
Zprávy z činnosti TJ Sokolu Olbramice 

 

Vážení spoluobčané! 
Vážení příznivci OLBRAMICKÉ KOPANÉ! 
 
Protože jsem opět dostal důvěru, za kterou děkuji, rád 
bych vás informoval o průběhu přípravy fotbalistů 
Sokolu Olbramice. 
Poté, co mě moje žena v létě poslala do hospody, 
abych si našel v novém bydlišti nové kamarády a 
neseděl jen doma s rodinou, a já se stal trenérem (a 
našel si v novém bydlišti nové kamarády), se situace 
podstatně změnila… Zatím ale stále mužstvo Sokolu 
Olbramice trénuji. 
Mužstvo po úspěšném podzimu neponechalo nic 
náhodě a vstoupilo do přípravy již 11. ledna. Po 
Vánocích zlehka. V tělocvičně v Bílovci. Fotbálek. 
Účast hráčů luxusní. Kdo by si nešel čutnout fotbálek 
v teplíčku. Od února jsme přidali druhou fázi. Doma 
v Olbramicích. Venku. Kdo by si nešel zaběhat a 
zahrát fotbálek v mrazu, dešti či sněžení… Naštěstí 
se našli i tací, a já tam nebyl úplně sám. No a pak 
mezifáze – soustředění. Víkendové. Celkem náročné. 
Fyzicky, orientačně i psychologicky… Pracovali 

jsme zejména na rozvoji morálně volních vlastností a 
řešení krizových situací. Těch se objevuje v zápase 
víc než dost. V 6 budíček, ve 22 večerka. Nebylo 
volné chvilky. Jak jsme se těšili domů.  

Zahráli jsme několik přípravných zápasů. Výsledky 
dnes už nejsou podstatné. Ale nic moc. Po úspěšném 

podzimu budujeme nové mužstvo. Opustily nás 
podzimní opory. Aleš Vaněk ze zdravotních důvodů. 
„Savi“ (Jirka Teichmann) zůstal v Klimkovicích a 
hraje v základní sestavě. Kuba Šablatura stejně. Petr 
Šorf se vážně zranil při prvním tréninku. Naštěstí se 
postupně dává dohromady. Pak tu máte dva čerstvé 
„ženáče“. Blahopřejeme! Snad nebude pokles formy 
tak výrazný. Naštěstí přišli noví mladí hráči. Ti jsou 
učenliví. Mají potenciál. Chtějí hrát, ale chce to čas. 
A trpělivost. Oboustrannou. 
A přišly mistráky. Všichni napnutí a plní očekávání. 
Jak si vítěz podzimu povede na jaře?  
Doma Kujavy. 1:1. Remízu jsme zachránili 
v samotném závěru. Z pokutového kopu. Jedeme ven 
stále optimismem a sebevědomím nabyti na 
předposlední Vrchy. Porážka 1:2! Celkem 
překvapení. Kdo si vsadil, vydělal. A zase gól jen 
z pokutového kopu v samotném závěru. Čeká nás 
zápas o průběžné první místo. Čeká nás Děrné. Je 
nutné udělat změny v sestavě. Zatím klíčové utkání 
jsme zvládli. Vítězství 3:2 bylo zasloužené. V prvním 
poločase jsme Děrné herně přehrávali rozdílem třídy 
(2:0). Ve druhé půli jsme podvědomě ucítili strach o 
výsledek. Nicméně štěstí a morálně volní vlastnosti 
byly na naší straně. Těžkých zápasů nebude nikdy 
dost. A díky za ně... 
…a Odry „B“. Zápas v Odrách byl do této chvíle 
nejtěžší. Hrálo se o první místo! Soupeř neponechal 
nic náhodě, a na nás se připravil velice zodpovědně. 
Povolal i posily z „áčka“. Naše taktika slavila úspěch 
jen dočasně. Na největším hřišti nejen v kraji jsme 
měli problém zejména s prostorovou orientací. Nad 
vodou nás držela zejména jednička v bráně - Katy. 
Přesto jsme měli několik „brejků“, bohužel bez 
gólového efektu. 0:1 po poločase bylo přesto 
nadějným. Zvlášť, když vystřídal Honza Homola a 
ihned z první své akce vstřelil svůj první gól. 
Vyrovnáno! Síly však na Oderském „letišti“ ubývaly 
a soupeř nás dostával pod tlak. Na vítězství jsme 



přesto tajně mysleli. Chceme prostě vyhrávat! No 
tentokrát to nevyšlo. Byli fakt dobří. 
Jako fotbalisti nežijeme jen tím „blbým“ fotbalem. 
Žijeme i kulturou. Společenské akce nejsou pro 
fotbalisty neznámou. Ples jen potvrdil zájem Sokolu 
nabídnout občanům společenské vyžití. V rámci 
víkendové brigády jsme opravili již technicky i 
esteticky nevyhovující zábranu za jižní brankou. Pro 
děti nabízíme sportovní kroužek fotbalu. Ten vedou 
ve spolupráci s trenérem nejlepší hráči Sokolu 
Olbramice.  

Vrcholem letních měsíců by mělo být „Sportovní 
odpoledne nejen pro děti“, které nejen pro děti 
připraví nejen fotbalisti.  
16. června 2012 od 13 hodin na fotbalovém hřišti 
se na vás všechny moc těšíme!!! Čeká nás turnaj 
v malé kopané pro děti ve věku 6 – 15 let + jejich 
rodiče, soutěže, ceny, občerstvení, doprovodný 
program… Od 16:30 pak proběhne zápas mezi 
„starými pány“ a současným týmem Olbramic. Akci 
podporuje obec Olbramice!  

Radim Břežný – trenér 
 

Sbor dobrovolných hasičů  
Vážení spoluobčané, rád bych Vás v následujících 
řádcích seznámil s děním v našem Sboru 
dobrovolných hasičů Olbramice. Jelikož mnozí z vás 
jsou součástí našeho sboru a s 62 členy jsme 
nejpočetnější složkou obce, věřím, že si tyto 
informace zasloužíte. 

Po zvolení starostou našeho sboru jsem byl 
mnohokrát dotazován, jakou cestou se bude naše 
organizace v dalších letech ubírat. Nyní tedy 
odpovídám, že žádné překotné změny nás nečekají, i 
když bychom rádi rozšířili náš společenský význam i 
členskou základnu. V letošním roce budeme opět 
pořádat letní karneval s kapelou REZON, který při 
dobrém počasí mívá velký úspěch. Dále jsme si pro 
Vás připravili recesní sportovní odpoledne, na kterém 
si přihlášené týmy zasoutěží o ceny v dosti 
netradičních disciplínách. Jistě budeme podporovat i 
další akce, které přímo nepořádáme, jakou je 
například Bartolomějská pouť. V letošním roce 
bychom rádi uspořádali taneční kurz, který určitě 
může povznést kulturní život v obci. Věřím, že bude 
mít velký úspěch napříč všemi věkovými 
kategoriemi. Na všechny tyto akce Vás srdečně zvu. 

Již v úvodu jsem zmínil, že náš sbor má 62 členů a to 
určitě není málo. Sám si ovšem uvědomuji, že pro 

utužení naší více než 112ti leté tradice je nutné 
členskou základnu posílit. Rovněž je zarážející, že 
poslední nový člen se přihlásil před čtyřmi lety. Může 
to být spojeno s tím, že mnozí z Vás neví, co od 
členství ve sboru očekávat… Především bychom měli 
být věrni svému názvu a starat se o požární 
bezpečnost. Někdo z Vás by se mohl stát naším 
novým preventistou požární ochrany. Fyzicky zdatný 
jedinec by mohl posílit naše soutěžní družstvo 
v krásném požárním sportu. Zapáleného jedince jistě 
neodmítne ani naše spřízněná zásahová jednotka 
požární ochrany. I když se ale neřadíte do žádné 
z výše uvedených skupin, můžete se chtít podílet na 
kulturním životě v obci, na pořádání společenských 
akcí apod. I takové členy rádi přijmeme. Neváhejte 
nás tedy s jakýmkoliv dotazem kontaktovat.  

Na závěr Vám děkuji za přečtení tohoto článku a ať 
se rozhodnete připojit k našemu sboru nebo nikoliv, 
chtěl bych Vás požádat o co největší účast na všech 
akcích v obci, protože jen tak se poznáme, vylepšíme 
vzájemné vztahy i společenskou kulturu obce. A to si 
Olbramice jistě zaslouží.  

Za SDH Olbramice Jaromír Horsinka - starosta SDH 

e-mail: j.horsinka@klikni.cz, tel: 723 738 617 
             m.bilkova@sanklim.cz,  tel: 739 357 429 



 

Na podzim loňského roku jsme se rozhodli, že se také 
pokusíme získávat finanční prostředky pro náš klub 
z různých nadací, proto jsme si vytvořili Stanovy 
občanského sdružení s názvem Klub důchodců 
Olbramice, o. s. a zaslali je na Ministerstvo vnitra 
k registraci. Podařilo se, registrace byla provedena 
s datem 10. 1. 2012.  
 

Se zpracovaným projektem s názvem Senioři nejen 
sobě aneb Recept na aktivní stáří, jsme bohužel 
neúspěšně žádali o příspěvek z Nadace OKD. Proto 
jsme celou žádost znovu přepracovali a zaslali na 
Nadační fond Kousek po kousku. Zda bude projekt 
tentokrát podpořen grantovou komisí, a my budeme 
moci všechny níže uvedené naplánované aktivity 
uskutečnit, se dozvíme v měsíci červnu 2012. 
 

Cílem projektu je vytvoření celoročního programu, 
který nabídne prostřednictvím pestré škály kulturních 
i jiných akcí nejen příležitost k osobním setkáním, ale 
také bude kousek po kousku budovat díky tematicky 
zaměřeným aktivitám kvalitnější, zajímavější 

a aktivnější život nejen seniorů v obci Olbramice 
a okolí, a tím přispěje k dlouhodobému cíli odbourat 
mýtus, že stáří je nemoc.  
Realizací projektu chceme vyzdvihnout klub 
důchodců jako organizaci, prostřednictvím které se 
budou senioři těšit na společná setkání, nabídnout 
bohatší kulturní a společenský život formou 
společných setkání při různých pracovních dílnách, 
besedách i odborných seminářích, turistických 
pochodech a zájezdech ať už po okolí nebo do 
divadla. V těchto aktivitách, které povedou k oživení 
kulturního dění v obci chceme pokračovat i v dalším 
období.  
Lze si jen přát, abychom v aktivitách, které 
nastartujeme v průběhu „našeho“ Roku seniorů, 
mohli pokračovat i v dalších letech. Věříme, že jen 
cílevědomá a dlouhodobá činnost v této oblasti se 
nakonec projeví v kvalitativním přijímání starších 
a starých lidí. Víme, že vytvořit přátelskou 
společnost pro každý věk není snadné, ale je to 
možné, a proto se o tohle chceme alespoň pokusit. 

za Klub důchodců Olbramice – Regína Vřeská  

Klub důchodců Olbramice, o. s.  

Termín akce - 
předpoklad 

Název plánované aktivity 

Červenec – srpen 2012 Zájezd s vnoučaty do ZOO 
Ostrava 

Září 2012 Setkání seniorů 
s komisařem z Krajského 
ředitelství policie MSK - 
přednáška 

Září 2012 Člověče, nezlob se – soutěž 
Září – říjen 2012 Jednodenní zájezd 

Valašského Meziříčí a okolí 
- zájezd 

Říjen – listopad 2012 Návštěva ostravského 
divadla - zájezd 

Listopad 2012 Výroba adventních věnců a 
ostatních ozdob – kreativní 
dílny 

Únor 2013 Koncert dechové nebo 
cimbálové hudby  - 
společenská akce 

Březen 2013 Výroba velikonočních 
ozdob -  velikonoční 
pracovní dílna 

Duben 2013 Návštěva ostravského 
divadla - zájezd 

Květen 2013 Smažení svatodušní 
vaječiny – společná 
kulturní a sportovní akce 

Květen – červen 2013 Prohlídka Národní kulturní 
památky Důl Hlubina 
koksovna a vysoké pece 
Vítkovických železáren - 
Dolní oblasti Vítkovice, 
Landek Park, prohlídka 
vysoké pece č. 1 – zájezd 

Měsíc 2012 JUBILANTI  Věk 

Březen 

Teichmannová Marie 65 
Roubalová Dáša 60 
Čáň Ludvík 65 
Piškulová Danuše 60 
Kavik Jan 60 

Duben Roubal Ivo 65 

Květen 
Hurník Pavel 65 

Vlach Jaroslav 70 

Červen Piškula Karel 65 

Červenec 
Kuba Oldřich 60 
Langrová Ludmila 70 

Bílek Stanislav 75 

Srpen 
Novák Leopold 60 
Stareček Jiří 60 

Teichmanová Mária 70 

Září 
Horsinka Jaromír 60 

Strašík Štefan 60 

Říjen Říman Milan 60 

Listopad 
Smolík Vladimír 75 
Chlebovská Věra 85 

Vaněk Alois 75 

Prosinec 

Miencilová Jiřina 60 
Langer Zdeněk 70 

Fritsch Arnošt 70 



MEK BÍLOVEC 
 

O FOUS 
 

ODŘIVOUSŮV  FESTIVAL  OCHOTNICKÝCH  UMĚLECKÝCH  SOUBORŮ 
 

Pátek 1. 6. 2012, 17:00 hod.  
Rudolf Piskáček: opereta Perly panny Serafinky  

- Divadlo Pod věží (Štramberk)  - areál letního kina 
Pátek 8. 6. 2012, 17:00 hod.  

Manželské šarvátky - Barani (Těškovice) 
Pátek 15. 6. 2012, 17:00 hod.  

J. Shirley: detektivka Vražda sexem - Divadlo U Lípy  
(Ostrava - Zábřeh) 

Pátek 22. 6. 2012, 17:00 hod.  
Z. Kuchta: Bílá paní - Odřivous (Bílovec) 

Vstupné dobrovolné 
 

Odřivousovy slavnosti 2012 
Město Bílovec připravuje na sobotu 23. 6. 2012 velké soutěžní klání 4 družstev. V odpoledních hodinách se na 
Slezském náměstí v Bílovci utkají borci z Bílovce, Bítova, Studénky a Fulneka. 
Pro diváky je připravena atraktivní podívaná jak tato šestičlenná družstva zvládnou měření síly na siloměru, jak 
překonají trasu na týmových lyžích, jak jsou zruční a rychlí při jízdě na Segway. Mezi další soutěže bude patřit 
lidský stolní fotbal a soutěž ve stavění přepravek z plošiny.  
Pro návštěvníky akce je vedle podívané na soutěže připravena herní zóna, kde si budou moci sami na vlastní kůži 
atrakce vyzkoušet. Pro děti jsou navíc připraveny další atrakce. 
 
Odřivousovy slavnosti na Slezském náměstí v Bílovci budou zahájeny ve 13.00 hodin. Pro děti je připraven 
zábavný program Bonbóňoviny s Fešákem Pínem a Tóňou Bonbóňou. Ve večerních hodinách vystoupí Jan Budař 
se skupinou Eliščin Band, Markéta Konvičková se svou kapelou a Nightwish revival. Více najdete na 
www.bilovec.cz. 
 
Město Bílovec vás srdečně zve na Odřivousovy slavnosti 2012! Přijďte povzbudit borce z Bílovce, Bítova, 
Studénky a Fulneka! 
 


