
Ze života seniorů
Vážení občané, chtěl bych Vám prostřednictvím  mého příspěvku shrnout činnost Klubu důchodců za uplynulé 
období.  
• Schůzky v hasičárně 
Vzhledem k tomu, že rozsah prováděných prací při 
opravách kulturního domu neumožňoval provádět 
v budově jakoukoliv činnost, požádali jsme proto členy 
SDH, zda by se naše pravidelné schůzky mohly 
uskutečnit v březnu i dubnu 2011 v hasičárně. Hasiči 
nám vyšli vstříc. Chtěl bych jim tímto poděkovat, že 
jsme mohli využít jejich nově vybudovanou 
společenskou místnost.   
• Den matek 

13. května 2011 jsme uskutečnili setkání členů Klubu 
důchodců u příležitosti oslavy Dne matek, které už 
konáme pravidelně několik let k plné spokojenosti 
účastníků. Letošní setkání bylo o to slavnostnější, 
jelikož bylo první akcí, kterou jsme mohli uskutečnit 
v nově upravených prostorách kulturního domu. 
Všichni přítomní byli mile překvapeni, k jakému 
zlepšení došlo. Jen ve stručnosti, byla rekonstruována 
kuchyň a vedlejší místnost, včetně nového obkladu 
stěn a podlahy, rozvod elektřiny, vybavení novým 
nábytkem, myčkou na nádobí a horkovzdušnou 
troubou, úprava byla provedena v zasedací místnosti 
včetně nové podlahy a barového pultu. Největší změny 

si musí každý všimnout při návštěvě sociálního 
zařízení, které doznalo takové změny, že může 
konkurovat vybavení moderních staveb. Konstatovali 
jsme, že provedené úpravy přispěly ke zlepšení 
celkového stavu kulturního domu a chtěli bychom 
poděkovat vedení obce a všem těm, kteří se 
o rozsáhlou opravu starali jak finančně, tak 
i materiálově. Pro obec je to opět velký přínos 
a buďme rádi, že takový kulturní dům máme, protože 
některé vedlejší obce nám jej jen závidí.  
• Zájezd do divadla 

Klub seniorů pokračuje ve své činnosti dále, ve čtvrtek 
26. května 2011 jsme navštívili divadlo v Ostravě, kde 
jsme zhlédli komediálně laděný muzikál od George 
Gershwina PARDON MY ENGLISCH aneb … to je 
blázinec.  
• Výlety po okolí  

Cílem letošních turistických tras po okolí byly – 
Mexico a Kyjovice, kde jsme si pochutnávali na 
tvarůžkách a zavítali jsme také do Motorestu 
v Bravanticích.  

 

• Smažení SVATODUŠNÍ VAJEČINY 
V letošním roce jsme si vzali pod svůj patronát kulturní akci „Svatodušní vaječina“ , která se uskutečnila za 
nádherného počasí v neděli 12. června 2011 v Centru volného času. Pro všechny, kdo na akci přišli, připravili členové 
Klubu velmi chutnou vaječinu zdarma. O zábavu dětí formou různých soutěží a her se postaraly děvčata Gabriela 
Peschlová a Karin Bednárová a také paní učitelka Alžběta Kozelská s manželem. Za jejich ochotu a hezky připravené 
soutěže jim patří upřímné díky. 
 



• Zájezd do Jeseníků 
6. září 2011 jsme v rámci zájezdu do Jeseníků 
navštívili:  

- poutní kostel v hlubokých lesích u Zlatých hor – 
prohlídka – seznámení 
s historií současností 
tohoto poutního místa. 
Kostel byl vybudován 
na začátku minulého 
století k poctě Panny 
Marie. Za totalitního 
režimu byl srovnán se 
zemí a v roce 1995 byl 

znovu vybudován. 
- Hornický skanzen – Zlatorudné mlýny – procházka 
romantickým údolím po naučné stezce „Údolí 
ztracených štol“. Seznámení s původem a způsobem 
zpracování zlata.  
- krasová oblast Jeskyně Na Pomezí (dlouhá téměř půl 
kilometru s dvěmisty schody ☺, které statečně zdolali 
téměř všichni) 
je tvořena 
vrstvami 
krystalických 
vápenců 
(mramorů), 
které vznikly 
v období 
starších 
prvohor. Na 
malém území 
jsou zde vyvinuty výrazné povrchové krasové jevy, 
zejména škrapy, závrty, paleoponory, aktivní ponor 
a vývěr . Podzemní systém Jeskyně Na Pomezí se 
nachází nedaleko obce Lázně Lipová, v oblasti 
Jesenicka. Během návštěvy jsme prošli Vstupním 
dómem, Ledovým dómem, Dómem u smuteční vrby, 
Římskými lázněmi či královským dómem, kolem 
Majáku , Klenotnice, šlehačkového vodopádu 
a kamenného srdce. Legenda praví, že kdo se ho 

dotkne, tomu se do 
roka splní jeho přání. 
Průměrná teplota 
v jeskyni je 5-9 °C. 
Jedná se 

o nejrozsáhlejší 
jeskynní systém 
tvořený v krystalických 
vápencích v rámci 
České republiky.  

- Penzion Rejvíz je postavený ve stejnojmenné osadě 
Rejvíz (778 m n. m.) v Hrubém Jeseníku, obklopený 
hlubokými lesy, přírodní rezervací a mechovými 
jezírky. Penzion je typická horská celodřevěná chata. 
Součástí interiéru jsou řezbářské práce z počátku 20. 
století, zhotovené původními majiteli – bratry 
Braunerovými, kteří přišli na unikátní nápad vyřezávat 
židle s karikaturními podobami stálých hostů. Pokud 
host chtěl mít svou podobu, musel si výrobu židle 
zaplatit, ale kdykoliv do restaurace přišel, měl právo si 

na ni sednout. Je tam karikatura písaře i lesního, 
bláznivě zpívající Bety i kostelníka, kominíka a řezníka. 
Do této horské chaty mohli v třicátých letech jen ti 
nejbohatší hosté.  
- Lázně Jeseník jsou známé také jako Priessnitzovy 
léčebné lázně Jeseník, podle Vincenze Priessnitze, 
který je založil. Vznikla zde nová metoda lázeňského 
léčení, a to Vodoléčba, která Lázně Jeseník proslavila 
po celém světě. Skvělou náladu v průběhu celého 
zájezdu umocnilo velmi slunečné počasí.  
• DEN SENIORŮ 

9. říjen 2011 od 15:00 patřil především všem seniorům, 
aby společně oslavili svůj svátek – Den seniorů. 
V letošním roce se tak stalo již potřetí.  
Pořadatelem této akce byli představitelé naší obce, 
v čele s panem starostou, za pomocí členů Klubu 
důchodců, kteří připravili pro všech více než 60 
zúčastněných důchodců občerstvení. 
V rámci této akce starosta Ing. Ladislav Bárta 
a 1. místostarosta Ing. Jaromír Horsinka předali kytičku 
a dárkový balíček 
jubilantům, kteří přijali 
pozvání na tuto 
společenskou akci a 
společně se všemi, 
oslavili jejich významná 
životní jubilea.  
V letošním roce to byli 
tito jubilanti:  
 

Svobodová Ludmila  80 let 
Chytráčková Anna   80 let 
Pěnták Pavel  75 let 
Pěntáková Valerie   70 let 
Vaněk František  70 let 
Mach Rostislav   70 let 
Habustová Markéta   70 let 
Gajdošová Terézia  70 let  
 

V kulturním programu vystoupil Národopisný soubor 
BEJATKA ze Štítiny , který vznikl v sedmdesátých 
letech a v současné době je jeho vedoucí paní Zuzana 
HALŠKOVÁ.  
Pásmo DOŽINKY v opavském nářečí a krásných 
krojích bylo velmi působivé a my, starší občané, jsme 
mohli na chvíli zavzpomínat, jak to u sedláků při 
dožinkách chodívalo.  
Soubor Bejatka 
ve svých 
písních, 
vyprávěních 
i tancích 
reprezentuje 
opavský folklór 
a jeho nářečí. 
Čerpá 
především 
z odkazu 
rodačky z Kravař – Dvořiska (kdysi součástí Štítiny), 
spisovatelky a sběratelky Ludmily Hořké, která je na 
Štítině pochována. Právě jedna z jejich knižních postav 



– dívka Beáta (Beatka – Bejatka) byla námětem pro 
vznik tohoto souboru. O další vystoupení se postarali 
členové Klubu důchodců z Vřesiny – Hájku, kteří přijeli 
se Sultánem, jeho sluhou i manželkami, proto, aby si 
z řad přítomných Sultán vybral tu poslední – osmou 
manželku. Tento program i přes drobné problémy 
ozvučovací techniky, byl velmi veselý a hodně jsme se 
nasmáli.  

Pak následoval 
slavnostní přípitek, 
malé občerstvení 
a volná zábava za 
doprovodu živé hudby. 
O zdaru této akce 
svědčí hojná účast 
důchodců i ostatních 
občanů a velká 

spokojenost všech přítomných. Chtěl bych jménem 
jubilantů a ostatních 
seniorů poděkovat za 
uskutečnění a finanční 
zajištění celému vedení 
obce – panu starostovi, 

místostarostům 
a zastupitelům, kteří 
přispěli svou pomocí 
při samotném provedení 

akce. Dík a uznání patří paní Regíně Vřeské za 
zorganizování, zajištění celé akce a připravení 

prezentace jubilantů. 
Také bych chtěl 
poděkovat všem 
nejmenovaným z řad 
důchodců, kteří se 
zasloužili svým 
přispěním k zajištění 
této akce. 

Na závěr mi dovolte vyslovit přesvědčení, že v příštích 
létech budeme v této tradici pokračovat, že nezanikne, 
a tímto také přispějeme k rozšíření kulturního života 
v naší obci. Závěrem mám ještě výzvu všem důchodcům 
naší obce, aby se přidali k nám a rozšířili náš Klub 
důchodců v Olbramicích. Pravidelné schůzky probíhají 
každé první pondělí v měsíci, teď v zimním období od 
17:00 v kulturním domě.  
Ostatní fotografie z našich akcí si můžete prohlédnout 
na webu obce v sekci Fotogalerie.  

za Klub důchodců – František Vaněk 
 

JUBILANTI  

Všem jubilantům přejeme pevné 
zdraví, spokojenost a ať jím je rok 

2011 rokem splněných přání. 

Srpen 
Vlachová Irena 60 let 
Tomis Jiří  60 let 
Podešva Jiří  65 let 
Anlauf Drahomír 60 let 
Lubojacká Mária 60 let 
Září 
Kovalík Vladimír 60 let 
Říjen 
Čáňová Bedřiška 60 let 
Augusta Miroslav 65 let 
Listopad 
Mohylová Marta 65 let 
Prosinec 
Jurčík Petr  60 let 
Drastichová Vlasta 65 let 
Klapuchová Vlasta 65 let 

 
   

ŠKOLKA PRASKÁ VE ŠVECH ANEB „ŠKOLKA PLNÁ D ĚTÍ“ 
 

Letošní školní rok nám začal vesele. Prvního září jsme 
v naší mateřské škole přivítali 28 dětí. Je to poprvé za 
celou dobu existence naší školy. Z těchto 28 dětí máme 
14 chlapců a 14 dívek, což jsme tady taky ještě neměli! 
Věkové složení třídy je: 10 dětí ve věku 5-6 let, 10 dětí 
ve věku 4-5 let a 8 dětí ve věku 3-4 let. A kde si tyto 
děti u nás hrají? Máme krásnou třídu, jídelnu 
a multifunkční tělocvičnu, která odpoledne slouží jako 
lehárna.  
Jistě jste zvědaví, co s dětmi celý den děláme? Již od 
rána si hrajeme, potom se v tělocvičně všichni pěkně 
přivítáme, protáhneme si tělíčko a svaly a jdeme na 
dobrou a hlavně zdravou svačinku. Po svačince máme 
pro děti připravené řízené činnosti: kreslení, malování, 
modelování, stříhání, skládání z lega, společenské hry, 
zpěv písní s klavírem, recitaci básní a říkadel, 
výchovné počítačové hry a mnoho dalších činností. 
Rovněž připravujeme speciální program s úkoly pro 
naše předškoláky. Po dopoledním programu se děti 

převléknou a jdeme na pobyt venku. Podle počasí si 
hrajeme na školní zahradě, hřišti nebo jdeme na 
procházku po Olbramicích a pozorujeme, kde se co 
děje. Po pobytu venku se už všichni těšíme na dobrý 
oběd, který pro nás uvařila paní kuchařka. Po obědě si 
vyčistíme zuby a jdeme odpočívat do lehárny a těšíme 
se na hezkou pohádku. No a po odpočinku nás čeká 
odpolední svačinka a hraní a zase hraní! To nám ten 
den rychle uteče!  
I v letošním roce máme pro děti velkou nabídku 
zájmových kroužků: gymnastika, plavání, flétničky 
a novinkou je zimní lyžařský kurz. Dále jezdíme 
s dětmi na kreslené pohádky do kina v Klimkovicích a 
několikrát ročně k sobě zveme divadelní soubor Myška 
a Beruška s loutkovými pohádkami. 
Závěrem bych Vás chtěla pozvat na návštěvu do naší 
malé, ale krásné školičky. Přijďte se k nám podívat 
a uvidíte sami! 

Alena Richterová, učitelka MŠ 
 



Rekonstrukce budovy a modernizace vybavení ZŠ a MŠ  
 

Obec Olbramice byla v posledních měsících a doufám, že ještě nějaký ten čas zůstane díky velmi zdařilé rekonstrukci 
vnitřních prostor, pestré barevné nové fasádě budovy školy a moderního vybavení všech učeben v očích nás občanů 
tou budovou, kterou se nemůže pyšnit každá obec. Znamenalo to hodně práce a úsilí všech, kdo se na této investičních 
akci podíleli, ale vyplatilo se. A kolik to všechno vlastně obec stálo? Celkové náklady a rozpis dotací je uveden 
v následující tabulce. 

 

Celkové náklady (CN)  % z CN Dotace celkem Zdroj Dotace investiční Dotace neinvestiční 

9.132.929,00Kč 91,51% 8.357.216,38Kč EU 6.730.337,49Kč    949.266,74Kč 
CZ    693.853,32Kč      83.758,83Kč 

Vlastní zdroje obce   8,49%    775.712,62Kč  
 

Pár vět o tom, co se dětem nejvíce líbí na nově zrekonstruované škole: 
 

V období od 9. května – 20. května 2011 vykonávala na obecním úřadě odbornou praxi studentka Karin Bednárová. 
Jejím úkolem bylo mimo jiné vymyslet různé otázky a zeptat se, jak se žákům i paní ředitelce líbí škola. Všechny 
odpovědi z dotazníků Karin pečlivě zpracovala a vybrala pro čtenáře ty nejzajímavější a také doslovně přepsala. 

Regína Vřeská  
 

„Líbí se mi velké zrcadlo.“ 
„Mám na ní hrozně moc rád pestré barvy.“ 

„Nejvíc se mi líbi často rozbité dveře.“ 
„Líbí se mi skříň, protože je tam hodně místa.“ 

„Nové prostory s interaktyvní tabulí.“ 
„Krásný víhled z okna.“ 

„Libí se mi střešní okna.“ 
„M ě se libí knišky. Mě se libí třída cotu je všechno.“ 

„Že tam kreslíme na tabulu.“ 
„Barvy zvenku. Zema o jedno patro více.“ 

„Líbí se mi že tu máme průlesky.“ 
„Že je červenošedá barva.“ 
„Je tu moderní technika.“ 

„Líbi se mi gauč v družině.“ 
„Interaktivní tabule se mi libi protože je dotiková.“ 

„je hezky barevna. je hezka. Je moc hezka a krasna a barevna. je hezka tabule“ 
 

Víte, co je to INTERAKTIVNÍ TABULE? 
Odborně řečeno interaktivní tabule je velká interaktivní plocha, ke které je připojen počítač a datový projektor. 
Projektor promítá obraz z počítače na povrch tabule a přes ni můžeme prstem, speciálními fixy, nebo dalšími 
nástroji ovládat počítač nebo pracovat přímo s interaktivní tabulí. Tabule je většinou připevněna přímo na stěnu, 
nebo může být na stojánku. 
 

Dotazník – odpovídali žáci ZŠ - doslovný přepis ☺  
1. Která část školy se vám nejvíce líbí? 

Nela: Družina 
Dany: 4. a 5. třída 
Míša: Počítačovna 
 

2. Jak často a k jakému účelu využíváte  
 počítačovou učebnu?  

Matyáš: Už moc ne. Výukové programy. 
Lukáš: Ano. Už ne. Hry a programy. Internet a 
hru Voda a ohýnek. 
Barča: Ano. Zpracováváme informace. 
Kristýnka:  Aji jo, ale ne moc často. Plníme 
nějaké úkoly. Tajenky třeba. 
 

3. Na co se nejvíce těšíte do školy? 
Natálka: Na výtvarku a paní učitelku 
Hruškovou a kamarády. 

Jirka:  Na paní učitelku Hruškovou a počítače. 
Terezka: Na matematiku a kamarády. 
Kristýna:  Těším se na paní učitelku Lidušku a 
kamarády. 
Adélka: Tělocvik a paní učitelku Janu. 

 
4. Jaké je vaše oblíbené místo v nově opravené  
 škole? 

Adleta: Altánek 
Bětuška: Družina 
Adam: Okno u schodiště 
Patrik:  Umyvadlo na WC u kluků 
Kristýna:  Keramická dílna 
Johanka: Počítačovna a 4. a 5. třída 
Vítek:  Asi na písku 
Honza: Tělocvična 



Dotazník – odpovídala paní ředitelka Mgr. Sylva Hrušková 
 

1. Jak jste spokojena s rekonstrukcí školy?  
Rekonstrukce školy se velmi podařila. Děti i 
pedagogové mají pro svou práci nadstandardní 
vybavení. 
 

2. Která učebna (část školy) se vám líbí nejvíce? 
Školní družina. 
 

3. Učilo se vám lépe v nové nebo staré škole?  
Samozřejmě, že v nové škole, je to mnohem 
lepší. 
 

4. Využíváte často nové učebny? 
Myslím, že nové učebny jsou maximálně 
využity. 

 
5. Ve které učebně učíte nejčastěji? 

V počítačové učebně. 
 

6. Na co se nejvíce těšíte do školy?  
Mám ráda svoji práci, těším se na žáky, protože 
mám skvělou třídu a vše to umocňuje nový 
prostor se super vybavením. 
 

7. Jaké je vaše oblíbené místo v nově opravené 
škole? 

Školní družina. 
Zpracovala Karin Bednárová  

 

 

První rok na málotřídní škole, aneb malé ohlédnutí za minulým školním rokem 
 

Zdravím všechny čtenáře místních novin. Někteří z Vás 
už mě znají z různých školních akcí, někteří mě poznali 
blíže díky třídnictví v třetím ročníku a někteří mě 
potkávají a říkají si, kdo to je. Ráda bych se s Vámi 
podělila o zážitky z loňského roku, který nebyl jen mým 
prvním v olbramické škole, ale také prvním v celé mé 
učitelské praxi. Možná by Vás mohlo zajímat, jak to 
všechno začalo... 
Bylo, nebylo, vlastně spíš bylo. Nechci začínat touto 
pohádkovou parafrází, ale ve skutečnosti to skoro 
všechno pohádkově opravdu začalo =o).  
Když jsem nastoupila do posledního ročníku na 
Univerzitě v Hradci Králové, začala jsem přemýšlet, co 
potom. Na podzim jsem sepsala životopis a začala 
s obesíláním žádosti o zaměstnání na všechny školy 
v novojičínském a ostravském okrese. Celkem jsem 
poslala přes 70 e-mailových žádostí. Počet odpovědí se 
vlezl na prsty. Z toho byla většina typu „děkujeme za 
Váš zájem, zařadíme Vás do naší evidence,“ sice to není 
odpověď kladná, ale alespoň nějaká. Kladné odpovědi 
byly tři. V jedné chtěli nástup ihned, na což jsem před 
státnicemi nebyla připravená, druhá přišla až v červnu a 
ta nejlepší, která zvítězila, byla z Olbramic. Popravdě 
jsem ani přesně nevěděla, kde to je, a tak jsem si místo 
našla na mapě. S potěšením jsem zjistila, že bych to do 
práce neměla daleko. Paní ředitelka, která mi psala, 
působila velmi přívětivým dojmem a sdělila mi, že 
uvažují o otevření třetího ročníků, což by znamenalo 
hledání nové pracovní síly. Zdálo se mi to neuvěřitelné 
(ten pocit převládá dodnes). Hned jsme si domluvily 
schůzku a já přijela na návštěvu. Asi mi ani 
nedocházelo, jak důležitá schůzka mě čeká. Jakmile 
jsem začala se Sylvou mluvit, nabyla jsem ze setkání 
velmi kladného dojmu. Asi jsme si padly do noty, když 
jsem nakonec byla přijata.... 
V posledním ročníků jsme měli povinnou měsíční praxi, 
kterou jsem si zařídila na mém potenciálním pracovišti. 
Když jsem se setkala s realitou, začala jsem se trošku 
obávat časového vypětí. Praxi jsem měla zejména u 1., 

2. ročníků a přípravami na vyučovací hodiny jsem 
strávila celé odpoledne. Přesto mě učení moc bavilo. 
Když mi Sylva napsala, že vznik samostatného třetího 
ročníku je schválen, spadl mi kámen ze srdce a já se 
začala těšit do pracovního procesu. Během toho jsem 
odstátnicovala a užila si prázdniny.  
Vzhledem k právě probíhající rekonstrukci budovy 
začal školní rok o týden později. Náš přípravný týden 
byl naplněn úklidem celé školy po dělnících. Ačkoliv to 
byl jiný způsob příprav učitelů na školní rok, stálo to za 
to, protože místo, kde teď můžeme učit je příjemné, 
moderní a hezké. Navíc při manuální práci si člověk 
může popovídat s ostatními, a tak jsem měla jednodušší 
způsob navazování prvních pracovních vztahů.  
První měsíc jsem strávila spolu se svými žáky v malé 
místnůstce na obecním úřadě. Ani tyto ztížené 
podmínky neodebraly nic z mého kladného prvního 
učitelského dojmu.  
Poté jsme se již přestěhovali na svou základnu, do 
1. patra školy.  
Žáci mi ihned přirostli k srdci a myslím, že jsme za ten 
rok vybudovali mezi sebou pěkný vztah. Nemůžu 
nezmínit to, jak mě přijaly mé ostatní kolegyně (vlastně 
i školník =o). Od první chvíle jsem se mezi všemi 
těmito lidmi cítila skvěle. Všechny paní učitelky mi 
byly (a jsou) vždy nápomocné, mohla jsem se jich 
kdykoliv na cokoliv zeptat, mohla je požádat o pomoc a 
ony mě nikdy neodmítly. Touto cestou bych jim chtěla 
také poděkovat.  
Základní a mateřská škola v Olbramicích je nejen mým 
prvním pracovním místem, ale také místem, kde jsem 
našla spoustu skvělých, otevřených, milých a vstřícných 
lidí. Děkuji Sylvě Hruškové, která jako jedna z mála 
můj e-mail s žádostí o zaměstnání nezařadila do spamů, 
ale nabídla mi toto senzační pracovní místo, o kterém 
spousta (nejen) mých spolužáků sní. 
Přeji všem čtenářům hezký den.   

 Jana Kuncková, učitelka ZŠ a MŠ Olbramice 



 



 


