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SRPEN

Vážení čtenáři,
jistě Vám neuniklo, že vydáváme třetí číslo Zpravodaje s malým předstihem. Jedním z hlavních důvodů jsou
plánované rozsáhlé stavební práce v obci, o kterých Vás chceme informovat ještě před jejich zahájením. Ale ani
v tomto čísle samozřejmě nebudete ochuzení o tradiční rubriky, aktuality a příspěvky. A i nadále se těšíme na Vaše a články,
které stále můžete zasílat na adresu redakce. Přejeme krásný zbytek léta – Vaše redakce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Výpis z usnesení z 10. zasedání zastupitelstva ze dne 28. 7. 2008 s komentářem
Příspěvek ze Státního fondu
dopravní infrastruktury
Zastupitelstvo schválilo všemi
hlasy přijetí dotace ze SFDI ve
výši 2.481.000Kč pro stavbu
Autobusového zálivu včetně přechodu pro chodce a firmu,
která bude stavbu realizovat.
Úprava rozpočtu
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo navýšení rozpočtu
v příjmové i výdajové části o 2.541.650Kč.
Obecně závazná vyhláška (OZV) č. 1/2008 O stanovení
koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
Vyhláška, která stanovovala koeficient ve výši 0,6
přestane od nového roku platit. Ze zákona je stanoveno
navýšení koeficientu na 1 s tím, že ZO může tento
koeficient navýšit až 5krát. Pan starosta navrhoval zvýšení
na dvě s tím, že od roku 1994, kdy byla vyhláška přijata,
došlo k mnohému navýšení všech služeb, které obec
občanům poskytuje a protože daň z nemovitostí jako
jediná je celá příjmem obce, bylo by zajištěno zvýšení
přímého příjmu. Poté se rozběhla diskuse, které se
zúčastnil Ing. Horsinka s tím, že by to znamenalo roční
příjem asi 500tis.Kč. Pan starosta uvedl, že 500Kč ročně,
které by majitelé nemovitostí ušetřili při koeficientu 1, se
na kvalitě jejich života nijak neprojeví, ale 300tis.Kč
v obecní pokladně výrazně zvýší kvalitu služeb v obci.
Paní Fojtová poukazovala na zvyšování všech výdajů,
které běžní občané mají, a že málo myslíme na obyčejné
lidi. Toto podpořil předminulý starosta p. Vaněk s tím, že
navýšení obec v celkovém rozpočtu moc nepocítí, a že i
v minulosti se dělalo mnohé a nepotřebovali jsme pro obec
poplatky zvyšovat. Peníze by měl dávat stát a neměli
bychom je získávat navíc od občanů. Ing. Hurník doplnil,
že jako občanovi se mu návrh nelíbí, ale jako zastupitel
vidí, že je to potřebné, a i když existuje možnost, že by byl
koeficient v dalších letech znovu navyšován, je pro, aby
byl nyní stanoven tak, aby se zvyšování nemuselo
opakovat. Po diskuzi zastupitelstvo OZV s navýšeným
koeficientem na 2 schválilo s účinností od 1. 1. 2009.
(5 pro, proti – p. Fojtová, p. Schubertová).
Žádost o vydání stanoviska ke změně územního plánu
Zastupitelstvo obce neschválilo žádost zařadit pozemek č.
1441 k navrhované změně č. 2 ÚP a tím rozšířit možnost
zastavěného území o tuto parcelu.

Prodej parcely
Zastupitelstvo schválilo všemi hlasy prodej parcel č. 447/1
o výměře 730m2 a části parcely 1305 o výměře dle dohody
v ceně 850Kč/m2 manželům Ing. Stiborkovým.
Připomínky a informace zastupitelů:
Ing. Horsinka informoval o neschválené dotaci Výborem
Regionální rady Moravskoslezsko na rekonstrukci
základní školy z finančních prostředků EU a uvedl, že
proti tomuto rozhodnutí byl podán protest. K dosažení
potřebných 60 bodů nám chybělo 1,66 bodů.
Na dotaz Ing. Hurníka týkající se reklamace opravy místní
komunikace na ulici Dlouhé u dílny p. Peterka starosta
odpověděl, že je s firmou Strabag, která opravu prováděla,
v kontaktu. Z místního šetření byl pořízen zápis a stanoven
termín oprav.
Další dotaz Ing. Hurníka se týkal závěrů jednání se
stavebníky na ulici Zahumení. Pan starosta uvedl, že
občané horního konce ulice Zahumení nemohou být
provozovateli obecní kanalizace. Proto bude s nimi
uzavřena nájemní smlouva o tom, že oni budou vlastníky
této části, budou se o ni starat a obec ji bude provozovat.
Paní Fojtová se ptala, zda se neuvažuje řešit nedostatečnou
kapacitu v MŠ a ZŠ výstavbou nové budovy v případě, že
bude prodán nějaký velký pozemek developerům. Pan
starosta označil tuto myšlenku za zcela nereálnou, neboť
výstavba nové školy je finančně náročná, odhadem 50–100
mil. Kč. Nedostatečná kapacita v MŠ je vždy předmětem
jednání s developery, ale zatím nejsou známy žádné
konkrétní závěry. Vždy bude záležet na síle investora a
dohodnutých podmínkách.
Připomínky občanů:
p. Nitsche – oprava komunikace v Janovicích – pan
starosta odpověděl, že byla slíbena v rámci oprav
poškozených komunikacích při výstavbě dálnice D 47,
které bude provádět ŘSD.
p. Fr. Vaněk st. – náhradní výsadba stromů pokácených
v rámci stavby dálnice. P. Ješková uvedla, že všechny
uschlé stromy budou nahrazeny a náhradní dosadba
provedena na podzim s tím, že bude znovu upravena
plocha u nově vybudovaného autobusového zálivu.
Všechny úmluvy jsou zapsány a podepsány v zápise. ZO
vzalo všechny dotazy, připomínky a podněty včetně jejich
odpovědí na vědomí Počet přítomných členů ZO - 7,
omluveni - p. Bílková, p. Vaněk, přítomných občanů – 2.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Autobusový záliv včetně přechodu pro chodce
V měsíci srpnu bude započata největší stavební a
investiční akce na území obce v tomto roce, a to
výstavba autobusového zálivu a přechodu pro
chodce. V několika následujících řádcích bych Vás
chtěl seznámit s průběhem a zvláště pak
s předpokládaným výsledkem této velice významné
obecní investice.
Pod jednoduchým názvem - výstavba autobusového
zálivu se skrývá poměrně náročná stavba, která je
rozdělena do několika etap a jejíž předpokládané
celkové náklady dosáhnou částky 3,8 milionu korun.
Ze Státního fondu dopravní infrastruktury v Praze se
nám úspěšně podařilo získat dotaci na tuto akci ve
výši 2,41 milionu Kč. Zbývající část finančních
prostředků musíme dodat z vlastních zdrojů, tedy
z obecního rozpočtu. Neboť se jedná o poměrně
vysoký finanční obnos, zvláště pak ve vztahu
k omezeným možnostem malé obce, rozhodli jsme se
využít současné velké poptávky a výrazného zájmu o
stavební místa a prodat jednu obecní parcelu v části
Kolonie. Výtěžek z prodeje bude použit na
dofinancování této akce, jejímž základním cílem je
sladit stávající nejvytíženější autobusové zastávky
v obci s platnými ČSN, a to zejména ve vztahu
k bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti
cestujících.
V první fázi tak bude stávající čekárna na ulici
Klimkovické zdemolována a nahrazena čekárnou
novou, která bude posunuta více směrem
k fotbalovému hřišti. Před touto nově postavenou
čekárnou bude vybudován autobusový záliv se
zastávkovým pruhem, jenž bude viditelně oddělen od
stávající silnice. Významným bezpečnostním prvkem
pak bude nově vybudovaný osvětlený přechod pro
chodce na ulici Klimkovické, která je v současnosti
nejfrekventovanější ulicí v obci. Tento přechod zajistí
jednak bezpečný pohyb cestujících k nově
vybudované autobusové zastávce, ale zároveň zvýší
bezpečnost občanů, zvláště těch nejmenších, při cestě
do školy, obchodu, Centra volného času apod.
Druhou fází projektu bude prodloužení stávajícího
chodníkového tělesa, které jsme vybudovali
v loňském roce a dosud končí před místním
pohostinstvím, a to směrem na Bravantice až k ulici
Dlouhé. Zmiňované prodloužení umožní obyvatelům
jednak bezpečný průchod obcí od obchodu až k nově
vybudovanému přechodu pro chodce na ulici
Klimkovické, ale také usnadní příchod k autobusové
zastávce ve směru na Bravantice. V těchto místech
bude vybudován zastávkový pruh v rámci jízdního
pruhu komunikace a chodníkové těleso bude
rozšířeno tak, aby bylo využito zároveň jako
nástupiště.
Cílem další etapy stavby je vyhovět jednak potřebám
platných norem u autobusové zastávky směrem na
Zbyslavice na ulici Hlavní a zároveň
splnit

požadavky dopravních společností, jenž odmítají
vysazovat cestující na volnou plochu, která je navíc
často využívána v rozporu s potřebami obce jako
parkoviště a odkladiště nákladních automobilů. V
průběhu realizace bude v těchto místech vybudováno
nové nástupiště jako nástupní ostrůvek a zároveň
zastávkový pruh, který bude opět viditelně oddělen
od stávající silnice. V rámci zpevněné plochy za
nástupním ostrůvkem (směrem k rybníku) bude pro
potřeby obce a místní restaurace vybudováno několik
šikmých parkovacích stání. Nová autobusová čekárna
bude umístěna na protější straně (v místě stávající
plakátovací plochy), kde je výrazně větší pohyb
cestujících. Současná čekárna bude po stavebních
úpravách využita pro potřeby obce.
Posledním cílem stavby je zajistit bezpečný příchod
občanů k nově vybudovanému přechodu pro chodce
od části obce ve směru na Josefovice. Bude upraven a
rozšířen násyp za fotbalovým hřištěm, jeho svahy
budou upraveny do mírnějšího sklonu a nově vzniklá
plocha bude osázena vhodnou zelení, čímž bude
odstraněno současné nevzhledné hnědé „ něco“, jenž
není nejpřitažlivější vizitkou obce pro její
návštěvníky. Na takto nově vzniklém náspu bude
vybudováno chodníkové těleso, jež umožní chodcům,
zvláště dětem, vyhnout se nebezpečné křižovatce.
Jak jsem se již několikrát zmínil, jedná se o velice
náročnou a časově rozsáhlou stavbu, při které dojde
k dotčení a určitému omezení života všech občanů
obce. Proto bych Vás všechny chtěl požádat o
shovívavost a dočasnou trpělivost s různými
dopravními, bezpečnostním a i jinými překážkami,
které na nás v průběhu podzimu čekají. Jsem
přesvědčen, že odměnou za toto chvilkové
uskromnění nám bude výrazné zvýšení bezpečnosti
pohybu chodců po obci.
Výše zmiňované stavební práce budou zahájeny
předáním staveniště realizační firmě
Mičulkaúdržba vozovek dnem 25. 8. 2008, tedy ihned po
skončení další významné obecní události – Den obce
– Bartolomějská pouť. Dovolte mi proto, abych Vás
všechny na tomto místě, jménem vedení obce a všech
spolupracujících místních organizací a sdružení, co
nejsrdečněji na tuto kulturně-zábavnou akci pozval.
Jsem přesvědčen a všechny ohlasy tomu nasvědčují,
že se loňský ročník, zvláště pak jeho programová
skladba, vydařil. Z těchto důvodů jsme se rozhodli
úspěšný programový model příliš neměnit a věříme,
že i ten letošní „olbramský krmáš„ bude bohatým
zábavným odpolednem, jak pro děti a mládež, tak i
pro ty dříve narozené, tedy krmáš pro všechny
generace.
- Ing. Ladislav Bárta
starosta

www.obecolbramice.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
VÍTÁME NOVÉ
OBČÁNKY OBCE
V měsíci červnu se
narodily:
Barbora Golová
Eliška Piškulová

JUBILANTI 2008
Dobré zdraví, elán, spokojenost a radost
v kruhu rodinném přejeme občanům, kteří
v září oslaví životní jubilea
WAWRZYCZKOVÁ Marie 90 let
KONARSKÁ Marie
70 let

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

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
E-BOX
Naše obec ve spolupráci se
společností
ASEKOL
se
rozhodla usnadnit občanům
třídění vysloužilých malých
elektrozařízení. Každý občan má
nyní možnost zanést - video
přehrávače, DVD přehrávače,
radiopřijímače, dálkové ovladače, sluchátka,
videokamery, digitální a analogové fotoaparáty
včetně příslušenství (např. teleobjektivy, blesky
apod.), herní
konzole,
videohry
včetně
ovladačů (joysticky, gamepady apod.),
elektrické hračky (např. autodráhy, vláčky, RC
modely apod.), mobily, kalkulačky, telefony,
discmany nebo MP3 přehrávače na obecní úřad
Olbramice a zdarma se jej zbavit vhozením do
připravené nádoby, tzv. E-boxu. Na obecním
úřadě je umístěn v prostorách chodby.

Pozor do E-boxu NEPATŘÍ:
- baterie, úsporné zářivky a baterky.
Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí
zdarma odvoz a ekologickou likvidaci. Hlavním
cílem vedle usnadnění třídění drobných
elektrozařízení je také zvýšení množství
sebraných malých spotřebičů. Ty totiž většinou
končí v komunálním odpadu. Pokud se
elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé
materiály vyhodí spolu s běžným odpadem do
popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na
řízené skládce. Tak zcela zbytečně dochází k
hromadění odpadu, který by mohl být znovu
využit. Naopak pokud je elektrozařízení
odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá
většina vysloužilého spotřebiče bude opětovně
využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní
prostředí. Podrobnosti o třídění elektroodpadu
najdete na www.elektrosrot.cz.

POPLATEK ZA POPELNICE
S účinností od 1. 1. 2008 stanovila obec
Olbramice výši cen za pravidelný sběr,
přepravu,
třídění,
využívání
a
odstraňování
tuhých
komunálních
odpadů (v systému obce Olbramice)
prováděných OZO Ostrava s.r.o.
Druh TARIF
nádoby

Počet obsluh

Roční cena
hrazená
občanem

70 litrů
UH

P1 01

1x 14 dní

1.150,00 Kč

110 litrů

P2 01

1x 14 dní

1.400,00 Kč

110 litrů

P2 11

1x týdně

2.350,00 Kč

110 litrů

P2 61

*1x týdně v zimě
a 1x 14 dní v létě

1.950,00 Kč

110 litrů

P2 71

*1x týdně v zimě

1.500,00 Kč

110 litrů

P2 91

1x měsíčně

850,00 Kč

70litrů
UH

P1 91

1x měsíčně

650,00 Kč

Tarif P2 91 a P1 91 je určen pouze pro jednu
bydlící osobu v RD – důchodce.
V cenách je obsaženo propůjčení nádob na
odpady a jejich výměna, sběr, přeprava,
třídění,
využívání
a
odstraňování
komunálních odpadů. Dále cena obsahuje
svoz nebezpečného odpadu, objemného
odpadu a separovaný sběr odpadu.
Oznamujeme Vám, že OZO Ostrava bude
koncem měsíce srpna a začátkem měsíce
září zasílat složenky k úhradě, které
můžete
uhradit
v hotovosti
přímo
v pokladně obecního úřadu.
-

Regína Vřeská, účetní

www.obecolbramice.cz

SLUNEČNICE
I MY MÁME SVÉ HVĚZDY ANEB NOC PLNÁ HVĚZD
…a kdo z vás objeví první hvězdičku na temnícím se nebi?
Školní rok opět po dlouhé době úspěšně chýlí se
ke svému konci. Jeho poslední tečkou bude
vysvědčení. Z něj někteří budou mít větší, či
někdo jiný, zase menší radost. Ale všichni jupí!
Budou prázdniny. Že se blíží tento den krokem
mílovým, víme u nás ve škole v Olbramicích i bez
pohledu do kalendáře. Pravidelná akce pod
pracovním názvem „spaní ve škole“ se
uskutečnila v pátek. Tudíž dvouměsíční volno
všech žáků, ale i studentů, je za dveřmi.
Letošní páteční večer plný překvapení byl zahájen
úderem osmé hodiny večerní. Hodina to
neobvyklá, však na této škole, kde děti vědí o
výborných nápadech svých učitelek, hodina
naprosto správná. Začíná se maturitou neboli
rozloučením s žáky, kteří naši školu opouštějí.
Tento rok jich je celá osmička. Paní učitelky si
pro ně připravily úkoly. Docela složité úkoly. I
když pojímám takové podezření, jelikož je všichni
zvládli bez problémů, že o nich museli vědět
dopředu. Ale třeba jen se tak pilně připravovali.
Pozorovat při plnění úkolů jejich rodiče je radostí.
Co všechno jejich děti dokážou. Co všechno se
tady naučily. A takovéhle úkoly je čekaly. Zkuste
si je, jen tak pro sebe, splnit. Pochybuji, že
uspějete. První těžký úkol čeká Zuzku. Kdo jako
první vstoupil na Měsíc. Následují i ostatní.
Simona předvádí umění mažoretek, a hned po ní
Filip hravě sestavuje planety podle vzdálenosti od
Slunce. Nikola má hudební úkol, zazpívat píseň
Svět tajných přání. Kristýna všem přítomným
překládá z angličtiny píseň What a Wonderful
World.Gabka jak jinak, jako zdatná spisovatelka,
předčítá svůj vlastní příběh o vesmíru. Barča
nádherně výtvarně ztvárnila celou naši sluneční
soustavu. Karolína zase všechny poučuje o tom
kolik různých pohybů koná naše Země. Při
posledním úkolu, společné písni, se drží žáci se
svými učitelkami za ramena, tajně zamačkávám
slzu v oku. Ještě jsou předány slavnostní šerpy,
maturitní čepice a dárečky, jako vzpomínka
na tuto malou, ale tak milou a pohodovou školou.
Poté už následuje spousta soutěží nejen pro
školáky, ale i pro jejich menší kamarády
z mateřské školy. Taky dospělí se tu a tam
zapojují.
Ptáte se? A kdeže jsou ony zmíněné hvězdy?
Nopřeci stále o nich je psáno. Děti. To jsou naše
největší hvězdy. Umocněno skutečností, že každé
z nich třímá v ruce hvězdičku a po jejím přiložení
na hvězdometr je stanoven rekord, jenž zapsán do
školní kroniky rekordů. Poslední hvězdička je
položena na číslici 6 a půl metru. To je délka!

Při soutěži mezi děti přichází Beruška, která jim
předvádí různé druhy tance. Úkol je zřetelný.
Poznají, z kterého státu? Znamenitě! Další úkolem
pro přítomnou drobotinu je vstup do černé díry.
Při prolézání úzkým tunelem není problémů, je
tak široký. Některé děti procházejí téměř vestoje.
Už ne tak jednoduché jest pro několik dospěláků,
ale nakonec se i oni prosoukají na druhou stranu.
Dvě hodné paní uklízečky, které se v naší škole a
školce starají o pořádek, vyhlašují soutěž pro ně
docela příznačnou. Úklid školního dvorku. A proč
ten spěch? Inu, všechny hvězdičky spadly na zem
a je potřeba je rychle vrátit zpět na oblohu. Vítěz
obdrží, a to je překvapení, smetáček a lopatku.
Pomalu ale nezadržitelně se stmívá. Ale tohoto
jevu si nikdo nevšímá. Paní Kelnerová a její malí
svěřenci hasiči právě předvádějí své dovednosti a
hravě proudem vody sundávají pyramidu
plechovek.
Překvapení další. Do olbramické školy zavítal pan
Brückner se svými dvěma svěřenci. Náš fotbalový
trenér. Při rozhovoru podal přesné informace a
pádné důvody, díky nimž naši fotbalisté byli na
letošním euru tak neúspěšní. Jak se později
zjistilo, jednalo se o převlek. Ale ty výklady o
příčinách byly tak zasvěcené. No nevím. Je tma.
Ve vesnici zhasíná osvětlení a přichází poslední
překvapení. Spíše vzlétává. Velké překvapení.
Ohňostroj. Všichni obličeje obrácené k noční
obloze plné hvězd a pozorují tu nádheru. Ne, ještě
nechceme konec. Ještě další salvu. Úžasné. Žáci
se loučí s rodiči. Děti míří do školy a rodiče
domů. Učit se tak pozdě večer? Co vás nemá. Na
tradiční spaní ve škole se všichni těší již dlouhý
čas. A všichni dospěláci tiše závidí. Spát ve škole.
- Mirek Šproch

-

foto- redaktor
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LISTÁRNA
 KLIDNÉ A TICHÉ NEDĚLNÍ ODPOLEDNE PLNÉ POHODY, MÍRU A ODPOČINKU
Že by až tak se dnešní nedělní den vydařil? Po dlouhém týdnu v plném zápřahu, kdy člověk nemá čas ani
vydechnout, nastala neděle. Neděle je od slova nedělat, odpočívat. Lenošit, užívat si volna. Užít si trošky klidu a
ticha. Toho kraválu, který produkuje naše společnost celý týden, je dost a dost. A proto tady máme neděli.
Otevřít okno, nechat letní sluníčko vejít do bytu a poslouchat krásné trylky, které předvádějí různorodí ptáčci, kteří
poposedávají po okolních stromech. Balzám na mé uši. Pronikavý zvuk motorové sekačky prořízl mírumilovné
ticho. Sousede! Ty blázne! Je nedělní poledne! To si nemůžeš nechat na pracovní den? Nemůže. Aha. Naštvaně
zavírám okno v kuchyni a otvírám druhé v ložnici. Lehnu si a přečtu kousek knížky. Soused z druhé strany uslyšel
rachot i řekl si, že když může jeden, může i on. A mně z vás patrně picne. Zavřu okno a přemýšlím, kam bych
zalezl, jen neslyšet ten randál. To se již osmělil soused třetí a s radostí i on se pouští do boje s vysokou trávu.
Pokud by ji neposekal hned teď, nepřežil by tu ostudu. Dobře, inu co dělat, pustím si televizi, přidám zvuk trošičku
a snad přehluším ten blbinec deroucí se sem zvenčí. Přebil, až na to, že televizi jen slyším. To poslední soused bere
do ruky vrtačku jdouc přivrtávat plaňky k plotu. A že mi ruší signál, a já z pohádky nemám vůbec nic, jej patrně
pranic nezajímá. Odpočinkový pohodový den se proměnil ve škaredou neděli, noční můru. Všude kolem je plno
bláznů, a všichni jen prudí svým lomozem. Otráveně si rvu na uši sluchátka. V tom hlavou bleskne spásný nápad.
Potřebuji vybetonovat kousek chodníčku. Chtěl jsem sice čekat na středu, kdy budu mít chvilku času, ale co můžeš
udělat dnes…
Kde jen mám ty montérky…
 TMA V OLBRAMICÍCH
Teda radost povědět. Jsou chviličky, kdy jedinec rád je, že na něj není vidět. Zvlášť pokud potají táhá „cosi“ domů.
To je rád za tmu tmoucí. Neb třebas příklad jiný. Viděn s kýmsi s kým neměl být ni spatřen. Oni kudy tudy, ruku
v ruce, jdou si tmou tmoucí tmavým lesem. Ni měsíček ba ani hvězdička neblikne. Pchá lesem, natož tmavým. My
ve vesnici, mezi domy. Však proč ta tma tmoucí, zničehonic si tu hoví. Místní lidé bydlící na druhé straně vsi ani
neví. Netuší. Jaký problém tady v noci může jedince potkat. V té černotě dostanu po papuli a ani nebudu vědět od
koho. Když mne, nedej, někdo přepadne, ani nebudu vědět, zda to byl chlap či ženská. Však poté co mi ujede
autobus, a já nucen jít z vedlejšího městečka domů takřka o půlnoci, zjišťuji. Brr. Mezi poli tma jak v ranci. Vidím
i to, o čem se mi ani nezdálo. Všechny čarodějnice a strašidla, hejkalové a bosorky. Všichni jsou se mnou na
půlnoční cestě do Olbramic. Doprovázejí mne. Konečně vidím světýlka rodné vísky. Konečně. Neb přízraků již
bylo pro dnešek dost. Ale co to? Míjím první domky a světlo nikde. Veřejné osvětlení neexistuje? Mezi poli
neřeknu, však ve vesnici, několik desítek metrů v naprosté tmě. Černočerná tmavá noc. Pravou nohou šlápnu do
něčeho, co silně připomíná bahno. Aha, naposledy pršelo před týdnem. Tohle bahno nebude. Ta vůně. A hned
následně levou nohou šlápnu do díry, která tu zůstala po řádění náklaďáků stavějících nedalekou dálnici.Válím se
v příkopce popálen od kopřiv. Tma. Na všech čtyřech, v kleče, šmátrám kolem sebe, hledajíc batůžek. Se na to
vykašlu. Ta tma. Příště svíčku s sebou. O dva dny později, při povídání u piva, se dovím, že tma v těchto místech je
docela obvyklý jev již dlouhou dobu. Vlastně odpradávna. Lidé, kteří v těchto místech bydlí, anebo tady procházejí
k zastávce autobusu, ví své. Já tady měl taky docela velký strach. PS: Na silnici díry zmizely, nový asfaltový
povrch se krásně leskne. Ještě tak to osvětlení….
Zážitky nejen své, ale i Vlastimila a Zdeňky Bulavových dal na papír Mirek Šproch


JSEM JEDNA MALÁ DUŠIČKA

Taková úplně obyčejná, snad i lidská dušička. Moje tělesná schránka chřadla, stonala, churavěla. Až jednoho dne
skonala dočista. A tak jsem se přestěhovala sem, do tohoto krásného místa plného klidu, míru a pokoje. Mnoho je
nás tady pospolu. Každá z nás má svůj vlastní malinkatý příbytek. Přes den máme docela strach, chodí na naše
místo docela dost lidí. Bojíme se vykouknout. Však navečer po setmění si tady užijeme pohodu, a taky i spoustu
legrace. Často jen tak lelkujeme a pozorujeme okolní bláznivý svět. Jak se mění den za dnem.Lidé. I lidé se mění.
Ti, jenž chodí do těchto míst, se o naše příbytky pečlivě a poctivě starají. Tu setřou prach, tu zapálí svíčku, či
donesou kytičku. Hmm, ta voní. S ostatními dušičkami se často navštěvujeme a s radostí k voňavým kvítkům
čicháme. Je nám tu dobře pospolu.
Však nadešla jedna letní tmavá noc. Měsíček ten večer nevyšel. Lidé sem přeci chodí za bílého dne. Co ten tady
pohledává? V noci. Už by měl dávno spát. Přeci je tma. Vždyť ani nemůže vidět kam šlape. Pozor! Přišlápneš mne.
Tak to ne! On sem přišel ničit. Tu rozháže květiny, hned o kousek vedle odšroubuje vázičku, ulomí malou sošku
andílka. Kdybych tak mohla mluvit. To bych na něj přímo řvala. Ty lumpe, copak se tohle dělá? Proč ničíš naše
domečky, které nám lidé zvelebují. Vždyť jsi taky člověk. Ne, ne ,nemůžeš být. Ty jsi lump. Klidně si přijdeš a
ničíš jejich dílo. Neruš náš klid,proč nám působíš takovou bolest.Odejdi prosím. My se s tebou dnes vypořádat
nemůžeme. Ale počkej ,až jednoho dne přijdeš mezi nás. Dostaneš co proto.I když, i my máme velkou moc.
DUŠIČKA HERMÍNA
- příspěvky zaslal Mirek Šproch
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OBEC OLBRAMICE
Vás srdečně zve
v sobotu dne 23. srpna 2008
do Centra volného času Olbramice na tradiční

DEN OBCE & BARTOLOMĚJSKOU POUŤ
Hlavní program
13:00 Poutní mše svatá
14:00 – 17:00
ZAHÁJENÍ – odpolednem provází Roman Pastorek
KROKODÝL – mažoretky z Ostravy
HOPSALÍN – klauniáda pro děti
WIND – blue-newgrassová hudební skupina
ARCUS Vítkov - pohádka a soutěže pro děti

17:00 STŘÍBRŇANKA dechová kapela
19:00 Tombola pro děti i dospělé
20:00 Diskotéka Rádia Čas s Alešem Šklubalem

Doprovodný program
Zábavný program pro děti s dětským koutkem
Skákací atrakce pro všechny zdarma
Jízda na koních

Bohaté občerstvení zajišťují místní organizace
Vstupné dobrovolné- SLOSOVATELNÉ

Tato akce je spolufinancována z dotace Moravskoslezského kraje.
Vážení občané, dovolujeme si Vás pozvat na tuto kulturní akci a těšíme se na Vaši účast. Děti, které si budou chtít
zasoutěžit, si při vstupu do areálu vyzvednou „Soutěžní kartu“, která bude v závěru slosovatelná. Také dospělí
budou mít možnost vyhrát pěkné ceny. Vstupenky – losy si mohou zakoupit rovněž při vstupu do areálu, budou
slosovatelné. 10Kč/los.
Dovolujeme si tedy touto cestou požádat podnikatelé, živnostníky a občany o věcné ceny ať už pro děti nebo
dospělé. Předem všem dárcům děkujeme.
Zpravodaj obce Olbramice vydává obec Olbramice. Adresa redakce: Obecní úřad Olbramice, Prostorná 132,
742 83 Olbramice. Registrační číslo: MK ČR E 18186. Vychází čtvrtletně v nákladu 250 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.
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