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SLOVO STAROSTY
Vážení občané,

Nějak rychle nám to léto uteklo, co říkáte? A co že se u nás v obci během prázdnin událo?
Úspěšně jsme zvládli kontrolu z Regionální rady, jejímž předmětem byla oprávněnost čerpání dotace
na naši novou sokolovnu. V areálu fotbalového hřište také proběhly terénní úpravy a osazení nového
trávníku na místě ploch poškozených stavbou budovy.
Vybavili jsme naši školní kuchyň novým nerezovým nábytkem a profi myčkou nádobí.
Finančně jsme se spolupodíleli na akcích, které se konaly pro naše občany – ať už se jednalo o vámi
tolik chválenou Malostranskou pouť, Sportovní den pro děti, velký fotbalový turnaj, Capar-Ride na
trati, 2. ročník běhu Olbramicemi či Gulášfest. Tady bych chtěl vyjádřit veliké poděkování
organizátorům všech těchto akcí, protože právě oni mají zásluhu na tom, že se u nás v Olbramicích
stále něco děje.
Po několikaletém projednávání bychom měli mít do konce tohoto roku konečně schválený nový
územní plán.
Uspořádali jsme již podeváté Bartolomějský den obce a přivítali nové občany. I když jsme se tentokrát
na termínu krmáše s naším panem farářem neshodli, doufáme, že se vám všem program, který se nesl
v jubileu narození Karla IV, a který si pro vás připravili naši občané, zastupitelé i hostující kapely,
líbil. Chceme i nadále pokračovat v tradici, takže vězte, že i ten příští jubilejní 10. rok se ponese v již
osvědčeném formátu – do svých kalendářů si můžete poznamenat již nyní sobotu 26. 8. 2017.
A co nás ještě do konce roku čeká?
Nyní na podzim bychom ještě před Dušičkami chtěli za finančního přispění obce Zbyslavice dořešit
nedostatečné osvětlení hřbitova.
V neděli 2.10.2016 bych chtěl všechny seniory pozvat na odpolední posezení, v rámci kterého
popřejeme našim letošním jubilantům, a kdo ví – možná přijde i kouzelník…
V sobotu 26.11.2016 slavnostně rozsvítíme olbramický vánoční strom a bude i pohádka – nic bližšího
ale neprozradím, ať se máte na co těšit!
Přeju vám všem krásné podzimní dny,
Ing. Ladislav Bárta - starosta
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Vítáme nové občánky:
Sofii Strakošovou a Tomáše Jindru .

Pozvánka na oslavu Dne seniorů 2016, aneb „Možná přijde i kouzelník!“
Vážení senioři, přijměte prosím naše pozvání na neděli 2. 10. 2016, kdy se v kulturním domě
v Olbramicích od 15 hodin uskuteční slavnostní setkání při příležitosti Dne seniorů.
Součástí bude nejen osobní gratulace a předání darů letošním jubilantům, ale i malé pohoštění a
zajímavý kulturní program pro všechny.

TATO AKCE JE URČENA NEJEN LETOŠNÍM JUBILANTŮM A JEJICH RODINNÝM
PŘÍSLUŠNÍKŮM, ALE VŠEM OBČANŮM NAŠÍ OBCE, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ POBAVIT…

SLUNEČNICE OLBRAMICE
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PODĚKOVÁNÍ
Dobrý den,
tímto dopisem bychom rádi poděkovali všem občanům Olbramic a okolí, hasičskému sboru,
Slunečnici i naší základní a mateřské škole za to, že nám pomáháte s Natálkou. Jsme vděční za
všechno, co pro nás děláte.
Za vybrané penízky z Vánočního stromu jsme dostali poukaz a absolvovali KLIM-terapii začátkem
roku. Další peníze, které se vybraly při Běhu pro Natálku, jsou uloženy na účtu sloužícímu vyloženě
na léčebné účely a připraveny pro asistenta na příští rok do naší olbramické školky nebo na další
terapii v lázních.
Momentálně díky Vaší ochotě pomoct se nemusíme zabývat sháněním peněz na KLIM-terapii a
můžeme dojíždět i k dalším odborníkům, a tím pádem častěji a intenzivněji cvičit. Jezdíme s Natálkou
do Frýdku - Místku k jedné super paní fyzioterapeutce a také do Vítkovické nemocnice, kde se o ni
stará šikovný pan fyzioterapeut. Díky tomu všemu se Natálka zvládne téměř sama obléknout, poradí si
s vozíčkem a snaží se udržet ve dřepu. Nikdo nám nedokáže říct, jak to všechno dokáže, ale je to
prostě silná holka. A my pevně veříme, že jednou Vám všem dojde poděkovat osobně a po svých.
Ještě jednou moc děkuji za celou rodinu a posílám pozdravy od Natálky.
Klára Sochorková

Zájemci o inzerci se mohou obracet na e-mailovou adresu petra.teichmannova@obecolbramice.cz, nebo na telefonním čísle
obecního úřadu 556 420 676. Platný ceník komerční inzerce najdete na webových stránkách obce v sekci Zpravodaj.
Soukromá blahopřání, poděkování či vzpomínky poskytujeme jako službu občanům zdarma.
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Oznámení o době a místu konání voleb
 do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
 do Senátu Parlamentu České republiky
Starosta obce Olbramice podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o
volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva Moravskoslezského kraje a do Senátu Parlamentu ČR se konají



v pátek 7. října 2016 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
v sobotu 8. října 2016 od 8,00 hodin do 14,00 hodin

2. Místem konání voleb do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR je ve volebním okrsku č. 1.
zasedací místnost zastupitelstva obce kulturního domu v Olbramicích pro voliče bydlící v části
Olbramice i v části Janovice.
3. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb
může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Na žádost voliče vydá okrsková volební
komise za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky nové.
4. Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den
voleb dosáhnul věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního
obvodu kraje.
5. Právo volit do Senátu Parlamentu ČR má státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
6. Volič má povinnost prokázat při hlasování totožnost a státní občanství ČR. Každý volič hlasuje
osobně a před hlasováním se musí odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak
mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
7. V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se volby uskuteční:



v pátek 14. října 2016 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
v sobotu 15. října 2016 od 8,00 hodin do 14,00 hodin

a volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
Bc. Lenka Ješková
ref. správních činností
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SPOLEK DŮCHODCŮ OLBRAMICE – ZÁJEZD VIZOVICE, LUHAČOVICE
Letošní zájezd byl naplánován na první letošní podzimní den, tedy na čtvrtek 22. září. Počasí bylo
objednáno, takže jsme si užili opravdu krásný a pohodový slunečný den.
Nejprve jsme navštívili Vizovice, kde jsme měli zamluvenou exkurzi v likérce Rudolf Jelínek. Bylo to
zajímavé povídání proložené degustací a zakončené hromadným nákupem ve firemní prodejně.
Z Vizovic jsme pokračovali do Luhačovic, kde jsme si vychutnali luxusní vyhlídku na město
z místního hřbitova a pak už jsme měli rozchod a užívali jsme si krásu těchto lázní každý po svém.
V odpoledních hodinách jsme vyrazili domů. Tedy, mysleli jsme si, že domů, ale v autobusu nám
předseda spolku František Vaněk sdělil, že má pro nás ještě jedno překvapení – výlet do
Hukvaldského pivovaru na místní pivo a tvarůžkové speciality. Zaplesalo i srdce zpěvuchtivé části
zájezdu, protože přišel i harmonikář a zanedlouho se Sklenovem nesl zpěv olbramických seniorů.
Zkrátka – letos se nám to hezky vydařilo a už nyní se těšíme na zájezd 2017 

TJ OLBRAMICE
Naši malí fotbalisté dostali medaile
Fotbalový ročník 2015/2016 byl pro naše malé fotbalisty úspěšný. První dvě historická vítězství!
A výsledek? Pěkné předposlední místo. A po zásluze byli tito bojovníci odměněni. Nejen pochvalou,
párkem v rohlíku, kofolou, tatrankami, pendreky. Medailemi! Ty věnoval OFS (Okresní fotbalový
svaz) Nový Jičín.
A letošní sezóna? Zatím vypadá nadějně. První utkání doma s Jakubčovicemi se ještě moc nepovedlo.
Prohráli jsme 2:9. Asi dlouhá letní přestávka byla příčinou. Zápas v Jistebníku však malí fotbalisté
zvládli. Sic prohrávali po poločase už 3:0! O přestávce bylo nutné promluvit dětem tak nějak do duše.
A povedlo se. Vzali si rady trenérů k srdci. Na hřišti pak bylo jen jedno mužstvo. To naše. 5:3 pro
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Olbramice (Zbyslavice)! O týden později jsme v Olbramicích hostili Pustějov. Ten odjíždí
s výpraskem 11:1! Nejde sice o výsledky. Ale když po čtyřech letech začnete vyhrávat…
Nohama zůstáváme pevně na zemi. Hrajeme zápas od zápasu. Teď jedeme zrovna do Kunína, pak nás
čeká doma Jeseník, venku Bílovec, doma Suchdol, a tak dále, a tak dále… Sezóna je dlouhá a
o překvapení během ní není nouze.
A 18. 10. od 16 hodin ve Zbyslavicích derby mezi Zbyslavicemi a Olbramicemi. Jste srdečně zváni!
Těší se trenéři

Nové zázemí nejen pro fotbalisty slavnostně otevřeno!
Šatny „pokřtili“ fotbalisté…a fotbalistky. Stalo se jedné srpnové neděle LP 2016. Přijely
sousední Zbyslavice a Bravantice, přišly domácí Olbramice, a pozvání přijala také děvčata
z Baníku Ostrava. Ti všichni se chtěli osprchovat v našich nových šatnách.
Bylo to krásné fotbalové odpoledne. Nejen počasí přálo. Elektřina sice trošku zlobila, ale
chlaďák a lednička jely na plné pecky. Pivo teklo, klobásky se grilovaly… Diváci fandili.
Martin bubnoval. A bylo se na co dívat. Zejména zápasy Baníku Ostrava byly hodně
sledované. Jediné vítězství na pokutové kopy děvčatům z Baníku zajistilo čtvrté místo.
Domácím jedna výhra s Baníkem a jedna na pokutové kopy s Bravanticemi pomohla
k bronzové medaili. Druhé skončily Bravantice a vítězem se staly Zbyslavice.
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Muži TJ Olbramice…s námi není fotbal nuda…
Ještě než jsme slavnostně otevřeli nové šatny, už jsme měli něco naběháno a odehráno. Během tvrdé
letní přípravy jsme kromě tréninků sehráli i několik zápasů. Tři přípravné a jeden pohárový. Těškovice
2:4, Kyjovice 7:3, Jistebník (krajská soutěž I. B.) 1:3. To poslední, v Klimkovicích, jsme si užili. Na
kvalitním trávníku jsme sebevědomé domácí pořádně potrápili. Dlouho jsme drželi nulu. V závěru
zápasu nám však docházeli síly. První gól z přísného přímého kopu, druhý z pokutového. 2:0 pro
domácí.
A začínáme naostro. Mužstvo kvalitní, šatny nové, cíle vysoké. Venku Bravinné. Po poločase
prohráváme 3:0! Zlý sen. Drtivým tlakem ve druhé půli však pouze korigujeme na 3:2. Fotbal se hraje
90 minut! Snad se poučíme. Trápení pokračuje i doma proti Heřmanicím. 1:1. Naštěstí na pokutové
kopy vyhráváme 9:8.
A máme tu Kujavy. Soupeř z nejméně oblíbených. Do 85. minuty kvalitní zápas. Stav 2:2. Vítězný gól
visí ve vzduchu. Pak fotbal končí. Faul u postranní čáry. Odpískán. Pro Kujavy málo. Situaci řeší
pěstmi. Jeden na jednoho, dva na jednoho, dva na dva, tři na dva, tři na tři, a tak dále, a tak dále…plus
podnapilí diváci (z Kujav). Po 10 minutách se situace alespoň částečně uklidňuje. Na scéně se
objevuje hlavní rozhodčí. Šest červených karet rozděluje mezi tři domácí a tři hostující hráče. Utkání
se dohrává v osmi hráčích. Tolik místa na hřišti. Hráči si ho však příliš neužijí. Utkání končí a opět
pokutové kopy. Pro Olbramice vítězné. Následné tresty jsou tvrdé. Stop na tři zápasy.
A jedeme do Lubojat. Změny v sestavě. A výsledek? Vítězství 6:1! V jedenácti hráčích a bez
„černochů“ (vysvětlení viz. minulý Zpravodaj)!
Ze dna jsme se odrazili! Doma Mankovice porážíme 3:1! Dokážeme otočit nepříznivý vývoj. Místo
3:0 v desáté minutě pro nás je to ve dvacáté 0:1 pro Mankovice. Do poločasu stihnem jen srovnat na
1:1. Ve druhé půli je už na hřišti jen jedno mužstvo. Olbramice. Martin bubnuje a povzbuzuje. Hráči
hrají. Dva jedna. Tři jedna. Očekávaný nápor hostů domácí eliminují. Důležité další tři body! Šance na
sen o postupu oživla.
Teď do Děrného, doma Kunín „B“. A na podzim ještě tři jarní kola. Znovu Děrné, Kunín „B“,
Bravinné… Body na podzim jako bys na jaře našel. Pralesní liga je nevyzpytatelná.
Na činnost velkých i malých fotbalistů přispívá obec Olbramice. Poděkování patří také dalším větším
i menším sponzorům. Bez nich by tato sezóna nebyla hratelná.
Na diváckou podporu se těší a vaší důvěry si váží nejen hráči TJ Olbramice!
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI – SDH

Činnost mladých hasičů Olbramice
Souběžně s hlavní činností SDH Olbramice působí v rámci sboru i kolektiv mladých hasičů. První
zmínka o dětském oddíle v naší obci se objevuje v roce 2006. Po několikaleté pauze se mladí hasiči
opět začali scházet v září roku 2014. Od tohoto roku se družstvo mladých hasičů účastnilo mnoha
soutěží, ale rovněž mimosoutěžní činnost byla velice bohatá.
Činnost hasičské mládeže je různorodá. Její náplní je teoretická i praktická příprava, přizpůsobená
samozřejmě věku a schopnostem dětí. Nehrajeme tedy jen hry, ale učíme se pracovat s hadicemi, znát
hasicí přístroje, hasičskou techniku, základy první pomoci, ale rovněž dovednostem manuálním. Vždyť
vázat uzle, překonat překážku po laně, vyšplhat, orientovat se v mapě pomocí buzoly apod. patří k
nezbytným základům úspěchu.
Na jaře se soutěží v požárním útoku, požární štafetě. Naopak na podzim má soutěž charakter
orientačního běhu tzv. ZPV – závod požární všestrannosti. Při této soutěži musí děti prokázat
teoretické znalosti stejně jako manuální zručnost.
K mimosoutěžním aktivitám patří příprava vlastní soutěže, vystoupení a také tématicky zaměřené
aktivity např. Vánoce – tvorba adventních věnců, akce „Betlémské světlo“ a další. Betlémské světlo
jsme poprvé přivezli do Olbramic hned počátkem naší obnovené činnosti, tedy v roce 2014 a i letos se
chceme zapojit a již třetím rokem toto poselství šířit i mezi naše spoluobčany.
Olbramice jsme v uplynulém roce reprezentovali jedním družstvem mladších žáků. Pro sestavení
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družstva jsme mohli vybírat z deseti dětí – členů. V současné době má oddíl mladých hasičů 15 členů,
tedy dvě kompletní družstva v kategorii starší a mladší žáci, kteří budou naši obec reprezentovat
v příštím ročníku soutěží a ligy Floriánek cup.
Poslední účast letošního ročníku byla na závodě Novojičínské ligy Floriánek cup, který se konal dne
24.9.2016 v Jerlochovicích a jehož součásti bylo i slavnostní zakončení. Liga Floriánek Cup se koná
každý
rok.
Soutěží
se
v požárním
útoku,
štafetě
dvojic,
štafetě
4x60
a
v neposlední řadě závod ZPV.
Naše účast na letošních soutěžích byla pestrá, výsledky byly uspokojivé. Vzhledem ke krátkému
působení (menším zkušenostem oproti soupeřům) a množství zúčastněných družstev jsme se
umísťovali na nižších příčkách. Ovšem nutno vyzdvihnout i pár úspěchů jak např. 2. místo v PÚ
v Příboře, 3. místo v PÚ v Olbramicích a 4. místo v PÚ v Bítově.
Velký dík bychom chtěli vzdát obci Olbramice, tedy zastupitelstvu za zapůjčení bývalého kluziště.
Tento areál je pro požární sport doslova ideální a získal velký obdiv a uznání od ostatních sborů SDH.
Také bychom chtěli vyjádřit poděkování rodičům těch dětí, kteří nás podporují a doprovázejí na
soutěže a hlavně panu Markovi Frenzelovi, který se aktivně zapojil, pomáhá s vedením dětí a nyní už
je také novým členem SDH Olbramice.
Martin Forro, vedoucí mládeže SDH

…ohlédnutí za hasičskou soutěží družstev, která se uskutečnila 2.7.2016 v Olbramicích, a na které naši
mladí hasiči obsadili krásné 3. místo.

…fotky ze zakončení Floriánku
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VZPOMÍNKA NA MALOSTRANSKOU POUŤ

Na tenhle svátek se jen těžko zapomíná, protože v tento den (4. června 2016) sousedé z ulice na Malé
Straně pozvali k sobě nejen všechny děti ze ZŠ a MŠ Olbramice k jejich svátku, ale všechny děti a
občany obce Olbramice i blízkého okolí.
Vše probíhalo na základě dobrovolnictví a bez sponzorů. K mání byl bleší trh, pořizování fotografií
u automobilových veteránů. Bylo připraveno malování na obličej, kolotoč, malování perníčků, chůze
na chůdách, střelba v malé zahradní střelnici, projížďka na koni. Také hledání štěstíčka přilákalo
mnohé děti. A samozřejmě bohaté občerstvení. Párek v rohlíku pro děti, tak ten nesměl chybět. Jedni
sousedé nabízeli pivo, jiní nabízeli víno i domácí malinovku. Někteří zase steaky, či výbornou
kyselici, vynikající trubičky a výborné koláče s kávou jako z nóbl restaurace . Všechno bylo krásně
připraveno, nazdobeno, ulice dýchala pohodovou sobotní atmosférou.
Lidé s dětmi korzovali po ulici, krásně se usmívali, navštěvovali sousedy a nezávazně si spolu
povídali. V tento den jako by zmizely všechny problémy, které lidi trápí. Ať už jsou to problémy
v rodině, ve škole nebo v práci. Myslím, že tuto akci bychom neměli v příštím roce vynechat, protože
je příkladem dobré spolupráce a výborné komunikace mezi lidmi. Chybí už jen pro ten následující rok
vybrat správnou ulici a v červnu se zase setkat.
Přeji všem krásné podzimní dny a těším se opět na nějaké společenské akci, třeba 26. 11. 2016 při
rozsvěcení vánočního stromu.
Nabízí se také společenský ples složek 20. 1. 2017 v KD Olbramice a hned v sobotu 21. 1. 2017
dětský ples. Všichni jste srdečně zváni. (Tlumočím nyní pozvání všech pořádajících složek, tj. Hasičů,
Slunečnice a TJ Olbramice)
Sylva Bártová

11

VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Dovolujeme si upozornit, že velkému počtu obyvatel obce Olbramice v lednu příštího roku končí
platnost občanských průkazů. Pokud se vás končící platnost průkazu týká, budete si muset udělat výlet
do Ostravy, konkrétně pak na pracoviště Magistrátu na ulici Gorkého 2 (naproti Dolu Jindřich) nebo
na správní oddělení Městského úřadu do Bílovce na ulici 17. listopadu 411/3.
Je možné využít i objednávkový systém – pro Ostravu platí telefonní čísla 844 121 314 nebo
599 499 311, pro Bílovec pak na webových stránkách města www.bilovec.cz.
Doporučená doba k podání žádosti je 60 dní před uplynutím platnosti. Občanský průkaz je vyhotoven
do 30 dnů od podání žádosti.
Jaké doklady je nutné při podání žádosti předložit?
Pokud je občanský průkaz stále platný, je nutné předložit dosavadní občanský průkaz.
Je třeba při podání žádosti předložit fotografii?
Ne, digitalizovaná podoba občana se pořídí zdarma při vyřizování žádosti.
Lze si zvolit typ občanského průkazu?
Při podání žádosti si lze zvolit typ občanského průkazu, a to buď občanský průkaz se strojově
čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo občanský průkaz se strojově čitelnými údaji
bez kontaktního elektronického čipu.
Je stanoven správní poplatek a v jaké výši?




za občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem 500 Kč,
za občanský průkaz se strojově čitelnými údaji vydaný ve lhůtě kratší než 6 měsíců před
uplynutím platnosti se správní poplatek nehradí,
za občanský průkaz se strojově čitelnými údaji vydaný ve lhůtě delší než 6 měsíců před
uplynutím platnosti 200 Kč.

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Informace o dění v obci
Pokud špatně rozumíte hlášení rozhlasu a dosud vám nechodí hlášení do mailu, můžete poslat svůj
e-mailový kontakt na petra.teichmannova@obecolbramice.cz – zařadíme vás do databáze a budeme
posílat všechny zprávy na uvedenou adresu. Najdete nás i na facebooku jako Obec Olbramice.
Úhrada faktury za popelnici

Víte, že složenku za popelnici můžete přijít zaplatit hotově přímo na obecní úřad? Ušetříte si
cestu na poštu a poplatky za složenky 
Zpravodaj obce Olbramice vydává obec Olbramice. Adresa redakce: Obecní úřad Olbramice,
Prostorná 132, 742 83 Olbramice. Registrační číslo: MK ČR E 18186. Vychází pololetně v nákladu
200 kusů.
Uzávěrka: 26. 9. 2016 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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