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2/2014
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

již pouze několik krátkých podzimních dnů zbývá do termínu konání řádných komunálních voleb,
a tudíž i za těchto několik dnů uplyne současným zastupitelům obce jejich čtyřletý mandát. Dovolte mi
proto, abych se na tomto místě trochu ohlédl, a také krátce zrekapituloval a vyhodnotil práci a činnost
dosavadních zastupitelů obce v právě uplynulém volebním období, tedy v letech 2010 – 2014.
Prvořadým úkolem, jejž si zastupitelé stejně jako v minulém volebním období vytýčili, bylo hlavně
postupné zkvalitňování života obyvatel naší obce.
Tady se nám myslím úkol povedl – nebudu vás zbytečně zatěžovat číslicemi – každý, kdo se projde
Olbramicemi, ocení chodníky přes celou hlavní silnici, bezpečné přechody pro chodce u školy
i u Centra Volného času, nový autobusový záliv i zastávky, uvidí krásnou a plně vybavenou školu
a školku i nové hřiště a zrekonstruovaný altán na školní zahradě, opravenou hasičárnu, budovu
kulturního domu a obecního úřadu či nově zateplenou a omítnutou hospodu, ale třeba také
zrestaurované kříže u cest. Přestože se daňové příjmy naší obce v posledních letech podstatně zvýšily,
snažili jsme zajistit financování každé investiční akce vždy i pomocí peněz z nějakého dotačního
titulu, a to jak z krajského rozpočtu, z rozpočtu ministerstev, tak i z evropských fondů.
Ale – jak se říká – pořád je co zlepšovat, takže nás v budoucnu čeká velká oprava chodníků
na hřbitově, na které se budou finančně podílet i Obec Zbyslavice a Římskokatolická církev. Dále se
chystáme na výstavbu nového zázemí a sportoviště pro naše Sokoly, budeme budovat vodovod
a kanalizaci v místech nové výstavby v Kolonii, výhledově počítáme i s novým plotem kolem budovy
ZŠ a MŠ.
Můj poslední příspěvek v tomto volebním období bude nejen bilancující, ale i děkovací.
Děkuji odstupujícímu prvnímu místostarostovi, Ing. Jaromírovi Horsinkovi, za práci, kterou
v uplynulých 12 letech pro Olbramice vykonal a přeju mu, aby si ten svůj tolik očekávaný důchod ke
své spokojenosti užil.
Chtěl bych poděkovat i panu Lumírovi Martiníkovi za jeho práci na postu 2. místostarosty, za to, že je
téměř po celý den v obci přítomen, a je tedy kdykoliv k dispozici a může okamžitě nabídnout
potřebnou pomoc, např. různým stavebním firmám pracujícím v obci, řešit rychle a efektivně
nejrůznější vzniklé problémy, či dovést chybějící materiál naší pracovní četě, která se stará o úklid
sněhu, sečení trávy, úklid a hrabání listí a jiné drobné údržbářské práce v obci. Tato parta brigádníků
má lví podíl na tom, že je naše obec tak čistá a hezká.
Také mi dovolte, abych poděkoval všem zastupitelům obce za jejich zodpovědný přístup ke všem
náročným úkolům a pracovním činnostem, které v uplynulém volebním období ve svých funkcích
plnili a vykonávali.
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Dále bych chtěl vyjádřit poděkování všem našim občanským sdružením a neziskovým organizacím za
jejich příkladnou spolupráci a podporu při organizování a zajišťování kulturně-společenských
a sportovních akcích.
V neposlední řadě bych chtěl poděkovat i Vám, občanům Olbramic, kteří se poslední dobou čím dál
tím víc zapojujete do obecního života a podílíte se na tom, že se v Olbramicích hezky žije. Nejsem
sám, kdo si té změny k lepšímu všiml – ocenila ji i komise hodnotitelů v soutěži Vesnice roku.
Olbramice sice krajské kolo nevyhrály, ale odnesli jsme si čestné ocenění v podobě diplomu za rozvoj
pospolitosti občanů, což je myslím pro naši obec skvělá vizitka a pro nás – občany i zastupitele –
vhodná tečka za uplynulým volebním obdobím.
Ing. Ladislav Bárta
starosta

Pozvánka na oslavu Dne seniorů
Vážení senioři, přijměte prosím naše pozvání na neděli 5. 10. 2014, 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.

Těšit se můžete na divadelní vystoupení Beranů z Těškovic, Olbramické Šlágrovky, živou hudbu.
Vítáme také nové občánky:
Mikuláše Dedka, Denisu Stachoňovou, Gabrielu Muckovou.

Oznámení o době a místu konání voleb
do zastupitelstva obce Olbramice
Volby do zastupitelstva obce Olbramice se uskuteční v malém sále kulturního domu
v Olbramicích ve dnech

v pátek dne 10. 10. 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu 11. 10. 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Bc. Lenka Ješková, ref. správních činností
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Informace ze základní školy, tentokráte na téma „Jak jsme zahájili nový školní rok“
A půjdeš do školy!
Touto hláškou z pohádky Lotrando a Zubejda nám začal školní rok 2014/2015.
Naše paní učitelky vyměnily slavnostní oblečení, tolik typické pro zahájení školního roku, za
loupežnický oděv a vydaly se s Lotrandem (novým žákem školy, kterého také dělala jedna z učitelek)
nejen vstříc našim novým prvňáčkům, ale také ke všem žákům školy, rodičům a přítomným hostům.
Velmi rychle se děti ponořily do děje pohádky. Chtěly pomoci nejen Lotrandovi, ale také prvňákům,
kteří potřebovali získat tři klíče k otevření budovy a třídy, tedy k bráně vzdělanosti. Ve vytvořených
skupinách žáci plnili úkoly, za které postupně ony klíče získali. První klíč získaly děti za představení
sebe a své skupiny, druhý za poznávání známých budov v obci a třetím klíčem zahajovaly školní rok
vtipně vymyšlenou básničkou. Přestože nám počasí nový školní rok neusnadnilo, myslím si, že toto
zahájení školního roku bylo velmi zdařilé. Nejlépe to dokládají fotky, které jsou umístěny na webu
školy zsolbramice.cz.
Milí žáci, přeji vám v novém školním roce hodně zdraví, síly a chuti do všech aktivit, které vám škola
nabízí.
Vážení rodiče, přeji vám i nám pedagogům vztah, který bude založen na vzájemné důvěře a spolupráci.
Mgr. Sylva Hrušková
ředitelka školy

Slavnostní zahájení školního roku 2014/2015
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MATEŘSKÁ ŠKOLA OLBRAMICE
31. srpna skončil starý školní rok 2013/14 a naši předškoláci nám odešli do první třídy …
S prvním zářím začal ve školce nový celoroční kolotoč nejrůznějších her, akcí, divadélek, kroužků,
pohádek, tancování, zpívání, kreslení a veselého dovádění, ale i občasného stýskání po mamince a
pláče, který k tomu někdy patří. V letošním školním roce navštěvuje naši mateřskou školu 28 dětí,
z toho čtrnáct děvčat a čtrnáct chlapců, tudíž bude složení našich dětí vyvážené a pestré.
Velmi bohatý celoroční program zahajujeme podzimní drakiádou a pohádkou v MŠ. Rozsvícením
vánočního stromu před obchodem a návštěvou hodného Mikuláše s krásným andělem a zlobivým
čertem přivítáme předvánoční čas, který ukončíme slavnostním Vánočním posezením dětí a jejich
rodičů u stromečku s Ježíškem.
Pro osm dětí, tři chlapce a pět děvčat bude leden důležitý, protože proběhne zápis do 1. třídy. Během
zimy nás všechny čeká kurz lyžování, zimní olympiáda, dětský maškarní ples, rodičovský ples,
loutková pohádka v MŠ a spousta jiných zimních radovánek.
Jaro přivítáme velikonoční besídkou s dětmi a rodiči a v květnu poděkujeme v kulturním domě
maminkám při oslavě jejich svátku. V květnu nás čeká také zápis dětí do MŠ.
Mezinárodní den dětí tradičně oslavíme hrou „na cukrárnu“ přímo v prostorách MŠ, dále podnikneme
výlet s rodiči, cvičení v přírodě, či se naše děti zúčastní letní olympiády a tradičního spaní v mateřské
škole. A pak už nás čeká slavnostní rozloučení před prázdninami.
Kromě výše uvedených akcí organizujeme spoustu dalších aktivit, a to společně se ZŠ Olbramice,
školní družinou, i se sdružením Slunečnice. Během celého roku také slavíme narozeniny a svátky
našich dětí.
Za MŠ Alena Richterová

Naše školka v novém školním roce 2014/2015
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DĚKOVACÍ RUBRIKA
Na sklonku loňského školního roku pozvali muži z SDH v Olbramicích děti ze školky a nás učitelky
do hasičárny a připravili pro nás velmi zajímavý program.
Přivítali nás panové Petr Bílek, Jarek Horsinka a Ondra Bulava.
Prohlédli jsme si exteriér i interiér hasičárny. Je nově opravená a vypadá krásně.
Hasiči nám názorně předvedli, jak to všechno probíhá od chvíle, kdy jim přijde na mobily oznámení
o nějaké události až do jejich odjezdu na místo zásahu. Ukázali dětem, čím vším musí být vybaveno
hasičské auto a jak musí být při zásahu hasiči oblečeni. Děti si mohly část výstroje také obléknout
a posadit se do hasičského auta. V tu chvíli si připadaly, jako opravdoví hasiči.
Nejzábavnější však pro ně bylo, když si mohly vyzkoušet, jak se hasí a to pomocí malé mobilní
stříkačky. Každý měl za úkol proudem vody shodit PET láhev naplněnou vodou. Všechny děti si to
vyzkoušely a většině se to povedlo.
Na závěr jsme dostali obrázky s tématem hasiči, rozloučili jsme se a spokojeně jsme se vydali zpět do
školky.
Byl to pro nás všechny nevšední zážitek a už se těšíme na další návštěvu hasičárny. Doufáme, že takto
našim nejmenším ukážeme, jak důležitá je profese hasiče, a možná že v dospělosti se někteří touto
cestou také vydají.
Za MŠ Olbramice Alžběta Kozelská

Obec Olbramice by touto cestou ráda poděkovala podnikateli panu Františkovi
Štramberskému, který během léta zdarma na vlastní náklady provedl bagrem úpravu
terénu u obecního úřadu a na hřišti.
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI - SLUNEČNICE
Milí čtenáři,
jak už určitě víte, v letošním roce o.s. Slunečnice připravilo pro děti, rodiče a širokou veřejnost projekt
AKTIVNÍ RODINA. Během první poloviny roku se nám podařilo uskutečnit akce jako plavecký den,
den dopravní výchovy, výlet za pohádkou a branné odpoledne. Velká účast na akcích nás mile
překvapila a rodinné týmy pilně sbíraly body za svůj aktivní přístup. Před letními prázdninami
tak o „vítězném pololetním týmu“ rozhodly až tuhé a napínavé souboje na DESKOHRÁTKÁCH.
V bojovnosti a nadšení pro hru nebylo poznat rozdílu mezi dospělými a dětmi. Veselá nálada vydržela
i přes mírnou nepřízeň počasí. Se školním rokem jsme se tak rozloučili povedenou akcí a vítězné týmy
si odnesly i pěkné věcné ceny.

.

Po prázdninách nás už ale čeká druhá polovina našeho projektu. Zúčastnit se můžete sportovního dne i
společného“ výšlapu“ na Javorník. V podzimních dnech proběhne soutěž Zlatý recitátor a drakiáda.
Vánoční dny pak společně oslavíme u vánočních betlémů. Těšíme se na Vaši účast.
Za občanské sdružení Slunečnice Vaněk František
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI – BARTOLOMĚJSKÁ POUŤ
Bartolomějská pouť v Olbramicích 23. srpna 2014
Za vydařeného prosluněného dne byla v naší vesničce zahájena Bartolomějská pouť mší svatou.
Po ní následovalo za doprovodu Artura Kubici, moderátora Českého rozhlasu Ostrava, slavnostní
zahájení a recesistické vystoupení zástupců jednotlivých složek obce. Ke zpěvu i k tanci nám zahrála
country kapela Kyjovické Klepeto. Po ní se vyřádily děti na diskotéce s Hopsalínem, dále vystoupila
krojovaná slovácká dechová kapela Vlčnovjanka a nakonec proběhla tombola pro děti i dospělé.
A celá zábava byla ukončena vystoupením skupiny Ex-Fire, která nás bavila v rockovém stylu, dokud
déšť dovolil…
Dalo by se říct, že program skoro stejný, jako v předchozích letech – prostě klasika. ALE – jedna
novinka přece jen letos byla – onen recesistický ráz celého odpoledne, do kterého se ochotně zapojili
nejen zástupci obecních složek, ale dokonce i obyvatelé a naši zastupitelé, kteří svá vystoupení dávali
dohromady ve svém volném čase, jenom za tím účelem, aby pobavili ostatní obyvatele naší obce.
A kromě nich svůj čas i práci věnovali i další občané, kteří se postarali o výborné občerstvení
návštěvníků. S úsměvem a s milým slovem čepovali pití, opékali bramborové placky, grilovali maso
a špekáčky a podávali různé chuťovky jako opravdoví profíci. Každý si mohl vybrat dle svého gusta.
A všechno moc chutnalo. A co bylo nejlepší - všichni lidé si byli blízko a zábava probíhala stejně, jako
by probíhala oslava ve velké rodině. Jak tady na Ostravsku rádi říkáme - BYLO FAJNĚ!
Jako členka začínající pěvecké skupiny Olbramické šlágrovky bych vám chtěla přiblížit, jak jsme se na
naše historicky první veřejné vystoupení připravovaly. Pod vedením Tomáše Petráše jsme se scházely
jednou týdně a poctivě nacvičovaly po předchozím uvážlivém výběru písniček. Snažily jsme se vybrat
takové písničky, které lidé znají a které se většinou líbí, aby si mohli všichni zazpívat s námi. Naším
přáním bylo, aby to při našem vystoupení hřištěm prostě znělo. A to se povedlo. Pár drobných neshod
mezi členkami proběhlo. Jako malý příklad, některé z nás chtěly na hlavu posadit slušivé kloboučky,
jiné zase chtěly do vlasů mašle, jedny prosazovaly kalhoty, jiné sukně. Nakonec šly veškeré vrtochy
hvězd stranou a my jsme se dokázaly bez jakékoli nevraživosti v přátelské atmosféře dohodnout.
Naše vystoupení bylo na krátkou dobu přerušeno jízdou konšelů. Zástupci naší obce přijeli
v odekorované vlečce připojené k novému traktůrku. Všichni měli jednotné oblečení a moc jim to
slušelo. Pan starosta měl krátký proslov k příležitosti rozloučení s p. Horsinkou. K jeho překvapení
jsme mu společně s konšeli zazpívali vtipnou parodii písničky Když jsem já sloužil, čímž mu bylo
poděkováno za jeho dlouholetou přínosnou práci pro obec.
Jistě nejsem sama, která se bude těšit na další Bartolomějskou pouť v naší vesnici. A už teď může
každý, kdo má chuť a nápad, vymýšlet, jak pobaví své spoluobčany za rok.
Krásný den Vám přeje Daniela Bártová
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI – SDH
Olbramičtí hasiči rozšiřují své aktivity!
V tomto čísle olbramického Zpravodaje bychom se chtěli především pochlubit. Čtěte dále!
Družstvo pro požární útok
Po několika letech více méně neúspěšných pokusů obnovit soutěžní družstvo v požárním útoku se nám
to letos na podzim konečně povedlo. Ihned ovšem musím dodat, že to není zásluhou pouze členů naší
jednotky, ale i kluků z Klimkovic pod vedením jejich velitele Ondřeje Miky, se kterými jsme navázali
spolupráci. A zatím se zdá, že spolupráci úspěšnou. Pravidelně každý týden pořádáme na olbramickém
malém hřišti (Centrum volného času) tréninky. Atmosféra je při nich velice tvůrčí, zkoušíme různé
varianty požárního útoku tak, aby náš čas byl co nejlepší.
Při pravidelných trénincích se bohužel ukázalo, že technika, která ač udržovaná, nebyla několik let
v závodním nasazení a není stoprocentní. Proto budeme muset během zimy provést důkladnou a
komplexní opravu naší závodní požární stříkačky. Rovněž některé další vybavení jako hadice budou
potřebovat jisté investice.
Ani ne zcela bezchybná technika nám nezabránila v účasti na noční soutěži ve Výškovicích. Mezi více
než 30 družstvy jsme se určitě neztratili, i když ke stupňům vítězů máme pořád daleko.
Přes všechny výše zmíněné problémy chci připomenout, že důležité je odhodlání a nadšení pro věc,
které nikomu z nás nechybí. Tedy děkuji všem, kteří se tréninků pravidelně účastní. Děkuji Ondrovi
Mikovi a klukům z Klimkovic, bez kterých bychom družstvo neposkládali, a těším se na příští rok,
ve kterém chceme dosáhnout na nějaký ten pohár…
Budou v Olbramicích mladí hasiči?
Pro děti to určitě není nuda! Učí se pracovat s hadicemi, provádět požární útok, hrají různé tematicky
zaměřené hry a přitom, jen tak mimochodem, si osvojují problematiku požární ochrany, zdravovědy,
uzlování… Umí ošetřit raněného, vyznají se v mapě, neustále si zlepšují fyzičku. A to není vše.
Jelikož je hasičina v naší republice hodně populární, účastní se děti pravidelně nejrůznějších soutěží,
v nichž měří síly a znalosti se svými soupeři.
Mladí hasiči by měli být součástí každého SDH, protože jsou naše budoucnost. V nedávné době jsem
zaznamenal zájem o znovuobnovení mladých hasičů v Olbramicích. Jako starosta SDH jsem určitě
pro. A jelikož v nedávné minulosti u nás družstvo mladých hasičů fungovalo, má naše jednotka
k dispozici všechno potřebné vybavení v hodnotě několik desítek tisíc korun, které samozřejmě může
bezplatně poskytnout. Kromě vybavení můžeme nabídnout i zázemí naší opravené hasičárny při
nepříznivém počasí.
Pokud tedy Vy a Vaše děti ve věku 6 – 12 let budete mít zájem, ozvěte se! Iniciátory a zároveň
kontaktními osobami jsou Lukáš Machala a Martin Forro, telefonní kontakt 737 238 637.
O dalších krocích ke vzniku kolektivu mladých hasičů v Olbramicích se jistě včas dovíte!
Za SDH Olbramice, Jaromír Horsinka
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI – TJ SOKOL
Sokol Olbramice muži…fotbal je hlavně zábava!
Loni fotbalisté své fanoušky zklamali. Po úspěšných dvou předcházejících sezónách, kdy obsadili dva
krát třetí místo, skončili loni sice na pěkném osmém, ale zároveň na předposledním místě. Vytoužený
postup nám neutekl o chloupek, ale o pořádný chlup! Hráči, trenéři i samotní hráči si posypali
popelem své hlavy. Bylo nutné změnit priority.
Co na to říká samotný předseda? „Rozhodně nebude naším cílem hrát za každou cenu o postupové
příčky. Chceme se fotbalem hlavně bavit. Nemáme vlastní odchovance, jsme závislí na okolních
klubech, čekáme, kteří hráči budou uvolněni. Nejsou to ti nejlepší. Jsou to vesměs mladí, nezkušení,
kteří nechtějí ani trénovat. A proto hrají za Olbramice. Ale jsme rádi, že je máme. Máme taky několik
zkušených hráčů (Bernady, Vaněk). Pro ně je to těžké. Chtěli by být raději s rodinou. Ale překonají to.
Přijdou a chtějí hrát.“ Co se týče výsledků, není to nejhorší. Jednou jsme venku remizovali (Kujavy)
a jednou vyhráli (doma Lubojaty). Byl to pro diváky nádherný zápas. Vítězství jsme strhli na svou
stranu teprve v závěru. Díky divákům, kteří si vítězství zasloužili. A taky skvělému výkonu asistenta
rozhodčího č. 1 (byl z Olbramic). Podal skvělý výkon….
I muži se těší na nové slibované zázemí. Taky si ho zaslouží. Stěhují se zpět do Olbramic. Chtějí tu
bydlet a dělat věci pro fotbal a pro obec!

Sokol Olbramice mladší žáci…ještě v plenkách
A je to tady! Olbramický fotbal má svou vlastní líheň. Mužstvo reprezentuje obec Olbramice v okresní
soutěži v kategorii starších přípravek (ročník narození 2004 a mladší). Na „výlety“ budou jezdit a síly
změří s takovými soupeři, jako jsou Jeseník n. O, Libhošť, Jakubčovice, Pustějov, Příbor, Suchdol n.
O… Výsledky nejsou důležité. Podstatná je radost z pohybu a kontakt s kamarády jinak než přes
sociální sítě. Ale každý vstřelený gól dělá s chemií v těle divy!
Premiéra v Jeseníku n. O. (vesnice roku 2013 – pozn. Redakce) nebyla jednouchá. Dlouho jsme drželi
čisté konto. Poté, co jsme ve 2. minutě dostali gól, jsme hru museli otevřít. Touha po vstřelení
vyrovnávacího gólu však byla marná. Jeseník byl prostě o něco málo lepší. Vyhrál těsně 18:0.
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Při prvním domácím zápase jsme proti Jakubčovicím předvedli zlepšený výkon. Výsledkem naší
touhy po vítězství byly 2 vstřelené branky! Soupeř stihl výsledek pouze korigovat na 2:7.
Do Libhoště jsme vzali několik posil. Dlouho jsme opět drželi čisté konto. Dokonce jsme se za první
poločas dostali 2x (za druhý snad 3x) na polovinu soupeře. Výsledky, jak už jsme říkali, nejsou
důležité. 0:9 je méně než 0:10. I to je dobrá zpráva pro všechny fanoušky mládežnického
olbramického fotbalu…
Na tréninky nám chodí 15 až 20 budoucích fotbalistů. Nejen z Olbramic, ale z blízkého i vzdálenějšího
okolí. I oni a zejména jejich rodiče se těší na nové zázemí, které bude v bezprostřední blízkosti
samotného hřiště. A zájem rodičů a dětí o fotbal se ještě zvýší…
Za TJ Sokol Radim Břežný
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CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
Určitě už jste slyšeli o akci "Celé Česko čte dětem". Ono to tak docela pravda není, ale celé Česko
může číst dětem. A když ne celé, tak aspoň Olbramice nebo jejich část...
Čtenářů je zde hodně a můžeme se společně snažit, aby jich bylo ještě víc, hlavně těch malých a ještě
menších, protože pravidelné předčítání vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem, podílí se na
emočním rozvoji dítěte, učí morálním hodnotám a napomáhá při výchově - rozvíjí jazyk, paměť,
představivost, učí myšlení - formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý další život,
protože rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění, usnadňuje učení - je prostě tou nejlepší investicí do
budoucnosti dítěte.
Televize ani počítač dítě nepřitulí, nevysvětlí mu, čemu nerozumí a nebude je držet za ruku, když se
bude bát… Nejvzácnější dar, který si můžeme navzájem dát je totiž vlastní čas, který nad knihami
společně strávíme 
PROTO
ZVU
VŠECHNY,
AŤ
UŽ
ČTENÁŘE,
PŘÍZNIVCE
I VŠECHNY ZVĚDAVCE DO PROSTOR NOVĚ UPRAVENÉ KNIHOVNY.

ČTENÍ

KAŽDÉ ÚTERÝ OD 15:00 DO 17:30 HODIN se na Vás těší Vaše knihovnice Lenka Ješková.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Vzhledem k množícím se stížnostem občanů připomínáme, že stále platí obecně závazná vyhláška
Obce Olbramice č. 2/2010 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, která stanoví:
Noční klid je dobou od 22.00 h do 06.00 h. V této době je každý povinen zachovat klid a
omezit hlučné projevy
Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu
v době od 06.00 hodin do 08.00 hodin a od 12.00 hodin do 22.00 hodin veškerých prací
spojených s užíváním zařízení a strojů způsobujících nadměrný hluk, např. sekaček na trávu,
motorových a kotoučových pil, křovinořezů, vrtacích kladiv, brusek apod.
Sankce za porušení stanovených povinností stanovují platné zákony.
Pro ty z vás, kteří nemáte možnost bankovního převodu a nechce se vám se složenkou na poštu,
nabízíme
možnost
uhradit
fakturu
za
popelnice
hotově
v pokladně
olbramického obecního úřadu 

Ve spolupráci s Občanským sdružením Diakonie Broumov vyhlašuje obecní úřad Olbramice

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Věci prosíme zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.











Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby- nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší funkční elektrospotřebiče

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční v KD Olbramice ve dnech 29. 9. – 3. 10. 2014
v době úředních hodin 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
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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