
Občanské sdružení Slunečnice 
Garden party jsme uskutečnili 1. 6. 2012 jako oslavu Dne dětí 
s promítáním večerní hrané pohádky a spaním dětí ve škole. 
Akce se nesla v duchu slavnostní premiéry krátké pohádky, 
kterou pro děti, rodiče a veřejnost natočili a sehráli členové o. s. 
Slunečnice. Na školní zahradě vyzdobené lampiony, balonky 
probíhaly atrakce nejen pro děti, ale i pro dospělé. Během 
odpoledne proběhlo malování obličejů, vytváření zvířátek 
z balonků, focení dětí v dobových kostýmech, řada soutěží pro 
děti a ukázka v poskytování první pomoci s měřením tlaku 
a cholesterolu profesionálními zdravotníky z nemocnice v Bílovci. 
Vystoupil také harmonikář, který děti naučil novou písničku. Před 

samotným promítáním pohádky se za velkého zájmu dětí uskutečnila autogramiáda herců vystupujících v nově 
natočené pohádce. Akce nebyla zakončena jen slavnostní premiérou výše zmíněné pohádky. Následoval pak 
ještě noční turnaj rodičů ve volejbale a spaní dětí ve škole. Ráno nechyběl již tradiční bábovkový raut. 
 

Den plný sportu 
Dne 27. 9. 2012 jsme na školní zahradě uspořádali sportovní pětiboj nejen pro všechny žáky naší ZŠ Olbramice. 
V dopoledních hodinách se uskutečnily sportovní disciplíny pro žáky I. až V. ročníku. Je nutno podotknout, že bez 
důležité a odpovědné práci rozhodčích – učitelů školy, by akce nemohla fungovat. Zaslouží si velkou pochvalu. 
Vzhledem k nízkým venkovním teplotám jsme přehodnotili atletické disciplíny, takže nám zůstal jenom čtyřboj, 
ale ten se přesto celý odehrál venku na školní zahradě. A jaké byly discipliny? Děti soutěžily ve skoku do dálky, 
běhu, šplhu a zdolávání netradiční překážkové dráhy. Celé dopoledne bylo velmi  náročné a děti se opravdu 
snažily, aby se překonaly.         A měly proč, přichystali jsme pro ně hodnotné ceny i malé sladké potěšení. 
Odpoledne pak následovalo sportovní zápolení rodičů. Počasí se nám sice zhoršilo, ale všichni vydrželi 

a překonali i první dešťovou přeháňku. Sportovalo se až do večerních hodin a podařil se uskutečnit volejbalový 
a pinpogový turnaj a soutěž ve skoku do dálky. 
 
 

 

 

 
Děkujeme všem sportovcům za účast a těšíme se na další sportovní klání pořádané o.s. Slunečnice. 

Vaněk František, předseda občanského sdružení Slunečnice 
 



Zprávy ze školy       
Vážení příznivci naší školy,  
dovolte mi, abych touto cestou napsala a zhodnotila činnost ZŠ a MŠ Olbramice, seznámila Vás s některými 
aktivitami školy a nastínila, co nás ještě v tomto školním roce čeká. 

 Zahájení školní roku 2012/2013 
Každý školní rok začíná slavnostním zahájením. 
Tento rok nebyl výjimkou. A jak začal? Vše 
odstartovalo v 8 hodin ráno v našem školním 
divadélku, kde se postupně scházeli všichni školáci, 
kteří si toho měli po prázdninách hodně, co říct. 
Písničkou a malou hereckou inscenací prvňáky 
přivítali žáci 5. ročníku, kteří své nové spolužáky 
ihned zaúkolovali. K úkolům pak přidali papírovou 
slunečnici, kterou si každý žáček vysloužil zdárným 
splněním úkolků. Vyvrcholením uvítacího 
ceremoniálu byl průchod velkou papírovou 
slunečnicí do školy, následně i do nové třídy. 
Tentokrát ještě v doprovodu rodičů. S tímto školním 
rokem začal i pracovní poměr některých nových 
zaměstnanců. Do školy přišla nově paní 
vychovatelka Mgr. Markéta Sýkorová, do 3. ročníku 
nastoupila paní Mgr. Helena Čechová (bývalá paní vychovatelka) a na tělocvik jame přijali pana učitele 
Mgr. Radima Břežného.  Všem novým zaměstnancům přeji, aby se jim v naší krásné škole líbilo, a aby děti 
i rodiče byli s jejich výsledky práce spokojeni. 

 Výroční zpráva školy 
Každý školní rok je vždy hodnocen výroční zprávou školy, kterou můžete zhlédnout na webu www.zsolbramice.cz 
Vím, že ne všichni chtějí takovýto dokument dopodrobna číst, a tak bych vám ráda vyzvedla to, co by mohlo být 
pro vás zajímavé. 

Například:  

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
 

Ročník Počet 
žáků 

Prospělo se 
samými 
jedničkami 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neklasifikováno Omluvené 
hodiny 
 

1. roč. 11       11 11 0 0 502 

2. roč. 9 6 9 
 

0 0 481 

3. roč. 8 3 8 0 0 281 

4. roč. 10 3 8 2 0 536 

5. roč. 9 1 5 4 0 346 

Celkem 47 24 41 6 0 2 146 
 

Výroční zpráva loňského roku vycházela navíc z dotazníkového šetření, které jsme provedli prostřednictvím 
zákonných zástupců žáků, a které bylo pro výroční zprávu, ale hlavně pro zaměstnance školy, stěžejní. Rodiče 
v něm hodnotili úroveň školní jídelny, školní družiny, vybavenost školy, bezpečí žáků, úroveň vzdělávání, vztahy 
učitel - žák, žák -žák, učitel - rodič, zaměstnanci školy – rodiče. Hodnocení školy pro nás vyznělo velmi příznivě. 
Mnohé otázky byly hodnoceny dokonce stoprocentní spokojeností. Například na otázku: „ Jste spokojeni 
s prostředím školy?“ Odpovědělo všech 35 respondentů kladně. Tatáž situace nastala při hodnocení školní 
jídelny. Vztahové otázky byly hodnoceny vesměs pozitivně, stoprocentní úspěšnost získala také otázka: „Jste 
spokojeni s tím, jak se k dětem chovají učitelé a ostatní zaměstnanci školy?“ Dotazník si kladl za cíl zlepšit služby 
ve škole, proto na otázku o provozu družiny jsme zareagovali tak, že jsme její provoz rozšířili do 16:00 oproti 
loňskému školnímu roku, kdy družina byla otevřena do 15:30.  

 Co děláme, jaké máme plány? 
Chceme, aby ve škole panovala dobrá nálada, abychom byli partnery a průvodci na cestě za vzděláním. Chceme 
předávat informace, kterými žák nejen získá požadované znalosti a dovednosti dané rámcovým vzdělávacím 



programem, ale kterými si také vytvoří všeobecný rozhled. To nám umožňují zejména projektové dny, které 
realizujeme 2x v měsíci. Jak projektový den vypadá? Tak například v měsíci září jsme se s žáky vydali na putování 
po zemi sv. Václava. Role svatých Václavů na sebe vzala část žáků 5. ročníku. Svatý Václav se tak stal patronem 
své družiny, pomáhal jí při plnění úkolů, dohlížel na pořádek ve své skupince. Druhá část žáků 5. ročníků se stala 
ministry a ministryněmi, kteří měli těžký úkol. Každé družině zvlášť přiblížit aktivitu, která spadala pod jejich 
ministerstvo, dohlídnout na její plnění a řešit situace, které role vedoucího sebou nese. Ministři a ministryně měli 
po ruce své rádce (paní učitelky). Tento den sebou nesl průřez některými preventivními tématy, jako byla 
dopravní výchova, první pomoc, pravidla slušného chování.  

 Mimoškolní aktivity 
Naše plány se týkají také mimoškolních aktivit. A tak dovolte, abych vás na jednu z nich pozvala. Bude se konat 
v sobotu 1. prosince od 15:00 a bude zcela netradiční. Kulturní dům se promění v divadlo a po něm v pracovní 
dílničky, ve kterých si všichni můžete vyrobit nějakou vánoční drobnost. Současně si děti vyrobí přáníčko na 
balónek přání, který mohou vypustit Ježíškovi. Při tom všem nám zahraje začínající kapela pod vedením pana 
Galuska. Ano, tušíte správně, je to pozvánka na tradiční Rozsvěcení vánočního stromu v Olbramicích. 

Mgr. Sylva Hrušková, ředitelka školy 
 

TJ Sokol Olbramice 
 

Vážení příznivci olbramické kopané (dospělé i dětské)!
Rád bych vás informoval o momentálním stavu 
olbramického  fotbalu – dospělého i dětského. Je 
na dobré cestě. 
U „dospěláků“ došlo v letní přestávce 
k reorganizaci okresních soutěží. Spojily se IV. a III. 
třídy (my jsme byli v té poslední). Přesto jsme si 
vytyčili náročný úkol. Obhájit loňské „medailové“ 
pozice. Konečná tabulka podzimní části hovoří 
jasnou řečí. 4. místo. První Studénka, vede s velkým 
náskokem, postoupí (asi). Petřvald béčko a Nová 
Hórka, kteří jsou na druhém a třetím místě, jsou 
„fotbalově“ hratelní. Hráli dlouho vyšší třídu. 
Zápasy byly vyrovnané, ale koncovka byl náš 
podzimní problém… Fotbal se hraje na góly, ne na 
krásu. Naštěstí jsme doma v posledním podzimním 
kole porazili tabulkově sousedící Sedlnici 2:1. Tím 

jsme potvrdili 
podzimní čtvrté 
místo (viz tabulka 
okresní soutěž 
muži). A mohli 

spokojeně 
„zazimovat“ 

šatny Sokolu. 
Na jaře nás čeká 
těžký úkol. 
Potrápit na 

našem domácím hřišti asi bezkonkurenčně nejlepší 
Studénku. Porazit všechny ostatní, něco vyhrát 
venku, a … vystoupat ještě o nějakou příčku 
vzhůru. O všem 
rozhodne zimní 
příprava. Hráči se 
na ni už dnes těší. 
Milují zimní 
přípravu. Běhání 
v dešti, sněhu, 

zimě. Nechtějí chodit do zbytečně vyhřátých 
tělocvičen.  
Za zmínku ještě určitě stojí letní úspěch na nabitém 
turnaji v Jistebníku. Vyhráli jsme celkově sice jen 
skupinu útěchy, ale cenu jsme měli rozhodně 
nejhodnotnější. A protože nemyslíme jen na sebe a 
fotbal, rozhodli jsme se na ukončení sezóny pozvat 
naše drahé polovičky. Manželky, kamarádky, 
přítelkyně, spolubydlící… Rádi bychom jim 
poděkovali za jejich trpělivost, pochopení, 
toleranci. Bez nich bychom rozhodně nebyli tam, 
kde jsme (4. místo – poznámka redakce). 
Zároveň začínáme rozjíždět družstvo mladších žáků 
(zejména 
žákyně). Zatím 
ve spolupráci a 
pod hlavičkou 
Zbyslavic. Od 
roku 2014 

přebíráme 
veškerou 

samostatnost na 
sebe. Na tomto 
„poli“ nás čeká 
ještě velký kus 
práce. Je to pole 

neorané… 

I přesto, že náš 
žákovský fotbal 
je teprve těsně 
před porodem, 
byli jsme na 
hřišti platní a 
pomohli získat 6 
cenných bodů za 
2 vítězství (viz 
tabulka okresní 



přebor mladších žáků). Postupně se děti seznamují 
s fotbalem jako sportem. Zjišťují, že míč je kulatý, 
že rukama se dotýkat balónu nesmí, že rozhodčí je 
… pánem na hřišti. 

Potřebovali bychom však ještě posílit. Balón 
zajistíme a fotbal hrát naučíme… 

Radim Břežný – trenér 

 

Sportovní den nejen pro děti… 
Oddíl Sokolu připravil v červnu jak pro dospělé, tak zejména pro děti „Sportovní odpoledne nejen pro děti“. 

Počasí nádherné, žebra teplé, pivo chlazené, večer vítězný. Jen dětí 
mohlo být více. Tři smíšená dětská družstva (chlapci + děvčata 
+ rodič) si to mezi sebou fotbalově rozdala. Vítězové dnes už nejsou 
podstatní.  
Zahráli si i dospělí. Šest špičkových dospěláckých týmů z nejbližšího 
okolí (Slavia Olbramice, Dynamo Levá noha, NC Mlaďoši, 
Internacionálové, NC Litrpůl a NC Litrcelý) zanechalo v divácích 
nezapomenutelný zážitek. Některé 
zápasy byly opravdovou „řežbou“. 

Všichni chtěli vyhrát! Vítězové dnes už taky nejsou podstatní. Sláva vítězům, čest 
poraženým! A večer? Večer jsme společně u televize „porazili“ Španěly (zápas 

kvalifikace na MS). A postoupili…  
Díky sponzorům (Obec Olbramice, 
cukrárna Na náměstí Klimkovice, 
melouny Janis, …) si děti odnesly nejen 
hodnotný sportovní zážitek, ale 
i hodnotné „ceny“ …   
A dospěláci? Ti si udělali hlavně „žízeň“ na ty Španěly…   

Za TJ Sokol Olbramice – Radim Břežný  
 

ANKETA 
Vážení občané, 
velice se mi líbí prostranství před farou. Nová cesta, dlažba a sadová úprava a ….... 
… a prázdný podstavec, který zde zůstal z pomníku obětem první světové války. 
Ten se mi nelíbí, ale co s ním. Napadlo mě, že bychom na něj mohli pomník vrátit. 
Prostranství před farou je, dle mého názoru, důstojnější a pietnější místo než parčík u hlavní silnice – a taky pro 
pietní akce bezpečnější (nejezdí tam kamiony). Ale můžu se mýlit, a proto Vás prosím o Váš názor na anketním 
lístku níže. Anketní lístky můžete odevzdat na obecním úřadu nebo vhodit do schránky u hlavního vchodu do 
obecního úřadu. Moc děkuji. 

Jaromír Horsinka, místostarosta 

_________________________________________________ 

Anketní lístek 

Chci pomník obětem válek: 

1. Umístit na prostranství před farou 
 

2. Ponechat v parčíku. 
 

(zakroužkujte dle Vašeho názoru) 

_________________________________________________ 

 



 


