Historie až po současnost
Roku 1377 patřila víska Hýlov i vesnice k dílu knížat Přemka a Václava. Kníže Přemek
prodal roku 1420 svojí část Janu z Tvorková, jež nabyli později bratří Jan a Vaněk z Kojetína.
Vdova po Vaňku Anežka intabulovala roku 1477 své práva na Olbramicích Václavovi a
Janovi bratřím vl. Loutkům z Olbramic. Jan Loutka vložil Olbramice roku 1498 svému synovi
Ondřeji Loutkovi, který roku 1520 intabuloval Olbramice i s tvrzí Hynkovi Bruntálskému z
Vrbna. Ten prodal Olbramice roku 1573 Bravantským z Chobřan, kteří vytvořili panství
Bravantice. K tomuto panství patřily Olbramice až do zániku feudalismu.
Od roku 1850 byly Olbramice spojené s Janovicemi, podřízeny okresnímu soudu v
Klimkovicích. Po správní stránce byly součásti politického okresu Opava v letech 1850-1855,
pak opět 1868-1896 a smíšeného okresního úřadu v Klimkovicích v období let 1855-1868. Od
roku 1896 až do roku 1960 náležely Olbramice k okresu Bílovec a po správní a územní
reformě v roce 1960 patřily k okresu Nový Jičín.
Asi 1.9.1791 započalo vyučování na jednotřídní škole. Předtím chodily děti z Olbramic a
Zbyslavic do školy v Bravanticích. V roce 1820 byla postavena první školní budova pro obě
obce. V roce 1919 byla škola rozšířena na dvoutřídní. Nadstavba nynější školní budovy byla
provedena v roce 1927. V dnešní době navštěvují děti základní i mateřskou školu.
Roku 1750 bylo přistoupeno ke stavbě původně gotického kostela společně s obcí Zbyslavice.
Obce se dohodly, že kostel bude postaven mezi dnes již památnými lípami. Patronka Marie
hraběnka Blücherová z Wahlstattu v roce 1865 nechala kostel zvětšit a barokně upravit. Na
místě dřevěného stropu přišlo klenutí, budova byla prodloužena, přistavěná věž a sakristie.
Dnes je kostel chráněnou kulturní památkou. V roce 1900 postavily obě obce faru.
Od roku 1850 byly Olbramice podřízeny okresnímu soudu v KLimkovicích a po stránce
správní jsou součástí politického okresu Opava. Od roku 1896 od roku 1960 náležely k okresu
Bílovec, po správní a územní reformě v roce 1960 patří okresu Nový Jičín. V roce 1979 se
staly součástí střediskové obce Klimkovice. Od roku 1994 se na základě referenda znovu
osamostatnily. Od roku 2003 jsou Olbramice územně vedeny pod okresem Nový Jičín, ale
správním úřadem se stává Ostrava.
Osadou Olbramic jsou od roku 1850 Janovice. Vznikly kolonizací před rokem 1667, byly
součástí panství bravantického, kam byly také až do vzniku olbramické kuracie přifařeny.
V obci je knihovna (od roku 1972), požární zbrojnice a obecní úřad. Pozemky JZD,
založeného v obci roku 1951, byly začleněny do ZD Slezan Klimkovice. V obci je od roku
1946 zavedena elektrická síť, od roku 1972 veřejný vodovod a od roku 1997 rozvod plynu.
V letech 2006 – 2008 obec vybudovala na bývalém školních hřišti (na proti hospody)
Centrum volného času, které je vybaveno velmi kvalitními dřevěnými herními prvky, které je
hojně navštěvováno nejen místními dětmi a mládeži, ale také zájemci z širokého okolí.
V letech 2007 – 2010 postupně vybudovány chodníkové tělesa směrem od kostela (horního
konce obce) až k dolním zastávkám autobusu podél hlavní silnice III. třídy a dále směrem na
Josefovice. Zároveň byly vybudovány dva autobusové zálivy pro větší bezpečnost občanů a
chodců.

V letech 2007 – 2009 proběhla velká rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice. Vzniklé
nebytové prostory slouží pro volnočasové aktivity mladým hasičům a na různá společenská a
kulturní setkání spolků.
V roce 2010 byla kompletně rekonstruována budova základní a mateřské školy, kde v půdních
prostorách vznikly tři velké prostorné a moderně vybavené učebny.
Začíná zde přírodní park Oderské vrchy.

