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2. ÚDAJE O KRONICE A KRONIKÁŘI 
 

Kronika roku 2004 je stejně jako rok 2003 samostatně zpracovaná. Kronikářkou obce je stále 
Lenka Ješková. Údaje o mně jsou uvedeny v překlenovacím zápise č. 2 let 1994-2002. Údaje o 
zřízení letopisecké komise jsou uvedeny v přehledu výborů a komisí obce. 

 
 

3. POPIS VESNICE 
 

V roce 2004 nedošlo k žádné významnější změně ve vzhledu obce, podrobnější popis je pak 
uveden v kapitole 11. – Výstavba. 
 
 

4. UDÁLOSTI  
A) VE SVĚTĚ 

Volby ve světě 
* 4.1. – Gruzie - 2 měsíce po loňských listopadových demonstracích v Tbilisi zvaných Růžová 
revoluce, které sesadily Eduarda Ševarnadze, do funkce nastoupil prozápadní Michail Saakašvili. 
Studoval v USA, má 36 let, získal 96% hlasů. Volby byly označeny za nejpokojnější v historii 
země. 
* 13.3. – S téměř 70% hlasů obhájil podle očekávání svou funkci ruského prezidenta Vladimír 
Putin. Volby podtrhly slábnutí demokracie v Rusku – media nedávala skoro žádný prostor 
protikandidátům. 
* 17.4. – V druhém kole dubnových slovenských prezidentských voleb zvítězil 63-letý právník 
Ivan Gašparovič nad protikandidátem Vladimírem Mečiarem. Gašparovič býval blízkým 
spolupracovníkem Mečiara v dobách, kdy jeho politika vedla Slovensko do mezinárodní izolace. 
* 5.7. – nad dosavadní indonéskou prezidentkou Megawati  Sukornoputri vyhrál protikandidát 
Susilo Bambang Yodhoyono. Ke klidným volbám se dostavilo 116 milionů voličů nejlidnatějšího 
muslimského státu Indonésie. Po nástupu do úřadu požádal prezident svět, aby mu pomohl v boji 
s teroristickou skupinou Džamía Islamía, odnož Al Kajdy.  
* 2.11. americké prezidentské volby obhájil republikánský prezident George Bush proti 
kandidátu demokratů senátorovi Johnu Kerrymu pod heslem Bůh, vlast, rodina. 
* 26.12. – První kolo prezidentských voleb na Ukrajině proběhlo 31.10. o prezidentovi 
nerozhodlo. 21.11. se konalo kolo druhé, ve kterém vyhrál kandidát Kremlu Viktor Janukovyč. 
Proti zfalšování výsledků voleb protestovaly desítky tisíc lidí hlavně v ulicích Kyjeva. K výtkám 
na neregulérnost voleb se přidala i Evropská unie. Zasedal ústavní soud, který rozhodl o 
opakování druhého kola voleb 26.12., ve kterém zvítězil Viktor Juščenko, proevropský kandidát. 
Tomuto období se říká oranžová revoluce podle oranžových stanů, které rozložili účastníci 
demonstrace na náměstí Kyjeva. Prezident Kučma prohlásil, že nepoužije armádu, slovo dodržel 
a nebyly použity ani pořádkové jednotky. Protože existovala reálná domněnka o otravě  V. 
Juščenka, vědci z Amsterodamu provedli rozbor jeho krve a zjistili, že měl v krvi 6000x víc jedu 
dioxinu než je běžné. Vysoká koncentrace asi 100 000 jednotek na gram krevního tuku je druhá 
největší, jaká kdy byla v dějinách lidstva zaznamenána. Je opravdu div, že tento útok přežil. 
 
Útoky 
* 6.2. – při výbuchu ve vagonu moskevského metra zahynulo 30 lidí, viník nebyl nalezen, 
přepokládá se, že jde o čečenské teroristy. 
* 11.2. – Romové plení a rabují ve slovenské Levoči, akci vyvolalo snížení sociálních dávek. 
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* 11.3. – výbuchy bomb nastražených zřejmě Al Kajdou ve vlacích směřujících do Madridu, 
zahynulo 202 lidí a na 1200 bylo zraněno. Nálože uložené ve vlacích vybuchly v době ranní 
špičky na nádražích Atocha, El Pozo, Santa Eugenia. 
* 29.5. – teroristé napadli zahraniční zaměstnance ropných firem v saúdském Chubáru a 
pozabíjeli 22 lidí. 
* 22.6.- při útoku ozbrojenců na budovu promoskevských úřadů v Ingušsku zahynulo nejméně 92 
lidí. 
* 24.8. – současně vybuchla dvě ruská letadla, zahynulo 89 lidí. 
* 31.8. – sebevražedná atentátnice zabila při výbuchu nálože před vstupem do metra v Moskvě 9 
lidí. 
* 1.9. – 3.9.– poté, co čečenští teroristé zajali rukojmí ve škole v jihoruském Beslanu a ruské 
bezpečnostní síly se je pokusily osvobodit, zůstalo na místě přes 330 mrtvých, z toho mnoho dětí. 
Teroristé rozmístili v tělocvičně školy výbušniny. Rukojmí neměli šanci. Několik desítek dětí se 
pak z psychických následků útoku léčilo také u nás v Karlových Varech.  
* 9.9. – při výbuchu bomby v autě před australskou ambasádou v indonéské Jakartě zahynulo 9 
lidí. 
* 6.12. – skupina teroristů vzala útokem americký konzulát v saúdské Džiddě. Zahynulo nejméně 
9 lidí včetně 4 útočníků. 
Prakticky nemine den, aby ozbrojenci v Íráku neprovedli alespoň jeden útok. Od začátku loňské 
invaze zahynulo 1001 americký voják, 29 britských, 62 ostatních spojeneckých zemí. Na írácké 
straně padlo okolo 5000 vojáků a asi 15 000 civilistů. 
Občanská válka se vede také v Africe, v západosúdánské oblasti Dárfúr, kde jdou oběti do desítek 
tisíc. Ve druhé súdánské válce, která trvá již přes 20 let, přišlo o život přes 2 mil. lidí. 
 
Další události 
* 2.1. - průzkumný robot americké sondy Spirit úspěšně přistál na povrchu Marsu, kde teploty 
klesají na -100°C a zároveň odeslal první snímky rudé planety, na kterých se nachází část 
přistávacího modulu na kamenité planině před velkou skálou. V kráteru se kdysi mohlo nacházet 
jezero s vodou, která je předpokladem života. 
*12.2. – jihokorejští výzkumníci oznamují, že jako první na světě úspěšně klonovali lidská 
embrya a získali z nich kmenové buňky pro léčebné účely. 
* 15.3. – Brusel potrestal společnost Microsoft za neférové obchodní praktiky sankcí v přepočtu 
asi 17 miliard korun. Jde o nejvyšší pokutu v dějinách. 
* 1.5. – do EU vstupuje deset zemí: Česko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, 
Slovensko, Slovinsko, Kyperská republika. 
* 1.8. německý kancléř Schroder odmítá snahy vyhnanců o odškodnění. 
* Olympiáda v Aténách – Bronz Kateřina Kůrková za střelbu, za střelbu stříbro Lenka Hyková, 
Jachtařka Lenka Šmídová – stříbro, párová čtyřka veslařů – stříbro, kanoisté Volf se Štěpánkem 
bronz, pětibojař Capalini bronz, výškař Jaroslav Bába bronz, desetibojař Roman Šebrle – zlato. 
* 11.11. – ve Francii zemřel Jásir Arafat, dlouholetý palestinský vůdce Organizace za osvobození 
Palestiny (OOP), jedna z nejrozporuplnějších postav moderních dějin, který se narodil 24.8.1929. 
Jeho životní pouť bojovníka za palestinský stát byla poznamenána zvraty. Jednou hrozil, že Židy 
zažene do moře, jindy je nazýval bratry. 1958 zakládá Fatah, který se zaměřuje na teroristické 
útoky proti Izraelcům, 1969 zvolen šéfem OOP, 13.9.1993 podepsal mír s Izraelem, aby 
zanedlouho zase vyzýval k boji ozbrojené atentátníky, 1994 dostal Nobelovu cenu za mír, 1996 
se stává prezidentem palestinské samosprávy. 
19.11. – pátek - vichřice ničila vysoké Tatry, dosáhla místy až síly orkánu a doslova srovnala se 
zemí lesy okolo Starého Smokovce. Porosty jsou zničené v pásu 50 km dlouhém a 3 km širokém 
26.12. – Tsunami, které v neděli udeřilo v jihovýchodní Asii, si vydobylo prvenství mezi 
nejvražednějšími přívalovými vlnami v moderní historii. Žádná jiná katastrofa od počátku 19. 
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století se s touto živelní pohromou nedá srovnat – nejvíce je postižena Indonésie, Srí Lanka, 
Indie, Thajsko, východní Afrika. Celkový počet obětí se pohybuje okolo 150.000 lidí. 40 km 
pode dnem ostrova Sumatry v délce tisíc kilometrů prasklo dno, moře nejdříve ustoupilo, pak dno 
vystoupilo až o 30 m a vlna se hnala od Asie až k východní Africe. Byla vychýlena i zemská osa. 
Tsunami postihlo nejvíce děti, které tvoří až polovinu všech obětí. V České republice se na 
pomoc obětem vybralo několik desítek milionů korun. 
 
Vědecké senzace 
1.) Nález kosterních pozůstatků trpasličích lidí na ostrově Flores v Indonésii, kteří žili před 12-39 
tisíci lety, měřili pouhých 110 cm, chodili vzpřímeně, dokázali rozdělat oheň, používali kamenné 
nástroje a zbraně. „Hobití“ lidé jsou podle amerických a australských vědců novým lidským 
druhem, kterým se stal osudným výbuch sopky. Čeká se na rozbory DNA, které by prokázaly, 
zda se opravdu jedná o nový druh nebo pouze poddruh moderního člověka Homo sapiens. 
2.) Český tým profesora Holého vyvinul nový lék proti AIDS, který velmi usnadní život HIV 
pozitivním lidem, protože nahrazuje velké množství léků, které nemocní musejí brát. Jeho 
výrobce se zavázal, že léky bude dodávat za výrobní cenu 68 nejhůře postiženým zemím 
především v Africe a v Asii. 
 
 

 4. UDÁLOSTI  
B) V ČESKÉ REPUBLICE A KRAJI 

 
leden 
* 4.1.- ve věku 67 let zemřela Helena Růžičková, herečka, která milovala srandu a všechno 
kolem. Hrála ve stovkách rolí většinou silnou, energickou, hubatou ženu – přes 200 celovečerních 
filmů. V roce 1999 zemřel její jediný syn Jirka, pak onemocněla rakovinou, zhubla 120 kilo, 
v roce 2003 jí na 7. infarkt zemřel manžel. 
* 13.1. - vrácení vězňů z Thajska, kteří tam byli zatčeni za pašování drog a odsouzeni každý na 
50 let – Emil Novotný a Radek Hanykovics 
* 18.1. – na Novém Zélandu zatčeni děkan olomoucké fakulty Čestmír Čihalík a bývalý 
pracovník České inspekce životního prostředí za krádež orchidejí  
* 31.1. – začala pětitýdenní výprava 5 českých přírodovědců na Antarktidu, kde na ostrově James 
Ross zkoumají změny klimatu za posledních deset tisíc let. Spolupracují s kolegy z Chile, 
Argentiny a Velké Británie na vybudování stanice. Česká polární stanice je již vyrobena a na 
podzim ji v rozloženém stavu začnou převážet. Bude to komplex 10 budov, přijde na 50 mil. 
korun a její životnost je 20 let.  Kontinent nepatří nikomu. 
* Kraj rozhodl o výstavbě cementárny ve Štramberku na Novojičínsku. Proti stavbě se ohrazují 
ekologická združení. Stavět se má začít příští rok na jaře. 
únor  
* nezaměstnanost na severní Moravě a ve Slezsku trhá rekordy, bez práce je 110.239 lidí – na 
jedno volné místo v kraji připadá 49 uchazečů, zatímco v zemi je to 14. 
* 14.2. - zemřel Miloslav Šimek – skvělý člověk, dobrý komik, podlehl zhoubné chorobě 
* 18.2. – poslanec Petr Kott se v Poslanecké sněmovně opil tak, že musel být vyveden 
ochrankou. Byl to už jeho 2. opilecký skandál. 
* V Paskově dokončuje rakouská firma Mayr-Melnhof jednu z nejmodernějších velkokapacitních 
pil v Evropě. S pravidelným provozem se počítá od dubna. Práci tu najde 220 lidí. 
březen 
* 3.3. – na vojnu narukovala poslední tisícovka vojáků, kteří se do civilu vrátí 22.12. Od 1.1.2005 
budeme mít plně profesionální armádu o síle 30 tisíc lidí. 
* 10.3. – Bývalý ministr financí Ivo Svoboda byl odsouzen za podvod na 5 let. 
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* 19.3. – poslední rozloučení s Karlem Kachyňou, režisérem skvostů jako Kráva, Lásky mezi 
kapkami deště, Smrt krásných srnců, Zlatí úhoři, Král Šumavy, Už zase skáču přes kaluže, 
Oznamuje se láskám vašim, Sestřičky. 
* Třinecká společnost Walmark, výrobce nealkoholických nápojů a potravinových doplňků, 
dostala ocenění Firma kraje. V soutěži šlo o to, která firma nejvíce pomáhá svému regionu 
podporou rozvoje charity či vytvářením nových pracovních míst. 
duben 
* 11.4. – V Íráku byli uneseni 3 čeští novináři. Reportéra České televize Michala Kubala, jeho 
kameramana Petra Klímu a zpravodaje Českého rozhlasu Víta Pohanku zajala skupina 
neznámých mužů, která je držela v opuštěné autodílně uprostřed írácké pouště. Po pěti dnech byli 
bez vysvětlení propuštěni. 
* 23.4. začaly fungovat nové zastávky a parkoviště před svinovským nádražím 
* mistrovství světa v ledním hokeji, které se konalo u nás v Praze a Ostravě.  
* 26.4. – Dana a Jaroslav Stodolovi dostali u soudu doživotí – za 2 roky se jim podařilo povraždit 
8 lidí a 2 zmrzačit. Policie nevylučuje, že mají na svědomí i další násilnosti. Stodolovi si vybírali 
hlavně starší a bezmocné oběti, které surově tloukli, svazovali a na závěr zpravidla uškrtili a 
oloupili. Jsou to nejaktivnější vrahové, kteří u nás za posledních několik desítek let vraždili. 
květen 
* 1.5. – Česká republika vstoupila do Evropské unie, padly celní bariéry, začal platit nový zákon 
o dani z přidané hodnoty. 
* už od počátku roku stát neplatí na výstavbu úseku dálnice D 47, kterou staví společnost ODS. 
Za stavební práce jí dluží 300 mil. korun. 
* 15.5. – fotbaloví fanoušci Baníku Ostrava řádili po fotbalovém utkání v Opavě, při kterém 
lítaly kameny i popelnice tak, že osm policistů bylo zraněno, 21 lidí zatčeno a škody jsou ve 
statisících korun. 
* 20.5. – vláda zakázala výrobci radiolokátoru Věra prodat 6 kusů tohoto zařízení do Číny, 
protože umí najít i „neviditelné“ americké letouny Stealth. Místo toho je později koupila 
americká armáda. 
* 26.5. – vláda zrušila 13. a 14 platy pro státní zaměstnance. 
červen 
* 1.6. – týrané ženy a oběti domácího násilí se dočkaly zákona, který za domácí násilí zavedl trest 
až 3 roky vězení. Nebude nutný jen souhlas oběti, podnět ke stíhání může dát třeba soused. 
* 12.-13.6. – první volby do Evropského parlamentu. Volilo se 21 zástupců a volby s přehledem 
vyhrála ODS. 
* 15.6. – zemřel ve věku 64 let velmi oblíbený rozhlasový redaktor, publicista Tomáš Sláma. 
Autor a moderátor rozhlasového pořadu Tobogán Českého rozhlasu. 
* 20.6. – skončilo první české hledání superstar; asi ze třech tisíc uchazečů se první stala Aneta 
Langerová z Říčan, drobná, nenápadná a za všech okolností svá 18letá zpěvačka, která 
v posledním kole získala 3 mil. SMS = hlasů. 
* 24.6. – unikal v centru Ostravy plyn – dělníci při stavbě kolektoru prorazili plynové potrubí. 
Proběhla evakuace osob, centrum hasiči a báňští záchranáři uzavřeli, nejezdily tramvaje ani auta. 
Naštěstí se vše do večera podařilo opravit a nikdo nebyl zraněn. Díky Bohu se nestalo podobné 
neštěstí jako nedávno v Brně. 
* 26.6. – Vladimír Špidla složil po prohraných eurovolbách funkci předsedy vlády i šéfa sociální 
demokracie. V čelo vlády i strany byl zvolen Stanislav Gross. 
* 29.6. – Pražská obec židovská odvolala ze svého čela vrchního rabína Karola Sidona, protože 
jejím členům připadal příliš ortodoxní. Sidon zůstává i nadále vrchním zemským rabínem. 
červenec 
* 16.7. – jistý Petr Kubát přepadl v Havlíčkově Brodě banku. Pak se na místě zabil granátem, 
když pochopil, že policistům neuteče. 
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* 27.7. – dva Slováci chtěli za bílého dne ukrást střechu Masarykova nádraží a plech prodat ve 
sběrně. 
* Správkyně konkurzní podstaty Union banky podala návrh na konkurz na dva největší dlužníky 
– Investmart a Union Group. Společně dluží téměř 4 mld korun. 
srpen 
* 16.8. – Pedagog Slezské univerzity v Opavě Libor Pavera podle vědecké rady školy opsal 
nejméně třetinu své habilitační práce o barokním kazateli Danielu Nitschovi a nesmí dál na 
univerzitě vyučovat. Odmítá se vzdát svého akademického titulu. 
září 
* 45 let Semaforu – ojedinělé divadelní scény u nás. 
* 13.9. – prezident Evropského parlamentu Josep Borell obdržel žádost o odnětí imunity 
Vladimíra Železného kvůli jeho trestnímu stíhání v České republice  za daňové úniky a poškození 
věřitele.  
říjen 
* Ispat Nová Huť Ostrava nabídla lidem odstupné ve výši až 25 průměrných měsíčních platů, 
pokud odejdou dobrovolně z firmy. Chce tak urychlit snižování počtu zaměstnanců. Nabídka platí 
do konce října a je o ni velký zájem. 
* 6.10. - hořel les mezi Hýlovem a Čavisovem, výjezd olbramické jednotky, naši hasiči pak ještě 
dva dny pomáhali hlídat pořářiště, aby se oheň znovu nevznítil. 
* 22.10. – skandál s policejními odposlechy – policisté poslouchali hovory předsedy ODS Mirka 
Topolánka kvůli kauze Kořistka a také soukromé hovory prezidenta Václava Klause s jeho 
přítelem podnikatelem Radkem Pecicem, kterého policie podezřívala s kontaktů s kriminálními 
živly. 
listopad 
* 5.11. – doklady o keltském osídlení z doby 450 let př.n.l. i existenci sídliště z mladší doby 
římské nalezli v těchto dnech pracovníci Archeologického centra Olomouc v části Olomouc-
Neředín. 
* 12 - 13.11. – ODS triumfovala v krajských a senátních volbách. 
* 17.11. – Česká republika je 15 let svobodným státem. Za tu dobu se v jejím čele vystřídali 2 
prezidenti a 6 vlád. 
* 18.11. – rychlovlak Pendolino vytvořil nový rychlostní rekord. Po trati Brno – Břeclav se řítil 
rychlostní 237 km/hod. 
* 25.11. – Tři dny před odletem na turné do Japonska byl zatčen ředitel a sbormistr dětského 
pěveckého sboru Bambini di Praga Bohumil Kulínský. Obvinění, že v letech 1996-1998 osahával 
a souložil s tehdy nezletilými členkami sboru, na něj už v srpnu podal manžel Kulínského první 
ženy Jiří Los, dětský klinický psychiatr. 
prosinec 
* 9.12. – na železničním přejezdu nedaleko Prostějova smetl rychlík armádní tatru. Na místě 
zemřelo 5 vojáků ze speciální elitní jednotky, která letos pomáhala při pátrání po bojůvkách 
Talibánu a Al Kajdy v Afghánistánu. Jde o nejtragičtější případ nehody v dějinách novodobé 
české armády. 
* 13.12. – Vlastník Novy – společnost PPF prodala televizi přibližně za 15 miliard korun 
společnosti CME. Tato společnost již Novu vlastnila, ale kvůli Vladimíru Železnému o ni přišla, 
za což musel stát CME zaplatit 10 miliard. 
 
Podrobněji: 
Změny v DPH po vstupu do Evropské unie 
1. Při vstupu do EU se od května měnila daň z přidané hodnoty: 
a) Z 5 na 19% u restauračních služeb, kabelových televizí, stavebních prací nespojených 
s bydlením, kadeřnictví a kosmetické salony, čístírny a prádelny, kondomy a jiné antikoncepční 
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výrobky, výrobky osobní hygieny, krmivo pro psy, opravny obuvi, kabelek a dalšího koženého 
zboží, fotografické služby, software, úklidové služby v budovách, kancelářské, sekretářské a 
překladatelské služby, hnojiva, vstupenky na sportovní zápasy. 
b) Z 22 na 19% - automobily, oblečení, elektronika, telefony, internet, právníci, daňoví poradci. 
c) Co zůstává na 5% - potraviny a nápoje, léky a zdravotnické potřeby, vodné, stočné, stavební 
práce spojené s bydlením, knihy, noviny, časopisy, dětské papírové pleny, vstupenky na kulturní 
akce. 
Na hlasování o schválení tohoto zákona přijel i po autonehodě těžce zraněný ministr Cyril 
Svoboda, jinak by zákon neprošel. 
d) Dopady změny daně mají sociálně slabším zmírnit finanční kompenzace, např. rodičovský 
příspěvek o tisíc korun k 1. červnu dostali všichni, kdo na to měli nárok, 2 tisíce korun na jedno 
dítě jako jednorázový příspěvek. Další úlevy by měla zabezpečit novela zákona o dani z příjmů. 
 
2. Za rok 2004 má naše republika dluh ve výši = 109 mil. korun. 
3. Celostátní míra nezaměstnanosti je 11%. 
 
 
Konec povinné vojny  
Od roku 2005 bude zrušena povinná vojna. Branná povinnost zůstane zachována a podléhat jí 
budou občané mezi 18 a 60 lety. Povoláni však budou pouze v případě mobilizace - branná 
povinnost bude vyžadována pouze při ohrožení státu nebo za válečného stavu. Zřízena bude 
profesionální armáda, která bude působit ve 23 posádkách a 46 dislokačních místech (50 posádek 
bude zrušeno). Bude to ve vojenství největší změna v českých zemích za více než dvě století. 
 
Vojenská služba v českých zemích: 
Roku 1649 – vznikla první stálá armáda, která byla součástí rakouské armády. Císař Ferdinand 
III. ponechal několik pluků v trvalé službě. Do armády vstupovali vojáci dobrovolně, ale 
upisovali se na doživotí. Pokud se neválčilo, mohli odcházet na dlouhodobou dovolenou, která 
trvala i několik let. 
1781 – Josef II. zavedl vojenskou povinnost pro nejchudší vrstvy. Osvobozena byla šlechta, 
duchovní a inteligence. Verbování často nahradily násilné odvody v poutech. 
1802 – konec doživotní služby, u pěchoty se zkrátila na 10 let,  u jezdectva na 12 let, u 
dělostřelectva na 14 let. 
1845 – zkrácení vojenské služby na 8 let. 
1868 – branný zákon zavedl všeobecnou brannou povinnost. Délka služby byla stanovena na 3 
roky, u námořnictva na čtyři. 
1912 – služba byla zkrácena na 2 roky, u speciálních druhů zbraní na 3, u námořnictva 4 roky. 
1920 – v samostatném ČSR byl vyhlášen branný zákon zahrnující všeobecnou brannou 
povinnost. Délka služby byla zpočátku stanovena na 14 měsíců, od roku 1924 se sloužilo 18 
měsíců, od roku 1933 dva roky. 
Po roce 1945 vznikla branná povinnost v 17 letech, k odvodu se chodilo v 19, na dvouletou 
službu se nastupovalo ve 20. Existovala řada výjimek – např. pro studenty, na zkrácení vojny 
měli nárok i muži, kteří byli jedinou zdatnou pracovní silou v hospodářství. 
1949 – nový branný zákon pro muže od 17 do 60 let stanovil délku základní vojenské služby na 
24 měsíců. 
1990 – první novela stanovila délku základní vojenské služby na 18 měsíců a uzákonila možnost 
civilní služby. 
1991 – další novela prodloužila věkovou hranici při povolování odkladů základní a náhradní 
služby z 22 na 25 let a u studentů vysokých škol z 28 na 30 let. 
1993 – další novela zkrátila délku na 12 měsíců, civilní služba je vždy o 6 měsíců delší. 
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15.5.2003 – ministr obrany Jaroslav Tvrdík předložil vládě záměr zrušit základní vojenskou 
službu k 31.12.2004 – 12.11.2003 tuto reformu vláda schválila. 
30.3.2004 na vojnu nastoupilo posledních 878 branců. 
2.6.2004 – vláda schválila návrh zákona, který ruší základní i civilní službu, Sněmovna tento 
návrh schválila 24.9.2004, Senát 4.11. 
22.12.2004 odejdou do civilu poslední vojáci v základní vojenské službě. 
1.1.2005 – česká armáda plně profesionální. 
 
Armáda v různých zemích se liší podle toho, jestli je odvedenecká – Německo, Británie, Dánsko - 
nebo verbovaná - Francie. 
Evropské země, kde už není branná povinnost – Belgie, Británie, Francie, Lucembursko, 
Maďarsko, Nizozemsko, Španělsko, Švýcarsko. 
 
 

5. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT OBCE 
A) – Organizační struktura 

 
A. Organizační struktura obecního úřadu 
Starostkou obce byla zvolena Drahomíra Fojtová, místostarostou Štefan Strašík.  
Zaměstnankyněmi jsou: Lenka Ješková, referentka správních činností, Regína Vřeská, účetní. 
Blanka Vránová je správcovou KD a zároveň uklízečkou. 

 
 

VÝBORY A KOMISE  
1.) Na 1. zasedání ZO dne 10.12.2002 byly zřízeny tyto výbory: 
 
č.j. 3.1. – A) volí výbor finanční – předseda: Ing. Jaromír Horsinka 
                                                        člen: Arnošt Czepka 
                                                        člen: František Vaněk 
 

- B) volí výbor kontrolní – předseda: Lumír Martiník 
                                                               člen:  Arnošt Fritsch 
                                                               člen:  Ing. Pavel Hurník 
                                                               člen: Ladislav Langer 
                       Výbor kontrolní byl doplněn na 3. zasedání ZO dne 25.2.2003 pod č.j. 10.3 
                                                               člen: Svatopluk Seidler 
 
2.) Na 5. zasedání ZO dne 24.6.2003 pod č.j. 18.7. schválen záměr p. starostky o zřízení stavební 
komise, záměr projednán ve smyslu ust. §103 odst 4 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.o obcích, 
v platném znění, potvrzen KÚ MSK dne 31.7.2003 č.j. ÚPS/1828/03/Sn ředitelkou Krajského 
úřadu  JUDr. Evou Kafkovou. Zřizovací listina pro komisi výstavby ze dne 30.6.2003 
předseda:  Drahomíra Fojtová 
člen: Arnošt Fritsch 
člen: Ing. Pavel Hurník 
 

3.) Na 6. zasedání ZO dne 16.9.2003 pod č.j. 21.5. schváleno zřízení letopisecké komise 
předseda:  Drahomíra Fojtová 
člen: Milena Kochaníčková 
člen: Irena Vlachová 
Kroniká řka Lenka Ješková byla jmenována na 3. zasedání ZO dne 25.2.2003 pod č.j. 11.1. 
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5. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT OBCE 
B) – Jednání zastupitelstva 

 
(usnesení nejsou přepsána úplně ve stejném znění, v jakém byla vydána, jedná se pouze o výběr) 
 
* 10. zasedání ZO dne 4.2.2004 
schvaluje: 
- prodej pozemku Ředitelství silnic a dálnic pro výstavbu dálnice D47, stavby 4707 a to parc, č. 
1077/4 ostatní plocha o výměře 546 m2; 
- návrh nové smlouvy na nájem nebytových prostor – pohostinství pro manžely Bláhovy, po 
ukončení platnosti smlouvy s p. Gerzaničem; 
- ceník č. 1/2004 za pravidelný svoz a zneškodnění tuhých komunálních odpadů; 
- vyměření a převedení pozemků ZE parc. č. st. 83/1, 36/1, 179/3 díl 3, 123/7 na LV č. 10001; 
ukládá: 
- dořešit s firmou OZO doplnění tarifu a cen v ceníku; 
- zjistit možnosti umístění značky zákazu vjezdu nákladních vozidel v horní části ul. Dlouhé; 
- bere na vědomí: kontrolu usnesení, úpravu pomníku padlým, informaci o možné stavbě 
betonárky, připomínky z diskuse – kontrolu studny a hnojiště u p. Augusty, poškození místní 
komunikace za kostelem, plynofikaci osady Janovice, další opravu místního rozhlasu. 
 
* 11. zasedání ZO dne 28.4.2004 
schvaluje: 
- dle § 84 odst. 2 písm. b) z.č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, dle § 26 odst. 
2 z.č. 50/1976 Sb o územním plánování ve znění pozdějších předpisů, územní plán obce 
Olbramice s úpravami předloženého návrhu uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení, které byly 
dohodnuty v rámci projednávání návrhu ÚP obce; 
- pozemky pro převod parcel z pozemkového fondu v souladu se zákonem č. 95/1999 Sb. o 
podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a to: 
A) pozemky ve ZE: původ pozemkový katastr, parc. č. PK 1, 251/2, 611/1, které jsou 
v zastavitelné části obce, ostatní parc. č. 282/1, 282/2, 283, 284/1, 579, 1008/1, které jsou 
v extravilánu obce; 
B) pozemky ve ZE, původ grafický příděl: v zastavitelné části parc. č. 221/1, ostatní parc. č. 346, 
414/1, 459/1, 580/1, 581 jsou v extravilánu obce; 
C) pozemky katastru nemovitostí 131/2, 452/6, 992/17, jsou určeny k zastavění, ostatní parc. č. 
611/12, 611/13, 691/4, 691/9, 691/11, 691/12, 776/11, 831, 846/3, 846/4, 846/5, st. 173, st. 174, 
st. 175. st. 176 jsou v extravilánu obce, 
a převod jednotlivých parcel bude specifikován v konkrétních případech; 
- ponechání navrhovaného zjištěného kladného hospodářského výsledku ve výši =13.794,27 Kč 
příspěvkové organizaci na nutné výdaje spojené s opravou a údržbou budovy ZŠ; 
- účelovou dotaci na projekt multifunkční herny v ZŠ – rekonstrukci místností v současné MŠ; 
- čerpání rozpočtu 
- I. úpravu rozpočtu a to navýšení v příjmech i ve výdajích o částku =2.660.700,00 Kč; 
- prodej neupotřebitelného majetku – kovových židlí v počtu 4 kusů, cena = 20,--Kč/1 kus; 
- příspěvek pro včelaře ke 100 let včelařů v Klimkovicích a okolí ve výši =500,--Kč; 
- navýšení mezd pro pracovníky pracující na dohodu o práci nebo pracovní činnosti ze 
současných 37,--Kč na 40,-- Kč/1 hodinu od 1.5.2004; 
- předběžnou smlouvu s Úřadem práce o zaměstnání osoby vedené v jeho evidenci – Martina 
Anlaufa; 
- záměr o pronájmu nebytových prostor – pohostinství Pod kaštany, Hlavní č. 5. 
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ukládá: 
- dořešit stání kamionů na veřejných komunikacích a jejich průjezd ulicí Dlouhou; 
- místostarostovi možnost opravy cesty na ulici Kolonie, včetně možné úpravy kanalizace. 
vymezuje: 
- dle § 29 odst. 2 z.č. 50/1976 Sb. závaznou část ÚP obce včetně veřejně prospěšných staveb, jak 
je vyjádřena v regulativech v rozsahu příl. č. 2 usnesení; 
rozhodlo: 
- dle § 23 odst. 1 z.č. 50/1976 Sb. o námitkách a nesouhlasech s vyřízením námitek, které při 
projednávání podali dotčení vlastníci pozemků a staveb, v rozsahu příl. č. 3 usnesení; 
vydává: 
- dle § 10 písm. d) a § 84  odst. 2 písm. i) z.č. 128/2000 Sb. a dle § 29 odst. 3 z.č. 50/1976 Sb., 
obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2004 -19, kterou se vyhlašuje závazná část ÚP obce, dle příl. 
č. 4 usnesení; 
zamítá: 
- žádost p. Roubala o zavedení veřejného osvětlení k chatě na ulici Josefovické; 
zmocňuje: 
- ředitelku ZŠ Mgr. Sylvu Hruškovou k projednávání a uzavírání smluv a objednávek týkajících 
se projektu multifunkční herny v rozsahu určených prací; 
bere na vědomí: - kontrolu usnesení, zprávu o veřejnoprávním projednávání návrhu ÚP obce 
s dotčenými orgány státní správy, - stanovisko nadřízeného orgánu státní správy vydané dle z.č. 
50/1976 Sb., - zprávu o probíhajícím jednání o Nemocnici v Bílovci, - zprávu o přípravě 
výstavby dálnice D47 stavba 4707, - zprávu o výběrovém řízení na výstavbu Centra pro volný čas 
na hřišti u hospody a zprávu o zahájení prací na této stavbě, - zprávu o možnosti velkoplošného 
projektu z Mikroregionu Bílovecko na ozvučení veřejného rozhlasu pomocí bezdrátového 
přenosu, - zprávu o současné situaci v místním pohostinství, - zprávu o uzavření smluv o 
výpůjčce na pozemek parc. č. 179/2 s nájemci bytovky, - zprávy o výsledcích kontrol finančního 
a kontrolního výboru, - připomínky v diskusi – neprovedená kontrola u bytovky, upozornění na 
potřebu úklidu kolem kontejneru u hřbitova. 
 
* 12. zasedání ZO dne 21.6.2004 
schvaluje: 
- čerpání rozpočtu; 
- II. úpravu rozpočtu; 
- závěrečný účet obce za rok 2003 s výrokem bez výhrad v příjmech ve výši = 7.118.300,--Kč, ve 
výdajích =6.926.300,--Kč, splátka úvěru = 192.000,--Kč; 
- závěrečný protokol o stavu majetku obce; 
- přehled hospodaření obce za rok 2003; 
- závěrečný účet Sdružení obcí Bílovecka za rok 2003 s výrokem bez výhrad, v příjmech ve výši 
= 1.641.979,31 Kč, ve výdajích =1.621.464,70 Kč; 
- přehled hospodaření Sdružení obcí Bílovecka za rok 2003. 
neschvaluje: 
- navýšení odměn zastupitelům obce. 
ukládá: 
- napsat upozornění jednotlivým formám a do 31.7.2004 dořešit stání kamionů na veřejných 
prostranstvích a jejich průjezd ulicí Dlouhou; 
- napsat rodičům mládeže, která porušuje dopravní předpisy, domluvit častější kontrolu Policie 
ČR na místních komunikacích. 
bere na vědomí: - kontrolu usnesení, zprávu o hospodaření obce za rok 2003, - zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření SOB za rok 2003, - doporučení finančního výboru, - zprávu 
kontrolního výboru, - žádost na zakoupení uniforem SDH, - porovnání cenové nabídky firem 
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ODS a Jankostav týkající se nabídky na oprav u místních komunikací, - omezení úředních hodin 
v době od 1.7. do 31.8.2004. 
 
* 13. zasedání ZO dne 15.9.2004 
schvaluje: 
– čerpání rozpočtu za 1. – 8. měsíc roku 2004, v příjmech =5.047.653,51 Kč, ve výdajích 
=5.296.201,--Kč + financování úvěru ve výši =96.000,--Kč; 
– III. úpravu rozpočtu a to navýšení v příjmech i ve výdajích o částku =110.000,00Kč;  
– návrh směnné smlouvy s manžely Gulašiovými; 
– schvaluje přesun plateb za instalaci plynového topení v hospodě na příští rok v částce 145.000,-
-Kč;  
– zastavení plateb placení hřiště do doby vyřešení reklamovaných závad; 
neschvaluje:  
- smlouvu o budoucí smlouvě s manžely Gulašiovými, protože celý problém bude řešen výše 
uvedenou směnnou smlouvou; 
ustavuje: 
– komisi pro prověření provedných prací u stavby „Centrum volného času v Olbramicích“ ve 
složení: František Vaněk, Lumír Martiník, Arnošt Fritsch;  
odkládá: 
– zakoupení hasičských uniforem na příští rok;  
ukládá: 
– koupit 2 značky zákaz vjezdu nákladních vozidel v hmotnosti nad 10 tun;  
– informovat se u ŽÚ o podmínkách zapsaných pro podnikání v audopravě pro dopravce v obci;  
bere na vědomí: – kontrolu usnesení minulého zasedání; - zápis z jednání finančního výboru; -  
provedení stavebních úprav v místním pohostinství;  - opravy kanalizace a místních komunikací – 
Ulice Horní, K lesu, Kolonie, části ulice Zahumení; -  závěrečný účet Sdružení obcí Bílovecka 
(dále SOB) za rok 2003, přičemž příjmy SOB činily =1.641.979.31Kč, výdaje =1.621.464,70Kč a 
třída 8 financování 20.514,61 Kč; – zprávu o provedeném přezkoumání hospodaření za rok 2003 
SOB se sídlem Bílovec, Slezské nám. 1, IČ 70914125, kterou na základě smlouvy zpracoval 
auditor Ing. Luděk Vondra, osvědčení KAČR č. 1357; -  informace o jednání s DI Policie ČR; -  
informace o jednání s krajským zdravotním radou – převozy občanů do nemocnic v Bílovci a 
v O-Porubě; -  slavnostní otevření Centra volného času na hřišti a multifunkční herny v ZŠ dne 
11.9.2004; – doplnění chybějícího čísla nař. vlády 337/2004 u č.j. 46.1 - neschválení odměn za 
výkon funkce neuvolněného člena ZO - viz bod č. 7 předchozího zápisu. 
 
* 14. zasedání ZO dne 6.12.2004 
schvaluje: 
- čerpání rozpočtu za 1.-10. měsíc roku 2004, v příjmech =6.537.051,-- Kč, ve výdajích 
=7.004.769,93 Kč + financování úvěru ve výši = 144.000,--Kč; 
- IV. úpravu rozpočtu a to navýšení v příjmech i ve výdajích o částku =502.100,--Kč; 
- obecně závaznou vyhlášku č. 20/2004 -20, kterou se ruší OZV č. 1/2000 – 13 o příspěvku na 
částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a OZV č. 2/2000 – 14 o příspěvku na 
částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny; 
- dle ust. § 41 z.č. 128/2000 Sb. o obcích smlouvu o zřízení věcného břemene k užívání části 
pozemků pro ČESKÝ TELECOM, a.s. na parc. č. 1016, 1076, PK 6234, PK 630, PK 1078, 
vymezeném g.p. č. 324-161/2003 za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení 
veřejné telekomunikační sítě; 
- změnu části hranice k.ú. dle ust. § 19 odst. 1 písm b) vyhlášky 179/1998 Sb., kterou se provádí 
z.č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a z.č. 344/1992 
Sb o katastru nemovitostí, a to: 
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A) oddělení části k.ú. Olbramice:  p.č. 1113 – připojení ke k.ú. Lubojaty 
                                                       p.č. 1114 – připojení ke k.ú. Bítov 
                                                       p.č. 1058, 1096 – připojení ke k.ú. Zbyslavice 
                                                       p.č. 1109, 1110/1, 1110/2, 1123/37 – připojení ke k.ú. 
Klimkovice 
B) připojení ke k.ú. Olbramice: p.č. 1539/1, 1694/25, 1694/19, 1539/2, 1546, 1636, všechny 
odděleny z k.ú. Bravantice; 
bere na vědomí: - kontrolu usnesení, zprávu finančního a kontrolního výboru, - informace o 
jednání s Jankostavem a odpověď na dopis p. Bárty, - informace o výstavbě dálnice D 47, včetně 
přeložky silnice na Klimkovice a odpovědi na stížnosti, - změny v autobusových spojeních, - 
připomínky uvedené v diskusi. 
 
* 15. zasedání ZO dne 29.12.2004 
schvaluje: 
– V. úpravu rozpočtu a to navýšení v příjmech i ve výdajích o částku =355.000,00Kč; 
– rozpočet obce na rok 2005 v příjmech ve výši =3.592.000,--Kč a ve výdajích ve výši 
=3.592.000,-- Kč včetně splátky jistiny úvěru ve výši =192.000,--Kč; 
- obecně závaznou vyhlášku č.3/2004 o místních poplatcích; 
– ceny hřbitovních služeb veřejného pohřebiště a to v cenách roku 2004 dle usnesení č. 31.4. ze 
dne  29.12.2003, které byly schváleny usnesením č. 75.3. ze dne 8.10.2002; 
- A) záměr o směně pozemků a to tak, že nově vzniklý pozemek p.č. 1095/4b o výměře 5 m2 
druhu  ostatní plocha jiná plocha přejde do vlastnictví obce Olbramice  a nově vzniklý pozemek 
parc. č. 1095/1d o výměře 14 m2 druhu orná půda přejde do spoluvlastnictví společného jmění 
manželů Emila a Blanky  Gulašiových, každého k jedné polovině. 
- B) maximální možné doplacení ceny pozemku u směnné smlouvy s manželi  Gulašiovými do 
výše hodnoty pozemku stanovené dle platných předpisů, ovšem pouze za předpokladu, že 
nedojde k potvrzení ústní dohody, ve které bylo stanoveno, že pozemky budou směněny bez 
nároku na jakýkoli doplatek u obou stran; 
– a) směrnici č. 1/2004 o oběhu účetních dokladů a vnitřní kontrole; 
   b) směrnici č. 2/2004 o účetnictví; 
   c) směrnici č. 3/2004 o účtování a oceňování dlouhodobého majetku a zásob; 
   d) kontrolní řád obce Olbramice; 
doporučuje: 
– domluvit s ŘSD zapracování chráničky do realizační dokumentace stavby  komunikace III/4654 
v souladu s navrženým řešením ze dne 14.12.2004 a souhlasí s umístěním chráničky naproti 
farmy do komunikace. Samostatné zpracování projektu ZO neschvaluje.  
ukládá: 
– p. starostce projednání nové výše nájemného v místním pohostinství;  
– p. starostce a p. místostarostovi svolat do 31.1.2005 kontrolní den na Centrum volného času; 
– do doby jednání zastavit veškeré platby pro Jankostav; 
– pracovnicím pravidelně urgovat čistotu místních komunikací používaných při výstavbě dálnice 
D 47; 
pověřuje: 
– p. místostarostu řízením všech oprav a úprav v místním pohostinství;  
– p. L. Martiníka, F. Vaňka, A. Fritsche a J. Vlacha posouzením stavu budovy školy a to 
venkovních omítek,  žlabů a vlhkého zdiva ve sklepě;  
bere na vědomí: – kontrolu usnesení minulého zasedání; – čerpání rozpočtu za 1. – 11. měsíc 
roku 2004, v příjmech =6.899.143,67 Kč, ve výdajích =7.165.328,40Kč + financování úvěru ve 
výši =144.000,--Kč; -  návrh rozpočtu na rok 2005; -  zprávu finančního a kontrolního výboru; -  
harmonogram inventarizace majetku obce včetně složení inventárních komisí. 
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5. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT OBCE 
C) – Hospodaření obce 

 

Přehled hospodaření obce za rok 2003   

Obec Olbramice                                                                              

Název paragrafu Název položky  Rozpočet po    Skutečnost od  

   změnách v tis.K č   poč.roku v K č  

Daňové p říjmy  Celkem             3 255,00            3 311 393,30    

    

Přijaté dotace  Celkem             2 223,31            2 243 311,00    

    

Nedaňové příjmy  Celkem                472,20               474 130,28    

    

Kapitálové p říjmy  Celkem                122,00               122 325,00    

Celkem p říjmy              6 072,51            6 151 159,58    

    

Výdaje    

Vnit řní obchod  Pohostinství - celkem                  24,00                 19 626,00    

Silnice  Celkem             1 040,00            1 036 983,10    

    

Škola Neinvestiční náklady na žáky jiným školám                100,00                 89 300,00    

 Neinvestiční příspěvky - dotace z kraje            2 124,00            2 124 000,00    

 Nenvestiční příspěvky z rozpočtu obce               327,50               327 500,00    

 Provoz ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠD               120,00               125 433,10    

Volby Parlament                 22,31                 22 311,00    

Knihovna   Celkem                    5,00                  5 632,00    

    
Kulturní d ům  Celkem                209,50               178 702,50    

    
Kulturní činnost  Celkem                  70,00                 63 184,00    

    
TJ Sokol  Celkem                  45,00                 40 433,60    

    
Veřejný rozhlas  Celkem                  18,50                  9 170,00    

    
Veřejné osv ětlení  Celkem                  85,00                 75 904,00    

    
Pohřebnictví  Celkem                  25,60                 17 704,50    

    
Plynofikace   Celkem                  53,00                 61 941,80    

    
Sběr a svoz odpadu  Celkem                195,00               204 600,00   

    
Péče o vzhled obce  Celkem                  60,00                 69 898,60    
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Sociální dávky  Finan ční vypo řádání - celkem                  12,00                  8 000,00    

    
Požární ochrana  Celkem                  35,00                 33 909,30    

    

Zastupitelstvo  Celkem                220,00               211 314,37    

    
Činnost správy  Celkem                833,50               808 586,20    

    

Dotace nezisk.org. Mikroregion Bílovecko                 57,00                 56 047,00    

Nespecifikové 
rezervy 

               198,60                            -      

Celkem výdaje              5 880,51            5 590 181,07    

    

Financování Splátka jistiny - úvěru v r. 2003                192,00               192 000,00    

    

Zůstatek na běžném účtu k 31.12.2003        835 743,86     

    

Zůstatek nespláceného úvěru k 31.12.2003              492 000,00     

Podrobné rozpracování dle položek jednotlivých oddí lů je přístupné na obecním ú řadě 
k nahlédnutí v úředních hodinách.    

    
Vyvěšeno dne: 13.4.2004  Sňato dne: 26.5.2004 

    
Zpracovala: Regína Vřeská - účetní   

     
Tento přehled hospodaření obce byl schválen na 12. zasedání ZO dne 21.6.2004 – viz výše 
jednání zastupitelstva. 

   
Schválený rozpočet na rok  2004 

Název paragrafu Název položky návrh v tis. Kč 
Daňové příjmy   
 Daň z příjmů ze záv. činnosti 520,00     
 Daň z příjmů fyzických osob 520,00     
 Daň z příjmu fyz.osob z kapit. výnosů 50,00      
 Daň z příjmů právnických osob 800,00     
 Daň z přidané hodnoty 950,00     
 Správní poplatky  5,00     
 Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší  
 Poplatek ze psů 10,00     
 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2,00     
 Ostatní poplatky a daně - EKO-KOM 10,00     
 Daň z nemovitostí 170,00     
 Celkem 3 037,00     
Přijaté dotace Příspěvek ZŠ Olbramice 1 000,00     
 Neinvestiční přijaté dotace ze SR 67,60     
 Celkem 1 067,60     
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Nedaňové příjmy Školné MŠ 15,00     
 Školné - školní družina 8,00     
 Poplatky za knihy - půjčovné 0,50     
 Pronájem kulturního domu 20,00     
 Příjmy za popelnice- občané 180,00     
 Pronájem hospody  24,00     
 Příjmy z pronájmu pozemků 18,00     
 Příjmy z pronájmu majetku - hřbitovní poplatky 5,00     
 Celkem 270,50     
Kapitálové příjmy   
 Příjmy z pronájmu movitých věcí - žebř,lavičky 0,50     
 Příjmy z prodeje pozemků  
 Příjmy z množení tiskopisů 2,00     
 Příjmy z úroků 20,00     
 Přijaté kapitálovénáhrady a příspěvky  
 Celkem 22,50     
Celkem příjmy  4 397,60     
Výdaje   
Hospoda Opravy a údržba 24,00     
 Celkem 24,00     
Silnice  Výdaje na dopravní územní obslužnost 50,00     
 Oprava místní komunikace -ul.Dlouhá 300,00     
 Kanalizace ul.Zahumení 250,00     
 Odkoupení pozemků - Guláši …. 20,00     
 Odměny údržba zimních cest  10,00     
 Zimní údržba cest 10,00     
 Celkem 640,00     
 Neinvestiční náklady na žáky jiným školám 90,00     
Základní škola Celkem-oprava, údržba 44,00     
Knihovna Knihy a časopisy 3,00     
 Nákup materiálu 2,00     
 Celkem 5,00     
Kulturní dům KD- osobní výdaje 35,00     
 KD - odměny  6,00     
 KD-sociální zabezpečení 12,00     
 KD-zdravotní pojištění  4,00     
 KD- spotřební materiál 5,00     
 KD- voda 2,00     
 KD- čistírna  10,00     
 KD- el.energie 20,00     
 KD- plyn 10,00     
 KD- oprava střechy 60,60     
 Celkem 164,60     
Kultura Kulturní akce  
 Pohoštění občanům - jubilanti 3,00     
 Věcné dary - jubilanti  4,00     
 Klub důchodců 10,00     
 Celkem 17,00     
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Kultura Pomník-oplocení,dlažba, nápisy 43,00     
 Obnova kulturních památek - kostel 50,00     
 Veřejný rozhlas 15,00     
 Poskytnuté neinv.prostředky rozhlasu- OSA 1,50     
 Záležitost kultury - znak a prapor-svěcení 20,00     
 Záležitost kultury a sdělovacích prostř. - Zpravodaj 1,00     
 Celkem 130,50     
Tělovýchovná činnost TJ- el.energie 5,00     
 TJ- oprava střechy 30,00     
 TJ -spotřební materiál 6,00     
 Služby - doprava  
 TJ- voda 1,00     
 Celkem 42,00     
"""Rezerva""" Rezerní výdaje  
 Celkem  
Ostatní Územní plán  42,00     
 Projektové dokumentace-záměry obce 200,00     
 Celkem 242,00     
Veřejné osvětlení VO - odměny 5,00     
 VO- el.energie 70,00     
 VO- spotřební materiál 10,00     
 Celkem 85,00     
Pohřebnictví  Hřbitov - voda 1,00     
 Hřbitov- oprava a údržba  10,00     
 Celkem 11,00     
Plynofikace   Plynofikace - úroky z úvěru 37,00     
 Plynofikace - poplatky české spořitelně 3,00     
 Celkem 40,00     
Sběr a svoz odpadu OZO - fakturace  180,00     
 OZO - služby pošt  
 Celkem 180,00     
Péče o vzhled obce POVO-odměny 60,00     
 POVO- sociální pojištění  10,00     
 PoVO- zdravotní pojištění 5,00     
 POVO-pohonné hmoty  5,00     
 POVO-spotřební materiál 5,00     
 Celkem 85,00     
Sociální dávky  2,00     
Požární ochrana Odměna velitele 1,20     
 Spotřební materiál - hadice, náhradní díly 10,00     
 El.energie  2,80     
 Služby - technické kontroly vozidel  3,00     
 Pohonné hmoty 5,00     
 Opravy a udržování - okapy 10,00     
 Plyn  8,00     
 Celkem 40,00     
Zastupitelstvo Služby telefon 8,00     
 Odměny 300,00     
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 Cestovné  5,00     
 Celkem 313,00     
Činnost místní správy Mzdy zaměstnanců 340,00     
 Tisk 5,00     
 Spotřební materiál 20,00     
 El.energie  40,00     
 Plyn  25,00     
 Zdravotní pojištění 30,00     
 Sociální pojištění 85,00     
 Služby telecom 40,00     
 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1,50     
 Služby pošt 8,00     
 Služby peněžních ústavů - spořitelna, pojištění obce 35,00     
 Služby - daňový poradce, revize,geodeti 20,00     
 Služby školení a vzdělání 25,00     
 Služby zpracování dat 20,00     
 Ostatní služby 5,00     
 Programové vybavení-DIGIS 2,00     
 Cestovné 10,00     
 Pohoštění, občerstvení 2,00     
 Daně a poplatky - katastr 2,00     
 Neinvestiční transfer - Správní řízení 8,00     
 Celkem 723,50     
 Nájemné za nájem s právem koupě 1,00     
 Dotace Kraj-ZŠ přímé náklady na vzdělávání 1 000,00     
Dotace nez.organ. Mikroregion Bílovecko 50,00     
Dotace příspěvk.org. Základní škola 276,00     
 Celkem výdaje 4 205,60     
 Splátka jistiny - úvěru 192,00     
 Celkem výdaje 4 397,60     

 
 

Pro srovnání uvádím Přehled statistických údajů  k 19.10.2004  v obci, které jsem získala 
z Intranetu MMO ze dne 11.11.2004. 

 
Orná půda: 350.0695 ha  - počet parcel: 162  
Zahrada:  19.6135 ha - počet parcel: 263  
Travnatý porost:  28.6367 ha - počet parcel:  72  
Les:  96.6777 ha - počet parcel:  79  
Vodní plocha:    4.0747 ha - počet parcel:  21 Rybník+vodní tok+zamokř.plocha 
Zastavěná plocha:    9.3093 ha - počet parcel: 266  
Ostatní plocha:  30.6483 ha - počet parcel: 250 Silnice, komunikace 
Celkem: 539.0297 ha - počet parcel: 1113  
 
Budov s číslem popisným: 177        ???           mám 169 + 14 Janovice, z toho 9 neobydlených 
Budov s číslem evidenčním: 11       ???           je určitě 12 
Budov bez čísla popisného nebo evidenčního: 61 
Rozestavěné budovy: 3 
celkem: 252 
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Listy vlastnictví: 328 
Spoluvlastníci: 446 
Parcely v ZE: 574 – výměra: 372.0772 ha 
 
 
Inventura pozemků  k 31.12.2004 
 
parcely PK… výměra =235073 m2 ….cena =1526757,--Kč 
orná půda   …             =    1778 m2 …….    =    17539,--Kč 
zahrady  …                 =     4879 m2 …..      =     35018,--Kč 
travní porosty …         =    1187 m2 …..       =      7521,--Kč 
zast. plocha ….           =     2414 m2 ….        =    51127,--Kč 
ost. plocha …..            =   29798 m2 ….       =   210654,--Kč 
komunikace …            =   65844 m2 ….       = 1583978,--Kč 
celkem …173 ……….= 340973 m2 ……..  = 3432594,--Kč 
 
 

Závěrečný protokol ústřední inventární komise 
 
Ústřední inventarizační komise na své schůzce dne 28.2.2004 vypracovala závěrečný protokol o 
stavu majetku obce s následujícími finančními hodnotami k 31.12.2004. 
 
DDNH                                                                                                    30.410,- 
Aktiva 
Dlouhodobý hmotný majetek 
Pozemky        3.429.455,00 
Budovy, haly, stavby       3.364.488,20 
Samostatné movité a soubory mov.věci       680.722,50 
DDHM           697.412,37 
Ned.DHM             25.920,- 
Celkem DHM       8.197.998,07 
 
Peněžní prostředky na BÚ         508.435,08 
Pohledávky             47.075,00 
 
Pasíva 
 
Závazky – mzdy            78.681,00 
Neuhrazené faktury           838.962,40 
Zůstatek nesplaceného úvěru         300.000,00 
Inventarizace pozemků byla provedena firmou REAL SOFT Brno. Bylo provedeno řádné ocenění 
pozemků, které jsou v majetku obce. 
ÚIK bere na vědomí uskutečnit v roce 200 dle požadavků některých organizací vyřazení 
poškozeného nebo přebytečného majetku. Navrhuje termín květen – červen 2005. 
ÚIK bere na vědomí návrh na opatření ke stavu pohledávek a doporučuje jej předložit 
k projednání Zastupitelstvu obce. 
ÚIK konstatuje, že inventarizační rozdíly nebyly zjištěny, a že fyzický stav se rovná stavu  
účetnímu. 
Datum vyhotovení           Členové ÚIK: Drahomíra Fojtová – starostka, 
28.2.2005                                                Strašík Štefan – místostarosta 
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5. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT OBCE 
D) – Pohyb obyvatel 

 
K 31.1.2004 měla obec 548 obyvatel, z toho Janovice 35. 
V tomto roce se přihlásilo 25 osob, narodily se 3 děti. Odhlásilo se  15 osob a zemřeli 4 občané. 
Sňatek uzavřelo 5 párů. První občanský průkaz byl vydán 7 mladistvým. 
Žije zde 280 mužů, kteří mají věkový průměr 35,76 let a 268 žen průměrného věku 38,18 roku. 
Dětí do 15 let bylo 100, dětí do 18 let 129, starších 60-ti let 88. Voličů pak 419 a domů máme 
v obci 287. 
 
 
 

5. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT OBCE 
E) - Politické strany 

 
V obci máme stále 2 politické strany: ČSSD, jejíž předsedou je Drahomíra Fojtová má 9 členů a 
KDU-ČSL se 7 členy, kterou vede František Vaněk. 
 
 

5. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT OBCE 
F) – Podrobněji k některým událostem 

 
- Sdružení obcí Bílovecka 
     Hospodaření Sdružení obcí Bílovecka se v roce 2004  uskutečňovalo v souladu se schváleným 
rozpočtem. Rozpočet byl projednán a schválen na 11. valné hromadě dne 29.12. 2003.     
 
     V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů i výdajů a byly učiněny 
čtyři rozpočtové změny. Mezi nejvýznamnější položky, které měly vliv na úpravu rozpočtu byly:  
■   navýšení příspěvků od obcí sdružených v SOB  
■  poskytnutí dotací z Moravskoslezského kraje 
■   výdaje související s poskytnutými dotacemi  
 
     Hospodaření svazku k 31.12. 2004 skončilo přebytkem hospodaření ve výši Kč 33.452,82. 
 
 

Plnění rozpočtu příjmů 
Celková výše příjmů činila Kč 1.015.287,90. 
Z toho členské příspěvky od obcí a příspěvky na realizaci projektů činily: K č   432.304,- 
Dotace na jednotlivé projekty činily:                                                            Kč   580.000,-. 
Příjmy z úroků a ostatní příjmy:                                                                   Kč        2.983,90. 
 
 
Přehled poskytnutých dotací: 
1. Zachování kulturních tradic mikroregionu Bílovecko             Kč         300.000,-. 
2.Rozšíření a rozvoj služeb poskytovaných IC Bílovecka           Kč         140.000,-. 
3. Poradenství pro realizaci strategie rozvoje mikroregionu        Kč         140.000,-.  
    Bílovecka  
   CELKEM                                                                                   Kč         580.000,-. 
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Plnění rozpočtu výdajů 
Celkové výdaje sdružení za rok 2004 činily K č 1.044.855,90.   
Z toho:  
■ Kč  955.300,- činily výdaje na realizaci projektů sdružení, na které byly poskytnuty dotace                          
     z Moravskoslezského kraje  
■ Regionu Poodří byl poskytnut příspěvek na projekt „Mendelovo Kravařsko – znovu  
     v Evropě“, ve výši Kč 22.001,-.  
■ Výdaje za ověření hospodaření za rok 2003 činily K č 15.000,-.  
■ Výdaje za pořádání semináře „DPH ve veřejném sektoru, zejména v obcích po vstupu ČR                                                                       
      do EU“ činily K č 12.480,-. 
■  Za akci ke dni učitelů Kč 18.381,40. 
 

Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem 
    Všechny poskytnuté dotace byly vyčerpány v plné výši. 
 

Hospodaření s majetkem 
    V roce 2004 nedošlo k navýšení stavu hmotného ani nehmotného majetku. 
 
     Pohledávky a závazky  k 31. 12. 2004 nebyly žádné. 
 
     Inventarizace hmotného a nehmotného majetku, včetně dokladové inventarizace byla 
provedena ke dni 31. 12. 2004. Inventarizační rozdíly zjištěny nebyly.  
 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Bílovecka 
     Přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Bílovecka bylo provedeno na základě písemné 
žádosti Krajským úřadem Moravskoslezského kraje Ostrava. Zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření svazku obcí Sdružení obcí Bílovecka za rok 2004 je součástí závěrečného účtu při 
jeho projednávání v orgánech svazku obcí.  
 
V Bílovci 31.5. 2005 
 
Toto hospodaření SOB bylo schváleno na 12. zasedání ZO dne 21.6.2004 – viz výše jednání 
zastupitelstva. 
My jsme čerpali dotaci na olbramickou olympiádu v rámci otevření Centra volného času, část na 
projekt na úpravu kulturního domu, v rámci sdružení byly pro všechny vytištěny kalendáře. 
 
 
Spolek pro obnovu venkova ČR – Moravskoslezský kraj 

 
Od roku 2003 je naše obec ve Spolku pro obnovu venkova. Je ustanoven zástupci obcí, 
zemědělců, odborníků a široké veřejnosti pro obnovu a další rozvoj duchovního a společenského 
života na venkově. Je otevřenou zájmovou nevládní a nestranickou organizací. Mezi jeho hlavní 
cíle patří: 
a) pečovat o prohloubení duchovního a společenského života na venkově. 
b) propagovat obnovu a rozvoj venkova a získávat jim vážnost ve společnosti.  
c) vytvářet podmínky pro spolupráci při obnově a rozvoji venkova. 
d) napomáhat vzniku a činnosti místních a regionálních sdružení a spolků ustavených k obnově a 
rozvoji venkova, a to dětí, mládeže i dospělých. 
e) účastnit se evropské spolupráce při obnově venkova. 
f) spolupracovat na realizaci a rozvoji vládního Programu obnovy venkova. 
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g) pomáhat při vytváření a rozvíjení podpory venkovského života a hájení jeho základních 
principů. 
h) motivovat venkovské občany k dobrovolné aktivitě, podněcovat je k odhodlání podílet se na 
zdárném vývoji obce. 
ch) překonávat úzce resortní přístupy v řešení venkova.  
 
Vrcholným orgánem Spolku je valná hromada, skládající se ze všech členů, kdy každý disponuje 
jedním hlasem, případně hlasy delegovanými na základě plné moci. Koná se nejméně jednou za 
rok. Statutárním zástupcem je předseda, dalším orgánem je tříčlenná revizní komise. Majetek 
Spolku tvoří zejména členské příspěvky, dary, přijaté granty, výtěžek z publikační a přednáškové 
činnosti. V jednotlivých krajích mohou vzniknout  Krajské organizace Spolku.  
 
Nejzajímavější akcí, kterou tento spolek pořádá, je každoroční soutěž „Vesnice roku“, což je 
prezentace obcí z celé republiky. Jejím cílem je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní 
účasti na vývoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost a prokázat široké veřejnosti 
význam venkova. Přihlašovací poplatek je stanoven na 1,50 Kč za jednoho obyvatele. Soutěž je 
organizována přes okresní a krajské kolo až k celostátnímu. Každou přihlášenou obec navštíví 
hodnotitelská komise, provede rozhovor s jejími zástupci, prohlídku obce a vyhotoví písemně 
vyhodnocení výsledků. Vítězové získávají ocenění v podobě modré stuhy za společenský život, 
bílou stuhu za činnost mládeže, zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí. Vesnice roku 
potom reprezentuje ČR v soutěži Evropské pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu 
vesnice. S umístěním je spojena i finanční odměna.  
 
Mezi oceněné vesnice patří například i nedaleká obec Slatina, která v roce 1997 získala první 
místo na Moravě a třetí místo v celkovém ocenění. Její starosta pan Luděk Míček je členem 
Krajské organizace Spolku. 

 
 

6. DRUŽSTVA A PRŮMYSLOVÉ PODNIKY 
 

Od loňského roku nedošlo ke změně, i když se jednalo o stavbě betonárky, která měla být 
umístěna v areálu pod zemědělským družstvem – na místě bývalého kluziště. Nakonec byla 
postavena v Bravanticích, takže nové průmyslové podniky nejsou v obci žádné. 
Také se jednalo o zřízení zámečnické dílny tamtéž – nevyužitý hangár ZD by byl přestavěn na 
zámečnickou dílnu pana Pavla Šustka z Bravantic, ale také se s majitelem nedohodli na 
podmínkách. 
Stále funguje stolařská dílna bratrů Jana a Josefa Budzelových, která zaměstnává okolo 18 lidí. 
Dále je zde Autodoprava Stanislava Peterka, dále Jana Peschela, Karla Piškuly a Otakara Stružky. 

 
 

7. ZEMĚDĚLSTVÍ 
 

Ani v zemědělství se nestalo nic nového. ZD Slezan v Klimkovicích má v Olbramicích farmu pro 
chov telat a vepřín a i tento rok byl předsedou představenstva družstva Ing. Eduard Rzymanek.  
Obhospodařuje většinu výměry orné půdy, kterou má pronajatou od vlastníků, malý díl má 
v pronájmu Ing. Mojmír Lička z Vřesiny.  Někteří, převážně starší zemědělci, se o svou půdu 
starají sami. Jsou to např. Anna Budzelová, Drahoslav Kučera, Otto Lubojacký z Olbramic  a 
Hynek Teichman z Janovic.  
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8. SLUŽBY A OBCHOD 
 

Družstvo Jednota N. Jičín má v obci svou prodejnu smíšeného zboží, ve které už mnoho let 
prodávají dvě obětavé ženy paní Irena Vlachová a Milena Kochaníčková.  
O úklid veřejných prostranství se stará pracovní četa „Čemula“ – Arnošt Czepka, Jaroslav Murín, 
Ladislav Langer, která má s obecním úřadem dohodu o provedení prací.  
 
 

8. SLUŽBY A OBCHOD 
A) Odvoz a zpracování odpadu 

 
Dvakrát do roku přistavuje firma OZO Ostrava, která má na starosti odvoz odpadu kontejnery na 
velkoobjemové a nebezpečné odpady, stále jsou v obci 3 kontejnery na plasty a na sklo. I když se 
tak děje pravidelně a pravidelný bývá také sběr železa a papíru, který pořádá škola zvlášť, bývají 
kontejnery vrchovatě naložené.  
 
 

8. SLUŽBY A OBCHOD 
B) Hospoda 

 
Pohostinství „Pod kaštany“, které patří obci, mají od 30.6.2004 v nájmu manželé Bláhovi. Přes 
prázdniny byla v pohostinství zřízena vinárna a vybudována kuchyň se všemi potřebnými 
hygienickými náležitostmi, opraveny záchody. V kuchyni se začalo velmi dobře vařit, pořádají se 
pravidelně nepravidelné dny různých kuchyní, např krkonošské, rybí hody apod. 
 
 

9. DOPRAVA 
 

Dálnice D 47 stavba 4707, Bílovec - Ostrava-Rudná  
Končí výkupy pozemků. 
V průběhu výstavby dálnice dochází k silnému znečištění a poškozování jak silnice tak místní 
komunikace v Janovicích, přes kterou nákladní auta odvážející hlínu z dálnice vůbec nesmějí 
jezdit, a na ulici Josefovické, které vedou ke mnohým stížnostem občanů. Tyto se řešily 
mnohokrát s vedoucím pobočky ŘSD v Klimkovicích s Ing. Stejskalem. O frekvenci nákladních 
vozidel svědčí skutečnost, že během hodiny tudy jednoho pracovního dne v prosinci projelo 70 
nákladních aut, 40 směrem na Josefovice a 30 směrem na Bravantice. 
Zároveň byla provedena pasportizace komunikací, aby mohlo být zdokumentováno jejich 
poškození po ukončení stavby. Totéž provedl statik pro nejvíce ohrožené domy, které se 
nacházejí podél trasy. 
Započalo se s výstavbou přemostění dálnice u komunikace z Olbramic na Josefovice; stavba by 
měla být ukončena do září 2005. Na tuto dobu byly pravidelné linky přes Josefovice odkloněny a 
a pro celý úsek byla zavedena uzávěra. 
Projekt i položení plynové chráničky, vypracovaný zdarma projektantem ŘSD na popud p. D. 
Kučery u stavby přemostění a úpravy silnice III/4654, se nakonec uskutečnilo v rámci realizační 
dokumentace stavby. 

 
 

10. VÝSTAVBA A ZVELEBENÍ OBCE 
 
Dále pokračuje výstavba rodinných domů a to hlavně na ulici Zahumení. 
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V měsíci září a říjnu se prováděly opravy místních komunikací na ulicích Horní, K lesu, Kolonie, 
spodní části ulice Dlouhé a části ulice Zahumení. Na Zahumení zároveň probíhala stavba 
„Doplnění Kanalizace obce“ tak, aby se na veřejnou kanalizaci mohly připojit i nové stavby 

 
 

10. VÝSTAVBA A ZVELEBENÍ OBCE 
A) Centrum volného času poprvé 

(další viz kapitola 13 - Tělovýchova a sport) 
 

15.9. byla ustanovena komise pro prověření provedených staveb u Centra volného času, u kterého 
se projevily následující nedostatky: Dne 11. září dopoledne se před jeho slavnostním otevřením 
začala konstrukce dřevěného přístřešku nachylovat tak, že musela být provizorně přichycena 
prkny ke stromům, aby nedošlo k jejímu zborcení. Bylo zjištěno, že u stavby nebyla dodržena 
projektová dokumentace, např, chyběly svorníky u spojení krokví a kleštin, zavětrování a další, 
takže nebyla zaručena bezpečnost v jeho užívání. Dalšími nedostatky bylo např. svěšování brány, 
nedostatečné vyrovnání terénu, křivý asfaltový povrch, jeho nerovnosti a různá zrnitost 
s viditelnými spárami, měl být dosazen živý plot a ještě několik menších požadovaných oprav. 
Probíhalo mnoho jednání s firmou Jankostav, ke kterým byl přizván i soudní znalec Ing. Ladislav 
Procházka, který naše výhrady potvrdil. Jednalo se o platbách, penále, nedostatcích stavebního 
dozoru, opravách a celý problém byl dořešen až v průběhu roku 2005. 
 
 

10. VÝSTAVBA A ZVELEBENÍ OBCE 
B) Územní plán 

 
Ing. Arch. Ludmila Konečná předala na počátku roku 2004 chybějící 2 paré územního plánu. Při 
předání na Krajském úřadě bylo zjištěno, že původní paré se liší od těchto nových asi ve 2 
označení barvou a 2x v textu v legendě. Protože to bylo hodnoceno jako změny, musel se znovu 
schvalovat podle zákonů v tomto roce platných včetně potřebných prohlášení a vyhlášky. Územní 
plán byl po úpravách znovu schválen na 11. zasedání ZO 28.4.2004.  
 
 

10. VÝSTAVBA A ZVELEBENÍ OBCE 
C) Komplexní pozemkové úpravy  

 
V naší obci se připravují komplexní pozemkové úpravy. Rozumí se tím, že se ve veřejném zájmu 
prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo se dělí a zabezpečuje se jimi 
přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro 
racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická 
práva a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení 
životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické 
stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako 
závazný podklad pro územní plánování. 
Předmětem pozemkových úprav jsou všechny pozemky v intravilánu katastru obce bez ohledu na 
dosavadní způsob využívání a existující vlastnické a užívací vztahy k nim. 
 
Proto se zde již od měsíce července pohybují geometři, kteří provádějí základní měření.  
Účastníky řízení o pozemkových úpravách jsou všichni vlastníci pozemků v intravilánu obce, 
kteří si zvolí na dobu provádění pozemkových úprav sbor zástupců, který je bude zastupovat a 
bude za ně jednat.  
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Tyto úpravy byly vyvolány stavbou dálnice, potrvají několik let a celé budou hrazeny ze státního 
rozpočtu. Samotné projednávání začalo 26.10.2004 a byl na něm zvolen sbor zástupců ve 
složení: Jindřiška Buroňová, Petr Richter, Zdeňka Stružková, Jiří Teichmann, František Vaněk, 
obec bude zastupovat starostka Drahomíra Fojtová, Pozemkový úřad v N. Jičíně Ing. Zdeněk 
Stanislav. Kontaktní osobou je referentka správních činností Lenka Ješková. Za přípravu 
podkladů zodpovídá firma Geoplan Opava, Ing. Lyko, pro naši obec konktrétně Ing. Jiří 
Hlaváček, za zpracování pak firma Ekotoxa Opava, Ing. Petr Kovář a Ing. Marie Trantinová.  
 
Dne 6.12. byly schváleny změny části hranice katastrálního území, které vycházely z potřeby 
upřesnění venkovního obvodu pozemkových úprav. Současná hranice s Klimkovicemi prochází 
středem toku Polančice, s Lubojaty a Bítovem pak Setinou a je pohyblivá – každý břeh má na 
starosti jiná obec. Podobně „spůlné“ (jejich oficiální název) hranice jsou i na hraničních 
komunikacích se Zbyslavicemi a Bravanticemi. (Přesné změny viz usnesení.) Hranice bude 
přesně určena jak výčtem bodů v mapě tak i hraničními žulovými kvádry. 
 
 

11. ŠKOLA 
 
Naši žáci se s velkým úspěchem zúčastnili celostátní výtvarné soutěže s názvem Komenský a 
my, kterou v lednu 2004 pořádala Základní škola Brandýs nad Orlicí spolu s Unií Comenius. 
Z téměř 600 účastníků získala Gabriela Peschlová 1. místo a Vendula Šimčíková 2. místo. 
Vítězné práce děti namalovaly ve výtvarném kroužku pod vedením studentky Pedagogické 
fakulty Ostrava Andrey Rychtářové. 19.3.2004 se obě dívky společně se svými maminkami a 
vedoucí kroužku zúčastnily slavnostního vyhlášení výsledků. 
 
V měsíci květnu proběhl poslední seminář z cyklu Malované hedvábí. 
 
Tradiční oslava Dne matek a oslava Dne dětí pod názvem „Pohádkový les“ proběhla ve 
spolupráci se Slunečnicí – viz níže.  
 
Velkou investiční akcí školy a obce bylo zřízení multifunkční herny v prostorách Základní školy. 
Jde o hernu, která má sloužit žákům školy, ale také mládeži a všem zájemcům o sportovní a 
relaxační aktivity. Aby splnila všechny nutné parametry, odpovídala hygienickým normám, bylo 
nutné vybudovat novou podlahu, osvětlení, sítě do oken, obložení apod. Větší část byla hrazena 
z rozpočtu obce, další část – lezecká stěna, nářadí, žíněnky ze získaného grantu Slunečnice a 
sponzorů školy. 
Slavnostní otevření multifunkční herny v Základní škole se uskutečnilo 15.10.2004 v 17.00 
hodin, kterého se zúčastnili všichni, kdo se zasloužili o vybudování a vybavení této herny, 
zástupci školy, obce i sponzoři. Všichni přítomní byli na památku obdarováni malým hrnečkem, 
který vyrobily děti v keramické dílně. 

 
 

11. ŠKOLA 
A) – Sdružení Slunečnice  

 
22.4. se konal seminář pro rodiče a děti s názvem Točíme na keramickém kruhu pod vedením 
keramičky paní Oliny Edlerové a každý účastník měl možnost se blíže seznámit s prací na 
keramickém kruhu.  
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Den maminek 
Všechny maminky a babičky se v květnový nedělní den vypravily do kulturního domu, kde byly 
hezky přivítány, posilněny sladkým občerstvením a potěšeny milým programem, který předvedly 
děti naší školy. A pak už přišlo překvapení. Tak jako celé Česko hledalo Superstar, tak svou 
pěveckou hvězdu hledaly i Olbramice. V soutěži, kde děti zpívaly jako o život, zazněly snad 
všechny žánry a styly. Po těžkém boji a dlouhém rozhodování se vítězem stal Jan Sámer Vaněk. 
Písničku si půjčil od Jaromíra Nohavici a za vítězství si odnesl krásný velký batoh, který mu 
udělal velikou radost. Porotu tvořily všechny maminky. 
Mezi bloky písniček maminkám zatančili dva mladí nadějní tanečníci latinskoamerické tance. Na 
závěr byli i přítomní dospělí vyzváni, aby si vyzkoušeli zpívání „na živo“. Chlapi jsou „baby“ a 
tak se našly pouze dvě maminky a jedna babička (p. Anna Rybáriková), v jejímž podání si Děti 
z Pirea vysloužily bouřlivý ohlas. 
 
Dětský den 
V neděli 6.6. u školy propukla „Cesta za pohádkovými bytostmi“. Přípravy byly veliké a jen 
sezvání pohádkových bytostí stálo nemalé síly. Zkuste najít třeba Rusalku nebo Hejkala, či se 
v rybníku dovolat vodníka. Ale podařilo se, a tu vás bábovkou obdarovala Červená Karkulka, či 
z vás mámil dušičku zmíněný vodník Česílko, báli jste se u zaručeně pravých čarodějnic. Ferda 
Mravenec se při práci ještě stačil usmívat na kolem poletující Berušku a nejen na ni. Šebestová 
sice marně hledala Macha, zato přijel i rytíř Brtník z Brtníku. Bludička Julie lákala do močálů a 
čaroděj všechny děti očaroval, aby se staly klidnými a poslušnými. Čert Kleofáš sice doufal, že se 
mu to nepodaří a některé ze zlobivých dětí si vezme s sebou, jenže ony byly opravdu hodné. Děti 
přecházely od jedné pohádkové bytosti k druhé a jejich kytička se plnila ozdobnými bavlnkami za 
každý splněný úkol. Kytičku plnou bavlnek u okýnka kuchyně pak vyměnily za velký balíček 
plný dobrot. 
 
Magic of Olbram 
Protože na dětském dni bylo s pohádkovými bytostmi navázáno přátelství, 24.6. se uskutečnil 
v budově školy, kde všechny zúčastněné děti bez újmy přespaly, i jednonoční svatojánský tábor, 
protože se strašidly se dá nejlépe setkat v noci. Děti šly za úplné tmy uličkami Olbramic až ke 
hřbitovu a po cestě na ně čekala Divoženka Bílá, Duch Bílý neboli prostěradlový, Kostlivec 
kostlivý, rytíř Brtník z Brtníku – ani tentokrát neprozradil, kam si schoval alpu, protože přišel bez 
hlavy, čertík Kleofáš, členka adamsovy rodiny – paní domu, Vařečková Bosorka, Bílá paní alias 
paní Bílá, lesní mužík zvaný Igeliťák a vedoucí realizačního týmu Smrťák Kosák, který tvrdil, že 
potkat se někde ve tmě, zahodil by kosu a odchrastil pryč. Celou procházku doprovázely výbušné 
a světelné efekty firmy F+AV. 
 
 

12. KULTURA A OSVĚTA 
A) – Podrobněji k některým událostem všeobecně 

 
Kina – na začátku roku plnila kina hlavně poslední část tolkienovské trilogie o Pánu prstenu, 
který dostal 17 Oscarů,  Shrek 2, a třetí pokračování Harryho Pottera. Mezi velkofilmy jako 
Troja, Den poté, se vklínil i film Mela Gibsona Umučení Krista. Z našich filmů velké úspěchy 
mezi diváky zaznamenaly filmy Horem pádem, Snowboarďáci, Jak básníci neztrácejí naději a 
Kameňák 2. 
Televize byla ve znamení seriálů. Na jaře začal na Primě víc jak stodílný seriál „Rodinná pouta“, 
televize Nova přišla s klasicky zpracovanou „Pojišťovnou štěstí“, na jejíž poslední díl se dívala 
téměř polovina dospělé populace, a novým způsobem zpracování takového typu pořadu v 
„Redakci“. Česká televize nabídla seriály „Místo nahoře“ a „Náměstíčko“. 
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Knihy – hity mezi knihami se staly v beletrii 1. M. Viewegh: Vybíjená; 2. H. Pavlovská + I. 
Hercíková + M. Viewegh: Tři v háji; 3. Olga Sommerová: O čem ženy sní. V dětské literatuře 
J.K.Rowlingová: Harry Potter a Fénixův řád; Christopher Paolini: Eragon; Z. Svěrák + J. Uhlíř: 
Když se zamiluje kůň. Naučná literatura: Hana Marková: Daňové zákony k 1.5.2004, František 
Dvořák: Po královské cestě, Stephen Hawking: Ilustrovaná teorie všeho. 
Hudba – šílený rok ve znamení Superstar. Prvního kola se zúčastnilo více jak tři tisícovky 
uchazečů a bylo zajímavé vítězstvím rockové zpěvačky Anety Langerové, objevem několika 
dalších talentů, např. Šárky Vaňkové, Martiny Balogové, Tomáše Savky, Petra Poláčka, Sámera 
Issy a obrovským zájmem veřejnosti. Jedna z nejlepších světových pěvkyň Magdalena Kožená 
zvítězila v ocenění udělované kritiky a čtenáři britského hudebního časopisu Gramophone 
v kategorii Umělec roku. Cenám Grammy i MTV vévodili afroameričtí interpreti. Na udílení cen 
odborníků Hudebních cen Akademie Anděl triumfovala písničkářka Radúza. V Českém slavíku 
byl první K.Gott (potřicáté), L. Bílá (podeváté). Stříbrným slavíkem se stal překvapivě Daniel 
Landa. 

 
 

12. KULTURA A OSVĚTA 
B) – Klub důchodců 

 
V lednu se konal zájezd do divadla J. Myrona na operetu „Na tý louce zelený“ od Járy Beneše. 
V únoru a březnu někteří absolvovali tři lekce ve školní  keramické dílničce. Snažili se vyrobit 
pro své členy malé dárečky. V dílničce si užili všichni spoustu legrace a sebekriticky přiznávají, 
že nejsou tak zruční jako děti. Ale snahu a dobrou náladu toto zjištění nikomu nepokazilo. 
V květnu se všichni členové sešli, aby popřáli matkám a ženám k svátku. 
V červnu si zopakovali návštěvu restaurace „U Buroňů“ na Mexiku, kde se všichni těší nejen na 
tvarůžky a na pivo, ale také na to, jak si konečně zase s někým popovídají. 
Členové nejen klubu důchodců si 22.9. vyjeli na jednodenní výlet. Navštívili krásně opravený a 
zrekonstruovaný zámek v Kuníně, po jeho prohlídce odjeli do areálu Horizont v Bystrovanech, 
prohlédli si arboretum, nakoupili v prodejně spotřebního zboží. Po obědě pokračovali na Svatý 
Hostýn, navštívili Baziliku Nanebevzetí Panny Marie a v pohodě se večer vrátili domů. 
Na 3.12. připravený Mikulášský večer proběhl také ke všeobecné spokojenosti. Někteří si sice 
večer protáhli až do ranních hodin, ale protože nikoho neodnesl čert, dopadlo to dobře.  

 
 

12. KULTURA A OSVĚTA 
C) – Knihovna 

 
Knihovnicí je od roku 1994 stále Lenka Ješková. S půjčováním v letošním roce v době nemoci 
nebo dovolené pořád pomáhá Hana Hurníková. Knihovna měla 42 aktivních čtenářů, z toho bylo 
24 dětí do patnácti let. Navštívilo ji 281 návštěvníků, půjčeno bylo 872 výpůjčních jednotek a 
provedeny 3 knihovnické lekce pro školu. Ke knihovnímu fondu přibylo 41 knihovních jednotek, 
vyřazeny nebyly žádné. V tomto roce začali také pracovníci Okresní knihovny v Novém Jičíně 
pravidelně co čtvrt roku rozvážet tzv. regionální knihovní fond – putovní soubory, které 
jednotlivě obsahují asi 30 svazků a půjčují se do knihovny na jeden rok, takže se tu v průběhu 
roku vymění dalších  minimálně 120 svazků. 
 
 
Jiné zájmové kulturní spolky nebo soubory v obci nemáme, jedinou mládežnickou organizací je 
již loni zmiňovaný oddíl skautů, vedený při ZŠ. 
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12. KULTURA A OSVĚTA 
D) – Hasiči 

 
Sbor dobrovolných hasičů se stejně jako každý rok snažil podílet na ochraně majetku a osob 
postižených živelnými pohromami, dbát na prevenci a předcházení požárů v obci, školení, 
výcvik, údržbu požární techniky. Letos měl 69 členů, z toho 15 žen. O všechny se stará 
jedenáctičlenný výbor, který se scházel pod vedením starosty Arnošta Fritsche po celý rok a 
nezapomínal ani na jubilanty, které navštěvuje s gratulací a malým dárkem. 
Zásahová jednotka pod vedením Stanislava Bílka se pravidelně proškoluje, aby se zdokonalovala 
v odborné přípravě a provádí pravidelný výcvik. Je prováděna údržba požární techniky. 
 
V květnu se u nás na cvičišti u vepřína ZD Slezan konala okrsková soutěž požárních družstev. 
Postavili jsme 2 družstva, která se umístila na 3. a 4. místě, protože nedokončily požární útoky. 
Soutěž vyhrálo družstvo z Jistebníku. Dále se účastnila družstva z Vřesiny a Klimkovic. V běhu 
na 100 m s překážkami se umístili Petr Bílek ml. za 20,3 s., Tomáš Bednář za 20,4s., a Tomáš 
Vykydal za 21,38s. 
Také jsme se zúčastnili 7 pohárových soutěží v obcích Bílovec, Jílovec, Bernatice, Jistebník, 
Lubina-Větřkovice, Studénka-nádraží, Příbor. V Příboře naše družstvo vyhrálo 1. místo s finanční 
odměnou + pohár. 
V roce 2004 se Pohárová soutěž SDH Olbramice nekonala pro opravu hřiště. 
 
Naše jednotka pomáhala při 2 požárech. Zasahovala při požáru stolařské dílny v Olbramicích u 
Budzelů a lesního požáru na Hýlově, kde naši hasiči drželi také dva dny službu a hlídali, aby 
nedošlo k novému vznícení ohně od kořenů. 
V areálu zemědělského družstva členové během roku sekají a uklízejí trávu. 
V únoru byl uspořádán již tradiční hasičský bál, kde se všichni skvěle bavili a také jsme v květnu 
společně oslavili svátek matek. 
Při všech těchto akcích řada členů věnovala „hasiču“ nemálo hodin ze svého volného času, za což 
jim patří poděkování. 

 
Siréna 
Pokud nás někdy u oběda ruší dvouminutový táhlý tón sirény, tak to znamená, že se jedná o 
akustickou zkoušku provozuschopnosti „Jednotného systému varování a vyrozumění 
obyvatelstva“, která je prováděna každou první středu v měsíci ve 12 hodin. Tento systém 
umožňuje varování před hrozícími nebo již vzniklými krizovými situacemi, která mohou ohrozit 
životy, zdraví nebo majetek obyvatel. V našem kraji je využíváno 163 elektronických sirén, 443 
rotačních sirén a 10 místních rozhlasů. Jejich spuštění se provádí i dálkově a to i v Olbramicích a 
jsou konstruovány tak, že jsou funkční i po výpadku elektrické energie po dobu minimálně 72 
hodin. Při hrozbě nebo vzniku mimořádné události je vyhlašován signál „Všeobecná výstraha“, 
tedy kolísavý tón sirény trvající 140 sekund. Vyhlašují jej vyrozumívací centra, což je operační a 
informační středisko IZS kraje v rámci Centra tísňového volání Ostrava, krajské ředitelství 
Hasičské záchranné služby (HZS) a operační střediska jeho územních odborů. 
 
 

12. KULTURA A OSVĚTA 
E) – Dodatky – Ostatní kulturní akce 

 
30.dubna jsme si připomněli den osvobození Olbramic a den vzpomínky na všechny, kteří se 
tohoto dne nedožili. Malý lampionový průvod, který toho dne pořádal obecní úřad, byl zakončen 
položením věnce před nově rekonstruovaný pomník padlým ve 2. světové válce. Pak se 
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zúčastnění, což byli především děti z místní školy a jejich rodiče přesunuli na školní hřiště, kde 
pro ně byl připravený grilovaný párek. 

 
 

13. TĚLOVÝCHOVA A SPORT 
  

Nejen náš kraj, ale celá republika žila Světovým šampionátem v hokeji v květnu, který probíhal 
v Praze a Ostravě, kde se konal v nově otevřené – multifunkční Sazka Areně. Šampionát vyhráli 
Američané. My jsme byli druzí. 
V červnu se dohrála fotbalová liga, ve které poprvé zvítězil ostravský Baník, jehož fandové byli 
obrovskými pomocníky i obávanými zlými hochy fotbalu. 
Mistrovství Evropy ve fotbale i přes velké výkony stačilo jen na bronzové místo. Pochvalu ale 
zaslouží jak výkony hráčů tak i sympatické chování fanoušků. 
Pak už následovala olympiáda, kde jsme získali stříbro ve střelbě a v jachtingu, v desetiboji 
Šebrle získal  zlato a po ní následovala paraolympiáda, ale bohužel jsem si nepoznačila úspěchy, i 
když jich bylo dost. 
Pavel Nedvěd se stal nejlepším hráčem Evropy ve fotbale. 
Rozjel se korupční skandál ve fotbale, kde bylo obviněno 5 klubů – 1.FC Synot, Vítkovice, 
Opava, Liberec, Žižkov. Byly zveřejněny odposlechy i skrytou kamerou nahrané předávání 
úplatků. 
Tragicky při autonehodě zemřel Ivan Hlinka, trojnásobný mistr světa, trenér československé 
reprezentace v hokeji. 

 
 

13. TĚLOVÝCHOVA A SPORT 
A) TJ Sokol Olbramice 

 
Od ledna do března trénovali naši hráči v tělocvičně v Porubě každý pátek od 16.30 do 19.00 
hodin. Venkovní tréninky byly zahájeny 29.2.2004. Před mistrovskými utkáními byly odehrány 4 
přípravná utkání (2 doma, 2 venku) mimo jiné s Klimkovicemi a Startem Ostrava. 
Jarní sezona nebyla příliš vydařená, oddíl po delší době sestoupil až do nejnižší soutěže – do IV. 
třídy. V podobných výkonech fotbalisté pokračovali i na podzim, kdy skončili až na 6. místě se 
ztrátou 8 bodů na vedoucí Tísek „B“. Krize byla vyřešena odchodem několika hráčů a kádr byl 
naopak posílen mladými fotbalisty. Celý tým se snaží, aby v nadcházející jarní sezoně postoupil 
znovu do III. třídy. V tom mu velmi pomáhá skupina skalních fanoušků, kteří se snaží vytvořit 
příznivou atmosféru a v maximální možné míře podpořit své hráče. Na druhé straně to, že je jich 
jen hrstka, si naši hráči rozhodně nezaslouží. Vždyť cena vstupenky 10,--Kč, event. 5,--Kč, 
mládež do 15 let a ženy zdarma, je nejnižší v okolí. Mezi nejlepší střelce patřili v jarní sezoně Jiří 
Rybárik s 8 goly a Tomáš Bolek a Anton Drozd, kteří dali po pěti. V podzimní části soutěže byl 
nejlepším střelcem Igor Motyčka s 16 doly, Jiří Rybárik s 11 goly a Lukáš Borski překonal 
brankáře 9krát. 
 
 

13. TĚLOVÝCHOVA A SPORT 
B) Centrum volného času podruhé 

 
Pod tímto názvem získala obec dotaci ve výši 900.000,--Kč. Bylo vypsáno výběrové řízení, které 
vyhrála firma Jankostav. Celá rekonstrukce řeší úpravu stávajícího sportovně kulturního areálu 
zvané „Malé hřiště“ u hospody. Byla zde vybudována nová univerzální hrací plocha o rozměrech 
18 x 28 m s asfaltovým povrchem, na které je barevně vyznačena plocha na tenis, na odbíjenou a 
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na streetball. Tato plocha je odvodněna. Při vchodu do areálu je odpočinková plocha s možností 
odložení cyklistických kol. Zpevněné plochy jsou vydlážděny zámkovou dlažbou, pod stromy 
stojí dřevěný přístřešek, který slouží jako stánek pro občerstvení, chystá se pískoviště. Celý areál 
je nově oplocen. V příštím roce má být areál doplněn dětským koutkem, kde budou osazeny 
různé houpačky, skluzavky apod. Dopoledne před slavnostním otevřením při silném větru se 
dřevěný přístřešek začal naklánět. Proto byl provizorně připevněn ke stromům a na firmu byla 
podána reklamace, která se řešila ještě v roce 2005 (podrobněji ke stavbě – viz oddělení č. 10 
Výstavba a zvelebení obce) 
 
11.9. – slavnostní otevření Centra volného času  
na malém hřišti – obec společně s občanským sdružením Slunečnice pořádala „Olbramickou 
olympiádu“, kterou uváděl televizní a rozhlasový moderátor Roman Pastorek (známý z Radia 
Čas, televizního Bludiště).  
13.30 – 1500 – prohlídka základní a mateřské školy - Den otevřených dveří 
15.00 – pochod dechové hudby s mažoretkami od základní školy do „Centra“ 
15.30-17.30 – slavnostní zahájení netradičních sportovních her – Olbramické Olympiády – což 
bylo sportovní klání 4 družstev, mezitím vždy vystoupily roztleskávačky z místní školky, 
proběhlo taneční vystoupení dětí z Olbramic, mažoretky Krokodýl z Ostravy, pro zájemce po 
celou dobu trvání oslav jízda v bryčce okolo vesnice,  
17.30-18.00 – vystoupení divadla Keltik ze Staré Vsi n. Ondřejnicí – ukázky šermu,  
18.00.-20.00 diskotéka pro děti a mládež, která pokračovala do 02.00 diskotékou pro starší 
Romana Pastorka, které se i ti starší (60 a více) opravdu aktivně účastnili, což bylo moc fajn. 
Pestrý výběr bohatého občerstvení přispěl také ke zdaru akce.  
 
A jak to viděl jeden z mnoha návštěvníků?  
Tož si ti Olbramjaci něchali zrobit hřiště či co. Jakési sportovni centrum. Měli jsme z robu volnu 
sobotu, no tak jsme se vydali na dluhu štreku. Podivat se, co to tam vůbec ti lide maju. 
A měli! Teda čučeli sme, jak tělata na vrata. Hledět bylo na co. Včil vam popišu, co sme viděli, 
zažili a jako smy se bavili. 
Cele zabavne odpoledňo začalo už chvilu po obědě. V mistni škole si zrobili novu tělocvičňu, 
předělali kvuli temu aji školku. A tak měli „Den otevřených dveří“. Tež se chtěli pochlubiť čimsi 
novym. A hleděli smy. Všecko nove, opravene aji vymalovať stihli. Ty děcka se teda maju. Asi 
se z tu moju staru přihlasime zpatkem do první třidy. V také škole musí byť radost se učiť. 
Chtěli smy pomalu lezt dolu z kopca na to nove hřiště, ale všeci nas zastavovali, že mamy na nich 
počkať, že idu tež. A že mame jit s nima v pruvodu. V pruvodu? Naposledy smy byli eště jak 
nam dali do ruk mavatka a jakusi vlajku a museli sme volat hura, hura. Tak sme měli aj strach, 
ale všecko bylo jinači. 
Před nama šly také děvuchy v kratkych sukňach, s tyčkoma v rukoch a pochodovali, jak to zeleni 
vojaci. Jak smy se potem dověděli, byly to mažoretky. Za nima už sme šli my. Bylo nas teda 
požehnaně. A eště nam do teho vyhravala kapela. Taka slava. Malem smy začali tancovat na tej 
cestě. 
Konečně smy došli dolu a byli radi, že si mamy jak sednut. To hřiště vypadalo na první pohled 
fakt dobře. Děcka, plac na hrani, všeckeho možneho, aji koše na košikovu maju. Plno lavek, aji 
budu se střechu. Pěkne. Enem tych peněz co to stalo. Co všecko za to mohli mět. Kdyby to radši 
propili. Ale oni asi něpiju a viditě, ušetřili a maju cosi pro sebe a pro mladež. 
Sedimy, čumimy a naraz začali chodit jacisi lude z vlajkoma a  v tričkoch. A že maju olympiadu. 
Šak už davno skončila. Byla kajsi v Atenach a naši teda nic moc něukazali. Ale tu to bylo cosi 
uplně ineho. To, co sutěžici museli předvest, to by se ani ten Čebrle něchytal. Vubec. 
4 lude tvořili jedno družstvo, dycky dva dospěli a dvě male děcka, a každe to družstvo vam bylo 
jinač oblečene. Žluti, modři, červeni, bežovi, zeleni, oranžovi, no tolik barev ani něznamy. A 
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každe družstvo eště mělo svoju vlajku. No, jedna lepši jak druha. A všeci měli připravene buď 
basničky nebo pokřiky, no krasne. 
Musim ale dodať, že eště před nima přišla na plac pani starostka a celu tu jejich olympiadu 
zahajila a zaroveň poděkovaly tym, co se o to cele kolem postarali. Sice z poděkovani nic 
nemaju, ale stejně byli radi. 
Naraz se všeci divamy, a kolem utika taky chachar maly s jakusi tyčku, co mu na koncu hořela. 
Chtěl jsem ho zastavit a ten oheň mu zhasiť. Ale měl sem enem pivo a vitě, jak je dneska pivo 
drahe. Tak smy ho něchali. A on šel zapalit jako olympijsky oheň. Měli tam aji vzorneho hasiča 
v munduru, a tak nic ani chytnut nemohlo. Enem ten oheň hořel moc pěkně. (Doplnění – hořel na 
plynovém grilu.) 
A hned začaly ty sutěže. Olympiada to byla netradični a taky divne měli ty sutěže. 
Mezi nima furt chodil jakysi synek, taky povědomy. A to byl jakysi pan Pastorek. Že pry uvadi aj 
v radiu Čas. No my ho z robu znamy akorat z televize, bo pravidelně hledime na to bludiště. 
Před každu sutěžu přišly také male děvuchy a tancovaly s takyma barevnyma papirama v rukach. 
Pry to byly roztleskavačky. 
První sutěžici rozmotali zachodovy papir. Tej škody. Děcka tlačili na nočňáku a dospěli letali 
kolem nich a obalovali papir ež jim nic nězbylo. A vypadalo to, že se ti dospěli bavja lepši než ty 
děcka. 
Další na programu byla disciplina v povlikani postele a připraveni děcka na spani. Tak brzo po 
poledňu. Ni, to bylo enem jako. A chlapi museli nachystat lužka. Veselo bylo při tym. Některe 
děcka spaly aj v butoch. A ty ukolebavky radši ani nechtějte slyšet. 
Potem museli po třech nohach dojit do cíle. Enemže byli 4, to je osm noh. A tož sme byli 
zvědavi, jak se s tym poperu. Nejlepši to vyřešili jedni, chytli děcka pod pažu, roba skakala po 
jedne a utikali do cila. Poslední disciplinu smy mysleli, že se aji najimy, ale oni za ty perniky 
chtěli peníze. Přispěli jsme, šak to de na školu, ni. Museli 10 perniku vydražiť mezi liďama za co 
nejvice peniz. Musimy lidi pochvaliť, bo peniz se vybralo hodně. Dokonce jedna pani za jeden 
pernik dala 250 korun. Aspoň si ty děcka možu kupiť jakesi ty pomucky nebo cosik podobneho. 
A stalo se i, že jeden už asi unaveny zavodnik sebu švihnul na zem a nechtěl se zdvihnuť. A 
naraz dvě zdravotnice v bilych plašťoch ho idu zachraniť. Zachranily ho, aji mu daly vypiť jakysi 
lektvar. Šak z něho potem nafukal, až mu balonek zezelenal. Tež tam chtěl kdosi uplatit porotu. 
Na to sem malem pozapomněl. Ti museli byť, bo kdosi musí dohližať, esli někeři nepodvaďaju. 
Ale uplatek se nekonal, bo si asi kdosi robil enem srandu. 
Nakoněc vyhlašovali vysledky a ty tymy aji dostaly odměny. Podle disciplin, jedni zachodovy 
papir, druzi pytel plny perniku, tašku klobasek nebo povlečeni na lužko. Pravim stare, moji robě. 
To vědět, že oni su profesionalove a sportuju za odměny, tak děm tež. Jakesi děcka seženěmy, 
pojčimy a jdeme na start. Tak jedině přiště. 
Nastupily aj ty mažoretky, pěkně cvičily, enem sem nemoh moc hledět, bo mně stara kopala do 
kotnika. Uhasili oheň, olympiada v nenavratnu, zas až za čtyry roky. A začala volna zabava. 
Pro děcka měli nachystany skakaci hrad, tam bylo veselo. Tež sem se skočil. Pro někere, co už 
nemohli chodiť, dojela bryčka s koněm a vozila je po dědině. 
Tež měli divadlo! Šermovali se tam a mlatili a že pry bojovali o jakusi princeznu či co. Jak ve 
filmu to vypadalo. 
Potem už ten synek začal pušťat muziku a všeci, staři, mladi, aj ti nejmladši, aj ti nejstarši, začali 
tancovať. S tu moju sme si tež šli zatrsať. 
Nabrali jsme si z domu svačinu, plný ruksak. Akcija měla byť až do noci, tak sme měli strach, 
něch vydržimy a němamy hlad. Chleba se špekem, vajca. Tož to byla ta největši chyba. Za prve 
batoh sme malem neunesli. A za druhé měli tam tolik jidla, že sme nevěděli, co dřív vyzkušať. A 
za levne peníze. 
Dom sme šli kajsi po pulnoci, jak se nam šlo veselo. Eště dluho sme slyšeli, jak Pastorek na tym 
jejich novym hřišťu vyhrava. 
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Tak přejemy něch napřiště, ež budu otvírať zase něco nového, něch im všecko vyjde eště lepši. 
Hřiště ich stalo plno peněz, je pravda, že dneska nic není zadarmo, ale zase za ty prachy co do 
teho nastrkali, a dělat to v akcii „Z“, bylo by na tem hřišťu vice věci. Šak by šli pomoct i ti spěš 
narozeni. Chyboma se člověk uči a přeci kdosi musí zarobiť, ni? A až se vychytaju všecky 
muchy, třeba s tym přistřeškem, co malem uletěl. A až dorobja v ramci smluvy aji zbytek 
chodniku a nove houpačky a prolezky, potem už budě ten jejich sportovni areal na patřične 
urovni. 
Už se s moju těšimy, ež zase ti Olbramjaci cosi urobja pro celu dědinu, aji pro ty, co dojdu přes 
pola. 
Oni mi to sice na tym uřadu zkraťa a je možne, že ani nevytisknu, bo ta recenzia musí byť aji 
dneska. A tež se komusi nemusi libit, že jim přespolňak piše do teho jejich zpravodaja. 
(Jak vidíte, článek vyšel nejen v Zpravodaji, ale je zaznamenán doslovně i zde. Protože došel 
anonymně, chvíli jsme pátrali, kdo to tak úspěšně „poreferoval“ a autorem byl zjištěn pan 
Miroslav Šproch z Olbramic. Děkujeme za nestranné zpravodajství.) 

 
 

14. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 
 
Bez komentáře: Člověk, který v Čechách nalezl na svém pozemku zlatý poklad v hodnotě asi 3 
milionů korun, jej poslal chudým do Indie na léčbu lepry a sám zůstal bydlet v maringotce.  
 
 

14. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 
A) Převozy občanů do zdravotnických zařízení 

 
Na základě stížnosti občanů jsme požádali Krajský úřad, aby nám byla umožněna bezproblémová 
volba zdravotnického zařízení a to zejména při urgentních převozech. Jednalo se o to, že pacienti 
byli převezeni do nemocnice v Bílovci a pro nedostatek potřebného vybavení pak dále do 
nemocnice v N. Jičíně. Nebo byli při vytočení čísla 150 z Ostravy, když se operátoři dověděli, 
odkud volají, odkázáni na rychlou pomoc ze Studénky, na kterou nebyli přepojeni a číslo nebylo 
dostupné. Krajským úřadem nám bylo dne 27.7.2004 pod č.j. SZ/10642/04/El  sděleno, že: 
„Pacienti ve stabilizovaném stavu, bez ohrožení zdraví či života bývají zpravidla do 
zdravotnických zařízení transportováni vozidly privátních dopravních služeb a je tedy pouze věcí 
dohody mezi oběma stranami, kam bude pacient převezen.“ … 
„Územní středisko záchranné služby MSK, jehož je kraj zřizovatelem, poskytuje odbornou 
přednemocniční neodkladnou péči. Pouze část z ošetřených pacientů je následně transportována 
do zdravotnického zařízení. Výjezdová skupina zdravotnické záchranné služby v souladu se 
zněním vyhlášky č. 434/1992 Sb. zabezpečuje dopravu pacientů do „nejbližšího vhodného nebo 
smluvně zajištěného zdravotnického zařízení podle stupně postižení“, tj do zařízení schopného 
poskytnout definitivní ošetření. Obec Olbramice spadá do působnosti ÚZSK MsK, Územního 
odboru Nový Jičín. S ohledem na tuto skutečnost je také nutné zachovávat v maximální možné 
míře dostupnost výjezdové skupiny ZZS v daném spádovém území a je tudíž žádoucí, aby 
vozidlo ZZS opouštělo tuto oblast minimálně. Z uvedených důvodů jsou pacienti z obce 
Olbramice, jejichž zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci ve Fakultní nemocnici s poliklinikou 
Ostrava, transportováni do Nemocnice v Bílovci, převozy do Nemocnice s poliklinikou v Novém 
Jičíně jsou zcela ojedinělé. 
I přes výše uvedené obdržely výjezdové skupiny ÚSZS MsK ve Studénce a Fulneku pokyn, aby 
převozy pacientů z Olbramic směřovaly do Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava.“  
      I přes tuto odpověď a závazný pokyn se znovu odváželi někteří pacienti tam, kam nechtěli. 
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14. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 
B) Dodávka hotových jídel 

 
Firma MAK-FES z Frýdku-Místku vyrábí a distribuuje hotová jídla ve skle připravovaná dle 
ověřených českých a moravských receptur v sortimentu 20 druhů. Nabídka jídel je vždy 
rozdělena na skupinu A a B. Při objednávce jednoho jídla ze skupiny A a druhého ze skupiny B 
je cena jednoho jídla 25,--Kč. Jídla mají záruku 6 měsíců. Tato nabídka byla učiněna hlavně 
seniorům, ale využít jí mohou i ostatní občané. Rozvoz se uskutečňuje vždy druhou středu 
v měsíci. I okolní vesnice – např. Tísek, využívají této nabídky. 
 
 

15. NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT 
 
Rok 2004 byl rokem naděje. Všichni farníci doufali, že opravy našeho kostela budou v co 
největší míře dokončeny. 
Ale popořádku. 
Šestého ledna tři králové obešli obě vesnice, a i když byl tuhý mráz, nic je od jejich putování 
neodradilo. Podařilo se jim vybrat 29.000,--Kč. To byl do nového roku dobrý počinek a těšili 
jsme se, že na jaře se kostel vymaluje. Jenže v průběhu ledna bylo zjištěno, že do kostela přes 
novou střechu stále zafoukává sníh a musí se vynášet. Otec Piotr kontaktoval jak pana Mlýnka, 
jehož firma práci prováděla, tak biskupství, ale dlouho se nic nedělo. Ke všemu ještě pan Josef 
Grapa, obětavý pán z Olbramic, při vynášení sněhu na namrzlých trámech na klenbě kostela 
upadl a 3x si zlomil pravou ruku. Ještě na konci roku ji nemá v pořádku a poslední šrouby z ní 
budou lékaři vyndávat začátkem ledna. Otec Piotr rozhodl, že malovat kostel, pokud do něj bude 
zatékat, je zbytečné, a nahlásil na Magistrát města Ostravy poškozování kulturní památky, aby 
přiměl jak biskupství tak i ostatní pověřené k akci. Šetření, která na základě tohoto dopisu 
prováděla Mgr. Tvrdá z Magistrátu města Ostravy, trvalo téměř půl roku, a na jeho konci byla 
dohoda o provedení opravy střechy, jež byla uskutečněna začátkem listopadu, a která spočívala v 
zapěnění speciální pěnou zevnitř tak, aby tašky nebyly poškozeny. 
Každodenní život ve farnosti se přes postní dobu přehoupl k velikonočním svátkům, kdy na Bílou 
sobotu 10.4. probíhaly od 9.00 hod až k počátku mše svaté v 17.00 hodin adorace u Božího 
hrobu. Po velikonocích začala skupinka farníků pod vedením Jaroslava Vlacha opravovat vnitřní 
omítky, které byly firmou p. Mackovíkové ze Studénky nataženy křivě, s rozdílem i několika 
centimetrů. Na každý sloup musela být vyrobena speciální forma, protože ani jeden roh nebyl 
stejný. V průběhu jara pak byla dokončena betonová dlažba a v ní byly vývody pro elektrické 
vytápění v lavicích.  
 
Krátce o varhanách 
Od půlky července do 20.srpna probíhala generální oprava varhan, které se ujal pan Alois Kostera 
z Opavy se svými pomocníky. Strávil s nimi několik týdnů na faře a v kostele rozebíráním, 
čištěním, opravami, natíráním, novým ustavením a naladěním nástroje, který má celkem 1240 
píšťal, je dvoumanuálový – má 2 klávesnice a 24 rejstříků. Vrátím-li se trochu do historie varhan 
v Olbramicích, tak ty první byly od pana K“utlera z Opavy zhotoveny v roce 1865. Podrobnější 
popis nemám k dispozici. V říjnu roku 1918 byly pořízeny další a to od firmy Rieger z Krnova za 
4 tisíce zlatých. V roce 1980 byly pak hlavně zásluhou tehdejšího olbramského varhaníka pana 
Adolfa Horsinky zrekonstruovány firmou Rieger-Klos do dnešní podoby. V rámci této 
rekonstrukce byl také rozšířen kůr. Jejich současná hodnota je víc jak 3 miliony korun. O varhany 
se celou dobu obětavě stará pan profesor Aleš Rybka z Klimkovic. 
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Mezitím přistoupilo 5 dětí z naší farnosti poprvé před svatostánek, aby přijaly Tělo a Krev 
Kristovu. Stalo se to 6.6.2004 v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Tísku.  
26.6. se někteří naši farníci zúčastnili kněžského svěcení v katedrále Božského Spasitele 
v Ostravě. Mezi těmi, kteří řekli Bohu své „Zde jsem“ byl i náš bývalý vojáček na civilní službě 
Josef Motyka. Všechny nás těšilo, jak je stále plný radosti, kterou rozdával i o své primiční mši 
svaté v Mostech u Jablunkova 6. července a také v Olbramicích 12. října, kde jsme pro něj i pro 
ostatní farníky a Otce Jiřího Sedláčka a Otce Pawla Kukiolu uspořádali přátelské posezení. Garáž 
na farské zahradě praskala ve švech a O. Jožka vyprávěl nejen o svém prvním působišti v N. 
Jičíně, ale i o příhodách z dob studií a jáhenského působení. Ať mu dobrý Bůh v jeho práci i 
poslání stále žehná. 
V srpnu byla také položena nová dlažba, která se co nejvíce přibližuje odstínu mramoru 
v presbytáři. 
V sobotu 21.8. proběhla tradiční zahradní slavnost u příležitosti pouti k svatému Bartoloměji. 
Zahájena byla v kostele mší svatou a pak už se všichni vrhli na nachystané dobroty, mohli si 
zahrát připravené hry, popovídat si nebo si zazpívat s dechovkou pana Jaroslava Strakoše 
z Klimkovic, která hraje na každé této slavnosti. Byla připravena tombola pro děti i dospělé. 
Výtěžkem akce byla nejen částka 10.300,--Kč, která pomůže při opravách kostela, ale také 
utužení celého našeho farního společenství. 
1. září byly vyslyšeny naše mnohé modlitby za kněze, který by zde žil, a do naší farnosti byl 
jmenován nový kněz, P. Mgr. Pawel Kukiola. Spolu s námi spravuje ještě Lubojaty. Farnosti 
Slatina a Těškovice zůstaly ve správě O. Mgr. Piotra Raka. Otec Pawel pochází z Polska, města 
Bialsko-Biala, kde se 18.4.1966 narodil jako poslední ze 6 dětí. Vystudoval zahradnickou školu. 
Pak jej oslovil Pán a on vstoupil do řádu Božího Slova, což je misijní řád, který vznikl 
v Holandsku. Na kněze byl vysvěcen v dubnu 1996. Poté působil v Rumunsku ve městě Roman a 
2 roky v Moldávii. Po návratu působil jako duchovní řádových sester a také mezi Romy a 
bezdomovci. Následující čtyři roky strávil v pražské diecézi – farnosti Petrovice.   
V průběhu listopadu byl náš kostel pod vedením zdejšího farníka Petera Bednára a za dozoru 
památkářů vymalován. Stěny pokryté v lodi zlatým okrem, bílými špaletami, růžovou na 
obloucích a modrou nad oltářem působí velmi mile a teple. Pak už jen zbývalo nastěhovat zpět 
původní lavice a nainstalovat vytápění a 6.12. mohl přijet svatý Mikuláš. Spolu s ním přišli i 4 
andělové, kteří skoro neutáhli velký koš plný balíčků pro všechny děti. Děti byly šikovné a pod 
vedením O. Pawla společně zazpívaly. Aby to těm „trochu starším dětem“ nebylo líto, rozdal O. 
Pawel všem přítomným výborné perníky. 
Ve čtvrtek 16.12. začala novéna před Narozením Ježíšovým. Každý den vpodvečer se konala mše 
svatá s roráty. Všechny děti dostaly lampičky, aby jimi svítily na cestu všem, kteří se chystali do 
Betléma. A radost z Narození Syna Božího se šířila 24.12. na odpolední mši svaté, kde zpíval 
chrámový sbor Českou vánoční mši Antonína Hradila, a na druhé mši svaté v 22.00 hodin 
troubením pana Strakoše, který svolával nejenom pastýře k jesličkám. S rokem 2004 jsme se 
rozloučili 31.12. děkovnou mší svatou v 16.30 hodin. 
A je za co děkovat. Náš kostel je krásně vymalovaný, vydlážděný a i když zbývá třeba výměna 
oken na věži a v zákristiích nebo oprava velkého zvonu, je pro mne velkým svátkem účastnit se 
zde mše svaté. A také snad konečně utichly všechny různice a spory, a moc bych si přála, aby 
základem naší farní rodiny byla vzájemná důvěra, aby nikomu nechybělo laskavé slovo a ruka 
podaná k pomoci. 
 
Některé zajímavosti letošního roku: 

- Byl jmenován a od poloviny března zde působí nový apoštolský nuncius pro Českou 
republiku arcibiskup Diego Causero. 

- Na Popeleční středu byl v Americe, u nás pak na Velký pátek uveden do kin film Mela 
Gibsona Passion – Umučení Krista. Jsou to ty nejrealističtější filmové pašije, jaké byly 
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natočeny. Autor chtěl vyjádřit nejen nezměrnost Ježíšovy oběti, ale také, aby ve filmu 
byly lyrické okamžiky, krása a pocit lásky,  protože se přeci jedná o film o víře, naději a 
lásce. Nikde nepoužíval násilí pro násilí, vždy to mělo důvod a pro všechno hledal oporu 
v evangeliích. Ježíše Krista ztvárnil Jim Caviezel, který je aktivním katolíkem. 

- Pouť do Mariazell našeho biskupství v rámci Středoevropských katolických dnů. 
- Otevření kostela sv. Václava, nově zrekonstruované nejstarší památky Ostravy. 

 
 

16. VEŘEJNÝ POŘÁDEK 
 
V obci bylo za rok 2004 spácháno 6 trestných činů  (2003 – 6, 2002 – 1), z nichž se podařilo 
objasnit 5 případů = 45,5%.  Byly zaznamenány 3 případy krádeže motorové nafty, což již 
souvisí s výstavbou dálnice D 47 a najížděním pachatelů za tímto předmětem zájmu. Podařilo se 
objasnit ve dvou případech krádež vloupáním do chat, kdy pachatel za lupem dojížděl autobusem 
z Ostravy. Nebyla zaznamenána závažná trestná činnost. 
Přestupků bylo spácháno 20, což je o 5 více než v roce 2003. V roce 2002 jich bylo pouze 9, 
2001 jen tři. 
Z uvedeného počtu bylo evidováno 8 přestupků proti BESIP, 3 proti občanskému soužití, jeden 
proti majetku, a dva přestupky ostatní. V obci bylo zadrženo 6 podnapilých řidičů, v 2003 to 
nebyl žádný.  
Není pohřešována ani hledána žádná osoba. 
Celková bezpečnostní situace je dobrá, zodpovědným pracovníkem je prap. Pavel Vrba. 
 
Zhodnocení: 
Bezpečnostní situace na Klimkovicku je ovlivněna několika kriminogenními faktory – je to 
existence komplexu Jodových sanatorií na Hýlově, provoz největšího koupaliště ve střední 
Evropě v Ostravě-Porubě, hranicí s okresem Ostrava, Opava a Frýdek-Místek, propojeností 
místní dopravy na dopravní síť města Ostravy a bezprostředním sousedstvím s centrem 
kriminality na severení Moravě – Ostravou. Nutno konstatovat, že bezpečnostní situaci ovlivnila 
rovněž výstavba dálnice D 47. 
 
Kobra 11 v Olbramicích 
V pořádnou honičku se proměnila běžná silniční kontrola, kterou prováděla hlídka policistů 
z Bílovce. Stavěli projíždějící vůz Seat Ibiza, řidič ale výzvy neuposlechl a začal ujíždět, policisté 
nemeškali a jali se služebním vozidlem auto pronásledovat. To po chvíli kličkování po 
olbramických ulicích zahnulo před Kamencem do pole, řidič po chvíli vystoupil a začal utíkat. 
Hlídka jej doběhla a zneškodnila, protože se bránil, museli mu nasadit pouta. Muž odmítl 
dechovou zkoušku i odběr krve. V autě s ním byli ještě 2 spolucestující, ale když se vrátili 
k vozidlu, bylo prázdné.  
(Kobra 11 je populární kriminální seriál německé televize o dálniční policii.) 
 
 

17. PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Životní prostředí se po velikém zlepšení po zavedení plynového vytápění v roce 1997 opět 
pomaluje zhoršuje. Tím, že neustále zdražuje plyn i elektřina, lidé totiž znovu topí pevnými 
palivy. 
Voda má v obci velmi dobrou úroveň a je kvalitní. I pravidelné rozbory z kanalizačních výpustí 
svědčí o dobré samočistící schopnosti terénu a výsledky jsou stále velmi slušné. I když došlo 
k doplnění kanalizace a nárůstu kanalizačních přípojek u novostaveb rodinných domků, pořád 
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máme ještě dostatečný limit stanovený v Rozhodnutí Okresního úřadu u povolení nakládání 
s vodami. 

 
Památný strom 
V areálu kostela se nachází lípa srdčitá (malolistá), v roce 1981 vyhlášená za památný strom, 
která tvoří významnou dominantu na horizontu krajiny. Tvoří ji tři kosterní větve, uprostřed se 
nachází velká úžlabní dutina o průměru asi 150 cm. Vzhledem ke staticky nestabilnímu typu 
koruny byl strom před cca 16 lety staticky zajištěn vazbou tvořenou ocelovými obručemi a 
táhlem. Jedna strana vazby byla umístěna na pahýlu odříznuté kosterní větve, která nebyla 
zastřešena, a proto vyhnívala. V roce 1996 provedla firma pana Antonína Bystřičana z Frýdku-
Místku na stromě komplex pěstebních opatření na jeho revitalizaci. Strom byl vyvázán plochými 
popruhy a ocelovými sponami. Byla zakryta úžlabina, strom byl prořezán.  Poté došlo ke 
značnému zlepšení jeho stavu.  
Při šetření na konci roku 2003 bylo zjištěno, že hlavní vázání pomocí ocelových táhel přestalo být 
funkční, protože zcela uhnila větev, ke které bylo kotveno. Další 2 vázání byla maximálně 
napnutá, protože se do něj opřely boční větve. Došlo také k odtržení větší části epoxidové stříšky 
v centrální dutině a otevření dalších dutin ve větvích. Ojediněle se vyskytovaly suché konce větví 
v celé koruně.  
Obecní úřad v Olbramicích ve spolupráci s farním úřadem požádal Magistrát města Ostravy o 
přezkoumání jejího stavu a požádal o povolení ke kácení, protože padající suché větve by mohly 
poškodit nejen hrobová zařízení, ale také způsobit vážný úraz návštěvníkům hřbitova. Po 
provedení šetření v roce 2004 bylo zjištěno, že: „Předmětný strom je obtížně nahraditelným 
prvkem v architektuře místní krajiny a byl vzhledem k této skutečnosti vyhlášen za památný. 
Jeho fyziologická vitalita se zlepšila a je setrvale dobrá. Po provedení kombinovaného 
zabezpečení a dalších rekondičních a revitalizačních opatření bude strom ponechán na stanovišti, 
protože je vitální.“ (opis důvodové zprávy). 
V průběhu roku bylo tedy domluveno, že trvale staticky narušené úseky budou fixovány statickou 
vazbou tvořenou obepínacími popruhy a ocelovými napínacími segmenty. Periferní části hlavních 
větví budou zajištěny dynamickou vazbou se zesílenou nosností. Bude obnoveno zastřešení 
úžlabní dutiny a doplněno o zastřešení dutin kosterních a hlavních větví. Firmou Narnie pana 
Bystřičana byl zpracován projekt, na základě kterého mělo dojít k uvedenému ošetření stromu. 
To by bylo proplaceno ze Státního fondu životního prostředí. Nutno podotknout, že přes mnohé 
písemné a telefonické urgence k tomu doposud nedošlo. Strom byl pouze provizorně ošetřen. 
 
Obec má jinak možnost povolovat ke kácení stromy rostoucí mimo les. Pokácení je možné pouze 
za předpokladu, že bylo povoleno Rozhodnutím, kterému předchází šetření kontrolního výboru. 
V rámci výstavby dálnice byla uložena náhradní výsadba za pokácení dřevin rostoucích mimo 
les, takže na území obce bude do dvou let vysazen desetinásobek, tj. 400 kusů dřevin na 
parcelách, která patří obci, a tím dojde v budoucnu ke zlepšení životního prostředí. Stromy budou 
vysázeny kolem fotbalového hřiště, hřbitova, bude upraveno veřejné prostranství u obecního 
úřadu, ve škole a jinde. 
 
 

18. POČASÍ 
 

 
Počasí je měřeno ve výšce 5 m nad zemí na vrstevnici 330 m nad mořem, každý den ráno v 7.00 
hodin, letního i zimního času. Prázdné kolonky jsou údaje, které sice byly měřeny, ale 
z nejrůznějších důvodů nezapsány. 
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 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 

1. -6 2 -4 6 13 13 15 17 10 10 8 3 
2. -5 2 -2 6 14 12 13 17 9 9 8 2 
2. -7 4 2 10 12 12 18 17  7 8 2 
4. -6 8 -4 8 13 10 18 18  7 11 5 
5. -8 8 -7 8 12 8 18 18  7 8 0 
6. -8 10 -11 6 12 10 14 18  11 2 -1 
7. -5 4 0 4 8 10 15 20  13 2 0 
8. -3 0 -3 5 10 13 22 18  8 2 2 
9. -4 0 -3 9 8 13 18 19  5 1 0 
10. -3 0 -1 6 7 12 18 20  4 1 0 
11. -2 -1 -1 2 8 13 16 20  3 3 -2 
12. 0 -9 0 1 8 14 11 20  -1 5 -2 
13. 0 -6 4 3 8 15 11 18  1 1 -2 
14. 2 -8 6 4 6 15 11 17  7 0 -2 
15. -2 -4 2 4 8 15 12 18 17 6 0 -4 
16. -4 -1 4 7 9 13 13 16 12 5 2 0 
17. 2 -2 8 8 9 14 22 18 8 7 3 0 
18. 2 0 8 10 10 13 20 20 8 7 4 0 
19. -2 0 8 10 11 16 22 23 11 3 4 -2 
20. -2 -4 10 10 14 11 23 20  3 -1 -5 
21. -4 -2 14 10 11 11 18 17  7 -2 -3 
22. -11 -2 6 10 5 13 20   11 -4 -3 
23. -8 -4 4 10 7 16 23    7 -2 
24. -9 -2 4 5 7 16 21    -2 0 
25. -9 -10 0 4 6 14 13    -3 5 
26. -11 -8 0 6 10 12 15    -2 7 
27. -4 -8 0 5 12 16 13    5 5 
28. -4 -4 0 7 12 15 13    5 3 
29. -8 -4 1 8 15 15 13    2 1 
30. -4  2 10 16 16 16 17   2 2 
31. -2  2  16  18 10    1 
průměr -4,5 -1.4 1,6 6,7 10,6 13,2 17,1 18,6  6,1 2,7 0,33 
 
 
Pro srovnání údaje z Hydrometeorologické stanice v Ostravě-Porubě 

 
měsíc I. II. III. IV. V.  VI. VII.  VIII.  IX. X. XI. XII.   
Půměr 
srážek 

25,2 58,8 112,6 41 39 93,9 59,8 23,5 15,2 67,7 48,4 17,2 celkem 
602,3 

Průměr 
teplot   

-3,2 0,8 3,8 10,2 13 16,8 18,5 19,3 13,7 11,2 4,7 1,2 Průměr 
9,2 °C 

Poznámky: V Olbramicích není stanice měření ani teplot ani srážek, hodnoty zde uvedené jsou ze 
stanice a) srážky – Klimkovice 
            b) teploty – Ostrava-Poruba 
 
Krátký přehled: 
15.1. – namrzá, 1.2. - silný vítr, od 2.2. silné oteplení a všechno roztálo, 8.2. – silný vítr,11.2. 
znovu napadl sníh, 23.2. odpoledne sněhová vánice +15 cm sněhu,  od 26.2. do 28.2. pořád sněží, 
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10.3. pořád velmi mnoho sněhu, 15.-16.3. sníh velmi rychle taje, už téměř není, 19.3. odpolední 
teplota 19°C, 25.3. silný severní studený vítr, večer husté sněžení, 5.4. večer první bouřka, 4.5. 
úplné zatmění měsíce, 2.6. deště, 6.7. pršelo, 9.7. silný vítr, 8.8. uhodilo přímo ve vsi při silné 
bouři, 6.11.na horách první sněžení,12.11. krásný den – ráno mlha, 19.11. silná vichřice 
odpoledne přinesla i sníh, 20.11. sníh 5-10 cm, 22.11. dopoledne chumelenice, 23.11. sníh se 
roztopil, ale večer opět mrzne a cesta namrzá, 30.11. v 18.20 hod. zemětřesení 5. stupně 
Richterovy stupnice na hranicích mezi Polskem a Slovenskem – až u nás otřesy, 15.12. silný vítr, 
20.12. slabý sníh poletuje odpoledne. 
 
 

19. ZAJÍMAVOSTI 
 
Zrušení Klekánice 
Ostravský publicistický pořad „Klekánice“, který poukazoval na nešvary této společnosti, šlapal 
na krk různým tunelářům a podvodníkům tak, až jeho šéfredaktorka Jana Lorenzová byla 
několikrát v přímém ohrožení života, byl počátkem roku stažen z pořadů České televize. 
Nejznámější kauzou jsou např. lehké topné oleje vydávané za naftu, u kterých činil daňový únik 
několik milionů korun, stejně jako neprůhledné hospodaření Sazky apod. Celý tým se snažil 
reportáže natočit ze všech možných úhlů tak, aby nebyly napadnutelné a vysílali pouze ověřené 
údaje. 
 
Morseova abeceda 
Před pěti lety skončilo používání Morseovy abecedy v telegrafické komunikaci. Kód tvořený 
kombinací teček a čárek nahradil komunikační systém založený na satelitním a radiovém 
vysílání. Systém měl značný význam zejména v námořnictví, diplomacii, telegrafii a armádě. 
Morseovka byla univerzálním dorozumívacím jazykem. Vymyslel ji americký malíř a fyzik 
Samuel Morse, který v roce 1844 vyzkoušel první telegrafické spojení mezi Washingtonem a 
Baltimorem a to větou: „Bože, ono to funguje“. Každému písmenu přísluší vlastní znak složený 
z jednoho až 4 znaků – teček nebo čárek. Pro snadnější zapamatování slouží pomocná slova, 
která jej svou délkou připomenou. Dá se vysílat nejen telegrafem, ale také pomocí zrcátka, 
píšťalky, pohyby paží apod. Dodnes jej stále využívají radioamatéři, byť jen pro spestření svého 
koníčku. 
 
David Copperfield v Ostravě 
Světoznámý kouzelník přijel se svou šou také do Ostravy, kde v ČEZ Aréně 7.12. ve dvou 
představeních předvedl své umění. Každoročně má na celém světě asi 500 představení. Původním 
jménem David Seth Kotkin se narodil v USA v roce 1956 a vystupuje již od svých 12 let.. Je 
známý tím, že např. nechal zmizet sochu Svobody, vlak Orient Expres, prošel Čínskou zdí, 
levitoval nad Grand kaňonem. Při programu mu pomáhalo 60 spolupracovníků, programem 
prováděl Libor Bouček. 
 
 
Předložený text schválen letopiseckou komisí dne 31.7.2006. 
 
 
…………………………….…..                                                           
Drahomíra Fojtová, předsedkyně 
 
………………………………….                                                 …………………………………. 
Milena Kochaníčková, člen                                                           Irena Vlachová, člen 



38 

 
 


