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září 2018
SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
naposledy v tomto volebním období mi dovolte, abych vás v krátkosti informoval o práci našeho
zastupitelstva.
V minulém Zpravodaji jsem se zmínil o tom, že od dubna máme v Bílovci podanou žádost
o stavební povolení na přístavbu naší mateřské školy, které se nám podařilo počátkem května získat.
Okamžitě jsme vyhlásili výběrové řízení na realizační firmu. S ohledem na současnou situaci na
stavebním trhu, a hlavně také na časovou náročnost akce, se nám do výběru přihlásila pouze jedna
firma. Zastupitelé se pak na svém zasedání po krátké diskuzi a hlasování rozhodli většinou hlasů
(7 – 2) stavbu o rok neodkládat a podepsat smlouvu s firmou KVAZAR a.s.. Zde bych chtěl
zastupitelům za jejich rozhodnutí vyjádřit své díky, neboť jsme vybrali kvalitní stavební firmu, která
po celou dobu stavby pečlivě plnila odsouhlasený harmonogram. Vždyť první “kopnutí do země„
proběhlo 15. 6. 2018 a o tři měsíce později, tedy 14. září, nám již firma předávala hotovou stavbu.
Možná si teď na tomto místě někdo řekne, že školáci nezahájili školní rok včas, ale zcela upřímně –
které z dětí nebylo rádo, že mohlo zahájit školní rok o týden později? Rodiče nám snad toto malé
zpoždění prominou. V pondělí 17. září mohli naši předškoláci poprvé nastoupit do nové, moderní a
hlavně prostorné mateřské školky. Za toto patří poděkování nejen pracovníkům stavební firmy za
jejich odvedenou práci, ale také zaměstnancům ZŠ a MŠ, rodičům Doležalovým, Stavinohovým,
Teichmannovým, paní Dedkové, panu Piškulovi, místostarostovi panu Martiníkovi. Během jediné
soboty dokázali školku uklidit, smontovat a nastěhovat nábytek, roztřídit a urovnat hračky… prostě
kompletně připravit školku na pondělní příchod dětí.
V minulém Zpravodaji jsem vás také informoval o tom, že se nám podařilo získat dotaci ve výši
400.000 Kč z rozpočtu MSK, kterou se zastupitelé rozhodli použít na výstavbu výtahu u budovy
obecního úřadu. Do výběrového řízení na zhotovitele stavby se nám bohužel přihlásila opět pouze
jedna firma, která navíc nabídla cenu vyšší, než byla cena předpokládaná rozpočtem. Ostatní
oslovené firmy vyrábějící výtahové kabiny se z výběrového řízení pro nedostatek výrobních kapacit
rovnou omluvily. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli výběrové řízení zrušit a požádat kraj
o prodloužení termínu realizace projektu tak, aby mohly být finanční prostředky pro tento účel
čerpány v příštím roce. Této žádosti zastupitelé MSK vyhověli, a tak jedním z prvních úkolů nového
zastupitelstva bude vyhlášení opětovného výběrového řízení. (Obdobná situace jako před rokem
v případě stavby plotu kolem ZŠ).
Musím se zde zmínit ještě o jedné investiční akci, na kterou v poslední době dostávám spoustu
dotazů, a to o výstavbě cesty na ulici Dlouhé směrem na Kamenec. Jedná se o hlavní polní cestu,
která je součástí tzv. Plánu společných zařízení. Tato společná zařízení navrhl a zakreslil Státní
pozemkový fond zhruba před dvanácti lety jako součást tehdy probíhajících pozemkových úprav.
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Součástí tohoto Plánu byla i oprava komunikace v Janovicích – toto se podařilo zrealizovat a také
vybudování komunikace v Kolonii – tu jsme nakonec museli vybudovat na vlastní náklady. Pak se
dlouho nic nedělo. Letos na jaře se nám ozval Státní pozemkový fond, že získal finanční prostředky a
bude stavět. Znovu musím zdůraznit, že investorem této akce je Státní pozemkový úřad a Ředitelství
silnic a dálnic, kteří také celou stavbu zajišťují od výběrového řízení až po realizaci. Dostal jsem také
dotaz, jestli spatřuji smysl v této akci. Odpovídám, že nejsem ministr dopravy, pod kterého ŘSD
spadá, a že jistě máme mnoho silnic, které by bylo potřeba opravit. Na druhou stranu, po dokončení
nám bude cesta předána do majetku, a za pár let, až stromy kolem povyrostou, se tato cesta možná
stane vhodným místem pro nedělní procházky našich občanů. Okolo cesty budou tedy i nadále pole a
rozhodně zde nevyrostou dvě nové řady rodinných domů, jak se již po obci „ šušká“.
V krátkosti bych se nyní ještě vrátil k nedávno proběhlé Bartolomějské pouti. Osobně si myslím, že
tento ročník můžeme zařadit mezi ty nejzdařilejší jak programem, tak návštěvností. Rád bych
poděkoval všem složkám a organizacím, pořadatelům, organizátorům i zaměstnancům OÚ, prostě
všem, bez jejichž obětavé pomoci by obec akci takového rozměru a obsahu nebyla schopna
uspořádat. Často se bohužel stává, a my lidé máme takovou vlastnost, že když něco dostáváme často,
pravidelně a dlouho, tak si toho časem přestáváme vážit a bereme to tak trochu jako samozřejmost.
Proto bych spolu s Vámi rád sdílel e-mail, který jsem obdržel hned druhý den po pouti, a který snad
nejlépe vyzdvihuje práci výše uvedených dobrovolníků. Cituji:
„Vážený pane starosto,
dovolte, abych smekla pomyslný klobouk před Vámi i celým zastupitelstvem! A proč? Zcela náhodou
jsem se včera ocitla na Bartolomějském dni obce Olbramice (a to jsem přijela až po šesté večer).
Velice příjemně mne překvapila celá organizace této akce. Bylo to prostě super! Ať se to týkalo
programu, který byl mimochodem úžasný, a tomu komu se jej podařilo zajistit, patří obrovské
poděkování. Nebo občerstvení a vůbec celkové atmosféry. Je vidět, že myslíte na všechny věkové
kategorie. Občerstvení bylo velice pestré a hlavně vynikající. Straňanka je skvělá kapela, DJ neměl
chybu, no a hlavní hřeb večera skupina Mirai to byla bomba. Vše mělo spád, stále se něco dělo, takže
vstupné 50 korun bylo opravdu jen symbolické. Je velice milé a povzbuzující, že v tak malé obci se
dokážou lidé domluvit a zorganizovat takovou akci. Přeji Vám všem mnoho dobrých nápadů a hlavně
elánu do dalších akcí. V budoucnu ráda Vaši obec opět navštívím.
S pozdravem
Lenka Prokopová, Olomouc“
Závěrem mi dovolte, abych krátce před nadcházejícími volbami poděkoval všem zastupitelům za
jejich zodpovědný přístup ke všem pracovním činnostem a úkolům, které ve svých funkcích
v uplynulých čtyřech letech plnili. Také bych Vás chtěl, vážení spoluobčané, požádat, abyste ve
dnech 5. a 6. 10. přišli k volebním urnám a rozhodli tak o rozvoji a směřování obce na další čtyři roky.
Přál bych si, abyste volili konkrétní osoby, tedy spoluobčany , které pravidelně během roku
potkáváte, a to například když ve svém volném čase organizují různé kulturní, sportovní a
společenské akce, pomáhají stavět stany a nebo dobrovolně prodávají ve stáncích. U těchto lidí je
pak jistotou, že obětují svůj volný čas stejně ochotně pro práci v zastupitelstvu obce. Jejich volebním
programem totiž není kousek papíru, kde Vám slíbí buď vzdušné zámky, nebo věci již dávno hotové…
Jejich volebním programem je pracovat pro naši obec, aby se nám zde všem lépe žilo.
Ing. Ladislav Bárta
starosta obce
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
nacházíme se v období, kdy neustále míjíme předvolební reklamy, diskutující kandidáty nabízející
koblihy s kávou nebo předvolební plakátek, aby přesvědčili voliče, že jejich hlas pro danou stranu má
smysl. Na plakáty mě moc neužije, proto mi dovolte pár hodnotících slov.
Ve funkci místostarosty jsem dvanáct let. Na počátku jsem věděl, že budu mít na starost technický
stav obce. Jsem za to rád. Dobře vím a nestydím říct, respektive napsat, že důležitá jednání
přenechám erudovanějším. Ač se to některým občanům nemusí líbit nebo zdát dobré, věřte, že je to
velmi praktické rozhodnutí. Ne každý může vstávat kolem páté hodiny ranní a podívat se, zda je
nasněženo a zda mám volat pluh; ne každý zná v obci tak dobře všechny tekoucí i netekoucí kanály,
zaneřáděné cesty, neprůjezdné uličky, zarostlé chodníky, nesvítící lampy, apod. Je to hodně
neviditelná práce, ale kdyby nebyla vykonána, určitě byste to poznali.
Nechci zde bilancovat a zamýšlet se, co jsme v obci postavili či zorganizovali. To, jakožto aktivní
občané určitě víte. Mým přáním do budoucna je pouze to, abychom měli zastupitelstvo, které
v budování a organizování společenského života bude pokračovat. Mnozí si myslí, že slibem na
plakátech přilákají své voliče. Možná se mýlím, ale jeden člověk nic nezmůže. Hlavní orgánem obce je
SPOLUPRACUJÍCÍ zastupitelstvo. Bez něj starosta ani místostarosta nic neudělá. Zastupitelstvo musí
spolu komunikovat, navrhovat řešení, bavit se, diskutovat, organizovat, podporovat se a stát za
sebou. Někdy je to těžké, někdy až nemožné, ale rozhodně je to základ pro dobré vedení obce.
Pro letošní rok mám radost, že se nám podařilo sestavit pestrou kandidátku. Je pro mě důležité, aby
se na kandidátní listině nacházeli jak vysokoškolsky vzdělaní lidé, bez jejichž znalostí bychom se
neobešli, ale i lidé, které živí manuální práce. Je žádoucí, aby se teoretická stránka propojila
s praktickou. A je zapotřebí, aby na spolupráci a organizování sportovního, kulturního, prostě
veškerého obecního života, byli připraveni.
Závěrem bych velmi rád poděkoval technickým pracovníkům za obětavou a někdy hodně náročnou
práci pro obec. Mohli jste je vídat při ranních úklidech chodníků, vyhrnování sněhu, sekání trávy,
hrabání listí. Jednoduše řečeno každý den v plném nasazení pro nás všechny dělali naši vesnici
krásnější. Dále pak děkuji zastupitelstvu obce Olbramice za jejich práci a nasazení. A panu starostovi
Ing. Ladislavu Bártovi za mnoholetou spolupráci, díky které jsme postavili a opravili mnoho budov,
zvelebili veřejná prostranství, zorganizovali akce, které měly za úkol stmelit občany a seznámit se
s těmi novými. Děkuji i všem občanům Olbramic za veškerou pozitivní i negativní zpětnou vazbu,
která nám byla hnacím motorem pro další plánování nových projektů.
Lumír Martiník
místostarosta obce
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VOLEBNÍ PROGRAM HNUTÍ ANO
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JAK TO BYLO S NAŠÍ MATEŘSKOU ŠKOLOU
Je 8 hodin ráno 24. 5. 2017 a do naší Základní školy a mateřské školy Olbramice vstupuje Česká školní
inspekce. Důvodem je zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání
poskytovaného naší školou. Přísný tým složený ze dvou žen a jednoho muže zasedá v místnosti, která
je určena pro děti předškolního věku a žádá veškerou dokumentaci. Vypadá to dobře, dokumentace
je ok, ale…
Přísná inspektorka vchází do MŠ. V ruce nese notebook a sešit na drobné zápisky a zjišťuje, že
v prostoru školky je nelze odložit. Zkouší okno, ale to se také nevede. To jí trošku kazí dobrou náladu.
Nelíbí se jí dispoziční umístění hygienického zázemí. Upozorňuje na prostory multifunkční herny,
kterou využívají také žáci ZŠ pro tělocvik. Rezervy spatřuje v zabezpečení pohybu dětí do horních
pater, kde výška zábradlí neodpovídá výšce dětí z MŠ. Organizace provozu se jí jeví jako velmi
náročná a kvalita předškolního vzdělávání je tím významně omezena. Pomůcky a hračky také hodnotí
jako průměrné. Snažím se vysvětlit paní inspektorce, že pokud bychom multifunkční hernu zachovali
v původním stavu a využívala by ji jen mateřská škola, pak by tu pan inspektor pro ZŠ pro změnu
argumentoval tím, že žáci ZŠ nemají prostor pro tělocvik a cvičí při odsunutých lavicích. Prostory
máme logisticky vymyšlené a děti se neustále potkávají se staršími kamarády a učitelkami ZŠ, což má
pozitivní vliv pro vstup do školy… Moje argumenty nejsou dostačující. Zpráva nezní pozitivně, a tak
přichází na řadu Zřizovatel.
Po několika pracovních setkáních se zastupiteli obce docházíme k závěru, že bude třeba prostory
mateřské školky rozšířit. A výsledek už všichni znáte. Máme krásnou školku. Je vybavená novým
nábytkem, má dispozičně správně uspořádané hygienické zázemí, svůj vchod a šatnu. Součástí školky
i školy je krásná společná jídelna. Můžeme doufat, že příští tým ČŠI bude přicházet do naší budovy
s nadšením a s nadšením bude také vycházet. Naše obec pro to udělala vše, co mohla. Zbytek je už
na týmu MŠ, který v současnosti tvoří vedoucí učitelka, učitelka MŠ, asistentka pedagoga a uklízečka
MŠ.
Vážení občané a příznivci naší školy, přijďte se podívat do zdejší mateřské školky na Den otevřených
dveří, který se uskuteční v pátek 12. října od 15 hodin do 17 hodin. V 16:00 můžete shlédnout krátké
vystoupení dětí z MŠ.
Mgr. Sylva Bártová
ředitelka školy
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INZERCE, OZNÁMENÍ, AKCE

Zájemci o inzerci se mohou obracet na e-mailovou adresu petra.teichmannova@obecolbramice.cz,
nebo na telefonním čísle obecního úřadu 556 420 676.
Platný ceník komerční inzerce najdete na webových stránkách obce v sekci Zpravodaj.
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ZE ŽIVOTA BĚŽECKÉHO KLUBU – ZDOBIT! ZDOBIT! ZDOBIT!
Prosinec. Prosinec je měsíc, který si většina lidí spojí se zdobením. Zdobí se stromeček, zdobí se
domy, zdobí se obchody, zdobí se ulice, zlobí děti.
My jsme se rozhodli zdobit i na konci léta. Vyzdobili jsme si hřiště, pomalovali ulice, praporky a
cedulkami zkrášlili okolní lesy. Nejhezčí výzdoba byla hotová 12.8.2018. Bylo to tak úžasné, že jsme
pozvali známé i neznámé, kamarády, sousedy, i cizí lidi tam byli, a uspořádali 4. ročník Běhu
Olbramicemi. A že přišlo lidí! 112 dospělých a 54 dětí do 18 let. Někdo běhal, někdo chodil, někdo
chodil s holemi, někdo běhal s dítětem. Sluníčko svítilo, byly párky i pivo, zázemí díky obci Olbramice
a firmě Suninvent vynikající. Účastníkům se závod moc líbil. Bohužel, nějací lidi evidentně nebyli
spokojeni s naší výzdobou v lese. Nelenili a ještě před závodem upravili celé úseky tratě k obrazu
svému. No naštěstí nikdo ze závodníků moc dlouho nebloudil.

Rozhodně by se nemělo zapomínat ani na
výzdobu interiérů. S touhle myšlenkou jsme
vyrazili na další ročník Runfestu Ostrava.
V centru Ostravy tisíce lidí, všichni v běžeckých
kostýmech. Uprostřed Masarykova náměstí
vyrostl stan OBEC OLBRAMICE, a chvíli na to už
obě naše štafety vyrazily na trať.

4. ročník Běhu Olbramicemi

Hlavně do štafety BK OLBRAMICE MIX jsme
vkládali velké naděje. Tato štafeta obhajovala
loňské prvenství, kdy doslova vyrazila dech
celé běžecké komunitě. Konkurence zrychlila.
Obhájit prvenství se nám bohužel nepodařilo,
ale druhé místo je také obrovský úspěch.
Vychutnali jsme si chvilku slávy na náměstí i
v televizi, posbírali medaile a plakety a
pospíchali domů dokončit výzdobu.
A co nás ještě letos čeká? Dovolujeme si vás
všechny už nyní pozvat na 4. ročník
Štafetového běhu Olbramicemi, který se letos
uskuteční v neděli 30. 12. 2018. Přijdete?

Za BK Olbramice
Mgr. Radim Horsinka
Runfest Ostrava
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NAŠI SENIOŘI - POZVÁNKY
Klub důchodců Olbramice pořádá

POZNÁVACÍ ZÁJEZD – HYUNDAI, RADEGAST, MALENOVICE
Odjezd:
Příjezd:

úterý 23. 10. 2018 v 6:45 h od obecního úřadu Olbramice
úterý 23. 10. 2018 v pozdních odpoledních hodinách

PROGRAM:
1. zastávka 8:00 h – HYUNDAI Nošovice
exkurzní trasa v délce cca 1,5 hodiny, maximální velikost skupiny 40 lidí.
Exkurze začíná prezentačním filmem společnosti, následuje prohlídka výrobních hal HMMC
v návštěvnických vláčcích, zahrnující lisovnu, svařovnu, finální montáž a převodovkárnu.
Z bezpečnostních důvodů nutné dlouhé kalhoty i rukávy, uzavřené boty bez podpatku, část
prohlídky se koná venku!!! Vstup zdarma.
2. zastávka 10:00 h – Pivovar RADEGAST Nošovice
exkurzní trasa cca 2 hodiny, náročnost prohlídky střední (schody). Cena dospělí 150,- Kč, senioři nad
70 let a držitelé průkazu TP, ZTP zvýhodněné za 100,- Kč.
3. zastávka – jednotný společný oběd Harcovna u Fucimanů ve Frýdlantu nad Ostravicí
4. zastávka – procházka po Malenovicích (možná bude i průvodkyně  ), káva a zákusek tamtéž.
Poté návrat domů.
__________________________________________________________________________________
Cena pro členy Klubu důchodců a ostatní občany obce Olbramice:
Mladší 70 let 150,- Kč, nad 70 let a ZTP 100,- Kč (vstupné exkurze do pivovaru).
V ceně není zahrnut oběd, ani další případné útraty.
Závaznou přihlášku prosíme nahlašte a částku dle věku zaplaťte nejpozději do 1. října
na Obecním úřadu v Olbramicích, kontakt: Petra Teichmannová 724 183 327, 556 420 676
Autobusová doprava bude hrazena z rozpočtu obce Olbramice.

Pozvánka na oslavu Dne seniorů
Vážení senioři,
přijměte prosím naše pozvání na neděli 7. 10. 2018, 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
koncert AKOBANDU z Klimkovic (orchestru akordeonů a dechových nástrojů se zpěváky) pro všechny.
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SLUNEČNICE OLBRAMICE
Slunečnice pro vás už tradičně ve spolupráci s naší školou a školkou uspořádala třetí Olbramskou
pouť. Tentokrát proběhla 2. 6. 2018 na ulici Horní a na ni navazující horní část ulice Zahumení.
Sousedé otevřeli své zahrady, a tak jsme si mohli zasadit rostlinky, zahrát hokej, navštívit farmu –
pohladit si zvířátka, zasoutěžit si v zatloukání hřebíků nebo třeba přiřadit zvířatům správnou potravu.
O kousek dál jsme mohli zaskákat panáka, vyrobit hudební nástroj, zahrát si na hasiče, prozkoumat
skákací hrad nebo třeba vyrobit větrník. Kdo zvládnul všechny úkoly, mohl vstoupit do kouzelné
zahrady, najít si sladkou odměnu a krásně tak oslavit Den dětí. Úkoly nám nakonec plnili i rodiče a
prarodiče, a tak jsme do kouzelné zahrady pustili i je  Pro ty, kteří se chtěli občerstvit, se naši
sousedé také krásně předvedli. Připravili si pro nás sladké, slané, grilované a nezapomněli ani na
pitný režim  Vše se moc povedlo, děkujeme všem sousedům a já už se moc těším na další ročník
této pouti.

I letos jsme se zapojili do příprav a organizce Dne obce. V pátek šikovní tatínci areál připravili,
v sobotu jsme vše navařili a s pomocí šikovných maminek prodali, no a v neděli jsme se všichni setkali
při společném úklidu. Všem moc děkujeme – protože za peníze, které jsme vydělali, připravíme pro
vás i vaše děti pár krásných akcí.
Na vašem názoru nám záleží – v dotaznících, které jste vyplnili na prvních společných třídních
schůzkách, jste většinou hlasů rozhodli, že letos na podzimní společný výlet rodičů a dětí pojedeme
na Šerák, a to 20. října. Pro zdatné turisty máme připravenu 12 km dlouhou trať a pro ty méně zdatné
bude v provozu lanovka. Moc se na vás těšíme 
1. prosince ve spolupráci s obcí a školou rozsvítíme vánoční stromeček. V novém roce nás pak
19. ledna čeká maškarní ples.
Mgr. Lenka Dedková
předseda Slunečnice Olbramice
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI – SDH MLADÍ HASIČI
V průběhu tohoto roku jsme s našimi mladými hasiči odjeli všechna kola Florian cupu. Naši obec
reprezentovala dvě družstva a to mladší a starší žáci. Zakončení ligy Florian cup proběhlo dne 22. září
v Bílovci závodem požární všestrannosti. V tomto posledním závodě jsme se umístili stejně jako
v konečném umístění v rámci Florian cup na 11. místě (mladší žáci) a 12. místě (starší žáci).
Kromě Florian cupu jsme se účastnili i mimoligových soutěží, kde jsme zaznamenali větší úspěchy
a přivezli i nějaké poháry. Např. v Příboře starší žáci vybojovali 3. místo, ve Slatině mladší i starší žáci
2. místo. Pomyslnou sladkou tečkou za letošní sezónou pro nás byly závody v Bítově, odkud jsme
přivezli pohár za 1. místo v kategorii mladší žáci a za 3. místo v kategorii starších žáků.
V příštím roce nastanou změny – z důvodu překročení věkové hranice nám v mladší kategorii zůstane
pouze jediný závodník, ke kterému bychom rádi přibrali nové malé hasiče ve věkové kategorii 6 – 10
let. V kategorii starších žáků pak budou naši obec reprezentovat dvě družstva. Ta z důvodu
překročení věkové hranice bohužel opustí výborný strojník Lukáš Kupka, který naši obec
reprezentoval od roku 2014, za což mu chceme tímto poděkovat. Zároveň nás těší, že Lukáš i nadále
chce zůstat aktivním hasičem a také pomáhat při přípravě mladých hasičů.
Poděkování si zaslouží také všichni brigádníci, kteří se podíleli na úpravě místnosti pro prodej
občerstvení na kluzišti. Tu jsme využili hned při pořádání 3. ročníku soutěže O pohár starosty v naší
obci. Velké poděkování patří i panu Vladislavu Štramberskému, který v této sezóně věnoval spoustu
času mladým hasičům – účastnil se jejich tréninků i závodů, vypomáhal se všemi pracemi i logistikou.
Po absolvování kurzu vedoucích mládeže v Ústřední hasičské škole Janské koupele, který je
naplánován na podzim tohoto roku tak spolu s Kateřinou Šramberskou rozšíří řady vedoucích
mládeže v Olbramicích.
Díky dotaci obce jsme v tomto roce zakoupili dětem nové dresy, proudnice, opravili přetlakový ventil
a uspořádali doma soutěž O pohár starosty obce. I v zimním období budou nadále probíhat
pravidelné tréninky, při kterých se zaměříme na orientaci v mapě, vázání uzlů, hasící techniku apod.
Jako již každý rok přivezeme do Olbramic Betlémské světlo, bližší informace budou včas upřesněny.

Zakončení Florian Cupu, pro nemoc chybí Klárka a Vali.
Martin Forro
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DOMA AŽ DO KONCE – MOBILNÍ HOSPIC ONDRÁŠEK
Zůstat doma až do konce není pro nevyléčitelně nemocné samozřejmost. Existují však organizace,
které Vám v tom pomohou.
Ne vždy je možné, aby umírající člověk v posledním stádiu nemoci zůstal doma a nemusel strávit toto
období v nemocnici nebo jiných zařízeních. Můžete se ale obrátit na mobilní hospice, které Vám
pomohou. Mobilní hospic Ondrášek pečuje bezplatně o nevyléčitelně nemocné děti a dospělé v jejich
domovech, aby mohli závěr svého života strávit mezi svými blízkými. „Specializovanou paliativní péčí
ulevujeme pacientům od fyzických i psychických obtíží, které nemoc přináší. Současně podporujeme
rodiny, které pečují o svého blízkého,“ vysvětluje Bc. Bronislava Husovská, DiS, ředitelka Ondrášku.
Pracujeme v multidisciplinárním týmu, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeutka, sociální
pracovnice, psychologové a duchovní. Všichni naši pacienti mají k dispozici pohotovostní číslo, na
které mohou volat 24 hodin denně 7 dní v týdnu. „Naši lékaři i sestry vyjíždí každý den za pacienty
domů. Našim cílem je udržet vysokou kvalitu života až do úplného konce. Není to lehká práce, ale
vždy nás povzbudí, že ji děláme dobře. Důkazem toho jsou dopisy, které dostáváme,“ upřesňuje
Bronislava Husovská. Jedním z takovýchto dopisů je i vzkaz od paní pečující o svého muže: „Manžel se
denně těšil na příchod sestřiček. Byly milé, veselé a komunikativní. Byla to jedna z nejhezčích chvilek
našeho utrápeného dne. Bez jejich pomoci (morální i odborné) nevím, jak bychom celou situaci
zvládli. Nikdy nepřestanu být vděčná lékaři, který mě na tuto možnost upozornil. Kéž by tuto možnost
měli všichni umírající.“ Ondrášek působí i na území vaší obce. Nebojte se nás kontaktovat.
Od 8. do 14. října proběhne 2. ročník kampaně DOMA., do kterého se zapojilo dalších 11 hospiců po
celé ČR. Více informací se dozvíte na www.darujpapuce.cz nebo www.umiratdoma.cz.
Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 459/11, Ostrava-Zábřeh, tel.: 727 805 329,
603 566 336. Více informací naleznete také na www.mhondrasek.cz.

TJ OLBRAMICE FOTBAL – ROZPIS PODZIMNÍ ČÁSTI
ROZPIS – III. třída MUŽI PODZIM 2018/2019
29. 09.
07. 10.
13. 10.
21. 10.
28. 10.
03. 11.
11. 11.

SO
NE
SO
NE
NE
SO
NE

15:30
15:00
10:15
14:00
14:00
14:00
13:30

BRAVANTICE - OLBRAMICE
OLBRAMICE - MANKOVICE
BLUDOVICE - OLBRAMICE
ZBYSLAVICE - OLBRAMICE
OLBRAMICE - ŽENKLAVA
ŠTRAMBERK - OLBRAMICE
OLBRAMICE - ŠTRAMBERK
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POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V NAŠÍ NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE

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.
Platba faktur za popelnice
tak jako každý rok platí, že nemusíte jezdit se složenkou na poštu, ale můžete zaplatit i hotově
přímo v kanceláři obecního úřadu 
Zpravodaj obce Olbramice vydává obec Olbramice. Adresa redakce: Obecní úřad Olbramice, Prostorná 132,
742 83 Olbramice. Registrační číslo: MK ČR E 18186. Vychází pololetně v nákladu 220 kusů.
Uzávěrka: 26. 9. 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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