jen bod. A pak přišel
smolný domácí zápas s Mankovicemi (druhé mužstvo v podzimní části – pozn. red.). V první půli soupeř „upletl
z hovna bič“. Třikrát se dostal na dostřel naší brány a třikrát skóroval. My se však nevzdali. Ve druhé půli jsme je
zamkli na jejich polovině a drtili a drtili. Postupně umazávali manko. Dvacet minut před koncem už to bylo 2:3. A
znovu drcení. Dvakrát břevno (kdyby tak bylo jestřábí oko), třikrát tyč, jednou z brankové čáry vykopává hráč (kdyby
tak bylo jestřábí oko). Hosté simulují, leží na trávníku, zakopávají míče. Kolik nastaví hlavní rozhodčí? Nic, je konec.
Nemáme se rozhodně za co stydět. Naštěstí si o týden později spravíme náladu doma na Lubojatech. Opět 4:1. A
máme tu nepovedený zápas v Děrném. Vlastními chybami umožníme domácím laciné vedení. Horko těžko se pak
snažíme vše dohnat. Pozdě. Během týdne probíhají pohovory s některými hráči. Několik změn v sestavě. A výsledek
se dostaví. A my opět drtíme. Hladké Životice na jejich hřišti 8:2 a doma v posledním zápase podzimu Kujavy 6:1!
Naše třetí místo je zasloužené. Musíme však zůstat nohama na zemi. Oběma. Nicméně vzorně reprezentujeme naši
obec, které tímto děkujeme za podporu! A ta může být na naše fotbalisty pyšná.

Sportovní dny nejen pro děti…
Jeden dubnový víkendový den se sjeli na olbramické fotbalové hřiště z blízkého okolí mladí (budoucí) fotbalisté, aby
změřili mezi sebou síly v rámci projektu Sportovní dny, který připravil Sokol Olbramice. Morálně i finančně projekt
podpořila samotná obec Olbramice.
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Kromě našeho společného olbramicko-zbyslavického mužstva se dále představily týmy z Bílovce, Polanky, Studénky,
Klimkovic a Velké Polomi. Během dne mezi sebou odehrály patnáct zápasů. Celkem si fotbal zahrálo více než 70 dětí
ve věku od 5 do 9 let. Pro všechny byly kromě občerstvení a pitného režimu, připraveny drobné ceny. Ceny si dále
odnesla jednotlivá mužstva a byl vyhlášen nejlepší hráč a střelec mužstva a nejlepší brankář, hráč a střelec turnaje.
Výsledky nebyly důležité! Ale díky naší věkové, výškové i silové převaze jsme odehráli vyrovnané zápasy se všemi
soupeři! I vítězství bylo!
A přišel další víkendový den, srpnový. To se zase sešli muži z nejbližšího okolí. Z Olbramic (2 mužstva), Zbyslavic
a Josefovic. A zahráli si na fotbalisty. Stejně jako děti si to rozdali každý s každým v malém fotbalu. Tady však
o výsledek šlo! Proto měl hlavní rozhodčí turnaje plné ruce práce. S přehledem však situaci zvládl. Svou autoritou
dával jasně najevo, kdo bývá na hřišti pánem. Turnaj vyhráli domácí!
za TJ Sokol Olbramice Radim Břežný

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI – BĚŽECKÝ ODDÍL OLBRAMICE
Nemůžeš? Tak přidej! Toto je nejoblíbenější heslo našeho nového běžeckého oddílu.
Na začátku byla sázka, v současnosti je to závislost na běhu, která nás nutí i přes únavu a špatné počasí obout boty a
vyrazit na oblíbené kolečko 
Na jaře jsme se nechali vyhecovat, že pokoříme
nejstarší maraton v České Republice – Ostravský
maraton. Rozhodili jsme sítě a brzy jsme našli
dostatek
nadšených
běžců.
Uběhnout
přes
42 kilometrů není snadné a tak jsme zvolili kategorii
štafet, kdy je délka maratonu rozdělena do osmi
okruhů. Každý okruh pak běží jeden závodník.
Od prvních tréninků jsme se drželi plánu – uběhnout a
užít si to. Počáteční společné tréninky připomínaly
místy vycházky, ale postupně jsme se všichni
zlepšovali. Už v létě jsme se rozdělili do
výkonnostních skupin a mohli si tak tréninky
přizpůsobit. Nejrychlejší skupiny měly skvělé rady jak
uspět a těch se držíme stále:
- Nemůžeš? Přidej!
- Co bolí – to sílí!
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Nadšení nás neopustilo ani v létě, běžců přibývalo a tak jsme
se rozhodli pro uspořádání závodu – 1. ročník běhu
Olbramicemi. Závodu se zúčastnilo 52 běžců (27 dětí a 25
dospělých).
Trať pro dospělé byla dlouhá 3,9 km, start a cíl byl u hřiště a
trasa vedla Olbramicemi kolem mlýna a zpět. Absolutním
vítězem se mezi muži stal Lukáš Panna s časem 16:09, mezi
ženami vyhrála Petra Bálková s časem 19:31.
Po tomto úspěšném závodě jsme se rozhodli zúčastnit také
dalších závodů – např. Studenecká pětka, Memoriál Michala
Pětroše, Běh Poodřím, Porubský čtvrtmaraton.
Na zimní období si pro vás chystáme štafetový rodinný běh,
tak neváhejte a začněte trénovat už teď 
Informace o společných trénincích najdete na našich
webových stránkách bkolbramice.webnode.cz v částí návštěvní kniha. Tam každý, kdo by chtěl vyběhnout, napíše a
najde si někoho, kdo má taky čas a chuť.

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU – KOTLÍKOVÁ DOTACE
Až 90% dotaci z maximální částky 150 tisíc Kč bude možné získat na výměnu starého kotle na pevná paliva za jiný,
ekologičtější zdroj a tzv. mikro-energetická opatření. Níže najdete základní informace, které byly poskytnuty
Krajským úřadem na schůzce zastupitelů obcí, která proběhla v pondělí 26. 10. 2015. Zástupci MSK jsou připraveni
pomoci občanům s kontrolou formální a věcné správnosti podaných žádostí na tzv. „kotlíkové lince“ 595 622 355
nebo na e-mailu kotliky@msk.cz Budou pořádány také konzultace pro občany, semináře, poradenství v době
vyhlášení výzvy (pravděpodobně na Magistrátu města Ostravy).
Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji
Předmět podpory:
Výměna zdroje tepla na pevná paliva v rodinném domě za:
• kotel na pevná paliva emisní třídy 5+,
• plynový kondenzační kotel,
• tepelné čerpadlo,
• instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody.
Podpora se bude týkat pouze zdrojů vytápění zapsaných v seznamu podporovaných výrobků (veden SFŽP).
Výměna zdroje tepla musí být doprovázena „mikro“ energetickými opatřeními
Výjimky:
• u objektů, kde došlo ke snížení energetické náročnosti v minulosti (budova v klasifikační třídě energetické
náročnosti „C“ a lepší),
• je současně podána žádost v programu Nová zelená úsporám.
Ve všech případech musí dojít k likvidaci původního nevyhovujícího kotle na tuhá paliva.
Předmětem podpory nebude:
• Výměna stávajícího starého plynového kotle za nový kondenzační plynový kotel (vždy musí dojít k výměně
starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním)
• Výměna stávajících kamen
• Výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva
• Výměna kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani za kotel spalující uhlí a biomasu
• Výměna stávajícího kotle, který byl podpořen z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám
a společných programů na výměnu kotlů realizovaných MŽP a krajem.
Výše podpory: závisí na typu nového kotle a území, na němž dochází k výměně
• 70 % způsobilých výdajů v případě kotle spalujícího pouze uhlí
• 75 % způsobilých výdajů v případě kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního
kotle
• 80 % způsobilých výdajů v případě tepelného čerpadla nebo kotle na biomasu (obnovitelné zdroje energie)
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•
•

Podpora může být o 5 % navýšena v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou
strategií (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR označena jako prioritní území (případ Olbramic)
Podpora bude u každého projektu fyzické osoby navýšena o 5 % z vlastních prostředků Moravskoslezského
kraje (v případě schválení v ZK).

Způsobilé výdaje:
•
•
•
•
•

stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle, tepelného čerpadla, solární termické soustavy,
stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné
soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno projektem; vždy
v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání
splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy (předkládá se pouze v případě nerealizace
„mikro“ energetického opatření, výsledkem musí být třída „C“ nebo lepší),
stavební práce, dodávky a služby spojené s povinnou realizací „mikro“ energetických opatření (lze provádět i
svépomocí – v tomto případě je způsobilým výdajem pouze materiál).

Alokace a přepokládané termíny
Alokace pro MSK:
Období výzvy:
Příjem žádosti:
Realizace výměn kotlů:
Příjem žádostí:

cca 470 mil. Kč
18. 12. 2015 – 29. 2. 2016
1. 2. 2016 – 29. 2. 2016
do 15. 8. 2016
poštou nebo osobně na KÚ MSK

Krajské stránky s informacemi ke kotlíkovým dotacím:
www.lokalni-topeniste.cz
- Základní informace (forma a způsob financování, uznatelnost nákladů)
- Požadavky na dokumentaci (důležité pro zpětnou uznatelnost k 15.7.)
- Důležité odkazy
- Aktuality
- Budou doplněny dokumenty ke stažení (doklad o likvidaci, seznam podporovaných prioritních území, seznam
spolufinancujících obcí, po vyhlášení také výzva a žádost)
www.sfzp.cz
- Seznam registrovaných výrobků (tj. Seznam podporovaných výrobků a technologií)

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 nebo na lenka.jeskova@obecolbramice.cz – zařadíme vás do databáze a
budeme posílat všechny zprávy na uvedenou adresu. Najdete nás i na facebooku jako Obec Olbramice.
Přílohou tohoto zpravodaje je i brožurka „Jak se vyznat v energetice“ časopisu „D-test“, se kterým spolupracujeme.
Popisuje, nač si máme dát pozor například při uzavírání smluv a změně dodavatele, zabývá se podomními prodejci,
nabízenými cenami, distribučními sazbami, energetickými aukcemi, reklamací a vyúčtováním. Jsou zde uvedeny
i odkazy a potřebné kontakty, které můžete využít nejen pro dotaz týkající se energií.
Zpravodaj obce Olbramice vydává obec Olbramice. Adresa redakce: Obecní úřad Olbramice, Prostorná 132, 742
83 Olbramice. Registrační číslo: MK ČR E 18186. Vychází 2 x ročně v nákladu 200 kusů.
Uzávěrka: 20. den posledního měsíce v pololetí. Bezplatná distribuce.
O výběru příspěvků a době jejich zveřejnění rozhoduje výlučně redakce. Příspěvky mohou být redigovány, podstata
jejich obsahu zůstává nezměněna. Názory autorů článků se nemusí shodovat s názory redakce. Šíření veškerého
obsahu Zpravodaje bez souhlasu redakce je zakázáno.
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