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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
stále a stále kratší podzimní dny jsou předzvěstí nejen blížící se doby adventní, ale také vhodnou
příležitostí k rekapitulaci pomalu odcházejícího roku. Dovolte mi proto, abych Vás v krátkosti
seznámil s nedávno dokončenými investičními akcemi v naší obci.
První investiční akcí letošního roku byla přístavba výtahu k budově obecního úřadu. Jak jsem se již
na stránkách obecního Zpravodaje zmiňoval, byla tato akce podpořena z rozpočtu MSK v rámci
Programu rozvoje a obnovy venkova, a to částkou ve výši 400.000,-Kč. I přes drobné potíže,
spočívající hlavně v opožděné dodávce samotné výtahové kabiny z Itálie, se podařilo stavbu dokončit
v řádném termínu a dnes už mohou občané výtah využívat. Po uskutečnění několika prvních akcí
v sále kulturního domu mohu konstatovat, že jeho výstavba byla tím správným krokem. Výtah nyní
umožňuje, zvláště našim starším spoluobčanům, zúčastnit se všech kulturně společenských akcí, aniž
by museli mít obavy z obtížného zdolávání schodů do našeho KD. V neposlední řadě ho pak také
využívají organizátoři těchto akcí ke snadnému a rychlejšímu zásobování kuchyně a přísálí.

Obr.: Přístavba nového výtahu v budově KD
Největší investiční akci letošního roku jsme pak zahájili počátkem května. Jednalo se o komplexní
rekonstrukci prvního patra našeho kulturního domu, která byla provedena podle návrhu Ing. arch.
Grabcové - Hozové. Mnozí jste se již s novou podobou sálu a přísálí seznámili, takže jen krátce popíši
ty nejdůležitější změny. Byly komplexně vyměněny rozvody silnoproudé elektřiny a zbudovány nové
rozvody pro slaboproud. Byly provedeny nové omítky a také sádrokartonové podhledy. Máme nové
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osvětlení, ozvučení sálu a oponu. V přísálí se postavil a komplexně vybavil nový bar, dveře a podlahy.
Nechci zde dopodrobna vypisovat všechny provedené změny, ale musím se zmínit o té, kterou
považuji za nejdůležitější. Je to nová klimatizace sálu a přísálí kulturního domu. Klimatizovaný
kulturní dům snad přinese v letních horkých měsících nejen pohodu jeho návštěvníkům, ale také klid
obyvatelům obce. Klimatizovaný sál nám totiž umožnil provést zásadní změnu v Provozním řádu KD a
tou je zákaz otvírání oken po 22. hodině. V případě konání různých kulturně společenských akcí,
svateb a různých oslav již nebude tedy docházet k narušování nočního klidu, na které si mnozí občané
v minulých letech stěžovali.

Obr.: Nově zrekonstruovaný KD Olbramice – bar a sál
S počátkem letních prázdnin byla v naší základní škole zahájena rekonstrukce sociálního zařízení
v prvním patře budovy školy. O tom, že byla tato rekonstrukce více než nutná, svědčí fakt, že tato WC
používali již rodiče dnešních žáků. Dalším důvodem byla skutečnost, že v rámci rekonstrukce vzniklo
nové bezbariérové WC pro handicapované žáky. Spolu se schodolezem, který se naší škole podařilo
získat pomocí dotace, se tak budova školy stala bezbariérovou. Také na tuto rekonstrukci se nám
podařilo získat dotaci z MSK v rámci programu rozvoje venkova, a to ve výši 363.000,- Kč.

Obr.: WC v ZŠ po rekonstrukci
Poslední významnou investicí obce v letošním roce byla rekonstrukce povrchu komunikace na tzv.
prodloužené ulici Zahumení, která byla teprve nedávno firmou STRABAG dokončena a předána obci
k užívání. Oprava povrchu byla v této oblasti již více než nutná, a to byl také jeden z důvodů, proč se
nám na ni podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci dotačního titulu: Podpora
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obnovy místních komunikací ve výši 831.163,- Kč. Říká se, že „Štěstí přeje připraveným.“… A my jsme
ho tentokrát opravdu měli, neboť na příští rok již nebude tento dotační titul vyhlášen.

Obr.: Opravená část místní komunikace Zahumení
Tolik tedy k nejdůležitějším investičním akcím tohoto roku a nyní bych se chtěl krátce
vyjádřit k tématu, které mnoho z vás zajímá, snad i trápí, a já na něj dostávám poměrně dost dotazů.
Tímto často diskutovaným tématem je místní rybník a jeho blízké okolí. Téměř všichni jistě víte, že
rybník a pozemky okolo něj odkoupil od původní restituentky nový vlastník. Málokdo však ví, jak se
má na tomto území chovat, co je a co není dovoleno. Proto jsem požádal paní Bc. Ješkovou,
referentku správních činností, o krátké vysvětlení současného stavu. Cituji:
„Parcely kolem rybníka jsou podle územního
plánu vedeny jako Plochy zeleně, což jsou
veřejně přístupné pozemky sloužící k rekreaci a
odpočinku. V praxi to znamená, že je můžeme
jako občané i návštěvníci běžně užívat, tedy
můžeme se tam projít, posadit se. Je
samozřejmostí, že bychom se měli chovat
ohleduplně, neměli bychom nic poškodit,
polámat, neodhazovat odpadky. Rybník,
jakožto vodohospodářská stavba veřejným
prostranstvím není, a proto záleží na
vlastníkovi, jaké užívání dovolí. Takže co se
týče třeba zimního bruslení, je podle
vyjádření vlastníka na vlastní nebezpečí možné
o víkendech za podmínky, že plocha rybníka i
jeho okolí bude uklizené, nebudou tam

zůstávat branky, polámané hokejky a
podobně.
Vzhledem k zasazeným stromkům živého plotu
pak prosí majitel všechny návštěvníky, aby
respektovali zřízené vstupy.“

Závěrem mi dovolte, abych vás všechny pozval v sobotu 30. listopadu na již tradiční akci, a to na
slavnostní Rozsvěcení vánočního stromu, které pro vás připravil obecní úřad ve spolupráci se ZŠ a MŠ
Olbramice a Slunečnicí. Všichni zde společně za zvuku vánočních koled přivítáme nadcházející
advent, tedy dobu příprav na tolik očekávané svátky vánoční. Přeji vám, abyste je prožili v klidu, míru
a hlavně v rodinné pohodě s těmi nejbližšími. Do nového roku bych vám všem pak chtěl popřát
hodně štěstí, hlavně pevné zdraví a také mnoho úspěchů a spokojenosti v osobním životě.
Ing. Ladislav Bárta
starosta
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SLUNEČNICE
V uplynulém období Slunečnice pořádala, nebo spolupořádala několik (věříme, že povedených) akcí.
Ti, kteří jste se účastnili, teď možná zavzpomínáte na příjemné chvilky s přáteli. S vámi, kteří jste se
neúčastnili, se podělíme o naše zážitky, a třeba se k nám při následujících akcích připojíte.
V květnu Slunečnice se školou připravila na školní zahradě Zahradní párty, kde se slavily hned dvě
událostí společně: Den maminek a Den dětí. Na zahradě bylo veselo, opékaly se špekáčky, hudba
hrála, děti tvořily a nakonec prokázaly odvahu na strašidelné stezce odvahy.
V létě pomohla Slunečnice při pořádání Dne obce. Otevřeli jsme stánek, prodali 2 hrnce guláše a
dětem nějaké dobroty. Prodávaly maminky, prodávali tatínci, o půlnoci prodali i stánek a šli domů.. 
Tímto děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu.
V říjnu jsme se vydali na tradiční výlet rodičů a dětí. Tentokrát jsme zvolili za cíl cesty Mosty
u Jablunkova. Autobus jel mlhavým ránem jak na návštěvu Rákosníčka, hustá mlha nejspíš zmátla i
pana řidiče, a tak to chvilku vypadalo, že budeme muset změnit naplánovanou trasu. Nakonec to
spravil pohled do mapy a jedno drobné zacouvání, a za chvíli jsme vystupovali z autobusu, podle
plánu: v Bukovci. Odtud vedla naše trasa přes Gírovou do Mostů u Jablunkova. V Bukovci už nás
čekalo sluníčko a to nás pak provázelo po celý den. Trasu jsme původně naplánovali téměř osmi
kilometrovou, ale protože naši malí účastníci nasadili tak vysoké tempo, že jsme už před jedenáctou
hodinou dorazili do půlky cesty, přidali jsme ještě něco navíc a nakonec jsme nachodili celkem 14 km.
Byli mezi námi i zdatní turisté, kteří už od začátku věděli, že jim plánovaných 8 km stačit nebude, a
rovnou se vydali na prodlouženou trasu přes Hrčavu. Společná svačinka na chatě Gírové nám bodla,
pan vrchní se měl co otáčet, a tak někteří museli chvíli čekat, ale nakonec jsme se všichni najedli a sytí
vyrazili dál. Trasa byla dlouhá, ale všichni se dobře bavili, děti společně uháněly dopředu, a tak
kilometry rychle utekly a už jsme scházeli dolů z kopce do Mostů u Jablunkova. Tady ze sebe děti
rychle setřásly celodenní únavu a bylo nutné vyzkoušet všechny možné atrakce, které se v areálu
nabízely. Myslím, že největší úspěch měla jízda na bobové dráze a skákání na obrovských
trampolínách. Pak už jsme jen nasedli do připraveného autobusu a v dobré náladě se vraceli domů.

V září se obměnili členové výboru Slunečnice. V novém týmu a s novým elánem jsme se pustili do
práce a už pomalu připravujeme program na příští rok, a výrazně rychleji na nadcházející advent.
V nejbližší době: 30. 11. 2019, proběhne Rozsvěcení vánočního stromu, na které jste všichni srdečně
zváni. Děti ze školy a školky nám připravují překvapení, maminky ze Slunečnice vyrábí adventní
věnce, které si budete moci zakoupit. Pro děti je dále připraveno malování na obličej a vánoční
dílničky, samozřejmě by se to neobešlo bez přání Ježíškovi… Tak snad se nám ta přání vyplní. (Ještě
malá informace k balónkům, které nesou přání Ježíškovi. Občas někoho napadne: Co se stane
s balónky, až doletí? Děti to tak netrápí, asi si pak Ježíšek s nimi krátí volnou chvíli. Ale aby balónky
neležely někde na poli nebo v lese, kdyby náhodou Ježíškovi nějaký upadl, budou letos balónky
ekologické, časem se v přírodě rozloží a lesní zvěři nijak neublíží.)
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V lednu připravujeme opět spolu se školou dětský maškarní ples a v únoru spolu s dalšími složkami
obce První obecní ples (…o plesech více v přiložených plakátech). Na oba plesy Vás tímto zveme a
věříme, že si uděláte čas a sejdeme se v hojném počtu.
Za Slunečnici Olbramice Jana Stavinohová, novopečená předsedkyně spolku
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SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
Byli to právě naši olbramičtí senioři, kteří jako jedni z prvních občanů naší obce „otestovali“, jak jsme
ten náš kulturák během prázdnin opravili. Kdy? Přece první říjnovou neděli, která je již tradičně
vyhrazena právě jim. A co že se to dělo? Poprvé nemuseli šlapat po schodech, ale svezli se výtahem
až nahoru do sálu, což mnozí velmi ocenili. Zahájili jsme slavnostním přípitkem, u kávy a u zákusku
jsme popřáli našim letošním jubilantům. Na přání jim jejich oblíbené písničky zahrál výborný
Evergreen Band. Zpíval celý sál, tančili ti, kterým to nohy dovolily a někteří byli tak dobří, že si střihli
za mohutného aplausu celého sálu sólo s hlavním zpěvákem orchestru. Pan starosta s panem
místostarostou se hodili do gala a předali našim jubilantům dárkové balíky, holky z úřadu uvařily
dobrou večeři a dokonce i orientální tanečnice předvedly svůj nejnovější tanec. Žádná nuda, ale
povedené odpoledne plné zábavy a možnosti potkat se se svými vrstevníky.
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NAŠE ŠKOLA – JEDEME DÁL

Každý nový školní rok zahajuji poděkováním: „Vážení rodiče, děkuji vám, že jste se rozhodli dát dítě
do zdejší školy, věřím, že vaši důvěru nezklamu.“ Poté následuje výklad pravidel školního řádu,
seznámení s hlavními prioritami školního vzdělávacího programu vycházejícího z rámcového
vzdělávacího programu, který je dán školským zákonem.
Stojím tedy před rodiči jako učitelka, potažmo ředitelka školy a dívám se na zákonné zástupce, ke
kterým cítím úctu a vděčnost. Vím, že mou povinností je učit a dbát na dodržování norem, které jsou
dané na našem zařízení. Vím, že tu nejsem od toho, abych byla oblíbenou učitelkou, aby mě měli
rodiče a děti rádi, také vím, že nemohu zasahovat do pravidel, která jsou v rodině zavedená, nemohu
soudit ani radit, jak by to mělo v těchto rodinách správně vypadat. Připouštím si však i myšlenky na
„Jarušku z pětky“, zřejmě přijde zase s obavami ze ztráty jednoho z rodičů, protože se mamka
s taťkou neustále hádají. S „Jakubem“ budu řešit jeho slovník a vysvětlovat, co je vulgární a co není,
protože jemu se jeví slova, která slyší z domu, jako běžná. Stále budeme se zaměstnanci narážet na
zdravení dětí, protože spousta z nich to neumí…
Poučena výše uvedeným však vím, že na tyto myšlenky mohu dětem nabídnout jen tyto odpovědi:
„ Vím, že to máš doma těžké, ale věřím, že to tatínek s maminou zvládnou.“ „ Jak to máte doma vy,
není moje věc, ale my ve škole tyto vulgární výrazy nepoužíváme, my se ve škole zdravíme, protože
pozdravit dospělého je norma, kterou ve škole budeme respektovat.“
A jak to mají rodiče stojící na tzv. opačné straně? Co oni na začátku školního roku už ví? Dívají se na
učitelku a říkají si třeba:
 „Tahle ta učitelka snad ví, co chce, má stanovena jasná pravidla, podle kterých bude
vzdělávat naše dítě. Stručně nás seznámila s prioritami výuky, nastínila do jakých projektů se
škola zapojuje (Ovoce do škol, Mléko do škol, Šablony 2 do škol, Zdravá škola, Zdravá školní
jídelna, Sportuj ve škole, Cvičíme se zvířátky, Obědy do škol – Women for Women…,)
prozradila nám, co se nového během prázdnin ve škole postavilo a upravilo ke zlepšení
podmínek práce s žáky. V letošním školním roce také reaguje na petici a dotazníkové šetření,
které jí bylo prezentováno v červnu minulého školního roku a na základě toho uspořádala
Supervizi v MŠ a následně konzultace se supervizorkou pro všechny, dále pak tzv. Sborovnu
pro všechny pedagogické pracovníky na téma Jak vést správnou komunikaci se zákonnými
zástupci“.
Nebo se dívají na učitelku a říkají si třeba:
 „Je tato učitelka vhodná pro moje dítě? Usmívá se dostatečně? Slyšel/la jsem, že je přísná.
Zajistí bezpečí mých dětí? Není ve střetu zájmu? Používá správné formy a metody výuky?
Doufám, že vyhoví všemu, co si budu přát - a když ne, oslovím pár rodičů stejně smýšlejících,
společně pak napíšeme dotazník spokojenosti, který učitelce neukážeme, a na základě
dotazníku sepíšeme petici, pošleme ji na ČŠI, krajský úřad a obecní úřad a snad tím
dosáhneme svého cíle.“
Nevím, ke kterému odstavci rodiče a čtenáři tohoto Zpravodaje tíhnou více…, ale děkuji všem
rodičům, kteří nejenže svěřili své ratolesti do našich rukou, ale také důvěřují našim pedagogickým
metodám výuky, nestaví se do role soudců a poradců, nezasahují do personálních otázek školy a
spolupracují s pedagogy cestou komunikace a porozumění, nikoli cestou petic a šuškání za brankou
školy. Naší škole bude trvat dlouho, než opět najde ztracenou prestiž…
Tímto článkem bych ráda uzavřela věci minulé. Budu se těšit na věci příští a věřím, že nový školní rok
a léta budoucí přinesou jen vše dobré.
Mgr. Sylva Bártová, ředitelka školy
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HASIČI
Bezesporu jednou z nejhezčích akcí uplynulého půlroku byla oslava 120. výročí založení SDH v naší
obci. Dne 29. 6. 2019 jsme všichni měli možnost užít si krásné a slunečné odpoledne v areálu
bývalého kluziště, kde byl pro všechny návštěvníky připraven vskutku bohatý program. Namátkou
vzpomínáme na dynamickou ukázku profesionálích hasičů z Bílovce, vystoupení mažoretek a dětí –
Lvíčátek Klimkovice. Všechny dětské návštěvníky jistě potěšila kopa nastříkané pěny a skákací hrad.
Nejen dospělí si pochutnali na výborném občerstvení a všechny věkové kategorie zaujala večerní fire
show.

Jarní i poprázdninové období se naši mladí hasiči se svými vedoucími postivě účastnili všech soutěží
v rámci ligy Floriánek cup 2019. Poslední letošní soutěž – závod požární všestrannosti a štafeta 4x60
letos proběhl v Tísku, kde se zároveň konalo i slavnostní zakončení. Naši mladí hasiči to v letošním
ročníku neměli vůbec jednoduché. I přes velkou konkurenci 17. družstev v kategorii starších žáků se
umístili na krasném 9. místě (družstvo A) a družstvo B obsadilo 15. příčku. Všem patří velká gratulace
a poděkování za reprezentaci olbramických hasičů.

Novinkou pro nás letos byla naše soutěž O pohár starosty obce Olbramice, kdy jsme se zařadili mezi
pořadatele soutěže v rámci ligy Floriánek cup. Dne 15. 9. 2019 jsme tak u nás na fotbalovém hřišti
přivítali celkem 32 družstev mladých hasičů, kteří změřili své síly v požárním útoku a štafetě
požárních dvojic. Naši hasiči předvedli krásnou práci. Dali do toho všechny své síly, aby „doma“
předvedli ten nejlepší výsledek. V požárním útoku se úmístili na 2. místě s výsledným časem 17,71 s,
ve štafetě požárních dvojic sice skončili na 9. místě, ale i tak si vybojovali Olbramice „A“ krásné
6. místo.
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Letošní rok byl pro naše hasiče výjimečný i tím, že se nám podařilo po dlouhé době pořídit hasičský
prapor, který byl slavnostně vysvěcen v rámci Dne obce dne 24. 8. 2019.

A co nás letos ještě čeká?
Letošní cesta skautů pro Betlémské světlo do Vídně se uskuteční v sobotu 14. 12. 2019 a následující
sobotu, 21. 12. 2019, bude Betlémské světlo rozvezeno skautskými kurýry vlaky po republice. V tento
den jej, jako každý rok, přivezou mladí hasiči i do Olbramic, kde je budou mít pro všechny občany
připraveno v hasičárně v době od 16 do 17 hod. V neděli dne 22. 12. 2019 bude předáno v rámci
bohoslužby p. faráři.
Za SDH Gabriela Forrová

POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ
Majitelé psů – pokud jste informaci ještě nezaregistrovali, od roku 2020 bude platit novela zákona,
která má v první řadě pomoci bojovat proti množírnám. Od 1. 1. 2020 je tedy povinné čipování
a veterináři by neměli naočkovat proti vzteklině psa, který není očipován.
Povinné čipování je platné od 1. 1. 2020, takže na to myslete, a pokud váš pes není očipovaný,
navštivte svého veterinárního lékaře a domluvte se s ním. Výjimkou jsou psi, kteří byli tetováni před
3. 7. 2011.
MVDr. Miroslav Andrle nabízí tuto službu buď přímo u sebe v ordinaci v rámci svých ordinačních
hodin nebo po dohodě přímo u majitele (kontakt 603 735 160). Za čip zaplatíte 500,- Kč.
Provozní doba ordinace MVDr. M. Andrleho:
pondělí
úterý
7:00 – 9:00
čtvrtek
pátek
7:00 – 9:00

16:30 – 18:00
16:00 – 18:00
16:30 – 18:00
13:00 – 15:00
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ZEMĚTŘESENÍ V KNIHOVNĚ
Doslova ke knihotřesení by se dala přirovnat revize, která proběhla v knihovně v červenci letošního
roku. Pracovníci nadřízené regionální knihovny v Novém Jičíně provedli totiž nejenom plánovanou
pravidelnou revizi, ale zároveň se pustili do vyřazování knihovního fondu s přímým odpisem. To
znamená, že do seznamu nebylo možno zpětně zasáhnout a žádná kniha se nemohla vrátit zpět. Ve
výsledku byla vyřazena asi třetina knihovního fondu, tj. cca 1400 knih, za které jsme dostali náhradou
do fondu jiných 150 a asi 200 knih jsem po probírce do fondu zapsala znovu. Několik desítek knih si již
odnesla paní učitelka do školy. V chodbě ke knihovně tedy dnes leží asi tisícovka knížek, z nichž
některé tituly by možná někomu z vás ještě udělaly radost. Pokud se tedy budete chtít hromádkami
knížek probírat, můžete kdykoli v kterýkoli úřední den nebo přímo v úterý odpoledne mezi 14-18
hodinou, kdy je otevřena knihovna. Seznam titulů těchto knih bude uveřejněn také na webu
knihovny, tedy: olbramice.knihovna.info. Budete-li mít tedy čas a chuť, zastavte se, protože ty knihy,
které nebudou rozebrány, budou pravděpodobně odvezeny do sběru.
Bc. Lenka Ješková, knihovnice

FOTBAL ŽÁCI
Naši mladší žáci zvládli podzim úspěšně!
Naše společné Olbramicko-Zbyslavické mužstvo mladších žáků přezimuje na 6. místě! A to už je
hodně vysoko. To je pro nás skoro jako první místo. Už to není poslední, ani předposlední, ani
předpředposlední místo.
Nadějně to začalo hned prvního září. To jsme ve Studénce favorizované domácí pěkně potrápili.
Protože jsme však nedokázali proměnit několik vyložených brankových příležitostí, odjížděli jsme
s porážkou 1:3. A začal tak pro nás podzimní festival neproměněných šancí.
O týden později jsme ještě doma rozstříleli společné mužstvo Jakubčovice-Vítkov 10:3! Abychom pak
cestou do Štramberku asi zůstali omylem v té jeskyni Šipka. Protože na hřišti jsme tak úplně moc
nebyli. 0:8! A navíc pokračování festivalu (neproměněných šancí).
Jedeme do Bartošovic. Ty jsou poslední v tabulce. Spravíme si chuť! Nebo opět festival…
Nezaváháme. Jsme nemilosrdní. 12:2. Pro domácí kruté…
Třetí díl festivalu pokračuje v Kuníně. Porážka 0:3. Krutá, smutná, nezasloužená… Ani gól. Co už.
Trošku si popláčeme a jedeme dál.
Doma, tentokrát ve Zbyslavicích, porážka 1:5 se Žilinou (u Nového Jičína).
V boji o páté místo zajíždíme v oslabené sestavě do Hodslavic. Prší, nevlídno. V samotném závěru
neproměňujeme několik „tutovek“. Domácí naopak z jediné dávají vítězný gól. Takže ani bod. Škoda.
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Poslední domácí mistrovský zápas. Soupeřem je první Rybí. Nemáme co ztratit. Vyrovnaný zápas.
Fotbal se hraje na góly, ne na krásu. 1:3! Možná se už koncentrace a pozornost hráčů soustředila více
na slíbenou závěrečnou pizzu.
No a pak k nám ještě zavítala VFA Zašová (Valašská fotbalová akademie). Projížděla kolem a chtěla si
zahrát proti kvalitnímu soupeři. Tak jsme to domluvili. Kvalitní soupeř. Ale za všechno může rozhodčí.
Přehlídne 4 ofsajdy a porážka 0:4.
Máme letos silné mužstvo. Kromě dvou zápasů, kde byl soupeř lepším, jsme ostatní zápasy zvládli.
V zimě trošku potrénujeme a budeme se těšit na jaro.
A koho pochválit z Olbramických? Všechny. V bráně čaroval Vladan Hoš. Společně se spolehlivou
„Zbyslavickou“ obranou vnášel do soupeřova mužstva rozpaky. Příští rok už asi bude chytat za muže.
„Malý Maty“ Frenzel (pracovní název – v mužstvu je ještě jeden Maty…trochu větší) hlavně útočník.
Silný na míči, rychlý, nevyzpytatelný. Svým do týmu přispěl i „černoch“ (nejedná se o barvu pleti)
Jonáš Břežný. Rozvážný. Posty si nevybíral. Kam ho trenér poslal, tam hrál. Petr Bláha, zdravotně sice
indisponovaný, taky občas došel. Poděkování pak patří všem ostatním Zbyslavickým!
Tak zase na jaře!

Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

Štramberk

9

8

0

1

71:10

24

2

Rybí

9

7

1

1

44:11

22

3

Kunín

9

6

0

3

44:23

18

4

Studénka

9

6

0

3

33:24

18

5

Žilina

8

5

1

2

51:20

16

6

Olbramice

9

3

0

6

32:30

9

7

Hodslavice

9

3

0

6

22:57

9

8

Mošnov

8

2

0

6

19:29

6

9

Jakubčovice / Odry

9

2

0

7

24:52

6

10

Bartošovice

9

1

0

8

21:105

3
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JÍZDNÍ ŘÁDY 2019 – S VYZNAČENÍM ZMĚN OD 1. 9.2019
Z OLBRAMIC NA KLIMKOVICE A OSTRAVU:
Od hospody:
č. 674 - Zbyslavice: všední dny: 4:25, 5:05, 6:00, 8:40, 12:25, 18:10
Sobota + Neděle: 9:54, 13:44, 17:54
č. 679 - Zbyslavice: všední dny: 6:51, 7:25, 10:30, 14:10, 15:45, 16:45, 19:35, 20:25
Sobota + Neděle: 4:25, 8:25, 12:25, 16:25, 20:25
Z rozcestí (od fotbalového hřiště):
č. 671 - Těškovice – Skřípov: Všední dny: 5:35, 6:30, 7:25, 9:03, 13:35, 14:35, 15:45, 16:43, 19:28
Sobota + neděle: 8:10, 16:40
č. 672 - Slatina: Všední dny: 4:37, 5:25, 6:45, 9:55, 12:37, 15:05, 16:25, 18:07, 20:40
Sobota + neděle: 4:40, 12:40, 16:40, 20:40
č. 673 - Fulnek: Všední dny: 4:45, 5:45, 6:48, 7:15, 9:40, 11:40, 12:45, 14:50, 16:45, 18:45, 20:45,
22:55
Sobota + neděle: 4:45, 6:15, 8:45, 12:45, 16:45, 18:50, 20:45, 22:55.
č. 675 – všední dny: 4:37, 4:50, 12:37, 20:40
Sobota + neděle: 4:40, 12:40, 20:40.
č. 677 – Nový Jičín: Všední dny: 8:05, 9:05, 13:05, 14:05, 15:05, 16:05, 17:05
Sobota + neděle: 10:45, 14:15
………………………………………………………………………………………………….
Z Ostravy - SVINOVA (dolní zastávka mosty) DO OLBRAMIC:
ZASTÁVKA č. 14:
č. 671 - Těškovice – Skřípov: Všední dny: 5:30, 6:20, 7:50, 11:20, 13:30, 14:45, 16:10, 18:50, 20:50
Sobota + neděle: 11:20, 18:50
č. 672 - Slatina: Všední dny: 5:40, 6:50, 10:25, 13:50, 14:30, 14:50, 17:00, 19:30, 22:50
Sobota + neděle: 6:50,14:50, 22:50 (Z Klimkovic centrum odjíždí navíc spoj v 19:05).
ZASTÁVKA č. 12:
č. 673 - Fulnek: Všední dny: 4:38, 5:53, 6:43, 9:13, 12:13, 14:43, 15:33, 17:33, 18:43, 20:12, 21:43,
22:43
Sobota + neděle: 5:03, 6:43, 10:43, 14:43, 18:43, 21:43, 22:43
č. 677 – Nový Jičín: Všední dny: 4:38, 7:38, 10:48,
následující spoje vyjíždí od Rektorátu VŠB: 6:42, 8:47, 13:47, 14:47, 15:47, 16:45, 17:47.
Sobota + neděle: (8:03, 17:23)
č. 674 - Zbyslavice: všední dny: 10:15, 11:50, 13:30, 15:00, 15:55
Sobota + Neděle: 8:43, 12:23, 16:30
č. 679 - Zbyslavice: všední dny: 4:57, 6:03, 6:46, 16:43, 17:23, 18:48, 20:18, 22:48
(spoje v 8:33, 13:08, 14:48 jedou jen do Klimkovic.)
Sobota + Neděle: 6:48, 10:48, 14:48, 17:48, 18:48, 22:48
Následující spoj nejede ze Svinova, ale vyjíždí z Poruby – Studentská = odjezd od Poruba FN – 9:44,
(spoj odjíždějící v 15:44- jede jen do Klimkovic –centrum)
č. 675 – ZASTÁVKA FIBICHOVA - všední dny: 6:51, 14:36, 14:46, 22:53
Sobota + neděle: 6:53, 14:53, 22:53.
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FOTBAL MUŽI
Muži podzim taky zvládli (stejně jako žáci) šestí
Po krátké, leč intenzivní letní přípravě a několika přípravných zápasech nás čekal hned první srpnovou
neděli pohárový soupeř. Velké Albrechtice. Účastník okresního přeboru nás ničím příliš nepřekvapil.
My naopak překvapili soupeře, uhráli v základní hrací době remízu a v prodloužení na penalty
postoupili.
Slibny začatek. A začínaji mistraky. Divaci natěšeni. A hned doma derby se Zbyškama. A kurňa. 1:2.
Smolna poražka. Ale hodně lidi. Dvě bečky vyčepovane. To je jak dva body. Na jaře vratime! Není
problem.
V Bludovicach za tři body (5:1). Bez komentaře.
Doma Hostašovice. Na obloze černo. Věter fuči. Hromy blesky. A už to vali. V osumdesate (80.
minutě) přerušeno. 3:3. Dvacet minut čekame. To už dohrajem, znovu tu už nepojedem. Řikaji
Hostašky. Hromy už nejsou. Ani blesky. Jenom to vali shora. Tak to dohrajem. Měníme taktiku.
Kurňa, treňa prokaučoval. 3:6.
A nas čeka kurňa „anglicky“ tyden. Zapasy neděle středa sobota. Jim tam asi na tom okresu šibe.
Nejsme ani Manšestr, ani Liverpul, ani Barselona. Na šichty chodime. A na rehabky nemame. Masaže
dostavame tak akorat doma od bab. Vlastnich.
Neděle. Zvladame. Lubina dostava naklep. 4:3. Trochu optimismu konečně. Na tabulku sem se ale
neměl divat. Zase pesimismus.
Středa. Pohar doma se Studnou (Studénka). Nakonec se „slezem“. I černochy nějake mame. 1:11. Bez
komentáře.
Sobota. Jedeme k prvnimu. Momentalně Sedlnice. V jedenacti. Ale bez černochu. Zazraki se nekonaji.
0:9. Taky bez komentaře.
Jsme na dně. Musíme víc trenovat. Tak kupujeme bečku a jdeme trenovat. A věřime. Že se vše v lepši
obrati.
Tak jsme potrenovali. Bečku nedopili. A jedeme do Děrneho. Kurňa, novy travnik. A střika jim to
samo. Za 4 mega pry. Zaplatil Fulnek. A ještě posily dodal. To bude těžke.
Hřiště fajne. Rovne. To nám vyhovuje. Vedeme 1:0, 2:0. Super. Ofsajd! Jak cyp! Pry ne. 2:1. Penalta!
Pry ne. Tak pry jo! 3:1. Vedeme! Sudi v klidu. Zatim ho nikdo nebije. A další gol. To asi ne! Pry jo. Že to
z pulky viděl jasně. 3:2. Trochu diskuse. Slovni. To pry patři k fotbalu. Hlavně, že je sudi v klidu.
Trochu se to mele. Sem tam žluta. Sem tam dvě červene. Pro samy faul sme si malem nevšimli. Gól!
4:2! Hlavně neudělat chybu. 4:3. Piskej konec! Kurňa, to se tahne. Děrne nezvlada. Je z toho na
prašky. My zkušeně. Zatím chranime rozhodčího. Pak sebe. Ty tři body za to stály.
Bravantice. Venku. Zase někdo z prvnim fleku. Tam se to měni. Taktika (naše) dobra.
Do osumdesatepate (85. Minuty). Furt nula. Sem tam šance. Pak prvni naše chybka. A je potrestana..
Pět minut do konce. Co už? Všichni do utoku. Jedna šance, druha šance, trma vrma, trma vrma. Ale
nic. Nakonec 2:0.
Znovu trenink, znovu bečka. A hrajeme doma. Na vylet se k nam do Olbramic přijeli podivat až
z Trojanovic Bystre. Loni ještě okres. U nas se jim libi.. Fajne to tu mate, fajne šatny, fajne hřiště, fajne
bufet baby. Kecy v kleci. My potřebujem body. Jako sul. 3:2! Ale nervy.
Zase trénink. Znovu bečka. Ma to smysl! Ty treninky. I ty bečky. Forma roste. Jedem potvrdit do
Hodslavic. Chčije a chčije. Nám vyhovuje. Jezdime nahoru dolu. I po řiti. Synci, zas to nepřehánějte!
Kdo ty dresy bude prat! Soupeř nestiha. Ale vede 2:0. Nechapu. Takticka porada v kabině. Řikam.
Chlapi kurňa musime vyrovnat! A vyrovname. A na penalty zkušeně.
Zase trochu potrenujem. A dopijem bečku. A tři body doma budou. Proti Petřvaldu. Je to přece tak
jednoduche. 4:3! Tři body doma. Ale tak jednoduche to nebylo. A zase divoke. A dramaticke. A taky
napinave. Piska to ta děvucha. Zvlada perfektně. Petřvald se divi, že jim furt něco piska. Ale když ma
co piskat, co by nepiskala. A Martin bubnuje! O sto šest. „ÓÓÓlbramice! Dotoho, dotoho!“.
Už netrenujem. Vyhravame, tak nemusime. Jenom dopijem bečku. A jedem do Štramberku. Pro tři
body. Vezeme … (nic). 6:2. Bez komentaře.
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Kurňa! Kde ta forma muže byt! Přece se neztratila. Všichni věřime. Mame doma poslední Bartošky.
A na čepu trenerova jedenáctka. Radši narazime předem, jestli není zkažena. Není. Dobře znameni.
Forma je zpatky. Vyhravame 5:2. A už sme v polovině tabulky.
A co kdyby ještě přibylo něco v poslednim kole v Mankovicach? To by bylo fajne. To by se dobře
přezymovalo.
Nic neponechavame nahodě. Rano společna snidaně. Dělame vajčinu. Hodně vajec. Bilkoviny do sebe
naperem. Ať sme silni. Pak dělame gulaš, ať je co k snědku, jak přyjedem. A hned se nenaperem. Když
mame tu „závěrečnou“. A vezem tři body! A šesty flek po podzimu (hned za Zbyškama). A hned sme
se nenaprali. Až později. Trochu…
A teď Vesnické sportovní hry – 23. 11. futsal! Forma je!
Za TJ Olbramice – fotbal Radim Břežný, trenér a táta všech olbramských fotbalistů

Rk.

14

Družstvo

Záp. + 0 -

Skóre

Body

Penalty +

Penalty -

1

Štramberk

13

10 0 3

47:21

30

1

1

2

Bravantice

13

9 04

39:27

28

0

1

3

Sedlnice

13

9 04

39:20

27

1

1

4

Hodslavice

13

9 04

27:19

26

3

2

5

Zbyslavice

13

8 05

26:23

25

0

1

6

Olbramice

13

8 05

35:41

23

1

0

7

Petřvald na Moravě B 13

7 06

29:26

22

0

1

8

Trojanovice Bystré

13

5 08

28:27

16

1

2

9

Lubina

13

5 08

24:31

15

1

1

10 Bartošovice

13

5 08

29:44

15

0

0

11 Bludovice

13

6 07

16:31

15

3

0

12 Fulnek B

13

4 09

35:32

14

0

2

13 Hostašovice

13

4 09

24:34

10

2

0

14 Mankovice

13

2 0 11

28:50

7

0

1

Z OBECNÍ KRONIKY – RYBNÍKY V OLBRAMICÍCH
Možná se divíte nadpisu, ale historicky byly přímo v Olbramicích dva rybníky. Mnoho o nich nevíme,
zatím se mi nepodařilo dopátrat se k nějakým větším podrobnostem. Ten první byl jakoby napojen na
šňůrce potůčku, který tekl souběžně s ulicí Hlavní a od roku 1966 je tento tok zatrubněn jako část
kanalizace. Možná byl využíván jako součást obrany původní tvrze, která u nás existovala na místě
dnešní školy. Kdy byl zasypán nevím, ale už mnohá desetiletí je jeho původní parcela využívána jako
zahrada a to u domu číslo popisné 60.
O druhém, již nám všem dobře známém rybníku ve spodní části obce, pochází první pro nás zatím
známá zmínka ve smlouvě o jeho prodeji z 30-tých let minulého století. Býval menší než je dnes, jeho
výměra činila cca 25 arů. Po válce byl vyvlastněn a sloužil jako obecní požární nádrž a také jako
přírodní kluziště, na kterém se vydováděly mnohé generace olbramických dětí. Protože do něj tekly
splašky, musela jej obec pravidelně nepravidelně čistit, posléze byl přiveden přívod čisté vody ze
studánek, které jeho stav zlepšily. Není mi známo, že by v něm tenkrát žily ryby, zato se tam
vyskytovala hojná populace nejrůznějších, i velmi chráněných žab. V 90-tých letech byl na základě
restitučního zákona vrácen původním majitelům a dnes je ve vlastnictví pana T. Nováka, který pro něj
zajistil lepší přítok vody a upravuje jeho vzhled i využití. Přikládám jedinou fotografii jeho původního
vzhledu, kterou máme k dispozici, pokud máte doma ještě jiné, rádi je pro kroniku přeskenujeme.

Další tři rybníčky jsou v Janovicích, říká se jim podle vlastníka Kantorovy a jsou to rybníky nebeské.
Nebeské proto, že nemají žádný stálý přítok, ale množství vody je závislé na napadaných srážkách.
Proto někdy vypadají spíš jako mokřad.
Kronikářka Bc. Lenka Ješková
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ZÁJEZD DŮCHODCŮ 2019
Tak trochu gastronomicky laděný ten náš letošní zájezd Klubu důchodců 3. 10. 2019 byl. V autobuse
welcome drink. Naší první zastávkou byla tradiční beskydská manufaktura Besky ve Frýdku – Místku.
Tam jsme si vyslechli vyprávění o historii firmy, tradici pastevectví v Beskydech, benefitech ovčí vlny
a způsobů jejího zpracování. Na vlastní oči jsme viděli, jak vzniká vlněná přikrývka – od mykání vlny až
po prošití deky na speciálním šicím stroji.
Po exkurzi jsme vyrazili do mlýna v Kozlovicích, kde jsme si prošli celý areál a vychutnali si kávičku
v místní restauraci.
Další zastávkou na trase byl Rožnov pod Radhoštěm. Po výborném obědě jsme vyjeli do svíčkárny
Unipar, zjistili jsme, jak se vyrábí jejich nádherné svíčky i jaké jsou módní trendy a vzory pro letošní
sezónu.
A dál? Protože nás bolely nohy, rozhodli jsme se, že na prohlídku města se vykašleme a vyrazili jsme
rovnou na kávu a na zákusek do hotelu Eroplán. Horké maliny paní Vaňkové vypadaly opravdu
luxusně. Závěrečný digestiv jsme si vychutnali v autobuse cestou domů. A příští rok? Asi pojedeme
zkontrolovat, jak v Luhačovicích opravili kolonádu a v Řeznickém muzeu ve Valašském Meziříčí jsme
taky ještě nebyli… 

Za Spolek důchodců Petra Teichmannová – důchodkyně čekatelka

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Opětovně připomínáme, že 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. Samozřejmostí je zveřejnění veškerých informací
na webových stránkách obce www.obecolbramice.cz. 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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Uzávěrka: 13.11.2019 Bezplatná distribuce.
O výběru příspěvků a době jejich zveřejnění rozhoduje výlučně redakce. Příspěvky mohou být redigovány,
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veškerého obsahu Zpravodaje bez souhlasu redakce je zakázáno.
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