
       ZPRAVODAJ 
               OBCE  OLBRAMICE 
     Číslo 4/2009                                                                                                                       ČERVENEC 
 
Vážení čtenáři,  
obsahem prázdninového vydání Zpravodaje jsou především informace z obecního úřadu o získaných dotacích, díky 
nimž se v současné době realizují investiční akce, přehled obyvatel v obcích správního obvodu města Ostravy a také důležité 
zprávy z Policie České republiky. Stálé rubriky nabízejí zprávy o činnosti místních organizací a tentokrát nechybí rozsáhlá 
Stránka pro děti. V tomto čísle také najdete pozvánku na již tradiční kulturní akci obce - Bartolomějská pouť. Redakce 

 
INFORMACE Z OBECNÍHO Ú ŘADU 

 

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané, s koncem školního roku a 
začátkem letních prázdnin nenastalo tolik očekávané 
období klidu, ale na několika místech v obci vypukl 
čilý stavební ruch. Rád bych Vás proto na tomto 
místě několika řádky seznámil s právě probíhajícími 
rekonstrukcemi a opravami a zároveň bych Vás chtěl 
požádat o trpělivost a shovívavost, neboť tyto 
poměrně rozsáhlé stavební práce více či méně ovlivní 
život každého z nás. 
Nejprve bych se zde rád zmínil o největší a finančně 
nejnáročnější investiční akci letošního roku a tou je 
výstavba chodníkového tělesa od obchodu Jednoty až 
ke kostelu. Na tuto tolik očekávanou a zároveň 
potřebnou stavbu se nám, díky velice kvalitně 
zpracované žádosti, podařilo získat dotaci ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury ve výši 1.900.000,-Kč 
(80% z celkových nákladů). Bez této finanční 
podpory bychom takto rozsáhlou a po všech 
stránkách náročnou stavbu nebyli schopni vůbec 
realizovat. Bohužel, jak jsem se již v některém 
z minulých zpravodajů zmínil, na základě 
provedených sond a kamerových zkoušek bylo 
zjištěno, že kanalizace v tomto úseku je na mnoha 
místech zborcená, a proto i téměř nefunkční. Tato 
nutná výměna kanalizace, která bude komplexně 
financována z rozpočtu obce, navýší nejen celkovou 
cenu díla, ale zároveň prodlouží výstavbu a tudíž i 
různá dopravní omezení v obci. Po skončení těchto 
drobných nepříjemností, dojde k zásadnímu zvýšení 
bezpečnosti v tomto frekventovaném a místy velice 
nepřehledném úseku a všichni chodci pak oceníme 
pohodlný a hlavně pak bezpečný pohyb již po celé 
délce Hlavní ulice. 
Současně s výstavbou nového chodníku bude 
prováděna úprava a revitalizace prostranství před 
farou a vstupu na místní hřbitov. Na tuto stavbu a na 
úpravu kapličky jsme získali dotaci z Ministerstva 
pro místní rozvoj ve výši 399.000,-Kč (70% 
z celkových nákladů). Během stavby, jejímž cílem je 
celkové estetické zhodnocení přístupu k dominantě 
obce, dojde ke zrušení příjezdu od Zbyslavic a celé 

nádvoří bude vydlážděno ozdobnou zámkovou 
dlažbou. Budou zde umístěny lavičky sloužící ke 
krátkému odpočinku a celé okolí bude osázeno keři a 
rostlinami dle návrhu Ing. arch. Vědomé. Tyto práce 
provede firma Mičulka současně s výstavbou 
chodníku. Ve spolupráci s naším Klubem důchodců, 
byla v této době zahájena komplexní rekonstrukce 
kapličky. Naši důchodci nabídli obci pomoc s tím, že 
zcela zdarma provedou základní sanační práce, to 
znamená odkopání a zaizolování základů, položení 
drenážního potrubí a oklepání vnitřních i vnějších 
vlhkostí poškozených omítek. Dovolte mi proto, 
abych jim zde, za tuto dobrovolnou a zcela nezištnou 
pomoc, jménem vedení obce co nejsrdečněji 
poděkoval. V dalších etapách budou postupně 
opraveny vstupní dveře, provedeny vnitřní i vnější 
omítky a v neposlední řadě také rekonstrukce střechy, 
přičemž rozsah této rekonstrukce bude rozhodnut až 
po odstranění stávající střešní krytiny a prohlídce 
krovu. Po ukončení všech těchto svým rozsahem 
poměrně náročných prací vytvoří kaplička další 
důstojnou dominantu obce. 
Několik metrů od kapličky je v současné době 
dokončována rozsáhlá a náročná rekonstrukce další 
obecní budovy – Hasičské zbrojnice. Zbývají už jen 
poslední dokončovací práce, závěrečný úklid a po 
prázdninách by „nová hasičárna“ mohla začít sloužit 
a poskytovat zázemí všem dobrovolným hasičům 
obce. Při této příležitosti bych chtěl vyzdvihnout 
práci p. Arnošta Fritsche a jeho kolektivu brigádníků, 
kteří zde během dvou dlouhých let odpracovali 
spoustu hodin a významnou a podstatnou měrou se 
tak zasloužili o to, že za nedlouho bude budova 
zkolaudována a předána do užívání. 
V době psaní těchto řádek je právě dokončována 
celková výměna oken v budově naší základní školy, 
na kterou nám byla poskytnuta dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje ve výši 390.000,-Kč (60% 
z celkových nákladů). Tato náhrada starých 
dřevěných oken za moderní plastová bude mít díky 
vysokým izolačním schopnostem nejen ekonomický 



efekt, ale zároveň je určitým předstupněm plánované 
celkové rekonstrukce budovy školy, na kterou jsme 
v letošním roce opět podali žádost o dotaci z peněz 
EU a na jejíž výsledek v současné době netrpělivě 
čekáme. 
Závěrem bych Vás všechny velice rád pozval na naši 
již tradiční Bartolomějskou pouť, která se koná dne 
22. 8. 2009 v Centru volného času. V letošním roce 
se organizátorům podařilo díky získání dotací 

z Nadace OKD ve výši 55.000,-Kč a Mikroregionu 
Bílovecko ve výši 45.000,-Kč zajistit a připravit 
mimořádně kvalitní kulturní program, jehož 
vyvrcholením bude vystoupení dechové hudby 
Moravěnka a večerní koncert Pavla Dobeše a Tomáše 
Kotrby. Věřím, že se nám ještě podaří „objednat“ 
hezké počasí a všichni prožijeme příjemné a 
pohodové sobotní odpoledne. 

Ing. Ladislav Bárta, starosta 
 

Výpis z usnesení z 15. a 16. zasedání zastupitelstva, dne 22. května a 1. červenec 2009  
 

ZO schválilo 
• přijetí investičního úvěru pro zajištění 
financování projektu „Rekonstrukce budovy a 
modernizace vybavení školy v Olbramicích“, v 
případě kladného rozhodnutí o dotaci a to ve výši 
přislíbené dotace z Regionálního operačního 
programu Moravskoslezsko. Úvěr obec přijme od 
České spořitelny, a.s.; závazné stanovisko, že pokud 
projekt „Rekonstrukce budovy a modernizace 
vybavení školy v Olbramicích“ bude podpořen dotací 
z ROP Moravskoslezsko, bude každoročně po dobu 
udržitelnosti projektu obec ze svého rozpočtu 
přispívat škole na provozní výdaje; závazné 
stanovisko, že obec profinancuje náklady projektu 
nad rámec získané dotace a dofinancuje náklady 
nekryté úvěrovou smlouvou s Českou spořitelnou, 
a.s.;  
• přijetí dotace v rámci programu „Podpora 
obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 
2009“ na realizaci projektu „Obec dětem – 
rekonstrukce budovy školy – I. etapa“ ve výši 
390.000,- (výměna okenních výplní); 
• navýšení rozpočtu v příjmech i výdajích o 
258.720,-Kč (úprava č. 1); 
• přijetí dotace ze SFDI na akci 
„Chodníkové těleso Olbramice – část 2“ ve výši 
1.900.000Kč; firmu Jaromír Mičulka, Dolní 34, 
Ostrava-Zábřeh pro realizaci díla (chodník směr 
škola – kostel); 
• přijetí dotace ze SFDI na akci 
„Chodníkové těleso včetně přechodu pro chodce – 
PD “ ve výši 88.000Kč; firmu Ing. Šňupárek, 
Inženýrská činnost a projekce, Na Olejní 490, 739 32  
Řepiště, pro vypracování projektové dokumentace 
(směr Josefovice); 

 
• přijetí dotace z Ministerstva pro místní 
rozvoj na akci: „Obnova kapličky a úprava 
prostranství v okolí sakrálních staveb 
v Olbramicích“ ve výši 399.000Kč (úprava 
prostranství před farou, oprava kapličky);  
• úpravu rozpočtu č. 2 ve výši =2.777.000,--Kč 
v příjmech i ve výdajích; 
• smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení věcného břemene pro stavbu Přivaděč 
Záhumenice – Butovice, rekonstrukce potrubí, na 
pozemky parc. č. 1615, 1644, 1649, 1671, 1678, 
1717, uzavřenou mezi: Severomoravskými vodovody 
a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem Ostrava, 28. října 
169, 709 45 Ostrava, zastoupenými Doc. Dr. Ing. 
Miroslavem Kynclem, generálním ředitelem, jako 
oprávněnému z věcného břemene a Obcí Olbramice, 
Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice, 
zastoupenou starostou obce Ing. Ladislavem Bártou, 
jako povinným z věcného břemene; 
• v důsledku zjištění existence sítě 
elektronických komunikací na pozemku parc. 
č. 1305/2, vrácení části kupní ceny této parcely ve 
výši =30,--Kč/1m2,  
• záměr o prodeji pozemku parc. č. 1389/2 
druhu orná půda o výměře 2300 m2 v k. ú. 
Olbramice; 
• zvýšení kapacity školní jídelny z počtu 65 na 
70 jídel s účinností od 1. 9. 2009; 
• příspěvek na povodňový účet obce Jeseník 
nad Odrou ve výši =10.000,--Kč. 
ZO neschvaluje 
• přijetí investiční dotace z MSK “Chodníkové 
těleso Olbramice – část 2“ ve výši 1.000.000,--Kč. 

 
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 
 

Blahopřejeme 
Obecní úřad blahopřeje jubilantům, 

kteří oslavili své významné 
narozeniny 

80 let  Volný Robert 
60 let  Šimůnek Eduard 

 
 

Narodili se 
 
Červen - Dominik Blažej  
Červenec - Valentýna Budzelová  

 

 
 
 

 
 



 
KAM S NÍM ANEB JAK TO BYLO U NÁS

 

Kde končí vysloužilé ledničky, pračky, mikrovlnky, rádia, televize, přehrávače a 
vůbec všechny ty staré krámy, které už nepotřebujeme, protože jsme si koupili 
nové? Spousta lidí se jich zbaví prostě tak, že je naloží do auta nebo na dvoukolák a 
když se nikdo nedívá, hodí je na hromadu haraburdí někde za obcí či městem a víc 
se o ně nestarají. Kdybychom takhle pokračovali, změní se naše zeměkoule v jedno 
obrovské rezavé smetiště. Způsob, jak tomu zabránit, je jednoduchý – recyklace. 
Naše obec jedno takové recyklohraní uspořádala ve spolupráci s firmou OZO 
Ostrava v sobotu 23. května 2009. Akce dle názorů některých občanů se velice 
zdařila. Svědčí o tom i množství sesbíraného odpadu. 

 
Druh odpadu Skutečnost  
Objemný odpad 80 m3 
Kompletní el. spotřebiče 19 m3 
Ostatní elektroodpad   1 m3 
Železný odpad   4 m3 
Pneumatiky   5 m3 
Barvy, oleje, ředidla…..   2 m3 

Regína Vřeská 

PŘEHLED O POČTU OBYVATEL P ŘIHLÁŠENÝCH K POBYTU V OBCÍCH SPRÁVNÍHO OBVODU 
STATUTÁRNÍHO M ĚSTA OSTRAVA KE DNI 30. 6. 2009 

 

Název obce mladší 15 let občané od 15 let celkem občanů cizinci celkem obyvatel 
Čavisov 68 415 483 3 486 
Dolní Lhota 191 1 169 1 360 7 1 367 
Horní Lhota 89 613 702 4 706 
Klimkovice 575 3 490 4 065 19 4 084 
Olbramice 92 505 597 4 601 
Stará Ves n. Ondřejnicí 362 2 235 2 597 11 2 608 
Šenov 787 4 974 5 761 21 5 782 
Václavovice 251 1 478 1 729 7 1 736 
Velká Polom 243 1 478 1 721 13 1 734 
Vratimov 951 5 891 6 842 52 6 894 
Vřesina 378 2 284 2 662 14 2 676 
Zbyslavice 71 491 562 2 564 
Celkem 4 058 25 023 29 081 157 29 238 



 
 

LISTÁRNA - Varhanní koncert v kostele sv. Bartoloměje 
 

V neděli 21. června 2009 proběhl v odpoledních 
hodinách „Absolventský varhanní koncert Lucie 
Martiníkové“, absolventky varhanní třídy profesora 
Aleše Rybky, který pořádala Lidová konzervatoř 
v Ostravě spolu s Římskokatolickou farností 
Olbramice. 
Kromě Lucky mohli návštěvníci slyšet zpívat i jejího 
hosta, paní Martu Starečkovou ze Zbyslavic za 
doprovodu profesora Rybky. 
Na koncert zavítalo hodně posluchačů, jež zaplnili 
celý kostel. Počáteční nervozita účinkujících zmizela 
po odeznění prvních hudebních tónů a předvedli tak 
velmi dobrý výkon.  
Většina z těch, kdo zavítal na koncert, Lucku dobře 
znají a ti, kteří se zúčastňují (Olbramské) mše svaté, 
při níž hraje Lucka na varhany, vědí, jak se rozvíjí 
její přednes. Myslím si, že za ty roky strávené na 
Lidové konzervatoři ušla kus náročné a poctivé cesty. 
Jak říká sám profesor Rybka: „Lucka začínala bez 
klavírní průpravy, takže to byl začátek na zelené 
louce a nebyla to jednoduchá cesta.“ Jejím cílem bylo 
naučit se hrát na varhany, a že to skutečně zvládla, 

předvedla na koncertě krásným způsobem. Mít 
nějaký cíl a jít si za ním je založeno hlavně na 
obětování času, na víře a trpělivosti.  
Doufám, že Lucka zůstane i nadále pro farnost 
dobrou varhanicí, že bude chodit ráda do 
Olbramského kostelíku hrávat na mše, nebo jen tak 
pro radost a lásku k hudbě. 
Hudba je přece nádherné umění. Jak bylo řečeno na 
koncertě, dokáže probudit city, uvolnit ducha, dát 
myšlenkám křídla i vehnat slzy do očí. Pro někoho je 
lék na trápení, dokáže potěšit srdce či vykouzlit 
úsměv na tváři, a tak si myslím, že podobných akcí 
by se mohlo v kostele sv. Bartoloměje realizovat 
více. Snad mi dají lidé v tomto za pravdu, protože 
pokud se hudba či zpěv nese výbornou akustikou 
našeho kostela, je to pro mnohé silný hudební 
zážitek.  
Za tento nádherný kulturní zážitek patří Lucii 
Martiníkové, paní Mart ě Starečkové a panu 
profesoru Rybkovi velké poděkování!  
 

Renáta Šindlářová, Zbyslavice 
 
 
Zpravodaj obce Olbramice vydává obec Olbramice. Adresa redakce: Obecní úřad Olbramice, Prostorná 132, 
742 83 Olbramice. Registrační číslo: MK ČR E 18186. Vychází čtvrtletn ě v nákladu 270 kusů.  
Uzávěrka:  20. den posledního měsíce ve čtvrtletí. 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.  
 



ZPRÁVY ZE ŠKOLY 
 

Děti přály maminkám 
 

Už bezmála sto let uběhlo od první oslavy Dne 
matek, která u nás připadá na druhou květnovou 
neděli. Skoro každý z nás má, či dříve měl, maminku, 
ať ještě mladou anebo už v babičkovském věku, jíž 
patří upřímný dík za vše, co pro nás kdy udělala. 
Také holky a kluci z mateřské a základní školy 
v Olbramicích přidali své srdečné přání k ostatním 
a za vydatné a trpělivé pomoci učitelského sboru pro 
maminky přichystali úžasné vystoupení, které 
proběhlo 7. května v kulturním domě. A že nešlo 
o přání ledajaké… 
Hlavního slova se ujala zkušená moderátorská 
dvojice složená z Dominiky Budzelové a Vítka 
Seidlera. Části nápaditého programu prokládala 
povídáním o jednotlivých znameních zvěrokruhu, u 
nichž neopomněla uvést, čí maminka se v něm 
narodila. Snad jen Střelec zůstal neobsazen. 
Naši školkáčci, vyfešákovaní do bílomodra, provedli 
v kole své kamarádky s neposednými stuhami 
a později odrecitovali, za pomoci několika prvňáčků, 
pásmo laskavých básniček, co pohladily po duši. Na 
jeho konci složili z karet nápis „Máme vás rádi,“ 
a v řadách dojatých diváků zašustil nejeden kapesník.

 

Parta mladších chlapců, zjevně bez schopného 
stavbyvedoucího, se pustila do lopotné dřiny. „Dělali, 
dělali, aby smutek zahnali,“ až nakonec z velkých 
kostek vykouzlili zeď s obrovským srdcem. Komu 
asi náleželo, netřeba podotýkat. 
Starší školáci sehráli několik vtipných 
scének. V jedné z minulosti přizvali k rozhovoru pár 
historických osob, ale nezalekli se ani přítomnosti a 
v další si rovnou dobrali i samotnou paní ředitelku. 
Třešinkou na dortu byla malá módní přehlídka, z níž 
si mohla odnést inspiraci jak maminka sportovního 
ducha, tak maminka romantické povahy. 
Závěr patřil děvčatům, nadějným gymnastkám, které 
nejprve rázným tanečkem oslavily známý kofeinový 
nápoj a později si v kruhu zdatně zacvičily. 
Jakmile po ohromném aplausu vystoupení skončilo, 
nastal frmol v občerstvení. Paní kuchařky se blýskly 
a pro vyhladovělé obecenstvo připravily několik 
lahůdek. Palačinky nasladko i naslano šly na dračku. 
Nezbývá, než všem poděkovat za opravdu hezké 
odpoledne a těšit se napřesrok. 

Moyzesová Naďa, maminka 

KLUB DŮCHODCŮ
 

Chodíme, chodíme….. 
Tak začíná známá písnička, kterou si mnohdy rádi 
zazpíváme. Má něco společného s naší činností s tím 
rozdílem, že chodíme po okolí naší vesnice, na 
vycházky do přírody, které pořádá Klub důchodců. 
Pravidelně jednou měsíčně pořádáme pro všechny 
zájemce výšlapy a navštěvujeme známá i neznámá 
místa, která nejsou moc vzdálená od naší vesnice a 
přesto mnozí z účastníků pochodů do těchto míst 
nikdy nezavítali. Naše „pochody za zdravím“, jak jim 
říkáme, jsou omezeny tělesnou a zdravotní 
způsobilostí účastníků, neboť se jich zúčastňují 
převážně senioři. Cílová místa jsou spojena 
s občerstvením a odpočinkem v některé hospůdce či 
restauraci. Během letošního roku s ohledem na počasí 
jsme uspořádali zatím čtyři pochody, navštívili jsme 
lázně na Hýlově, prošli jsme se lesem od Zbyslavic 
kolem bravantických rybníků do Bravantic a zpátky 
přes místní část Kamenec. Trasou dalšího pochodu 
bylo údolí potoka Polančice k ústí jižní částí 
klimkovického tunelu dálnice D47 a prošli jsme 
osadou naší obce Janovicemi. 

 
Nejzdařilejší pochod byl nasměrován 
přes lázně na Hýlově směrem na Mexiko 
s cílovou stanicí v hospůdce „U Buroňů“, 
která je známá tím, že nabízejí dobré, 
zaležené tvarůžky. Na určené místo 
dorazilo celkem 20 účastníků ať už 
pěšky či nějakým dopravním prostředkem. Všichni si 
dopřáli zmíněné chutné jídlo včetně dobrého piva a 
chtěl bych podotknout, že v této hospodě také kromě 
tvarůžek prodávají i další speciality.  
Nálada jak při pochodu, tak i posezení je vždy 
výborná. Všichni tyto akce hodnotí velmi kladně. 
Proto chceme i nadále v této činnosti pokračovat a to 
každý první týden v měsíci, v pátek nebo sobotu, 
pokud bude přát počasí. Zveme také ostatní seniory a 

další občany naší obce, aby se připojili 
k nám a udělali tak něco pro své 

zdraví. Také rádi uvítáme Vaše 
návrhy a nápady pro další pochody.  

František Vaněk 

  
SPORTOVNÍ OKÉNKO 

Termíny fotbalových utkání IV. Třídy skupiny B muži 2009/2010 
Datum Čas Utkání 
15. 8. 2009 Sobota 17:00 Olbramice – Bravantice 
22. 8. 2009 Sobota 17:00 Pustějov - Olbramice 
29. 8. 2009 Sobota 17:00 Olbramice – Odry B 
  6. 9. 2009 Neděle 17:00 Děrné – Olbramice 
12. 9. 2009 Sobota 16:30 Olbramice – Mankovice B 



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMUJE 

Nesprávné parkování motorových vozidel
Policie České republiky, Obvodní oddělení Velká 
Polom upozorňuje v rámci své hlídkové činnosti na 
neustále rozmáhající se problém, týkající správného 
parkování motorových vozidel na pozemních 
komunikacích. Policie ČR, tímto dává na vědomí, že 
v případě zjištění jednání, které naplňuje znaky 
přestupku, bude nekompromisně přikročeno k sankci 
dle patřičných ustanovení zák. č. 361/2000 Sb. o 
provozu na pozemních komunikacích, (dle §25 odst.3 
při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh 
široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při 
zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh 
široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy). 
Žádáme proto občany, aby své vozidla parkovala ve 
dvorech, nebo garážích svých rodinných domů, nikoli 
na pozemních komunikacích. Parkováním vozidla na 
pozemní komunikaci je znesnadňován řádný průjezd 
ostatních motorových vozidel, potažmo vozidel 
Integrovaného záchranného systému v případě 
potřeby okamžitého zásahu na určité místo, ať již 
v letním či zimním období. Dále Policie ČR žádá, 

vážení občané, abyste byli obezřetní ke svému 
majetku, zejména nenechávali ve svých vozidlech, ať 
už na sedadlech, nebo v dalším vnitřním prostoru 
vozidla na viditelných místech odložené věci, které 
by mohly být předmětem zájmů pachatelů krádeží 
těchto věcí, které se v současné době ve velké míře 
rozmáhají. Jedná se zejména o různé tašky, osobní 
věci, autorádia atd. Policie ČR Obvodní oddělení 
Velká Polom přivítá jakékoli informace, nebo 
podněty od Vás občanů k této problematice a děkuje 
za pochopení.  
 

Obecní úřad Vám k výše uvedenému sděluje, že 
pokud nedojde k nápravě parkování vozidel na 
místních komunikacích, bude postupovat 
v součinnosti s Policií dle citovaného zákona tak, 
že bude účtována jednak pokuta za přestupek a 
také bude vlastníku motorového vozidla vyměřen 
místní poplatek za zábor veřejného prostranství 
dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2004 o místních 
poplatcích. 

 
npor.Mgr. Petr Stareček, vedoucí oddělení 



INZERCE 
_________________________________________________________________ 
 

Myslete už nyní na budoucnost svého dít ěte! 
Uzavřete smlouvu o stavebním spoření pro své dítě  
do 1 roku v ěku  ZDARMA a navíc, když doporučíte 
dalšího zájemce, odměníme Vás dárkem – liš čími 
bačkůrkami.  
Akce je časově omezena do 30. 9. 2009 

 
Poradenská kancelář ČMSS, 
MÚ Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, 2. poschodí 
Pondělí a Středa od 9.00 – 17.00 hod. 
tel.: 776 896 630, 739 400 056 
(po tel. dohodě i v jiné dny, i u Vás doma) 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

Renomovaná společnost působící na celém území ČR a s 12letou zkušeností 
v oblasti provádění 

SANACÍ  /    STATIKY /    INJEKTÁŽÍ    /     KOTVEN Í 

 

 

přijme pro provozovnu v Jistebníku do pracovního pom ěru: 
 

ZEDNÍKY A DĚLNÍKY DO STAVEBNÍCH PROFESÍ 
 

Požadujeme:  
Zručnost, časová flexibilita, samostatnost, odpovědnost, ŘP skupiny B a výuční list 

není podmínkou 
Nabízím: 

 Stabilní pracovní zázemí, možnost výdělku až 20.000,- Kč  
Volejte na tel. čísla: 596 139 284, 596 139 270 nebo 602 774 776 

Adresa sídla společnosti: DEV Company spol. s r.o., Dvořákova 26, 702 00 Ostrava 1 
 



 
Ahoj děti! 
 
Dlouho jsme se neviděli, a proto dnes budete mít dvakrát více úkolů a vybarvování, abyste 
měli co dělat, když bude deštivo. Přeji Vám hodně štěstí při jejich řešení a také pěkné 
prázdniny! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Lucie Martiníková 



 
 
 
 



 



 
 

 


