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ZPRAVODAJ 

OBCE OLBRAMICE 

2/2017                                                                             listopad 2017 
 

SLOVO STAROSTY 

 

Vážení spoluobčané,  

stejně tak rychle jako se krátí podzimní dny, se přibližuje závěr letošního roku a přichází pro mnohé 

jeho nejkrásnější část, a to čas adventu a svátků vánočních. Dovolte mi proto, abych se v tomto 

předvánočním čase  v krátkosti zmínil o činnosti zastupitelstva obce v druhé polovině tohoto roku a 

také představil naše  plány do roku nadcházejícího. 

Příznivci našeho fotbalového klubu si již určitě všimli , že jsme v těsné blízkosti fotbalového hřiště 

vybudovali nové herní prvky pro naše nejmenší občany. Tyto průlezky byly vybudovány na žádost 

dětí, rodičů a fotbalových fanoušků, kteří chtěli navštěvovat domácí zápasy našich fotbalistů se všemi 

rodinnými příslušníky, tedy i včetně svých malých ratolestí. Je samozřejmé, že ti nejmenší nevydrží 

sledovat celých 90 minut dění na hřišti, a právě proto jsme jim vybudovali nové místo pro hraní, na 

které  jsme obdrželi dotaci z MMR ve výši 316.058,- Kč. 

V průběhu letních prázdnin jsem udělali radost našim nejmenším dětem v MŠ, protože jsme jim 

komplexně zrekonstruovali sociální zařízení ve školce.  Zároveň se nám podařilo odstranit  leckdy 

nesnesitelný zápach, který se díky zastaralé a nefunkční kanalizaci šířil celou budovou školy. 

Bohužel se nám během těchto prázdnin nepodařilo vybudovat nový plot okolo školní zahrady a tuto 

akci, na kterou máme od MSK přislíbenou dotaci dotaci ve výši 33,38% uznatelných nákladů, max. 

však 300.000,- Kč, musíme realizovat bohužel až nyní v podzimním období. Důvodem této pozdní 

realizace je, že i když jsme v průběhu jara a léta vypsali dvě výběrová řízení, žádná firma nesplnila 

zadávací podmínky. V té největší stavební sezóně prostě nikdo nechtěl a neměl kapacitu stavět plot 

okolo školy. Protože hrozilo, že budeme muset dotaci vrátit, požádali jsme MSK z objektivních 

důvodů o prodloužení doby realizace projektu. Poté, co zastupitelstvo kraje na svém zasedání naši 

žádost schválilo, vypsali jsme třetí kolo výběrového řízení. Do tohoto výběru se opět přihlásily pouze 

dvě firmy, z nichž pouze jedna splnila podmínky zadavatele a ta tedy nyní stavbu realizuje. Všichni 

doufáme , že nám bude přát počasí a stavba tak bude řádně dokončena a předána. 

V průběhu podzimu pak bylo, na žádost naší paní hostinské, novou zámkovou dlažbou vydlážděno 

venkovní posezení u hospody. Vydláždili jsme také vstup do místního obchodu, opravili některé 

nejvíce rozbité komunikace, vybudovali nové veřejné osvětlení a provedli ještě několik drobnějších 

investičních akcí. 

Nyní k našim plánů do roku nadcházejícího. Zastavím se hned u toho největšího, protože jsem již na 

toto téma slyšel několik ničím nepodložených spekulací a polopravd. Letos v květnu navštívila naši 

školu kontrola z České školní inspekce. Ta se tentokrát nezaměřila pouze na činnost základní školy, 

ale provedla i kontrolu naší mateřské školy. Výstupem této kontroly pak byla písemná zpráva, ve které 

se mimo jiné hovoří o tom, že prostory mateřské školy jsou naprosto nevyhovující a nesplňují 

v žádném případě nároky na moderní způsoby předškolního vzdělávaní. Na základě této zprávy jsme  

nechali vypracovat architektonickou studii, zda je vůbec možné rozšířit stávající  prostory naší 

mateřské školy. Oslovený Ing.Arch. Krekáň pak studii vypracoval a navrhl nejideálnější a finančně 

nejméně nákladnou variantu možné budoucí přístavby MŠ. Protože se tato varianta hned na počátku 
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nesetkala se souhlasem všech zastupitelů, svolal jsem společné jednání za účasti jednak zastupitelů, 

jednak zástupců  ZŠ a MŠ a také zde byl přítomen jeden z rodičů dětí, které naši školku navštěvují. 

Výsledkem této společné debaty bylo to, že zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání všemi 

hlasy schválilo zadání vypracování projektové dokumentace. Často teď slýchávám otázku proč školku 

rozšiřujeme a proč právě nyní, když ta stará doposud stačila? Odpověď je prostá. ZŠ a MŠ je naše 

jediná příspěvková organizace, navštěvují ji naše děti, tedy naše budoucnost. V neposlední řadě také 

proto,  protože obec ještě nikdy ve své moderní historii nebyla v tak dobré finanční kondici. Zkrátka a 

dobře, protože na to opravdu máme. Pokud tedy půjde vše tak jak má, počínaje hygienou, přes hasiče 

až po Stavební úřad v  Bílovci, měli bychom o příštích letních prázdninách začít stavět. 

            Začátkem příštího roku jsme připraveni podat několik žádostí o dotace. Z MMR budeme žádat 

o příspěvek na vybudování workoutového hřiště v areálu TJ Olbramice,  jehož potřeba vyplynula 

z ankety provedené mezi naší mládeží. Z MSK bychom rádi získali příspěvek na  výstavbu 

venkovního výtahu, jenž by zpřístupnil společenský sál našeho kulturního domu i starším a méně 

pohyblivým občanům. Projektová dokumentace je v současné době ve fázi žádosti o stavební 

povolení. A také se pokusíme ze SFDI získat dotaci na vybudování autobusové zastávky na Kamenci. 

Tuto žádost jsme podávali již v letošním roce, ale byli jsme  mezi neúspěšnými žadateli. Nyní jsme 

tedy odstranili drobné nedostatky v projektové dokumentaci, na které jsme byli ze strany SFDI 

upozorněni a žádost podáme počátkem roku znovu. Bohužel požadavky a nároky ze strany SFDI se 

každým rokem stupňují a v našem případě je nevýhodou malý počet obyvatel místní části Kamenec. 

Závěrem mi dovolte, abych Vás všechny pozval v sobotu 2. prosince na již tradiční  slavnostní 

Rozsvícení vánočního stromu, které pro Vás připravil obecní úřad ve spolupráci se ZŠ a MŠ 

Olbramice, Slunečnicí Olbramice z.s., SDH Olbramice a Spolkem důchodců. Všichni společně za 

zvuku vánočních koled přivítáme nadcházející advent, tedy dobu příprav a čekání na svátky vánoční. 

Prožijte tento čas i nadcházející svátky vánoční v klidu, míru a rodinné pohodě s těmi nejbližšími.    

Do nového roku bych Vám všem pak chtěl popřát hodně štěstí, zdraví , úspěchů a spokojenosti 

v osobním životě.Ing. Ladislav Bárta - starosta 
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VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY 

 

Tadeáše Kučeru, Šimona Švancera, Vítězslava Dedka, Richarda Kajzara, Evu Běhálkovou,         

Viléma Bystřičana, Emily Kapitančíkovou, Maxmiliána  Kotáska 

 

 

OLBRAMICKÁ ZIMNÍ LIGA V PING PONGU 

 

 

ŠUŠKANDA 

 

Na jednom semináři jsem se dozvěděla, že nejlepším reklamním tahem jak o sobě dát vědět, je pustit 

mezi lidi myšlenku, která zaujme, a která se postará, aby se o vás vědělo. Nějak jsme tady ve škole 

zaspali a pozapomněli s takovou „šuškandou“ pracovat. A tak, světe div se, postarali se o to někteří, 

kterým asi téma škola leží tzv. v žaludku. Výsledkem je pak reklama, která už tolik hezky nevyznívá. 

Posuďte sami: 

„Do olbramické školy se pořád vrážejí nějaké peníze. Na zahradě se postavilo dětské divadélko a nové 

prolézačky. Celý vrch v půdních prostorách se udělal nový. Mají tam počítače, novou třídu, 

keramickou dílničku, školní družinu a sociální zázemí. Potom se přišlo s tím, že se udělá nové hřiště 

na školní zahradě, doskočiště, lavičky. Následovala oprava altánku, o prázdninách se udělaly jakési 
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záchody v mateřské škole… Nevíte náhodou, proč se u školy zase staví nový plot? Jo, a opět se tam 

asi bude cosi přistavovat - prý je to tam malé…  No jo, to se to tam opravuje s takovou podporou 

starosty! A slyšeli jste, kolik má škola letos nových prvňáčků? Prý 17. A víte proč? Protože ředitelka 

školy rodiče budoucích žáků uplatila tisícovkou!“ 

Mrzí mě, že jsem za svých 17 let, co jsem ve funkci ředitele školy, nedokázala pustit do světa 

šuškandu, která by školu ukázala v lepším světle, než je ten výše popsaný.  Asi jsem si myslela, že 

jsou rodiče skrze své děti, a občané skrze aktivity, které škola nabízí, více méně spokojeni.  Že svou 

práci dělám slušně a zodpovědně… Že jediná příspěvková organizace v obci, jediné živé kulturní 

centrum v obci, jediné centrum vzdělanosti a také centrum pro volnočasové aktivity dětí i dospělých 

má právo a nárok být opečovávané. Věřila jsem ve vědomí občanů o tom, že škola a okolí vypadá tak 

dobře právě proto, jelikož sleduje nemalé finanční dotace z různých rozvojových programů a následně 

mnohdy složitým způsobem o ně žádá. Myslela jsem také, že v povědomí občanů Olbramic je 

zájmový spolek  Slunečnice,  přes který také sledujeme vyhlašování  různých grantů, a který jsme 

založily spolu s paní Reginou Vřeskou a aktivními rodiči právě před 17 léty. V neposlední řadě, že se 

také ví, že na konci tohoto finančního řetězce stojí zřizovatel. Ten je pro školu stěžejní. Ten má jednak 

funkci kontrolní, tzn. kontroluje školu prostřednictvím každoročního finančního auditu, který 

neprovádí starosta obce, jednak vyhodnocuje a následně schvaluje potřebnost financí na provoz školy 

a hledá další možnosti, jak školu zafinancovat nejen ze svého rozpočtu, ale i  z výzev, které nabízejí 

různá ministerstva. 

Nikdy není pozdě napravit a ukázat věci tak, jak se mají. V poslední době mám pocit, že jsem to 

lidem, kteří takto smýšlejí, dlužná. Proto tento článek. Také vím, že zde nezaznělo úplně všechno. 

Pokud si tedy myslíte, že stojí za to šuškandu napravit, přijměte prosím pozvání do zdejší olbramické 

školy. Nemusíte čekat na dny otevřených dveří, které každoročně pořádáme v naší škole. Stačí zavolat, 

napsat na email a domluvit si schůzku, abych se vám mohla plně věnovat (mobil 603 266 669, email – 

zsolbramice@seznam.cz)…možná se pak bude nést Olbramicemi tato pozitivní informace:  

„Prý se říká, že ve škole se bude přistavovat nové oddělení mateřské školy. To je dobře. Bylo to tam 

opravdu malé. Konečně bude tělocvična zvlášť a budou ji moci využívat úplně všichni. 

Nedá se nic dělat, do školy se musí pořád vrážet peníze. Je to jediná příspěvková organizace v obci      

a určitě s tím nemají co dělat osobní vztahy, např. ředitelky a starosty.Vrátí se nám to však jen 

v kvalitním vzdělávání našich dětí... ale to přece není málo, viďte!“  

Sylva Bártová, ředitelka školy 

 

 
Obrázek: půdorys navrhované budoucí přístavby mateřské školy - studie 
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INZERCE 
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Zájemci o inzerci se mohou obracet na e-mailovou adresu petra.teichmannova@obecolbramice.cz, 

nebo na telefonním čísle obecního úřadu 556 420 676.  

Platný ceník komerční inzerce najdete na webových stránkách obce v sekci Zpravodaj.  

Soukromá blahopřání, poděkování či vzpomínky poskytujeme jako službu občanům zdarma. 

 

mailto:petra.teichmannova@obecolbramice.cz
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MUŽI – MISTŘI! 414 DNÍ BEZ PORÁŽKY! ALE TY PENALTY… 

 
Letos muži postoupili!  

Ten postup si zasloužili.  

Vydatně ho oslavili. 

Po sobě pak uklidili… 

 

Však nebyla to snadná cesta. 

Propocená byla mikina i vesta. 

Au, už to bolí, bolí celé tělo! 

Máme hřejivky, chladivky… 

masírovat by se mělo. 

Au, bolí taky hlava! 

Že by životospráva? 

 

Naše ženy, milenky i děti, 

všichni ve velké míře, 

zatli zuby…taky pěsti, 

s námi trpěli jak zvíře! 

 

Třetí třída…soutěž už z jiného těsta, 

Štramberk, Příbor, Žilina…samá velkoměsta, 

…a pak Bílov, Bravantice, Zbyslavice, 

samé derby! Prales snad už nikdy více. 

 

Čtyři sta čtrnáct dnů bez porážky!  

To je naše vizitka!  

Dívat se však jenom zpátky, to by byla 

chybička. 

Jdeme stále čelem. Soupeře melem.  

Body máme, na penalty se… 

 

Bez porážky dlouho byli. 

Nosy trochu nahoru. 

Její hořkost okusili. 

Ztratili jsme pokoru! 

 

Zamysli se fotbalisto,  

kde na hřišti je Tvoje místo. 

Zima začíná se blížit, 

po zemi se budeš plížit. 

 

Zatni zuby, nekecej! 

Klidně trénink vynechej. 

To pak problém můžeš míti,  

v sestavě nemusíš býti! 

 

Ty to zvládněš, já Ti věřím! 

Nevzdávej to předem! 

Stopky? Nevšímej, časy měřím. 

Připrav, pozor, jedem! 

 

Dodatečně se omlouváme občanům v okolí 

hřiště za rušení nočního klidu jednoho teplého 

vlahého červnového večera pokřikem        

„ŠUP HO TAM“… (míč do brány…pozn. 

red.). Děkujeme za pochopení. 

 

 

 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty - 

1 Bludovice  14 12 0 2 39:19 34 2 0 

2 Sedlnice  14 11 0 3 48:31 34 0 1 

3 Příbor  14 9 0 5 46:25 29 0 2 

4 Štramberk  14 9 0 5 46:30 27 1 1 

5 Zbyslavice  14 9 0 5 40:40 24 3 0 

6 Olbramice  14 7 0 7 31:23 23 2 4 

7 Žilina  14 6 0 8 44:33 19 1 2 

8 Bartošovice  14 6 0 8 28:41 18 1 1 

9 Vražné  14 5 0 9 30:48 16 0 1 

10 Petřvald B  13 5 0 8 26:32 15 1 1 

11 Mořkov B  13 6 0 7 25:33 15 4 1 

12 Ženklava  14 4 0 10 27:37 14 0 2 

13 Bravantice  14 5 0 9 28:43 13 3 1 

14 Bílov  14 3 0 11 26:49 10 2 3 
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SPORT V OBCI – BĚŽECKÝ KLUB TJ OLBRAMICE 

 
Vítězíme? Vítězíme! 

 

Ano, vážení přátelé, spoluobčané. Běžecký klub stále žije. A nejen, že žije, on dýchá, pulzuje životem, 

on běhá! 

Ale vezměme to pěkně popořádku. Říkali jsme si, že až budeme vyhrávat závody, měl by každý vědět, 

odkud jsme. Hádáte správně … běžecký klub nyní běhá v krásných trikách s logem obce. Dnes už to 

není jen tak nějaké anonymní běhání, dnes už reprezentujeme sebe, klub i obec.  

Oblékli jsme trika a výsledky se záhy dostavily. První místo smíšené štafety v Jistebníku, páté místo 

štafety na velkém závodě se stovkami běžců Český běh žen (Lenka Dedková, Petra Bálková, Eva 

Horsinková, Jana Pannová). V jednotlivcích musím zmínit čtyřnásobnou momentálně kojící maminku 

Lenku Dedkovou, která svými výkony válcuje i podstatně mladší a ménědětné soupeřky (Lence           

i kojenci běhání viditelně prospívá). Petru Bálkovou, která se dokáže prosadit i v těch nejnáročnějších 

a nejlépe obsazených závodech (např. 3. místo v individuálním závodě Českého běhu žen) a hlavně 

Ondru Koktana, který vyrůstá v náš běžecký klenot – sbírá jednu medaili za druhou. Čekáme, kdy 

se ozvou z Vítkovic, ze Sparty či z Madridu s nějakou zajímavou nabídkou… 

Vrchol sezóny byl jasně dán – Craft Runfest Ostrava. Velký závod, kdy tisíce běžců soutěží                 

o umístění, dobrý pocit a pochvalu manželky (manžela) na tratích od 10 km po maraton. My jsme měli 

dvě želízka v ohni, štafetu v kategorii ženy a štafetu v kategorii mix (smíšená). Ano, vážení přátelé, 

spoluobčané. Tým BK Olbramice1 ve složení Vladimír Dedek, Petra Bálková, Lukáš Panna, Ondra 

Koktan, Lukáš Kovařík a Radim Horsinka štafetu mix na Runfest Ostrava VYHRÁL. Nebylo to bez 

zápletky. Na závod dorazil nejrychlejší člen týmu, Ondra Koktan, s takovými puchýři, že nedokázal 

v botách ani chodit, natož běhat. Žádný problém, sundal boty a závod odběhl bosý. Spousta běžců si 

zoufalstvím strhávalo čelenky, když jim na dlažbě centra Ostravy ukazoval záda a bosá chodidla. 

Slavnostní vyhlášení proběhlo na Masarykově náměstí, propocená trika BK Olbramice jsme měli na 

sobě, ať každý ví, odkud jsme přišli.  

 
Přicházejí nové výzvy. Tým BK Olbramice ve složení Vladimír Dedek a Radim Horsinka dorazil      

do cíle Beskydské sedmičky. Vzhledem k psímu počasí to nebyl jen souboj se vzdáleností (naměřeno 

92 km), ale i s vůlí. Zúčastnili jsme se Vesnických her v disciplíně běh. Bohužel, díky dovoleným se 

nám nepodařilo postavit nejsilnější sestavu, ale i tak jsme skončili čtvrtí, za námi doběhly mimo jiné    

i týmy Klimkovic či Krásného Pole.  

Á, málem bych zapomněl. V srpnu jsme uspořádali s podporou obce Olbramice třetí ročník 

mezinárodního závodu Běh Olbramicemi, bohužel letos opět bez zahraniční účasti. Na trasy v délce    

4 a 16 km se vydalo 81 závodníků. Stále větší oblibu si získává trať na 16 km v kategorii Nordic 

Walking. Neváhejte a přijďte se s námi zase v srpnu projít po krásném okolí naší obce (na 10. km bývá 

občerstvení). Organizace závodů v takovém rozsahu je věc nelehká, chtěl bych tímto poděkovat všem, 

kteří s ní nezištně pomáhali. 



 9 

V září jsme společně se základní školou a Slunečnicí uspořádali Běh pro Natálku. Naši běžci rozběhali 

ostatní kamarády a ti, kteří neběželi, pomáhali s organizací. I díky nim se vybralo více než 50 000 

korun. 

Běžecký klub žije, běhá, vítězí. Na konci roku proběhne 3. ročník zimního závodu Štafetový běh 

Olbramicemi. Běží se v Olbramicích na hřišti, štafety 3x400 metrů. Vytvořte tříčlennou štafetu a 

přijďte, 400 m uběhne každý. Vždyť vítězí každý. 

Radim Horsinka 
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI – SLUNEČNICE OLBRAMICE z.s. 

 
Co se děje ve Slunečnici? 

V červnu jsme se společně se základní školou a milými spoluobčany z ulice Zahumení podíleli na 

uspořádání druhé Olbramické pouti. Pouť probíhala na části ulice Zahumení a sousedé si pro nás 

nachystali výborné občerstvení – koláčky, slivovičku, limonádu,… Slunečnice udělala vaječinku a 

čepovala pivečko. Kdo si chtěl zasportovat, mohl si vyzkoušet trampolínu, jízdu na koních, chůdy 

nebo třeba přeskoky přes švihadlo. Děti si mohly vyrobit mýdla, medaile, přáníčka, malovat, … Na 

horním konci ulice je pak čekal řetízkový kolotoč a dětská farma, kde si děti mohly nejen prohlédnout 

zvířata, ale také vyzkoušet hrabání trávy, slalom s kolečky, ... 

 
 

V září došlo k výměně vedení Slunečnice. Děkujeme moc Františku Vaňkovi za dosavadní vedení a 

snad udržíme nastavenou laťku stejně vysoko. Na jeho místo jsem nastoupila já, Lenka Dedková, a 

občas se nestíhám divit, co všechno František musel zvládnout. 

  

O prázdninách jsme pro vás spoluorganizovali Den obce a na první zářiové dny naplánovali letní kino. 

To nám z důvodu špatného počasí nevyšlo, ale vynahradíme si to na rozsvěcování vánočního stromu. 

Slunečnice se nejen podílí na mnoha akcích, které se v Olbramicích konají, ale také finančně přispívá 

na nákup dárečků pro děti, výtvarných potřeb, … 

 

Pustili jsme se do organizování mnoha akcí a hned 15. září jsme uspořádali společně s běžeckým 

klubem Olbramice a základní školou Olbramice Běh pro Natálku, která navštěvuje naši mateřskou 

školku a potřebuje nový vozíček. Zaplnili jsme celé hřiště 

a děti i dospělí běhali, co jim síly stačily. No, a protože 

jsou Olbramice plné skvělých a hodných lidí, podařilo se 

nám vybrat 31 758 korun. Jako další sponzor se k nám 

přidalo Ostravské derby, které svou akcí #pivopomaha 

přispělo dvaceti tisíci a navíc nám běh krásně obarvili 

duhovými barvami. Celkem jsme tedy vybrali 51 758 

korun, které jsme předali mamince Natálky, Kláře 

Sochorkové, a Natálka se už těší na nový vozíček.  

 

21. října jsme se vydali do Zoo Lešná. Protože byl o tento 

výlet velký zájem, vypravili jsme dva plné autobusy. 

Ráno se vyjíždělo už v 8 hodin a už v autobuse bylo 

vidět, že se výlet povede. Děti i dospělí se dobře bavili, 

sluníčko se nám nakonec taky ukázalo a výlet jsme si 

společně užili. Zoologická zahrada byla skoro prázdná, 

zvířata se vzorně předváděla ve svých výbězích a tak 

jsme všechno dobře viděli. Protože jsme na zoologickou 

měli celý den, mohli jsme si prohlédnout také zámeček. 
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Cestou domů bylo v autobuse vidět, že výlet zmohl nejen děti, ale také rodiče a prarodiče. Už se na 

vás těšíme na dalším společném výletě – tentokrát naplánujeme výšlap do hor. 

 
Další plánovanou akcí 

je rozsvícení vánočního 

stromu, který pořádáme 

opět ve spolupráci se 

základní školou a 

zastupiteli obce a který 

letos pojmeme trochu 

netradičně. Těšit se 

můžete na koncert 

v kostele, živý betlém, 

prodej adventních 

věnců anebo letní kino 

v zimě.  

V novém roce chystáme 

se základní školou a 

běžeckým klubem 

dětský maškarní ples a 

následný taneční 

večírek, na který vás už 

teď srdečně zveme. 

Budeme se na vás těšit 

20. ledna 2018.  
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI –  HASIČI 

 
JSDH Olbramice - Celkem dvanáct hasičských jednotek se v noci z pátku 25. srpna 2017 na sobotu 

podílelo na hašení skladu slámy na mléčné farmě v Janovicích. Plameny, které kromě uskladněné 

slámy pohltily i nakladač a zničily konstrukci objektu, napáchaly škodu za 1,5 milionu korun. 

Operační středisko bylo o požáru informováno jedenáct minut před půl osmou večer. Na místo bylo 

postupně vysláno dvanáct hasičských jednotek – pět profesionálních a sedm dobrovolných. Naše 

jednotka vyjela na místo události v počtu pěti hasičů. Pod velením Ondřeje Bulavy se zásahu 

zúčastnili Ondřej Kubíček, Petr Nohel st., Jaromir Horsinka a Martin Forro. 

Už při příjezdu prvních jednotek na místo události byl celý objekt zasažen plameny v plném rozsahu. 

V bezprostřední blízkosti bylo ustájeno 400 krav, hasiči se tedy primárně zaměřili především na to, 

aby zabránili rozšíření směrem ke zvířatům. Toto bylo i jedním z úkolů Olbramických hasičů – 

jednotky použily mimo jiné i přetlakové ventilátory, kterými odháněli kouř směřující ke skotu. 

Celkem bylo na hašení nasazeno pět vodních proudů. Dva nakladače vyvážely hořící slámu mimo 

objekt. Tam ji hasiči postupně rozhrabávali a prolévali vodou. Tu brali nejen z požární nádrže v areálu, 

ale také ze dvou odběrných míst - jedno z nich bylo zřízeno i u nás v Olbramicích. 

Požár se podařilo lokalizovat pět minut před půlnocí, úplně zlikvidován byl až v ranních hodinách. 

Po náročném zásahu čekalo všechny členy jednotky ještě náročnější odpoledne – účast na vystoupení  

a organizaci Dne obce. 

 
 

Mladí hasiči - Letošní sezónu jsme zakončili celkem krásným umístěním v lize Floriánek cup. Dali 

jsme si před sezónou cíl skončit do desátého místa a to se nám povedlo doslova. V posledním kole nás 

předběhl o jeden bod Bílovec a vzal nám tak deváté místo, které jsme si delší dobu hájili. 

V neligových soutěžích se nám také docela dařilo a rozšířili jsme tak sbírku pohárů umístěných 

v hasičárně. Za letošní sezónu je to celkem 4 kousky. Bohužel pro některé ml. hasiče to byl poslední 

ročník v kategorii mladších žáků, v příštím roce budou již reprezentovat jako starší žáci. Zkoušeli jsme 

tuto sestavu již na konci letošní sezóny. Velice nás překvapilo družstvo starších žáků svými dobrými 

výsledky. Nutno podotknout, že to nebylo ani jedno N, tedy nedokončeny útok. Jejich průměrné 

pořadí bylo kolem šestého místa. Zúčastnili se skoro všech podzimních soutěží. Přechodem dětí        

do starších žáků družstvo mladších žáků doplníme našimi benjamínky.  

Co se „technického“ zázemí týče, samozřejmě nás čeká údržba a opravy vybavení. Také musíme 

doplnit dresy a to hlavně pro starší žáky. Na přání našich mladých hasičů budou s jejich jmény. A už 

se těšíme na další sezónu a ligu Floriánek cup 2018. 

Sezónu jsme zakončili velice příjemným přátelským posezením s dětmi, rodiči a dalšími přáteli 

hasičského sportu. Pan starosta Ing. Bárta u této příležitosti děti ocenil za jejich výkony pochvalným 

slovem, diplomy a sladkou odměnou. 

V tomto předvánočním čase nás ještě čeká exkurze u profesionálních hasičů v Porubě a již tradičně do 

Olbramic přivezeme Betlémské světlo. Letos jej skauti budou po republice rozvážet dne 17. 12. 2017, 

do našeho kostela jej přivezeme v neděli 17.12. po mši svaté kolem 11:30 h. 

Za celé SDH Olbramice přejeme všem krásné a klidné prožití svátků vánočních, mnoho radosti 

a zdraví v roce 2018. Našim mladým hasičům přejme mnoho úspěchů v sezóně 2018. 

Za SDH Olbramice Gabriela a Martin Forrovi 
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STŘÍPKY Z HISTORIE OBCE 

 
Bylo – nebylo, dávno tomu, kdy se ve knihách zemských objevila první zmínka  

o Olbramicích. Do roku 1377 byly v držení jistého Ješka z Bítova, škoda, je to jen shoda jmen, Ješek 

byla zdrobnělina jména Jan, kterému byly toho roku odňaty při rozdílení Opavska a Olbramice 

připadly vévodům Přemkovi a Václavovi, což byla moravská větev Přemyslovců. Letos jsme si tedy 

připomínali 640. výročí od prvního písemného záznamu, a proto jsem si zjišťovala různé informace a 

historické souvislosti.  

 

V dnešních střípcích bych se ráda věnovala názvu obce. Podle slovníku L. Hosáka a R. Šrámka 

„Místní jména na Moravě a ve Slezsku“ jsou se jménem Olbramice spojeny 3 vesnice. Jako první jsou 

zmíněny Olbramice u Vilémova nedaleko Litovle, což je obec, se kterou máme již dlouhodobé a 

přátelské styky a navzájem jsme se již několikrát navštívili, druhou je pak naše obec a třetí je již 

zaniklá ves mezi Kladníky a Šišmou u Lipníku nad Bečvou. 

 

První zmínka neznamená, že by tu ves nebyla již dříve, znamená to jen, že s ní a tedy ani s jejími 

vlastníky či obyvateli nebyly žádné problémy a vše se dělo podle řádu  

a práva. Prvotní zmínku o naší obci bychom nalezli pod jménem Frowramdorf, všechny další doklady 

v následujících staletích již svědčí o české podobě názvu, a proto z jediného německého dokladu nelze 

soudit, že by ves byla původně německá. Jméno Olbramice skutečně vychází z osobního jména 

Olbram (což je počeštěná podoba původem německého jména Wolfram) a označovala ves Olbramiců, 

tedy lidí Olbramových. Až koncem 16. století se pro Olbramice objevuje německá obdoba  

a podoba názvu Wolmersdorf, která vychází z osobního jména Wolmer, jež je domáckou podobou 

jména Wolfram. Přeložíme-li toto jméno, jež je složeninou slov „vlk“ a „havran“, dostaneme celek, 

který se vykládá jako „vlčí havran“. 

 

Pro úplný přehled přikládám seznam názvů, jak se v minulých staletích objevovala v písemnostech 

oficiálních i soukromých: 

1377 = FROWRAMDORF, WOLFRAMISDORF 

Od r. 1413 = OLBRAMICE  (1413 – 1428 = občas uvedeny jako OLBRAMICZ) 

1464 = OLBAMYCZE 

1575 = OLBRAMIJCZE 

1591 – 1637 = WOLFELSDORF 

1687 = WOLFSDORF 

1720 – 1945 = WOLLMERSDORF 

1771 – 1847  = lidově = OBRANICE (1771 = uvedeny jako WOLMERSTORFFIUM) 

 

Olbramice mají od roku 1850 i svou osadu - Janovice. Janovice vznikly kolonizací již před rokem 

1677, kdy se o nich objevuje první zmínka, a to pod jménem nova villa JANOWITZ, kdy jsou vedeny 

jako součást bravantického panství, kam byly až do vzniku olbramické kuracie (farnosti) přifařeny. 

Nezjistila jsem, že by v průběhu věků došlo k nějaké změně názvu a jsou pojmenovány také podle 

osobního jména, tentokrát  Jan. 

 

A na závěr připojuji malou perličku nebo také návod k úvahám. V praslovanštině, tedy v jazyce, 

kterým se snad dorozumívali všichni staří Slované, znamenala předpona „Ol“ pivo nebo-li tehdy 

kvašený mírně alkoholický nápoj. Vzhledem k tomu, že mělo olbramické fojtství již od roku 1570 

oficiálně uděleno právo várečné, možná šla skutečná historie názvu obce trochu jiným směrem … 

Údaje zpracovala Bc. Lenka Ješková. S některými informacemi zde v článku uvedenými mi pomohl 

také PhDr. Pavel Štěpán, vedoucí oddělení onomastiky (nauky o jménech) Ústavu pro jazyk český. 
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VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY 2017 

 

 

V letošním ročníku Vesnických sportovních her 

jsme v silné konkurenci 10 vesnic a malých měst 

pod organizační taktovkou Jožky Budzela 

obsadili konečné 8. místo. Ano, pořád je co 

zlepšovat, takže cíl pro příští rok? Minimálně     

o jedno místo dopředu bychom chtěli poskočit, 

ještě více olbramických občanů do sportovních 

klání zapojit. Rádi přivítáme do našich řad 

plavce, běžce, cyklisty, fotbalisty, lukostřelce, 

hasiče, volejbalisty, nohejbalisty, badmintonisty 

či kuželkáře. Možná i na senoseč dojde  

Jste v některé z těchto disciplin dobří? Pak se 

nebojte přihlásit na obecním úřadu na e-mailu 

petra.teichmannova@obecolbramice.cz 

 

 

TJ OLBRAMICE FOTBAL – MLADŠÍ ŽÁCI 

 

A co ti naši nejmenší? Už nejsou nejmenší. Trochu nám povyrostli. A u některých čas puberty 

přichází. To se pak dospělí (zejména řidiči cestou na zápasy) dozví spoustu nových informací. Jednak 

si rozšíří zásobu cizích slov, jednak taky novinky z biologie (kapitola rozmnožování).    

Kádr je stabilizovaný. Abychom ho ale udrželi, a neztratili tak dlouhodobé opory týmy (Bárta – 

hostování Zbyslavice, Břežný, Hoš, Kovalík – narození 2006), museli jsme se přihlásit do kategorie 

mladších žáků (narození 2005 a později). Takové však nemáme. Navíc sedm plus jedna na půlku 

hřiště. Chudáci ti malí. Trošku víc si zaběhají. Ale co je nezabije, to je posílí!  

V tomto roce nemáme velké ambice (viz tabulka). Trošku nám utíká její čelo, ale šestnáct vstřelených 

branek a vyrovnané vystoupení s Jakubčovicemi a Mankovicemi jsou předzvěstí, že bychom nějaké 

body na jaře urvat mohli… 

A příští rok ty soupeře budeme drtit a drtit a drtit… 

 
…mladší žáci jsou připraveni zdolat sobě rovného soupeře (viz červený dres) 

 

mailto:petra.teichmannova@obecolbramice.cz


 15 

Tabulka – mladší žáci 

k. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Spálov 9 8 1 0 62:15 25 

2 Starý Jičín 9 6 2 1 64:21 20 

3 Děrné 8 6 1 1 35:15 19 

4 Kunín 8 4 2 2 52:18 14 

5 Jakubčovice 9 2 0 7 28:53 6 

6 Mankovice 9 2 0 7 16:66 6 

7 Olbramice 10 0 0 10 16:85 0 

 

TJ OLBRAMICE ODDÍL KOPANÉ – HISTORIE DO ROKU 1994 

 

Jak se začalo v Olbramicích kopat do balonu, aneb trocha historie od Jana Černého… 

 

Do roku 1974 reprezentoval Tělovýchovnou jednotu v Olbramicích v mistrovských soutěžích pouze 

oddíl ledního hokeje. Měl v obci velkou tradici, široké zázemí a spoustu příznivců. Oddíl kopané v té 

době neexistoval a tak se při různých příležitostech konala pouze přátelská utkání s okolními 

vesnicemi, či zápasy ženatí - svobodní.  

Protože mezi členy TJ byl o fotbal zájem, rozhodl se výbor pod vedením předsedy pana Štefana 

Rybárika založit i oddíl kopané. Ten přihlásili do mistrovských soutěží. Výbor pak měl za úkol zjistit, 

co vše je potřeba k přihlášení a fungování nově vzniklého oddílu. Koncem roku 1973 a na jaře 1974 

výbor zahájil organizační přípravu. Zajistil nezbytné finance a zaslal přihlášku do soutěžního ročníku 

1974 - 1975. Zájemcům začal vyřizovat registrační průkazy. O účast v oddílu kopané projevila zájem 

většina aktivních olbramických hokejistů. A někteří dosud neregistrovaní fotbalisté z Olbramic, kteří 

dosud provozovali fotbal pouze pro zábavu. Výbor pak  kontaktoval i Olbramické, kteří byli 

registrováni v jiných oddílech. A podařilo se je získat!. Ti pak patřili k oporám týmu a zanechali         

v historii oddílu kopané nesmazatelnou stopu (např. Jaroslav Kučera, Miroslav Wilczek, Pavel 

Žlebek). 

Protože v obci neexistovalo fotbalové hřiště, bylo dohodnuto s oddílem kopané Zbyslavic, že domácí 

zápasy budeme odehrávat na jejich hřišti. V srpnu 1974 zahájili naši fotbalisté soutěž prvním 

mistrovským zápasem. V Kujavách. Po výborném výkonu zvítězili 5:3! Mezi první střelce se za 

Olbramice zapsali M. Wilczek se 3 góly a J. Kučera se 2 góly.  Ale „první vyhrání z kapsy vyhání“.    

V dalších zápasech přibývaly body jen ojediněle. Zároveň jsme v tomto ročníku zaznamenali i první 

dvoucifernou porážku. Na starém hřišti v Děrném jsme za vytrvalého deště prohráli 12:2.  

Kroniku oddílu založil pan František Svoboda až o pár let později.  Proto nejsou soupiska ani další 

písemné podklady z té doby k dispozici. Do nového tisíciletí ji vedl svědomitě. A  tak pamětníci dali 

dohromady Olbramické hráče, kteří v zahajovacím ročníku za oddíl nastupovali: Š. Rybárik,              

L. Anlauf, D. Anlauf, Z. Šproch, K. Piškula, J.Vaněk, F. Vaněk, G. Bulava, P. Stareček, D. Kučera,    

J. Černý, M. Wilczek, J. Kučera, P. Žlebek. …a další. Ti všichni jsou nesmazatelně zapsáni v síni 

slávy Olbramického fotbalu.  

 

Peněz nebylo moc (spíš málo). Mužstvo mělo pouze 2 sady dresů. A trenýrky „značky“ OKR. Ty 

zajistil bezplatně tehdejší předseda. Aut taky v té době nebylo příliš. Mužstvo tak na zápasy vozili 

většinou samotní hráči ve značně přeobsazených vozech. Ti jim pak ze svých úspor přispívali            

na benzín. Fanoušci se většinou na zápasy dopravovali sami. O praní dresů, štulpen a trenýrek se 

obětavě starala zdarma po velmi dlouhou dobu manželka předsedy Anička Rybáriková. Stala se tak 

dvanáctým hráčem týmu. A že toho praní po zápasech na škváře nebylo málo. 

Pro další sezónu jsme se rozhodli změnit domácí hřiště. Dohodli jsme se s TJ Klimkovicemi. Jejich 

hřiště jsme užívali v letech 1975 až 1979. Oddíl se v těch letech potýkal s nedostatkem domácích 

hráčů. Tým sice postupně posilovali nadějní hráči jako např. F. Sopko, J. Vaněk, A. Fritsch,               

L. Pavlíček. Ale i přesto jsme mnohdy zápasy odehrávali v neúplném počtu hráčů. A odpovídaly tomu 
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i výsledky. Nedostatek hráčů byl často takový, že jsme náš tým doplňovali náhodnými kolemjdoucími. 

Nebo muži, kteří trávili zasloužený odpočinek v místním pohostinství a fotbal příliš nepreferovali. 

Výsledkem byly špatné výsledky, mizerná hra. A nejhorší výsledek našeho oddílu v historii. To jsme 

na domácím hřišti v Klimkovicích podlehli týmu Fulnek B nelichotivým 0:17. Krize se prohlubovala. 

Mistrovský ročník 1978 - 1979 tak skončil neúspěchem. Poslední místo, nula bodů, skóre 17:81.  

Hřiště v Klimkovicích nepřineslo očekávané výsledky. Proto se výbor rozhodl pro návrat                   

do Zbyslavic. Tam jsme domácí zápasy hrávali až do roku 1991. Protože se nedařilo mužstvo vhodně 

doplňovat domácími adepty, museli jsme kontaktovat hráče nejenom z blízkého okolí Olbramic, ale     

i z nedaleké Ostravy. S legionáři jsme měli dobré zkušenosti. Hráči jako M. Michl, O. Ďurďa,            

S. Heinz se osvědčili. Proto jsme v získávání hráčů z okolí pokračovali. Postupně se nám do týmu 

podařilo zabudovat i  budoucí dlouholeté opory. Bratry Pospíšilovy, M. Šindlera, I. Mozgu, Ĺ. Gierce, 

P. Abraháma, i tehdejší trenéry Baníku Ostrava J. Gürtlera a P. Šturce. Tým se postupně stabilizoval. 

A na výsledcích to bylo znát. V letech 1987 a 1988 jsme již v soutěži končili v horní polovině tabulky. 

O postup jsme tehdy bojovali s mužstvy Jakubčovic, Bílovce, Tísku a jinými favority soutěže. 

V materiální i ekonomických podmínkách byly už tehdy tyto mužstva na daleko vyšší úrovni. 

V ročníku 1989 – 1990 jsme poprvé v historii slavili postup do vyšší soutěže. A to na úkor silného 

Tísku! Ten jsme v posledním zápase jarní části porazili po dramatickém průběhu ve Zbyslavicích 4:2! 

Přesně tolik, kolik jsme k postupu potřebovali. Kladem tohoto úspěšného období bylo i to,  že             

v Olbramicích nám dorůstali noví mladí nadějní hráči. F. Vaněk, M. Šproch, J. Konarski,                    

J. Teichmann, R. Anlauf, Petr Rybárik, Pavel Rybárik, J. Rybárik, L. Eltner, P. Bajgar a řada dalších. 

V letech 1991 až podzim 1993 jsme domácí zápasy odehrávali opět na hřišti v Klimkovicích. Tento 

azyl byl však již přechodný, protože se po dlouholetém úsilí podařila velká věc. Výboru TJ pod 

vedením fotbalového zapálence Štefana Rybárika se podařilo vedení obce přesvědčit o nutnosti 

výstavby vlastního fotbalového hřiště. Dlouho se hledalo vhodné místo. Uvažovalo se mimo jiné         

i o tom, že by se využila plocha bývalého zimního stadionu. Bylo ale rozhodnuto vybudovat hřiště 

nové. Na nevyužité ploše u křižovatky. A jako zázemí prozatím využívat stávající hokejové šatny. Na 

jaře 1994 bylo nové hřiště již v takovém stavu, že na něm bylo možno hrát i soutěžní zápasy. Tak      

po dvaceti letech existence oddílu kopané měl tým poprvé pravé domácí zázemí.  

 

 
 

SPOLEK DŮCHODCŮ – ZÁJEZD 2017 OČIMA DANIELY BÁRTOVÉ 

Zastávka číslo 1 - Marlenka  

První zastávku jsme měli v Lískovci, v továrně na výrobu medového dortu Marlenka podle 

staroarménské rodinné receptury. Ředitelem a zakladatelem společnosti je Gevorg Avetysian, který    

na Moravu přišel z Arménie a v době vzniku, v r. 2003,  měla jeho firma pouhé dva zaměstnance. 

Jméno Marlenka dort dostal na počest maminky a dcery majitele. Výrobna se dynamicky rozrůstala     
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s každým rokem. Medové dorty jsou vyráběny bez konzervačních přísad a syntetických barviv. 

Výrobní hala má unikátní plně automatickou výrobní linku o délce 80 m a je jediná svého druhu na 

světě. Za 1 hodinu vyrobí 1 000 ks dortů. Postupně docházelo k rozšíření sortimentu o další medové 

výrobky. Medově sladká exkurze byla velmi příjemná i díky tomu, že v úvodu nám v návštěvnickém 

centru byla podán ochutnávkový talířek s kouskem Marlenky dortu, kuličkou, roládou,  napolenkou, 

pachlavou a snackem. Dát některé z těch dobrot první cenu bylo nemožné, protože všechny chutnaly 

úžasně. K nim jme dostali i kávu Marlenku.  Po krátké přednášce a shlédnutí filmu o vzniku, začátcích 

v domáckých kuchyňských prostorách, ukázce rekordních produktů a zakázek, které putovaly            

do celého světa, jsme si mohli prohlédnout reálnou výrobu tohoto sladkého opojení. Díky 

prosklenému návštěvnickému koridoru jsme mohli vidět na obě výrobní haly s výrobními linkami. 

Výroba je převážně automatická, jen několik pár operací probíhalo ručně.  Že zde platí velmi přísné 

hygienické předpisy nám nebylo třeba ani zdůrazňovat. Když jsme pak ve vstupní hale viděli               

v zaskleném výklenku začátek podnikání v reálu (kamna, obrovský hrnec, polička s medem a ořechy), 

mohli jsme jen žasnout, jak obrovské výrobní impérium pan Avetysian vybudoval za několik málo let. 

No  a samozřejmě by se návštěva medové továrny neobešla bez nákupu. Každý jsme si domů medové 

pochoutky odvezl. 

 
 

Zastávka číslo 2 - Muzeum v Kopané 

Po návštěvě Marlenky jsme odjeli do vesničky Kopaná ve Frenštátě pod Radhoštěm. Tato zastávka 

byla překvapením a překvapení se povedlo. Na půdě staré školy, v dnešním malém muzeu je k vidění 

unikátní forma na odlití sochy pohanského boha Radegasta, jejíž originál stojí ve vestibulu frenštátské 

radnice a replika stojí na Pustevnách. Frenštát pod Radhoštěm získal tuto formu od Muzea Valašsko. 

Perličkou je , že forma ležela dlouhé roky ve skladu civilní obrany, tak se městské kulturní středisko 

rozhodlo, že ji dají místnímu Spolku důchodců. Tento spolek mimo jiné ve škole vybudoval                 

i muzeum, ve kterém jsme obdivovali krásné obrazy, staré unikátní fotografie, různé vyšívané ubrusy, 

části krojů, aj. Ocenili jsme i starý papírový betlém v letním podání. V kraji působil valašský 

výtvarník Josef Štefek, jehož malovaný kalendář  byl úžasný. To, že se našlo pár dobrovolníků, kteří 

nápad zřídit tak roztomilé mini-muzeum zrealizovali, jsme ocenili i do jejich knihy návštěv. Stačí tak 

málo a krásný projekt, který potěší duši, je na světě.  

Zastávka číslo 3 - Šmajstrlův pohankový mlýn v Kopané 

Další zastávkou našeho výletu byl rodinný pohankový mlýn pana Zdeňka Šmajstrly. Mlýn se také 

nachází na Kopané. Unikátní je to, že pohanku loupou stejným mechanickým způsobem už od r. 1861. 

Díky tomu nejsou znehodnocovány vitamíny. Z hygienických důvodů jsme nemohli jít do výrobny, 

takže jsme si vyslechli poutavý výklad sympatické mlynářky o historii mlýna a o všech produktech, 

které se zde vyrábějí. Mlynářka nám také promítla film, který nás zasvětil do zpracování pohanky      

ve mlýně prakticky na starých mlýnských kamenech, které se dochovaly. Vůbec by nás nenapadlo, že 

pohanku přivezli do Evropy Tataři. Pak jsme si zase stejně jako v Marlence nakoupili, protože nákupy 

prostě k výletům patří. Líbil se mi přístup Petry, maskota našich důchodcovských výletů. Zatímco my 

všichni jsme k autobusu tahali plné igelitky produktů z pohanky s vidinou zlepšení zdraví a zbavení se 

všech možných neduhů, Petra si nesla v jedné ruce pohankovou kaši, v druhé láhev vína. Věř a víra 

tvá tě uzdraví. 
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Zastávka číslo 4 - Valašská rychta 

V restauraci v tradičním valašském stylu, která  se nachází v krásném prostředí Beskyd ve Frenštátě 

pod Radhoštěm, měli pro nás zajištěný oběd. Vaří zde dobře, všichni jsme si moc pochutnali.   

 
 

Zastávka číslo 5 - Pustevny 

Pak jsme vyjeli nahoru na Pustevny. Ty byly nezvykle liduprázdné a před návštěvníky zavřené. Počasí 

také moc nepřálo, a po krátké procházce, kdy někteří z nás stihli pořádně promrznout,  jsme hledali 

útulné a teplé místo vhodné pro kávový dýchánek, který jsme nutně potřebovali. Protože ale byly 

všechny dveře, které jsme zkoušeli,  zavřené, aspoň  jsme zkontrolovali, jak pokračuje obnova 

vyhořelé chaty Libušín, prohlédli jsme si  novou stanici lanovky s restaurací s velkolepým 

panoramatickým pohledem do okolí, a alou - rychle do tepla autobusu. 

 
 

Zastávka číslo 6 - Eroplán 

Sjeli jsme dolů k Aeroplánu, kde jsme si poseděli v příjemném prostředí při kávě a vínku a někteří      

z nás výlet završili obrovským zmrzlinovým pohárem. Ač to nebylo předem zajištěné,  a ač dvě 

servírky byly z našeho vpádu tak překvapené, že se  zdálo, že z posezení sejde, nakonec  nápor 

dokonale zvládly. Byly šikovné, usměvavé a nám bylo moc dobře. Poděkování i pochvalu si při našem 

odchodu opravdu zasloužily, hlavně po tom, kdy nás v jedné restauraci, ve které skutečně "nestáli       

o zákazníka"  odmítli obsloužit.   

Domů jsme přijeli kolem devíti večer...Sláva nazdar výletu a ahoj někdy příště! 
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