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obce Olbramice
Motto: "Lidé si uvědomují dobro pomaleji než zlo." (Titus Livius)

----------------------------------------------------------------Den obce a Bartolomějská pouť
Příjemné počasí, báječná atmosféra, skvělá zábava.
Tak takhle by se dala popsat poslední srpnová sobota
v Olbramicích. Právě na tento den, 25. srpna,
uspořádala obec za přispění MSK a soukromých
sponzorů a dárců velkou akci, ve které se spojila
oslava svátku sv. Bartoloměje, kterému je zasvěcen
místní kostel, a oslava Dne obce, která v tomto roce
oslavila již 630 let od svého založení v r.1377.
Už hodinu po poledni se Centrem volného času začaly
ozývat tóny varhan, které zahajovaly poutní mši
svatou. Po obřadu následovala slavnostní zahajovací
řeč pana starosty Ing. Ladislava Bárty a vystoupení
mažoretek z ostravského souboru Krokodýl, který je
velmi úspěšný na prestižních soutěžích nejen u nás,
ale i v Evropě. S úsměvem na tvářích předvedly
mažoretky několik čísel, které budou i letos bojovat o
medaile. Poté si především děti zaskotačily s klaunem
Hopsalínem. Zpívaly písničky, tančily a některé děti
si přizvaly na pomoc i rodiče nebo prarodiče.
Rozjetou zábavu nepokazila ani kyjovická country
kapela Klepeto. Právě naopak. No kdo by neznal hity
jako Ruty šuty Arizona, Chodím po Brodwayi nebo
Červená řeka? Členové divadelní společnosti ARCUS
Vítkov zahráli šermířskou pohádku, ve které dokázali
nejen dětem, ale i dospělým návštěvníkům, že kdo
chce moc, nemá nakonec nic. Předvedli v ní ukázky
boje se středověkými zbraněmi a nechyběly ani
dobové oděvy. Známé i méně povědomé písně
zazpívala v překrásných krojích vyhlášená dechová
kapela Bojané, která byla jedním z hlavních bodů
dne. Hudba přilákala na taneční parket i mnoho
tanečních párů. Ale tím to nekončilo. Následovala
tombola o báječné ceny; mikrovlnná trouba, ruční
šlehač, mp3 přehrávač, popelnice a mnoho dalších
cen. Večer pak vypukla diskotéka Romana Pastorka,
známého moderátora rádia Čas, který celou akci
moderoval.
Dětem byl po celé odpoledne k dispozici skákací
hrad, jízda na poníkovi nebo zajímavé soutěže o
atraktivní ceny. V nich si mohli děti vyzkoušet střelbu
z kuše, peškový turnaj, středověký golf, lyže pro
čtyři,....
Bohatý výběr byl i v občerstvení. Klobásy, guláš či
hranolky, točená zmrzlina, koláče a další sladkosti,
bohatý nápojový lístek. Místní hostinec Pod kaštanem
nabídl svým návštěvníkům zvěřinové hody.
Pokud jste tedy chtěli strávit příjemné sobotní
odpoledne a navštívili jste Den obce spojený s
Bartolomějskou poutí v Olbramicích, určitě nebylo
čeho litovat. Vzhledem k úspěchu, velké návštěvnosti
a spokojenosti hostů akce chce obec tuto oslavu
ztradičnit a pořádat ji každý rok.
Agáta Vřeská.
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