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KDO BY NEZNAL MARTINA?

Olbramičáci, ať se hlásí, kdo nezná Martina?
Našeho obecního zaměstnance, díky kterému máme každé pondělí vysypané koše a
nejčistější chodníky v okolí.
Člověka, který vám s metlou v ruce zamává, když vás vidí projíždět a díky kterému máte hezčí
den.
Hasiče, který se ke spolku hrdě hlásí a zastává nezištně pořadatelskou službu na všech
obecních akcích – ať už na hasičských soutěžích, Dnech obce či obecních plesech.
Nejvěrnějšího a nejzapálenějšího fotbalového fanouška TJ Olbramice, bez jehož bubnu a
hlasitého povzbuzování by do okresu naši borci možná ani nepostoupili…
Milovníka dobré dechovky, kterému schraňujeme každoročně plakáty kapel, vystupujících na
Bartolomějské pouti.
Hodného syna, bratra a milujícího strejdu, který si rád pochutná na dršťkové polévce vždy,
když je v naší hospodě na meníčku.
Znáte ho všichni, že? Možná ale nevíte, že Martin tento měsíc oslaví 50. narozeniny.
Nepochybujeme, že gratulantů bude spoustu.

Takže,
náš milý Martine,
jsme rádi,
že tě máme,
a přejeme ti k té
Tvé padesátce
všechno nejlepší!!!
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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych i já se v tomto zpravodaji, který vychází u příležitosti životního jubilea
našeho patrně nejznámějšího spoluobčana, připojil k řadě gratulantů: „Milý Martine,
společně s celým obecním úřadem Ti přeji hodně štěstí, pevné zdraví a ještě mnoho krásných
let. Zároveň bych Ti chtěl poděkovat za to, s jakou pečlivostí se staráš o čistotu a pořádek
v našich Olbramicích. Věřím, že i nadále budeš pečlivým obecním pracovníkem, hlasitým
fotbalovým fanouškem a obětavým hasičem, tedy naším Martinem“.
Nyní bych chtěl napsat pár slov o letošní činnosti obecního úřadu. Jak jste si jistě všichni
všimli, byl na jaře dokončen a kompletně předán objekt „Nového hřbitova.“ V současné
domě probíhá kolaudační řízení a my se ho, i přes menší papírovou válku s Magistrátem
města Ostravy, snažíme dovést co nejrychleji do zdárného konce. Poté by měl být ve
spolupráci s obcí Zbyslavice zpracován a krajským úřadem schválen hřbitovní řád, ceník
pronájmů a ceník služeb. Teprve po těchto krocích by měli zastupitelé obou obcí rozhodnout
o zahájení využívání areálu hřbitova. Věřím, že toto je dostatečná odpověď na četné dotazy
občanů obou obcí, kteří se na otevření hřbitova často ptají.
Návštěvníci obecního úřadu i běžní kolemjdoucí si určitě všimli, že se nám podařilo dokončit,
a v tomto případě i zkolaudovat, stavbu nového veřejného prostranství před budovou úřadu.
Nové prostory by měly hlavně posloužit našim spoluobčanům při konání různých kulturně–
společenských akcí. Dětské hřiště určitě usnadní nakupování maminkám. Posezení pod
přístřeškem může zpříjemnit i návštěvu obecního úřadu. Věřím, že nově vzniklé prostory
ocení i nájemci kulturního domu při pořádání svateb, oslav životních jubileí a podobných
akcí.

Další investiční akcí letošního roku byla stavba prodloužení kanalizace v ulici Kolonie.
Potřebu tohoto projektu vyvolala současná i budoucí výstavba nových rodinných domů
v oblasti. Kanalizace je v současné době zkolaudována a po schválení kanalizačního a
provozního řádu bude schopna používání.
Bohužel ne všechny investiční plány se nám v letošním roce podařilo dotáhnout do zdárného
konce. Tím nejvýznamnějším záměrem měla být komplexní rekonstrukce naší poslední
budovy ještě v původním stavu, tedy budovy obchodu. V současné době je zpracována

2

projektová dokumentace na celkovou rekonstrukci objektu, jejímž výsledkem by měla být
nová, moderní, ale také výrazně méně energeticky náročná budova obchodu. Finanční
prostředky měla obec připravené, ale bohužel se nám nepodařilo z mnoha předvídatelných
ale i nepředvídatelných důvodů získat stavební povolení. V současné době se snažíme
veškeré nedostatky odstranit tak, abychom mohli v příštím roce přistoupit k samotné
realizaci. Před samotným zahájením prací musíme vyřešit ještě jeden problém, a tím je místo
a způsob náhradního prodeje. Z mnoha stran slyším na naše prodejce jenom chválu, a tak
musí obec udělat vše, abychom o náš obchod po dobu rekonstrukce nepřišli.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál příjemné a bezproblémové prožití letních
prázdnin a dovolených. Věřím, že se všichni náležitě odpočatí sejdeme v sobotu 20.8.2022
na naší tradiční Bartolomějské pouti. Program je již připraven, počasí k nám snad bude
milosrdné, a tak si určitě všichni společně tuto největší kulturní akci obce užijeme.
Ing. Ladislav Bárta
starosta
KNIHOVNA – KAM S NIMI?

Nadpis tohoto článku není jen parafrází na slavný fejeton Jana Nerudy, ale opravdový
problém, který mají ti milovníci nebo dědicové knížek, jejichž knihovna není nafukovací
a oni sami nechtějí být ničiteli knih.
V několika posledních létech se mne častěji než dřív pravidelní čtenáři v knihovně i ti, kteří už
nějakou dobu knihovnu nenavštěvují, ptají, zda by mohli knihovně darovat knihy. Většinou se
případných dárců ptám na žánr nebo na stáří knih. A někdy i bez předchozího dotazu najdu
přímo před dveřmi tašku nebo krabici s knihami, někdy i podepsanými… 
Ale ani naše místní knihovna není nafukovací, více polic a regálů se tam prostě nevejde, a
pokud se chci držet trendu mít v nabídce kvalitní nebo nové knihy,
o kterých se mluví, ať už jsou jakéhokoli žánru, musím z titulů pečlivě vybírat. Někdy mne
sice nabídka překvapí, to zejména, když jsou knihy nové (mám i pravidelnou dárkyni, která
své nové bestselerové knihy přečte a pak je knihovně daruje), nebo se jedná
o četbu z děl klasiků, která je i dnes povinnou nebo doporučenou četbou, a pak mám
z takových darů velkou radost, ale většinou musím tazatele zklamat, a nabídku odmítám.
Před časem mohly být knihy vyřazené nebo darované předány třeba do charity, posílaly se
do knihoven při nemocnicích, ale i tam jsem byla před časem s nabídkou odmítnuta. Další
možností pro ty, kteří knihy nedokáží vyhodit, je, aby je donesli do sběrného boxu, který je
anonymní a měl by existovat u každé větší knihovny, a knihovníci si je tam přeberou. V naší
knihovně na ně opravdu nemám místo, a protože mám knihy ráda, přiznám se, že je i pro
mne problém je pak vyhodit do sběru, zejména tehdy, když je musím roztrhat a následně
svázat tak, aby byly zvlášť pevné obaly a zvlášť texty knih.
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Možností a trendem poslední doby jsou knihovní budky, kde může každý vložit knihu, kterou
již nechce a zase si odnést tu, která se mu líbí… Ta nejbližší je v Klimkovicích na zdravotním
středisku, v Porubě na Alšově náměstí a mnohde jinde.
Pokud se chcete podívat, jaké knihy máme v knihovně k dispozici, tak to můžete zjistit nejen
osobní návštěvou každé úterý od 14-18 hodin, ale i dopředu přes on-line katalog, do kterého
si zadáte buď přímo autora nebo titul, který hledáte. Také se můžete podívat na přehled
evidovaných knih třeba za posledních sto dní. U stejného odkazu u katalogu najdete totiž
níže v textu pod hledací tabulkou odkaz s názvem „Seznamy a novinky“, stačí tam uvést
počet dní a objeví se tituly, které byly v té době zapsány. Ať už jsem je koupila já nebo byly
přivezeny z Regionálního knižního fondu v Novém Jičíně, ze kterého nám pravidelně soubory
knih vyměňují a někdy i darují. Pro informaci přidávám odkaz: olbramice.knihovna.info a
online katalog najdete v nabídce v levém sloupci.
A na závěr mi dovolte citát Josepha Jouberta, který řekl: „Stinnou stránkou nových knih je, že
kvůli nim nemáme čas číst knihy starší“.
S přáním ať se vám povede letošní léto odpočívat nejen s otevřenou knihou v ruce, ale i
s otevřenou myslí Vaše knihovnice Lenka Ješková.
NAŠE ŠKOLA

„To je příprav a těšení! Přípravy patří matce, ostatním těšení. Dost možná, že po vší práci pro
ni také trochu naděje na odpočinek zbude. Otec slibuje: ‚Děti, to vám povídám, ať mámě
pomůžete a na výletě jí dáte pokoj. Chudák máma od rána do noci se o nás stará, tak to
obrátíme a budeme se starat my o ni. Tak se, mámo, těš, uvidíš, že si odpočineš.´ Máma se
jen usmívá, ví dobře, jak to dopadne.“
Tento časopisový článek z roku 1936 má jistě přesah do mnoha rodin dnešní doby, není-li
pravda?  Prázdniny jsou tu, výlety a dovolené naplánované, kufry sbalené, stačí už jen
vyrazit. Ještě předtím bychom se ale s vámi rádi ohlédli za celým školním rokem, který jsme
prožili.
První školní den dorazil pan pošťák a přinesl pohlednice z dovolených od mnohých z vás –
prvňáčci z nich některé vylosovali a během roku jsme se skrze projektové dny na tato místa
s dětmi také „podívali“. Kromě cestování mělo naše projektové vyučování i jiná témata, např.
bezpečnost, draví ptáci, dušičky, advent a Vánoce, sport, vesmír, Jan Amos Komenský, pálení
čarodějnic, …
Během září si naši žáci pořádně zamakali, když každý den sbírali “Kroky pro školu“ –
krokování vyvrcholilo na hřišti sportovním dnem, kde byli vyhodnoceni nejlepší z nich.
V měsíci lednu jsme navázali výzvou „Švihej jako švihák“ – do školy za námi dorazili i bratři
Tomáš s Markem, kteří tuto výzvu v rámci ostravských sportovních her pořádali. V březnu,
v Den otevřených dveří, jsme odpoledne společně s nimi uspořádali soutěž ve skákání, kam
se mohly zapojit i děti nenavštěvující naši školu. Výkony žáků byly úžasné.
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A když už jsme u toho sportování, nesmíme zapomenout na úspěch, kterého jsme dosáhli
díky žákům naší školy – získali jsme 1. místo v atletickém pětiboji málotřídních škol. Tato
akce letos probíhala zde v Olbramicích a opravdu se velmi povedla. Sport ale není to jediné,
kde žáci mohli zazářit. Povedlo se jim to např. i ve výtvarných či literárních soutěžích nebo
v recitaci.
Vedle nabitého vyučování jsme si s dětmi pro vás zvládli připravit vystoupení v adventním
čase, kde byly na prodej i krásné výrobky, co děti vytvářely. Poté jsme před sebou měli
nácvik na Den maminek, který jsme si opravdu užili. Dále se děti těšily na Olbramickou pouť a
vesele se vrhly na výzdobu ulice Kolonie.
Poslední dny ve škole byly pro všechny vyčerpávající, ale měli jsme se spolu velmi hezky –
školní výlet na Skalku i pondělní „pochoďák“ na hájovnu pana Poláška jsme si s dětmi užili.
Páťáci následujícího dne vyrazili na soukromý rozlučkový výlet, který odpoledne pokračoval
rozloučením s rodiči a vyvrcholil společnou přespávačkou.

V naší škole se snažíme dětem nabídnout jen to nejlepší a věříme, že se nám to daří a děti
jsou zde šťastné. Samozřejmě že vždy může nastat nějaký problém, ale to se ihned snažíme
vyřešit nejlepší možnou cestou ke spokojenosti všech stran. Na závěr bychom ještě tedy rádi
navázali na dotazník spokojenosti, který jste mohli vyplnit a vyjádřit v něm své názory.
Mockrát děkujeme všem, kteří se zapojili a reagovali – všechny odpovědi byly v „zelených
číslech“ a v některých případech dokonce vypovídaly o téměř stoprocentní spokojeností. Na
dodatečné poznámky rodičů budeme reagovat na webu školy. 
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem příznivcům naší základní školy za podporu a
spolupráci – budeme se na vás těšit zase od září. Přejeme všem občanům obce, aby si přes
prázdniny udělali čas na rodinu, na své koníčky a také sami na sebe a odpočinuli si. Užívejte si
společných chvílí, dávejte na sebe pozor a mějte se co nejlépe.
Mgr. Lucie Matznerová
třídní učitelka 4. a 5. ročníku
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HASIČI
Dobrý den, vážení a milí spoluobčané,
jelikož byl tento rok příznivější, mohli jsme být s naším kroužkem hasičů aktivnější.
S dětmi jsme začali více trénovat, věnovat se hasičskému útoku, a nakonec jsme se rozhodli
vyzkoušet soutěž. I když naše děti na soutěži nikdy nebyly a byly vyděšené, nakonec zvládly
soutěž dokončit s tím, že jsme nebyli poslední .
V tomto roce jsme dětem uspořádali menší soustředění. Přespali jsme ve stanu, navštívili
hasičské muzeum a integrovaný záchranný sbor 112, kde děti viděly pořádná auta, přilétat
vrtulník, hasičské autobusy, a nakonec i sjezd hasičů po tyči.
Zvládli jsme uspořádat pálení čarodějnic, budeme pomáhat na Dni obce a už se moc těšíme
na Gulášfest, kde jsme loni zvítězili.
Přes prázdniny máme volno, jak to bývá v každém kroužku, ale už se těšíme na další tréninky.
Za náš tým Vám přeji krásné dny.
Bc. Klára Nehudková.

SPOLEK DŮCHODCŮ
Spolek důchodců vám opět po nějaké době nabízí pohled na svou činnost.
Konec loňského roku jsme chtěli ukončit Mikulášskou besídkou, ale vzhledem k tomu, že bylo
hodně nemocných, jsme od toho museli upustit. A tak jsme si to vynahradili letos oslavou
Dne matek. Oslava to byla krásná. Každá žena dostala od mužské části osazenstva kytičku.
K tomu jsme my ženy připravily občerstvení, jak masové tak sladké, a samozřejmě i něco
tekutého. Všichni členové přispěli do tomboly a tak se dostalo při losování skoro na všechny.
Máme mezi sebou i několik jubilantů, kteří pro ostatní členy připravili občerstvení.
Na září chystáme zájezd do Olomouce a Loštic.
Konec roku bychom chtěli oslavit Mikulášskou besídkou. Snad nám to letos vyjde.
Pokud byste chtěli mezi nás, nejbližší schůzka bude 3. 8. v 17 h v naší hospodě.
Za Spolek důchodců Tamara Plíhalová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Máme tady závěr školního roku, který se netýká pouze základní školy, ale také naší
mateřinky. Dovolím si tedy jeho krátké shrnutí.
Na začátku jsme, nejen my - pedagogové a zaměstnanci školky, ale také rodiče a děti byli
zvědaví, jak se podaří všechny plánované změny a aktivity, kterých jsme se chtěli účastnit.
Užili jsme si prvky otevřeného programu „Začít spolu“, nespočet různých celoročních
projektů, např. Celé česko čte dětem, Se sokolem do života, Tuláčkův svět. Dále jsme
pořádali výlety a aktivity jako návštěvu planetária, zříceniny hradu Starý Jičín, návštěvu solné
jeskyně, plavání v Bílovci, lyžák na Skalce, spinkání ve školce a další.
Také kratší, neméně cenné projektové dny, se kterými nám většinou pomohli sami rodiče
našich dětí, byly senzační. Prožili jsme den s včelařem panem Kučerou, Indiánský den u
Němečků, Den maminek v KD či Zahradní slavnost a rozloučení s předškoláky se všemi rodiči.
Za sebe mohu říct, že jsme se opravdu nenudili, zažili spoustu radosti a zábavy, děti chodí do
školky rády a spolupráce s rodiči je na velmi příjemné úrovni, což bylo našim hlavním
záměrem a troufám si tedy rok hodnotit a označit jako „Splněnou, velmi úspěšnou, misi“, za
což jsem neskutečně vděčná.
Velké díky patří paní ředitelce a všem kolegům a zaměstnancům školky a školy za vždy
vstřícné zázemí a také všem rodičům a dětem, které s námi celý rok zvládly, za trpělivou
spolupráci a aktivní zapojení do chodu školky.
Nyní bych se touto cestou ještě jednou dodatečně rozloučila, jelikož mne nyní čekají trochu
jiné, mateřské povinnosti
. Na své místo vítám p. učitelku Markétku Válkovou a věřím, že
bude školka i nadále místem rodinným a pohodovým jako v letošním školním roce a budou
se z ní těšit zaměstnanci, rodiče a především spokojené děti.
Klára Hlubková, DiS
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FOTBAL – TAK JSME PRVNÍ! NO A CO! …ANEB OKRÉÉÉS OČIMA TRENÉRA A JEHO ŽENY…

Očima trenéra Radima
Podzim v klidu. Sedmy flek. Nějake body ještě uhrajem a nespadnem. Do pralesa. Zimni
připrava opět makame. Tělocvična, bazen, maserki, připravaki aji jsme nějake odehrali . Ale
nejsu lidi. Furt to pytlikujeme tak tak v jedenacti. A s černochama to je riziko do sezony. To
je na pokutu. A na pruser.
Ale blesk z čisteho nebe přišel. Už sme se na to chtěli vy… (vy… = vzdát se, položit to, zabalit).
Ale Lubajaty a Tisek to stihli dřiv. Naštěsti pro nas. A zustali tam synci, keři chtěli ještě kopat
do balonu, tak jsme je kupili. Či nas není. Tak jsme to ten poslední přestupni den do toho
systemu is. fotbal.cz najebali (=zadávali administrativní podklady pro schválení přestupu) až
do pulnoci, aby to klaplo. A klaplo to. Hned nas bylo celkem 16 kusu fotbalistu. Tak to snad
nějak dohrajem a nebude ani pokuta ani ostuda.
Posileni o synki z Lubojat a Tisku jedem na první jarni mistrak do Ženklavy. Pěkny plac. Kolem
kopce, přiroda. A jede nas šestnact! To tu už dluho nebylo. Mužeme i střidat. Ale či ja vim jak
hraje ten či onen? Kurňa,to byl kolotoč. Děckam ze Ženklavy sme prodavali listki za 5 kaček.
4:1 pro nas!
Dalši kolotoč pak hned doma. Ale listky su už za deset. Odnesli to Bludovice. Opět 4:1!
Znovu doma na kopytech rozneseme Hostašovice. Kolotoč už nebyl, ale 2:1 stači!
Sme se šibli v tabulce nahoru. Třeti flek. Děrne prvni. Jedem tam.
Sme nějaci připosrani (=nepříliš reálné a adekvátní sebevědomí dané situaci). Poločas 2:0 pro
domaci. Druhy poločas na ně vlitnem. Zase kolotoč. Housenkova draha, labuťe, twister,
všecko dohromady. Ani neni čas prodavat děckam listky. To jsou zase připosrani (viz
předchozí vysvětlení pojmu) Děrné. Ale nic z toho.
Na postup nemyslime, ale na bedně (do třetiho fleka) bychom chtěli byť. Ještě kus cesty před
nami. Ale synci z Lubojat i Tisku super. Makaji. Navíc viděli, že se da kropit i hřiště. No jiny
fotbalovy svět. Ale gólmani letos dva krat super! Ten z Lubojat i ten z Těškovic (dva gólmany
ve trojce míti, v okrese jakoby jste našli…ti…ať se to rýmuje).
Zpatki na hřiště. Doma Sedlnice. 3:0. Tři body.
A teď dvě derby! Najprv do Zbyšek a pak doma Bravky.
Derby – to je všecko jinak. To je jina hlava, jine nohy. Tam na tribuně manželka, tam
přítelkyně, tam jina baba. Tam sused, tam jiny sused.
Smekame před oběma supeřama. Ale na rozjete Olbramky neměli. Dvakrat jedna nula. Ale
nervy jak sviňa (= napětí převyšující únosnou mez).
A seria neporazitelnosti Olbramic pokračuje dalej.
V Hostaškach 5:1. Doma Trojanovice Bystré (to su už Beskidy) 5:1 (boj o druhý flek – taki
chtěli postupit).
Na postup si brusi zuby aj Petřvald bečko. Ale poražime je 1:0. Už mají po ambicach.
Doma Štramberk Lubina (mančaft dvě dědiny dokupy). 3:0. Kurňa, to je jizda! To ani doma
nebudu radši řikať.
A sme na tom postupovym mistě. Snad se z toho nepo… (= nevydržet psychické vypětí ze
slibného postavení týmu v tabulce).
Když Bartošky u nich porazime, postupujeme! Tak stači pry jedna nula. Řikali synci, že se
nemam nervovať. Tak jedna nula. A zda se, že Štěstěna stoji při nas. Děrné ruplo ve
Štramberku! Tak jsme prvni!
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A protože Děrne ruplo znovu v poslednim kole s Bartoškama už v sobotu, ta sme se ožrali už
v sobotu (ožrat se=na základě předchozích výsledků a navýšeného napětí uvolnit chemické
látky - endorfiny z mozkových center za pomoci dávky alkoholu). No v nedělu jsme převzali
ten pohar vitěze! Sice najebani ze soboty, sotva na nohach stojime, ale převzali. Přijela s nim
delegace až z Noveho Jičina.
Z utkani je nejhezči hlavně začatek. Slavnostni vykop ma Marťas! Ma to hezke jubilejum.
Gratulace, dary, slzy. Ten si to taky užil. A dostane ještě novy buben! Na ten okres!
Tak sme PRVNI! No a co…

Očima trenérovy ženy Hanky:
Olbramice v okresním přeboru! To tady ještě nebylo! Alespoň to tvrdí olbramičtí fotbaloví
pamětníci.
Na konci posledního zápasu jedno oko nezůstalo suché. Pohnuté davy fanoušků vytleskávaly
své hrdiny. A tak jsem se nechala strhnout i já, a ačkoliv obvykle hovořím na fotbale
především v číslech přes bufetové okénko – to máme 30 Kč, 85 Kč atd., rozhodla jsem se
pronést před chlapci děkovnou řeč.
I mě totiž na konci sezóny spadl velký balvan ze srdce. A nebylo to jen tím, že se našim
fotbalistům podařil tento historický postup „do okresu“, ale především tím, že se povedlo a
věřím, že na další dlouhé sezóny, zachránit v Olbramicích fotbal.
Musím se přiznat, že jsem po standardní podzimní části – občas vítězství, jindy prohra,
několik vyčepovaných beček, mnoho litrů svařáku (podzim byl v loni značně sychravý) a
nesčetném počtu párků v rohlíku - a poté, co se hoši pustili s vervou do zimní přípravy, byla
zaskočena, když jednoho březnového dne, dorazil tréňa domů se slovy „KONČÍME, NEJSOU
LIDI!“. Nevěřila jsem svým uším a následně ani svým pocitům. Na místo toho, aby mne
zaplavil pocit štěstí, zachvátila mne panika. Cože? To teď bude manžel každou neděli
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odpoledne doma? Nebude mít v úterky a čtvrtky trénink? Nebude pořád vybíhat kropit
hřiště, prát, či věšet dresy?
Naštěstí toto období životní nejistoty netrvalo dlouho, cca 48 hodin.
Věřím, že i ostatní partnerky na tom byly stejně. A nyní jsou šťastny, že to jejich muži,
chlapci, partneři nevzdali. Že zůstali u fotbalu a nadále budou fit a v kondici. Že se nemusí
trápit s plánováním programu na neděli. Že nejen jejich dětem budou jejich fotbaloví tátové
sportovním vzorem a hrdiny.
Proto mé spontánní poděkování všem olbramickým tahounům a všem lubojackým i tíseckým
posilám!
HOŠI DĚKUJEM! HOŠI DĚKUJEM!

Těším se spolu s vámi, věrnými fotbalovými fanynkami a fanoušky na další sezónu a doufám,
že si to v okrese všichni užijeme!
VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY – POŘADÍ PO JARNÍ ČÁSTI SOUTĚŽE
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BĚŽECKÝ KLUB TJ OLBRAMICE – JARO V BĚŽECKÉM KLUBU

Jaro bývá u mnoha běžců období zvláštní. Zatímco zvířata se probouzejí ze zimního spánku
vyhublá, běžci se probouzejí ze zimního spánku s pár kily navíc. Někdo tomu říká „zimní
váha“, někdo přizná, že „trochu přibral“. Ale dny se prodlužují, čas na venkovní aktivity také,
počasí láká k výběhům, vyjížďkám na kole, procházkám po horách, lezení po skalách, sjíždění
řek….. První závody - příště to musí být lepší! Druhé závody – kdy už ta forma přijde?! A jsou
tu prázdniny.
V našem běžeckém klubu byly dvě stěžejní jarní události – organizovali jsme závod
v přespolním běhu v rámci seriálu Vesnických her a holky obhajovaly vítězství na štafetovém
závodě 250 Český ráj (to číslo 250 opravdu označuje počet kilometrů, které musí uběhnout).
Na domácím „hřišti“ se dařilo, v přespolním běhu skončil Olbramický tým ve složení Ondra
Koktan, Aleš Horsinka, Michal Bystřičan a Jana Stavinohová pátý. Mohlo to být ještě o kousek
lepší, ale Michal Bystřičan se zdržel, když poskytoval první pomoc závodníkovi, který
zkolaboval. Michal zaslouží zvláštní ocenění. Mimochodem, ve Vesnických hrách závodí
11 vesnic (včetně Klimkovic, Polanky, Velké Polomi, což jsou sídla několikanásobně větší),
páté místo je fajn.
Bohužel, v Českém ráji se nedařilo. KMB tým, jehož členy byly i naše holky Lenka Dedková,
Petra Bálková a Eva Horsinková, běžel parádně, 250 kilometrů je ale hodně, stát se může
cokoli, jedna členka týmu uprostřed noci, uprostřed skal zabloudila, našla se až po hodině.
Na medaili to letos nevyšlo.
Hlavní událost sezony nás ale teprve čeká. Dávejte pozor! V neděli 14. srpna 2022 se koná již
osmý ročník Běhu Olbramicemi. Tradiční běžecký svátek, který je mezi běžeckou veřejností
velmi dobře hodnocen, na který se sjíždí závodníci z blízkého okolí, z Olomouce, z Prahy a
občas i ze zahraničí. Máme běžecké okruhy na 4 a 16 km. Kdo raději chodí, může si stejné
tratě projít v kategorii Nordic Walking. A samozřejmě dětské závody na hřišti. Spousta cen,
občerstvení, dobrá zábava. Přijďte!
Za BK Olbramice Radim Horsinka
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SLUNEČNICE OLBRAMICE
Vážení čtenáři,
zajímá Vás, co se letos událo pod taktovkou Slunečnice? Od ledna máme za sebou tři akce:
Dětský maškarní ples, Druhý obecní ples a Pouť na kolonii.
Maškarní ples letos měly děti samostatně, rodiče zůstali doma (řádil covid). A tak proběhl
ples v dopoledních hodinách, aby se mohly zúčastnit aspoň děti, klaun Pepino a paní
učitelky.
V březnu se konal Obecní ples. Na obecním plese se podílely všechny složky obce, včetně
Slunečnice. Hudba byla příjemná, tombola bohatá. Večeři uvařil pan kuchař ze základní a
mateřské školy, tak teď někteří víte, jak si jedí děti ve škole. Příští rok přijďte zas!
Zatím největší letošní akcí Slunečnice byla Pouť Na Kolonii. Počasí nám přálo. Sousedé
z kolonie si připravili pro děti spoustu atrakcí, jako třeba: jízdu na koni, skákání v pytli,
gladiátorskou arénu, sázení jahod, projížďku na motorce, malování na chodník, různé
soutěže …a taky spoustu dobrot: guláš, párek v rohlíku, buchty, muffiny. Děti ze školy
nakreslily díla pro galerii „na plotě“ a namalovaly obrázky na cestu. Strávili jsme společně
příjemné odpoledne zakončené sledováním hokejového mistrovství světa.
V brzké době se potkáme na Dni obce, kde jako tradičně otevře Slunečnice svůj stánek
s občerstvením a začátkem školního roku zveme děti a rodiče na podzimní výlet.
Ing. arch. Jana Stavinohová – předsedkyně spolku

DĚKOVNÉ OKÉNKO
Závěrem bychom chtěli jménem všech procházkářů poděkovat našim občanům, kteří zcela
nezištně sekají trávu na cestách do lesa a kolem vyhlídkových míst a činí tak tyto cesty
schůdnějšími a hezčími.
Zpravodaj obce Olbramice vydává obec Olbramice. Adresa redakce: Obecní úřad Olbramice, Prostorná 132,
742 83 Olbramice. Registrační číslo: MK ČR E 18186. Vychází pololetně v nákladu 240 kusů.
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