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ZPRAVODAJ 

OBCE OLBRAMICE 

1/2014                                                                              červen 2014 
 

SLOVO STAROSTY 

 
Vážení spoluobčané, 

 

dovolte mi, abych Vás na tomto místě v krátkosti informoval o jednáních zastupitelstva obce v první 

polovině roku a o našich plánech do jeho druhé poloviny. 

 

Jistě jste všichni zaznamenali jednu z největších investic obce do movitého majetku, a to nákup 

nového obecního malotraktoru. Tento nákup jsme poměrně dlouho připravovali, neboť naše obecní 

„VARI technika„ již byla daleko za svou životností. Dalším důvodem bylo zefektivnění, ale hlavně 

zvýšení bezpečnosti práce zaměstnanců obecního úřadu, kteří se podílejí na údržbě a opravách 

obecního majetku. Nakonec jsme po pečlivém zhodnocení cenových nabídek a technických parametrů 

vybrali malotraktor od českého výrobce s levným a lehce dosažitelným servisem. Navíc se nám na něj 

podařilo vyjednat velice výhodnou cenu. Malotraktor byl totiž vyroben na podzim roku 2013 a půlrok 

pak strávil na výstavě v Nitře (najeto měl pouhých 1,5 motoh). Sleva nám pak pokryla náklady na 

vlečku, kterou jsme tím pádem pořídili téměř zadarmo. V budoucnu pak, dle potřeby, plánujeme 

nákup dalšího příslušenství, jako je například přední radlice na úklid sněhu, zametač chodníků apod. 

 

Závěrem roku se nám podařilo dokončit za pomocí dotace MSK zateplení a úpravu fasády budovy 

obecního úřadu. Zbývalo tedy opravit budovu místního hostince. Tento fakt jsme si všichni 

uvědomovali, v neposlední řadě i nájemce p. Bláhová argumentovala nevzhledností budovy, a proto 

jsme se rozhodli hostinec Pod kaštanem opravit.  Původní záměr byl opravit a natřít fasádu, nakonec 

jsme se s našimi zastupiteli shodli, že se pustíme do rozsáhlejší opravy. V zájmu zlepšení izolačních 

vlastností jsme budovu také zateplili a na střechu položili novou, kvalitnější střešní krytinu. Návrh 

barevného řešení zpracoval Ing. Arch. Lukáš Krekáň, který se již podílel na rekonstrukci naší školy, 

na barevném řešení budovy obecního úřadu, ale také na projektu připravovaných šaten našich 

fotbalistů. Myslím si, že tímto dostaly téměř všechny obecní budovy podobný charakter a věřím, že 

opravená budova místního hostince Vám i v budoucnu zpříjemní jeho návštěvu. 

 

Další stavbou, která je ve fázi běžícího stavebního řízení, je budova sociálního a společenského 

zázemí pro naše sportovce. V průběhu stavebního řízení jsme po dohodě s vedením fotbalového klubu 

budovu zmenšili s cílem snížit nejen náklady na výstavbu, ale i na její budoucí provoz. Myslím si, že 

tyto úpravy se nám podařilo udělat tak, abychom nějakým zásadním způsobem neomezili budoucí 

možné využití. Po obdržení stavebního povolení, ale hlavně po zpracování rozpočtu celkových 

nákladů, pak zastupitelé zváží a rozhodnou o průběhu a financování výstavby tohoto objektu. 

 

Tak, jak jste jistě zaznamenali výše uvedené změny, zaznamenali jste také důležitou a zásadní změnu 

v personálním obsazení našeho obecního úřadu. Po roce, na vlastní žádost, rozvázala pracovní poměr 

Ing. Mališová. Podle mého názoru bylo pro ni náročné přijmout roli úředníka, který každodenně 

pracuje s lidmi. Na její místo, na základě vyhlášeného výběrového řízení, nastoupila Ing. Petra 

Teichmannová. Všichni ji známe jako pracovitou, hlavně i ve volnočasových aktivitách angažovanou 

spoluobčanku. Doufám, že to povede ke zkvalitnění činnosti obecního úřadu a bude přínosem pro naše 

občany. Dovolte mi proto, abych jí na tomto místě popřál v novém pracovním poměru hodně sil a také 

hodně úspěchů. Hned jeden je možná před námi.  
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Za velice aktivní spolupráce Petry Teichmannové, která v té době ještě nebyla pracovnicí obecního 

úřadu, jsme se přihlásili do soutěže o Vesnici roku. V nadcházejících dnech je před námi krajské kolo 

této soutěže, tak nám držte palce, neboť úspěch v této soutěži není jen oceněním práce obce, ale 

hlavně jejích občanů, činností organizací, sdružení, sborů a spolků. Důležitým faktorem je samozřejmě 

také finanční ocenění, které obec může použít ke svému dalšímu rozvoji. 

           

Protože jsou před námi prázdninové měsíce a další Zpravodaj budete mít ve svých schránkách až po 

nich, dovolte mi, abych vás závěrem pozval na již tradiční Bartolomějskou pouť, která se letos 

uskuteční 23. 8. 2014. Již nyní pro Vás připravujeme bohatý a zajímavý program. Přestože jsme již 

několikrát uvažovali o změnách, nakonec jsme se rozhodli držet tradičního scénáře a vytvořili tak 

zajímavé a zábavné odpoledne, ale i večer pro všechny generace našich občanů. Věřím, že se všichni 

dobře pobavíte a přijdete v hojném počtu. 

 

Ing. Ladislav Bárta  

starosta obce 

 

MALÁ STATISTIKA DAT OBYVATEL K 27. 5. 2014 

 

Kategorie    Celkem      Průměrný věk    Dat.nar.nejstarš. Dat.nar.nejmladš. 

Osoby    657 39,65 27. 01. 1924          30. 04. 2014 

Muži 342         38,27 06. 08. 1928 07. 04. 2014 

Ženy 315 41,14 27. 01. 1924 30. 04. 2014 

Děti do 18 let 125 9,02 25. 07. 1996 30. 04. 2014 

Starší 60 let 143 68,61 27. 01. 1924 16. 04. 1954 

Možní voliči   532 46,84 27. 01. 1924 26. 05. 1996 

 

Změny roku 2013: 

Narozeno bylo 6 dětí. Přihlásilo se 22 obyvatel. Zemřelo 5 osob. Odhlásilo se 19 osob. 

Rozvedlo se 10 občanů a sňatek uzavřelo 7 lidí. 

 

Jubilanti letošního roku: 

Leden:  Stanislava Seidlerová, Antonín Výtisk, Jaroslav Murín, Božena Stonišová 

Březen: Daniela Pavlíčková 

Duben: Antonie Vaňková, Ľudovít Gajdoš  

Září: Anna Kučerová 

Říjen: Hedvika Pieschová 

Listopad: Ludmila Bajgerová, Vlasta Bílková 

Prosinec: Helena Kuchařová, Miluška Vysocká, Vladimír Majdyš. 

 

Oslavencům přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, optimismu a dobré nálady. 

 

Vítáme také nové občánky:  

Alexandra Urbiše, Teodora Forro, Tobiase Švancera, Terezu Strakošovou a Terezu Štramberskou. 

 

 
Bc. Lenka Ješková, ref. správních činností 
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Informace ze základní školy, tentokrát na téma „Jak nás vidí rodiče a žáci?“ 

 

Vážení občané, 

 

dovolte mi, abych se na tomto místě mohla s vámi podělit o hodnocení naší školy, které jsme 

uspořádali v průběhu měsíce května 2014. Zákonní zástupci našich žáků, obdrželi dotazník, ve kterém 

se měli možnost vyjádřit k některým otázkám, týkajících se výchovně vzdělávacího procesu na zdejší 

základní škole.  Celkem bylo vydáno 48 kusů dotazníků a odevzdáno do  schránky v chodbě školy 33 

vyplněných dotazníků- tedy 69%. Při vyplňování rodiče využívali stejného známkování jako ve škole: 

 

1 – výborný       

2 – velmi dobrý       

3 – dobrý     

4 – dostatečný     

5 – nedostatečný 

? – nedokážu posoudit 

 

Hodnocení byla vesměs pozitivní, čehož si samozřejmě velmi považuji a ještě jednou bych touto 

cestou chtěla jménem svým i jménem pedagogů základní školy poděkovat. Bylo by však naivní 

domnívat se, že všechno je na našem zařízení v pořádku.  V dotaznících také zazněly náměty i 

připomínky, které rozhodně bereme vážně, společně je řešíme a zabýváme se jimi.  

 

Příkladem jedné z připomínek je, že žáci by měli umět psát zápisy z hodiny do sešitu, ve kterých 

bychom měli dbát na řádnou úpravu. Hned po vyhodnocení dotazníku, jsem požádala paní učitelku ze 

4. a 5. ročníku, aby s dětmi provedla zápis z nějakého textu, prožitku…. Byla jsem překvapena, kolik 

informací stručných, jasných a důležitých si žáci zapamatovali a zapsali. Některé z nich si můžete 

prohlédnout na našem webu www.zsolbramice.cz. 

 

V souvislosti s tím by vás také mohlo zajímat, že na našem zařízení pracujeme s dětmi v duchu 

programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení.  V praxi to znamená, že žák je k dané problematice 

motivovaný, nové učivo je postaveno na uvědomění si toho, co už zná a v závěru dokáže zhodnotit, co 

nového si z hodiny odnáší. To je velmi stručná charakteristika tří fází učení E U R (evokace, 

uvědomění, reflexe). Tím vedeme žáky k celoživotnímu učení, schopnosti vyjadřovat se, utvářet si 

vlastní názor a umět pro něj argumentovat, k rozvoji čtenářství, kritické práci s informacemi, 

respektování odlišností, spolupráci … Myslím, že je to cesta, kterou se naše školství ubírá a nelze 

proto setrvávat v trendu, který jsme měli nastavený v dobách, kdy jsme do školy chodili my rodiče. 

 

Také zajímavá byla připomínka, že by bylo dobré využívat sešity místo pracovních listů. 

K tomu bych chtěla poznamenat, že prioritou školy je tzv. integrovaná výuka. Na daném, pro děti 

zajímavém tématu, aplikujeme učivo dané školním vzdělávacím programem. Bohužel však žádná 

učebnice není takto koncipována a nelze ji proto plně využít. Učitel tedy pracuje s několika 

učebnicemi a mnoha dalšími zdroji. Pro učitele je to daleko náročnější na přípravu. Dětem to však 

přináší radost, což nám také dokládají zpětné vazby od našich žáků. 

 

V dotazníku zazněla také připomínka, že by zákonný zástupce rád věděl, kdy a z čeho bude jeho dítě 

zkoušeno, a také má dojem, že žák nosí domů málo známek. Zde bych chtěla namítnout, že 

známkování není jediná forma hodnocení žáka. Často pochvala, povzbuzení, neverbální komunikace, 

motivační razítko nebo měsíční odměna je pro žáka mnohem větším motivačním prvkem než známka 

v žákovské knížce. Snažíme se žáky vést k tomu, aby dokázali sami ohodnotit svůj výkon, a to nejen 

kladně, ale také dostatečně sebekriticky. My rodiče často očekáváme od našich dětí takové výsledky, 

které často nekorespondují s realitou. Věřte, že tzv. umetáním cestičky našim potomkům 

nepomůžeme.  Všichni totiž víme, že v reálném životě to chodí jinak… 

 

http://www.zsolbramice.cz/
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O některých připomínkách víme, ale nedokážeme s nimi bohužel nic udělat. To je například oprávněná 

kritika na velikost školní jídelny a naší tělocvičny.  

 

Nechci se vyhýbat ani velmi kritickému dotazníku. Byl jen jeden a školu zkritizoval způsobem, se 

kterým naprosto nesouhlasím. V souvislosti s tímto negativním zhodnocením školy (najdete na 

stránkách www.zsolbramice.cz ) bych chtěla citovat některé úryvky z článku Paní Nováková zná 

všechno líp… z časopisu Informatorium. Myslím, že tento článek je nejen k zamyšlení, ale snad také 

odpovědí na některé uvedené připomínky, které v dotazníku zazněly.  

Cituji: 

…“V posledních letech se stává masovým fenoménem, že maminky přesně vědí, co by kdo pro jejich 

dítě měl udělat. Na rodičovských fórech se v diskusích na toto téma podporují. Mnohdy se v tom ovšem 

tak trochu ztrácí, co by měla dělat maminka sama…“ 

V článku také zazněly různé typy rodičů, např. rodič „fullservisový“ 

….“Pak-li,  že má rodič problém s dítětem, co udělá? 

Předá ho náležitým odborníkům. Tihle rodiče bývají strašně překvapeni, že se při nápravě nějaké 

záležitosti chce nějaká účast. My se s tím naplno setkáváme u školáků – někdy mám dojem, že rodiče 

čekají, jestli jejich potomkovi třeba nedáme nějakou účinnou látku v roztoku a dítě začne číst. Že by 

denně měli sami se svým školákem číst, je zaskočí.“ 

(Informatorium 6/2014, autorka PhDr. Daniela Kramulová, šéfredaktorka časopisu Psychologie dnes) 

 

Na závěr bych chtěla ještě jednou poděkovat všem, kteří věnovali svůj čas dotazníkovému šetření, a 

děkuji za připomínky, které zazněly. Úplně závěrem pak jedna krásná věta, která všechny zaměstnance 

potěšila a dodala chuť do další práce. 

 

„Se školou jsme velmi spokojeni a děkujeme všem pracovníkům za jejich vstřícný a pozitivní 

přístup k dětem.“ 

 

Mgr. Sylva Hrušková 

ředitelka školy 

 

 
Projektový den ZŠ  

http://www.zsolbramice.cz/
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI - SLUNEČNICE 

 

Milí čtenáři, 

 

s novým rokem přichystala Slunečnice pro děti, rodiče a širokou veřejnost projekt AKTIVNÍ 

RODINA. Cílem projektu je nabídnout v průběhu roku kulturní, sportovní i společenské akce a 

podpořit tak aktivní život v naší obci.    

 

V průběhu roku 2014 se uskuteční několik akcí, které jsou zaměřené na rodiny s dětmi. 

 

Už od prvních akcí nás mile překvapil Váš velký zájem a aktivní přístup. Po již tradičním plese pro 

dospělé a maškarním plese pro naše nejmenší jsme uskutečnili plavání rodičů s dětmi. Účast byla tak 

velká, že jsme obsadili bazén v lázních na Hýlově hned na dvě odpoledne.  

 

Další podařenou akcí se stal den Dopravní výchovy. V areálu volného času vzniklo 25. dubna mobilní 

dopravní hřiště a děti se doslova vyřádily. Malí řidiči si formou interaktivní přednášky procvičili 

dopravní předpisy a seznámili se s nebezpečím, které jim na komunikacích hrozí. Své teoretické 

poznatky si ověřili v dopravním testu společně se svými rodiči. Pak prakticky prokazovali svůj um na 

dopravním hřišti. Program doplňovala i jízda zručnosti na koloběžkách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V květnu jsme se vydali na výlet za pohádkou Čertův poklad na zámek v Hradci nad Moravicí.  

Zatím poslední akcí projektu bylo branné odpoledne na hřišti zpestřené o lanové překážky.  

  

Děkujeme za Vaši účast a těšíme se na další společná setkání v novém školním roce. 

            

Za občanské sdružení Slunečnice Vaněk František 
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI – KLUB DŮCHODCŮ 

 

Oslava Dne matek v klubu důchodců 

 

V pátek 23. 5. 2014 náš klub opět oslavil svátek věnovaný matkám. Po důstojném úvodu, kdy nám pan 

Alois Vaněk přednesl pěknou báseň, jsme se už jenom bavili a veselili. Večírek nemohl začít jinak než 

přípitkem a po něm následovala chutná krmě. Po celý večer se nám pak o zábavu staral jako každý rok 

a každou oslavu náš „vrchní muzikant“, p. Polášek.   

 

Nevím, jestli to bylo v důsledku několikadenních tropických veder a pořádným horkem i tento den, do 

tance jsme se tolik nehrnuli, jako jindy. To vždy za prvních břeskných tónů nemohlo dámy v jejich 

chuti do tance nic zastavit. Tentokrát byl rozjezd pomalejší, ale když už se zábava spustila, stálo to za 

to. Všeobecně je známo, že my ženy jsme více tancechtivé než muži, takže jsme se zpočátku na 

parketu vlnily hlavně my.  Ale jaké bylo překvapení, když při písničkách Kalinka a Kaťuša nám DUO 

ve složení -  pan František Vaněk a paní Danka Pavlíčková vyseklo parádní taneční číslo. Dali do toho 

všechno, tj. nejen perfektně zvládnuté taneční kroky, ale i patřičný patetický výraz v obličejích. 

Člověk by věřil, že chodili tajně trénovat k Alexandrovcům. Na závěr Danka dokonce předvedla 

kozačka, za což si vysloužila nadšený aplaus a pískot. No a nesmím zapomenout ani na jejich 

choreograficky úžasně zpracované předvedení tance z baletu Labutí jezero.  

  

Předtím ale vystoupila taneční a pěvecká skupina KOKODAK. Choreografka a hlavní vedoucí 

skupiny paní Maruška Teichmannová svá děvčata narychlo odekorovala slušivými růžovými mašlemi 

a děly se věci nevídané. K velkému pobavení zazpívaly v tanečním rytmu dvě písně.  Naše skvělé 

bábinky prostě pořád obdivuji. A věřte mi, je za co! 

 

Proběhla i tombola. Bylo milé pozorovat, jak si jednotliví výherci s radostí a nadšením odnášeli ceny.  

Večírek se tedy opět vydařil. A už teď se těšíme na další podobné zábavné akce.  

 

Za všechny členy našeho klubu bych chtěla všem, kteří akci připravili a kteří se podíleli i na zajištění 

občerstvení a uvaření dobrého jídla, poděkovat. A dále samozřejmě i všem těm obětavým a ochotným 

seniorům a seniorkám z našich řad, kteří nakoupili, přivezli a vynosili po schodech těžké bedny se 

všemi ingrediencemi do jídla, pomohli kuchařce v kuchyni, nazdobili místnost, nakoupili dárečky, … 

 

Za oslavu také stála ta skutečnost, že mnohé členky klubu nejsou jen matkami, ale babičkami i 

prababičkami.  Není to krásné? Přeji našim seniorkám, ať si všech těchto rolí ještě hodně let ve zdraví 

užívají. A také jim přeji, ať jsou pořád tak usměvavé, pozitivní a optimistické jako teď.  

 

Na závěr bych si dovolila připomenout, že krom Svátku matek jsme také oslavili to, že jsme se po roce 

zase všichni na této akci ve zdraví sešli. My starší jsme vděčni za všechno. Za každé další krásné ráno, 

za vydařené děti a vnoučata, za dobré přátele, za krásnou přírodu kolem nás, za hodné a tolerantní 

manžely nebo partnery, za skvělé sousedy, za den plný sluníčka a modrého nebe. Je toho hodně, papír 

by nestačil.  

 

Také jsme vděčni za spousty úžasných vlastností, které ke stáru každý moudrý člověk na sebe 

nabaluje. Jak se říká, s věkem přichází moudrost. A jestli si někdo z mladších myslí, že život starých 

lidí je nudný a jednotvárný, že už nic neumíme, jenom sedět u nekonečných televizních seriálů nebo 

Šlágru s elektrickými papučemi na nohou, musím vás vyvést z omylu. Život seniorů může být ve 

většině případů pořád moc fajn. Alespoň v Olbramicích to platí a naše parta v klubu důchodců je toho 

příkladem. Nepotřebujeme tak moc, jen to zdravíčko. A i pochopení vás mladších, pokud už neumíme 

tak rychle přejít přes ulici. A pokud se náhodou mračíme, protože nás ten den všechno bolí, usmějte se 

na nás. Určitě vám to vrátíme.  

 

Přeji všem krásný den, Daniela Bártová 
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Smažení SVATODUŠNÍ VAJEČINY- 8. června 2014 

 

V letošním roce jsme opět společně se ZŠ a MŠ Olbramice a obecním úřadem uspořádali zábavnou 

tradiční akci „Svatodušní vaječina“, která se uskutečnila za nádherného počasí v neděli 8. června 2014 

na hřišti.  Pro všechny, kdo na akci přišli, připravili členové Klubu důchodců velmi chutnou vaječinu 

zdarma. O zábavu dětí formou různých soutěží a her bylo také postaráno.  

 

Celé odpoledne vyhrávala příjemná muzika, atmosféra byla domácká a milá. Opět ale se vyskytla 

stejná chybička na kráse jako každý rok a to malá účast.  

 

Prosba závěrem - bylo by moc hezké, kdybyste pozvání našich seniorů na příští hostinu, kterou pro vás 

s nadšením a láskou připraví, přijali. Stačí tak málo. Uděláte jim tímto obrovskou radost.  

Navíc se spolu s dalšími organizacemi naší obce snaží znovu do života dostat tu pospolitost lidí, která 

na českých vesnicích kdysi vládla. Lidé se více scházeli při různých příležitostech. A pak se zpívalo a 

tančilo, což dle mého názoru, není vůbec špatná věc.  

 

Všem, kdo tuto akci organizovali, patří upřímné díky. 

 

Přeji všem letní dny plné pohody, sluníčka a modrého nebe. 

 

Daniela Bártová 
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI – SDH 

 

Milí spoluobčané, 

 

je již tradicí, že se na stránkách našeho Zpravodaje dovídáte informace o aktuálním dění a novinkách 

ve sdružení dobrovolných hasičů a v jednotce hasičů obce. Pojďme si tedy představit, co se od 

posledního vydání přihodilo. 

Jsem velice rád, že i tento rok se naše řady rozšířili o nové členy. Je nás tedy celkem 65. 

První akcí, kterou tento rok uspořádáme, je rocková zábava REZON, na kterou bych vás tímto chtěl 

pozvat. Termín je myslím ideální, 27. 6., tedy den, kdy školou povinní přinesou vysvědčení. Věřím, že 

počasí nám bude přát a společně se tento večer budeme dobře bavit. 

Recesní odpoledne je již zavedenou odpolední zábavnou akcí. Letos se uskuteční v sobotu 19. 7. 

Soutěžní disciplíny se již připravují a jsem si jist, že při nich bude velká zábava. A pokud se nechcete 

účastnit pouze pasivně, vytvořte minimálně čtyřčlenné družstvo a přihlaste se! Můžete se stát 

zdatnými soupeři složkám obce a třeba i vyhrát některou z hodnotných cen. 

 

Zprávy z jednotky hasičů obce 

 

Naše jednotka za posledních několik let udělala velký kus práce. Jednotliví členové si dodělali  

v hasičské škole v Jánských Koupelích potřebná školení a rovněž jsme doplnili osobní ochranné 

prostředky. Všechny nabyté znalosti i vybavení využíváme pro pomoc obci. V současné době se jedná 

převážně o kácení stromů v havarijním stavu, na které by se jinak musela najímat firma. Letos již 

ostrost naší pily zakusily uschlé topoly u cesty na Bravantice a v době vydání zpravodaje by měl být 

odklizen i ořech před Kamencem. U obou zásahů bylo nutné zastavit dopravu a pokácené stromy 

urychleně zpracovat a uklidit. Jen pro zajímavost - průměr největšího topolu dosahoval jednoho metru 

a jeho zpracování opravdu nebyla žádná sranda.  

 

Ve své výbavě máme rovněž plovoucí čerpadlo. Pokud byste tedy měli problém, který nedovedete 

vyřešit vlastními silami, a my bychom Vám mohli pomoct, neváhejte a dejte nám vědět. 

Na závěr mi dovolte, abychom se trochu pochlubili. Byli jsme vybráni k předvedení statické a 

dynamické ukázky s naší cisternou na akci “Den s hasiči” konané pod záštitou krajského ředitele HZS 

MSK Ing. Zdeňka Nytry a europoslance Ing. Vojtěcha Mináře. Během této akce se na polygonu Libros 

představila hasičská technika od koňského spřežení po nejmodernější vybavení profesionálních hasičů 

21. století. Byli jsme sice spíše na straně té ruční stříkačky, ale nápis Olbramice na boku našeho vozu 

hrdě svítil do světa!                                                                                   Za SDH Jaromír Horsinka 
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI – TJ SOKOL 

 
Sokol Olbramice muži 

 

Jarní část ročníku 2013/2014 máme v plném proudu. Pokud se ptáte, co jsme dělali v zimě, tak jsme 

rozhodně nelelkovali. Trénovali jsme. V tělocvičně (teplíčko), taky venku (ale zimečka - rymečka).  

 

Povedlo se nám dotáhnout do koncovky přestup brankáře Tomáše Bernadyho z Baníku Ostrava. Tomu 

se povedlo díky svému výbornému výkonu hned ve svém prvním zápase za Sokol Olbramice dostat až 

do sestavy kola Gambrinus ligy! Angažování Tomáše v našem Sokole má zároveň velmi pozitivní vliv 

na záchranářské boje Baníku v první lize… 

 

Během zimní přípravy jsme sehráli i několik přípravných zápasů. Kvalitou různí soupeři, výkonem 

různé výsledky. Ale podstatné jsou zápasy mistrovské… 

V tom prvním v derby se Zbyslavicemi byla remíza 1:1, vzhledem k vývoji zápasu pro obě mužstva 

spravedlivá. Škoda naší neproměněné penalty, soupeř naopak stejné výhody využil. 

Doma jsme pak porazili ten den slabé Sedlnice 4:2. 

A opět derby, tentokrát na hřišti v posledních letech silných a sebevědomých Bravantic. Sedli jsme na 

kola a jeli. Porážka 1:4 byla příliš krutá. Po většinu zápasu jsme byli Bravanticím více než 

vyrovnaným soupeřem. Trenér si musí posypat hlavu popelem, sestavu „prokaučoval“… 

Na domácím hřišti jsme pak přivítali vedoucí Příbor. Utkání nezačalo šťastně. Soupeř získal 

z nenápadné akce uklidňující vedení. Pak byl vyloučen náš hráč za oplácení. Ale i v desíti jsme byli 

lepším mužstvem. Nakloněna nám nebyla ani rozhodčí. Alespoň jeden ze tří tutových pokutových 

kopů mohla písknout. 

V posledním utkání (do uzávěrky vydání tohoto zpravodaje) jsme podlehli Bílovu na jeho hřišti 4:5. 

Divácky velice atraktivní zápas, ale štěstí se i tentokrát přiklonilo k soupeři. 

 

Postupové ambice se rozplývají. Ale mužský fotbal v Olbramicích ne! 

 

 
Do Bravantic na zápas? Jedině na kolech  

 

Sokol Olbramice – mladší žáci 

 

Naši malí dělají Olbramicím radost. Prohrávají čím dál tím míň. Mimo mistrovské zápasy jsou pro nás 

přínosem hlavně ty přátelské. Tam si zahrají všichni. Zahráli si velmi důležité zápasy doma proti 

Bílovci (maloši) i Klimkovicím (maloši i veloši). Zájem o fotbal je zatím velký (překvapivě). Počítač 

je sice počítač, ale fotbal je fotbal… 

Samotné výsledky nejsou tak důležité, hlavní je radost ze samotné hry. Ale výhra je výhra… 
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V nejbližším horizontu nás čeká „osamostatnění“. Už nebudeme hrát pod hlavičkou Zbyslavic, ale se 

vším si budeme muset poradit sami. Spolupráce se Zbyslavicemi ale určitě bude pokračovat dále nejen 

díky panu Aloisovi Vavrečkovi. Tomu patří obrovský dík! 

Dětem se snažíme najít optimální soutěž. S největší pravděpodobností to budou starší přípravky. 

Kromě nás tam budou pravděpodobně Kujavy, Tísek, Jakubčovice, Pustějov, Suchdol… 

Zároveň tímto už prosím o spolupráci a pomoc rodiče!!! 

 

Za TJ Sokol Radim Břežný 

 

 
 

SPORTOVNÍ DEN NEJEN PRO DĚTI… 
…SOBOTA 21.6 

Turnaj fotbal 4+1 „maloši“ i „veloši“ dopoledne od 10 h.

(Bílovec, Klimkovice, Zbyslavice, Olbramice,…)

Turnaj v malé kopané 4+1 muži odpoledne

(Olbramice, Josefovice, Zbyslavice, Klimkovice,

Baník Ostrava, Olympiakos,…) od 15 h

Občerstvení, ceny…

 
 

 

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI - FARNÍCI 

 
Ve dnech 8. -9. 5. 2014 jsme se zúčastnili poutního zájezdu, který pro nás připravil p. Pavel Kukiola. 

Jeli jsme do Prahy, kde jsme mimo jiné navštívili kostel Panny Marie Vítězné a prožili krásné chvíle 

při mši sv. u Pražského Jezulátka. Veliký dojem na nás zanechala návštěva Benediktinského 

arciopatství s bazilikou Sv. Markéty. Náš průvodce nás podrobně a poutavě seznámil s celou historií 

této baziliky. 

Další naše putování skončilo na Svaté Hoře u Příbrami. Tam jsme měli zajištěn nocleh. Ráno druhý 

den jsme začali mší sv. přímo na tomto poutním místě. Pak jsme vyrazili do Příbrami na prohlídku 
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města. No, a pak už jsme se vydali domů, cestou jsme se ještě na chvíli zastavili na Sv. Kopečku. 

Celou cestu nám přálo počasí a ke všem těm krásným zážitkům přispěla i p. Marta Starečková svým 

nádherným zpěvem. 

Děkujeme otci Pavlovi za organizaci tohoto zájezdu a už nyní jsme zvědaví, kam se společně vydáme 

příští rok.                                                

Za farní obec Věra Teichmannová 

 

 

 
 

 

KALENDÁŘ NEJBLIŽŠÍCH PLÁNOVANÝCH AKCÍ 

 

Datum Název akce Pořadatel 

15. 6. 2014 Červnový charitativní konceert – Kostel sv. Bartoloměje Lucie Martiníková 

19. 6. 2014 Návštěva krajské hodnotitelské komise Obec – Vesnice roku 

21. 6. 2014  Sportovní den nejen pro děti TJ Sokol 

27. 6. 2014 Rocková zábava - REZON SDH 

19. 7. 2014 Recesní odpoledne SDH 

26. 7. 2014 Pivní slavnosti Hostinec pod kaštany 

23. 8. 2014 Den obce – Bartolomějská pouť Obec  

 

 

 

SDĚLENÍ OBEDNÍHO ÚŘADU - POPLATKY ZE PSŮ 

 

Upozorňujeme majitele psů, kteří tak dosud neučinili, že se blíží termín stanovený obecně závaznou 

vyhláškou k zaplacení poplatku ze psů. Ten činí 100,- Kč za jednoho psa, za každého dalšího jednoho 

majitele pak 150,- Kč. Důchodci platí polovic. Poplatek můžete zaplatit v úřední dny v pokladně 

obecního úřadu v Olbramicích, příp. přímo na účet číslo: 1764774369/0800 (v případě úhrady na 

bankovní účet prosíme, abyste do zprávy příjemci uvedli celé jméno a adresu, abychom mohli správně 

přiřadit platbu). 

Úřední dny: Pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin, úterý a čtvrtek 8:00-12:00 hodin.  
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Pozvánka na červnový koncert,  

15.6. od 15:30 v Kostele 

sv. Bartoloměje v Olbramicích 

 

 

 

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 

200 kusů.  
Uzávěrka: 20. den posledního měsíce v pololetí. 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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