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povolení na přechod pro chodce a autobusový záliv 
ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) 
v Praze. Projekt jsme nechali zpracovat od vybrané 
projekční kanceláře a zapracovali jsme do něj nové 
poznatky a požadavky, které zvyšují jednak 
bezpečnost chodců, ale i pohodlí cestujících. Protože 
tyto nové návrhy nebyly schváleny v územním řízení, 
čekal nás časově nesmírně náročný kolotoč mezi 
jednotlivými institucemi při podávání žádostí o 
vyjádření správců různých sítí, komunikací, policie, 
tělesně postižených apod. Chtěl bych zde proto 
vyjádřit poděkování pracovnici obecního úřadu 
p.Ješkové, které se podařilo, navzdory mnoha 
pochybovačným hlasům, všechny potřebné instituce 
přesvědčit k nadstandardnímu přístupu a ve velmi 
krátkém časovém úseku získala potřebné stavební 
povolení, včetně nového územního řízení. S takto 
získaným právoplatným stavebním povolením jsme 
vypracovali žádost opět na SFDI v Praze, o dotaci na 
výstavbu nového autobusového zálivu vč.přechodu 
pro chodce, jehož předpokládaná hodnota je 3,6 
milionu korun (dotace činí max.70%). Pokud budeme 
úspěšní, a všichni věříme, že ano, vybudujeme 
v letošním roce nové autobusové zastávky včetně 
zálivu a nástupního ostrůvku a dokončíme 
chodníkové těleso od hostince až na ulici 
Klimkovickou včetně nového přechodu pro chodce. 
 

Jedním z největších problémů, který trápí současné 
vedení obce, je havarijní stav střechy školy a 
nevyhovující prostory školy, jak pro výuku, tak i pro 
volnočasové aktivity žáků. Proto, když začátkem 
ledna vyhlásila Regionální rada regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko výzvu Program rozvoje venkova 
v oblasti školství, kde mohli podávat žádosti o 
příspěvky z fondů EU obce velikosti 500-5.000 
obyvatel, neváhali jsme ani chvilku a rozhodli se této 
možnosti využít. Vytvořili jsme potřebný projektový 
tým lidí a použili projektovou dokumentaci 
vypracovanou v roce 2006 na rekonstrukci školy, na 
kterou má obec již vyřízené  stavební povolení. 
Neboť tento původní projekt byl zaměřen na výuku 
tělesně postižených žáků v naší škole (řešil např.i 
výstavbu výtahu do II.patra školy) a tudíž 
v současnosti je nejen ekonomicky ale i prakticky 
nerealizovatelný, prvním úkolem projektového týmu 
byla úprava a přepracování projektu. Po několika 
schůzkách a jednáních, po konzultacích 
s projektantem a architektem, po provedené anketě 
mezi rodiči byl vypracován nový návrh, kdy v 
prostoru pod nově vybudovanou střešní konstrukcí 
bude zřízena nová počítačová učebna s 10 moderními 
počítači, dílna estetické výchovy – keramický, 
dramatický,hudební kroužek apod., dále tolik 
potřebná moderní a prostorná družina, včetně 
vybudování sociálního zařízení v tomto podlaží. Po 
úpravě původního projektu nastala fáze zpracovávání 
žádosti. Neboť se jedná o peníze z fondů EU, museli 
jednotliví pracovníci  týmu zpracovat velké množství 
tabulek, statistik, grafů, analýz a dalších potřebných 
údajů. Z důvodů takovéto náročnosti dávají téměř 

všechny ostatní okolní obce přednost jednoduššímu 
řešení a žádosti jim zpracovává soukromá firma. Tyto 
specializované společnosti pak vybírají cca 40.000,-
Kč za vyhotovení vlastní žádosti a v případě 
úspěšného získání dotace dalších 100.000,- až 
300.000,-Kč odměny dle velikosti projektu. Z důvodů 
nemalých finančních úspor a také z důvodů kvalitní a 
důkladné přípravy jsme se rozhodli vypracovat 
žádost včetně Studie proveditelnosti (obsahovala 30 
listů a 53 listů nepovinných příloh), která byla jedna 
z 15ti povinných příloh elektronické žádosti Benefit, 
vlastními silami. Dovolte mi proto, abych zde jako 
starosta i představitel projektového týmu vyjádřil 
poděkování všem jeho členům za práci a zodpovědný 
přístup k plnění a zajišťování úkolů. Členy týmu byli: 
Ing.Horsinka Jaromír, Vřeská Regína, Mgr.Hrušková 
Sylva, Richterová Alena, Ing.Hurník Pavel a Vaněk 
František,ml.. Zvláště pak bych chtěl zde 
vyzdvihnout práci p.Vřeské, která často i ve svém 
volném času zpracovávala jednotlivé části a kapitoly 
této velice obšírné žádosti. Z těchto důvodů si 
troufám tvrdit, že se nám 31.března podařilo 
odevzdat vysoce hodnotně zpracovanou žádost o 
dotaci na rekonstrukci naší školy v celkové výši 9,7 
milionu korun a nyní nezbývá než doufat, že budeme 
mezi těmi šťastnějšími a potřebné finance získáme. 
 

Na závěr bych se ještě rád zmínil o dvou žádostech o 
dotaci. Stejně jako v loňském roce jsme  požádali 
Krajský úřad – Podpora obnovy a rozvoje venkova o 
částku 300.000,- na  dokončení rozsáhlé rekonstrukce 
naší hasičské zbrojnice. Pokud budeme stejně úspěšní 
jako v roce předešlém  dokončíme letos úpravu 
interiérů hasičárny a v prvním patře vybudujeme 
odpovídající kulturně společenské zázemí pro členy 
Sboru dobrovolných hasičů. Druhou žádost  o dotaci 
jsme zaslali na Ministerstvo pro místní rozvoj a je 
určena hlavně pro naše nejmenší – děti z mateřské 
školky. Vedení školy si nechalo zpracovat 
projektovou dokumentaci na úpravu školní zahrady a 
při její realizaci by mělo dojít k odstranění dnešních 
dřevěných průlezek (které již bohužel neodpovídají 
současným bezpečnostním normám a požadavkům) a 
jejich nahrazení novým prvkem pro hry a výuku žáků 
– antickým divadlem. Protože si však zároveň všichni 
uvědomujeme, že potřebu aktivního vyžití dětí 
z mateřské školy nenaplní pouze stávající pískoviště, 
vypracovali jsme ve spolupráci s p.ředitelkou 
Mgr.Hruškovou projekt „Školní zahrada – centrum 
radosti dětí“, se kterým žádáme o dotaci ve výši 
287.000,- Kč. V případě úspěchu vybavíme školní 
zahradu moderními a bezpečnými herními prvky pro 
děti. 
 

Jak vyplývá z výše uvedených řádek, v zimním 
období obecní úřad ani představitelé obce v žádném 
případě neodpočívali, naopak velice intenzivně jsme 
hledali možnosti získání maximálního množství 
finančních prostředků na realizaci našich předsevzetí 
a cílů. Jsem přesvědčen, že jsme využili všech 
nabídnutých možností a žádáme tak o dotace 
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v celkové výši  téměř 12,5 milionu korun. Nyní už 
nezbývá než doufat, že se ke kvalitně zpracovaným  

žádostem přidá i kousek tolik potřebného štěstí a my 
budeme moci začít výše uvedené cíle realizovat. 

- Ing. Ladislav Bárta, starosta -  

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZA ŘÍZENÍ V HOSTINCI POD KAŠTANEM  

Jistě jste si mnozí všimli, že během jarních měsíců 
proběhla rozsáhlá a komplexní rekonstrukce 
původního a v současné době již nevyhovujícího 
sociálního zařízení v místním pohostinství. Byly 
provedeny nové rozvody vody, vyměněno nefunkční 
odpadní potrubí a dodány nové a moderní zařizovací 
předměty. V rámci maximálních finančních úspor se 
vedení obce rozhodlo nezadávat tuto rekonstrukci 
stavební firmě, ale provádět veškeré práce svépomocí 
nebo formou brigád. Tento způsob je zajisté 
náročnější na organizaci práce a také časový horizont 
postupu prací je delší, ale přes všechny tyto problémy 
si troufám odhadnout, že se nám takto podařilo ušetřit 
téměř polovinu celkových nákladů. Dovolte mi, 
abych zde proto vyjádřil své poděkování všem, kteří 
se na této rekonstrukci ve svém volném čase podíleli. 
Byli to:p.A.Fritch, L.Novák, P.Nohel, J.Nohel, 
J.Vlach, Z.Langer, J. Murín, M.Anlauf, L.Martiník. 
Během rekonstrukce tohoto sociálního zařízení jsem 
se několikrát setkal s výtkami, že obec pouze na 
nájmu vydělává, nájem neustále zvyšuje, žádné 

peníze zpětně neinvestuje apod. Protože s těmito 
slovy nemohu v žádném případě souhlasit, nechal 
jsem prověřit veškeré účetní doklady týkající se 
místního hostince od nástupu současného nájemce. 
Během kontroly jsem zjistil, že se často a poměrně 
ochotně proplácely věci a zařízení, které by měl 
běžně hradit nájemce a ne jako v tomto případě 
obecní úřad. Z níže uvedené tabulky příjmů a výdajů 
vyplývá, že od r. 2004 (nástupu nynějšího nájemce) 
investovala obec do místního hostince 653.170Kč. 
Rozdíl mezi příjmy a výdaji, tedy v tomto případě 
ztráta, činí -462.170,00Kč. Z toho lze zcela 
jednoznačně usoudit, že obec veškeré finance získané 
z pronájmu zpětně zainvestovala do budovy hostince.  
Závěrem bych chtěl odpovědět na jeden velmi častý 
dotaz občanů týkající se právě provedené 
rekonstrukce - barevné provedení stěn na sociálních 
zařízeních v hostinci, není již součástí rekonstrukce 
prováděné obecním úřadem, nýbrž výběr barev 
provedl současný nájemce.

 Přehled příjmů a výdajů - hostinec Pod kaštanem  

ROK Příjem  Výdej Ztráta +/- 

2004 24 000,00    95 636,50    -71 636,50    

2005 41 000,00    164 665,00    -123 665,00    

2006 51 000,00 214 943,00    -163 943,00    

2007 65 000,00 40 104,00    24 895,00    

k 31.3.2008 10 000,00 137 821,50    -127 821,50   

Celkem 191 000,00    653 170,00    -462 170,00    
- Ing. Ladislav Bárta, starosta - 

 
SCHRÁNKA PODNĚTŮ A PŘIPOMÍNEK 

Tak jak jsme 
v předvolebních 

letácích slibovali, 
nechal jsem ihned po nástupu do 
funkce zřídit při vstupu do 
budovy obecního úřadu schránku 
s tímto názvem. Při setkání 
s občany totiž často slýchávám 
různé nářky a stížnosti, kdy lidé 
nejsou spokojeni například 
s některými službami v obci, 
stěžují si na hluk a nepořádek, na 
mladé řidiče bez platných 
průkazů prohánějící se po obci a 
na spoustu dalších věcí, které 
jim znepříjemňují život. Všem 
vždy odpovídám stejně a žádám 

je, aby svou stížnost sepsali 
(podepisovat se není vůbec 
nutné) a vhodili, pro tyto případy 
připravené, do schránky.  
Mohu slíbit, že vedení obce a 
zvolení zastupitelé se všemi 
těmito připomínkami a podněty 
spoluobčanů (i anonymními) 
budou na svých pravidelných 
pracovních schůzkách zabývat a 
snažit se najít jejich uspokojivé 
řešení. Sejde-li se k jednomu 
tématu více písemných 
připomínek, bude to pro nás 
varovným signálem, že se 
nejedná pouze o pohled a názor 
jedince, ale že tato problematika 

trápí více nespokojených 
občanů. Písemné podklady pak 
pro nás budou velice vhodným 
podpůrným materiálem při 
jednáních o nápravě se 
subjektem, kterého se daná 
problematika bezprostředně 
týká. Ještě jednou Vás proto 
všechny žádám – sdělte nám 
Vaše postřehy a připomínky, 
které nám všem znepříjemňují 
život  - písemně. 

- Ing. Ladislav Bárta, 
starosta  – 
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INFORMACE Z OBECNÍHO Ú ŘADU 

ČEZ Distribuce, a.s. Vám v souladu se 
zákonem 458/2000 Sb., oznamuje,  

že z důvodu prací na vedení  
vysokého napětí,  

bude přerušena dodávka  
elektrické energie 

ve čtvrtek 24. dubna 2008  
v době od 7.00 – 15 hod.  

Viz obrázek ► 
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

JUBILANTI 2008 
 

LEDEN LUBOJACKÝ Emil 75 let  
BŘEZEN JUŘINOVÁ Vlasta 80 let 
DUBEN BULAVA Augustin 70 let 
KVĚTEN GRAPA Josef  70 let 
KVĚTEN SMOLÍKOVÁ Drahomila 70 let 

 

OPUSTILI NÁS (k 31.3.2008) 
 

 Leden KUBOVÁ Marie 
 Leden DAMOVSKÝ Miroslav 
 Březen KOČÍ Pavel 
 
 

Vážení občané, pokud budete mít zájem prostřednictvím zpravodaje poblahopřát nebo poděkovat někomu, 
případně věnovat někomu malou vzpomínku na někoho ze svých blízkých, obraťte se prosím na redakci 
zpravodaje. Rádi Vám Váš příspěvek v této rubrice otiskneme. Služba je bezplatná. 

DEMOGRAFIE 

Statistika obyvatel k 31.12.2007 

  Celkem  Průměrný věk  

CELKEM   577 37,65  

Muži   298 36,08 

Ženy   279 39,32 

Děti do 15 let   98  7,47 

Děti do 18 let   123  9,21 

Starší 60 let   102 68,48 

Změny v roce 2007 

Změna  Počet  

 přihlášení  25 

 odhlášení 17 

narození  8 (z toho  6 chlapců,  2 děvčata) 

 úmrtí 3 
 

 

Sbor dobrovolných hasičů v Olbramicích 
má k dnešnímu dni 87 členů. 
V loňském roce se pravidelně konaly 
výborové schůze, na kterých se 
plánovaly a hodnotily jednotlivé akce a 

činnost sboru v průběhu roku. 
Především bylo dbáno na prevenci, předcházení 
požárů, výcvik, údržbu požární techniky a ošetření 
výzbroje a výstroje. 
Náš sbor má ustanovenou zásahovou jednotku 
v počtu 14 členů, kteří jsou pravidelně proškolováni 
k zásahům při požárech a živelných pohromách. 
V měsíci dubnu byl jmenován do funkce velitele 
zásahové jednotky Petr Bílek ml., který ve funkci  

 
nahradil velitele pana Stanislava Bílka. Pan Stanislav 
Bílek vykonával funkci velitel zásahové jednotky 47 
let, za což mu právem patří naše poděkování. 
Požární sportovní družstvo reprezentuje naši 
organizaci a obec v různých požárních soutěžích. 
V měsíci květnu se konala v naší obci okrsková 
soutěž okrsku Klimkovice za účasti Jistebníku a 
Olbramic. Soutěž vyhrálo družstvo Olbramic 
s celkovým počtem bodů 102,2. V běhu na 100 m 
překážek dosáhli jednotlivci následné časy : 
Za Olbramice - Petr Bílek ml.- 18,70, Petr Nohel ml. 
- 20,45. Za Jistebník - Tomáš Bednár - 20,57, Roman 
Konečný - 21,50. 

ZE ŽIVOTA HASI ČŮ  
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V měsíci červenci se konala v naší obci pohárová 
soutěž na malém hřišti za účasti 13 družstev, 
s následujícím umístněním: 1. místo Výškovice, 2. 
místo Tísek A, 3. místo Jistebník. 
V průběhu loňského roku se naše družstvo zúčastnilo 
celkem deseti požárních soutěží v okolí. 
Součástí našeho sboru se v loňském roce stalo také 
družstvo mladých požárníků pod vedením pana Petra 
Nohla,st. a paní Marie Kellnerové. 
Jak jistě všichni víte, v loňském roce byla zahájená 
rozsáhlá rekonstrukce budovy místní hasičárny. Na 
pravidelných brigádách se zde zúčastnilo mnoho 
našich členů, ale i ostatních občanů, kterým patří 
upřímné poděkování. Byli to:Vaněk Jiří – Zbyslavice, 
Vlach Jaroslav, Kubíček Ondřej, Bílek Stanislav, 
Bílek Petr, Bílek Petr, ml., Strašík Štefan, Horsinka 
Jaromír, Horsinka Jaromír, ml., Ješko Petr, Anlauf 
Martin, Anlauf Drahoslav, Langer Ladislav, Fritsch 
Arnošt, Fritsch Arnošt, ml., Novák Leopold, Nohel 
Petr, Nohel Petr, ml., Konarský Josef, Langer 
Zdeněk, Murín Jaroslav, Bárta Ladislav, Petráš 
David, Seidler Svatopluk, Piškula Radovan – odvoz 
kontejnerů. 
V únoru jsme pořádali tradiční hasičský bál a 
v červnu jsme měli vše organizačně připravené na 
letní karneval na hřišti, který se bohužel pro velmi 
nepříznivé počasí nekonal. V srpnu jsme se aktivně 
organizačně podíleli na akci Den obce. Stejné akce 
plánujeme organizovat i v letošním roce.   
V loňském roce vznikly také internetové stránky naší 
organizace s adresou www.sdholbramice.estranky.cz, 

na kterých jsou podrobnější informace o naší činnosti 
a rozsáhlá fotodokumentace. 
 

� Hasičský bál  
Hasičský bál se stal již tradicí a rok co rok je v naší 
obci vrcholem společenského života. Letos jsme se 
rozhodli této krásné tradici nasadit škrabošku a 
kostým a uspořádali ples maškarní.  
Ti nejodvážnější, kteří se „novinky“ nezalekli, 
popustili uzdu své fantazii a přišli v maškarních 
kostýmech. Ale ani jejich méně odvážní kolegové v 
„plesovém civilu“ nešetřili na eleganci. Pánové 
oprášili své portmonky a noblesní róby dam dodaly 
bálu ten pravý punc. Dobrý ples ale nedělají 
kostýmy, nýbrž dobrá zábava. K té nám hrála skupina 
„Rainbow“, která lákala nejen k poslechu, ale i 
k tanci. Pokud nám v kole poněkud vyhládlo nebo 
vyschlo v krku, kuchyně a bar měly svou chutnou a 
voňavou náruč dokořán. 
Vrcholem večera byla půlnoční tombola, ve které 
byly díky několika sponzorům hodnotné a zajímavé 
ceny.  
Popravdě řečeno z našeho hasičského bálu by Miloš 
Forman svůj slavný film nenatočil. Nevolila se 
královna krásy, (zvolit z tolika krásných dam, tu 
nejkrásnější, by byl asi stejně nadlidský úkol), 
tombola se nerozkradla a nikde naštěstí nehořelo.  
Ale i u nás bylo pořádně veselo a dobrá nálada 
vydržela do brzkých ranních hodin. Takže zase za rok 
– a samozřejmě opět v maskách. 

� Plán akcí SDH 
 

24. 5. 2008  Okrsková soutěž požárních družstev 
31. 5. 2008 Pohárová soutěž  v požárním útoku – muži, ženy – ukázka požárního útoku mladých hasičů 

27. 6. 2008  Letní karneval se skupinou  REZON 
 

- Mária Bílková, Sbor dobrovolných hasičů -  
 

SENIOŘI SE BAVÍ ! 

Klub důchodců v Olbramicích uspořádal v rámci 
končícího roku 2007 Mikulášský večírek , který se 
uskutečnil v kulturním domě. Nesl se v duchu 
zachování tradic oslav sv.Mikuláše. Navštívil nás 
skutečný Mikuláš spolu s Andělem i čertem. Mikuláš 
se vší důstojností ohodnotil zásluhy jednotlivých 
seniorů, anděl je podle zásluh obdaroval dárky a čert 
stejně jako u dětí, napomínal některé členy 
proutěným koštětem. Program večera byl doplněn 
živou hudbou, tombolou a bohatým pohoštěním. 
Díky obětavostí některých členů, kteří akci připravili, 
se všem přítomným večer líbil a odcházeli s přáním 
dalšího příjemného setkání. Tento večer byl 

důkazem, že i v pokročilém věku můžeme oslavovat 
a udržovat různé tradice, které jsme převzali od svých 
předchůdců.  
Klub důchodců v Olbramicích se obrací na ostatní 
důchodce, kteří mají zájem o setkání, zábavu různého 
druhu a chtějí se stát členy Klubu důchodců, ať se 
přihlásí prostřednictvím současných členů. Scházíme 
se pravidelně každé první pondělí v měsíci, 
navštěvujeme divadelní představení, pořádáme 
jednodenní zájezdy, společenské večery a jiné akce 
dle vlastního výběru. Rádi přivítáme každého, kdo 
svým příspěvkem obohatí náplň naší činnosti.  

- František Vaněk, Klub důchodců –
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CESTA ZA SÓLOKAPREM 
 

Jedno březnové, sobotní, docela chladné ráno. Sedím 
netrpělivě v autě, připraven vyrazit. Tak trošku vím, 
kde bude náš cíl. Ne, nejedu sám… aha, již jsou 
tady. Jedeme na Ostravici. Já a čtyři děti z naší školy 
na víkendový workshop, který pořádá redakce 
Sólokapru. Zúčastnit se jedné, docela velké akce, a 
to soutěže školních časopisů o Zlatého sólokapra. 
Pokusíme se uspět s naším časopisem KUK- 
NOVINKY a navázat na loňský úspěch, kdy jsme 
dostali ocenění za nejlepší titulní stranu. Za naši 
maličkou olbramickou redakci, jedu já, nebo-li 
vedoucí. Ne, ne, učitel nejsem. Mně děti v kroužku 
mohou tykat. Dále v autě vezu Gabku, Simonu, 
Zuzanu a Kristýnu, nebo-li malé novinářky. Čili 
vlastně celá naše redakce. Celý novinářský kroužek. 
Více nás není. Co bychom taky chtěli, když na 
výrobě časopisu se podílí všeho všudy jen 7 lidiček 
včetně našeho grafika Franty, alias školníka v jedné 
osobě. 
V průběhu cesty zjišťuji, jak je důležité nemluvit za 
jízdy s řidičem (o ničem). Jen na chvíli se 
zaposlouchám a zapovídám do životně důležitého 
rozhovoru čtyř jedenáctiletých slečen, a hned 
přejedu odbočku. To se mi vzápětí stane ještě 
jednou…. 
Dojeli jsme! Však taky díky místní domorodkyni, u 
které jsme zastavili. Zprvu když viděla, jak k ní 
spěchám, málem ze strachu vzala nohy na ramena. 
Snad si myslela, že ji chci přepadnout. Pak však 
poznala svůj omyl, a s úsměvem popsala cestu 
k penzionu Sluníčko. Sic prší, ale stejně je tu krásně. 
Přijeli jsme poněkud brzo, ale raději dříve než 
později. Hned první krok na procházce a Simona 
nám málem odjede někam do lesa. Na mokrém 
štěrku klouže nebezpečně vpřed. Začínají nám tyhle 
dva dny docela dobře. Třeba potkáme i medvěda. 
Raději ne. Už přijeli i ostatní. Ubytováváme se. Na 
pokoj fasuji Pepu, pana učitele, téměř v důchodovém 
věku. To bude veselo. Jak se však ukázalo později, 
Pepa se jevil jako docela pohodový človíček. Holky 
jsou na pokoji spolu a mají jej jen a jen pro sebe. 
Celé sobotní odpoledne sedíme v penzionku v sále a 

probíráme jeden školní časopis za druhým. A že se 
jich letos sešlo.Téměř padesát jich tu je. A mezi nimi 
i náš malé velké KUK-NOVINKY. Jeden se tady 
doví novinek, a kolik postřehů a názorů či nápadů 
putuje do našich mozečků. Proč ne, vždyť lidé, kteří 
tohle všechno „spískali“, jsou opravdovými 
novinářskými profesionály. Teprve ke konci 
rozpravy se holky dostávají ke slovu a snaží se 
vychválit náš KUK. Avšak konkurence je velká. 
Vedle velkých škol, kde jen v redakci časopisu 
pracuje tolik dětí, jako je u nás na celé škole, je 
šance malá. Však jsme tady a ten zážitek nám nikdo 
nevezme. Díky Slunečnici jsme mohli vycestovat 
bez problémů. Ze všech těch novin, časopisů, rad a 
informací bolí hlava nejen mne, ale i všechny čtyři 
kukačky. Končíme. Vracíme se zpátky do našeho 
penziónku a holky peláší na pokoj. Neb večerní 
diskotéku nemohou zmeškat. Ani o vteřinu později. 
Jo, říkám si, večerka maximálně o dvacáté první 
hodině. Chyba lávky, a pak, najít kukačky mezi 
téměř stovkou ostatních dětí není tak jednoduché. 
Tak se jen nenápadně snažím pokukovat po sále. Jen 
ať jsou všechny v pořádku. Zbytečné starosti. Byly 
na tanečním parketu jako ryby ve vodě. Až na 
Gabku. Postižena nevolností, tráví celý večer na 
pokoji. Na tanec nemá ani pomyšlení.  Ještě dlouho 
po večerce starostlivě chodíme kolem naší nemocné. 
Únavou padám kolem páté ráno do postele, konečně 
spánek. To jistě. Pepa, jenž se oddal posteli již 
kolem deváté večerní, začal samou radostí nad mou 
snahou usnout, chrápat. Mně picne. Ranní vstávání 
je pro všechny docela kruté. Však už se vracíme  
domů. Jupí. Bylo tady moc dobře. 
PS: Náš školní kroužek musel ukončit svou činnost, 
ale víkend na horách mezi tolika novináři nám dolil 
tolik sil, že pokračuje dále. Sic již jen sami, bez 
sponzora, ale o to více svobodněji. A hlavně s chutí 
všech čtyř kukaček dokázat, že ony psát umí. Mrzí 
nás jediné, příští workshop již nebude pro nás.  

- Mirek Šproch, Slunečnice -  

 
FOTBAL V OLBRAMICÍCH SE OP ĚT HLÁSÍ KE SLOVU 

 
S příchodem jara opět ožijí trávníky fotbalových hřišť utkáními jarní části mistrovských 
soutěží ve všech kategoriích tohoto sportu. Nejinak tomu bude také v Olbramicích. 
Z následujícího přehledu se dozvíte kdy, kdo s kým sehraje fotbalových zápas a v kolik 
hodin můžete naše hráče přijít svou návštěvou povzbudit.  
 

27.4.2008 16.00 neděle Jistebník-Olbramice  25.5.2008 16.30 neděle Bravinné-Olbramice 
 3. 5.2008 16.30 sobota Olbramice-Trojanovice I 31.5.2008 17.00 sobota Olbramice-Fulnek C 
10.5.2008 16.30 sobota Lubina-Olbramice   7. 6.2008 15.00 sobota Skotnice-Olbramice 
17.5.2008 16.30 sobota Olbramice-Sedlnice  14.6.2008 17.00 sobota Vražné-Olbramice 

21. 6. 2008  17.00 sobota   Olbramice-Spálov  
- Pavel Rybárik, jednatel TJ SOKOL –
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HUMANITÁRNÍ SBÍRKA 

Obec Olbramice ve spolupráci s občanským 
sdružením Diakonie Broumov se opět rozhodla 
uspořádat humanitární sbírku letního a zimního 
oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkovin, 
prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek, domácích 
potřeb-nádobí bílé i černé-vše jen funkční, peří, 
péřových přikrývek a polštářů, dek, hraček a 

školních potřeb, novin, časopisů a knih, 
nepoškozené obuvi, kabelek, tašek, batohů a 
peněženek. Věci prosíme zabalte do igelitových 
pytlů či krabic, aby se transportem nepoškodily. 
Sbírka se uskuteční v prvním týdnu měsíce 
června. Přesné datum Vám bude dodatečně sděleno.  

- Regína Vřeská –  
 
 

LISTÁRNA 
� NOVÝ TALENT 
15. března 2008 se v Ostravě – Hladnově konala soutěž „Středoevropská liga talentů karate“.  
V kategorii 15 – 20 let se umístila na 1. místě v soutěžní disciplíně KATA a na 2. místě v soutěžní disciplíně 
KIHON Kristýna M ěkýšová. Tomuto sportu se intenzivně věnuje od října 2007 v oddíle SHOTOKAN KK 
ATTFIS. Soutěže se z pěti evropských zemí účastnilo 250 karatistů. Dodatečně gratulujeme k vítězství.  

- Fojtová Drahomíra – 
 
 

� SLUNEČNICE INFORMUJE 
Dobrý den, milí spoluobčané, po vzájemné dohodě se zastupiteli naší obce budeme i my, členové občanského 
sdružení Slunečnice pravidelně přispívat do obecního zpravodaje. Naším společným cílem je zlepšení 
informovanosti o činnostech a akcích v naší vesnici. Závěrem chci popřát, aby ten „nový“ zpravodaj byl opravdu 
čtením pro celou vesnici. Ať už si v něm děti, či naopak senioři, najdou své počteníčko. Budeme v něm psát o 
životě našich lidí, jejich starostech či problémech. Všem přejeme příjemné čtení obecního zpravodaje.  

- Vaněk František, předseda o.s. Slunečnice –  
 

� MŮŽE ZA TO SILVESTR ??? 
 

 
V úterý 1. 1. 2008 se obyvatelé naší vesničky pomalu probouzejí a 
ospale koukají na ten nový rok. Ještě včera tu byl SILVESTR…. a 
určitě tu byl! Protože kdo jiný by zničil odpadkový koš u autobusové 
zastávky, povalil dopravní značku a postavil kontejner přímo 
doprostřed vozovky. Jak milé novoroční překvapení na namrzlé a 
hladké vozovce pro projíždějící řidiče. Takže „SILVESTŘE“ až zase za 
rok přijdeš, vezmi s sebou trochu rozumu – někomu se bude určitě 
hodit.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Vaněk František, ml. - 
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SOUTĚŽE 

Projekt s názvem „Knihovna – kreativní díla pro 
všechny generace“, který jsme k 10.lednu 2008 
odevzdávali na Ministerstvo kultury byl podpořen. 
Jeho cílem je zapojení všech věkových skupin do 
kulturního d ění v naší obci především formou 
kreativních soutěží a tím přispět k zajímavému a 
netradičně strávenému volnému času.  
Z dílčích cílů projektu vyhlašujeme tyto  druhy 
soutěží:  
1. „Nakresli zimu podle obrázku Josefa Lady“ – 

formát max. A3 
2. „Namaluj si svého večerníčkového hrdinu“  – 

formát max. A3 
3. FOTO SOUTĚŽ pro všechny profesionální i 

amatérské fotografy z naší obce (trvalý pobyt 
není podmínkou) 

Prvním tématem fotografií by měla být různá 
zákoutí obce Olbramice ve všech ročních období, 
okolní příroda, život v obci, kultura, sport a 
podobně.  
Druhým tématem fotografií by měly být  zajímavé 
snímky z dovolené, výletů, letního tábora v ČR. 
Podmínkou účastí je dodání maximálně tří 
barevných nebo černobílých fotografií od jedné 
osoby (věk není omezen) ve formátu maximálně A5. 

Fotografie by měla být provedena v co 
nejlepší technické kvalitě. 
 

Místem pro odevzdání fotografií a výkresů je 
Obecní úřad v Olbramicích, Prostorná 132, 742 83 
Olbramice. Je nutné uvést jméno, věk a bydliště. 
Termín – uzávěrka soutěží je pátek 12. prosince 
2008. 
Nejlepší práce budou vybrány zástupci pořadatelů a 
se jmény autorů budou vystaveny na obecním úřadě. 
Nejlepší z nejlepších budou odměněni. 
Fotografie budou autorům na požádání po ukončení 
výstavy navráceny. Autor souhlasí účastí v soutěži 
s bezplatným použitím fotografie pro propagaci obce 
a této soutěže.  
Dále plánujeme např. návštěvu Slezskoostravského 
hradu, turistické pochody a vánoční dílny spojené 
s výrobou adventních věnců pro všechny zájemce 
obce. Doufáme, že se do tohoto projektu aktivně 
zapojí členové místního Klubu důchodců, děti, 
mládež, ale i ostatní občané.  
Informace a dotazy: 
Regina.Vreska@obecollbramice.cz, tel.731 446 953. 
 

 
 

SÍŇ HASIČSKÝCH TRADIC 

Proč vlastně Síň tradic hasičského spolku? Tato 
myšlenka nás napadla v souvislosti s rozsáhlou 
rekonstrukcí hasičské zbrojnice, která se doposud 
využívala především ke garážování hasičské 
techniky. Právě v době, kdy se celá střecha 
rozebírala se zde nacházely různé předměty, 
dokumenty, které si určitě zaslouží jinou péči. 
Záměrem je, aby nová místnost byla využívána 
především jako klubovna pro členy Sboru 
dobrovolných hasičů, ale zároveň také sloužila jako 
Síň hasičských tradic, která je v okolních obcích 
hodně opomíjena. Chceme zde vytvořit prezentaci o 
historii našeho hasičského sboru prostřednictvím 
dochovaných archivních fotografií, listin, pohárů, 
různých exponátů a dalších předmětů.  

Nejen děti určitě ocení vidět na vlastní oči nové, 
restaurované přilby, sekery, opasky a jiné předměty. 
Archivní sbírku si pak mohou prohlédnout občané a 
návštěvníci z naší obce, ale také ze širokého okolí. V 
souvislosti s tímto záměrem Vás, vážení občané, 
chceme požádat o pomoc.  
Pomozte nám zmapovat historii nejen hasičského 
hnutí, ale i naší obce. Pokud vlastníte texty, 
obrázky, fotky, různé předměty zachycující místa 
v obci, akce, obyvatele, zajímavosti a chtěli byste, 
aby se takovéto materiály zveřejnily, obraťte se 
prosím na obecním úřadě na p. Vřeskou.  
Kontaktovat také můžete jednatelku Sboru 
dobrovolných hasičů p. Márii Bílkovou.  
Předem Vám za Vaši pomoc děkujeme. 
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