ZPRAVODAJ
OBCE OLBRAMICE
březen 2017

1/2017
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

nečekaně dlouhá a mrazivá zima nás v těchto dnech konečně snad už opravdu opouští a jaro pomalu
přebírá vládu. Příchod jara znamená nejen oteplení a delší dny, ale hlavně zvýšenou aktivitu vedení
obce i celého zastupitelstva.
Prvním takovým počinem byl úklid obce od prášícího se zimního posypu. Jsem velice rád, že tento
úklid zvládli pracovníci obce spolu s p. místostarostou ve velice krátké době, a tak nás prášící se
chodníky a cesty moc dlouho neobtěžovaly. Za tuto rychlost a pracovní nasazení bych jim chtěl
vyjádřit poděkování nejen za mne, ale určitě za nás za všechny.
Další dobrou zprávou tohoto jara je, že jsme byli úspěšní a získali dotaci 300.000,- Kč z programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017. Tato dotace nám pomůže k tomu,
že během letních prázdnin vyměníme stávající rozpadající se a z hlediska bezpečnosti již nevyhovující
starý plot okolo naší ZŠ a MŠ. Děti se tak mohou těšit na nový, veselejší, ale také bezpečnější plot,
který zde vybudujeme dle projektu Ing.arch.Krekáně. V průběhu měsíců dubna a května tak musíme
vypsat výběrové řízení, vyhodnotit všechny došlé nabídky a s vítěznou firmou podepsat smlouvu
o dílo, abychom tak mohli první červencový týden zahájit práce.
Kromě výše popsaného projektu jsme během zimních měsíců zpracovali a poslali ještě další dvě
žádosti o dotace:
V loňském roce jsme nechali vyhotovit projektovou dokumentaci na nové autobusové zastávky
v místní části Kamenec, aby tamní občané nemuseli docházet na autobusy až do Lhotky a ještě k tomu
po silnici s nebezpečnými serpentinami. Začátkem tohoto roku se nám podařilo získat stavební
povolení, a protože se jedná o poměrně finančně náročnou stavbu, vyplnili jsme žádost o dotaci
a podali ji do Prahy na Státní fond dopravní infrastruktury. V této době ještě nejsou výsledky
rozdělování finančních prostředků známy, ale pokud bychom byli úspěšní, zastávky bychom
vybudovali ještě letos. Pokud úspěšní nebudeme, žádost dopracujeme a podáme ji opět v příštím roce.
Do třetice jsme se na základě žádosti předsedy naší tělovýchovné jednoty pokusili získat dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj, a to na vybudování malého dětského hřiště v areálu nově vzniklého
zázemí pro naše sportovce. Sloužilo by pro naše nejmladší občany a to nejen při trénincích a zápasech
těch nejmenších fotbalistů, ale hlavně při zápasech těch dospělých. Děti si budou mít kde hrát, rodiče
pak mohou v klidu a bez starostí sledovat zápas, fandit našim fotbalistům a z nedělního odpoledne se
tak stane zábava pro celou rodinu. V nejbližších dnech bychom měli vědět, zda jsme s žádostí uspěli.
Závěrem mi dovolte, abych se naposledy vrátil k uplynulému zimnímu období. Často během roku
slýchávám různé nářky na to, jak málo se toho v naší obci po kulturní, sportovní či jiné stránce děje.
Lidé pak ještě přidávají srovnání s jinými obcemi či městy. Musím na to vždy odpovědět, že tyto akce
tam nepořádá jenom samotná obec, ale vždy ve spolupráci s místními složkami. Od těch našich já ale
často slýchávám, že se jim do organizování různých akcí moc nechce, neboť se obávají nízké účasti
spoluobčanů. Bohužel - po posledním plese jim musím dát za pravdu. Přestože ho pořádaly
dohromady všechny tři složky: hasiči – nejpočetnější, Slunečnice – nejmladší a tělovýchovná jednota
– nejvíce fanoušků, přesto všechno přišlo na tento ples pouze 50 platících diváků. Myslím si, že kdyby
přišla s partnerkami či partnery pouhá třetina členů a příznivců těchto organizací, musel by být sál
našeho kulturnímu domu zcela zaplněn. Nemohu se tedy divit vyjádření organizátorů, že tento ples byl

1

na nějakou dobu jejich plesem posledním, neboť jenom díky mimořádné štědrosti sponzorů neskončili
ve ztrátě.
Malý zájem o společenské dění na obci je také jedním z důvodů, proč se naše obec rozhodla již
v loňském roce neúčastnit soutěže o titul Vesnice roku. Školy, hasičárny, úřady a dětská hřiště už dnes
mají opraveny téměř všechny obce, a tak se hlavním kritériem úspěšnosti v této soutěži stává
především kulturně společenský život v obci, hlavně pak zapojení občanů do tohoto života.
Věřím proto, že nadcházejících kulturních, sportovních i ostatních akcí, které si pro vás naše složky
a organizace pro letošní rok připravily, se my všichni zúčastníme v co nejhojnějším počtu
a přesvědčíme tak organizátory o jejich smyslu. Možná, že se pak v budoucnu zase dočkáme
společného Obecního plesu.
Ing. Ladislav Bárta - starosta

Vítáme nové občánky:
Ninu Svobodovou.

JUBILANTI V ROCE 2017
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
85 let
90 let

Plíhal Jan, Augustová Helena, Mohyla Milan, Lubojacký Jan, Fojtová Drahomíra,
Strašíková Stanislava,
Roubalová Dáša, Piškulová Danuše, Kavik Jan, Kuba Oldřich, Novák Leopold, Stareček
Jiří, Horsinka Jaromír, Němeček Jiří, Strašík Štefan, Miencilová Jiřina
Teichmannová Marie, Čáň Ludvík, Roubal Ivo, Hurník Pavel, Piškula Karel
Vlach Jaroslav, Teichmanová Mária, Langer Zdeněk, Fritsch Arnošt
Bílek Stanislav, Smolík Vladimír, Vaněk Alois
Guňková Vlasta
Chlebovská Věra

Všem jubilantům přejeme
jménem obecního úřadu pevné
zdraví, spokojenost a pohodu.
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PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLA
Zdraví je všeobecně uznávanou hodnotou. Cítit se po všech stránkách dobře a být zdráv je pro každého
z nás důležité.
Jak děti, tak učitelé a provozní zaměstnanci tráví ve škole podstatnou část dne. Ať chceme nebo ne,
škola se tak stává vedle rodiny nejvýznamnějším místem, kde dochází k podpoře zdraví a zdravého
životního stylu.
Právě proto, že nám není zdraví našich dětí lhostejné, rozhodli jsme se přihlásit Základní školu
v Olbramicích do evropské sítě škol podporujících zdraví. Vypracovali jsme školní projekt, který
prošel výběrovým řízením Státního zdravotního ústavu v Praze. Vlastní realizace projektu započala
v říjnu 2016 po obdržení osvědčení o přijetí do sítě Škola podporující zdraví v ČR.
Co to znamená pro naši školu? Zaměřujeme se na rozvoj tvořivého myšlení, vedeme žáky k práci
s informačními zdroji a využití poznatků v běžném životě, uplatňujeme a používáme rozmanité
metody výuky (např. projektové vyučování, výuka v terénu), umožňujeme žákům podílet se na
plánování, přípravě, realizaci i hodnocení činností ve škole. Pomáháme jim pochopit důležitost
pomoci, solidarity a tolerance ve společnosti, chránit kulturní a přírodní památky včetně přírodního
prostředí, vedeme děti na základě prožitých aktivit k dovednosti rozhodovat se a přijmout
zodpovědnost za své činy.
Dbáme na dodržování správných hygienických i stravovacích návyků. K zdravému stravování
přispíváme mimo jiné dodržováním pitného režimu dětí v průběhu celého dne (výběr z dvou druhů
nápojů). Nadále jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol, Školní dotované mléko a nově také
v projektu Zdravá jídelna.
Mgr. Helena Čechová
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INZERCE, OZNÁMENÍ, AKCE

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.
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ZE ŽIVOTA V OBCI – NÁŠ MARTIN
Pokaždé, když projíždíme naší vesnicí autem,
nebo spěcháme na autobus, potkáváme
pravidelně Martina Anlaufa. Vždy si hrdě
vykračuje buď nahoru po chodníku nebo dolů
a v závislosti na ročním období je vybaven
buď hráběmi, nebo lopatou nebo jednoduše
tlačí vozík s nářadím. Potkáváme ho velmi
rádi. Má vždycky dobrou náladu, a pokud na
něho z auta mávneme na pozdrav, zasměje se,
pohodí rozšafně rýčem na rameni a vykračuje
si to dál ještě hrději a s větším úsměvem na
tváři.
Mám zažité, že většinou lidé, kteří mají na
starosti úklid ve vesnici nebo části města, jsou
namračení, naštvaní a stydí se za to, že se
"musí" živit úklidem obce nebo uklízením
odpadků po ostatních. A v tom je Martin
úžasný. Nejenže není vůbec naštvaný, naopak
je na tu svou práci hrdý, dělá ji rád a dobře.

Zkrátka - je prostě takový rozdávač dobré
nálady.
Martine, chci Ti vzkázat, že Tě máme moc
rádi, a nejsme určitě sami.
Daniela Bártová

VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY
V minulém roce se naše obec poprvé zapojila do projektu Vesnické sportovní hry, které mají už více
jak dvacetiletou tradici. Do soutěže jsme šli jako naivní neználkové, kteří si mysleli, že přece nebude
problém sestavit nějaké to družstvo do každé soutěžní disciplíny a nějak to odsoutěžit. Poměrně brzy
jsme zjistili, že to až taková sranda nebude, že jednotlivé turnaje probíhají mnohdy na úrovni takřka
profesionální. No co, bylo z toho krásné 9., tedy poslední místo a zkušenost, že asi budeme muset
věnovat více času tréninkům .
Letos došlo k menší obměně zúčastněných vesnic, role hlavního organizátora se za Olbramice ujal
Jožka Budzel. Po třech disciplínách (plavání, kuželky a badminton) jsme na hezkém 6. místě.
Tyto disciplíny nás ještě čekají:
06. 5. Odbíjená Polanka
13. 5. Běh Dolní Lhota
??. 6. Nohejbal Horní Lhota
09. 9. Lukostřelba Velká Polom
16. 9. Požární útok Dolní Lhota
07. 10. MTB Plesná
??. 11. Sálová kopaná Polanka

Stále hledáme do jednotlivých soutěží borce –
obyvatele naší obce starší 13 let, kteří jsou
dobří v některé z výše uvedených disciplín
a o kterých zatím ještě nevíme, že jsou dobří
 - hlaste se do zpráv na facebooku Obec
Olbramice, či na tel. čísle 724 183 327
a pomozte své vesnici k lepšímu umístění.

SPORT V OBCI – BĚŽECKÝ KLUB TJ OLBRAMICE
Není to tak dávno, co si pozorný občan naší vsi mohl všimnout zvýšené aktivity podivně oblečených
lidí. Tito lidé navlečení v elastických oblečcích mnohdy pestrých a křiklavých barev mají snahu
pohybovat se rychleji, než ostatní spoluobčané – a mnohdy se jim to daří. Můžete je potkat nejen
v ulicích Olbramic, ale také v přilehlých lesích, na loukách a na polích, na hřištích, v zahradách
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i zahrádkách. Prakticky všem aktivitám říkají trénink. Tréninky bývají jak za denního světla, tak za
světla hvězd, měsíce a čelovek.
Ano, běžecký klub BK TJ OLBRAMICE byl založen. Vznikl pod hlavičkou TJ Olbramice, a nutno
podotknout, že to vůbec nebyla jednoduchá záležitost – spotřebovala se spousta papírů, energie i piva.
Ale rozhodně to nebyla snaha marná.
V srpnu BK Olbramice uspořádal běžecké závody 2. ročník běhu Olbramicemi. Na tratě o délce 4 km
a 16 km se postavilo 90 borců z celé ČR. Děti závodily dle věku na tratích 60 m a 1 km – všechny
dorazily do cíle. Závodníci oceňovali skvělou organizaci, výborné zázemí a příjemnou rodinnou
atmosféru. Spousta z nich potvrdila účast i v dalších ročnících.

Dalším závodem organizovaným BK OLBRAMICE byl Štafetový běh Olbramicemi. Tento závod má
charakter spíš klubového měření sil (samozřejmě mohl přijít kdokoli) a měl prověřit povánoční formu
jednotlivých závodníků. Běželo se 30. 12. 2016 na trati 3 x 400 m. Štafety byly rozděleny do dvou
kategorií, rodinná a otevřená – všichni doběhli do cíle (což se celkem očekávalo – obíhalo se hřiště).
I zde předpokládáme další a další ročníky.

Ani jeden z těchto závodů by nebylo možné uspořádat bez výrazné podpory obce Olbramice. Hned se
běží lépe se silným partnerem v zádech. Snažíme se tuto podporu obci vracet hlavně svými výsledky
na kláních po celé Moravě. Za rok jsme nasbírali desítky nejrůznějších medailí. Z našich výsledků
bych chtěl zdůraznit hlavně 5. místo a na závodu štafet Ostravského maratonu, obhájení 1. místa
Lukáše Panny v běhu Olbramicemi na 4 km, 8. místo (z 328) Vladimíra Dedka v celkovém hodnocení
Moravskoslezského běžeckého poháru v kategorii A (muži 18–39 let), 6. místo Lenky Dedkové
v Moravskoslezském běžeckém poháru v kategorii G (ženy 35–44 let), 1. místo Petry Bálkové v Běhu
Poodřím, 2. místo Blanky Vránové na Studénecké pětce a v neposlední řadě loni zaběhnutý klubový

6

rekord na půlmaraton Ondry Koktana 1:35:23. Členové BK OLBRAMICE se nevyhýbají ani
extrémním závodům – Lukáš Kovařík a Vladimír Dedek se zúčastnili 85 kilometrového horského
závodu B7. Lukáš Kovařík, Vladimír Dedek a Radim Horsinka dohromady udělali 16 okruhů při
zimním extrémním závodu LH24, který spočíval v tom, že v zimě a hlubokém sněhu chodili 24 hodin
na Lysou horu a zpátky. Snad se jim z toho hlava již netočí. Závod byl pro zvýšení obtížnosti veden
mimo turistické značky – všichni tři doběhli (došli) do cíle .
Pro rok 2017 plánujeme zorganizovat již tradiční závody v srpnu a v prosinci. Všichni jste zváni,
pomalu je potřeba začít trénovat. V květnu reprezentujeme obec na Vesnických hrách. Ženy běží
štafetu na Českém běhu žen. Každý měsíc se naši členové účastní nejrůznějších klání na různě
dlouhých tratích, na silnici i v terénu. V září nás čeká B7. Od dubna zase začneme s pravidelnými
společnými tréninky na různě dlouhé trasy. Každý týden se jezdí do Beskyd – na Lysou či Smrk
a honem domů. Až to počasí dovolí, začneme vyrážet na kole. Nezáleží, jak jsi rychlý, sleduj web či
facebook a přidej se!

V BK OLBRAMICE je momentálně registrováno 30 členů z Olbramic, Zbyslavic, Klimkovic
a Prahy. Řady našich členů se neustále rozšiřují díky zájmu o naše aktivity i porodnosti.
Nejmladší člen se má narodit každým dnem, nejstarší má 65 let. Běžecký klub je otevřený
každému. Máte-li zájem o běhání, rychlou chůzi, chůzi po horách, lyžování, cyklistiku,
neváhejte, přijďte na společné tréninky, přijďte se pobavit o tom, jak trénovat, pojeďte s námi
na závody. Jestli se chcete dozvědět více, mrkněte na stránky www.bkolbramice.webnode.cz,
na facebook BKOlbramice https://www.facebook.com/BKOlbramice/, popřípadě odchytněte
někoho, kdo se po vesnici pohybuje rychleji než ostatní a má na sobě elastické oblečení
výrazných barev.
Za BK Olbramice Radim Horsinka
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI – KLUB DŮCHODCŮ

Ani v důchodu se nemusíte nudit! Přijďte mezi nás, scházíme se každé první pondělí v měsíci
v zasedací místnosti kulturního domu .
Nejbližší akce, na které se budeme spolu se Slunečnicí podílet, bude 3. 6. 2017 Olbramská pouť na
Zahumení, těšit se můžete na svatodušní vaječinu.

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI – SDH MLADÍ HASIČI
V současné době navštěvuje kroužek mladých hasičů v Olbramicích 18 dětí. Většina z nich je
v kategorii mladší žáci. Pro kategorii starší žáci nám chybí tři členové pro složení družstva. Jedná se
o děti ve věku od 12 do dovršení 16 let.
Během zimního období jsme se věnovali opravám soutěžního vybavení, z čehož největší oprava ještě
probíhá. Je to oprava hasičské stříkačky PS 12, na níž je nutné vyměnit čerpadlo. Již ke konci sezóny
2016 jsme pozorovali na soutěžích, že „proudaři“ čekali dlouho na vodu. Bohužel se naše obavy
z toho, že čerpadlo ztrácí tlak, potvrdily. Po demontáži čerpadla bylo zjištěno, že se musí kompletně
celé vyměnit. Hadicové spoje jsme opatřili pojistkami, které minimalizují rozpojení hadic při útoku.
Nyní již opět začínáme trénovat a připravovat se na letošní sezónu. Mimo tu nás čeká také účast na
společenských akcích v obci. Tou nejbližší je „Pálení čarodějnic v Olbramicích“, která se koná dne
30. 4. 2017 od 15:00 hod. v areálu bývalého kluziště.
Jaký je harmonogram letošní sezóny?
Novojičínská liga Floriánek cup 2017 - I letos jsme se rozhodli přihlásit a zúčastnit se Novojičínské
ligy Floriánek cup 2017 a určitě si nenecháme ujít noční závody v Oprechticích a Klimkovicích.
Hlavně se moc těšíme na naši soutěž: „Soutěž o pohár starosty Obce Olbramice“, která se bude konat
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dne 17. 6. 2017, začátek v 9:00 hod. Doufáme, že naše mladé hasiče přijdete v co možná největším
počtu podpořit! Na podzim pak máme v plánu navštívit profesionální hasiče v Ostravě – Porubě.
Ukázku jejich práce jste mohli zhlédnout na oslavě výročí založení SDH Olbramice, která se konala 1.
10. 2016. V neposlední řadě nás čekají závody požární všestrannosti, a v závěru roku se již tradičně
vydáme pro Betlémské světlo a zhodnotíme – doufáme, že úspěšnou – sezónu .
Martin Forro

ANGLICKÁ ŠKOLNÍ DRUŽINA
Jak se řekne družina anglicky? After-school club, pro poskytování služeb školní družiny se často
používá populární zkratka OSCAR - Out of School Care And Recreation.
To všechno, a samozřejmě mnohem více, se mohou naši žáci dozvědět od školního roku 2017/2018.
V naší škole bude totiž možnost přihlásit dítě do ANGLICKÉ ŠKOLNÍ DRUŽINY. Jejím cílem je
poskytnout dětem možnost pohybovat se v anglickém prostředí.
V žádném případě se nejedná o “výuku” angličtiny, ale o odpolední program, ve kterém děti neustále
nasávají a používají anglický jazyk přirozenou cestou. V anglické družině si budeme hrát, chodit ven,
tvořit a povídat si, hrát hry a děti budou moci pracovat na vlastních zájmech a projektech. A to vše
v angličtině!
Průvodcem této anglické družiny bude paní Mgr. Hanka Bolinger, která je nositelkou dvou certifikátu
v oblasti AJ - CAE a CPE, které absolvovala v Bostonu a žila 8 let v USA. Soukromě vyučuje
angličtinu, tlumočí, má zkušenosti s vedením jazykových kurzů pro děti (Angličtina s úsměvem).
Pokud se vám toto až doposud zdálo super, pak věřte, že jsou tu i nějaká negativa.
Legislativa nedovoluje, aby paní Bolinger byla vychovatelkou školní družiny, protože nesplňuje
vzdělání podle Zákona o pedagogických pracovnících. Vychovatelky školních družin zase obvykle
nemají potřebné certifikáty a znalosti v oblasti anglického jazyka. A tak budeme hledat možnosti, jak
tuto situaci zvládnout a najít nejvhodnější řešení.

Věřím, že se v září v anglické družině setkáme.
Mgr. Sylva Bártová
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TJ OLBRAMICE FOTBAL – POSTUP JE JEN V NAŠICH RUKOU…
Dokážou konečně muži postoupit z pralesa do lesa? Podzim ukázal, že by to šlo (viz tabulka níže).

Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8

Družstvo
Mankovice
Olbramice
Děrné.
Bravinné
Kujavy
Kunín B
Lubojaty
Heřmanice

Záp.
10
10
10
10
10
10
10
10

+
8
8
8
6
4
3
2
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
2
4
6
7
8
9

Skóre
31:14
26:10
28:15
25:19
21:24
14:23
14:36
17:35

Body Penalty + Penalty 25
0
1
23
2
1
22
3
1
19
0
1
13
0
1
8
1
0
6
0
0
4
0
1

Rozpis zápasů IV. třída, sk. B – jaro, dohrávka základní části
16. 4. SO 16:30 Heřmanice – Olbramice
22. 4. SO 13:00 Kujavy – Olbramice
30. 4. NE 16:30 Olbramice – Lubojaty (hraje se ve Zbyslavicích!)
6. 5. SO 16:30 Mankovice – Olbramice
…a pak podle umístění ve skupinách prales A a prales B: první dva mezi sebou doma venku o
umístění 1. – 4. První dva postupují do lesa z pralesa… Mužstva na 3. a 4. místě ve skupinách o 5. až.
8. místo …atd…atd…
Druhé místo je nadějné. Ale zavazující! Tuhé boje o dvě postupová místa z naší skupiny začnou až
16. dubna. Začínáme venku (myšleno na hřišti soupeře – pozn. redakce.). Jedem do Heřmanic
(u Oder). Přebývají sice na posledním místě, ale jsou nebezpečné!
A pak do Kujav! Zase venku (opět myšleno na hřišti soupeře – pozn. redakce). V živé paměti máme
ještě podzimní zápas v Olbramicích. Hromadná bitka většiny hráčů a některých diváků (z Kujav).
Mělo to šťávu, náboj, dynamiku… Tři červené (karty) a tři krát stop na tři zápasy pro naše
(i Kujavské). Jak to asi dopadne teď v Kujavách? Liga je liga, ale prales je prales. Přijeďte se podívat.
Sobota 22. 4. Už ve 13 hodin! Obědvat budete později.
Pak konečně doma (myšleno na domácím hřišti – pozn. redakce). Ale pozor! Jelikož jsme se rozhodli
opravit naše hřiště, musíme „doma“ hledat jinde. Pro utkání s Lubojaty jsme „domácí“ azyl našli ve
Zbyslavicích. Tak dojeďte nebo dojděte. Máte to kousek. Neděle 30. dubna 16:30 výkop! A fanděte!
A v sobotu 6. května jedem do Mankovic. Zase venku (…už víte). Ti jsou první (zatím). Je to dál než
do Zbyslavic, ale taky dojeďte, bude pěkný fotbal. A pak se uvidí. Buď „oči pro pláč“, nebo jedeme
dál o postup!
A zimní příprava? Má už osvědčený model. Naší chlapci zimní přípravu milují. Začínáme už v lednu.
V tělocvičně na stavebce (tělocvična SPŠ stavební – pozn. redakce). Sucho, teplo. Plná účast. Přidáme
bazén. Teplo, pěkný plavčík. Opět plná účast. A pak jdeme běhat ven. Do přírody. Rodinné důvody
(„musim hlidat, manželka je s kamoškama…“), studijní důvody („se musim učit, mam zkoušku, ne…),
šichta („sorry vole, mě to neživi“), zdravotní důvody („Ty vole, sem si natah sval ne, taha mě to,
ne…“).
Tak jdeme raději na ty přípravné zápasy. Většinou v Těškovicích na umělce. Jsou v širém okolí
nejlevnější. Pak nějaké v Bílovci. Tam je zase větší hřiště. Pak už venku. V přírodě. Trochu to pak
skáče (míč – pozn. redakce).
Tak umělka v Těškovicích první zápas. Dobroslavice (III. třída Opava 1. místo). 5:0! Super. Pak druhý
zápas Hrabyně (III. třída Opava 4. místo). 0:4! Zimečka byla. Teď pozor! Třetí zápas Klimkovice
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(Ostrava okresní přebor 1. místo). 3:4! DD (dost dobré). Fakt, kluci mákli! První poločas výborný
výkon (škoda, že se hraje na dva). Čtvrtý zápas. Koblov (Ostrava okresní přebor 4. místo). 4:5. Začíná
tzv „anglický týden“ (zápasy neděle středa neděle). To nám problém nedělá. Pátý zápas. V Bílovci se
Ženklavou (taky prales jako my, ale skupina A). Taky chtějí do lesa z pralesa. Tentokrát 6:3. Ale jejich
první přípravný zápas. Nic nevypovídá. Šestý zápas. Opět v Bílovci. Starší dorost Bílovce (krajský
přebor 1. místo). 4:4! Byl to fičák. Ale uběhali jsme je. A pak sedmý v Nové Horce, osmý
v Bravanticích, devátý ve Zbyslavicích. A pak už naostro (jako už doopravdy na body). Ale to už
víte…
Kádr je nabitý! Do branky Bernady Tomáš (Tom), Lazecký Přemek (Přema), (že by i Vaněk Aleš po
zápase s Koblovem?). Do pole (jako na hřiště): Anton Jan (Božka, Tony), Borski Lukáš (Boro),
Ctibůrek Marek (Maro, Ctibi), Dittrich Rene (Rendys, Renda), Dobeš Ivo (Ivoš), Gelnar Radek
(Radek), Homola Jan (Honza), Hurník Václav (Venca), Illík Jan (Olaf), Nohel Petr (Rohlik), Onderek
Tomáš (Onderos), Šorf Daniel (Dan), Vaněk Aleš (Alda), Vaněk Jan (Hanys), Zbořil Michal (Myšák),
Ptaček Ondrej (Viking) – koupeno z TJ Luková – okres Ústí nad Orlicí) – už i tam ví, kde se hraje
dobrý fotbal. A prodáno Škopek Daniel (Župan) do TJ Nova Vávrovice.
A co naše mladá přípravka? Trénuje. Ale více na tabletech a počítačích. Jsou tam už fakt prý
„vymakane“ aplikace…

Loňská sezona byla pro naši přípravku historicky nejúspěšnější
Rozpis zápasů starší přípravka – jaro 2016/2017
11. 4. ÚT Olbramice – Jistebník
21. 4. PÁ Pustějov – Olbramice
25. 4. ÚT Olbramice – Kunín
5. 5. PÁ Jeseník – Olbramice
9. 5. ÚT Olbramice – Bílovec B
19. 5. PÁ Suchdol – Olbramice
26. 5. PÁ Jakubčovice – Olbramice
30. 5. ÚT Olbramice – Petřvald
6. 6. ÚT Olbramice – Tísek
…a ještě 13. 5. SO turnaj v Olbramicích a 27. 5. SO turnaj v Klimkovicích…a pak se ještě uvidí…
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TJ OLBRAMICE – HLEDAJÍ SE BÝVALÍ HRÁČI!!!
Vážení sportovní přátelé, zejména příznivci fotbalu olbramického,
v souvislosti se změnami, které probíhají v prostorách a okolí fotbalového hřiště Olbramic, si
dovolujeme pozvat všechny hráče, funkcionáře (bývalé, současné i budoucí) a další osoby, které mají
co do činění s historií i současností olbramického fotbalu na malé velké setkání. Akce proběhne
s největší pravděpodobností v sobotu 24. června v odpoledních hodinách v areálu fotbalového chrámu
TJ Olbramice…
Abychom Vás i ostatní mohli včas informovat a pozvat, nejenže pátráme po osobách, které výše
uvedené podmínky splňují, ale z různých zdrojů se snažíme získat kontakty na ně.
Prozatímní seznam jmen je seřazen zcela nahodile a náhodně podle toho, v jakém časovém horizontu
se nám daný kontakt podařilo získat. Proto prosíme o pečlivé přečtení níže uvedeného příspěvku
a zpětnou vazbu, zdali někoho v seznamu nepostrádáte a zdali máte kontakt na tu či onu osobu.
Případnou informaci pak sdělte na radim.brezny@seznam.cz nebo 732735278.
Přidáváme „na rozcvičení“ hádanku nejen pro pamětníky…

…a nyní již ten seznam:
Anlauf Roman, Bajger Pavel, Beneš Lukáš; Bílek Petr, Bilík Zbyněk, Rybárik Jiří, Čadan Mirek,
Černý Jan, Ulrich Jiří, Kalina Marek, Konarski Josef, Kučera Drahuš, Eltner Luboš, Motyčka Igor,
Neruda Petr, Pačka Jan, Rediš Jan, Svoboda Franta, Teichman Jiří, Drozd Tonda, Vaněk Franta
Zounar Kamil, Kocur Anlauf Martin, Prašivka Václav, Frič Arnošt, Hampl Zdeněk, Žemba Laďa,
Šproch Mirek, Rybárik Pavel, Schindler Břetislav, Svoboda Zdeněk, Kovář Jarda, Opluštil Jiří, Gurtler
Jarda, Petr Abraham, Tom Pospíšil, Zdenek Pospíšil, Dušan Repák, Radim Svoboda, Láďa Gierc,
Bedřich Kohler, Milan Šindler, Láďa Zetocha, Pavel Szturcz, Vaněk Jiří st, Žlebek Pavel, Rybárik
Štefan, Teichmann Jiří st., Teichmann Radek, Bulava Gustav, Richter Zbyněk, Rybáriková Anna,
Palička Jiří, Žalmo Josef, …
Jakékoliv fotky mapující historii olbramického fotbalu jsou vítány, přineste je na úřad,
naskenujeme si je a hned vám je vrátíme.
…a na závěr na další straně ještě rozluštění naší hádanky pro ty, kteří tápou, rok to byl tušíme 1963 .
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Za TJ Olbramice Radim Břežný
NEJEN O PAMÁTNÉ LÍPĚ OD KRONIKÁŘKY LENKY JEŠKOVÉ
Podle historických záznamů se plošince, na které stojí kostel, už od pradávna říkalo U lip. Bylo jich
tam několik, vlastně ke každé světové straně jedna. Ta největší z nich stále roste vpravo od vstupu na
hřbitov vedle kostela u márnice.
Olbramická Lípa srdčitá (Tilia cordata) s číslem ústředního seznamu 100323 je obtížně nahraditelným
prvkem v architektuře místní krajiny a byla vzhledem k této skutečnosti z popudu Mgr. Hany
Svobodové vyhlášena Okresním národním výborem Nový Jičín 13.6.1980 památným stromem. Zatím
jsme nenašli ověřitelnou zmínku, že by byla vysazena na památku nějaké významné události, jako je
tomu třeba u lípy na Hýlově. V roce 1995 bylo provedeno první zaznamenané ošetření stromu - byl
ořezán, dutiny zastřešeny šindelem a založeno doplňkové vázání. V roce 2004 byl odbornou firmou
proveden první větší ořez suchých větví, estetičtější a funkčnější překrytí dutin a další instalace vazeb
– ve vyšších partiích jsou volné vazby Cobra, níže jsou ocelová lana upevněná na objímky větví.
Poslední měření stromu provedla v roce 2009 Ing. Mračanská z Agentury ochrany přírody. V tom roce
činil obvod kmene 668 cm, to znamená, že je největší z Ostravských stromů (lípa v Nové Vsi je užší
v pase), koruna má šířku 22 m, uváděná výška 21 m byla při pravidelné péči v roce 2011 obvodovým
řezem snížena o několik metrů nad horní vazby, kdy byla také výrazně zkrácena přerůstající dlouhá
větev nad hřbitovní zdí. Stejně jako ostatní stromy na veřejných prostranstvích je každoročně
kontrolována nejen námi, ale i odbornou firmou, která ošetření provádí. Po provedených rekondičních
a revitalizačních opatřeních se její stav za 20 let péče nejen podle vyjádření odborníků zlepšil. Tak
mohutný strom už přirůstá velmi pomalu, ale i tak se těším, jakých hodnot dosáhne při pravidelném
měření za 2 roky.
Lip je asi 35 druhů, dorůstají výšky 30 – 40 metrů a mohou se dožít i tisíc let. Symbolem lípy je
ochrana. Její listy ve tvaru srdce značí přívětivost, upřímnost, štědrost a laskavost. Lípa chrání půdu,
proto se vysazovala kolem domů. Lidé také věřili, že do lípy neuhodí blesk. Kůra chránila před
otravou, listy při kouzlech. Ve starém Řecku byla lípa díky svému půvabu zasvěcena bohyni Afroditě,
bohyni krásy a lásky. Keltové jí říkali strom osudu (vysazovala se při narození), protože když
zahynula, zahynul celý rod. I pro staré Slovany byla posvátným stromem, matka, co dává vše
potřebné.
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Lipové dřevo se snadno obrábí, proto se z něj vyřezávají nejen lžičky a vařečky, ale hlavně sochy,
loutky, hračky. V dřívějších dobách se z lipového dřeva vyráběly také štíty, zpevněné lýkem nebo
kůží, které měly bojovníka vždycky ochránit. Čaj z lipových květů se pije při nachlazení, slouží
k vypocení, rozpouští hleny a snižuje horečku. Rozžvýkané lipánky (narašené pupeny) pomáhají při
bolestech v krku. Lipový čaj se používá i v případě onemocnění trávicího a močového ústrojí, při
špatné funkci žlučníku. Z lipového dřeva se vyrábí aktivní uhlí, podávané při zažívacích poruchách.
V Olbramicích ještě za mého mládí rostlo mnoho krásných velkých lip. Snad každou usedlost chránila
nějaká, dávala stín, zdraví v květech i v kůře a posléze i dřevo. Je škoda, že z naší krajiny pomalu
mizí, proto byly také hojně vysazeny v novém biokoridoru ohraničující zastavěnou východní část
vesnice.
Vzhledem k tomu, že máme jaro, snad trocha poezie nikomu neuškodí, hledala jsem pro vás verše
o lípě, takže jsem z několika málo básní, které jsem našla, vybrala báseň Lipový květ:
V košíku stromu spleteném z větví
odpočívají semínka zdraví
aby se žlutě rozevřela
v horkých a slunečných dnech.
Včely si náruče nosí
pylu a slunce a vůně.
Já s pokorou trhám ty květy
co z kořenů provoní dech.
Ve zlatých květech schovaná síla
rozzáří z šedivých plískanic dny
sladkostí zažene nemocí zmar
v hrnečku čaje rozpustí spěch.

KOTLÍKOVÁ DOTACE 2017

Určitě jste v médiích tento obrázek zaregistrovali.
I v naší obci je toto tvrzení pravdivé, vždyť na loňskou výzvu reagovalo 14 našich občanů, kteří díky
dotaci pořídili nové, ekologičtější kotle na vytápění a neotravují tak dýmem z komínů svých domů
sousedy...
16. března vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí druhou výzvu na kotlíkové dotace pro kraje. Jak
bylo avizováno, Moravskoslezský kraj v ní obdrží téměř 900 milionů korun. Oproti ostatním krajům
obdržel Moravskoslezský kraj dvojnásobnou výši finančních prostředků. Bude tak možné vyměnit až
8 000 starých neekologických kotlů. Krajský dotační program pro občany bude vyhlášen na konci
června, s příjmem žádostí se počítá od 5. září. V tomto kole nebudou podporovány kotle výhradně
na uhlí a kombinované kotle (uhlí/biomasa) s ručním přikládáním, jak bylo avizováno. Podporovány
tedy budou automatické kombinované kotle, plynové kondenzační kotle, kotle výhradně na
biomasu a tepelná čerpadla.
Uvažujete, že se zapojíte do této druhé výzvy, ale bojíte se, že nezvládnete sami napsat žádost? Stavte
se k nám na obecní úřad, rádi vám s administrativou kolem dotace pomůžeme.
Bližší informace také najdete na http://lokalni-topeniste.kr-moravskoslezsky.cz/
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HC OLBRAMICE
V březnu skončila hokejová sezóna 2016/17 pro hokejisty z Olbramic. V neděli 19.3. jsme odehráli
poslední zápas ve Studénce se Zbyslavicemi, který skončil vítězstvím pro hokejisty Olbramic. Chtěl
bych touto cestou poděkovat klukům za zodpovědný přístup k jednotlivým zápasům a za finanční
podporu spojenou s chodem týmu. Zvláštní poděkování patří Petru Šorfovi st. za manažerskou činnost
při zajišťování přípravy všech zápasů. Jsem rád, že se celá sezóna obešla bez vážnějšího zranění
a doufám, že se opět setkáme v novém ročníku v tak dobré a pozitivní náladě, jak tomu bylo po celou
letošní sezónu.
Poděkování patří těmto hráčům:
Baják Miroslav „C“, Baják David, Budzel Honza st., Budzel Honza ml., Peschel Honza, Peschel
Patrik, Peschel Adam, Teichmann Radek, Teichmann Adam, Anlauf Roman, Anlauf Honza, Vons
Tomáš, Krupa Michal, Krupa Rostislav, Frais Adam, Šorf Petr st., Žebrák Viktor a Varaďa Václav.
Za HC Olbramice Radek Teichmann

MYSLIVECKÝ SPOLEK LUBOJATY OLBRAMICE
Myslivecký spolek Lubojaty Olbramice v měcících březnu a dubnu provede jako každý rok úklid
příkopů, okrajů lesních porostů a remízků na katastrech obcí Olbramice a Lubojaty. Jedná se
o odstranění různých plastových výrobků, elektrospotřebičů, pneumatik, železného šrotu apod.
V jarních měsících provedeme po dohodě s majiteli pozemků výsadbu stromků a dřevin.
V měsíci myslivosti - červnu - uspořádáme na našem mysliveckém zařízení výstavku trofejí zvěře,
která se nachází v naší oblasti. Pro děti z mateřské školy v Olbramicích, ve spolupráci s vedením MŠ,
uspořádáme myslivecké dopoledne spojené s prohlídkou trofejí, besedou a opékáním párků.
Apelujeme na naše spoluobčany, aby zejména v květnu a červnu nepouštěli v honitbě své psy
z vodítek. Ohrožuji tím hnízdící ptactvo a zejména drobnou zvěř - bažanty, zajíce a srnčata.
S pozdravem "Myslivosti zdar" Jaroslav Zeman, předseda MS Lubojaty Olbramice

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Informace o dění v obci
Pokud špatně rozumíte hlášení rozhlasu a dosud vám nechodí hlášení do mailu, můžete poslat svůj
e-mailový kontakt na petra.teichmannova@obecolbramice.cz – zařadíme vás do databáze a budeme
posílat všechny zprávy na uvedenou adresu. Najdete nás i na facebooku jako Obec Olbramice.
Další možností je nechat na sebe telefonní kontakt a můžeme vás informovat i telefonicky. Stačí zaslat
sms ve tvaru Rozhlas-Jméno-Příjmení na telefonní číslo 724 183 327.
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Místní poplatek ze psů
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří 3 měsíců nebo v den, kdy se stal
držitelem psa staršího 3 měsíců. Splatnost poplatku je do 30. června příslušného kalendářního roku.
Zaplatit můžete v pokladně obecního úřadu v úředních dnech nebo bankovním převodem na účet obce
176 477 4369/0800 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno majitele psa).
Sazby platné již od 1. 1. 2015:
Za prvního psa
2. a každý další pes téhož držitele
První pes – poživatel starobního, invalidního důchodu jako jediného zdroje příjmu, sirotek
2. pes – poživatel starobního, invalidního důchodu jako jediného zdroje příjmu, sirotek

120,180,60,120,-

Nebezpečný a velkoobjemový odpad

Sběrný dvůr na nebezpečný a velkoobjemový odpad bude do naší obce na
prostranství u obchodu přistaven
v sobotu 8. 4. 2017 od 8:00 do 11:00 hodin.

…a závěrem tabulka s předběžnými termíny nejbližších akcí, které se pro vás chystají:
termín
30. 4.
3. 6.
17. 6.
24. 6.
1. 7.
13. 8.
26. 8.
2. 9.
1.10.

název akce
Pálení čarodějnic v Olbramicích
2. Olbramská pouť a svatodušní vaječina – tentokrát na Zahumení
Hasičská soutěž o pohár starosty obce
Setkání fotbalistů
Capar ride 2017
3. ročník běhu Olbramicemi
Bartolomějská pouť
Gulášfest 2017
Slavnostní setkání seniorů, gratulace jubilantům 2017

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
220 kusů.
Uzávěrka: 24. 3. 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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