Hasičárna v Olbramicích v proměnách času

Před 60 lety, v neděli 11. července 1949, navštívili naši obec Olbramice její kmotři z Vejprt (v současné
době je město Vejprty součástí Ústeckého kraje, okresu Chomutov). Dle pamětníků to byl velmi krásný a
slunečný den. Hlavním posláním této výpravy bylo slavnostní předání motorové stříkačky – agregát DKW,
který pak využívali olbramičtí hasiči k výcviku. Dochovala se také fotografie, na které jsou jak zástupci
z Vejprt, tak občané obce Olbramic.(obrázek č. 1).
Hasičská tradice je v naší obci už od roku 1901. Po první světové válce byla pod vedením Ferdinanda
Stiebera vybudována na současném místě nová budova hasičské zbrojnice – Hasičský dům
V letech 1969 – 1971 byla provedena celková rekonstrukce.
Hasičská zbojnice i nadále zůstala jednopodlažní, nepodsklepenou
budovou se šikmou sedlovou střechou a dřevěnou konstrukcí
krovu, ke které se navíc přistavěla nová věž.
Po téměř čtyřiceti letech se znovu vyskytla nutnost zabývat se
nejen havarijním stavem střechy, ale také následného využití
obecní budovy. Protože
cílem současného vedení
obce je zachování a
následný
rozvoj
občanských aktivit komunitního života v Olbramicích, bylo
rozhodnuto, že tento objekt bude zrekonstruován tak, aby umožnil
nejen bezpečné garážování hasičské techniky, uchování hasičské
výzbroje a výstroje ale zároveň, aby vytvořil zázemí pro
zásahovou jednotku. Vznikem nové společenské místnosti včetně
sociálního zařízení a kuchyňského koutku ve druhém nadzemním
podlaží se tak členům Sboru dobrovolných hasičů a dětem z oddílu
mladých hasičů otevřela možnost celoročního využití těchto prostor pro volnočasové aktivity. A že se záměr
podařil, se mohli občané poprvé přesvědčit v sobotu 24. října 2009, kdy proběhlo slavnostní otevření nově
zrekonstruované hasičské zbrojnice, která byla místním farářem také vysvěcena.

OHLÉDNUTNÍ DO HISTORIE HASIČŮ
Historie sboru s německým velením

V roce 1901 byl v Olbramicích založen sbor s
německým velením. Po roce 1902 nastal obrat.
Dobrovolní členové sboru se starali, aby získali
alespoň nejzákladnější výzbroj pro svou práci.
První hasičská zbrojnice byla postavena v
obytném domě č. 62 a mimo zbrojnice zde byl
také malý byt a jedna světnice tzv. obecní
trestnice. Zde byl ubytován každý, kdo se provinil
proti zákonu do doby, než byl převzat policejní
nebo četnickou hlídkou.
Starostou sboru byl učitel Ferdinand Belan a
velitelem byl Josef Czepka z čp. 56. Základní
výzbrojí byly cvičné obleky a ruční stříkačka na
koňský potah a také dvě ruční stříkačky tzv.
žberlovky, kterých se používalo jako první
záchrany v místech, kde nebylo možné zasáhnout
s hadicí. Sbor každoročně pořádal zábavy a
slavnosti, které byly vždy četně navštěvovány, a
čistý zisk byl používán na zakoupení další
výzbroje.
Po první světové válce převzal vedení Ferdinand
Stieber. V tuto dobu začaly továrny ve větším
měřítku vyrábět motorové stříkačky, které nebyly
odkázány na lidské ruce a byla kdykoliv pohotově
k dispozici.

Historie českého hasičského sboru

Český hasičský sbor v Olbramicích byl založen
roku 1946. Mnozí občané si ještě dnes pamatují na
velkou slávu, kdy byla od kmotrů z Vejprt
v červenci 1949 osobně předána motorová
stříkačka.
Až v květnu 1951 se konala první valná hromada.
Založení a výzbroj sboru byl proveden z vlastních
prostředků, které byly získány pořádáním různých
akcí. Zbytky výzbroje po němcích byly: motorová
stříkačka - nutná oprava motoru, ruční koňská
stříkačka - byla bez kol. Od roku 1959 – 2007 byl
ve funkci velitele sboru Stanislav Bílek, který se
zasloužil o ustavení požárního družstva, které
v rámci okrsku bylo 15 let vždy na prvním místě
v soutěži požárních družstev. „První hasičské auto
jsme dostali přidělené od sboru Fulnek - auto
ŠTAIER, z Tiché pak TATRA 43 předělaná na
otevřené hasičské auto se sedačkami po stranách.
Modernější auta pak od Českých pošt a od
Jistebníku automobilovou cisternu. Nového
vozidla jsme se dočkali v r. 1982. V roce 1996
obec koupila od ZD Klimkovice cisternu ŠKODA
706 RTH CAS 25,“ vzpomíná Stanislav Bílek na
způsob, jakým se získávala požární technika.
Odpovědnou funkci velitele převzal v roce 2007
vnuk Petr Bílek.

Současnost

Sbor dobrovolných hasičů v Olbramicích má v
současné době 86 členů, z toho 17 do osmnácti
let. Starostou je Arnošt Fritsch, který se během let
2007 - 2009 spolu s dalšími ochotnými členy i
nečleny sboru odpracovali spoustu hodin při
rekonstrukci budovy hasičské zbrojnice. Hasiči
v průběhu roku se podílejí na organizaci obecních
akcí např. Den obce, pravidelně pořádají hasičské
bály, hasičské soutěže, letní karnevaly a
nezapomínají také na své členy – jubilanty, které
pravidelně navštěvují.
Zásahová jednotka SDH Olbramice je zařazena
v plošném pokrytí JPO V/2 a má 14 členů.
V dubnu 2003 začalo hořet na hlavní silnici

nákladní vozidlo. Řidič jej včas opustil. Když
vozidlo začali hasiči hasit, jeden člen, který byl v
bezprostřední blízkosti, hasil tak intenzivně, že se
nadýchal dýmu z plastů a musel být krátce
hospitalizován. Naštěstí se podařilo uhasit včas
bez toho, aby došlo k výbuchu nebo dalšímu
zranění. Jednotka pak v roce 2004 zasahovala při
požáru stolařské dílny a lesního požáru na Hýlově,
kde naši hasiči drželi také dva dny službu a
hlídali, aby nedošlo k novému vznícení ohně od
kořenů.
Soutěžní družstvo mužů stále aktivně reprezentuje
sbor i obec na různých hasičských soutěžích.

*******************************************************************************************************************

vizi založit oddíl mladých hasičů. Již v říjnu toho
Určitě stojí za zmínku, že v roce 2007 byl po
několikaleté odmlce (téměř 30 let) založen
roku se mladí hasiči účastnili svého prvního
kolektiv mladých hasičů, který má 17 členů. A
závodu, hry Plamen. Dnes se aktivně této mládeži
jak vznikl? Začalo to v červenci 2007 v průběhu
věnuje vedoucí oddílu Karin Bednárová.
klání sportovních družstev mužů v Olbramicích.
S přípravou na všechny hasičské soutěže, kterých
Po ukončení soutěže si přihlížející děti chtěly
se pravidelně zúčastňují, jí ochotně pomáhají Petr
požární útok také vyzkoušet. Potřebné pomůcky
Nohel a Radek Buchta. Družstvo mladých hasičů
nahradily jednoduše dřevěnými klacky a každý
patří také mezi úspěšné členy ligy Floriánek
z nich obsadil jednu z pozic a útok byl
CUP.
odstartován. Tento velký zájem dětí nastartoval
(Tento článek byl otištěn v Novojičínském deníku 25. listopadu 2009
v rámci soutěže – Kozlův hasičský počin)

ODDÍL MLADÝCH HASIČŮ
Ráda bych Vás, občany, informovala o celoroční
činnosti mladých hasičů.
Od počátku roku 2009 máme 12 mladých hasičů
(Tereza Nováková, Ivana Bártová, Kristýna
Anlaufová, Radek Buchta, Jan Fritsch, David
Fritsch, Jan Anlauf, Lukáš Machala, David
Machala, Adam Bednár, Ondřej Koktan, Adam
Teichmann), kteří soutěží v kategorii mladších
žáků. Určitě bychom se neobešli bez cenných rad
pana Petra Nohla, který má dlouhodobé praktické
zkušenosti. Letos se k nám připojil i pan Radek
Buchta, což jsme velice rádi.
V roce 2009 jsme se také přihlásili do soutěže
Floriánek Cup 2009. Do této soutěže jsou zapojeni
i další mladí hasiči z okresu Nový Jičín. Celkem
bylo přihlášeno 10 družstev v kategorii mladších
žáků. Soutěž má letní a podzimní část. Hlavní
náplní této soutěže je požární útok, další
disciplínou bývá štafeta požárních dvojic,
štafetový běh na 400m s překážkami nebo vázání
uzlů. Podzimní část je ukončena závodem požární
všestrannosti, což je vlastně klasický branný
závod. Na ten se děti obzvlášť těší, protože si
v něm mohou ověřit své znalosti z oblasti
topografie, zdravovědy, orientaci v terénu a
fyzickou zdatnost.
V soutěži Floriánek Cup 2009 jsme se umístili na
pěkném 6. místě, což nás velmi těší, protože
soutěžíme teprve druhým rokem.
Mladí hasiči jsou organizací, která učí děti
pracovat
v kolektivu.
Každé
dítě
nese
zodpovědnost za výsledek soutěže a tak stačí,
když udělá chybu jeden a je po naději na dobré
umístění celého družstva. Proto občas zavládnou
emoce a to je pak pořádná mela. Každé dítě je jiné
a každé jinak nese prohru. U někoho se objeví
slzy, někdo zase křičí, ale naštěstí si můžeme říci,

že příště to bude lepší. Je to jako v každém jiném
sportu, hodně záleží také na štěstí. Tento rok jsme
okusili i trochu slávy. Získali jsme stříbrný pohár
z Fulneku a Lubojat a také bronzový pohár ze
soutěže v Bítově, což děti motivuje do dalších
soutěží.
Jednou ze soutěží byla i Pohárová soutěž mladých
hasičů, která se poprvé uskutečnila v Olbramicích.
O celou organizaci soutěže se postaral pan Petr
Nohel a nebýt deštivého počasí, tak by tato soutěž
dopadla na jedničku. Naši hasiči se umístili na
krásném druhém místě, což jsme byli moc rádi a
stříbrný pohár tak zůstal doma.
Nutno říci, že tyto soutěže se konají za každého
počasí, takže ať je hezky nebo prší, jedeme
závodit. A tak bych chtěla děti pochválit, že
soutěží s nadšením v dešti i v zimě.
Co se mi líbí na hasičských soutěžích? Jezdíme na
soutěže teprve krátce, ale mohu říci, že mezi
družstvy vládne velice přátelská atmosféra. Je
samozřejmostí vzájemná pomoc. Myslím, že je to
jeden z mála sportů, kde vládne taková atmosféra.
V příštím roce bychom proto rádi sestavili i
družstvo hasičů starších žáků.
Touto cestou bych také chtěla poděkovat všem,
kteří se zasloužili o rekonstrukci hasičské
zbrojnice. Ta má i svou vlastní klubovnu, kde se
můžeme s dětmi scházet, trávit zde volný čas a
připravovat se na soutěže, ve kterých děti
reprezentují naši obec.
V roce 2010 máme 9 členů. Protože mladší
kategorie se počítá jen do 11 let, musely děti přejít
do kategorie starších žáků.
2. května 2010 jsme zahájili jarní sezónu
v Libhošti, kde jsme se umístili na skvělém 4.
místě z 16 družstev. Do konce školního roku nás
čeká každý víkend jedna soutěž, takže doufám, že
se nám podaří vyhrát i nějaký pohár.
Karin Bednárová

Sbor dobrovolných hasičů Olbramice
Vás srdečně zve na

Pohárovou soutěž
mladých a starších hasičských družstev
Datum: sobota 29. května 2010
Místo: Centrum volného času Olbramice (malé hřiště)
Začátek soutěží od 9:00 hod.

Občerstvení zajištěno

Tyto akce jsou spolufinancovány z rozpočtu obce Olbramice.

