
Olbramice seniorům, senioři Olbramicím 
 

Celé to začalo… 
Místní klub důchodců byl založen 20. ledna 2000. 
Všichni jeho členové mají možnost přijít každé první 
pondělí v měsíci od 17:00 v létě (v zimě od 16:00) 
popovídat si v zasedací místnosti kulturního domu, 
setkat se svými přáteli, dát si kafíčko, no prostě jednou 
za měsíc vytáhnout paty z domu. Při těchto setkáních 
se také plánují a připravují kulturní a společenské 
akce. Samozřejmostí je pak pečlivé vedení kroniky 
klubu, která dokumentuje veškerou jeho činnost. 
„Není větší škody nad ztracený čas.“ (Michelangelo 
Buonarroti) 
Klub důchodců se stal jakýmsi střediskem volného 
času a aktivit olbramických seniorů. Řada jeho činností 
trvale obohacuje kulturní a společenský život celé 
obce.  
Mezi tradiční aktivity patří nejrůznější zájezdy, 
návštěvy více i méně známých míst nebo divadelních 
představení. Rovněž Den matek a Mikulášské posezení 
jsou jejich velmi oblíbené společenské události 
s bohatým programem, soutěžemi, živou hudbou a 
teplou večeří, kterou si členky samy ukuchtí. Členové 
klubu také pomáhají při organizaci obecních akcí apod. 
Ale jak sami říkají: „Naším nepřítelem je bohužel věk. 
A tak se na některé akce ten nebo onen nemůže 
dostavit, protože se rozestůně, někdo nemůže najednou 
na nohy, jednou to klouže nebo fouká a prší a zkuste 
mít v jedné ruce hůl, ve druhé deštník a je nutné si 
třeba utřít nos.“  

 

Umí být aktivní! 
Obec Olbramice na činnost místních organizací 
každoročně přispívala ze svého rozpočtu určitou 
finanční částkou. V letošním roce se podmínky pro 
získávání příspěvků změnily a to tak, že každá 
organizace, pokud chtěla získat od obce peníze, musela 
napsat projekt, jehož cílem bylo zvýšit pozitivní obraz 
u veřejnosti, rozšířit kulturní, sportovní a jinou 
nabídku. Tato změna se vztahovala také na klub 
důchodců, který podal dva projekty – úspěšně. 
Prvním z nich byl projekt s názvem Putování nejen 
olbramickou krajinou určený občanům všech 
věkových kategorií. Jeho náplní bylo rozšířit sportovní 
odvětví – oblast turistiky – organizováním turistických 
pochodů a zájezdů po zajímavých místech a krásách 
okolní přírody. V rámci tohoto projektu byly v 
průběhu roku realizovány turistické pochody po okolí 
Olbramic, které měly vždy jasně stanovený cíl. 
V měsíci říjnu pak uspořádali pro všechny občany 
zájezd do regionu Boskovicko, kde navštívili velmi 
zajímavé a téměř dva kilometry dlouhé (pro některé 
účastníky hodně náročné) Sloupsko - šošůvské jeskyně 
a zámek v Boskovicích.  
Díky druhému projektu, Pojeďte s námi do divadla, 
byly zorganizovány zájezdy na operety do Divadla 
Jiřího Myrona v Ostravě a také shlédli komedii 
ochotnického divadla „Berani“ v Jodových sanatoriích 
na Hýlově. 

 
Setkání jubilantů u příležitosti Dne seniorů 
U 
příležitosti 
Dne seniorů 
a také jako 
poděkování 
za práci, 
kterou 
během let 
pro obec a 
občany 
vykonali, se 
obec 
rozhodla letos poprvé uspořádat setkání všech seniorů, 
především jubilantů, jež v letošním roce oslavili 
významná životní jubilea, a kterým předala malý 
dárek. Po krátkém kulturním programu, ve kterém 
vystoupil klimkovický soubor akordeonů a fléten a děti 
ze základní školy si mohli všichni společně popovídat 
se svými vrstevníky, sousedy a přáteli z vesnice. 
K tanci a poslechu hrála cimbálová muzika Háj.  
Věřím, že se tato nová kulturně-společenská akce 
vydařila, a že se tímto vytvořila nová tradice, jež bude 
připomínat 1. říjen jako Mezinárodní den seniorů, 
který byl vyhlášen v roce 1990 Organizací spojených 
národů.  
 

Myslím si, že za práci, kterou vykonávají pro 
důchodce a za oživení života obce patří všem členům 
místního klubu srdečný dík. 
**************************************** 
Vážení čtenáři,  
hned na úvod bych chtěl doplnit příspěvek 

„Olbramice seniorům, 
senioři obci“, který vyšel 

v Moravskoslezském 
deníku 27. listopadu 
2009. Také chci jménem 
důchodců poděkovat 

autorce paní Regíně Vřeské za propagaci našeho 
klubu v okolí.  
Dovolte mi, abych tento článek doplnil o zážitky 
ze zájezdu do regionu Boskovicko. Navštívili 
jsme Sloupsko-šošůvské jeskyně, které jsou 
součástí jeskyní Moravského krasu. Mnohým 
tento název jeskyně nic neříká, jistě je více známá 
Macocha. Vstup do komplexu Sloupsko-
šošůvských jeskyní se nalézá jižně od městečka 
Sloup při silnici vedoucí do Ostrova u Macochy, 
nedaleko osamělého skaliska Hřebenáč, které dalo 
svým sloupovitým tvarem městečku jméno. Pro 
návštěvníky je zpřístupněna dvěma vyhlídkovými 
můstky. Tvoří ji rozsáhlý komplex dómů, chodeb 
a podzemních propastí má místy i bohatou 
krápníkovou výzdobu (Eliščina jeskyně). 
Prohlídková trasa končí ve velkolepé halové 
jeskyni Kůlna, která je i světoznámou 



archeologickou lokalitou. Prohlídka byla doplněna 
odborným a velmi poutavým výkladem průvodce, 
se kterým byli všichni moc spokojeni.  

Další částí zájezdu byla návštěva a prohlídka 
zámku v Boskovicích, jedné z nejkrásnějších 
empírových staveb na Moravě. Spolu s přilehlými 
parky a ostatními stavbami vytváří výrazný 
umělecko-architektonický celek. Interiéry jsou 
vybaveny unikátní historickou expozicí. Za 
zmínku stojí také návštěva velmi příjemné 
restaurace Záložna na náměstí v Boskovicích, kde 
jsme si společně dali chutný oběd. Výběr jídel byl 
proveden dle získaného jídelníčku tak, že 
v průběhu cesty autobusem si každý účastník 
vybral jeden druh jídla. Poté se vše nahlásilo 
kuchaři, takže jsme po příchodu byli velmi rychle 
a ochotně obslouženi. Odcházeli jsme s dobrou 
náladou, kterou nám nepokazilo ani nevlídné 
počasí tohoto dne. Domů jsme se rozcházeli plni 
dojmů z vydařené akce. 
Chtěl bych se také s Vámi podělit o zážitky z 
našich turistických pochodů krajinou kolem 
Olbramic. Jedním z posledních výšlapů byla 
procházka malebným údolím okolo potoka Setina 
směrem Kyjovice, Těškovice, Pustá Polom. Prošli 
jsme nádherným místem mezi Kyjovicemi a 
Těškovicemi zvaném Pánský mlýn a dále 
pokračovali směrem na Pustou Polom až 
k bývalému rekreačnímu středisku DPMO, nyní 
využívané k rehabilitacím a letním táborům. 
Listnaté stromy, které převážnou část této cesty 
lemují, byly nádherně zabarveny podzimem a tak 
pochod byl příjemný.  
Těm, kteří tento úsek ještě nenavštívili, vřele 
doporučujeme. 
Rok 2009 jsme ukončili mikulášským posezením 
s programem a občerstvením. O skvělou zábavu 
zúčastněných se již tradičně postaral Mikuláš 
dokonce se dvěma čerty.  

Na letošní rok 2010, připravujeme také řadu 
kulturních a společenských akcí nejen pro své 
členy, ale také pro všechny zájemce z naší obce. 
Rovněž se budeme spolupodílet na akcích, 
organizovaných obcí Olbramice jako např. setkání 
s jubilanty, rozsvěcení vánočního stromu atd..  
• Za zmínku stojí určitě zájezd do Krakowa 
a solných dolů ve Wieličce, jednoho 
z nejatraktivnějších solných dolů v Evropě. 
Termín zájezdu – čtvrtek 27. května 2010, 
přihlásit se máte možnost do 17. května.  
• V případě, že autobus nebude obsazen, 
plánujeme zájezd (termín bude upřesněn) – 
putování po Hané. Opět bychom navštívili 
stejnojmennou obec Olbramice, dále pak lázeňské 
místo – Slatinice a v Čechách pod Kosířem 
budeme mít možnost shlédnout muzeum 
hasičského vybavení, muzeum kočárů, v přilehlém 
zámeckém parku si můžeme prohlédnout 
Mánesovou síň.  
• Na podzim (v pátek 17. září 2010) 
navštívíme Divadlo Jiřího Myrona v Ostravě 
operetu Johanna Strausse Netopýr. Je to 
nejúspěšnější opereta všech dob z pera 
nejvýznamnějšího vídeňského skladatele – ideální 
směs vídeňského šarmu, humoru a nepřekonatelné 
radosti ze života. Veselý příběh „pomsty 
netopýra“ se odehrává s bujarým vtipem v 
soukromí a je rozverný i na společenské úrovni – 
ústřední scénou je maškarní bál se závěrečným 
přípitkem na bratrství. Opereta s pověstnou 
orchestrální předehrou, krásnými kostýmy a 
velkolepou scénou. 
• Další akcí (čtvrtek 23. září 2010) - 
exkurze v podniku OZO Ostrava. Účastníci 
akce budou seznámeni se systémem nakládání 
s komunálními odpady ve svozové oblasti OZO 
Ostrava, dostanou praktické informace o tom, jak 
třídit odpad v domácnosti, a budou mít možnost 
přesvědčit se na vlastní oči v provozu, jak se 
dotřiďují a zpracovávají separované složky 
komunálního odpadu. Současně plánujeme na 
odpoledne návštěvu hornického muzea na 
Landeku.  
• V měsíci říjnu plánujeme soutěžní akci 
s názvem „Olbramický kvíz nejen pro seniory“.  
Můžete se těšit na tyto soutěžní disciplíny: házení 
šipek, pexeso s „maxi“ kartami, člověče nezlob se 
s „maxi“ figurkami a spousta další zábavy.  
Věříme, že akce našeho klubu přispějí 
k obohacení Vašeho kulturního a společenského 
života a doufáme, že pozvání přijmou i místní 
organizace z naší obce.  

za Klub důchodců – František Vaněk 
 



 

ZPRÁVY ZE ŠKOLY  
 
 
Střípky z naší školy 
Začátek školního roku nám ukázal záda, což však 
v případě našich prvňáků a druháků není zas 
taková katastrofa. Je s nimi mnohdy taková 
pohoda a legrace, že si připadám jako v nějakém 
zábavném pořadu. Hlavními aktéry jsou děti 
z prvního a druhého ročníku. Tak tomu bylo i 
v den, kdy jsme si povídali o tygrovi.  Kromě 
toho, že jsme se dověděli, kde tygr žije, co jí, 
kolik má mláďat, jaké pohádky o tygrovi známe, 
jsme také narazili na tygří rodinu. To bylo pro 
některé téma velmi zajímavé. Už se tak nemluvilo 
o tygrovi, jako spíše o tom, jakou rodinu má 
každý doma a co rád dělá táta, máma, bratr a 
sestra. Některé postřehy byly natolik zajímavé, že 
jsem se rozhodla o své zážitky podělit. Otázka 
tedy zněla: Co nejraději dělá táta, máma a 
sourozenci? 
 

Podle našich dětí mají naši tátové nejraději, když 
je jejich děti poslouchají a pěkně si hrají, když se 
mohou v klidu dívat na televizi, hlavně na zprávy 
anebo když se mohou věnovat nějakému tomu  

sportu, ve většině případů tedy hokeji. Zatímco 
naše maminky jsou velmi spokojené, když je 
všude pořádek, když mají chvíli klid a hlavně 
když je doma pohoda.  
U sourozenců to bylo různé. Sourozenci mají 
nejraději, když je nikdo neruší v jejich zábavách. 
Ty směřují ke hraní si s legem, k chovu domácích 
zvířátek nebo sportovní činnosti. 
A na závěr ty nejzajímavější postřehy. Cituji 
doslova: „Máma má nejraději mne.“ „Maminka 
má nejraději zeleninové saláty.“ „Maminka je 
ráda, když prodá hodně knížek.“ Mamka je ráda, 
když máme nové auto.“ 
„Táta má nejraději kamióny.“ „Táta je rád, když 
nemusí nikde chodit.“ „Taťka má rád chipsy.“ 
„Táta má nejraději jízdu traktorem.“ 
„Sestra má nejraději: „když si na sebe nasadí 
sluneční brýle“, „může jít na karneval“, „dostane 
na talíř dobrou svíčkovou.“ 
Za krásný závěr tohoto malého příspěvku 
pokládám větu jedné prvňačky, která říká: 
“M ůj tatínek má největší radost, když může 
někomu druhému pomoci.“

Střípky z 1. a 2. ročníku zapsala Sylva Hrušková, třídní učitelka 
 
Netradiční třídní schůzky 
 
V září proběhlo netradiční setkání nás učitelů 
s rodiči. Pro mnohé z nich to bylo nejspíš 
očekávání a otázka, a otázka, co si zase ty učitelky 
vymyslely. Ale věřím, že průběh ukázal, jak je 
možné příjemně strávit odpoledne i s „učitelkami“ 
svých dětí. Společně s paní ředitelkou jsme 
vybraly metody, které používáme s dětmi ve 
vyučování. Na začátek jsme zvolily tzv. komunitní 
kruh. Zasedli jsme s rodiči do kruhu a postupně si 
povídali o nejhezčích nebo nejkrušnějších 
zážitcích ve škole. Některým jsme se zasmáli, u 
některých zavzpomínali na staré doby, kdy 
fyzické tresty ve škole byly na denním pořádku. 
Při této metodě jsme se o trochu více poznali a 
atmosféra se uvolnila.  
Jako druhou aktivitu jsme zvolily myšlenkovou 
mapu. Rozdělili jsme rodiče do skupinek, kde 
měli napsat, jaké zájmové činnosti by na škole 
uvítali pro své děti. Zjistili jsme, že mnohé 
z kroužků už na škole probíhají, ale některé 
nápady nás motivovaly. Rodiče by uvítali, aby 

 
děti více sportovaly, „hýbaly se“ (např. 
v turistickém kroužku), aby se více učily zručnosti 
(pracovní dílny) nebo trpělivosti při rybářství. 
Téměř všichni rodiče by uvítali školu v přírodě – 
aspoň na několik dnů…. (přemýšlíme o tom a 
snad se navrhovaná aktivita podaří uskutečnit). 
Ze všech možných podnětů našich rodičů nás 
oslovil turistický zájmový útvar. Proč ne? 
Všechny možné předpoklady pro okamžité 
vytvoření byly. Krásná příroda v okolí Olbramic, 
zajímavá místa pro děti, práce s mapou, kompas, 
GPS a jde se. Jsem vděčná za tento nápad, protože 
mám turistické pochody (a hory vůbec) moc ráda 
a myslím, že i dětem se kroužek, který proběhl už 
třikrát, líbí. Zatím navštěvujeme blízká místa a 
spojujeme naše výlety s poznáváním přírody.  
Netradiční odpoledne hodnotíme ze strany 
pedagogů kladně a těšíme se na další hezké 
setkání s rodiči.  
Za ZŠ a MŠ Olbramice Ludmila Karbowiaková 
 



 
SE „SLUNEČNICÍ“ DO ZLÍNA 

Je neděle ráno 13. září. Datum nic moc a při pohledu z okna, počasí také nic moc. Obloha je zatažená a po 
sluníčku ani památky. Jet či nejet? Právě na dnešek je naplánovaný výlet do Zlína zorganizovaný 
Občanským sdružením Slunečnice. Nakonec se rozhodnu. Usmažím dva řízky, sbalíme si pláštěnku a 
deštník a vyrážíme s Adélkou do světa.  
Autobus s účastníky zájezdu přijel včas a panuje v něm dobrá nálada. Na Rozvodí se začínají mraky 
rozcházet a sluníčko vystrkuje stále více a více paprsků.  
Když řidič pan Franta Vaněk parkuje autobus na autobusovém nádraží ve Zlíně, už je jasné, že se počasí 
umoudřilo a vypadá to na krásnou neděli.  
Vydáváme se tedy do muzea Tomáše Bati. Paní průvodkyně nám představí starou ševcovskou dílnu. Je 
nádherná – jako v pohádce – trojnožka, verpánek, kopyta, floky, fidlovačka … Dále nás provází kolem vitrín 
plných bot z celého světa a u každé nám vypráví krátký příběh. Například: za atlasové svatební střevíčky 
musel ženich dát celý dům – takovou měly cenu. Pro nás nepředstavitelné!  
Vedle muzea se tyčí „Baťův mrakodrap“ šestnácti patrová budova. Vyjíždíme výtahem, který sloužil jako 
pojízdná kancelář do nejvyššího patra, kde je krásná terasa s vyhlídkou na město. Paní průvodkyně nám 
takhle z ptačí perspektivy představuje opravdu zajímavý Zlín.  
Znovu jedeme výtahem – kanceláří dolů a děti si vyzkoušejí ředitelské křeslo a starodávný telefon.  
A jedeme na oběd. V restauraci U Barcuchů je všechno přichystané – hovězí polévka s játrovými knedlíčky, 
kuřecí řízky, brambory – pravý nedělní oběd.  
Doplnili jsme energii a hurá do ZOO. Paní u kasy nám spolu se vstupenkou nabídne také orientační plán a 
my jsme za něj velmi rádi, protože zoologická zahrada je rozsáhlá a rozdělená na světadíly.  
Nejdříve nás vítá Afrika – papoušci, žirafy, zebry, nosorožci, sloni – ti zrovna zápasí – choboty se přetahují, 
až se všude kolem víří prach. Lev se lvicí jsou jen za vodním příkopem 
 a tabulka nám sděluje: „Jsme výborní plavci.“ Máme se snad bát? Dále procházíme Asií, Austrálií, Jižní 
Amerikou. Všude je spousta zvířat, koutků pro děti s průlezkami a různými lákadly. Tady bychom mohli 
strávit celý den. Ale protože se blíží osmnáctá hodina, musíme se pomalu vrátit na parkoviště. Pomalu? Ale 
kdepak. Úprkem se přesunujeme k východu, protože tam byl přece obchůdek s plyšáky, který v 18:00 
zavírají. A nepřivézt si z výletu žádný suvenýr, to by byla katastrofa! Povedlo se. S úsměvem jdeme 
k autobusu a chválíme krásnou neděli a krásný výlet.  
Pan řidič nás bezpečně odvezl domů a my, sice unavení, ale s dobrým pocitem se těšíme do postele. 

Příspěvek zaslala Bětka Kozelská s Adélkou 

 
ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPO ŘITELNA, a.s. 

nabízí klient ům: 
 
● Stavební spoření se státní podporou 
● Úvěry a p řeklenovací úv ěry k financování bydlení  
● Penzijní připojištění se státním příspěvkem 
● Rizikové životní pojištění 
● Investice do zajištěných i jiných fondů 
● Spotřebitelské úvěry 

Probíhající akce:  
● SMLOUVA ZDARMA 

- akce trvá do 30. 6. 2010 
- uzavřete prvotní smlouvu o stavebním spoření a po zaplacení plné úhrady za uzavření smlouvy 
do 31. 7. 2010 získáte prémii až 1500 Kč. Prémie odpovídá 100% úhradě za smlouvu s cílovou 

částkou 150 000 Kč.  
 

● ZÍSKEJTE 6000 K č 
- akce trvá do 30. 6. 2010 

- uzavřete prvotní smlouvu s cílovou částkou min. 300 000 Kč, zaplaťte do 30. 9. 2010 plnou úhradu za smlouvu a 
proveďte počáteční vklad ve výši 30 000 Kč, získáte až 
6000 Kč = státní podpora 3000 K č + prémie 3000 K č 

Přijďte se osobn ě informovat na všechny výhody, které stavební spo ření s Liškou p řináší.  
 

 
 

Petra Chmelová, finanční poradce ČMSS, MÚ Klimkovice, Lidická 1 
mobil: 776 896 630, 739 400 056, e-mail: petra.chmelova@cmss-oz.cz 
Provozní doba: 
Pondělí a Středa 15 – 17 hodin (v jiné dny a jinou dobu po telefonické domluvě) 


