
Závěrem svého příspěvku bych Vás rád srdečně pozval 
sobotu 25. srpna do Centra volného času na svátek 
sv.Bartoloměje spojený s Dnem obce. Protože 
v letošním roce oslavujeme 630 let od první písemné 
zmínky o Olbramicích, připravili jsme pro Vás a Vaše 
děti rozmanitý kulturní program, který vyvrcholí 
bohatou tombolou a večerní diskotékou.  
Ing. Ladislav Bárta 
******************************************* 

Peníze až v prvé řadě 
Vážení spoluobčané, pan starosta 
Vás v dnešním Zpravodaji 
informuje o hlavních  investičních 
akcích, které probíhaly (probíhají) 
v naší vesnici. Pro Vaši kompletní 

informaci bych Vás rád seznámil s peněžní 
stránkou věci. Kolik nás to stálo? 
Za opravu ulice Zahumení včetně odvodňovacích 
žlabků, akodrenů a opravy chodníku na Kamenci obec 
zaplatila 1.296.978,-Kč. 
(Dodavatel původně požadoval vyšší částku, důkladná 
kontrola provedených a fakturovaných prací ze strany 
pana Bárty a Martiníka přinesla úsporu cca 80 tis.Kč.) 
Za výměnu kanalizace pod chodníkem v délce 168 
metrů jsme zaplatili 430.000,-Kč.  
Nutnost výměny v některých místech značně poškozené 
kanalizace se ukázala po vyhodnocení kamerových 
zkoušek. Riziko, že bychom museli z důvodu opravy 
kanalizace kopat do nového chodníku bylo příliš 
vysoké. 
Vybudování chodníku (1.etapa) včetně přechodů pro 
chodce znamená pro obec výdaj ve výši 2.380.000,-Kč. 
Celkové náklady na tyto investiční akce ve výši 
4.106.978,-Kč podstatným způsobem přesáhly možnosti 
rozpočtu obce. Jejich realizace by nebyla možná bez 
zapojení cizích zdrojů – dotace a úvěru. 
Dotaci na vybudování chodníku ve výši 928.200,-Kč 
získala obec na základě úspěšného výběrového řízení od 
Moravskoslezského kraje z programu „Zvýšování 
pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích“. 
Rozpočet letošního roku byl z rozhodnutí zastupitelstva 
obce dále navýšen o úvěr 1,5 mil Kč s dobou splatnosti 
6 let.  
Úvěr poskytla  Česká spořitelna, a.s. a  podmínky úvěru 
(fixní úrok ve výši 4,29%), které obec získala jsou dle 
našeho názoru velice příznivé.  
Hlavní akcí pro podzim je oprava hasičárny. Na tuto 
akci, která zahrnuje nové stropy a střechu (stará drží 
silou vůle) a vybudování sociálního zázemí, je 
v rozpočtu plánováno 650.000,-Kč. Tato částka 
zahrnuje dotaci 300.000,-Kč, kterou jsme pro tento účel 
získali od Krajského úřadu.   
Rozpočtované náklady tuto částku převyšují (cca 
125.000,-Kč), proto společně s hasiči hledáme cesty, 
kde ušetřit (např . svépomocí). 
Naším cílem pro příští období je získat dotaci na 
vybudování autobusových zálivů u zastávek autobusů u 
hostince a fotbalového hřiště včetně propojení těchto 
zastávek chodníkem. Tím by se zvýšila bezpečnost a 
komfort občanů při přecházení křižovatky a hromada 
hlíny za čekárnou u hřiště by získala jinou podobu. Že 

se jedná o akci významnou pro bezpečnost silničního 
provozu a občanů potvrzuje i rozhodnutí Státního fondu 
dopravní infrastruktury, který poskytl obci dotaci na 
vypracování projektu ve výši 97.000,-Kč.    
Na závěr bych chtěl informovat o akcích, které snad 
budou a zadarmo. 
Oficiálním dopisem obec požádala GŘ silnic a dálnic o 
odstranění nedodělků a škod způsobených při výstavbě 
dálnice. Především se jedná o dokončení chodníku přes 
most u farmy, který nemá žádný začátek a o opravu 
silnice přes Janovice. Věříme, že uspějeme a v příštím 
roce budou tyto nedodělky a škody odstraněny.  
Obec se nespokojila se stavem vozovky na ulici Hlavní, 
proto si starosta pozval na schůzku zástupce Správy 
silnic z Nového Jičína (správu pro naši obec vykonávali 
do 31.12.2006) a vedoucího ze Správy silnic v Ostravě, 
Bylo dohodnuto, že oprava bude provedena do konce 
října letošního roku.  
Ing. Jaromír Horsinka - místostarosta 
 
5. zasedání zastupitelstva obce Olbramice se konalo 

dne 16.7.2007 
Počet přítomných členů ZO: 7 
Přítomných občanů: 1 
Schválilo 
• změnu ve výši úvěrové částky; na minulém 
zasedání pod číslem 19.5 byl schválen úvěr ve výši 
=1.300.000Kč. Úvěr musel být z důvodu opravy 
kanalizace navýšen o 200.000Kč. Celková částka úvěru 
činí tedy 1.500.000Kč s dobou splatnosti 6 let. 
• kupní smlouvu mezi Obcí Olbramice a panem 
Břetislavem Buroněm, trvale bytem 28. října 641, 
Klimkovice; předmětem kupní smlouvy je převod 
pozemku parc.č. 1139, ostatní plocha jiná plocha, o 
výměře 48 m2 v k.ú. Olbramice do vlastnictví obce 
Olbramice. Zároveň stanovuje cenu za 1m2, která činí 
=50,-Kč.  
• Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo mezi Obcí 
Olbramice a firmou Jaromír Mičulka, Dolní 34, 
Ostrava-Zábřeh pro zhotovení kanalizace v rámci 
realizace díla „Chodníkové těleso Olbramice, podél 
státní silnice III/4654 včetně autobusové zastávky na 
silnici III/46414 - I. etapa“.  
• bezúplatné nabytí – převod pozemků parc. č. 
149/1, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 171 m2 a 
parc. č. 149/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 63 
m2 z vlastnictví České republiky prostřednictvím Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví Obce Olbramice  
• smlouvu o zřízení věcného břemene č. VB – 
4707 – 401.1/10 mezi ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 
Teplická 874/8, Děčín, jako oprávněným z věcného 
břemene, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na 
Pankráci 56, Praha 4, jako investorem stavby a Obcí 
Olbramice, se sídlem Prostorná 132, Olbramice, jako 
povinným z věcného břemene, týkajícího se zřízení 
energetického zařízení na dotčené nemovitosti parc. č. 
1082/2 v rámci stavebního objektu „SO 401.1 – 
Venkovní vedení VVN 2x110 kV v km 140,2“ v rámci 
stavby dálnice  D 4707.  



Uložilo 
• vedení obce prozkoumat možnosti náhrady za 
poškození komunikace na ulici Hlavní; zjistit možnosti 
omezení rychlosti včetně možnosti odklonu trasy pro 
nákladní automobily nad 3,5t 

Vzalo na vědomí 
• kontrolu usnesení minulého zasedání včetně 
zprávy o provedených úkolech 
• závěrečný účet Sdružení obcí Bílovecka za rok 
2006; příjem ve výši =1.392.559,43Kč, včetně přehledu 
poskytnutých dotací a Zprávu o přezkoumání 
hospodaření Sdružení obcí Bílovecka Krajským úřadem 
Moravskoslezského kraje   
• připomínky uvedené v diskusi a odpovědi, které 
z diskuse vyplynuly: 
A)  p. Horsinka – stavba chodníku i s doplněním opravy 
kanalizace pokračuje dobře a termín dokončení 5.8.2007 
by měl být dodržen 
B) p. Horsinka a p. Martiník – stav oprav ulice 
Zahumení – pro problémy v úseku od p. Vychodila 
k Bednárovým nemohla být stavba dokončena 
v termínu, proto byl prodloužen do 25.7.2007. V tomto 
úseku se např. zesiluje akodren na horní části, byl přidán 
akodren v dolní části.   
C) p. Horsinka – podle možností bude dokončen i 
chodník na Kamenci v úseku kolem p. Ševčíka, kde je 
momentálně štěrk 
D) p. Horsinka – oprava hasičárny začne po dokončení 
stavby chodníku, p. Fritsch potvrdil, že hasiči jsou 
připraveni  
E) p. Fojtová – velmi rozbitá silnice od pomníku až k 
Borským + uvolněné vodovodní ventily – řešení je 
v bodě - uložilo 
- vítání občánků – p. 1. místostarosta – uvažuje se od 
příštího roku. 
F) p. Bulava – rozbité šachtice – odpověď p. Martiník – 
kanály jsou opraveny, čekáme na víka, která budou 
použita z opravované kanalizace z chodníku, protože 
tam už nebudou potřebná  
- rozbitý akodren přes křižovatku – bude znovu opraven 
- proč by měly být 2 zálivy – jeden záliv je naproti 
pohostinství, druhý je plánován na návozu u fotbalového 
hřiště, dokumentace je zpracována a je pravomocné 
územní rozhodnutí na tuto stavbu.  
********************************************* 
Působnost Obvodního oddělení Policie ČR Bílovec 

 
Obvodní oddělení Policie České republiky Bílovec sídlí 
na ulici Pivovarské č. p. 13, v Bílovci. Kontaktovat 
policisty můžete buď osobně, nebo telefonicky na čísle 
556410834, popřípadě emailem na adrese 
bilovec@mvcr.cz. Vedoucím OO PČR Bílovec je npor. 
Bc. Jaroslav Švabík, jeho zástupcem npor. Bc. Miroslav 
Gilg. Provozní pracovnicí je Jolana Vavrečková.  
Policisté OO PČR Bílovec vykonávají službu na území 
od Bílova až po Vřesinu. Jednotliví inspektoři a vrchní 
asistenti konají službu v určeném území, tzv. okrsku.  
Konkrétně lze uvést tyto okrsky: 
Bílovec (Stará Ves, Lubojaty, Lhotka, Ohrada, 
Výškovice, Bravinné) - prap. Ivo Honěk, pprap. Jan 
Adamec 

Klimkovice, Hýlov, Josefovice, Václavovice - pprap. 
David Stanovský,  prap. Peter Herda, pprap. Ing. Marek 
Blahut 
Slatina, Nový Svět, Karlovice, Tísek, Bítov - pprap. 
Patrik Lindovský 
Bílov - prap. Jaroslav Raška 
Velké Albrechtice - pprap. Radim Honěk 
Bravatnice, Olbramice, Zbyslavice - pprap. Jan 
Švábek 
Jistebník - pprap. Josef Vágner 
Vřesina - pprap. Pavel Kopecký  
Prověřováním, dokumentováním a zpracováním 
trestných činů se zabývají vrchní inspektoři - nprap. 
Rostislav Nikel a nprap. Vít Černín. Dále zpracovávají 
protiprávní jednání inspektoři - prap. Zdeněk Churáň, 
prap. Aleš Bartoš, pprap. Lukáš Smuda. Prověřováním 
trestných činů zanedbání povinné výživy, protiprávního 
jednání páchaného na dětech, se zabývá prap. Bc. 
Gabriela Holčáková. 
Policisté rovněž dohlíží na bezpečný silniční provoz, 
prověřují veškerá protiprávní jednání. Odhalují, 
projednávají přestupky, odhalují trestné činy a zjišťují 
jejich pachatele. Policisté zajišťují veřejný pořádek, 
chrání bezpečnost osob a majetku, pátrají po osobách a 
věcech.  
Policisté vykonávají svou pravomoc v rozsahu 
vymezeném ústavními zákony, zákony a ostatními 
obecně závaznými právními předpisy.   
V případě potřeby nás můžete kontaktovat jak osobně, 
tak telefonicky na uvedeném čísle 556 410 834,  
v akutních neodkladných případech na telefonním  
čísle 158. 
Všichni společně se snažíme o zajištění Vašeho 
bezpečí.  
Zpracoval:  prap. Bc. Gabriela Holčáková - inspektorka 
npor. Bc. Jaroslav Švabík  vedoucí oddělení    
 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  
 

Fotbalové okénko – rozlosování –PODZIM 2007 
 

Datum Hod. Den Kdo s kým 
19.8. 16.30 Neděle Fulnek C – Olbramice 
25.8. 16.30 Sobota Olbramice - Vražné 
  2.9. 16.30 Neděle Spálov - Olbramice 
  8.9. 16.30 sobota Olbramice – Žilina 
16.9. 16.00 Neděle Studénka A - Olbramice 
22.9. 16.00 Sobota Olbramice - Jistebník 
29.9. 16.00 sobota Trojanovice I.-Olbramice 
  6.10. 15.30 Sobota Olbramice - Lubina 
14.10. 15.10 Neděle Sedlnice - Olbramice 
20.10. 15.00 Sobota Olbramice – Bravinné 
27.10. 14.30 Sobota Skotnice - Olbramice 
 
Na všechny tyto fotbalové zápasy Vás zve výbor 
fotbalistů. 
Připravujeme podrobnější informace  
o plánech, novém vedení a složení hráčů, se 
kterými Vás seznámíme v příštím čísle 
Zpravodaje.  



Beauty víkend pro ženy  
 

Na základě nabídky, kterou zaslala Kateřina Kloudová – 
odborná poradkyně životního stylu, rozvoje osobnosti, 
image, instruktorka přirozeného plánování rodičovství - 
se obecní úřad se rozhodl uspořádat 
pro ženy a dívky Poradnu on-
line. Po vzájemné dohodě 
jsme pro Vás připravili 20. a 
21. října 2007 program –
Účesy přes počítač. 
Klientka, která se rozmýšlí, jak 
by vylepšila nebo změnila svoji image bude vyfocena se 
staženými vlasy dozadu a podle tvaru obličeje, 
požadavků na délku a požadavků na styl jí budou 
doporučovány a na hlavu upravovány účesy. Klientka si 
pak odnese cca 20 návrhů-fotek na CD svého obličeje 
s novými účesy. Při čekání můžete využít služeb 
vizážistky, která Vás nalíčí a poradí v oblasti kosmetiky. 
Tato služba je hlavně virtuální zjištění, co dělá obličej 
v určitých stylech účesů a kdy je vhodné nebo nevhodné 
zkoušet jiný účes. Cena 200,-Kč/os. 
Zároveň můžete využít služeb přítomné kadeřnice, která 
Vám novou image vytvoří. Kadeřnické služby si musí 
klientka zaplatit zvlášť.  
Vážené dámy, abychom mohli tuto akci bez problémů 
zajistit, žádáme Vás, pokud máte zájem o tuto nabídku, 
nahlaste prosím své jméno nejpozději do 31.8.2007 na 
obecní úřad.  
Zájemkyně budou objednávány po 30 minutách.  
Můžete využít pouze jednu z nabízených služeb: 

a) účesy přes počítač, b) kadeřnice 
Kontakt: tel. 556 420 676, mobil 731 446 953,  
e-mail: Regina.Vreska@obecolbramice.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den obce & Bartolomějská pouť– 25. srpna 
2007 
 

V letošním roce jsme spojili Den obce s oslavou svátku 
sv. Bartoloměje, kterému je zasvěcený náš kostel. 
Program tedy bude začínat mši svatou. Po zahájení 
starostou obce bude následovat vystoupení mažoretek, 
dále si děti mohou užít Hopsalína a pak už nám bude 
k tanci i poslechu hrát kyjovická counry kapela Klepeto. 
Šermíři zahrají pohádku a děti si malým průvodem 
„odvedou“ ke společným hrám (střelbu na prasátko 
z kuše, výlov rybníka, lyže pro čtyři, středověký golf, 
zásah do přilbice, peškový turnaj, hod balónkem, 
lívanečky, jízdu na koních) tak, abychom mohli v klidu 
poslouchat známou dechovou kapelu Bojané včetně 
lidového vyprávěče. Program jsme se snažili přizpůsobit 
všem věkovým skupinám. 
Děti, které si budou chtít zasoutěžit, si při vstupu do 
areálu vyzvednou „Soutěžní kartu rytí ře“ a  vyplní 
jméno. Po vystoupení kapely Bojané, proběhne rytířská 
tombola. 
Také dospělí budou mít možnost vyhrát pěkné ceny. 
Vstupenky – losy si mohou zakoupit rovněž při vstupu 
do areálu, budou slosovatelné. 10Kč/los. 
Obec již oslovila některé firmy o příspěvek do tomboly. 
Dovolujeme si tedy touto cestou požádat také i ostatní 
podnikatelé, živnostníky a občany o věcné ceny ať už 
pro děti nebo dospělé. Předem všem dárcům děkujeme.  
Celým odpolednem nás bude provázet Roman Pastorek, 
který od 20.00 hodiny pro Vás připravil večerní 
diskotéku.  
Občerstvení tentokrát zajišťují místní organizace - Sbor 
dobrovolných hasičů, společenství farníků a Slunečnice.  
Za nepříznivého počasí se akce uskuteční 
v kulturním dom ě. 



Padesátkou v obci?  
To už se zřejmě nenosí! 
 
Pod tímto názvem byl v minulých dnech 
v Moravskoslezském deníku publikován článek, jehož 
autorem je místní občan p.Miroslav Šproch, který se 
zabývá dopravní situací v naší obci na ulici Hlavní. 
Protože se jedná dílko plné lží a polopravd, ustoupil 
jsem od svého původního záměru přetisknout ho 
v dnešním zpravodaji a pro občany, kteří  mají zájem o 
jeho přečtení, je k nahlédnutí na obecním úřadě. 
Zjednodušeně lze říci, že základním cílem autora je 
kritika zastupitelstva a zvláště pak jeho nečinnosti 
v oblasti zvyšování bezpečnosti provozu a ochrany 
zdraví občanů. Článek je plný povzdechů pana Šprocha 
typu: „naši představitelé nechtějí!“, „u nás je to složité, 
velmi složité..“, „je s tím hodně problémů“, popř. 
výkřiků „jen už něco konečně dělejte !“. Je s podivem, 
že k činnosti a práci vyzývá zastupitele obce člověk, 
jehož jsem nikdy nezahlédl na jediném jednání 
zastupitelstva, a který doposud neprojevil minimální 
zájem o komunální problematiku (pominu-li tvorbu 
rádoby vtipných předvolebních plakátů). Zcela zásadně 
proto nemohu souhlasit s panem Šprochem a jsem 
přesvědčen, že současné vedení obce a celé 
zastupitelstvo si klade bezpečnost občanů při pohybu na 
ulici Hlavní jako svůj prioritní cíl, čehož důkazem je 
právě dokončovaná výstavba chodníkového tělesa a 
přechodů pro chodce. 
Protože se jedná o problematiku časově rozsáhlou a 
zasahující i do práce předchozího zastupitelstva, požádal 
jsem o vyjádření pracovnici obecního úřadu p.Ješkovou: 
„Vážení spoluobčané, 
abych mohla používat potřebné termíny, a aby byl všem 
jasný rozdíl mezi druhy pozemních komunikací, na 
úvod trochu sice suché, ale potřebné teorie, kterou cituji 
ze zákona 13/1997 Sb., zákon o pozemních 
komunikacích, který komunikace dělí do čtyř kategorií. 
Jsou to dálnice, silnice, místní komunikace a účelové 
komunikace. Zatímco dálnice se našeho problému 
očividně netýkají, s ostatními kategoriemi je to jiné.  
Takže:  
1.) Silnice je veřejně přístupná pozemní 
komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a 
chodci. Silnice tvoří silniční síť. Rozdělujeme ji do 3 
tříd  podle  určení a dopravního významu. Jejich 
vlastníky jsou Krajské úřady jednotlivých krajů, 
správcem pak jednotlivé krajské Správy silnic. Takovou 
silnicí je silnice III. třídy, která spojuje Klimkovice 
s Olbramicemi a vede dál směrem na Zbyslavice a 
Bravantice. 
2.) Místní komunikace je veřejně přístupná 
pozemní komunikace, která slouží převážně místní 
dopravě na území obce. I tyto se dělí na jednotlivé třídy 
podle dopravního významu, určení a stavebně 
technického vybavení. Ze zákona by měly být ve 
vlastnictví obcí, a musí být zařazeny do tzv. pasportu 
místních komunikací. U nás jsou to všechny 
komunikace určené jako ulice mimo již výše zmiňované 
ulici Hlavní a Klimkovické. 

3.) Účelová komunikace je pozemní komunikace, 
která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro 
potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení 
těchto nemovitostí s ostatními pozemními 
komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a 
lesních pozemků. Účelová komunikace může, ale 
nemusí být veřejně přístupná. 
To, že se v naší obci padesátkou nejezdí, je bohužel 
smutná pravda. Pravdou však také je, že se z kopce 
neřítí jen omladina, příp. nějací „cizí“ motoristé, ale i 
mnozí místní „starší“ spoluobčané. Předpoklad, že o 
tomto problému obecní úřad neví, že jej neřeší, by byl 
založen pouze na faktu, že lidé, kteří v něm pracují, jsou 
slepí a hluší, a že volení zástupci obce se o tento 
problém nezajímají. Opak je pravdou. Již 27.6.2003 
žádal místní obecní úřad Dopravní inspektorát v N. 
Jičíně o vyjádření k záměru zlepšení dopravní 
bezpečnosti v následujících případech: a) označení 
přechodu pro chodce u školy a u hřiště, příp. 
zpomalovací pruhy na silnici č. III/4654 (ulice Hlavní), 
b) vyřešení přecházení křižovatky ulice Hlavní, 
Klimkovické a Josefovické, c) zákaz parkování 
nákladních vozidel na parc. č. 109/5 (naproti 
pohostinství). Z odpovědi DI Policie vybírám (celé 
znění kdykoli na OÚ k nahlédnutí): K vybudování 
přechodu pro chodce je nutné vybudovat chodníky. Vše 
je důležité nejdříve vyřešit projekčně a se Správou silnic 
MSK, která je za tuto komunikaci zodpovědná.  
Správa silnic s příčnými zpomalovacími prahy 
umístěnými na výše zmíněné komunikaci v žádném 
případě nesouhlasila, s omezením rychlosti na 
30km/hod. a k nástřiku plastických pásů – optické 
psychologické brzdy, požadovala projektovou 
dokumentaci. 
Obec v průběhu těchto let také, tedy nejen v době stavby 
chodníku, po Policii ČR požadovala kontrolní měření 
rychlosti. To, že má služebna v Bílovci velký obvod 
působnosti a nedostatečné vybavení je důvodem, proč 
této žádosti nemohlo být vyhověno. Od července 
loňského roku je sice také možné požádat o tuto službu 
Městskou policii, v našem případě obvodu Ostrava-
Poruba, ale na tuto službu musí být uzavřena 
veřejnoprávní smlouva, ve které je mimo jiné také 
stanoven poplatek obce městu. 
Proto obec v roce 2005 nechala firmou Groman ze 
Studénky zpracovat projektovou dokumentaci, která se 
týkala a) terénních úprav u hřiště na kopanou 
(rozhodnutí o využití území nabylo právní moci 
8.7.2005) b) změn v dopravním značení a hlavně c) 
projektu na stavbu Chodníkové těleso Olbramice, podél 
státní silnice III/4654 včetně autobusové zastávky na 
silnici III/46414, která uvedenou problematiku řeší v co 
největší možné šíři. Na celou tuto stavbu bylo vydáno 
platné územní rozhodnutí, které právní moci nabylo 
9.12.2006. 
Jedním z prvním kroků nového vedení obce bylo zadání 
a následné zpracování projektové dokumentace - 
Chodníkové těleso Olbramice podél státní silnice 
III/4654….I.etapa - ke stavebnímu povolení, které 
nabylo právní moci 19.3.2007.  



Jako vlastník sousedního pozemku byl i pan Miroslav 
Šproch se zmiňovanou stavbou seznámen dne 5.3.2007 
nejprve osobně a dne 6.6.2007 pak na společném 
jednání, na které byli vedením obce pozvání všichni 
majitelé sousedních pozemků. 
Před zahájením stavebních prací na chodníkovém tělese 
upozornil pan starosta dopisem ze dne 11.6.2007 Policii 
ČR, obvodní oddělení v Bílovci na zhoršenou dopravní 
situaci během realizace stavby a žádal o důslednější 
kontrolu a měření rychlosti v daném úseku.  
Takže abych celou problematiku shrnula:  
1.) Retardéry na státní silnici nesmí být 
umístěny – v článku zmiňovaný příklad (Nový Jičín – 
Loučka) není srovnatelný, protože se dle vyjádření p. V. 
Šustkové z odboru dopravy Městského úřadu v Novém 
Jičíně jedná o místní komunikaci 2. třídy ulice 
Jičínské;  
2.) rychlost vozidel projíždějících obcí bude Policie 
měřit dle jí dostupných možností; 
3.) stavba chodníku včetně 
2 přechodů a nového 
autobusového zálivu velmi zvýší 
bezpečnost občanů. V zájmu vedení 
obce je získat další dotace, aby 
stavba mohla pokračovat i ve 
zbývajících 2 etapách – 
vybudování autobusového zálivu, 
přechodu a chodníků, který řeší situaci na křižovatce a 
dokončení chodníku od domu pana Aloise Vaňka ke 
kostelu.  
Tyto informace byly a jsou kdykoli a pro kohokoli 
na obecním úřadě přístupné.  
Etický kodex novináře přijatý jako otevřený dokument 
na valné hromadě Syndikátu novinářů ČR dne 
18.6.1998 uvádí nejen, že občané mají právo na 
informace, ale také, že základním předpokladem pro 
tuto činnost je vysoká profesionalita. Z tohoto hlediska 
je novinář povinen zejména: 
a) dbát na rozlišování faktů od osobních názorů, 
b) nepřipustit, aby domněnka byla vydávána za 
ověřený fakt a zprávy byly deformovány zamlžením 
důležitých dat,  
c) nést osobní odpovědnost za všechny své 
uveřejněné materiály, 
d) nic neomlouvá nepřesnost nebo neprověření 
informace, každá uveřejněná informace, která se ukáže 
jako nepřesná, musí být neprodleně opravena. 
Doufám, že všechny výše zmíněné informace jsou 
dostatečnou a zpřesňující informací článku, který mohl 
být, ale není pomocí ve složité místní dopravní situaci.“  
Lenka Ješková, referentka správních činností  
 

Závěrem k tomuto tématu bych chtěl popřát 
vedoucímu novinářského kroužku 
při ZŠ Olbramice panu 
Šprochovi, aby se mu dařilo 
vychovávat spíše nové mladé 
investigativní žurnalisty, hledající za každou cenu 
pravdu než bulvární novináře, kteří pro vidinu finanční 
odměny jsou schopni a ochotni napsat jakoukoli lež a 
pomluvu.  

Ing. Ladislav Bárta – starosta 
 
 
 
 


