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DEN OBCE 
Na pracovní schůzce zastupitelstva obce přednesl starosta 
návrh na uspořádání Dne obce. Naše obec letos slaví 
630.výročí od první zmínky. Dohodli se, že akce bude 
uskutečněna v sobotu 25. srpna 2007 tedy na „olbramský 
krmáš“. Předběžný program dne – mše svatá, zahájení 
zábavného odpoledne, kterým nás bude provázet Roman 
Pastorek z rádia Čas, dále bude připraven program pro 
děti, skákací hrad, k poslechu bude vyhrávat kapela 
KYJOVICKÉ KLEPETO. Hlavním bodem zábavného 
odpoledne bude od 17.00hod vystoupení dechové kapely 
BOJANÉ z Dolních Bojanovic. Dále bude připravena 
tombola, večerní diskotéka Romana Pastorka. Tímto 
dáváme možnost všem místním sdružením a spolkům 
možnost si na této akci postavit stánek s různým 
občerstvením. Případní zájemci ať se přihlásí na obecní 
úřad nejpozději do konce července 2007.  
Ing. Ladislav Bárta - starosta 
 

VESNICE ROKU 
Naše obec se poprvé přihlásila do soutěže Vesnice roku. 
Dovolte mi, abych Vám podal stručnou informaci o této 
soutěži. Vyhlašovatelé soutěže jsou Spolek pro obnovu 
venkova ČR (SPOV), Svaz měst a obcí ČR (SMO), 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) a Ministerstvo 
zemědělství ČR (MZe). Spolupracující úřady a 
organizace jsou Kancelář prezidenta ČR, Ministerstvo 
životního prostředí ČR, Ministerstvo kultury ČR, 
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz 
knihovníků a informačních pracovníků, Folklorní 
sdružení ČR. 
Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v 
krajském kole. Do celostátního kola postupuje za každý 
kraj vždy maximálně jedna obec, které byla udělena Zlatá 
stuha v krajském kole. V rámci celostátního kola jsou 
vyhodnocena první tři místa a vítěz soutěže se stává 
nositelem titulu Vesnice roku 2007.  
Základní informace a podklady pro hodnocení získává 
krajská hodnotitelská komise z  
• prezentace obce  (součástí této prezentace budou i 

rozhovory se zástupci obce),  
• prohlídky obce,  

• obsahu materiálů doložených jako součást 
přihlášky do soutěže. 

 
Na základě těchto podkladů je pak soutěžící obec 
hodnocena v jednotlivých předem stanovených 
okruzích. V rámci krajských kol jsou udělována 
následujících ocenění:  
• Zlatá stuha – vítěz krajského kola, 
• Modrá stuha - za společenský život, 
• Bílá stuha - za činnost mládeže, 
• Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí, 
• Oranžová stuha – za spolupráci obce a 

zemědělského subjektu. 
V krajském kole může být stuhou oceněna maximálně 
¼ přihlášených obcí. Každé ocenění může být uděleno 
v daném kraji vždy pouze jedenkrát. Každá obec může 
získat v daném roce maximálně jedno z výše 
uvedených ocenění. Jednotlivá ocenění mohou být téže 
obci udělena vždy jen jednou za 5 let. 
Cílem je, abychom co nejlépe prezentovali naši obec 
před hodnotitelskou komisi.  
Ing. Jaromír Horsinka – místostarosta 
 

DEN MATEK 
Děti a zaměstnanci školy v pátek 11.května 2007 
oslavili svátek maminek netradičně. K jejich svátku 

jim připravili malé 
překvapení a zároveň 
v tento den slavnostně 
otevřeli hernu 
v mateřské školy, která 
je 

vybavena novým, barevný m 
nábytkem. 
Paní ředitelka, starosta obce a 
předseda Slunečnice poděkovali 
všem rodičům, kteří finančně 
přispěli na zakoupení tohoto 
moderního vybavení školy. 
 

Den matek slavili ve svém sdružení také členové 
Klubu důchodců v pátek 18. května v kulturním domě. 
Oslava byla spojena s májovou veselicí. Na programu 
byla mimo jiné teplá večeře, tombola, občerstvení. 
K poslechu i tanci zahrála živá hudba. Účastnili se 
bezmála všichni členové klubu a ke spokojenosti všech 
se akce protáhla do pozdních nočních hodin. 
(čerpáno ze zprávy o Klubu důchodců) 
 

Určitě víte, že druhá květnová neděle patří všem 
maminkám. 
Možná nevíte,  
• že první svátek "předchůdci" Svátku matek sahají 

do Anglie 16. století. Tehdy se tomuto dni říkalo 
Mateřská neděle nebo Neděle matek (Mothering 
Sunday) a slavil se na počest všech anglických 
matek v období zvaném Lent (tj. čtyřicetidenní 
postní období od Velikonoc). V USA poprvé Den 
matek navrhla v roce 1872 Julia Ward Howeová a 



věnovala tento den míru. Na sklonku 19. století se 
Anna Reevers Jarvisová z Philadelphie, matka 11 
dětí, začala angažovat za práva matek. Když zemřela, 
pokračovala v jejím započatém úsilí její dcera, která 
požádala pastora metodistické církve ve městě 
Grafton v Západní Virginii, aby vykonal zvláštní 
bohoslužbu na počest paní Jarvisové a všech matek 
světa. 

• že v roce 1907 Anna Jarvisová zahájila kampaň za 
ustavení Dne matek jako národního svátku. Dočkala 
se v roce 1911. V roce 1914 byl Den matek 
prohlášen oficiálně za národní svátek - den veřejného 
vyjádření lásky a úcty matkám. Druhou květnovou 
neděli matky nepracovaly, nevařily, neuklízely. 
Všechno obstarávaly děti, které navíc maminky 
ochotně obsluhovaly. Dospělí posílali matkám 
pozdravy a blahopřání. Občané USA se zdobili 
květinou - bílou ten, kdo maminku už neměl, a 
červenou ti ostatní. 

• že nápad oslavy Dne matek do Československa přišel 
kolem roku 1918, kdy zemi navštěvovalo hodně lidí 
z USA, mezi nimi i sociální pracovnice. Ideu šířila 
Čs. ochrana matek a dětí, Červený kříž, Sokol, Orel, 
katolické spolky i některé ženské komise při 
politických stranách. "Maminku máme každý jen 
jednu a je jediná, která nás nesobecky milovala. 
Dětmi se cítíme ve dvou stejně jako ve čtyřiceti 
letech, proto půjdeme slavit pod heslem Hold 
matkám," tak začínala výzva v Českém slově z roku 
1924. Noviny zvaly na oslavu do Stromovky, kde se 
konal jeden z prvních Dnů matek u nás.  

• že nejvíce se o oslavu Dne matek v bývalém 
Československu zasloužila Alice Masaryková. 
Ostatně není divu, protože její otec T. G. Masaryk na 
svou matku vzpomínal takto: "Matka na mne měla 
větší vliv než otec... Matka byla chytrá a moudrá... 
Matka byla zbožná. Ráda chodila do kostela, ale 
neměla k tomu kdy, protože musela dřít na rodinu..."  

Matka, která vychovala a vypěstovala ve svých dětech 
ušlechtilé vlastnosti, zůstávala v minulosti často v pozadí 
a nepovšimnuta. Proto od samého zrodu tohoto svátku 
nikdo nepopíral, že by matkám měly být více nakloněny 
zákony a že stát by měl matkám a dětem hmotně 
pomáhat.  
Regína Vřeská 
 
DEN OSVOBOZENÍ OBCE OLBRAMICE 
30.duben 1945. Říká Vám něco toto datum? Pokud ne, 
zeptejte se dětí Základní školy Olbramice. A proč je tento 
den tak významný? Odpověď dostanete v zápětí. Naše 
vesnice byla osvobozena od německé armády.  
Vzpomínky na události druhé světové války jsme zahájili 
30.dubna 2007 výletem do Darkovic, kde mohly děti 
shlédnout válečné pevnosti a jejich pozůstatky. Jedna z 
betonových pevností byla postavena za neuvěřitelných 
šest dní. Zajímavé a poutavé vyprávění o 2. světové válce 
doplnil jeden starý osmdesátiletý průvodce, který nám 
řekl: „Pevnosti museli Češi vydat bez bojů německým 
vojákům. Prezident Edvard Beneš nechtěl utopit zemi ve 
válce a zničit ji. Nevím, zda udělal správně. Chci vám jen 
říct, děti, važte si své země a všech jejich krás.“ 

Závěrem našeho putování jsme společně s dětmi a 
s 1.místostarostou obce Ing.Horsinkou slavnostně 
položili věnec k památníku 
jako vzpomínku na padlé 
ve válkách. Byl to den 
plný zážitků a nových 
zkušeností, ale zeptejte se 
raději svých dětí … 
ZŠ  a MŠ Olbramice 
 
ATLETICKÝ P ĚTIBOJ V OLBRAMICÍCH 
„Tak slibujeme....“ – rozlehlo se v pátek 8. června na 
zahradě Základní školy a mateřské školy 
v Olbramicích. Tuto větu slavnostně pronesli rozhodčí 
a všichni soutěžící, kteří se zúčastnili již tradičního 
atletického pětiboje. Klání proběhlo na půdě naší školy 
a zasoutěžit si přijeli žáci a učitelé ze Zbyslavic, 
z Kyjovic, Těškovic a Bravantic.  
Po zahájení paní ředitelkou Mgr. Sylvou Hruškovou 
nás všechny také přivítal a mnoho úspěchů popřál pan 
starosta Ing. Ladislav Bárta.  
A v jakých disciplínách jsme závodili? Pětiboj 
označuje pět sportovních atletických disciplín: šplh, 
skok do dálky, hod kriketovým míčkem, běh na 50m a 
600m. 
Naší školu reprezentovali tito žáci: Filip Budzel, Jakub 
Eltner, Simona Polášková, Gabriela Peschlová, 
Kristýna Anlaufová, Zuzana Bláhová, Jan Vaněk, Jan 
Fritsch. 

Největšího úspěchu dosáhl Filip 
Budzel, který skončil  na 1.místě 
v hodu kriketovým míčkem a 
Jakub Eltner, který skončil na 
2.místě v běhu na 50m. 
To, že naši žáci dodržují 
mušketýrskou zásadu „jeden za 
všechny a všichni za jednoho“, 
jsem se přesvědčila v disciplíně 
běhu na 600 m. Žákyně 4.třídy 

podpořily svou soutěžící kamarádku a posledních 50 m 
běžely s ní, aby jí dodaly sílu k běhu do cíle. To mě 
potěšilo z celého dne nejvíce a zahřálo u srdce .... 
Všem vítězům, kteří reprezentovali Olbramice, 
blahopřeji a ostatním dětem přeji 
hodně úspěchů, štěstí a sportovní 
vytrvalosti v pětiboji příští rok.  
BĚH 50 m 
Jakub Eltner–2.místo, Kristýna 
Anlaufová–6.místo 
Jan Vaněk – 14.místo 
BĚH 600m 
Jakub Eltner–4.místo, Filip 
Budzel–6.místo, Simona Polášková – 15.místo 
ŠPLH 
Kristýna Anlaufová–4.místo, Zuzana Bláhová–
13.místo, Gabriela Peschlová – 14.místo 
HOD  Filip Budzel – 1.místo  
SKOK DO DÁLKY   
Zuzana Bláhová – 8.místo, Gabriela Perschlová – 
14.místo, Simona Polášková – 4.místo 
Ludmila Karbowiaková 



Informace Sboru dobrovolných hasičů Olbramice 
Sbor dobrovolných hasičů v Olbramicích pořádá na hřišti 
naproti hostince v pátek 22. června 2007 od 20.00hodin 
letní karneval.  
K tanci bude hrát skupina REZON.  
Vážení spoluobčané, i když pořadatel musí dbát na to, 
aby nadměrná hlasitost hudby neobtěžovala občany, 
prosíme Vás o pochopení a trošku shovívavosti s ohledem 
na skutečnost, že obdobné akce se konají v naší obci jen 
velmi zřídka.  
Děkujeme za pochopení.  
Mária Bílková – jednatelka SDH 
 
 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASI ČŮ 
 

Na fotografii 
vidíte členy 
soutěžní 
požární 
jednotky, která 
nás v soutěži  
O pohár 
zastupitelstva 
reprezentovala 
v roce 2005.  
 

 
O čem 
vlastně 
HASIČSKÝ 
SPORT je, se 
můžete 
přesvědčit 
sami v sobotu 
6.července 
2007, kdy se 
koná již 7. 
ročník této 
soutěže. Za 
celý hasičský 
sbor Vás na 
tuto akce zve  
Petr Bílek. 

****************************************** 
KLUB DŮCHODCŮ INFORMUJE 
Stejně jako v minulých létech se scházejí členové klubu 
každý měsíc. Kromě těchto setkání proběhly akce, které si 
zaslouží více pozorností.  
� Dne 5.3.2007 se uskutečnila předváděcí akce fy 
TOP Moravia. Účastníci akce, byli seznámeni se 
zdravotními pomůckami. Cílem bylo prakticky předvést 
jakým způsobem je možno pečovat o své zdraví. 
� 16.5.2007 jsme se zúčastnili divadelního 
představení v Sanatoriích Klimkovice. Shlédli jsme 
divadelní komedii „Někdo to rád horké“, kterou 
představil divadelní soubor Berani z Těškovic. Tato 
veselohra byla také zfilmována a mnozí jste ji viděli 
v televizi. Představení se přítomným hodně líbilo a herce 
odměnili dlouhotrvajícím potleskem. 

� 4.6.2007 se uskutečnila beseda, na kterou jsme 
pozvali účastníky 
zájezdu na Kubu, 
manžely Jiřího a 
Drahomíru Svobodovy. 
Jejich zajímavé 
vyprávění, podložené 
fotografiemi nás 
přítomné hodně zaujalo 

a množství dotazů nebralo konce. Mimo zmíněnou 
dvojici se setkání zúčastnila p. Dluhošová Josefa, 
kterou jistě všichni dobře znáte z působení v naší 
škole. Tímto by ji chtěl poděkovat, že se obětovali a 
přišli se s námi podělit o své dojmy.  
Závěrem zvu mezi nás do Klubu důchodců všechny 
seniory, kteří mají zájem a chtějí přispět nějakým 
způsobem ke zlepšení činnosti klubu, pravidelné 
setkání je každé první pondělí v měsíci od 17.hodin 
v kulturním domě.  
Za výbor Klubu důchodců František Vaněk 
 

      inzerát 
Víte, jak použít příspěvek na péči??? 
 

Pro občany města Klimkovice a okolní obce bude 
nově zřízena pečovatelská služba, která bude 
poskytovat péči v přirozeném prostředí klientů tzn. 
doma.  
Ovšem tato služba bude zřízena pouze v případě, že 
pracovnice budou mít dostatečné množství klientů, 
kterým budou nabízet tyto služby: 
� nákupy, dovoz obědů, ohřátí a podání stravy, 

obědy budou dováženy v pondělí až pátek že 
školní družiny (cena za jeden oběd 64Kč), nebo 
v pondělí až neděle z KD Klimkovice (cena za 
jeden oběd 59Kč), 

� nutné pochůzky, 
� zajištění a donáška léků, 
� celkové koupele, včetně mytí hlavy, 
� běžné úkony osobní hygieny, 
� jednoduché ošetřovatelské úkony, 
� úklid dle dohody, 
� úprava a převlékání lůžka, 
� pohybová prevence a prevence proleženin, 
� péče o inkontinentní klienty, 
� pomoc při oblékání a přesun na lůžko nebo vozík, 
� další služby dle Vašeho přání a možností služby. 
Doba dostupnosti služeb by byla v pracovní dny od 
7.00 do 15.00hodin.  
Vážení občané, pokud budete mít o tuto službu zájem, 
dejte vědět pracovnicím na obecním úřadě 
v Olbramicích, které budou shromažďovat Vaše 
požadavky a předají je kontaktním osobám.  
 

 

Závěrem tohoto čísla Zpravodaje nám dovolte, abychom 
poděkovali všem, kteří přispěli jakýmkoliv příspěvkem. 
Chtěli bychom vyzvat také i ostatní organizace, spolky, 
jednotlivce, aby dali vědět o své činnosti všem a 
nenechávali si své aktivity jen v kruhu svých organizací a 
spolků. Každé číslo je kompletně zveřejňováno také na 
webových stránkách obce, proto se o Vaší činnosti mohou 
dozvědět i ostatní.  
 



Policejní střípky 
 

Květnovou „bolestí“ byly krádeže 
Ve znamení majetkové trestné činnosti proběhl letošní květen. 
Je až s podivem, co vše se dá odcizit a občas se nabízí 
zamyšlení, k čemu vlastně pachatelé některé odcizené věci 
použijí. V uplynulém měsíci jsme tak prověřovali krádeže 
mobilního telefonu, peněženky s doklady, fotoaparátu, 
hromosvodu, platebních karet, kamery, vík odvodňovacího 
žlabu, bouracího kladiva, jízdního kola, várnice, hřbitovních 
váz. Tradičně nescházely případy vloupání do vozidel.  
 

Krádež mobilního telefonu, Bílovec  
Touha telefonovat možná přinutila neznámého pachatele k 
odcizení volně odloženého mobilního telefonu LG ze stolu v 
baru „A“. Ke krádeži došlo 6.5.2007 v době od 02.40 hodin do 
03.30 hodin. Poškozenému tak vznikla škoda ve výši 4700,- 
Kč. 
 

Krádež peněženky, Bílovec 
Dosud neznámý pachatel využil  deváté květnové odpoledne ke 
krádeži volně odložené peněženky v prodejně Jobis. Poškozená 
tak přišla nejenom o doklady, finanční hotovost, ale také o 
platební karty. Věc byla dále prověřována jako neoprávněné 
držení platebních karet.  
 

Krádež finanční hotovosti a fotoaparátu, Tísek, 
Olbramice 
Otřepanou frázi „auto není trezor“ neakceptoval poškozený, 
který v popelníku svého neuzamčeného vozidla zn. Renault 
ponechal finanční hotovost ve výši 15000,- Kč. Vozidlo bylo v 
době krádeže zaparkováno na pozemku u rodinného domu, 
osmého a devátého květnového dne. Neznámý pachatel 
skromný rozhodně nebyl, neboť k odcizeným penězům přidal 
ještě v sedlovně volně odložený fotoaparát. 
Dalším „důvěřivcem“ byl poškozený, který si v nezajištěném 
vozidle Iveco, na stavbě D 47 v katastru Olbramic, ponechal 
peněženku s doklady a finanční hotovostí 3000,- Kč. Během 
dvou ranních hodin 23. května 2007 tak přišel poškozený 
celkem o 3800,- Kč.  
 

Krádež vloupáním, Velké Albrechtice 
Tradičním „hitem“ vloupáním do vozidel se policisté zabývali i 
v květnu. Poškozený zanechal ve vozidle Škoda Fabia brašnu s 
notebookem, nabíječku k fotoaparátu. Vozidlo zaparkoval v 
katastru Velkých Albrechtic, na staveništi dálnice D 47. 
Odcizením tak vznikla škoda ve výši 46000,- Kč. Rozbitím 
skleněné výplně okna vozidla pak další škoda ve výši 3000,- 
Kč. Celý skutek se udál za „bílého“ dne, devátého května, od 
09.30 hodin do 10.50 hodin. 
 

Krádež horského kola, Bílovec 
Nemilé překvapení čekalo poškozeného, který sedmého května 
kolem 22.00 hodin, odstavil své horské jízdní kolo u restaurace 
„Holub“. Když se po deseti minutách z restaurace vrátil, kolo 
již nenašel. Odcizením vznikla škoda ve výši 4000,- Kč.  
 

Krádež betonářské oceli, Bravantice 
Noc z desátého na jedenáctý květnový den měla být dobou 
krádeže betonářské oceli kruhového tvaru o průměru 604 mm, z 
prostoru staveniště dálnice D 47, katastr Bravantic. Odcizením 
oceli značné hmotnosti - 5,2 tuny, vznikla poškozenému škoda 
ve výši 112000,- Kč. 
 
 

Vloupání do sklepního boxu, Jistebník 
Dalším cyklistickým náruživcem může být neznámý pachatel, 
který využil blíže neustanovené doby šestnáctého až 
osmnáctého květnového dne, k odcizení dvou jízdních kol ze 
sklepního boxu obytného domu. Pachatel přestřihl nezjištěným 

nástrojem visací zámek, kterým byl box zajištěn. Poškozený 
určil předběžně celkovou škodu na 4600,- Kč. 
 

Krádež vík odvodňovacího žlabu, Klimkovice - 
Hýlov 
Ranní dobu 05.45 hodin 23. května 2007 využili neznámí 
pachatelé k odcizení pěti kusů vík odvodňovacího žlabu, v 
lokalitě novostaveb Klimkovic, Hýlova. Pachatele, kteří se 
pohybovali na místě a nakládali víka, viděla jedna z 
poškozených. Věc byla i přes tuto skutečnost oznámena až 
ve 21.15 hodin téhož dne. Žádáme proto občany, aby v 
obdobných případech informovali policisty ihned. Raději 
prověřujeme případy, ve kterých následně zjistíme, že se po 
staveništi pohybuje například dělník stavby, než situace, 
kdy už aktuální informace schází.  
 

Krádež hromosvodu, Bílovec 
Láska k mědi zřejmě vedla pachatele ke krádeži 24 m 
měděného hromosvodového svodu z rozestavěného domu 
na ul. 1. máje (část zvaná Údolí Mladých). Stavebníkovi tak 
vznikla škoda odcizením ve výši 6000,- Kč. K události 
došlo v době od 19.00 hodin 18. května 2007 do 09.45 
hodin dne 21. května 2007. Policie po pachatelích 
intenzivně pátrá a žádá občany o jakékoliv informace 
vedoucí k ustanovení pachatelů obdobných trestných činů.  
A z jiného „soudku“.... 
 

Poškozování cizí věci, výtržnictví, Bílovec 
Kolem 22.00 hodin osmnáctého květnového dne pachatel 
rozbil skleněnou výplň výlohy prodejny Jobis. Rozbitím a 
poškozením látek ve výloze způsobil pachatel škodu ve výši 
zhruba 12000,- Kč. Podezřelý byl následně policisty OO 
PČR Bílovec ustanoven. Ve věci bylo konáno zkrácené 
přípravné řízení, o vině a trestu tak bude rozhodnuto v 
mnohem kratší době, než u „klasických“ skutků.  
 

Nelepšící se situace na silnicích 
Policisté Obvodního oddělení Bílovec i v květnu 
prověřovali několik skutk ů “samozvaných řidičů“.  
V Bílovci, Bílovci - Výškovicích, Klimkovicích, 
řídili t ři  podezřelí, ačkoliv nejsou držiteli 
příslušného řidičského oprávnění. Ve všech 
případech bylo konáno zkrácené přípravné řízení 
pro trestný čin řízení motorového vozidla bez 
řidičského oprávnění ve smyslu ust. § 180d 
trestního zákona. 
Další dva trestné činy maření výkonu úředního 
rozhodnutí ve smyslu ust. § 171 odst. 1 písm. c) 
trestního zákona prověřovali bílovečtí policisté v 
Bílovci a Klimkovicích.  
Velmi nebezpečným jednáním je i řízení vozidel řidiči 
ovlivněnými alkoholem či jinou návykovou látkou. 
Policisté nerespektují tvrzení některých 
kontrolovaných řidičů, že „řidič má být veselý“, ale 
trvají na dodržování pravidel. V květnu jsme při 
silničních kontrolách detekovali alkohol u sedmi řidičů 
a řidiček. Musím konstatovat, že toto číslo je varovné! 
Řidiči se pod vlivem alkoholu vydali do Tísku, 
Výškovic, Slatiny, ale hlavně Klimkovic. Je patrná 
alarmující situace a policisté každodenně pokračují v 
dopravních kontrolách, aby Vám zajistili, co 
nejbezpečnější návrat domů. 
 
Zpracoval:  prap. Bc. Gabriela Holčáková  
npor. Bc. Jaroslav Švabík-inspektor vedoucí oddělení 


