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Kapitola č. 2 - PŘEKLENOVACÍ  ZÁPIS  č. 2) 
 
- Údaje o kronice 
Období let 1994 - 2002 je zpracováno tak, že jednotlivé kapitoly jsou vždy shrnutím 

celého uvedeného období, aby tyto zápisy nebyly roztříštěnými. Je to proto, že kronika začala 
být zpracovávána až v roce 2003, a některé události se v těchto letech překrývají a navzájem 
doplňují. Mám za to, že to bude jednotnější a budu se snažit dodržet dělení podle 
předloženého obsahu. Samozřejmě jsem se snažila, abych získala co nejvíce faktů a dat, a to 
hlavně ze zápisu zasedání obecního zastupitelstva, ze vzpomínek pamětníků a všech těch, 
kteří měli v minulosti na starosti politické, kulturní a osvětové dění v obci. 

Ostatní informace jsou přejímány z jiných zdrojů, protože neexistují přímé zápisy 
v jednotlivých oblastech. Za informace poskytnuté ke světovému dění a počasí zde musím 
poděkovat p. Antonínu Hubovi a Jiřímu Pilichovi – kronikářům města Klimkovice, Mgr. 
Jaroslavu Královi – kronikáři z Polanky. Za informace o kulturním dění a dění ve školství pak 
emeritní p. ředitelce Josefě Dluhošové a p. učitelce Drahomíře Svobodové.  
 

Doufám, že zápisům tohoto období již bude chybět jakákoli tendečnost, a budou 
vyjadřovat pouze a hlavně skutečnosti, které měly vliv na život v naší obci, bez ohledu na 
politickou situaci. Budu se snažit, aby byly přesné a věcně správné, bez ohledu na můj vlastní 
názor. Komentář k událostem si pak budou muset další generace vytvořit svůj vlastní. 

 
 
 
 
- Údaje o kronikáři 
Kronikářkou obce Olbramice jsem byla jmenována dne 25.2.2003 usnesením ZO 

Olbramice pod číslem jednacím 11.1. 
 
Narodila jsem se 13.10.1965 v Ostravě-Vítkovicích a na jaře roku 1968 jsme se s rodiči 

přistěhovali do Olbramic na starý grunt č. 32, koupený od Volyňského Čecha p. Kovalčuka. 
Od té doby prošla naše vesnice velikou změnou. Dvory a grunty se postupně ztrácely, 
přibývala nová výstavba, zavedl se vodovod, kanalizace, plynofikace, opravily cesty, upravily 
zahrádky. Já jsem mezitím vystudovala Gymnázium M. Koperníka v Bílovci, pak jsem 
pracovala na Hutním projektu v Ostravě a po roce nastoupila do Obvodní knihovny v Mar. 
Horách jako vedoucí dětského oddělení. Při zaměstnání jsem vystudovala nástavbu Střední 
knihovnické školy v Brně, ukončenou druhou maturitou. V roce 1986 jsem se vdala za 
Radomíra Ješko z Klimkovic, později se nám narodili 2 kluci a po „mateřské“ jsem nastoupila 
jako referentka na obecní úřad v Olbramicích, který vznikl odloučením obce od Klimkovic 
k 1.1.1994. Nastoupili jsme zde bez jakýkoli zkušeností se státní správou a myslím, že je nám 
ke cti, jak jsme se s touto skutečností vypořádali. Od roku 1994 také vedu místní knihovnu. 
K mým zálibám patří čtení, na které je ovšem nějak stále méně času, práce na zahradě, 
procházky či jízda na kole.                         

 Lenka Ješková 
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Kapitola č. 3 -  SOUHRNNÉ INFORMACE O VESNICI 

 
Ministerstvo vnitra ČR pod č.j. VS/3-1827/93-603 rozhodlo na základě návrhu města 

Klimkovice, které vycházelo z výsledků referenda konaného 30.7.1993 a podle ustanovení § 
11 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích s účinností od 1.1.1994 o rozdělení města Klimkovice a 
opětovného vzniku samostatné obce Olbramice. Obec Olbramice se dělí na dvě části – 
Olbramice a Janovice, s jedním katastrálním územím. Dále bylo ministerstvem schváleno 
rozdělení majetku, finančních práv a závazků, organizací a zařízení a území obce bylo 
potvrzeno příslušným katastrálním úřadem, čímž byly splněny všechny podmínky dané 
zákonem. 

 
Krátký, nejen historický p řehled:  
Obec Olbramice se nachází v předhůří Vítkovské pahorkatiny v krásné zvlněné krajině, 

nejvyššímu bodu se říká Vrchpolí (376 m n. m.) Hranice katastru tvoří říčky Setina (západně) 
– někdy mylně uváděná jako Sezina, která se u Panského mlýna mezi Zbyslavicemi a 
Bítovem do Setiny vlévá, a Polančice (severovýchodně). Obec má společně s místní částí 
Janovice cca 520 – 530 (dle jednotlivých let) obyvatel a katastrální výměra je 539 ha. Od roku 
2003 jsou Olbramice stále územně vedeny pod okresem Nový Jičín, ale správním úřadem se 
stává Ostrava. Začíná zde přírodní park Oderské vrchy.  

První písemná zpráva je z roku 1377, kdy Olbramice, německy Wollmesdorf, připadly do 
správy knížat Přemka a Václava. Roku 1431 se poprvé připomíná rod Loutků z Olbramic, 
který obec vlastnil až do roku 1520, kdy jej prodali Bruntálským z Vrbna a ti je prodali roku 
1573 Bravantským, kterým náležela až do zániku feudalismu. Můžeme zde nalézt zbytky 
původní tvrze. Od roku 1850 byly podřízeny okresnímu soudu v Klimkovicích (to už k nim 
patří i osada Janovice, která vznikla kolonizací před rokem 1667 a byla také součástí panství 
bravantického) a po stránce správní jsou součástí politického okresu Opava. Od roku 1896 do 
roku 1960 náležely k okresu Bílovec, po správní a územní reformě v roce 1960 patří k okresu 
Nový Jičín. V roce 1979 se staly součástí střediskové obce Klimkovice, osamostatnily se opět 
1.1.1994. 

V současné době se zde velmi rozvíjí nová výstavba a ve spolupráci s okolními obcemi síť 
cyklostezek, opravují se místní komunikace, plánuje výstavba čističky. V obci je od roku 
1946 elektrická síť , 1972  veřejný vodovod, 1997 i plynofikace. 

Chráněnou památkou je gotický kostel sv. Bartoloměje, barokně upraven kolem roku 
1750. 

Tradičním způsobem obživy bylo vždy zemědělství. Na okraji obce provozuje ZD Slezan 
Klimkovice vepřín a teletník, také zde má pronajatu půdu několik soukromníků. Okolo roku 
1870 se na Vrchpolí začal lámat kámen na stavby a silnice, asi po 60 letech byly malé lomy 
zrušeny. Dnes je to místo častých vycházek, kolem prochází stezka na Hýlov. Převážná část 
obyvatel dojíždí za prací do Ostravy. 

Vyučování na zdejší škole začalo 15. 9. 1791, bylo to utrakvistické vyučování 
v jednotřídní škole. Současná škola má internetové centrum, keramickou dílnu a krásné hrací 
venkovní prostory. 

V obci hraje III. fotbalovou soutěž družstvo mužů v TJ Sokol, probíhá přestavba dětského 
hřiště na Centrum volného času s víceúčelovým využitím prostoru. 

V obci je od roku 1972 zřízena knihovna s necelými 4 000 svazky. Ve vlastnictví obce je 
hostinec, jež je pronajat soukromé firmě a velký kulturní dům. V současné době zde pracuje 
občanské sdružení Slunečnice při školní družině, které se stará o rozvoj kultury. Aktivní je i 
Klub důchodců pořádající např. zájezdy do ostravských divadel. Sbor dobrovolných hasičů 
byl založen v roce 1902 a dodnes má velkou členskou základnu, pořádá pravidelně plesy, 
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soutěž o putovní pohár obce Olbramice a zúčastňuje se okrskové soutěže požárních družstev. 
Tradičně se v Olbramicích pořádají plesy různých složek či organizací, slaví se Den dětí a 
koncem srpna se koná posvícení se Zahradní slavností na farské zahradě. 

Obec se dynamicky rozvíjí a i když se nachází v blízkosti Ostravy, pro kterou by mohla 
být rekreačním zázemím, zůstává malebnou, čistou a upravenou. 

 
 

Kapitola č. 4 -  UDÁLOSTI U NÁS I VE SVĚTĚ 1994 - 2002 
 
1994 
Státy střední Evropy se se otevírají světu a otevřeně se hlásí k evropskému společenství. Právě 
v tomto roce usilují Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko o vstup do Evropské 
unie a do Severoatlantického paktu. Česká republika se přihlásila k programu USA – 
Partnerství pro mír, který nabízí možnost účasti na utváření mírové Evropy.  
Situace se však nevyvíjí příliš klidně. Neurovnané poměry na Balkáně v Jugoslávii, jejichž 
příčinou je etnická a náboženská nesnášenlivost mezi Srby a muslimy. Ani kontrolní komise 
OSN a její vojenské složky (UNPROFOR) nemají síly zabránit těmto krvavým konfliktům. 
Stejně nepřehledná situace je v Rusku a pozice jejího prezidenta Borise Jelcina je nepevná a 
tím zneklidňující. Na Slovensku došlo k pádu Mečiarovy vlády, k vypsání nových voleb, ve 
kterých však zvítězila jeho strana HZDS. Mečiar se tak stal předsedou levicové koaliční 
vlády, která ostře vystupuje proti opozici. 
 
leden  

– 11.1. navštívil Prahu americký preziden Bill Clinton. Účastnil se jednání Vissegradské 
čtyřky. 

– obrovské požáry lesů v Austrálii. Shořelo 600.000 ha lesa, 67 obětí. 
únor 
- Clinton zrušil embargo proti Vietnamu 
- masakr na sarajevském letišti, 68 mrtvých po minometném útoku 
- v Praze zatčen přední italský mafián Eugenio Buontempo 
- v Lillenhammeru v Norsku zahájeny XVII. zimní olympijské hry 
březen 
- Slovensko zavedlo vůči ČR 10% dovozní přirážku 
- ve volbách na Ukrajině byli nejúspěšnější komunisté 
duben 
- Václav Klaus jako předseda vlády jednal v Moskvě o ruských dluzích a jejich splácení 
- v Bosně obě strany porušily příměří, obnoveny letecké útoky sil OSN 
- v Jihoafrické republice se konaly první svobodné volby. Zvítězila ACN – Africký národní 

kongres v čele s Nelsonem Mandelou 
květen 
- 6. května slavnostně otevřen tunel pod kanálem La Manche 
- odchod ruských vojsk z Lotyšska 
- v Maďarsku zvítězila ve volbách Socialistická strana 
- v Chile zemřel bývalý prezident NDR Erich Honecker, který se tam utekl schovat 
červen 
- v Normandii se konaly oslavy 50. výročí invaze (6.6.1944) 
- v Německu, Francii, Itálii, Španělsku, Portugalsku, Belgii, Lucembursku a Řecku se 

konaly volby do Evropského parlamentu 
- Berlín opustili všichni američtí, francouzští a angličtí vojáci, umístěni v Západním 

Berlíně v dobách studené války 



5 

- Rakousko, Norsko, Švédsko a Finsko přijaty do Evropské unie 
červenec 
- 18. července 1994 byly na Hýlově otevřeny nové lázně – Jodová sanatoria Klimkovice. 
- Novým premiérem v Japonsku Tomiiči Murajama 
- po 46 letech se konal na Strahově v Praze XII. všesokolský slet 
- severní Korea a USA obnovily jednání  
srpen 
- pokus o státní převrat v Čečensku, prezident Dudajev zbaven funkce 
- letadla NATO opět zaútočila na srbské pozice u Sarajeva 
- v Havaně na Kubě propukly demonstrace proti Castrovi 
- ve Francii byl dopaden nejnebezpečnější terorista Carlos zv. „Šakal“ 
- byl ukončen úplný odchod ruských vojsk z Německa 
září 
- v Praze na Strahově se uskutečnil dosud největší koncert rockové hudby skupiny Pink 

Floyd z Anglie. Zúčastnilo se jej asi 110.000 posluchačů a diváků. 
- návštěva papeže Jana Pavla II. v Záhřebu. Téměř 1 milion věřících vyzval k ukončení 

války v Jugoslávii. 
- Srbové v Bosně provádějí etnické čistky 
- americká intervence na Haiti proti vojenské juntě a za navrácení prezidenta Aristida 
říjen 
- ve volbách na Slovensku zvítězila Mečiarova strana Hnutí za demokratické Slovensko a 

zahájila útoky proti prezidentu Kováčovi 
- neštěstí na Baltu. U ostrova Uto se potopil trajekt a zahynulo přes 800 osob. 
- papež Jan Pavel II. jmenoval praž. arcibiskupa Miloslava Vlka kardinálem 
listopad 
- jednání 12 členů Evropské unie o jejím dalším rozšíření 
- ve volbách v USA poprvé od roku 1970 zvítězili republikáni 
- Irák uznal suverenitu Kuvajtu 
prosinec 
- vojenský zásah Moskvy do poměrů v Čečensku 
- surové bombardování města Groznyj v Čečensku 
- 21.12. ve 12. hodin výstražná stávka odborářů proti zákonu o důchodovém pojištění 
 
U nás je u moci stále koaliční vláda v čele s premiérem Václavem Klausem (koalici tvoří 
ODS, ODA, KDU-ČSL a KDS). K nejzávažnějším událostem roku patří zahájení II. vlny 
kuponové privatizace 11.dubna 1994, která byla ukončena šestým kolem v říjnu 1994. Bylo 
nabídnuto celkem 861 akciových společností v hodnotě 155 mld. korun. Byla privatizována 
většina našeho průmyslu a průmyslových podniků mezi drobné akcionáře. V březnu schválil 
parlament nový Zákoník práce. 
 
 
1995 
Z loňského roku se vleče válka Rusů proti Čečencům, bojujícím za vlastní nezávislost země. 
Dalším ohniskem je Srbsko, kdy boje mezi srbskou a muslimskou částí obyvatel nemají konce 
i přes přítomnost vojsk UNPROFOR, která již dvakrát musela zasáhnout mocí a leteckým 
bombardováním. Konec války je však stále v nedohlednu. 
 
leden 
- v Čečensku i po pádu Grozného pokračují tuhé boje 
- zemětřesení v Japonsku u města Kóbi – 2.500 obětí 
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únor 
- v Čečensku uzavřena dohoda o zastavení bojů – záhy byla porušena 
- v Polsku neshody mezi Sejmem a prezidentem L. Walesou (představitel legendárních 

odborů „Solidarita“, které v Polsku pomáhaly svrhnout komunistickou vládu) 
březen 
- v Polsku nový předseda vlády Józef Oleksy (dříve Waldemar Pawlak) 
- za účasti 70 hlav států se konal v Kodani summit o sociálním rozvoji 
- na Slovensku Vladimír Mečiar opět zvolen předsedou HZDS 
duben 
- Rusko protestuje proti rozšíření NATO 
- v Ukrajině rozpustil parlament vládu 
- Slovensko odmítlo splácet dluhy ČR 
květen 
- Chorvatsko udeřilo vojenskou silou proti Krajinským Srbům 
- ve Francii novým prezidentem Jacques Chirac 
- 20.-22. května navštívil papež Jan Pavel II. Českou republiku 
červen 
- ČR vypověděla platební smlouvu se Slovenskem 
- Arpád G“onz v Maďarsku opět zvolen prezidentem 
červenec 
- letadla NATO opět zaútočila na bosenské Srby a Srbové napadli zónu OSN 
- HZDS na Slovensku žádá rezignaci prezidenta Kováče 
srpen 
- v Praze na Strahově vystoupili legendární Rolling Stones 
- po masakru v Sarajevu NATO opět bombarduje bosenské Srby 
září 
- syn slovenského prezidenta Michal Kováč ml. unesen do Rakouska 
- slovenská vláda porušila celní unii a zrušila dovozní cla 
- Francie přes protesty veřejnosti provedla podzemní jaderný výbuch 
- vysílač Svobodná Evropa zahájil své vysílání v Praze 
říjen 
- v konfliktu na Balkáně zahynuli dva čeští vojáci 
listopad 
- v Izraeli spáchán atentát na premiéra Jicchaka Rabina 
- po Lechu Walesovi novým prezidentem v Polsku Alexander Kwašniewski 
- ČR podepsala dohodu s OECD – Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 
prosinec 
- do Bosny byl vyslán nový kontingent vojáků z ČR 
 
* V naší republice dále probíhala privatizace velkých nadnárodních podniků a společností.  
* Proti loňsku vzrostly o 10% spotřebitelské ceny, služby o 14%, o 50-60% se zvýšilo jízdné 
na drahách.  
* Sněmovna přijala řadu nových zákonů. V květnu schválila zákon o výpočtu přídavků na děti 
podle příjmů rodiny, v červenci přijala zákon o deregulaci mezd, od 1. října platí nový zákon 
o volné směnitelnosti koruny a nový devizový zákon. Projevily se i různé negativní jevy 
transformace, jako záhadné postupy v převádění majetku do soukromého vlastnictví (v Opavě 
případ obchodního domu Breda) nebo došlo k velkým daňovým únikům. Česká republika se 
stává známou díky „tunelování“, což není termín ze stavebnictví, ale jiný název „elegantního 
vyrabování vlastního podniku managmentem“. Konfliktní situace nastaly ve školství, 
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v dopravě i ve zdravotnictví. Pod hrozbou stávek si vynutili zvýšení platů zaměstnanci 
školství a Českých drah. 
* Velký obrat byl zaznamenán ve vztazích se sousedním Německem. Od května se připravuje 
společná deklarace ČR a SRN, která by urovnala vztahy mezi oběma státy a neshody, jež 
vyvěrají především z pro nás nepřijatelných požadavků sudetských Němců. 
* Mimořádnou událostí byla letos již druhá návštěva papeže Jana Pavla II., která se 
uskutečnila ve dnech 20.-22. května u příležitosti svatořečení Jana Sarkandra a Zdislavy 
z Lemberka. Papež přiletěl do Prahy 20. května a ještě téhož dne se setkal s prezidentem 
republiky Václavem Havlem a večer se zúčastnil bohoslužby na Strahovském stadionu. 
Druhého dne odletěl vrtulníkem do Olomouce, kde v 9 hodin za účasti statisíců věřících 
sloužil mši svatou, při které svatořečil výše zmíněné světce. Slavnostního obřadu se zúčastnili 
i mnozí věřící z Olbramic. Týž den odpoledne se konalo na Svatém Kopečku u Olomouce 
setkání s mládeží. 
* Všeobecně je u nás vývoj poměrů hodnocen kladně. Hodnota koruny se vyznačuje 
stabilitou, inflace je pod hranicí 10%, výroba se zvyšuje, i když dovoz výrobků značně 
převyšuje vývoz. 
 
 
1996 
Sjednáním míru v ruském Čečensku a zvládnutím situace na Balkáně se stává Evropa opět 
mírovým kontinentem. Nejdiskutovanější otázkou je nyní rozšíření evropského obranného 
společenství – NATO o další země střední Evropy, z nichž za první kandidáty se považuje 
Polsko, Česká republika a Maďarsko.  
Světovou událostí roku byly také XXVI. olympijské hry. Konaly se ve dnech 19. července až 
4. srpna 1996 v americké Atlantě. Česká republika získala 4 zlaté, 3 stříbrné a 4 bronzové 
medaile. 
 
leden 
- na zámku v Židlochovicíh byla podepsána smlouva mezi Českou a Slovenskou 

republikou o vymezení státních hranic, 
- zemřel francouzský prezident Francois Mitterrand, 
- ČR zahájila tříleté funkční období v Hospodářské a sociální radě OSN 
únor 
- na Pražském hradě se konalo pietní rozloučení s chotí prezidenta Václava Havla Olgou. 

Pohřeb se konal v úzkém rodinném kruhu v motolském krematoriu. 
- ČR oficiálně předala NATO velení nad praporem v rámci IFOR v Bosně 
- ruský prezident Boris Jelcin zrušil sankce Ruska proti bosenským Srbům 
- komunisté na Staroměstském náměstí protestují proti vstupu do EU a NATO 
březen 
- Václav Klaus v Paříži zvolen místopředsedou Evropské demokratické unie 
- ruský parlament zrušil Belovežské smlouvy, na základě nichž se rozpadl Sovětský svaz a 

vzniklo Společenství nezávislých států 
- návštěva ministra zahraničí USA Warrena Christophera se zástupci 12 

postkomunistických zemí usilujících o vstup do NATO 
- vůbec první návštěva britské královny Alžběty II. v České republice 
duben 
- prezident Václav Havel na své cestě do Pobaltí navštívil Lotyšsko, Litvu a Estonsko, kde 

byly podepsány důležité mezistátní smlouvy 
 
 



8 

květen 
- v Praze se konal kongres Nové atlantické iniciativy, jehož se zúčastnila i bývalá britská 

premiérka Margaret Thatcherová. Kongres přijal Pražskou deklaraci atlantických zásad 
pro začlenění do Evropské unie a do NATO. 

- v Moskvě podepsána dohoda mezi Ruskem a Čečenskem o zastavení bojů 
červen 
- prezident Havel se zúčastnil třetího setkání středoevropských prezidentů v polském 

Lancutu, na kterém byly projednány otázky evropské integrace 
- na zasedání ministrů národní obrany 16 členských zemí NATO přizván také ministr 

obrany ČR Vilém Holáň 
červenec 
- do Prahy přicestovala velvyslankyně Spojených států v OSN Madeleine Albrightová 
- v americké Atlantě byly zahájeny XXVI. letní olympijské hry 
- vůdce bosenských Srbů Radovan Karadžič se zřekl pod mezinárodním tlakem všech 

funkcí 
srpen 
- v Poličce se uskutečnilo setkání české a německé mládeže, zaměřené na vzájemné 

poznávání obou národů. Zúčastnili se jej i prezidenti V. Havel a Roman Herzog. 
- USA podnikly raketový útok na írácká obranná postavení v jižním Iráku 
- VS OSN přijalo dohodu o úplném zákazu jaderných zkoušek 
září 
- nová ruská vláda 
- v Afganistánu bez soudu popraven bývalý prezident Nadžibullah 
říjen 
- ve Washingtonu se za účasti Izraele, Palestiny, Jordánska a USA jednalo o stažení 

izraelských vojsk z Hebronu 
- na historicky první návštěvu člena japonské císařské rodiny přijela do Prahy princezna 

Sajako 
- na pozvání prezidenta Havla uskutečnil oficiální návštěvu ČR indický prezident Šankar 

Dajál Šarma spolu se svou manželkou Vimlou 
listopad 
- v prezidentských volbách v USA opět zvítězil dosavadní prezident Bill Clinton 
- ruský prezident Jelcin se podrobil náročné operaci srdce 
- prezident Václav Havel hospitalizován s přetrvávajícím zánětem plic 
prosinec 
- Václavu Havlovi byl při operaci radikálně odstraněn zhoubný plicní nádor 
- po téměř dvouletém úsilí o česko-německé narovnání, podepsali v Praze šéfové 

diplomacií obou států Josef Zieleniec a Klaus Kinkel společnou česko-německou 
deklaraci 

- thajský soud odsoudil českého občana k 50 letům vězení za pašování heroinu 
 
Česká republika prošla v tomto roce další politickou zkouškou. Čekaly ji první volby v nově 
vzniklé republice - do Poslanecké sněmovny a do Senátu. Byly poznamenány ostrým 
politickým bojem mezi dvěma nejsilnějšími stranami: Občanskou demokratickou stranou 
(ODS) a Českou sociálně demokratickou stranou (ČSSD). Neshody v dosavadní vládní 
koalici (ODS, ODA, KDU-ČSL), neutěšená situace v našem bankovnictví (po pádu Banky 
Bohemia také krach Kreditní banky a Agrobanky), tíživá situace ve zdravotnictví a školství, 
to vše dávalo ve volbách velké naděje opozičním stranám. A výsledek voleb tomu odpovídal. 
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Mezi zemřelými občany Klimkovic byl také místní dětský lékař MUDr. Miroslav Pečinka. 
V Klimkovicích působil od roku 1958. Všem dětem věnoval maximální péči a pro svůj 
laskavý přístup k dětem byl velmi oblíben. Vedle svého povolání se věnoval myslivosti a 
sportu, především tenisu. Po posledním setu na tenisovém kurtu v Jistebníku byl stižen 
mrtvicí. Zemřel v neděli dne 15. září 1996 ve věku 65 let. 
 
 
1997 
Na počátku roku svět čelil povstalecké skupině Tumac amaru v Peru, kteří zadržovali rukojmí 
na japonském velvyslanectví. Pokračuje izolace severní Koreje, a v důsledku toho umíralo 
mnoho tisíc jejích obyvatel hlady, bouřila se Albánie, v egyptském Luxoru ukázali islámští 
teroristé svoji krutost. Hongkong se po 156 letech vrátil z britských do čínských rukou. U nás 
museli lidé čelit obrovským záplavám, poklesla měna, nepodařilo se splnit předpokládaný 
hospodářský růst. Byli jsme svědky finančních afér v nejvyšších politických kruzích, za 
přispění mezinárodních spekulantů i šikovných českých „tunelářů“, stávek železničářů, 
učitelů a zdravotníků.  
 
leden 
- poslední ruský voják opustil Čečensko 
- prezidentem USA se již podruhé stal B. Clinton 
- Spolkový sněm v Německu schválil česko-německou deklaraci, kterou však poté odmítli 

představitelé sudetských Němců 
únor 
- v Číně zemřel politický vůdce Teng Siao Pching  
- britským vědcům se poprvé na světě podařilo naklonovat dokonalou kopii dospělého 

zvířete (ovce Dolly) 
březen 
- ničivé zemětřesení postihlo několik asijských zemí 
- v Albánii vyhlášen vyjímečný stav 
- vědci oznámili, že 4/5 původních lesů na zemi již bylo zničeno a zcela zmizelo 
duben 
- došlo ke zhoršení diplomatických vztahů mezi ČR a Slovenskem 
- potřetí navštívil naši republiku papež Jan Pavel II.. Navštívil také Sarajevo, kde policie 

včas odhalila pokus o atentát na jeho osobu. 
květen 
- v Anglii zvítězili v parlamentních volbách labouristé T. Blaira 
- při zemětřesení v Íránu zahynulo v troskách na 2000 lidí 
- dohodou Ruska a NATO byla prakticky ukončena tzv. studená válka 
- referendum Slovenska o vstupu do NATO skončilo fiaskem 
červen 
- po 156 letech přebrala Čína po Britech vládu na Hongkongem 
- pozemský svět v 78 letech opustil  „král moří“ J.V.Cousteau 
červenec 
- na planetě Mars úspěšně přistála americká kosmická sonda Pathfinder 
- 4. a 5. července na celém území Moravy a východních Čech vypukla katastrofická 

povodeň vyvolaná přívalovými dešti 
srpen 
- zemřela Janne Calmentová z Francie, nejstarší obyvatelka planety, jejíž stáří bylo 

hodnověrně potvrzeno, a to ve věku 122 let ve městě Arles 
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- v pařížském tunelu tragicky zahynula při autonehodě anglická princezna Diana – snad 
nejsledovanější událost roku 

- začaly pokusy českých Romů o přesídlení do Kanady a Británie 
září 
- v indické Kalkatě zemřela jedna z nejznámějších žen světa, misionářka Matka Tereza. 

Pohřeb se konal v sobotu 13. září. 
- Mezinárodní soudní dvůr v Haagu rozhodl ve věci dostavby vodního díla Gabčíkovo – 

Nagymaros mezi Slovenskem a Maďarskem 
- při zemětřesení a následném požáru byla těžce poškozena bazilika sv. Františka z Assisi. 

Tzv. Turínské plátno nebylo poškozeno. 
- nad územím jihovýchodní Asie vznikla katastrofální smogová situace. 
říjen 
- angličan A. Green se stal prvním člověkem, který při řízení automobilu překonal rychlost 

zvuku. 
- Prahu navštívil populární filmový herec Arnold Schwarzeneger 
listopad 
- v USA se narodila sedmerčata (3 holčičky a 4 kluci) 
- v neděli 30.11. podal předseda české vlády V. Klaus demisi celé dosavadní pravicové 

vlády 
prosinec 
- členské státy uskupení NATO podepsaly protokoly o vstupu ČR, Polska, Maďarska do 

této vojenské aliance 
- prezident V. Havel oznámil, že premiérem nové vlády ČR bude dosavadní guvernér 
České národní banky J. Tošovský. 

 
VÝJIMEČNÉ  UDÁLOSTI:  

 
– povodeň v červenci 1997 
 

Na severní Moravě a Slezsku se někde již 4. července začala valit nevídaná masa vody, která 
s sebou brala vše, co jí přišlo do cesty. Od 5. do 7.7. spadlo okolo 550 mm srážek. Obrovské 
povodňové vlny celý dlouhý týden ničily a dokonce i zabíjely. Jednalo se někde i o víc než 
stoletou vodu. 
V naší obci, díky její poloze, k záplavám nedošlo. Podmočení bylo zaznamenáno pouze u 
několika rodinných domků a škody nebyly veliké. Cesta přes Olbramice se stala hlavním 
tahem, protože silnice na Ostravu a Opavu nebyly průjezdné, a během hodiny tu v těchto 
dnech projela i stovka automobilů. Silný vítr a vytrvalý liják napáchal mnoho škod v okolí. 
Byly zatopeny Bravantice, Jistebník, Ostrava – hlavně části Nová Ves, Třebovice, Poruba, 
Polanka, Svinov. Pomáhal, kdo mohl a jak mohl, hlavně pak při odklízení napáchaných škod. 
Celková bilance byla hrozivá. Ničivá voda vtrhla do 538 měst a obcí v 34 okresech. Některé 
vesnice jako např. Troubky na Olomoucku byly zcela zničeny a smeteny ze země. Desetitisíce 
lidí nikdy nezapomenou na hrůzy, které prožili, když mnozí stačili sotva zachránit svůj život  
(v Nové Vsi se hladina zvedla o 2 metry během 1 hodiny), ale v celé republice se zvedla také 
přílivová vlna pomoci a solidarity. Byly organizovány mnohé sbírky jak finanční tak 
materiální, např. Červeného kříže, Charity. 
Podrobnější informace: 
- hladiny řek se na různých místech zaplavených oblastí zvedly o 5 až 8 metrů 
- 6.7. spadlo na Lysé hoře v Beskydech 234 litrů vody, tj. 1m2 za 24 hodin. 
- celkové škody dosáhly výše 60 miliard korun a povodeň si vyžádala více než 50 lidských 

životů. 
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- pozorování komety 
 
Jarní obloha umožňovala vidět za jasných nocí na celé severní polokouli nebývale jasnou a 
zářivou kometu. Bylo ji vidět pouhým okem a to od konce února do konce května 1997. 
Vlasatice se jmenovala „Halle-Boppova“, a má oproti jiným kometám zdánlivě kratší závoj 
v důsledku své šikmé dráhy vůči Zemi. Nejblíže k planetě byla 22. března (197 mil. 
kilometrů). Nejlépe byla viditelná večer po setmění asi do 21.30 hod SEČ a pak mezi třetí a 
pátou hodnou ranní. Pohybovala se rychlostí cca 160 tisíc km/hodinu a znovu se objeví za 4 
tisíce let. Vzhledem k jejímu jasu, který byl zcela mimořádný - za posledních 400 let žádná 
kometa nezářila jasněji, je to událost, která je k vidění opravdu jednou za život. 
 
 
1998 
Ekonomické otřesy a krvavé lokální konflikty, které hrozí přerůst v celosvětovou konfrontaci, 
jsou hlavním znakem  tohoto roku. V naší republice byly hlavní událostí mimořádné 
parlamentní volby. Prestiž získali naši sportovci na zimních olympijských hrách v japonském 
Naganu.  
 
leden 
- prezident Havel jmenoval novou vládu Josefa Tošovského 
- meteorologové oznámili, že rok 1997 byl nejteplejší ze všech, což dokazuje předpoklad 

globálního oteplení planety 
- v důsledky změny sazeb daně z přidané hodnoty se zvýšily ceny elektřiny, tepla, zemního 

plynu. Současně byla zvýšena minimální mzda z 2.500,-- na 2650,--K/měsíc. 
únor 
- v prezidentských volbách se Václav Havel stal opět prezidentem ČR na dalších 5 let 
- podle statistiky OSN bylo potvrzeno, že světová populační exploze nepokračuje, přesto 

však na zemi žije 4x víc obyvatel než na počátku tohoto století  
- v ČR byla založena nová politická strana – UNIE SVOBODY  
- na zimních olympijských hrách v Naganu (Japonsko) získal český olympijský tým 

historicky první zlatou olympijskou medaili v ledním hokeji 
březen 
- v Brazílii hořel amazonský prales o obrovské rozloze 2/3 území naší republiky 
duben 
- prezident Havel vyhlásil předčasné parlamentní volby v ČR 
- poslanecká sněmovna a senát schválila vstup ČR do organizace NATO 
- v Praze proběhly oslavy 650 let od založení Univerzity Karlovy 
květen 
- při zemětřesení v Afghánistánu zahynulo více než 3.000 lidí 
- Itálii postihly po silných deštích záplavy a sesuvy půdy. Vyžádaly si i 124 lidských životů 
- v Praze došlo při konání „Global Street Party 98“ k násilnostem při střetu s policií, 

k rozbíjení výloh a rabování obchodů v centru města 
červen 
- první předčasné volby v historii samostatné ČR proběhly 19. a 20. 6. 
- zemětřesení na jihu Turecka  si vyžádalo nejméně 112 životů 
- v Praze se konal Všeslovanský sjezd, od jehož průběhu se celá politická státní 

reprezentace zcela distancovala 
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červenec 
- představitelé dvou nejúspěšnějších stran z předčasných voleb – Občanské demokratické 

strany (ODS) a Čes. strany soc.-demokratické (ČSSD) podepsali tzv. „Opoziční 
smlouvu“ 

- předsedou vlády ČR se stal pan Miloš Zeman (ČSSD), předsedou poslanecké sněmovny 
pan Václav Klaus (ODS) 

- více než 3.000 lidí zahynulo v jediném okamžiku pod vlnami „tsunami“ na pobřeží 
ostrova Papua 

- Rusko pohřbilo svého posledního cara Mikuláše II. přesně 80 let poté, co byl i s celou 
rodinou bolševiky zavražděn 

srpen 
- ničivé záplavy postihly území východního Slovenska a v Čechách byl nejvíc postižen 

okres Rychnov 
- vstoupila v platnost novela zákona „O rodině“, která změnila některé podmínky uzavření 

manželství, rozvodu a osvojení 
- česká společnost si připomněla 30. výročí vpádu okupačních vojsk Waršavské smlouvy 

do ČSSR v roce 1968 
září 
- posledním odpichem na nejstaší vysoké peci v českých zemích  definitivně uzavřela spol. 

Vítkovice svoji 162 let nepřetržitě trvající výrobu železa 
říjen 
- hurikán s názvem „Mitch“ se stal pro země Střední Ameriky nejhorší pohromou za 

posledních 200 let. Jeho ničivé síle podlehlo nejméně 10 tisíc lidí. 
- v ČR proběhly protestní akce zemědělců proti zemědělské politice vlády a proti dovozům 

dotovaných potravin ze zemí vyspělé západní Evropy 
listopad 
- proběhly volby do zastupitelstev obcí. Ve stejném termínu se konaly volby do Senátu 

PČR. 
- americký kosmonaut J. Glenn vzlétl na palubě raketoplánu Discovery ve svém věku 77 

let znovu po 35 letech do vesmíru 
prosinec 
- předsedkyní Senátu se stala paní Libuše Benešová (ODS), která převzala tuto funkci po 

P. Pithartovi 
- začala vojenská operace NATO proti Íráku 
- vláda ČR znovu rozhodla o zvýšení minimální mzdy a to na 3.250,--Kč měsíčně. 
 
 
1999 
Charakteristickým rysem politické scény roku 1999 byla naprostá strnulost. Menšinová vláda 
na základě „Opoziční smlouvy“ hledá prostředky jak zabrzdit ekonomickou krizi. V zemi 
pokračují hospodářské potíže, roste nezaměstnanost. Mnohé české podniky stojí na pokraji 
bankrotu. Jejich šéfové čelí různým trestním oznámením za podezření z tunelování a ze 
špatného hospodaření se svěřeným státním majetkem. Stát tyto polomrtvé podniky a banky 
uměle oživuje za pomocí miliardových finančních injekcí. Událostí roku je náš vstup do 
NATO.  
 
leden 
- rok 1999 byl OSN vyhlášen „Mezinárodním rokem seniorů“ a v Evropě označen za rok 

proti násilí na ženách 
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únor 
- prezident Havel podepsal listiny o přístupu ČR k Severoatlantické smlouvě (NATO). 
- zemřel nejdéle vládnoucí monarcha Blízkého a Středního východu, jordánský král Husajn 
březen 
- první etapa dálnice D47 přes území severní Moravy byla slavnostně zahájena v Ostravě 
- letadla aliance NATO zahájily večer 24.3. letecký útok proti republice Jugoslávii 
duben 
- Albánskou republiku zahltily statisíce uprchlíků z jugoslávského Kosova. Vláda ČR 

schválila vyslání polní nemocnice do Jugoslávie. 
květen 
- poslanecká sněmovna schválila zákony o svobodném přístupu občanů k informacím 
- prezidentem Slovenské republiky byl zvolen bývalý košický primátor Rudolf Schuster 
červen 
- tisíce zemědělců z celé země se vydaly do Prahy protestovat proti zemědělské politice 

vlády 
- aliance NATO zastavila letecké útoky proti Jugoslávii 
červenec 
- z důvodu trestního stíhání byl z vlády odvolán ministr financí I. Svoboda 
- vláda rozhodla o finanční pomoci Komerční bance (garance státu za nesplácené úvěry ve 

výši 2,8 miliardy korun) 
srpen 
- v západním Turecku došlo k ničivému zemětřesení, které bylo jedním z největších za 

posledních 20 let. Pod troskami zahynulo 40 tisíc lidí. Pomáhali i čeští záchranáři. 
září 
- zkrachovala další významná banka – Moravia, která měla hodně svých klientů na 

ostravsku 
- při zemětřesení na Tchaj-wanu zahynulo na 2 tisíce lidí. 
říjen 
- došlo k prvním krachům z řady družstevních záložen (kampeliček) 
listopad 
- poslanecká sněmovna schválila zákon o veřejném ochránci práv (tzv. Ombudsmanovi) 
- šestice bývalých studentských vůdců „sametové revoluce“ z roku 1989 vyzvala dopisem 

„Děkujeme, odejděte“ vedoucí politické činitele M. Zemana a V. Klause k odchodu 
z politického dění. K petiční akci se podpisem připojilo na 100.000 lidí. 

prosinec 
- omluvu a odškodnění 10 miliard německých marek se dočkali lidé, kteří byli za války 

nuceně nasazeni na území „Třetí říše“ 
- statný smrk z beskydské obce Morávka byl přivezen do Vatikánu, aby o vánocích zdobil 

náměstí sv. Petra. Při té příležitosti přijal papež Jan Pavel II. prezidenta V. Havla i mnohé 
české turisty. 

- ve Venezuele došlo ke katastrofálním záplavám. Půdní sesuvy připravily o život na 
10.000 lidí. 

 
2000 
Poslední rok dvacátého století nebyly zaznamenány v české společnosti podstatné změny. 
Hospodářství se pomalu posunovalo na vyšší úroveň, nezaměstnanost dále nerostla. 
Společenské klima bylo napjatější, jakoby v mezilidských vztazích čím dál více probublávala 
rozžhavená láva zatrpklosti, hněvu a mnohého životního nepochopení. Projevy podrážděnosti, 
věčné uspěchanosti oslabovaly občanskou a politickou soudržnost a snižovaly zájem občanů o 
dění v obci.  
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leden 
- schodkem 29,6 miliard korun skončilo hospodaření ČR v roce 1999 a nový rozpočet byl 

přijat v březnu se schodkem 35 mld korun 
- nepokoje a hladovky ve věznicích zachvátily téměř polovinu věznic po celé ČR 
- v Rusku se stal prezidentem po odstoupivším B. Jelcinovi Vladimír Putin (od ledna 

prozatímně, zvolen v březnu) 
únor 
- byla odhalena řada velkých ztrátových finančních obchodů a to u Komerční banky 
- ve Vídni vznikla nová koaliční vláda, složená z konzervativních lidovců a populistických 

„svobodných“ 
březen 
- rakouská Erste Bank koupila od Fondu národního majetku za 90 mld korun Českou 

spořitelnu 
- tři týdny trvala stávka horníků na dole Koh-i-noor na mostecku 
duben 
- pokračovaly výměny ministrů ve vládě 
- čtyři politické strany (KDU-ČSL, ODA, US, DEU) oznámily vznik „Čtyřkoalice“, a 

nadále budou ve volbách kandidovat jako koalice společná 
květen 
- došlo k rekordnímu oslabení české měny, americký dolar se prodával za 40,83 Kč. 
- největší automobilka v zemi Škoda – auto, přešla do majetkového držení německého 

automobilového koncernu Volkswagen 
- znovu započala válka v Etiopii, kde napětí trvá již 2 roky. Přišlo zde o život na 100 tisíc 

lidí. 
červen 
- po více než 50 letech navštívil jihokorejský prezident hlavní město Severní Koreje, aby 

uzavřel „Smlouvu o  smíření“ a o spolupráci obou částí korejského poloostrova 
- jeden z největších bankovních domů – Investiční a poštovní banka (IPB), skončil za 

dramatických okolností a policejní asistence v bankrotu a z rozhodnutí vlády jej převzala 
Československá obchodní banka (ČSOB). 

- v německém Hannoveru proběhla Světová výstava EXPO 2000 pod heslem „Člověk – 
příroda – technika“ 

červenec 
- v Paříži se při startu zřítilo nejmodernější nadzvukové dopravní letadlo Concorde. Při 

katastrofě zahynulo 113 lidí. 
srpen 
- potopila se ruská jaderná ponorka Kursk se 118 námořníky na palubě. Příčina nebyla 

oznámena a za mezinárodní pomoci byla ponorka vyzdvižena a jaderné hlavice 
deaktivovány. 

- povodně v Asii způsobily největší záplavy za posledních 200 let. O život přišlo víc než 
tisíc obyvatel. 

- v Praze zasedal Mezinárodní měnový fond a Světová banka. Došlo k rozsáhlým 
demonstracím a nepokojům mezi odpůrci globalizace z celého světa a policií. 

září 
- v australském Sydney proběhly 27. letní olympijské hry 
říjen 
- po 21 letech realizace stavby byla zahájena štěpná atomová reakce v prvním bloku JE 

Temelín 
- z nejostřeji střežené české věznice Mírov uprchl doživotně odsouzený vrah Jiří Kájínek. 

Po 41 dnech byl dopaden za dramatických okolností a znovu uvězněn. 
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- při parlamentních volbách v Jugoslávii došlo k politickému převratu. Prezident Miloševič 
byl poražen a odstoupil. 

listopad 
- historicky první volby do krajských zastupitelství proběhly souběžně s volbami do senátu 
- ve věku 78 let zemřel Emil Zátopek,  leganda čs. atletiky. 
- prezidentské volby v USA provázely veliké zmatky a o jejich výsledku rozhodoval 

americký Nejvyšší soud 
- v Haagu skončila fiaskem světová konference o klimatických změnách na Zemi, která 

měla přijmout zásadní opatření ke snížení škodlivých emisí způsobujících globální 
oteplování planety. 

prosinec 
- G.W. Busch se stal prezidentem USA 
- v ČR se přestaly vyrábět a prodávat olovnaté automobilové benzíny 
- vědci oznámili, že „ozonová díra“ nad Antarktidou dosáhla rekordní velikosti (28 mil. 

km2), což je více jak trojnásobek území USA. 
 
 
2001 
Svět vstoupil do třetího tisíciletí s nadějí, že se lidé naučí úspěšně čelit všem hrozbám válek, 
teroristických útoků, ekologických katastrof a naučí se splupráci ve všech oblastech života. 
U nás doma nedochází k rozvoji ekonomiky tak, jak by bylo potřeba, naopak, míra 
nezaměstnanosti, hlavně v našem regionu se zvyšuje, narůstá státní dluh. 
 
leden 
- na Kubě byli zadrženi a vězněni čeští politici (poslanec I. Pilip a J. Bubeník), protože se 

zde setkali s kubánskými disidenty a předali jim peníze 
- zemětřesení v Indii o síle až 7,9 st. Richterovy stupnice připravilo o život několik desítek 

tisíc obyvatel 
únor 
- objevily se první problémy s novou zvířecí nemocí, ztv. „nemocí šílených krav“ (BSE), a 

to na území Velké Británie. (Musela být vybita celá stáda, kde se tato nemoc objevila.) 
Současně s ní se také šířila zvířecí epidemie slintavky a kulhavky. 

- z půlnoci na první březnový den probíhalo v ČR sčítání lidí, domů a bytů. Provázely jej 
diskuse a pochybnosti o možném zneužití některých zjišťovaných údajů. 

březen 
- po velkém výbuchu plynu se v blízkosti Brazílie ve vodách Atlantiku potopila největší 

ropná plošina na světě. Kovové monstrum o výšce 30-ti patrového domu se potopilo do 
hloubky 1.300 m. 

- poprvé v historii se prezidentkou České akademie věd stala žena. Prezidentem republiky 
byla jmenována paní H. Illnerová. 

duben 
- aktivisté a ochránci životního prostředí z Rakouska začali bouřlivě protestovat proti 

zahájení provozu v atomové elektrárně Temelín. Protesty na hraničních přechodech se 
opakovaly několikrát v průběhu roku. 

- Nizozemsko, jako první evropská země povolila provádění eutanazie, po ní pak v říjnu 
povolila totéž Belgie 

- v Praze se uskutečnil světový festival spisovatelů. 
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květen 
- politické strany v ČR měnily své předsedy. V ČSSD se po M. Zemanovi stal předsedou 

V. Špidla. v KDU-ČSL byl po J. Kasalovi zvolen C. Svoboda a Unie svobody zvolila 
poprvé v historii parlamentních stran v ČR ženu, a to H. Marvanovou. 

- čeští hokejisté se stali již potřetí v řadě mistry světa 
- teprve až po dlouhých 56 letech byl k doživotí odsouzen nacistický dozorce z Terezína A. 

Maloth. 
červen 
- v Německu padlo rozhodnutí, že země už nebude stavět žádné bloky jaderných 

elektráren, ty stávající doslouží roku 2021 
- parlamentní volby v Bulharsku vyhrála populistická strana bývalého vládce země – cara 

Simeona II 
- v automobilce Škoda Auto ukončili výrobu oblíbeného modelu „Felicia“, jehož zde za 7 

let vyrobili 1,4 mil. kusů 
- mezinárodnímu soudnímu tribunálu v Haagu byl vydán kvůli obžalobě z genocidy bývalý 

jugoslávský prezident Miloševič 
- známá šikmá věž v italské Pise byla po 11 letech, kdy se ji podařilo „narovnat“, opět 

zpřístupněna pro veřejnost 
- v ČR byla prodána největší komerční banka (KB). Za 40 mld Kč ji získala francouzská 

SG. 
červenec 
- zvláštní a neobyčejný přírodní úkaz se udál v marockém městečku Melilla, kde teplota 

ovzduší napřed stoupla z 23°C na 41°C, pak klesla. Toto se pak ještě několikrát 
opakovalo v rozpětí jen několika hodin. 

srpen 
- bezpilotní letadlo typu Helios dosáhlo rekordní výšky letu. Nad havajskými ostrovy mu 

naměřili výšku 28.950m, přičemž jeho pohon zajišťovaly pouze sluneční baterie. 
S použitím tohoto letounu počítají vědci pro výzkumy planety Mars. 

- český atlet T. Dvořák dosáhl ji potřetí v řadě na titul mistra světa v desetiboji 
září 
- 11. září se zapsalo jako nejčernější den v novodobé historii USA. Čtyři unesená letadla 

byla teroristy organizovaně navedena za letu na předem vybrané cíle 3 amerických 
velkoměst. První dvě na budovy WTC v New Yorku, další pak do budovy sídla 
Pentagonu a čtvrté letadlo se zřítilo, když se pasažéři v letadle postavili na odpor svým 
únoscům. V troskách dvou mrakodrapů světového obchodního centra zanechalo své 
životy více jak 3 tisíce lidí. Tato událost, která byla řízena Usáma bin Ládinem z centra 
teroristické organizace s názvem „Al Kajdá“ v Afghánistánu, vyvolala řadu 
protiteroristických opatření na celém světě. Současně se také připravovala odvetná 
opatření k úplnému zlikvidování hnutí Taliban, které vyhlásilo USA a celému 
civilizovanému světu „svatou válku“ čili Džihád. Sotva odezněly letecké útoky, už je 
střídaly hrozby útoků s použitím chemických i biologických látek typu „antrax“ apod. 
Tyto akce hluboce zasáhly i do ekonomické situace v USA a v některých zemích západní 
Evropy. Lidé na celém světě se začali bát. 

- v ČR došlo k prodeji státních Radiokomunikací, které získaly zahraniční firmy Tele 
Danmark a německá Deutsche Bank za zhruba 7 mld. korun. 

říjen 
- v ČR se narodila již druhá čtyřčata v roce 2001. Místem narození obou čtyřčat bylo Brno. 
- Poslanecká sněmovna neschválila návrh zákona o registrovaném partnerství k uzavírání 

sňatků osob stejného pohlaví 
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- v Afghánistánu byly zahájeny vojenské operace k likvidaci hnutí Talibán vojenskou silou. 
USA začaly silnou leteckou ofenzívou. 

listopad 
- zpráva Evropské unie příznivě hodnotila postup a přípravu ČR ke vstupu do tohoto 

společenství 
- v americkém New Yorku se na vilové předměstí zřítilo dopravní letadlo Airbus 500. 

Zahynulo přes 260 lidí. Nebyl to ale útok teroristů, šlo o neštěstí. 
prosinec 
- do Afghánistánu byly nasazeny první mezinárodní jednotky mírových sil. Po amerických 

náletech byly sice jednotky Talibánu likvidovány, avšak vůdce se nepodařilo nalézt. 
- po šesti letech, kdy se české jednotky účastnily mírových operací sil SFOR v Bosně, byla 

zde jejich činnost ukončena. 
 
 
2002 
V tomto roce byla naše země pozvána do Evropské unie, i u nás se rozšířilo uskupení zemí 
NATO. V den voleb do poslanecké sněmovny, 15. června, prasklo srdce největšího českého 
zvonu ve věži katedrály sv. Víta na pražském hradě. Podle starých pověstí nevěstila taková 
událost nic dobrého. Však také v létě přišla do Čech veliká katastrofa v podobě povodní, které 
zasáhly jižní, střední, západní, severní Čechy a také Prahu. Byl to největší příval vody za 
posledních více jak 200 let. 
 
Přehled významných událostí v roce 2002  
leden 
- ve 12 státech evropské unie nahradilo EURO národní měny těchto zemí 
únor 
- probíhala zimní olympiáda v americkém Salt Lake City (úspěch akrobata Aleše Valenty a 

běžkařky Kateřiny Neumannové) 
- v nizozemském Haagu začal soud s bývalým jugoslávským prezidentem Miloševičem, 

jenž se zodpovídá za zločiny proti lidskosti a genocidu spáchané během války na Balkáně 
- do Kosova odletěl první společný česko-slovenský vojenský prapor KFOR 
- asi 226 českých vojáků z protichemické roty v Liberci odletělo na misi do dalekého 

Kuvajtu 
- Německo oficiálně vyzvalo ČR, aby odškodnilo sudetské Němce vyhnané po roce 1945 
- ministerstvo financí oznámilo, že zadlužení ČR dosáhlo rekordních 345 miliard korun 
- ve věku 101 let zemřela 30.3. britská Královna matka 
- Pákistán zasáhlo 2x zemětřesení, které nepřežilo na 2000 lidí 
- poslanci v poslanecké sněmovně jednoznačně odmítli zrušení Benešových dekretů o 

vyhnání sudetských Němců v roce 1945 
- v německém Erfurtu zastřelil vyloučený student gymnázia celkem 14 učitelů, 2 studentky 

a policistu 
- prezidentské volby ve Francii vyhrál J. Chirac, když porazil jen těsně krajního 

nacionalistu Le-Pena 
- NATO umožnilo Rusku, aby se podílelo na strategickém rozhodování této vojenské 

aliance 
- prezidenti USA a Ruska, G. Bush a V. Putin se dohodli na snížení jaderných raket na 1/3 
- ve Velké Británii oslavovali jubileum 50-ti let panování královny Alžběty II. v zemích 

Spojeného království 
- ve volbách do poslanecké sněmovny ČR zvítězila ČSSD, jejíhož předsedu V. Špidlu 

pověřil prezident V. Havel jednáním o sestavení vládního kabinetu 
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- v dražbě s dosud nejvyšší vyvolávací cenou v historii ČR získala rakouská OMV čerpací 
stanice Petra v celé republice za 354,9 mil. Kč 

červen 
- v parlamentních volbách zvítězila ČSSD (30,2% hlasů), Občanská demokratická strana 

(24,47% hlasů), svou pozici uhájili komunisté (18,51% hlasů), kteří tak získali nejvíce 
hlasů od roku 1989 

- Praha přivítala tibetského dalajlámu, nejvyššího duchovního i světského vůdce Tibetu, 
který přicestoval na pozvání prezidenta Havla 

- fotbalisté Brazílie se stali mistry světa v kopané. Finálové zápasy se konaly v Japonsku a 
v Jižní Koreji 

- ministr zahraničí ČR J. Kavan byl zvolen předsedou 57. Valného shromáždění OSN 
- předsedou vlády ČR se stal Vlad. Špidla a L. Zaorálek předsedou sněmovny (oba ČSSD) 
- týmem pražské Karlovy univerzity byly zveřejněny údaje, podle kterých se v 90-tých 

letech minulého století nejvíce prodloužila délka života lidem v českých zemích, a to ve 
srovnání s ostatními zeměmi v Evropě 

- prezident Václav Havel jmenoval novou koaliční vládu složenou ze členů ČSSD, lidovců 
a Unie svobody 

- na historicky první návštěvu ČR přijel do Prahy japonský císař Akihito s doprovodem 
srpen 
- Českou republiku zasáhly ničivé povodně, které si vyžádaly 17 obětí lidských životů a 

napáchaly celkové škody na majetku ve výši přesahující 73 miliardy korun. Velké a 
ničivé záplavy postihly i mnohé další evropské a asijské země. V Čechách je povodeň 
označována za pětisetletou a k nejvíce postiženým oblastem patřily města a obce v jižních 
a severních Čechách podél Vltavy a Labe a pak hl. město Praha 

září 
- vláda ČR musela čelit hrozící vládní krizi, způsobené hlasováním členů Unie svobody 

v poslanecké sněmovně 
- parlamentní volby na Slovensku vyhrálo Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS) a ve 

stejné době v Německu zvítězila vládní strana SPD 
- po 50 letech stálého vysílání se odmlčelo české vysílání rozhlasové stanice Radio 

Svobodná Evropa 
- došlo k dosud největšímu bankovnímu loupežnému přepadení v historii ČR. Sumu 150 

mil. korun uloupili v praze tři muži z vozu přepravující peníze z pobočky Citibank 
říjen 
- Nobelova cena za mír byla udělena bývalému americkému prezidentovi Jimmy Carterovi 
- po letech se změnila modlitba růžence. Papež Jan Pavel II. k ní přidal nový text. 
- v Moskvě došlo ke krvavému incidentu, kdy v divadle muselo zasahovat policejní 

komando proti čečenským teroristům. Při akci bylo zabito 120 rukojmích (návštěvníků 
divadla) a všichni Čečenci, kteří divadlo přepadli. 

- sicilská sopka Etna obnovila svoji činnost a v jižní Itálii došlo ke zemětřesení – zahynulo 
26 dětí ve škole 

listopad 
- v senátních a komunálních volbách triumfovali nezávislí kandidáti a kandidáti za ODS 

(Občanskou demokratickou stranu). Volby do třetiny křesel v Senátu vyhrála ODS. 
- NATO se na svém summitu v Praze rozhodla k přijetí 7 postkomunistických zemí do této 

vojenské aliance. Při zasedání byla Praha skoro vylidněná a došlo pouze k několika 
demonstracím většinou skupin anarchistů, kteří se sjeli z některých zemí Evropy. 

- v Nigérii vypukly kvůli konání přehlídky Miss World obrovské nepokoje, které si 
vyžádaly i lidské životy (215 lidí zabito). Přehlídka byla urychleně přemístěna do 
Londýna. 
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- při předčasných volbách v sousedním Rakousku zvítězili tamní lidovci a kancléř Schussel 
- ve srovnání s rokem 2000 zemřelo přímo na přechodech pro chodce 5x více lidí. Došlo i 

ke smrti dítěte, kterou na přechodu zavinil sám policista. 
prosinec 
- americká a britská letadla bombardovala jižní Írák 
- ČR podala žalobu na japonskou banku Nomura, a to kvůli ztrátám Investiční a Poštovní 

banky, kterou Nomura vlastnila. Ztráty byly vyčísleny na 263 miliardy korun 
- předseda největší opoziční strany v ČR ODS Václav Klaus odešel po 12 letech výkonu 

funkce z této strany. Novým předsedou ODS se stal Mirek Topolánek. 
- v Praze demonstrovalo na 10 tisíc českých zemědělců za dotace z Evropské unie 
- USA pohrozily Íráku atomovou bombou, pokud použije zbraně hromadného ničení. 
 
 

Kapitola č. 5 -  POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT OBCE 
 
A) ORGANIZAČNÍ  STRUKTURA 
2.3.1994 proběhlo v kulturním domě v Olbramicích ustavující zasedání 15-tičlenného 

obecního zastupitelstva. Starostou byl zvolen p. František Vaněk, jeho zástupcem p. 
Drahoslav Kučera, do funkce člena obecní rady p. Jiří Teichmann, Milena Kochaníčková a 
Štefan Strašík. Dalšími členy OZ byli: Arnošt Fritsch, Pavel Hurník, Emil Lubojacký, Lumír 
Martiník, Marie Mohylová, Jaroslav Murín, Petr Nohel, Oldřich Schubert, Jaroslav Šablatura,  
Marie Teichmannová. 

 
Vlastní práce na novém obecním úřadě, který se usídlil v přízemí kulturního domu, kde 

byly tři místnosti původně zřízené jako klubovna a provozovna kadeřnictví, začala v březnu 
1994. Byly zaměstnány dvě pracovnice – Lenka Ješková a Regína Vřeská, obě na zkrácený 
úvazek, ale práce bylo tolik, že se velmi často úřadovalo až do noci, případně na silnici nebo 
doma. Neexistovala žádná školení a všechny potřebné informace se musely pracně získávat – 
nebyla žádná metodika a z počátku ani žádná pomoc okresního úřadu. Byl založen účet a 
zřízeno IČO. Z klimkovického úřadu jsme dostali dvě skříně na doklady, skříň vitrinovou, 
psací stolek pod psací stroj, který nám darovalo družstvo Slezan Klimkovice, dva starší psací 
stoly a telefon s faxem. Postupně nám byla předávána dokumentace týkající se obce – data 
pro registr evidence obyvatel, inventurní a inventarizační soupisy, některé spisové 
dokumentace týkající se staveb v Olbramicích – vůbec stavební dokumentace byla 
v katastrofálním stavu; personální, sociální, dopravní a hřbitovní agenda a měl být do 3 
měsíců předán majetek. Z těchto tří měsíců byla záležitost téměř celého desetiletí – poslední 
parcely by měly být předány v roce 2004, i když převedení majetku bylo z největší části 
ukončeno v roce 2001 a to hlavně zásluhou pana Ladislava Bárty ze Vřesiny, který dohledával 
a připravoval soupis majetku a klimkovického starosty Ing. P. Malíka, který se konečně 
snažil, na rozdíl od svých předchůdců, s touto problematikou vypořádat. 

 
 
B) JEDNÁNÍ  ZASTUPITELSTVA 
1994 
Na 2. zasedání OZ 11.3.1994 byly schváleny první vyhlášky, které byly nutné – Vyhláška 

o příspěvku neinvestičních nákladů do Mateřské školy, vyhláška pro výpočet koeficientu 
daně, vyhláška o poplatku ze psů, vyhláška o poplatku za odvoz odpadu. Byl schválen 
rozpočet. 
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A začal se točit kolotoč každodenní práce. Pětičlenná rada se scházela přibližně co tři 
týdny, byla jmenována finanční a kontrolní komise, nová knihovnice, kdy p. Ludmilu 
Svobodovou vystřídala L. Ješková. 31.5.1994 byl schválen vstup do zájmového sdružení 
PLYN-EKO; obec vstoupila do soudního sporu týkajícího se bývalé pošty, o kterou jako o 
dědictví požádal p. F.Stieber, občan Spolkové republiky Německo; kotelna a možné úpravy 
ve škole, požární ochrana v obci. Okresnímu úřadu byla zaslána žádost o darování, 
příp.odkoupení místního pohostinství; a spousta „obyčejných“ problémů občanů – úprava 
cest, evidence obyvatel, kácení stromů, ať už povolené nebo ne, sociální dávky a úlevy, 
odpady a černé skládky, pobíhání psů a množství dalších, např. se začaly také rozbíhat 
restituce. 

 
Na 3. zasedání OZ 23.6. se kromě jiného probíraly výsledky hlasování občanů pro 

případnou plynofikaci obce, kdy z hlasů došlých na úřad bylo 50 pro plyn, 38 pro elektřinu. 
 
Na 4. zasedání 11.8. byla např. schválena vyhláška o zachování klidu, zejména nočního, 

schválení 15-tičlenného obecního zastupitelstva pro příští volební období.  
 
Na 5. zasedání 27.10. se začalo mluvit o koupi počítače, byla schválena koupě 

pohostinství v ceně 100.000,--Kč, úprava množství kandidátů pro příští volební období z 15 
na 9 a začaly se připravovat první samostatné volby, které proběhly ve dnech   18.-
19.11.1994. 

 
Obecní zastupitelstvo pro následující čtyřleté období bylo zvoleno ve složení – Jan Černý, 

Lumír Martiník, Jaroslav Murín, Petr Nohel, Oldřich Schubert, Jiří Teichmann, Irena 
Vlachová. Ustavující zasedání konané dne 1.12.1994 schválilo do funkce starosty p. Františka 
Vaňka a jako jeho zástupce p. Štefana Strašíka. Zde byly také domluveny pracovní porady, 
které se konaly přibližně co tři týdny. Pan starosta pracoval dále jako mistr ve VŽKG Ostrava, 
pan zástupce jako lesař u Státních lesů Šenov, a své funkce vykonávali jako neuvolnění, po 
pracovní době. 

 
Následuje výčet jednotlivých zasedání zastupitelstva obce s uvedením nejdůležitějších 

bodů, které se projednávaly. Výběr jsem provedla dle svého uvážení, podrobnější a 
přehlednějí informace jsou samozřejmě archivovány v jednotlivých usneseních a zápisech. 

 
1995 
* 1. zasedání 20.1.1995 - byly ustanoveny následující komise: kontrolní – předseda P. 

Nohel, finanční – J. Teichmann, životního prostředí – J. Černý, výstavby – J. Murín, kulturní 
– I. Vlachová. Byly schváleny služební cesty vlastními osobními automobily, koupě počítače, 
odměna členům obecního zastupitelstva. Na tomto zasedání již p. starosta také podával zprávu 
o zamýšlené výstavbě dálnice Bílovec-Ostrava. 

 
* 2. zasedání 23.3. - v sobě zahrnovalo schválení jednacího řádu OZ, úpravu vyhlášky O 

změně způsobu placení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ, Hřbitovní 
řád, vyhlášku o Úhradě za užívací právo k pohřbívacímu místu, přehled hospodaření za rok 
1994 a rozpočet obce na rok 1995. 

 
* 3. zasedání 15.6. - kromě jiného bylo schváleno zaplacení projektové dokumentace 

plynovodu Tísecko, likvidační komise a její předseda Š. Strašík, zakoupení 2 sekaček. 
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* 4. zasedání 7.9. - na kterém byl schválen organizační řád OÚ, dohoda o limitu počtu do 
25 dětí v MŠ, a na vědomí byl vzat např. záměr ZD Slezan Klimkovice o zlepšení životního 
prostředí okolo vepřína, úprava cesty na Kamenci, nedokončená úprava cesty k bývalé 
skládce. 

 
* 5. zasedání 30.11. - bylo schváleno zařazení školních zařízení obce do celostátní sítě 

škol, odkoupení pozemku pro stavbu plynové výměníkové tlakové stanice. Nebylo schváleno 
např. odkoupení jedné poloviny nemovitosti od p. Stiebera, kdy ohledně vypořádání 
spoluvlastnického podílu bylo nutné počkat na rozhodnutí soudu.  

 
1996 
* 6. zasedání 14.3.1996 – schváleno čerpání rozpočtu za rok 1995, rozpočet na rok 1996 

v příjmech i ve výdajích vyrovnaný ve výši 2.383.100,--Kč, zakoupení hasičského auta – 
cisterny 706 od ZD Slezan Klimkovice v ceně 36.600,--Kč, inventarizace majetku obce. 

 
* 7. zasedání 27.6.1996 – schválilo zprávu o kontrole hospodaření obce, harmonogram 

periodické inventarizace majetku obce, harmonogram vyřazení majetku obce, úpravu 
nájemného v KD, nájem venkovních stolů a lavic, uložilo dořešení nájemních vztahů mezi 
obecním úřadem a nájemcem hospody, podání podnětu na prošetření zápachu z vepřína. 

 
* 8. zasedání 19.9. – uložilo posouzení požárního nebezpečí v budově školy včetně oprav 

a úprav, posoudilo stav přípravy výstavby plynovodu, vzalo na vědomí návrh na zájezd do 
Německa a uzavření družby s městem Steinsfurt, schválilo úpravu rozpočtu, dohodu o limitu 
do 25 dětí v MŠ a úpravu obecně závazné vyhlášky č. 3/94 o placení neinvestičních nákladů 
v MŠ. 

 
* 9. zasedání 12.12. – vzalo na vědomí stav příprav plynofikace obce, návrh na dopravní 

spojení MHD Ostrava – Bílovec, přípravu opravy cesty na Kamenci. 
 
1997 
* 10. zasedání 6.3.1997 – schválilo zpracování územních a hospodářských zásad ÚP obce, 

přehled hospodaření za rok 1996, vyrovnaný rozpočet na rok 1997 v příjmech i ve výdajích ve 
výši 2.919.100,--Kč, prodej obecních pozemků občanům – Kovaříkovi, Bílkovi, Fešarovi. 

 
* 11. zasedání 25.4. – byl schválen úvěr na provedení plošné plynofikace obce ve výši 2 

mil. Kč, ručení rozpočtem obce, ručení nemovitostmi, které jsou ve vlastnictví obce, 
předběžný šestiletý splátkový kalendář. 

 
* 12. zasedání 30.7. – schválilo přezkoumání hospodaření obce za rok 1996, návrh 

smlouvy s firmou ALVA TRADE s.r.o., vzalo na vědomí stav plynofikace, zrušilo schválený 
úvěr na provedení plošné plynofikace ve výši 2 mil. Kč od České spořitelny. 

 
* 13. zasedání 22.10. – odložilo projekt plynofikace částí Janovice a Kamenec, vzalo na 

vědomí vpuštění plynu, označení Oderského přírodního parku, návrh na zřízení kanalizační 
přípojky na Josefovice. 

 
* 14. zasedání 18.12. – schválilo ceny za pravidelný svoz TDO a mandátní smlouvu pro 

firmu OZO Ostrava, přihlášení k programu obnovy vesnice, zplnomocnilo starostu k jednání o 
převodu plynárenských a energetických akcií. 
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1998 
* 15. zasedání 11.3.1998 – schválilo přehled hospodaření obce za rok 1997, rozpočet na 

rok 1998 ve výši 2.327.700,--Kč ve výdajích a 1.949.600,--Kč v příjmech, obecně závaznou 
vyhlášku o hospodaření obce s komunálními odpady, prodej pozemku obce plynárnám, 
převod vodovodu o délce 130m na SmVaK Ostrava, nájemní smlouvu mezi obcí a manželi 
Fešarovými (v rámci causy Stieber), přijetí úvěru ve výši 1,5 mil. Kč od České spořitelny na 
dobu 6 let, ručení nemovitostmi a rozpočtem obce. 

 
* 16. zasedání 7.4. – schválilo prodej akcií SMP v počtu 147 kusů a SME v počtu 277 

kusů, pověřilo p. starostu k uzavření správy portfolia ve společnosti AKRO Capital a.s. – 
cenných papírů. 

 
* 17. zasedání 2.7. – schválilo přezkoumání hospodaření obce za rok 1997, místní 

program obnovy vesnice, dodatek obecně závazné vyhlášky o hospodaření s komunálními 
odpady, obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provozování výherního hracího 
přístroje. 

 
* 18. zasedání 10.8. – byl schválen počet členů obecního zastupitelstva pro příští volební 

období v počtu 9 členů, obecně závazná vyhláška o místních poplatcích. 
 
* 19. zasedání 19.10. – bylo schváleno souborné stanovisko konceptu ÚP obce, OZ vzalo 

na vědomí informace o vyměření místní komunikace č. 1062, vzalo na vědomí přehled úhrad 
za škody způsobené vytopením KD. 

 
V komunálních volbách, které proběhly ve dnech 13. a 14.11.1998 byli zvoleni tito noví 

představitelé obce: Arnošt Fritsch st., Ing. Pavel Hurník, Ladislav Langer, Lumír Martiník, 
Jaroslav Murín, Štefan Strašík, Jiří Teichmann, František Vaněk a Irena Vlachová. Na 
ustavujícím zasedání byl starostou znovu zvolen František Vaněk a do funkce zástupce 
starosty Štefan Strašík. 

 
* 1. zasedání 28.12.1998 – bylo schváleno rozpočtové provizorium na 1.-4 měsíc roku 

1999, harmonogram invantarizace majetku obce, ustanoveny komise – kontrolní a ŽP 
s předsedou Lumírem Martiníkem, - finanční s předsedou Jiřím Teichmannem, - stavební 
s předsedou Ing. Pavlem Hurníkem, schváleny odměny za výkon funkcí. 

 
1999 
* 2. zasedání 24.3.1999 – schváleno rozpočtové provizorium na rok 1999, (dlouho trvalo 

než byl schválen rozpočet státní), závěrečný protokol inventarizační komise o stavu majetku 
obce, předání vymáhání nájemného domu č. 117 JUDr. Jahnové, vzalo na vědomí změny 
doručování poštovních zásilek u České pošty a.s., informace o řešení sporu o úhradě školného 
mezi Klimkovicemi a obcí, informace o prodeji akcií. 

 
* 3. zasedání 23.6. – schválen rozpočet, kde příjmy činily 2.462.400,-- výdaje 2.270.400 + 

splátka úvěru ve výši 192.000,--Kč, schváleno hospodaření obce, plynofikace KD, stavební 
úpravy ve škole. 

 
* 4. zasedání 22.9. – bylo uloženo jednání ohledně výsadby kolem vepřína, aby se 

zabránilo šíření zápachu, starosta všechny seznámil  o probíhajícím soudu s manželi 
Fešarovými a městem Klimkovice. 
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* 5. zasedání 2.12. – schválen prodej akcií SmVak, složení havarijní a povodňové komise, 
dokončení prací na odvodnění kostela, i když budou překročeny finanční prostředky, bere na 
vědomí vyhlášení ankety k územnímu plánu mezi občany. 

 
2000 
* 6. zasedání 19.1.2000 – schváleno rozpočtové provizorium na rok 2000, prodej 

podílových vodárenských listů, schválen konkurz na místo ředitelky ZŠ. 
 
* 7. zasedání 3.5. - schváleno hospodaření obce, rozpočet na rok 2000 v příjmech a ve 

výdajích v celkové výši vždy 2.759.700,--Kč, prodej rodinného domu č.p. 117 (viz podrobněji 
dále causa Stieber), rekonstrukci kanceláří OÚ, úpravu vstupu KD a plynofikaci přízemí KD, 
způsob úhrady za odvoz komunálního odpadu. Vzalo na vědomí zprávu o přezkoumání 
hospodaření obce vypracovanou pracovníky kontrolní skupiny Okresního úřadu, vyhlášení 
konkurzu na místo ředitelky ZŠ. 

 
* 8. zasedání 17.8. – schválilo první úpravu rozpočtu, žádost o zřízení školní družiny při 

ZŠ od 27.9.2000, neschválilo zadání zpracování obecního symbolu a znaku, doporučilo 
odložení vypracování nových regulativů územního plánu obce na příští rok. 

 
* 9. zasedání 22.11. – zrušilo komisi finanční a komisi kontrolní, schválilo návrh druhé 

fáze reformy územní veřejné správy, druhou úpravu rozpočtu, převod finančních prostředků 
na obnovu kulturní památky, zřídilo dle z.č. 128/2000 Sb. výbor finanční a kontrolní včetně 
členů, schválilo výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce, vzalo na vědomí 
výsledky voleb v obci do ostravského krajského zastupitelstva. 

 
* 10. zasedání 18.12. – schválen rozpočet na rok 2001 v příjmech a ve výdajích v celkové 

výši 2.648.900,--Kč, neschválen příspěvek na vybavení Nemocnice v Bílovci. 
 

V roce 2000 byla opravena část komunikace v Janovicích – do základů zpevněn podklad 
cesty, protože pouze povrchová úprava by byla zbytečná. Byly provedeny drobné stavební 
úpravy ve škole. Významná byla rekonstrukce kulturního domu a obecního úřadu. Začala 
obnova telefonní sítě firmy Telecom a.s.  

 
2001 
* 11. zasedání 20.2.2001 – schválilo přehled hospodaření za rok 2000, poplatky za svoz 

odpadů, jednací řád výborů. Uložilo kontrolnímu výboru provést kontrolu pohostinství. 
 
* 12. zasedání 21.3. – schválilo smlouvu a stanovy vytvořeného dobrovolného svazku 

obcí s názvem „Sdružení obcí Bílovecka“, souhlasilo se zařazením pod správní obvod 
pověřené obce II (Bílovec) a III (Ostrava). 

 
* 13. zasedání 7.5. – schvaluje vytvoření obecních symbolů, názvy ulic v obci. 
 
* 14. zasedání 27.6. – schvaluje uzavření smlouvy o převodu cenných papírů. 
 
* 15. zasedání 27.8. – schvaluje obecní symboly dle návrhu J. Tejkala, posunutí platnosti 

názvů ulic, bere na vědomí uzavření smlouvy s novým nájemcem pohostinství D. 
Gerzaničem. 
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* 16. zasedání 22.10. – schvaluje Základní školu a Mateřskou školu organizačními 
složkami obce a jejich zřizovací listiny, bere na vědomí zprávu o stavu knihovny, kde se 
zřítily regály a nyní probíhá revize, navrhuje zabudování zrcadla pro zlepšení dopravní situace 
při výjezdu z Olbramic na Klimkovice. 

 
* 17. zasedání 20.12. – schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích, o 

nakládání s komunálním odpadem, ceník za svoz TDO. 
 
2002 
* 18. zasedání 25.2.2002 – schvaluje přehled hospodaření za rok 2001, spisový a skartační 

řád, účetní směrnice. 
 
* 19. zasedání 16.5. – schvaluje rozpočet na rok 2002 v příjmech i ve výdajích ve výši 

vždy 3.269.700,--Kč, závěrečný účet obce za rok 2001 s výrokem bez výhrad, závěrečný 
protokol o stavu majetku obce, odměny členů ZO, obecně závaznou vyhlášku o místních 
poplatcích, bere na vědomí zprávu o rozhodnutí o udělení znaku a praporu. 

 
* 20. zasedání 15.7. – schvaluje závěrečný účet mikroregionu Bílovecko, řád veřejného 

pohřebiště a stanovuje jeho účinnost, pověřuje pracovnici k uzavírání smluv o nájmu 
hrobových míst. 

 
* 21. zasedání 31.7. – schvaluje opravy místních komunikací, neschvaluje 15-ti členné 

zastupitelstvo obce pro příští volební období. 
 
* 22. zasedání 17.9. – schvaluje sloučení Mateřské školy do Základní školy jako jedné 

příspěvkové organizace, potvrzuje její současnou ředitelku Mgr Sylvu Hruškovou ve funkci a 
odvolává současnou ředitelku MŠ Zlatuši Peterkovou a zároveň MŠ i ZŠ ruší jako organizační 
složky obce, schvaluje místní knihovnu jako organizační složku, její statut, přiřazení adres 
domů k jednotlivým ulicím. 

 
* 23. zasedání 8.10. – schvaluje návrh územního plánu, obecně závaznou vyhlášku, kterou 

se vyhlašuje ÚP, ceny hřbitovních služeb platné od 1.1.2003, bere na vědomí přidělení dotace 
na opravu místních komunikací z Programu obnovy venkova. 

 
Ve dnech 1. a 2. 11.2002 probíhaly komunální volby. Členy zastupitelstva obce se stali 

tito občané: (dle abecedy) Arnošt Czepka, Drahomíra Fojtová, Arnošt Fritsch, Ing. Jaromír 
Horsinka, Ing. Pavel Hurník, Ladislav Langer, Lumír Martiník, Štefan Strašík a František 
Vaněk. Na ustavujícím zasedání dne 18.11.2002 byla starostkou zvolena Drahomíra Fojtová, 
místostarostou Štefan Strašík. 

 
Do konce roku proběhla dvě zasedání ZO: 
* 1. zasedání 10.12. – schválilo čerpání rozpočtu a harmonogram inventarizace majetku 

obce, finanční příspěvek na opravu střechy kostela ve výši 50.000,--Kč, byl zřízen výbor 
finanční s předsedou J. Horsinkou, kontrolní s předsedou L. Martiníkem, a doplněny členy, 
stanovilo výši odměn zastupitelům, vzalo na vědomí výsledky jednání s p. Buroňovou 
(podrobněji rozepsáno níže). 

 
* 2. zasedání 30.12. – schválilo rozpočtové provizorium na rok 2003, zásahovou jednotku 

sboru dobrovolných hasičů, bere na vědomí informaci o počtu a vzhledu uličních cedulí. 
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C) HOSPODAŘENÍ OBCE 
 

1994 
 
Výdaje:  
 
Domovní odpad 190.843,40 
Doprava – dotace 130.800,-- 
- oprava komunikace 113.422,-- 
Mateřská škola   85.840,51 
Základní škola   92.184,95 
Školní jídelna   99.061,57 
Kultura – knihovna     5.727,-- 
- Oprava kříže     5.324,-- 
Požární ochrana   12.800,70 
Správa 654.160,70 
Sociální dávky     9.000,-- 
Místní hospodářství   49.312,20 
TJ Sokol   10.000,-- 
 
Skutečnost celkem: 1.458.477,03 
 
Příjmy:  
 
Poplatek za kontejnery   25.367,-- 
mateřská škola – školkovné   17.622,70 
základní škola     2.500,-- 
školní jídelna   79.485,40 
nájem sálu KD   19.095,61                
poplatek za knihy – knihovna        195,-- 
MěÚ Klimkovice   41.495,20 
nájem – pošta, tel. ústředna     4.724,-- 
daň ze závislé činnosti 442.586,-- 
daň z příjmů fyz. osob   37.055,-- 
daň z nemovitosti 280.274,63 
hrací automaty a poplatky   30.798,20 
úroky z bankovních účtů   10.574,40 
za množení tiskopisů        137,-- 
- poplatky ze psů      7.375,-- 
poplatky z nájmů veř. prostranství        900,-- 
dotace z okresu 574.200,-- 
dotace za volby 1994   10.962,50 
dotace do dopravy 244.200,-- 
dotace za žáky   44.520,-- 
dotace – sociální dávky     6.600,-- 
 
Skutečnost celkem: 1.791.627,64 
zůstatek: 333.150,61 
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1995 
 
Výdaje:  
 
Komunální odpad   25.905,70 
Mateřská škola   62.978,30 
Základní škola   55.971,70 
Školní jídelna 189.284,08 
Kultura – knihovna     6.589,90 
Požární ochrana   20.003,30 
Správa 727.167,90 
Sociální dávky     4.356,-- 
Místní hospodářství –   
TJ Sokol     8.441,10 
Veřejné osvětlení   69.284,-- 
Hřbitov     1.792,10 
Investice – sekačky   28.343,80 
Čištění a údržba cest     3.104,-- 
prostředky na depozita     8.303,-- 
Skutečnost celkem: 1.211.524,88 
 
Příjmy:   
 
mateřská škola – školkovné     3.291,60 
školní jídelna   88.388,40 
nájem sálu KD   18.518,50                
poplatek za knihy – knihovna        335,-- 
nájem majetku OÚ     1.470,-- 
nájem – pošta, tel. ústředna     4.724,-- 
hřbitovní poplatky   56.511,-- 
daň z příjmů právn. osob     1.680,-- 
daň ze závislé činnosti 656.305,-- 
daň z příjmů fyz. osob 188.305,-- 
daň z nemovitosti 117.415,-- 
hrací automaty a poplatky   38.260,-- 
úroky z bankovních účtů   19.529,30 
nahodilé příjmy - za množení tiskopisů 114.182,90 
poplatky ze psů     7.915,-- 
poplatky z nájmů veř. prostranství        320,-- 
poplatky z prodeje     2.540,-- 
poplatky z alkoholických nápojů     1.070,-- 
pokuty        200,-- 
dotace z okresu 444.100,-- 
dotace z FRR   50.300,-- 
dotace PLYN-EKO -30.000,-- 
dotace za žáky -55.474,24 
Zůstatek z roku 1994 – 333.150,61 
Skutečnost celkem: 2.063.037,07 
zůstatek: 851.512,19 
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1996 
Výdaje:  
Komunální odpad   12.101,85 
Mateřská škola 121.199,40 
Základní škola   73.536,30 
Školní jídelna 215.135,20 
KD + kultura   31.717,50 
– knihovna     6.959,30 
Požární ochrana   30.355,90 
Správa 633.405,66 
Volby   29.265,-- 
Sociální dávky     9.298,-- 
Místní hospodářství –   
TJ Sokol   16.848,20 
Veřejné osvětlení   65.192,60 
Hřbitov     7.732,90 
Místní hosp. - údržba   27.407,00 
Čištění a údržba cest   18.555,-- 
Územní plán - projekt   91.548,90 
Dotace – kostel Olbramice   15.000,-- 
Výdaje celkem: 1.405.258,71 
 
Příjmy:   
mateřská škola – školkovné     5.450,10 
školní jídelna - stravné 142.077,90 
nájem sálu KD   14.752,--              
poplatek za knihy – knihovna        299,-- 
Množení tiskopisů     4.568,-- 
nájem – pošta, tel. ústředna     4.724,-- 
hřbitovní poplatky  
daň z příjmů právn. osob 597.204,-- 
daň ze závislé činnosti 347.297,-- 
daň z příjmů fyz. osob   60.109,-- 
daň z nemovitosti 302.479,-- 
správní poplatky     2.010,-- 
úroky z bankovních účtů  17.378,10 
nahodilé příjmy   25.269,90 
poplatky ze psů     8.925,-- 
poplatky z nájmů veř. prostranství        810,-- 
prodej majetku obce      5.000,-- 
pokuty         200,-- 
dislokační poplatky      3.800,-- 
dotace z okresu 249.800,-- 
dotace volby    22.000,-- 
dotace PLYN-EKO -160.000,-- 
dotace za žáky     -2.785,-- 
Zůstatek z roku 1995 – 855.868,19 
Skutečnost celkem: 2.507.036,19 
Přebytek roku 1996: 1.101.777,48 
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1997 
 
Výdaje:  
 
Údržba silnic     8.462,-- 
Mateřská škola   38.492,65 
Základní škola 179.172,20 
Školní jídelna 149.996,35 
Kultura – knihovna     5.328,40 
 - kulturní dům   86.135,90 
 - dotace církvím   15.000,-- 
 - hospoda - oprava   17.380,-- 
 - plynofikace hospody   59.556,50 
TJ Sokol   12.013,60 
Veřejné osvětlení   38.549,-- 
Pohřebnictví      5.295,70 
Výstavba inž. sítí - plynovod 770.000,-- 
Odvoz komunálních odpadů     5.510,60 
Péče o vzhled obce   45.149,10 
Sociální dávky     7.000,-- 
Požární ochrana   21.018,50 
Činnost místní správy 635.519,35 
Causa Stieber 387.480,-- 
 
Skutečnost celkem: 2.487.059,85 
 
Příjmy:   
 
daň z fyz. osob ze závislé činnosti 357.128,-- 
daň z fyz. osob ze SVČ 121.120,-- 
daň z příjmů právn. osob  524.338,--               
správní poplatky     3.430,-- 
poplatek za znečištění ovzduší     1.000,-- 
odvody za odnětí zem. půdy   21.776,-- 
poplatky ze psů      9.800,-- 
poplatek za veř. prostranství     1.560,-- 
daň z nemovitosti 247.484,-- 
dotace ze SR od OkÚ 113.300,-- 
školkovné   18.800,-- 
ostatní příjmy ze ZŠ  
stravné ŠJ 126.344,50 
poplatky knihovna        300,-- 
pronájem KD   25.497,-- 
nájem hostince   23.000,-- 
nájem nebyt. prostor     4.724,-- 
poplatky - hřbitov  
množení tiskopisů     1.455,-- 
pronájem movitých věcí     1.040,-- 
příjmy z úroků   90.663,63 
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vyrovnání fin. vypořádání OkÚ   13.163,-- 
přijaté pojistné náhrady   44.614,-- 
ostatní pojistné náhrady     3.666,-- 
příjmy z prodeje nemovitostí     9.230,-- 
Rezerva z roku 1996 =1.101.777,48 
Skutečnost celkem: 2.865.210,61 
zůstatek: 765.630,76 
 
 

1998 
 
Příjmy:   
 
- Daňové příjmy  
daň z příjmů ze závislé činnosti   468.865,-- 
daň z příjmů fyz. osob      66.866,-- 
daň z příjmů právn. osob    611.756,--                
správní poplatky     28.160,-- 
odvody za odnětí zem. půdy ze zem. půd. fondu     11.868,-- 
poplatky ze psů     10.000,-- 
poplatek za užívání veř. prostranství       1.160,-- 
ostatní daně a poplatky z vybraných činností       6.000,-- 
daň z nemovitosti   116.237,-- 
CELKEM 1.664.852,-- 
- Nedaňové příjmy – příjmy z vlastní činnosti  
školné MŠ     18.300,-- 
stravné ŠJ   154.677,50 
knihovna           545,-- 
příjmy z pronájmu KD      17.061,-- 
příjmy z pronájmu pohostinství      26.000,-- 
příjmy z pronájmu bytové. hospodářství         4.724,-- 
hřbitovní poplatky         2.215,-- 
přijaté příspěvky na investice      73.500,-- 
příjmy z poskytování služeb a výrobků    118.835,-- 
- Kapitálové příjmy  
příjmy z poskytování služeb a výrobků        1.454,-- 
příjmy z pronájmu movitých věcí           360,-- 
příjmy z podílu na zisku      28.212,50 
přijaté pojistné náhrady      25.541,-- 
příjmy z prodeje pozemků      13.775,-- 
příjmy z prodeje ostatního HIM        2.000,-- 
příjmy z úroků      22.424,28 
příjmy z fin. vypořádání mezi OkÚ        8.112,17 
- Přijaté dotace  
Neinvestiční přijaté dotace od OkÚ     343.940,-- 
 
CELKEM P ŘÍJMY:                                             = 2.182.588,45 
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Výdaje:  
 
 
Silnice     33.644,80 
Provoz veřejné silniční dopravy       2.914,-- 
Mateřská škola     51.953,42 
Základní škola   132.859,25 
Školní jídelna   161.741,25 
Knihovna       6.340,20 
Záležitosti kultury     59.587,90 
Zachování a obnova kulturních památek     15.000,-- 
Záležitosti sdělovacích prostředků     13.963,-- 
Zájmová činnost v kultuře       6.982,90 
Tělovýchovná činnost       8.000,-- 
Veřejné osvětlení   193.758,40 
Pohřebnictví           552,30 
Výstavba a údržba místních inž. sítí  2.136.646,40 
Územní plánování    154.144,50 
Změny technologie vytápění      24.733,80 
Sběr a svoz komunálních odpadů    105.959,80 
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň     26.341,80 
Dávky zdravotně postiženým občanům     10.000,-- 
Protipožární ochrana     31.279,30 
Místní zastupitelské orgány   156.052,-- 
Volby do Parlamentu ČR     57.706,30 
Činnost místní správy   446.717,25 
 
CELKEM  VÝDAJE:                              3.836.878,57 
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2000 

 
 
 
 
 



33 

2001 
 

Přehled hospodaření obce  za rok 2001  
Název Plán v  K č Skutečnost v K č 

Příjmy    

Daňové příjmy            2 909 200,00              2 828 544,90    

Nedaňové příjmy               448 600,00                 466 918,96    

Kapitálové příjmy                 57 000,00                   57 538,00    

Příjaté dotace               129 499,00                 129 499,00    

Příjmy celkem         3 544 299,00           3 482 500,86    

   
Výdaje   

Hostinec                    6 000,00                      5 888,70    

Odvádění a čištění odp.vod - příkopa na Josefovice                  10 000,00                      5 691,00    

Dopravní územní obslužnost obce                 50 000,00                   50 292,00    

Zimní údržba cest                  10 000,00     

Rekonstrukce cesty               605 500,00     

Školství - náklady jiným školám                 95 000,00                   95 323,00    

Školství - ZŠ budova, provoz               264 700,00                 245 669,20    

Mateřská škola                 52 600,00                   55 723,70    

Školní družina                 10 200,00                   11 614,20    

Školní jídelna               160 000,00                 170 852,40    

Knihovna                   8 500,00                     6 651,40    

Kultura  KD               133 000,00                 124 694,50    

Plynofikace budovy KD a hasičárny               100 000,00                   95 600,00    

Obnova a rekonstrukce kulturních památek - kostel                 50 000,00                   50 000,00    

Záležitost sdělovacích prostředků- Zpravodaj                   3 000,00                     3 135,40    

Tělovýchovná činnost - TJ Sokol                 23 000,00                   24 039,40    

Využití volného času dětí a mládeže - oprava kluziště                 35 000,00                   32 079,70    

Zájmová činnost dětí a mládeže-informační centrum                 82 500,00                   82 772,80    

Veřejné osvětlení                 85 000,00                   96 205,70    

Pohřebnictví                   1 000,00                        812,30    

Plynofikace osady Kamenec               200 000,00                 200 000,00    

Plynofikace úroky z úvěru               100 000,00                   85 121,90    

Sběr a svoz kom. odpadu               168 000,00                 163 613,20    

Péče o vzhled obce                 85 000,00                   89 360,80    

Sociální dávky                   6 000,00                   11 000,00    

Klub důchodců , jubilanti                 17 000,00                   11 658,30    

Požární ochrana                 55 000,00                   54 077,20    
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Místní zastupitelské orgány               234 000,00                 233 237,70    

Činnost místní správy               685 899,00                 714 923,80    

Sčítání lidu a bytů                   1 400,00                   1 400,00    

Neinv.dotace nez.org. - mikroregion Bílovecko                   5 000,00                     5 000,00    

Finanční vypořádání                  10 000,00                     9 169,00    

Výdaje celkem         3 352 299,00           2 735 607,30    

   
Spátka jistiny - úvěru v roce 2001                      192,00                        192,00    

   
Zůstatek na běžném účtu k 31.12.2001 činil 1.090.799,20Kč  

Výše dlouhodobého úvěru /plynofikace obce/   876.000,-Kč   

 
INVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2001 

- dokončení výstavby telefonního vedení 
- oprava některých místních komunikací 
- oprava místní komunikace p.č. 1053/1 od státní silnice k vepřínu 
- úprava bývalého kluziště – zpracován projekt na hřiště pro tenis a pro odbíjenou. Je nutné 

provést odvodnění celé plochy, vybudování hracích ploch, oplocení, konečné terénní 
úpravy 

- úprava prostranství kolem školy – výsadba stromů + výstavba dřevěného zahradního 
koutku s prolézačkami, houpačkami apod. 

 
2002 

 
Přehled hospodaření obce za rok 2002   

Obec Olbramice                                                                              

Název paragrafu Název položky  Rozpočet po    Skutečnost od  

   změnách v tis.Kč   poč.roku v K č  

Daňové příjmy Celkem            2 990,00            2 962 225,30    

    
Přijaté dotace Celkem               361,54               359 268,80    

    
Nedaňové příjmy Celkem            1 111,00               400 029,66    

    
Kapitálové příjmy Celkem                 22,00                 18 141,60  

Celkem příjmy             4 484,54            3 739 665,36    

    
Výdaje    

Silnice Celkem            1 121,20            1 117 233,80    

    
Škola Neinvestiční náklady na žáky 

jiným školám  
              100,00               104 978,00    

 Provoz ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠD               578,09               537 683,06    
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Územní plán Celkem               200,00               179 508,00    

Volby Parlament, Zastupitelstvo                 46,00                 49 015,90    

Knihovna  Celkem                 12,50                 11 268,20    

    
Kulturní d ům  Celkem               120,00               109 458,90    

    
Kulturní činnost Celkem                181,00               163 942,20    

    
TJ Sokol Celkem                 20,00                 19 272,70    

    
Veřejný rozhlas Celkem                 20,00                 15 980,00    

    
Veřejné osvětlení Celkem                 75,00                 47 970,00    

    
Pohřebnictví Celkem                 26,00                 24 164,50    

    
Plynofikace  Celkem               225,00               190 853,80    

    
Sběr a svoz odpadu Celkem               190,00               223 163,00    

    
Péče o vzhled obce Celkem               216,00               199 497,40    

    
Sociální dávky Celkem                 12,00                4 000,00    

    
Požární ochrana Celkem                 41,00                 37 842,60    

    
Zastupitelstvo  Celkem               269,00               316 182,90    

    
Činnost správy Celkem               750,25               726 901,85    

    
Dotace nezisk.org. Mikroregion Bílovecko                 86,50                 90 622,40    

Ostatní činnost                    3,00                  2 160,00    

Celkem výdaje             4 292,54            4 171 699,21    

    
Financování Splátka jistiny - úvěru v r. 

2002 
              192,00               192 000,00    

    

Zůstatek na běžném účtu k 31.12.2002        466 765,35     

    
Zůstatek nespláceného úvěru k 31.12.2002              684 000,00     

    
Podrobné rozpracování dle položek jednotlivých oddíl ů je přístupné na obecním ú řadě 
k nahlédnutí v ú ředních hodinách.    

    
Vyvěšeno dne: 9.6.2003  Sňato dne:   

    
Zpracovala: Regína Vřeská - účetní   
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PŘEHLED MAJETKU OBCE DLE JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ v roce 2002 
 

mateřská škola ..DHM =15.000,--…DDHM =115.114,97…. oper. event. DDHM = 88.299,74 
základní škola ……   =106.570,--…….        =   99.358,60  …..                             = 79.904,60 
školní jídelna ………………………….         =  82.070,00  ……………               = 35.958,70 
školství celkem         =121.570,--                  = 296.543,60  …………………      =204.163,04 
 
kultura knihovna                                                                    …………….     =  22.170,00 
 
SDH…stroje a zařízení= 20.000,-- doprav.prostředky = 193.413,-- oper.ev.DDHM=87.539,60 
 
TJ SOKOL ……….  DDHM = 8.127,10    …. oper event. DDHM = 3.750,-- 
 
obecní úřad … OENM =6.925,80  … budovy = 3.364.488,2 … stroje a zařízení =189.224,50 
…………….dopr.prostředky=36.600,--
………..DHM=188.942,70……….DDHM=361.162,70……….oper.ev.DDHM=125.059,85 
………..pozemky = 3.539.768,00 … ceniny =380,-- …prostředky na BÚ = 466.765,35 
………..pohledávky = 46.518,00 …. závazky – Fa = 425.351,00 … úvěr = 684.000,00 
………..mzdy = 78.023,00 
 
celkem: …..OENM =6.925,80 
           ……budovy = 3.364.488,20 
          …….stroje a zařízení = 209.224,50 
            …...dopravní prostředky = 230.013,00 
           ……DHM = 310.512,70 
           ……DDHM = 665.833,40 
           ……oper. event. DDHM = 442.682,49 
 
Vysvětlivky:  
- DHM = dlouhodobý hmotný majetek 
- DDHM = drobný dlouhodobý hmotný majetek 
- OEDDHM = operativní evidence hmotného majetku 
- DFM = dlouhodobý finanční majetek 
 
 

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL ÚSTŘEDNÍ INVENTÁRNÍ KOMISE  
k 31.12.2002  

 
OENM  = 6.925,80 
 
Aktiva  
 
DHM – budovy, haly, stavby …     ..= 3.364.488,20 
DHM – stroje, dopr. prostředky …     = 439.927,50  
DHM …………………………… …= 310.512,70 
DDHM ………………………… … = 665.833,40 
Pozemky ………………………   ..= 3.539.768,00 
Finanční investice – akcie                                = 0,-- 
_____________________________________________ 
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Zásoby – potraviny …………….    = 5.986,34 
peněžní prostředky na BÚ …….. = 466.765,35 
pohledávky …………………….  = 46.518,-- 
 
Pasíva 
 
Závazky – mzdy ………………… ..= 78.023,00 
Neuhrazené faktury ………………= 425.351,00 
Zůstatek nesplaceného úvěru …….= 684.000,00 
 
 
Celkový přehled přírůstků ke dni 31.12. 2002 
 
Druh majetku organizace Celková částka 
   
DHM OÚ 116.583,-- 
DHM ŠJ   27.351,50 
DDHM OÚ   85.705,80 
DDHM (operativ. ev.) ZŠ     1.250,-- 
DDHM (operativ. ev.) MŠ     7.490,-- 
DDHM (operativ. ev.) knihovna     1.500,-- 
DDHM (operativ. ev.) SDH     2.171,60 
celkem  242.051,90 
 
 
 
 
D) POHYB OBYVATEL 

 
 

STRUČNÝ PŘEHLED EVIDENCE OBYVATEL 
 

 
ROK Narození Přihlášení Odhlášení Úmrtí Olbramice Janovice celkem 
1994 11 18 3 3 484 34 518 
1995 6 26 11 2 489 34 523 
1996 7 8 6 4 494 34 528 
1997 9 15 15 5 496 37 533 
1998 1 2 8 4 488 36 524 
1999 2 6 10 8 479 35 514 
2000 12 13 15 7 479 38 517 
2001 11 10 3 3 494 38 532 
2002 2 14 5 4  502 38 540 
 
 
Věkový průměr obyvatelstva v těchto letech se pohyboval přibližně mezi 35 až 37 lety. 
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SČÍTÁNÍ  LIDU, DOMŮ  A  BYTŮ 
 
se uskutečnilo k datu z 28.2. na 1.3.2001. Nejzajímavější výsledky jsou v následujících 
tabulkách:  

 
 0 – 14 let 15 – 59 let 60 a více let Celkem 
Muži  171 32  
Ženy  164 35  
celkem 110 335 67 512 

 
pracující muži = 124, pracující ženy = 90 
 
 
podle náboženského vyznání: 
Bez vyznání  229 
Věřící: z toho 259  
 Církev římskokatolická 253 
 Církev čsl. husitská     2 
 Ostatní     4 
 Nezjištěno   24 
Celkem  512 
 
podle národnosti: česká 478, moravská 10, slezská 9, slovenská 13, polská 1, ostatní 1. 
 
Trvale obydlených domů je 136, z toho rod. domů 135, neobydlených 27, bytů celkem 211, 
z toho neobydlených 37. Chat a rekreačních domků je 12. (Údaje převzaty z výsledků ČSÚ ze 
Sčítání lidu, domů a bytů okresu Nový Jičín.) 
 
 
 
E) PODROBNĚJI K NĚKTERÝM UDÁLOSTEM 
 

SDRUŽENÍ  OBCÍ BÍLOVECKA 
 

Obec podepsáním Zakladatelské smlouvy dne 6.4.2001 vstoupila do dobrovolného svazku 
obcí Sdružení obcí Bílovecka, když obecní zastupitelstvo schválilo smlouvu a stanovy na 
svém 12. zasedání dne 21.3.2001. Dalšími členy jsou: Bílovec, Bítov, Bravantice, Olbramice, 
Slatina, Těškovice, Tísek, Velké Albrechtice, Zbyslavice. Později také Jistebník a od roku 
2004 Klimkovice. Založení „Sdružení“ je pak datováno dnem 27.4.2001 a sídlem svazku je 
město Bílovec, Slezské nám. 1. 

 
Předmětem činnosti svazku obcí je spolupráce v oblastech: 
a) rozvoj malého a středního podnikání, podpora zemědělského hospodaření, 

vytváření nových pracovních míst s cílem snížení nezaměstnanosti a zvýšení 
ekonomických aktivit a hospodářské síly regionu, rozvoj řemesel a služeb; 

b) vzájemná spolupráce na úsecích dopravy, technické infrastruktury, odpadového 
hospodářství, výstavby a životního prostředí v regionu, obnovení kulturních a 
společenských tradic, zkvalitnění a zefektivnění dopravní obslužnosti území, 
vzdělávání a péče o zdraví obyvatelstva; 
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c) vzájemná spolupráce na úseku informatiky s cílem zlepšení vzájemné 
informovanosti jednotlivých členských obcí o činnosti v regionu a možnostech 
podpor venkova ze státních a jiných fondů a dále prezentace regionu navenek; 

d) společné postupy při uplatňování požadavků na dotace ze státních a evropských 
fondů s cílem zajistit maximální možné financování z jiných než vlastních zdrojů; 

e) spolupráce při zpracování územně plánovací dokumentace obcí s cílem 
optimalizace výstavby veřejně prospěšných staveb, zejména v oblasti životního 
prostředí, odpadového hospodářství, dopravy, služeb a obchodu, školství, 
zdravotnictví a cestovního ruchu. 

Předmětem činnosti svazku není výrobní činnost. 
 
V rámci svazku se obce podílejí např: 

- na zpracování a podání žádostí na dotace z Programu obnovy venkova  
- na poradenství pro realizace rozvoje mikroregionu Bílovecka - Strategického 

rozvojového plánu Bílovecka 
- škole obnovy venkova 
- síti cykloturistických tras Bílovecka a propojení s cykloturistickými trasami Moravské 

Brány a Matice Slezské 
- zpracování studie likvidace odpadních vod mikroregionu Bílovecka. 
- naše obec je nositelem projektu „Integrovaný projekt veřejně přístupných internetových 

stanic“. 
 
Zástupci svazku obcí: 
- Předsedkyní je Ing. Sylva Kováčiková (Bílovec) 
- místopředsedou Ing. Josef Magera (V. Albrechtice) 
- kontrolní výbor tvoří Zdeněk Richtár (Tísek), Luděk Míček (Slatina), Ivo Kočíš 
(Bravantice). 
 
Rozhodovacím orgánem SOB je valná hromada, která se schází podle potřeby, nejméně 2x 
ročně. Vyúčtování hospodaření podléhá přezkoumání hospodaření a následnému schválení 
valné hromady. Členské obce do hospodaření nevložily žádný majetek. 

 
 

TVORBA NOVÝCH  OBECNÍCH  SYMBOLŮ 
 

Podle zákona o obcích mohou obce disponovat vlastními obecními symboly – znakem a 
praporem. Při jejich vytváření je nutné dbát těsného významového vztahu znaku a praporu 
k obci, jíž má reprezentovat. Pokud obec nemá historický řádně udělený znak či prapor, má 
právo požádat Parlament ČR a jím zřízený heraldický podvýbor, o jejich udělení.  

Existuje několik základních tématických okruhů, kterými se tvorba obecních symbolů 
může dát vést. V prvé řadě se jedná o vytvoření tzv. mluvícího znamení nebo o navázání na 
historickou pečetní a razítkovou symboliku, jež je výhodná zejména tím, že zachovává 
kontinuitu obecní symboliky a do jisté míry stanoví, co by na znaku mělo být. Není-li možno 
nalézt otisk pečeti či razítka, příp. je.li pro svou složitost nevhodné, nastupují alternativní 
tematické okruhy, např. symbolické vyjádření místního světce či patrona, odkaz na výjimečné 
dějinné události či pověsti, na erby někdejší vrchnosti, příp. specifické historické či současné 
zaměstnání obyvatel nebo na určitou přírodní zajímavost v okolí obce apod. 

V případě naší obce je archivními materiály v Zemském archivu v Opavě doloženo 
kontinuální používání obecní pečeti již od roku 1665. Jedná se o pečetní znamení tvořené 
kulatým polem, v jehož středu je umístěn ozdobný heraldický štít s figurou radlice postavenou 
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heraldicky vpravo vedle postaveného krojidla. Štít je převýšen letopočtem 1665 a po stranách 
jej provázejí dvě na stoncích vyrůstající stylizované květiny, které lze považovat nejspíše za 
tulipány. Pečetní obraz je lemován opisem: „DIE.  GEMEINNO* 
SIGIL.DES.DORFFS.WOLLMER*DORFFER“. Symbolika pečetního obrazu se ukazuje 
jako zcela zřetelná a srozumitelná – jedná se o vyjádření zemědělského charakteru obce. 
Všechna pozdější razítková znamení, jejichž otisky dokládají archivní prameny v Okresním 
archivu v Novém Jičíně, jsou již pouze nápisová, bez obrazové symboliky. 

 
ZO na svém 8. zasedání dne 17.8.2000 neschválilo zadání zpracování obecních symbolů. 

O rok později, na 13. zasedání 7.5.2001 schvaluje jejich vytvoření, kterým je pověřen heraldik 
Jan Tejkal. Ten předložil celkem 6 návrhů, z nichž jeden byl schválen na 15. zasedání dne 
27.8.2001. Tvoří jej znak a prapor obce stejné kompozice:  V zeleno-červeně polceném štítě 
zlatá loutka, tvořená polopostavou panoše se stříbrnou tváří a krkem, vyrůstající z dolní 
poloviny přepásané lilie, držící ve stříbrných dlaních zvednutých paží vpravo šikmo zlatou 
radlici a vlevo kosmo stříbrný nůž se zlatou rukojetí. Důstojné posvěcení obou těchto 
symbolů proběhne po ukončení oprav kostela sv. Bartoloměje. 

Co znamená uvedená symbolika:  
1. Figurální kompozice sestavená ze zemědělských nástrojů – radlice + krojidlo – 

představuje doslovný heraldický přepis obrazu historické pečetě obce z roku 1665. 
2. Figura loutky je odvozena z erbu Loutků z Olbramic, spjatých s dějinami obce v 15. a 

16. století. 
3. Polcení štítu představuje dvě integrované vsi – Olbramice a Janovice a někdejší 

příslušnost k Opavsku (dle stříbrno červeně polceného štítu opavského knížectví). 
4. Barevné řešení znaku vyjadřuje: stříbrná + červená = historická vazba obce k Opavsku 
zelená = poloha obce v mimoměstské oblasti v předhůří Nízkého Jeseníku – přírodní park 

Oderské vrchy 
zlatá + modrá = barvy pánů z Vrbna – dalších významných vlastníků Olbramic 
černá + zlatá – historická příslušnost obce k českému Slezsku. 
 
Znak byl schválen a udělen  Rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Václavem 

Klausem č. 104 ze dne 9.4.2002 a slavnostně předán starostovi obce dne 14.5.2002. 
 
 

VÝČET AKCÍ VOLEBNÍHO OBDOBÍ 1998 – 2002  
– slovo starosty Františka Vaňka 

–  
Konečně započalo v roce 1999 předávání majetku obce, po zvolení Ing. Malíka starostou 

města Klimkovic. Poslední části předávání majetku se dokončují. 
Za nevyřešené majetkové vztahy u domu č. 117 obec zaplatila 387.300,-.- a také soudní 

náklady. 
V roce 1997 se uskutečnila plynofikace naší obce v celkové hodnotě 3.802.176,--Kč, této 

akci předcházela dvouletá projektová a stavební příprava. Byla provedena v rámci Sdružení 
PLYN-EKO, a jako jediná obec v tomto sdružení jsme nepožadovali finanční přispění 
obyvatel. V tomto roce byla také provedena oprava sociálního zařízení ve škole v hodnotě 
108.189,--Kč. 

V roce 1998 byla provedena plynofikace hospody nákladem 59.556,-- Kč a rekonstrukce 
vedení nízkého napětí a veřejného osvětlení. 

V roce 1999 byla provedena rekonstrukce budovy místní školy, tj. rozvody el. napětí, 
instalace vodovodu, rekonstrukce MŠ, celková plynofikace budovy ZŠ a úprava sklepních 
prostorů v hodnotě 683.783,--Kč, nákup počítače na obecní úřad v hodnotě 55.853,--Kč. 
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V roce 2000 byla provedena plynofikace KD a hasičárny za 96.600,--Kč, rekonstrukce 
KD za 214.549,--kč, rozšíření vedení nízkého napětí a veřejného osvětlení za 114.770,--Kč a 
stavební úpravy ZŠ (kabinet, školní družina), byla opravena cesta do Janovic v hodnotě 
672.315,--Kč, v hospodě proveden nátěr oken za 17.500,--Kč a koupena nová kopírka 
(42.578,--Kč.) 

V roce 2001 byla zřízena v ZŠ keramická dílna, zahradní centrum (33.874,--Kč) a 
informační centrum. V KD bylo provedeno ozvučení sálu za 11.586,--Kč a plynofikace osady 
Kamenec ve výši 330.000,--Kč. 

V roce 2002 proběhla rekonstrukce sítí Telecom, která byla náročná co se týče projektu a 
stavby a dotkla se téměř každého z nás. Byla provedena úprava kanalizace v úseku směrem na 
Josefovice a oprava některých místních komunikací v hodnotě 1.427.000,--Kč. Byl zpracován 
hydrogeologický průzkum hřbitova a podklady pro legalizaci nového hřbitova. Rovněž byl 
dokončen a schválen územní plán obce. Celkové náklady činily 425.200,--Kč. 

Kromě těchto vyjmenovaných akcí byly zhotoveny projekty a studie na další akce pro 
příští léta. Veškerá činnost je závislá na množství peněz, které obec získá. K nákladům je 
nutné připočíst náklady na provoz školy, kulturního domu, obecního úřadu, veřejného 
osvětlení, úklid veřejných prostranství  a mnohé jiné. 

Obec je od roku 2001 součástí sdružení mikroregionu Bílovecka, jehož hlavní náplní je 
získávání finančních dotací prostřednictvím nadací a fondů. V letošním roce získal 
mikroregion dotace na 
 – Značení cykloturistických tras na Bílovecku ve výši 630.000,--Kč 
- Studii odkanalizování mikroregionu – 207.000,--Kč 
- Veřejně přístupné internetové stanice – 420.000,--Kč 
 
Tento výčet je také odpovědí těm občanům, kteří jenom kritizují a tvrdí, že jsme v obci nic 
neudělali. 

 
 

REFORMY  VEŘEJNÉ SPRÁVY 
 

Od července 2000 došlo ke změně zákona o evidencii obyvatel. Občanské průkazy a pasy 
je možné vyřídit na kterékoli matrice našeho státu dle místa TP a přestala je vydávat Policie 
ČR. 

 
V důsledku reformy veřejné správy se ke 31.12.2002 zrušují okresní úřady. Naše obec se 

přihlásila k Ostravě, která se pro nás stává pověřeným úřadem pro živnostenský úřad, životní 
prostředí, vnitřní, sociální, dopravní činnost. Stavebním úřadem a kontaktním místem dávky 
státní sociální podpory zůstává Bílovec. Katastrálním úřadem prozatím stále Nový Jičín, 
Finančním úřadem Fulnek, ČSSZ také Nový Jičín. Matrikou – OP a pasy – Klimkovice. 

 
 

CAUSA STIEBER 
 
Návrhem podaným Okresnímu soudu v Novém Jičíně ze dne 1.7.1990 se pan Ferdinand 

Stieber, nar. 9.9.1921, bytem 4600 Wels, Romerstrasse 99, Rakousko, zastoupen JUDr. 
Šárkou Kučerovou, domáhal prohlášení neplatnosti: 
- kupní smlouvy uzavřené dne 5.12.1989 registrované Státním notářstvím v Novém Jičíně 

pod č.j. RI 1947/89 mezi manželi Milanem a Danou Fešarovými a Městským národním 
výborem v Klimkovicích, kterou nabyli manželé Fešarovi rodinný dům č.p. 117 a k němu 
patřící drobné stavby, vše v k.ú. Olbramice, tehdy obec Klimkovice. 
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- dohody uzavřené dne 9.11.1989 a registrované Státním notářstvím v Novém Jičíně pod 
č.j. RII 1765/89, jíž Městský národní výbor v Klimkovicích zřídil manželům Fešarovým 
právo osobního užívání pozemku parc. č. 118 – stavební plocha a p.č. 187/4 – zahrada, 
v k.ú. Olbramice, obec Klimkovice. 

- dohody uzavřené dne 27.7.1989 a registrované Státním notářstvím v Novém Jičíně pod 
č.j. RII 1197/89, kterou MěNV v Klimkovicích zřídil manželům Petru a Márii Bílkovým 
právo osbního užívání pozemku p.č. 187/8 – staveniště v k.ú. Olbramice, obec 
Klimkovice. 

- dohody uzavřené dne 21.5.1990 a reg. Státním notářstvím v Novém Jičíně pod č.j. RII 
1595/90, kterou MěNV v Klimkovicích zřídil manželům Jiřímu a Vlastě Kovaříkovým 
právo osobního užívání pozemku p.č. 187/7 – ostatní plocha v k.ú. Olbramice, obec 
Klimkovice 

- dohody uzavřené dne 29.3.1965 a reg. Státním notářstvím v Novém Jičíně pod č.j. RII 
71/65, kterou Místní národní výbor v Olbramicích zřídil manželům Liboslavu a Jarmile 
Tetensovým právo osobního užívání pozemku p.č. 160 – stavební plocha a p.č. 187/5 – 
zahrada v k.ú. Olbramice. 

a to z důvodu, že byl převeden majetek, jehož nebyl převodce výlučným vlastníkem, a to 
proto, že spoluvlastnicí uvedeného majetku byla matka navrhovatele paní Emilie Stieberová. 
 

Důkazním řízením bylo zjištěno, že pan Ferdinad Stieber jako jediný syn je dědicem paní 
Emilie Stieberové, zemřelé dne 15.10.1981. Dále bylo zjištěno, že dne 3.11.1933 na základě 
kupní smlouvy ze dne 10.7.1933 bylo vloženo vlastnické právo k předmětným nemovitostem 
manželům Janu a Emilii Stieberovým, každému k jedné polovině. Poté rozhodnutím FNO 
v Praze a KNV v Ostravě ze dne 17.8.1950 č.d. III 271/50 bylo vloženo vlastnické právo obci 
Olbramice, a že toto rozhodnutí došlo k zápisu do pozemkové knihy dne 21.9.1950. 
Z rozhodnutí o odevzdání konfiskovaného nemovitého majetku obci ze dne 17.8.1950 č. U 
III 271/50 vydaného v KNV v Ostravě bylo zjištěno, že konfiskovaný nemovitý majetek byl 
dán ve prospěch obce Olbramice a v poznámce pak je uvedeno „půlkonfiskát“. 
Ze žádosti ze dne 30.6.1951 adresované národnímu pozemkovému fondu při Ministerstvu 
zemědělství v Opavě vyplývá, že Emilie Stieberová požadovala navrácení ideální poloviny 
spoluvlastnictví, když poukazovala na to, že je československou státní občankou, o čemž také 
předložila dekret ze dne 25.1.1950, který vydal ONV v Bílovci. 
Z výměru vydaného KNV v Ostravě pod č. 562-10/1-1950.VIII-Ty ze dne 27.1.1950 bylo 
zjištěno, že skutečně bylo její žádosti vyhověno a rozhodnuto tak, že byl zkonfiskován pouze 
podíl majetku Jana Stiebera, takže E. Stieberová zůstala i nadále spoluvlastnicí ideální 
poloviny nemovitého majetku. 
Důkazním řízením nebylo prokázáno, že by E. Stieberová svou ideální jednu polovinu na 
tomto majetku převedla ať již darovací, kupní či jinou smlouvou na druhého spoluvlastníka. 
 

Z těchto důvodů měl Okresní soud v N. Jičíně a Krajský soud v Ostravě za prokázané, že 
MěNV Klimkovice (příp. MNV Olbramice), byl oprávněn nakládat s předmětnými 
nemovitostmi pouze pokud se týká ideální jedné poloviny, když nebyl výlučným vlastníkem 
uvedených nemovitostí. 
Došlo tedy ke zjištění, že došlo k neoprávněnému zásahu do vlastnických práv paní E. 
Stieberové, i když je nutné podotknout, že MěNV Klimkovice i MNV Olbramice jednali 
v dobré víře, když z dostupných dokladů k sepsání napadených dohod a smlouvy se 
domnívali, že jsou výlučnými vlastníky uvedených nemovitostí, o čemž svědčil list 
vlastnický, z něhož se při prodeji vycházelo. 
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Z těchto důvodů bylo rozhodnuto výše uvedenými soudy, že je neplatná: 
- kupní smlouva mezi MěNV Klimkovice  a manželi Fešarovými – rodinný dům 
- dohoda mezi MěNV Klimkovice a manželi Fešarovými – pozemková parcela 
- dohoda mezi MěNV Klimkovice a manželi Bílkovými – pozemková parcela 
- dohoda mezi MěNV Klimkovice a manželi Kovaříkovými – pozemková parcela. 
 
Pokud se týká dohody uzavřené 22.3.1965, kterou MNV Olbramice zřídil manželům 
Tetensovým právo osobního užívání pozemku k p.č. 160 – st. plocha a 187/5 – zahrada, byl 
návrh na určení její neplatnosti zamítnut, když manželé Tetensovi namítli promlčení (právo 
dovolat se neplatnosti právního úkonu podléhá promlčení v obecné tříleté promlčecí lhůtě). 
 
Z toho vyplývá, že se Ferdinand Stieber a obec Olbramice stali podílovými spoluvlastníky 
předmětných nemovitostí, proto dne 8.11.1993 byl podán návrh na zahájení řízení o zrušení a 
vypořádání podílového spoluvlastnictví navrhovatelem Ferdinandem Stieberem a bylo 
navrženo, že se podílové spoluvlastnictví ruší a veškeré nemovitosti se přikazují do 
výlučného spoluvlastnictví navrhovatele. 
 

Výše uvedené skutečnosti se týkaly roku 1993. Tím, že se obec Olbramice osamostatnila 
k 1.1.1994, vstoupila také 24.8.1994 do řešení tohoto případu a vzhledem ke skutečnosti, že 
na předmětných pozemkových parcelách byly již vystavěny rodinné domky občanů 
Olbramic, obecní zastupitelstvo rozhodlo, že by bylo nevhodné, aby jejich vlastnictví bylo 
přikázáno p. Stieberovi, naopak, mělo by z těchto závažných důvodů dojít k tomu, aby byly 
nemovitosti přikázány do výlučného vlastnictví obce a obec Olbramice by byla zavázána 
panu Stieberovi vyplatit jeho spoluvlastnický podíl. 
 

Jednání se vlekla ještě dva roky, kdy obec namítala pochybení státních orgánů (např. 
špatně zapsaný list vlastnický), a ukončeno bylo rozsudkem, ve kterém bylo podílové 
spoluvlastnictví zrušeno a bylo přikázáno do vlastnictví obci Olbramice za náhradu 
369.156,50 Kč. Obec požádala o půjčku Okresní úřad, aby mohla splatit požadovanou částku. 
Poté byly 24. září 1997 uzavřeny nové kupní smlouvy s manželi Bílkovými, Kovaříkovými a 
po delším jednání (nájemní smlouvy a jejich neuznání, dohodu o narovnání) pak  7.6.2000 i 
kupní smlouva s manželi Fešarovými. 
 
 

ODKUPY POZEMKŮ - p. BUROŇOVÁ 
 

Problémy s parcelací místních komunikací se objevují v mnoha částech obce. Postupně 
dochází k výkupům nebo směnám tak, aby pozemky potřebné pro zajištění dopravní 
obslužnosti, zřízení a provozu inženýrských sítí, byly ve vlastnictví obce a nemuselo docházet 
ke zřizování věcných břemen na pozemcích soukromých vlastníků. Jako „zářný“ příklad 
slouží vedení obecní kanalizace, která prostě vede napříč pozemky, protože to bylo v době 
jejího pořízení nejjednodušší a dnes nám proto chybí odkanalizování místních komunikací. 

 
Několik let se táhl spor ohledně vlastnictví části místní komunikace parc. č. 1053/1, kde 

v její dolní části poukazovala p. Jindřiška Buroňová na to, že komunikace vede po parcele, 
která je v jejím vlastnictví. Pozemek byl vyměřen několikrát různými geodetickými firmami, 
a vyměřované části se neshodovaly. Po komunálních volbách v roce 2002 došlo k dohodě a 
k podepsání smlouvy a část sporné parcely byla odkoupena. 
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Kapitola č. 6 – DRUŽSTVA A PRŮMYSLOVÉ PODNIKY 
 
Průmyslové podniky nejsou v obci žádné. 
Bratři Jan a Josef Budzelovi založili v roce 1991 stolařskou dílnu, která se postupně rozrůstala 
a v posledních letech zaměstnává kolem 18 lidí z vesnice i z blízkého okolí. Zapojují se v ní 
také další příslušníci této rozvětvené rodiny.  
Další stolařsko – truhlářskou firmu vlastní Lumír Martiník. 
V obci je několik autodopravců v nákladní dopravě. Mezi největší patří firma Stanislava 
Peterka, pro kterého jezdí několik kamionů, stejně jako v rodinné firmě Karla Piškuly. Dále 
jsou to dle abecedy: Josef Budzel, Jan Peschel, Stanislav Stareček, Otakar Stružka.  
Čalounictví provozuje Petr Bajger. 
Stavební práce Jan Lubojacký. 
 
 

Kapitola č. 7 - ZEMĚDĚLSTVÍ 
 

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, 
který je jako samostaně hospodařící rolník registrován. Malou část půdy má od vlastníků 
pronajatou In. Mojmír Lička z Vřesiny.  
Největším zemědělským podnikem na našem území je ZD Slezan Klimkovice. 

 
 

ZD SLEZAN KLIMKOVICE 
 

ZD Slezan Klimkovice, které obhospodařuje území  Klimkovic, Vřesiny, Olbramic a 
Zbyslavic, vzniklo v roce 1991 rozpadem JZD Ostravan, které v sobě slučovalo ZD Polanka, 
Poruba a Klimkovice.  

Hospodaří na výměře 1700 ha zemědělské půdy, z toho je 1500 ha orné. Půda je pronajata 
asi od 1200 vlastníků a družstvo má dnes asi 300 členů, jejichž hlavním orgánem je valná 
hromada a zástupcem všech členů je shromáždění delegátů, která má asi 40 lidí a schází se 2x 
do roka. (Po rozpadu mělo družstvo členů 600.) Výsledky hospodaření jsou vždy k nahlédnutí 
v Obchodním rejstříku. V roce 1994 se staralo asi o 900 krav, v současné době počet 
ustájeného dobytka kolísá kolem 400 kusů krav v Mléčné farmě v Olbramicích a 300 kusech 
prasat ve vepřínech v Olbramicích a ve Zbyslavicích. Jsou horší roky, kdy družstvo 
hospodařilo ve ztrátě, např. 1997, 1999, 2003, které vyrovnávají úspěšné roky ostatní, takže 
celkový výsledek hospodaření za zkoumané období je přiměřeně rentabilní.  

Předsedou je od roku 1991 Ing. Eduard Rzymanek, hlavním agronomem pan Milan 
Strakoš, o krávy se stará Ing. Drahoslav Kučera, o prasata pan Rudolf Vřeský, vozový park 
má na starosti pan Jiří Filip. 

V roce 1991 mělo družstvo 230 zaměstnanců, dnes je jich 55 celkem. 
 
 

RESTITUCE 
 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky ve snaze zmírnit 
následky některých majetkových křivd, k nimž došlo vůči vlastníkům zemědělského a lesního 
majetku v období let 1948 až 1989, dosáhnout zlepšení péče o zemědělskou a lesní půdu 
obnovením původních vlastnických vztahů k půdě a upravit vlastnické vztahy k půdě v 
souladu se zájmy hospodářského rozvoje venkova i v souladu s požadavky na tvorbu krajiny a 
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životního prostředí, vydalo zákon č. 229/91 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku.  

Zákon se vztahuje na  
a) půdu, která tvoří zemědělský půdní fond nebo do něj náleží, a i na půdu, která tvoří lesní 

půdní fond v rozsahu stanoveném tímto zákonem, 
b) obytné budovy, hospodářské budovy a jiné stavby, patřící k původní zemědělské 

usedlosti, včetně zastavěných pozemků, 
c) obytné a hospodářské budovy a stavby sloužící zemědělské a lesní výrobě nebo s ní 

souvisejícímu vodnímu hospodářství, včetně zastavěných pozemků nebo jiný 
zemědělský majetek. 
Zákon upravuje práva a povinnosti vlastníků, původních vlastníků, uživatelů a nájemců 

půdy, jakož i působnost státu při úpravě vlastnických a užívacích práv k pozemkům. 
 
Oprávněnou osobou je státní občan České a Slovenské Federativní Republiky, jehož 

půda, budovy a stavby, patřící k původní zemědělské usedlosti, přešly na stát nebo na jiné 
právnické osoby v době od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 podle způsobů uvedených 
v zákoně. Tyto osoby musí svůj nárok jednoznačně prokázat, a to zase způsoby v zákoně 
určenými. 
 

Povinnými osobami jsou stát nebo právnické osoby, které ke dni účinnosti tohoto 
zákona nemovitost drží a až do jejich vydání oprávněné osobě jsou povinny s nemovitostmi 
nakládat s péčí řádného hopodáře. 
 

Zákon pak vyjmenovává, za jakých podmínek a v důsledku čeho budou oprávněným 
osobám nemovitosti vydány, příp. určuje možnosti náhrad nebo úhrad majetku. Náhrady se 
stanoví podle cenových předpisů platných ke dni skončení práva užívání. 
 

Nárok uplatní oprávněná osoba u pozemkového úřadu a zároveň vyzve povinnou osobu 
k vydání nemovitosti. Povinná osoba uzavře s oprávněnou osobou do 60 dnů od podání výzvy 
dohodu o vydání nemovitosti. Dohoda podléhá schválení pozemkovým úřadem formou 
rozhodnutí vydaného ve správním řízení. 

Zákon rovněž určuje, za jakých podmínek nelze pozemky nebo jejich části vydat, např.: 
k pozemku bylo zřízeno právo osobního užívání, byl zde zřízen hřbitov, pozemek byl 
zastavěn, byla zde zřízena chatová osada, tělovýchovné nebo sportovní zařízení nebo nelze-li 
provést identifikaci parcel z důvodu nedokončeného přídělového řízení podle dekretu č. 
12/1945 Sb., dekretu č. 28/1945 Sb., zákona č. 142/1947 Sb. a zákona č. 46/1948 Sb. 
V případech uvedených výše pozemkový fond oprávněné osobě převede bezúplatně do 
vlastnictví jiné pozemky ve vlastnictví státu. 
 

Pozemkové fondy při převodu nemovitého majetku státu postupují pak podle zvláštních 
předpisů. 

Roční nájemné za pozemky, náležející do zemědělského půdního fondu, s výjimkou 
pozemků lesního půdního fondu, činí 1% z ceny pozemků, pokud se vlastník s nájemcem 
nedohodnou jinak. 

 
Právo na vydání nemovitosti podle tohoto zákona mohla oprávněná osoba uplatnit do 

31. ledna 1993. Náhrady za živý a mrtvý inventář do 31. března 1993; ale nejpozději do 5 let 
ode dne 24. června 1991, jinak právo zaniklo.  

Zákon č. 229/1991 Sb. nabyl účinnosti dnem 24. června 1991. Zákon č. 42/1992 Sb. 
nabyl účinnosti dnem 28. ledna 1992. Zákon č. 93/1992 Sb. nabyl účinnosti dnem 28. února 
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1992. Zákon České národní rady č. 39/1993 Sb. nabyl účinnosti dnem 31. prosince 1992. 
Zákon č. 183/1993 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. července 1993. 

Pokud rozhodnutí Pozemkového úřadu nabylo právní moci anebo nárok na převod byl 
uplatněn před účinností tohoto zákona, lhůta pro převod pozemku končí dnem 31. prosince 
2005. 

I v Olbramicích byly uplatněny nároky na restituce občany a ve velké většině byly 
přiznány v požadovaném rozsahu. V praxi to probíhalo tak, že mezi oprávněnou osobou a 
městem Klimkovice jako osobou povinnou byla uzavřena dohoda, ke které se obec Olbramice 
vyjádřila. (V té době nebyl majetek obce ještě převeden.) Na základě této dohody pak byl 
Pozemkovým fondem v N. Jičíně vydán požadovaný majetek. 

Některé nároky se neuplatnily bez zlé krve mezi občany, to se týkalo např. žádosti p. 
Buroňové, p. Schaffrové. Oprávněnost nároku tady šetřilo i ministerstvo na základě stížnosti 
občanů, kteří nechtěli uvedené majetky vydat.  
 
 

Kapitola č. 8 – SLUŽBY A OBCHOD 
 

Prodejnu se smíšeným zbožím provozuje Jednota Nový Jičín, prodávají v ní dvě 
prodavačky – Irena Vlachová, Milena Kochaníčková. 
 
O zkrášlování hlav místních žen, mužů i dětí se stará Věra Peschlová ve svém kadeřnictví. 
 
Od roku 1997 zde ševcuje pan Alois Pavlištík, který si tady postavil domek. 
 
Příležitostnému šití – dámskému, pánskému nebo galanternímu se věnuje také několik žen. 
Např. Lenka Venclová, Jana Budzelová, Drahomíra Fojtová.  
 
 

HOSPODA 
  

14.12.1994 byla podepsána kupní smlouva o převodu nemovitosti – domu č.p. 5 – 
hospody a pozemků k ní příslušných mezi Okresním úřadem v N. Jičíně a obcí Olbramice o 
prodeji této nemovitosti. Cena byla stanovena dle znaleckého posudku na 110.000,--Kč. O 
koupi rozhodlo obecní zastupitelstvo dne 27.10.1994 pod. č.j. 12.2.  

Stavba byla prováděna v akci „Z“ a započala v roce 1978, dokončena byla v roce 1981 a 
prodána MěNV v Klimkovicích Jednotě N. Jičín za 800.000,--Kč. V roce 1994 uvažovala 
Jednota z důvodu nízké tržby a nutných oprav  o uzavření, příp. prodeji nebo převedení 
budovy na domov důchodců. Proto zastupitelstvo rozhodlo o jejím zakoupení. 

 
Po převedení měla hospodu v nájmu firma TANDE pana Jana Vícha z Ostravy, později 

pan Prisching a Adamkovič, od roku 1997 pan David Gerzanič. Za tu dobu byla opravena 
střecha a upraveny vnitřní prostory. Ani jeden z nájemců se o pohostinství řádně nestaral. 
Přestože tu byl např. doveden plyn, topilo se tuhými palivy, dokonce pražci a to tak, že se 
uvnitř muselo sedět v kabátech, jaká tam byla zima. Budovu ani její okolí pořádně 
neudržovali. Občané si stěžovali, ale protože nebyl jiný zájemce a obec nechtěla pohostinství 
provozovat sama, zůstávalo vše při starém. Jediným kladným ukazatelem bylo včasné placení 
nájmu pronajímateli (=2.000,--Kč/měsíc.) 
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Kapitola č. 9 – DOPRAVA 
 

Pro zabezpečení provozu autobusových linek požadovali dopravci každý rok dotaci na 
pokrytí ztráty provozu na svých linkách. Obec každým rokem přispívala na tuto dopravní 
obslužnost určitou částkou podle toho, které spoje chtěla zachovat. Výše se lišila dle 
přidělených dotací okresu v daném roce, byla schvalována na základě porady starostů. 
Doprava byla zajišťována firmou ČSAD. (Connex až od roku 2003.) 

Již v roce 1997 byl firmou UDIMO zpracován „Projekt optimalizace veřejné dopravy v 
okrese Nový Jičín“, jehož výsledky se v praxi začaly používat až v roce 2003. (Zapojení do 
systému ODIS.) 
 

CYKLOTRASY 
 

V roce 1998 byl zpracován projekt značení cykloturistické trasy „Moravská brána“, 
kterého se obec zúčastnila a byly zde namontovány 4. žlutočerné označníky cyklistických 
stezek. Trasa byla otevřena 1.8.1998, spojila Hustopeče nad Bečvou s Ostravskem a měří 54 
km. Směřuje kolem většiny známějších historických a přírodních zajímavostí novojíčínského 
okresu. V rámci dalšího rozvoje cykloturistiky byla tato trasa upravena – opraveny místní 
komunikace, postavena velká informační tabule. 

Další cyklotrasou je trasa „Mikroregionu Bílovecko“, jehož území zasahuje do přírodního 
parku Oderské vrchy a z části se rozkládá v Chráněné krajinné oblasti Poodří. Kromě krásné 
přírody s množstvím rybníků a lesů můžete zhlédnout i řadu drobných památek venkovské 
architektury a městskou památkovou zonu v Bílovci. Cyklotrasy jsou vedeny z větší části po 
málo frekventovaných cestách nebo po lesních komunikacích, které byly v rámci její výstavby 
opravovány. 

Pro obě cyklotrasy byly vydány mapy.  
Připravují se další propojení oblasti a to hlavně kolem lázní v Klimkovicích, kde by 

cyklostezky měly navazovat na porubskou síť, pokračovat přes Vřesinu, Olbramice, 
Zbyslavice na Opavsko k Čavisovu. Tato část bude upravována v rámci nebo po dostavbě 
dálnice D 47. 
 
 

DÁLNICE „D 47“ 
 

Počátkem roku 1995 se začala projednávat stavba dálnice, která by spojila jih státu se 
severem a propojila nejen republiku, ale také střed Evropy s Polskem a dalšími severněji 
položenými státy. Bylo vypracováno několik variant, a probíhala mnohá dohadovací řízení, 
kde byla namítána ochrana životního prostředí, problematika lázeňského místa, další možnosti 
výstavby apod. Z 6 předložených variant byla vybrána ta, v rámci které dojde k výstavbě 
tunelu. Stavba této části se jmenuje Dálnice D 47, stavba 4707, Bílovec – Ostrava-Rudná a 
s trasováním byl udělen souhlas dne 5.2.1999. Je projektována v hlubokém zářezu pod 
stávajícími komunikacemi jako 4-pruhová = 4x3,75 m o celkové šířce 135 m, při rychlosti 
80km/hod maximálně pro 35.000 vozidel za 24 hodin.  Na území obce budou postaveny 2 
mosty nad dálnicí – jeden bude spojovat Olbramice s Josefovicemi, druhý povede před  
mléčnou farmou z Olbramic na Klimkovice.  

 
Dálnice prochází relativně úzkým územím zleva ohraničeným Oderskými vrchy a zprava 

řekou Bečvou, řekou Odrou a CHKO Poodří. Území je charakteristické jako urbanizovaná 
pahorkatina s údolími a drobnými vodními toky. Osídlení je tvořeno typickou slezskou 
zástavbou rozkládající se podél vodních toků, příčně k trase dálnice. Z geologického hlediska 
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jde o velmi složité území komplikované nepravidelným výskytem podzemní vody, ve městě 
Ostrava jde o průchod poddolovaným územím s velkým nebezpečím výronu důlních plynů. 

 
Od uvedení do provozu bude dálnice označena jako D 1, protože spojuje tři největší města 

země (Praha – Brno – Ostrava) a mezi Prahou a polskou dálnicí A 1 bude dosahovat délky 
377 km. 

Výstavba dálnice je připravována Ředitelstvím silnic a dálnic, závod Brno.  
 
Předpokládané čisté stavební náklady jsou 38 mld Kč, rezerva činí 8,7 mld Kč. Z této 

rezervy je zajištěno i finacování výstavby silnic I. třídy souvisejících s výstavbou dálnice.  
 
Z množství staveb budovaných v rámci této dálnice je jednou z nejnáročnějších výstavba 

tunelu v Klimkovicích (viz níže) a zavěšený most přes řeku Odru a Antošovické jezero, který 
tvoři dva mosty se spřaženou mostovkovou deskou a 14 polích, předepnutou volnými pylony. 
Hlavní a dvě přilehlá pole jsou zavěšena na středový pylon. Prostě vypadá jako známý most 
v USA. 

 
Přípravná fáze v sobě zahrnovala nedestruktivní průzkum trasy v podobě leteckého 

snímkování, archeogeofyzikální prospekce, terénní povrchové sběry, studium mapových 
podkladů. Území je osídleno od starší doby kamenné – paleolitu – až po vrcholný středověk 
či novověk s tím, že konkrétní lokality pro výzkum byly upřesněny jako záchranné akce. 
Celý úsek dálnice se kromě významných krajinných prvků (lesy, vodní toky, údolní nivy a 
rybníky) nedotkne žádných zvláště chráněných území, ale zasáhne do biotopů některých 
zvláště chráněných druhů živočichů, např.: rak říční, skokan skřehotavý, blatnice skvrnitá, 
čolek velký, orel mořský, bobr evropský, medvěd hnědý, vlk. (I někteří obojživelníci 
z Olbramic se stěhovali na nivy v okolí Brna, záchranná akce stála kolem 90.000,--Kč.) 
 
Dálnice D 47 přinese užitek hned na několika úrovních: 
- oblast Ostravska se pevněji integruje mezi ostatní regiony ČR 
- zlepší se dopravní přístupnost uvnitř samotného regionu 
- jejím prostřednictvím bude lépe propojen sever a jih Evropy (prochází jí Transeevropská 

síť TEN VI.B multimodálního koridoru směrem sever – jih v trase Katovice – Bohumín – 
Ostrava – Brno – Vídeň, v Brně navazuje na IV. multimodální koridor TEN, vedený na 
trase Norimberk – Drážďany – Praha – Brno – Břeclav – Bratislava – Sofie – Istanbul – 
spojení na Jadran a Balkán.) 

- odlehčí místním komunikacím, zkrátí vzdálenost, přivede do kraje víc podnikatelů, 
obchodníků i turistů, (hlavní křižovatka v Klimkovicích je již dnes čím dál nebezpečnější 
a pro chodce obtížněji přechodná.) 

 
Podrobněji k celé části 4707: 

Délka: 11.677m, počet stavebních objektů: 235, mostních objektů 17, z toho nad dálnicí 6. 
 

Součástí stavby jsou přeložky nadzemních a podzemních inženýrských sítí dotčených 
výstavbou dálnice, dálniční informační systém a SOS, objekty zajišťující odvodnění dálnice, 
protihluková opatření, vegetační úpravy, vybudování biokoridoru a následná rekultivace. 
V rámci realizace dálnice je nutné provést demolice obytných stavení a chat v prostoru 
Václavovic a Janové. Podél úseků stavby v blízkosti obytné zástavby se počítá 
s vybudováním protihlukových stěn. Tyto stěny se budou budovat i u mléčné farmy – 
Skřinařových a u Janovic. 
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Tunel Klimkovice se dvěma samostatnými dvoupruhovými troubami délek 1076 a 1088 m 
byl navržen z důvodu ochrany životního prostředí a umožnění dalšího využití území 
lázeňského města. Tunelový průřez má šířku 9,59 m a výšku 4,80 m. Tunely jsou budovány 
zčásti v otevřené stavební jámě s následným přesypáním a z větší části (cca 900 m) jsou 
raženy ve skalním masívu. Obě tunelové roury mají být propojeny celkem 5 tunelovými 
spojkami, určenými především pro bezpečný únik osob. V místě středové spojky budou 
zřízeny nouzové zálivy o délce 40 m a spojka je propojena na povrch vertikální šachtou, ve 
které jsou vedeny přípojné kabely a požární vodovod. V tunelu je návrhová rychlost snížena 
na 80 km/hod. 
 
 

Kapitola č. 10 – VÝSTAVBA A ZVELEBENÍ OBCE 
 

Dokumentace staveb, kterou jsme přejali z MěÚ Klimkovice, byla v katastrofálním stavu. 
Musela být dohledávána u různých jiných staveb, jak v archívu Klimkovic, tak i v archívu 
města Bílovce. Poté byla rozdělena dle jednotlivých čísel popisných, aby hledání bylo 
rychlejší. 20.1.1995 byla zřízena komise výstavby, jejím předsedou byl zvolen Jaroslav 
Murín. Požádali jsme Okresní úřad o povolení vykonávat agendu stavebního úřadu pro 
jednoduché a drobné stavby, a toto nám bylo povoleno rozhodnutím vykonávat přenesenou 
pravomoc stavebního úřadu dle § 124 staveb. zákona. Protože jsme ještě neměli převeden 
majetek – hlavně nemovitosti z listu vlastnického města Klimkovice, pracovali jsme za 
ztížených podmínek – museli jsme od města ke každé stavbě vždy žádat souhlas. Změna 
nastala až s příchodem starosty Ing. p. Pavla Malíka, který měl konečně snahu převody 
dotáhnout do konce. S nimi p. Ješkové pomáhal Ing. Ladislav Bárta z Vřesiny, který měl na 
jejich uskutečnění velikou zásluhu tím, že dohledával nabývací tituly parcel. Dokončeny byly 
až na nějaké výjimečné parcely přesto teprve v roce 2002 (úplně v roce 2004.) Takže získání 
majetku trvalo téměř 10 let, když všechen majetek měl být podle rozhodnutí ministerstva o 
vzniku nové obce do 3 měsíců oddělen. 
 

Stavební ruch v obci byl velmi čilý. Mnoho občanů své domy i jejich okolí opravovalo, 
zvelebovalo, rostl počet zájemců o novostavby rodinných domů. Proto bylo důležité, aby obec 
měla svůj územní plán. Do doby, než byl schválen, museli jsme dodržovat stanovení 
územního plánu, který byl vypracován pro město Klimkovice a jeho přidružené obce. 

 
ÚZEMNÍ PLÁN 

 
Dopisem ze dne 28.6.1995 jsme požádali MěÚ Bílovec na základě usnesení obecního 

zastupitelstva č. 5/3 – 5.6 ze dne 15.6.1995 o zahájení řízení ve věci návrhu na zpracování ÚP 
obce. V říjnu roku 1995 bylo objednáno provedení průzkumu a rozboru u Urbanistické 
společnosti Ostrava – Ing. arch. Ludmily Konečné, která se uvedených prací ujala. Byla 
navržena osnova, územní a hospodářské zásady pro zpracování ÚP. Byli vyzváni občané, aby 
podali své návrhy, náměty a připomínky, kteří také této možnosti částečně využili. Průzkumy 
a rozbory byly předány 8.7.1996. Koncept územního plánu byl schválen na zasedání OZ 
19.10.1998. Poté probíhala další připomínková řízení jak občanů tak i dotčených orgánů státní 
správy a jiných organizací. Územní plán byl schválen a vyhlášen dne 8.10.2002 pod č.j. 75.2. 
Protože nebyl vyhotoven dostatečný počet paré, žádali jsme p. arch. Konečnou o dokončení. 
Zbývající 2 paré byla předána až počátkem roku 2004. Protože mezitím došlo ke změně 
zákona, musely být provedeny drobné úpravy návrhu, které se týkaly textové části a ÚP musel 
být dle vyjádření Krajského úřadu MSK znovu vymezen a schválen. (Stalo se tak na 11. 
zasedání ZO dne 28.4.2004.) 
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 SDRUŽENÍ PLYN-EKO 
 

Zástupci obcí Tísek, Slatina, Těškovice, Olbramice, Zbyslavice, Bítov se dne 3.5.1994 
sešli ve firmě Severomoravský plynárenský inženýring Ostrava, aby projednali a dohodli se 
na koncepci plynofikace uvedené oblasti, která vychází z vybudování páteřního středotlakého 
plynovodu a jedné regulační stanice, ze které by byly zásobovány všechny výše uvedené 
obce. 

Byla zpracována studie, která potvrzovala technickou reálnost a propočítávala 
ekonomickou náročnost navrženého řešení. Zástupci obcí se také dohodli na vytvoření 
sdružení se sídlem v Tísku s názvem PLYN-EKO. V obcích proběhla anketa, ve které se 
zjišťoval možný počet přípojek. 

Předběžné náklady na celou stavbu byly spočítány na 32. mil. korun a jednotlivé obce se 
na této částce podílely podle délky potrubí, počtu odběratelů a náročnosti stavby. Pro 
Olbramice bylo počítáno s částkou cca 3.870.000,--Kč. Obec požádala o úvěr Českou 
spořitelnu a také jej ve výši 1.500.000,-- Kč dostala. Roční splátky činí =192.000,--Kč a úvěr 
bude splacen v roce 2006. 

Stavební povolení pro plynofikaci obce Olbramice bylo vydáno 27.6.1997. Byla 
postavena regulační stanice a provedena plošná plynofikace včetně napojení pro jednotlivé 
odběratele – přípojky dovedeny na hranice pozemků. Kolaudace trasy proběhla 13.11.1997 a 
kolaudační rozhodnutí bylo vydáno dne 1.12.1997 s tím, že bylo povoleno užívání. Valná 
většina občanů již byla v té době napojena, takže nic nebránilo zahájení využití plynu jako 
topného média. Musím říci, že bylo opravdu poznat, že se obec vytápí jinak než  tuhými 
palivy, protože v dolní části obce se neválel dým a dýchalo se mnohem lépe a vše bylo 
čistější.  

V ostatních obcích pokračovala stavba dle harmonogramu i v letech 1998-99.  
Pak proběhlo závěrečné vyúčtování jak mezi obcemi, tak i s firmou SMP inženýring a 

ostatními firmami, které se na akci podílely.  
Trasa plynovodu byla převedena do vlastnictví SMP.  
Činnost sdružení byla ukončena k 1.4.2000. 
 
Plynové vytápění je hojně využíváno, jenže čím víc dochází ke zdražování plynu jako 

topného média, tím více se lidé vrací k vytápění tuhými palivy. I když už se tolik nepoužívá 
hnědé uhlí, přece jen je to znovu na ovzduší ve vesnici, hlavně v zimním období, znát. 

 
 

PŘESTAVBA KULTURNÍHO DOMU 
 
Účelem stavebních úprav bylo získání nového vstupu a celková modernizace prostor 

Obecního úřadu, když stávající vstup je umístěn ze zadní strany objektu kulturního domu. 
Nový vstup je situován z čelní – severní – strany. Z důvodu rozdílné výškové úrovně vstupu a 
chodby bylo provedeno nové schodiště. Ze zádveří je pak přímo vstup do chodby a z ní pak 
do prostor Obecního úřadu, do sociálního zařízení a na schodiště. Původní vstup zůstal 
zachován jako bezbariérový a nouzový východ. 

Bylo provedeno nové dispoziční řešení místností úřadu, (ze 3 místností a chodbičky se 
staly 2 kanceláře),  izolace, položena dlažba a obklady, vymalováno. Na tyto stavební úpravy 
bylo vydáno kolaudační rozhodnutí dne 22.12.2000. Samostatně bylo řešeno rozšíření 
rozvodů plynu a ústřední vytápění. Původní plynové odběrné zařízení zkolaudováno 
19.10.1999. Do té doby byly místnosti vytápěny akumulačními kamny. 
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Kapitola č. 11 – ŠKOLA 
                                                                             

ÚRYVKY Z HISTORIE 
 

Před rokem 1791 chodily děti z Olbramic i ze Zbyslavic do školy v Bravanticích. 15. září 
1791 započalo vyučování utrakvistické (dvojjazyčné) na jednotřídní škole v Olbramicích. 
Roku 1820 byla postavena první školní budova (č. 21), která byla společná pro obě obce. 
Rektor měl ročně 52 rýnských platu, choval krávu a k novému roku vybíral od občanů tak 
zvané "měrečné". V roce 1875 si postavili ve Zbyslavicích vlastní školní budovu. Vyučoval 
tam olbramický rodák - učitel Žídek a to tři dny v týdnu - další tři dny učil v Olbramicích. 

V roce 1898 byla u nás v Olbramicích postavena nová školní budova o jedné třídě (č. 25). 
Ze staré školy byl zřízen obchod. Vyučovalo se již jen v německém jazyce. Pro velký počet 
dětí byla škola v roce 1919 rozšířena na dvojtřídní a 1. třída byla umístěna opět ve staré škole. 
V roce 1927 bylo přistavěno jedno patro. V této době již děti z osady Janovice dojížděly do 
školy v Klimkovicích. (1919) 

V září 1925 zásluhou některých místních občanů a Ústřední MATICE OPAVSKÉ byla 
otevřena státní menšinová škola na samotě v budově Rudolfa Finstrle v č. 82. Brzy bylo 
shledáno, že by i menšinová škola měla být umístěna v obci. To se podařilo až v roce 1929, 
kdy byla pronajata nepříliš vhodná budova bývalé německé školy. Nové budovy se česká 
menšina nedočkala, přestože její výstavbu schválilo MŠ již v roce 1937. Vše se změnilo v 
roce 1938, a v Olbramicích se znovu vyučovalo pouze v jazyce německém. 

Na české menšinové škole od jejího založení vyučovali správcové: Jaroslav Švehla, 
Vojtěch Karnovský ze Zbyslavic, Oldřich Kresta z Trnávky, Vilém Hýl z Petřvaldu a od 
1.10.1930 až do okupace Alois Tyleček ze Staré Vsi nad Ondřejnicí. 

Po ukončení II. světové války bylo 1.6.1945 zahájeno polodenní vyučování. Do školy 
nastoupilo 32 českých dětí a vyučoval je pan učitel Ladislav Grygar z Klimkovic. Dne 15.6. 
nastoupil na zdejší školu po propuštění z vojenské služby bývalý řídící učitel Alois Tyleček, 
pracující do 25.2.1945 jako pomocný dělník ve Vítkovicích. 20. července byl školní rok 
ukončen. Řádné celoroční vyučování začalo 3. září 1945 a do školy bylo zapsáno 56 žáků. 
 
 

PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH UČITELŮ V ZŠ          (OD ZÁŘÍ ROKU 1945) 
 
1945 - 1959     Alois Tyleček 
1945 - 1947     Ludmila Piechová 
1946 - 1948     Natálie Kaštovská 
1947 - 1953     Ludmila Čeganová 
1953 - 1954     Otakar Goldman 
1954 - 1955     Vilibald Rozsypal 
1955 - 1958     Věroslava Durmanová 
1958 - 1958     Inge Kunzová 
1958 - 1959     Vladimír Mrázek 
1959 - 1959     Jaroslav Mixa 
1959 - 1960     Marcela Lysáková 
1959 - 1960     Ladislav Lindovský 
1960 - 1972     František Čečetka 
1960 - 1961     Blažena Junáková 
1961 - 1962     Jana Gelnarová 
1962 - 1962     Libuše Krauzovičová 
1970 - 1972     Soňa Krayzelová 



52 

1972 - 1984     Josefa Dluhošová 
1972 - 1978     Anna Teterová (provdána Šigutová) 
1978 - 1979     Štěpánka Vyležíková 
1979 - 1980     Marie Pyšíková 
1981 - 1990     Anna Coufalíková 
1984 - 1985     Marie Strakošová 
1990 - 2000     Anna Šigutová 
1994 - 1995     Martina Havelková 
1994 - 2000    Anna Coufalíková 
1995 - 2002    Drahomíra Svobodová 
2000 – dosud   Mgr. Sylva Hrušková 
2000 – dosud   Mgr. Blanka Drozdková 
 
 

PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH UČITELEK V MŠ          (OD ROKU 1945) 
 
1946 – 1947 – Drahomíra Blahetová (provdána Rozsypalová) 
1947 - 1950 - Světla Tvarůžková 
1950 - 1951  - Ludmila Bajgarová 
1951 - 1953  - Věra Homolová (provdána Dostalíková) 
1953 - 1956  - Drahomíra Rozsypalová 
1956 - 1957  - Věra Dostalíková 
1957 - 1960  - Marta Havránková (provdána Kovaříková). 
Od roku 1960 do 31.12.1966 se ze školky stal sezonní zemědělský útulek, který vedla 
Vítězslava Čečetková. 
1967 – 1976 – PhDr Jarmila Sluková 
1976 – dosud – Zlatuše Peterková 
1981 – 2000 – Květoslava Koutňáková 
2001 – dosud – Alžběta Kozelská 

 
 

POČTY DĚTÍ  V LETECH 1994 - 2002 
 

Škol.rok 1. ročn. 
ZŠ 

2. ročn. 
ZŠ 

3. ročn. 
ZŠ 

4. ročn. 
ZŠ 

Celkem 
ZŠ 

MŠ 
celkem 

1993-94 12 7 7 -- 26 21 
1994-95 12 12 7 6 37 23 
1995-96 6 12 12 5 35 25 
1996-97 7 7 11 8 33  
1997-98 6 8 7 12 33 25 
1998-99 7 6 8 7 28  
1999-00 8 7 6 7 28  
2000-01 5 8 6 9 28 25 
2001-02 9 5 6 6 26  
 
 
Následuje větší či menší přehled akcí, jež se mi podařily zjistit, které byly pořádány školou 

nebo Sdružením rodičů a přátel školy, které na škole vždy obětavě pracovalo. Alespoň někteří 
rodičové a všechny učitelky při jejich přípravě, ale vždy byly hojně rodiči, prarodiči i 
nejrůznějšími známými navštěvovány. 
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1993 - 1994 
19.12.1994 – setkání pod vánočním stromem 
 
 
1994 - 1995 
Zájezdy na plavecký bazén, účast v atletické soutěži málotřídních škol v obvodu, návštěvy 

divadelních a filmových představení, turistické výlety, návštěva hvězdárny a planetária 
v Ostravě, sběr starého papíru a železa, léčivých bylin, kulturní vystoupení žáků při akcích 
pořádaných obcí, besídky pro rodiče, např. 

18.12.1995 – vánoční nadělování 
 
 
1995 – 1996 
Dětský den 9.6.1996 – klauniáda, soutěže – závody v rychlosti a obratnosti na kolech, 

trojkolkách a ti nejmenší na babetkách, brána plná sladkostí, skákání v pytli, trefování do 
plechovek, na hřišti se procházeli poníci, na kterých se střídali nejmenší jezdci, kolem hřiště ti 
větší na koních. K tomu všemu hrála kapela Chrobáci. 

 
 
1996 – 1997 
Soutěže: 
1. Výtvarná soutěž „Ahoj z prázdnin“ – 18.10.1996 a 24.10.1996 – Kaktus očima dětí. 
2. Sbíráme obaly od čokolády Figaro. 
3. Okrskové kolo v recitaci – Bílovec – 11.3.1997, Mirka Borská postoupila do okresního 

kola. 
4. Školní kolo matematické soutěže „O Skrblíkův dukát – 9.4.1997 psalo 8 dětí – 3 úspěšní 

řešitelé, v okresním kole Lukáš Borski byl také úspěšným řešitelem. 
5. Lehkoatletický čtyřboj – 6.6.1997  mezi sousedními vesnicemi, zvítězily Lubojaty. 
15.6.1997 – dětský den – kolo štěstí – soutěže – skákání v pytli, sprint v gumákách, 

trefování míčků do koše a hlavně nafukovací skákací hrad. 
 
 
1997 – 1998 
O 58 dětí, které letos navštěvují školu a školku, se starají p. učitelky: Anna Šigutová, 

Drahomíra Svobodová, Anna Coufalíková, Zlatuše Peterková, Květoslava Koutňáková a další 
zaměstnanci, bez kterých si chod školy neumíme představit: Ludmila Nohlová, Ladislava 
Svobodová, Anna Rybáriková, Renáta Vysocká. Ve škole „topila“ p. A. Výtisková nebo p. 
L.Gajdoš. 

 
Aktivity letošního roku: 
1. Návštěva filmu 101 dalmatinů, Lotrando a Zubejda, Hercules,  
2. Plavání s rodiči v Porubě, 
3. Vycházka na Hýlov + jiné turistické vycházky – stopování, hledání pokladu, opékání 

párků, 
4. Vánoční besídka 
5. Okrskové kolo v recitaci, Mirka Borská obsadila 3.místo. 
6. Mezinárodní matematická soutěž Klokánek a O Skrblíkův dukát 
7. Den Země 
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100 LET ŠKOLY 
 
Následující část byla zpracována ke 100 letům školy v roce 1998, které se slavilo dne                                                  

27.6.1998 v rámci dne dětí a jehož součástí byla výstava dětských prací, fotografií, 
kronik, d ětská akademie, atrakce pro děti včetně skákacího hradu a slavili jsme celý den 
ve škole i kolem ní za opravdu velmi hojné účasti občanů obce i mnoha dalších 
pamětníků a hostů. Hodnocení? Několik stovek účastníků se za krásného dne až do 
večerních hodin opravdu skvěle bavilo. 

 
 
VZPOMÍNÁNÍ PANÍ ŘEDITELKY v.v. JOSEFY DLUHOŠOVÉ  

 
Když jsem před čtvrtstoletím byla ze ZDŠ Klimkovice přeložena na malotřídní školu v 

sousedních Olbramicích, nebyla jsem, řečeno mírně, příliš nadšená. Měla jsem za sebou více 
než dvě desítky let práce na jedné škole, kde jsem už "zapustila kořeny" v určitém prostředí i 
kolektivu, získala poznatky z práce na úplné ZDŠ a dobře jsem se už orientovala v řadách 
tamější rodičovské veřejnosti. Proto jsem se přeložení bránila. Strašila mne představa 
neznámého způsobu práce ve třídě s více ročníky. I úkoly spojené s vedením školy mi 
naháněly hrůzu. K administrativní práci úředníka jsem vždy pociťovala nechuť, o čemž svědčí 
skutečnost, že už před ukončením studia na obchodní akademii v Opavě jsem se "vecpala" do 
školských služeb, což nebylo obtížné, protože v té době byl nedostatek učitelů, hlavně na 
Ostravsku. Můj strach z odpovědnosti vždy převládal nad pocitem touhy stát se ředitelkou 
školy. Na další potíže, spojené s dopravou z Polanky, mého bydliště, jsem nemyslela vůbec; 
ty se citelně projevily až v praxi. 

Ale stalo se! Počátkem září 1972 jsem za spolupráce rodičů, veřejných činitelů a další 
vyučující, p. uč. Anny Teterové (současné ředitelky), zahajovala v Olbramicích školní rok 
1972 - 1973. Nastoupila jsem na uvolněné místo předešlého ředitele, p. Františka Čečetky, 
který z důvodu své spisovatelské činnosti přijal zaměstnání v Nakladatelství Profil v Ostravě. 

Mé začátky nebyly lehké. Práce s dětmi předpokládala důkladnější a na čas náročnější 
přípravu. I provoz školy nebyl bez problémů, protože brzy po mém nástupu se za pomoci 
představitelů obce, kteří se vždy snažili udělat pro Olbramice maximum, prováděla 
rekonstrukce školní budovy a modernizace interiéru. Ochotní rodiče a občané pomáhali při 
úpravě školního pozemku. Třídy jsme začali vybavovat novým nábytkem a moderními 
pomůckami. 

Dalo mi moc práce, abych se s požadavky na učitelskou i ředitelskou činnost "jakž takž" 
vyrovnala. Pocit uspokojení mi celých 12 let chyběl. 

Pozvolna jsem poznávala děti, jejich rodiče, život obce a občanů. Poprvé jsem učila 
„prvňáčky". To, že mi některý z nich na začátku školního roku tykal, jsem brala jako projev 
důvěry. Za užitečné jsem pokládala zjištění, že zde vychovávám vlastně děti mých bývalých 
žáků ze ZDŠ v Klimkovicích. Proto jsem děti občas volala jmény jejich maminek a tatínků, 
zvláště když mi je připomínaly podobou. Ani se tomu nebránily, braly to jako zpestření 
vyučování. 

Při své práci jsem začala objevovat i klady. Vzhledem k organizaci hodiny byly děti 
nuceny pravidelně pracovat samostatně, malý počet žáků v ročnících umožňoval větší 
zapojení do komunikace s učitelkou. Občas jsem si připadala jako uprostřed početnější 
rodiny. 

Škola žila i po vyučování mimoškolní činností. Žáci navštěvovali kroužky; turistický, 
rukodělný a myslivecký, které vedli obětaví rodiče ve spolupráci s vyučujícími. Jako na každé 
jiné malotřídce jsme připravovali k různým příležitostem recitačně - dramatická, pěvecká, 
taneční a tělovýchovná vystoupení. Veřejnost je přijímala s povděkem, přihlédneme-li k 
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tomu, že jediným kulturním zařízením v obci byla knihovna. 
Plodná byla i spolupráce s místní mateřskou školou, která sídlí v budově školy, jakož i 

častá výměna zkušeností se školou ve Zbyslavicích. To je možno říci i o společenských 
organizacích, které v té době v Olbramicích působily. Záznamy ve školní kronice, jakož i 
fotodokumentace jsou toho nejlepším dokladem. 

Nemalý podíl na výchově dětí měly vyučující, které zde po mém boku působily: p. učitelka 
Anna Teterová, Marie Pyšíková, Štěpánka Vyležíková, Anna Coufalíková. Ve školním roce 
1980 - 1981 jsem byla na škole sama s jednou třídou se třemi ročníky. 

Velmi jsem oceňovala výsledky rodinné výchovy, která byla dána příklady a přirozenou 
autoritou rodiny. Děti byly pracovité, protože byly doma k práci vedeny. Byly zdvořilé, 
protože i doma se po nich slušnost vyžadovala. Byly skromné, protože skromnost byla 
vlastností všech členů rodin. Byly ochotné, protože ochotu něco vykonat po nich požadovala 
většina dospělých. Rodiče věděli jak děti vychovávat jednoduše, bez zbytečných diskusí, aniž 
k tomu potřebovali soubor pedagogických pokynů a rad, které na nás dopadají denně z 
mediálních prostředků a jejichž výsledek se mi jeví stále horší. Děti byly prakticky na očích 
všech občanů, kterým chování mládeže na veřejnosti nebylo lhostejné. Byly i okamžiky, kdy 
jsem některým rodičům jejich děti záviděla. 

Ze společných prožitků s rodiči, spolupracovníky a občany se postupně vyvinula četná 
přátelství, která přetrvávají dosud. I za to budiž dík. 

Myslím, že mi v komunikaci s dětmi i dospělými pomáhal optimismus, který je hlavním 
rysem mé povahy, zvláště, když jsem nacházela optimisty ve svém okolí. 

Takové byly z mého pohledu Olbramice té doby, kterou mi doma připomíná veliký huňatý 
„Míša", na jehož oblečení mohu číst autogramy svých posledních žáků. 

Ohlížím-li se dnes s odstupem čtrnácti let života důchodkyně za tím obdobím "vesnické 
učitelky", musím přiznat, a ráda tak činím, že těch dvanáct let působení v Olbramicích 
podstatně obohatilo můj život. Proto do dalších let přeji žákům jen šťastné chvíle ve školních 
lavicích, učitelům dobrý pocit z pedagogické práce, rodičům radost ze zdravých synů a dcer a 
Olbramicím užitek ze slušně vychovaných občanů. 

 
 

70 LET MATEŘSKÉ ŠKOLY (Zlatuše Peterková) 
 
Historie mateřské školy v Olbramicích se datuje od roku 1928, kdy byla v obci zřízena 

německá mateřská škola. 
Teprve po válce, v listopadu 1945, bylo ministerstvem školství a osvěty v Praze povoleno 

zřízení a otevření veřejné mateřské školy. 
Dne 24. dubna 1946 bylo tedy zahájeno vyučování. Vyučovalo se celodenně, zapsáno bylo 

32 dětí. Na MŠ působila Drahomíra Blahetová (později provdána Rozsypalová), 
pedagogickým správcem jmenován řídící učitel Alois Tyleček a opatrovnicí ustanovena Anna 
Bestová (provdána Chytráčková). Vybavení MŠ bylo mizivé, chyběly výchovné pomůcky a 
hračky, které si děti přinášely z domova. Na MŠ dále působili:  

                         1947 - 1950 - Světla Tvarůžková 
                         1950 - 1951  - Ludmila Bajgarová 
                         1951 - 1953  - Věra Homolová (provdána Dostalíková) 
                         1953 - 1956  - Drahomíra Rozsypalová 
                         1956 - 1957  - Věra Dostalíková 
                         1957 - 1960  - Marta Havránková (provdána Kovaříková). 
K 1. říjnu 1960 se pro nedostatek dětí stává z MŠ zemědělský útulek, jehož vedoucí byla 

jmenována Vítězslava Čečetková, manželka ředitele zdejší národní školy. Vyučování v útulku 
bylo sezónní (od jara do podzimu), přes zimu byl útulek uzavřen. 
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Po delším jednání místního národního výboru s ONV byl s účinností od 1. ledna 1967 
útulek opět změněn na mateřskou školu. Její ředitelkou byla jmenována Jarmila Sluková. S ní 
přichází do MŠ od února 1968 školnice paní Zdeňka Krupová, která tu pracovala celých 28 
let. 

Nastávají podstatné změny ve vybavení školy - nový nábytek, množství hraček a pomůcek 
pro děti. V roce 1973 bylo započato s generální opravou školy, v roce 1975 je modernizována 
školní zahrada (zahradní altánek, koloběžková dráha, pískoviště, průlezky). 

V roce 1976 odchází Jarmila Sluková na mateřskou dovolenou a na její místo je jmenována 
absolventka SPgŠ Zlatuše Rozsypalová, provdaná Peterková, která zde působí dodnes. MŠ je 
v roce 1976 stále polodenní, ale obývá již celé přízemí budovy školy. Na základě 
dlouhodobého přání a žádostí rodičů je k 1. lednu 1981 rozšířen provoz MŠ na celodenní, což 
si vyžádalo další adaptaci provozu - byla vybavena stálá lehárna, kuchyň, sklady potravin a 
zeleniny, a byla zadaptována dětská umývárna. Celodenní provoz si vyžádal druhou učitelku, 
v lednu 1981 proto do MŠ přichází Květoslava Koutňáková. 

Do dnešní doby prodělala MŠ mnoho změn hlavně v úpravě a estetizaci prostředí k 
vytvoření podmínek moderní předškolní pedagogiky. V současné době má MŠ zapsáno 25 
dětí a nabízí tyto aktivity: 

- celoroční zábavné a kulturní činnosti pro všechny děti, 
- předplavecký výcvik nejstarších dětí, 
- hru na flétničky "Veselé pískání", 
- akce s rodiči, hravá odpoledne rodičů a dětí, 
- ekologický předškolní program "Za veverkou Rezkou". 
 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA V OBDOBÍ 1966 - 1976 -  
               VZPOMÍNÁ PaeDr. JARMILA SLUKOVÁ 

Vážení a milí, 
oslavy sta let jsou vždy důvodem k zamyšlení a ke vzpomínkám. Oslavuje-li toto výročí 
škola, musí se zastavit lidé - žáci i učitelé, kteří byli v daném období její součástí, byla jejich 
školou a přirostla jim k srdci. Mě patřila olbramická škola - vlastně školička, v období 1966 - 
1976. 

Již několik večerů si pohrávám se vzpomínkami na dobu strávenou v jedné malé vesničce 
nedaleko Ostravy. Věřte, jsou to vzpomínky vzácné, milé. 

Na konci zimy 1966 mě bylo nabídnuto místo ředitelky mateřské školy v Olbramicích s 
tím, že vybuduji ze "žňového útulku", který byl v provozu vždy pouze v létě, plnohodnotnou 
mateřskou školu s celoročním provozem. Kde se obec nachází jsem nevěděla, jak se tam 
dostanu, také ne. Měla jsem týden na rozmyšlenou, a proto bylo nutné nabídnuté zařízení 
navštívit. 

Byl krásný, slunečný den, mrzlo až praštělo, nikde ani živáčka a já kráčím po silnici mezi 
Klimkovicemi a Olbramicemi, plna očekávání, jak asi bude moje nová školička vypadat. 
Přijali mne Čečetkovi, kteří mne zavedli do velké, studené místnosti, plné prachu, špíny a 
harampádí. Na zemi ležely hromady cihel, rozbitého nábytku, papírů a hader. Překvapení to 
bylo obrovské, tak jsem si nové působiště určitě nepředstavovala. Nevím proč, ale vůbec mne 
nenapadlo svoji novou „štaci" odmítnout. Byla jsem rozhodnuta, že s té hrůzy vytvořím 
kvalitní předškolní zařízení, ve kterém se děti budou cítit dobře, které bude schopno plnit i 
náročnější výchovně-vzdělávací úkoly kladené na moderní mateřskou školu a kvalitně 
připravovat děti na základní školu, na život. 

Během čtrnácti dnů měla nová mateřská škola zahájit provoz a přivítat první děti. Dosud si 
pamatuji, kolik mimořádně obětavých lidí mi pomáhalo a fandilo. Velkou podporu měla 
mateřská škola i u představitelů obce a zemědělského družstva. Po skrovných začátcích se 
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postupně budovalo a vylepšovalo. Poměrně brzy se mateřská škola dostala na velmi slušnou 
úroveň. 

Nejkrásnější však byla práce s dětmi. Ve školce se hrálo, zpívalo, tančilo, cvičilo a nevím 
co ještě. Děti bylo hodné, vstřícné a vděčné za každou pochvalu, pohlazení, pohádku. Ráda 
vzpomínám na krásné vycházky do lesa a okolí obce. Tam jsme společně s dětmi prožívali 
mnoho a mnoho radostných chvil. 

Postupně se kolem mateřské školy vytvořila báječná parta rodičů, hlavně maminek, které 
byly ochotny pomáhat všude, kde bylo zapotřebí a tím přispívat k obohacení kulturního a 
společenského života obce.  

Společně jsme pořádali besídky, kulturní vystoupení, módní přehlídky dětí, ale i maminek, 
s vlastnoručně ušitými modely, společenská odpoledne pro starší občany, plesy s 
předtančením „České besedy", kterou nacvičili a zatančili rodiče. Dnes již málo lidí pamatuje, 
jak úspěšný byl hudebně taneční kroužek olbramických žen, který veřejně vystupoval na 
všech slavnostech v obci, ale i ve vesnicích v širokém okolí. Jeho začátek se taktéž zrodil v 
mateřské škole. Nelze vzpomenout ještě na jednu důležitou funkci mateřské školy. Děti 
chodily vítat všechny nově narozené občánky Olbramic. Byl to pro ně vždy svátek i krásný 
zážitek.  

Cílem mého vzpomínání nebylo postihnout všechny události obce, ale hlavně život a práci 
lidí - dětí i rodičů. Měla jsem mimořádné štěstí na spolupracovníky, se kterých se postupem 
času stali moji přátelé. Bez nich by se určitě nedokázaly vytvořit podmínky pro kvalitní práci 
mateřské školy. 

Jsem ráda, že mateřská škola má v Olbramicích své pevné místo a že jsem k jejím 
základům mohla přispět. 

Děkuji všem, kteří tyto základy pomáhali budovat a přeji Olbramicím i její škole další 
desítky úspěšných let. 

 
 

ZAMYŠLENÍ PANÍ ŘEDITELKY Mgr. ANNY ŠIGUTOVÉ 
 
Škola v Olbramicích byla vždy málotřídní. V minulosti bylo mnoho takových škol zrušeno 

a tyto tendence se projevují i dnes. Příčiny zániku málotřídních škol jsou téměř vždy finanční. 
Když jde o peníze, zapomíná se na význam, přednosti a klady těchto malých vesnických škol. 

První nespornou výhodou je bezprostřední spojení s mateřskou školou. Naše ZŠ a MŠ 
spolu průběžně spolupracují, děti znají školu a své budoucí učitelky ze společných akcí a 
každodenních setkání. Přechod dětí do 1. ročníku je plynulý a z mateřské školy k nám 
přicházejí děti dobře připravené. 
Častým argumentem proti „malotřídkám" je kratší doba, kterou učitel věnuje přímé práci s 

dětmi jednotlivých ročníků a z toho se automaticky vyvozuje nižší úroveň vzdělání. Je to 
hodnocení povrchní, které opomíjí výhody výuky dětí širšího věkového rozpětí, při kterém 
dochází ke vzájemnému působení mezi dětmi, což podporuje nejen rozvoj rozumového 
myšlení, ale především příznivě ovlivňuje utváření sociálního a morálního cítění a jednání. V 
málotřídní škole jako je naše se děti učí společně, ale také navzájem; učí se spolu růst a žít, 
každý svým individuálním tempem. Posiluje se jejich sebeuvědomování, sebeúcta a tím i úcta 
k ostatním. K tomu je třeba připojit ještě výhodu samostatnosti dětí z malotřídních škol. Děti, 
které z naší školy odcházejí do ZŠ v Klimkovicích, nejsou vystrašení vesničtí žáčci, ale 
sebevědomé děti tvořící kolektiv, a jsou dobře vybaveny, aby mohly úspěšně pokračovat ve 
svém vzdělávání. Přechod do plně organizované školy nepůsobí našim žákům většinou žádné 
problémy. Díky dobré spolupráci se ZŠ v Klimkovicích jsou děti dobře připraveny, nečekají 
je žádná nepříjemná překvapení nebo změny. Jejich vývoj sledujeme po celou dobu docházky 
do základní školy. 
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Jako nevýhoda málotřídních škol bývá uváděno chudší materiální vybavení. To je většinou 
pravda. Finanční zdroje jsou dnes opravdovým problémem, ale tento nedostatek nemusí být 
rozhodující. Naší škole schází tělocvična a základní vybavení výpočetní technikou. Pokud se 
v maximální míře uplatňuje cvičení venku, může to být dětem jen ku prospěchu. Ani získání 
počítače není do budoucna velký problém. Finanční rozpočet od Školského úřadu je dán 
normativně a není podstatné jej rozebírat nebo kritizovat. Žádné výstřelky nejsou možné a 
nákupy učebnic a pomůcek musí být promyšlené. Peníze poskytované zřizovatelem - 
Obecním úřadem v Olbramicích, jsou také využívány účelně. Obecní úřad financuje a 
zajišťuje údržbu budovy, pozemku a také hradí některé jiné náklady nezbytné pro chod školy 
(např. vytápění). Je třeba ocenit vstřícné jednání zastupitelů obce a všestrannou ochotu ke 
spolupráci. I v dnešní ekonomicky tíživé situaci je pro školu vždy uvolněno dostatečné 
množství peněz, aby byla zajištěna dobrá údržba budovy i postupná modernizace. 

Práce učitelů ve škole by byla málo účinná bez spolupráce nejbližšího partnera - 
rodičovské veřejnosti. Ať už jde o vztahy, třídní učitel - žák - rodič, nebo o vztahy škola - 
rodičovské sdružení, lze o nich napsat jen slova chvály. Na obou těchto úrovních jde o tvůrčí 
spolupráci na základě ochoty a vzájemné důvěry. 

 
 
1998 – 1999  
 
Žáci o škole 
Naše pěkná škola oslavila v minulém školním roce 100. výročí. Když jsme však přišli 1. 

září letošního roku na slavnostní zahájení, tak nás mnoho věcí ve škole nesmírně překvapilo. 
Byla celá nově vymalována, zmizely staré radiátory. Místo nich byly namontovány nové, 
modernější. Dozvěděli jsme se, že se v nich bude topit plynem. Ale to nebylo všechno. 
Upoutaly nás nové zásuvky, vypínače, bodová světla nad tabulí a nové vodovodní baterie. 

Když jsme procházeli celou školou, zjistili jsme, že i místnosti mateřské školy jsou také 
pěkně upraveny, navíc tam byly vyměněny všechny podlahy, položeny nové koberce a 
opraven nábytek. 

Naše škola se nám vždy líbila, ale po úpravě se nám líbí ještě víc. Chceme proto poděkovat 
za tuto změnu Obecnímu úřadu v Olbramicích a hlavně starostovi obce panu Františku 
Vaňkovi. 

Rádi bychom se naší opravenou školou pochlubili rodičům, a proto se těšíme na třídní 
schůzky. Jistě i naše maminky a tatínkové ocení, jak škola zkrásněla a jak se v ní učíme ještě 
raději. 

 
27.9.1998 návštěva Trpasličího cirkusu v Ostravě – divadlo MIMO ve studiu Telepace 

předvedlo úžasné pantomimické představení 
9.12.1998 – 1. čertí rojení – kde vystupovali čertíci ze školy i školky, dokonce přišel i 

Mikuláš. Zvlášť vítáni byli čerti starší a zkušenější, kteří byli svým dětem náležitým 
příkladem. Veselé odpoledne plné zábavy a příjemných překvapení připravilo vrchní čertí 
kolegium. 

16.1.1999 dětský maškarní ples 
12.6.1999 den dětí a sportovní hry, v rámci kterých byly připraveny opičí dráhy, projížďka 

na koních a hlavně několikahodinový program pro děti, o který se starali dva klauni z divadla 
MIMO. Občerstvení nikdy nechybělo. 

Úspěch: Petr Ješko byl nejlepším řešitelem Okresního kola „O Skrblíkův dukát“. 
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1999 - 2000  
10.12.1999 – S čerty nejsou žerty – děti, které neodnesl čert, dostaly Mikulášskou nadílku, 

všechny občerstvily výborné čertí speciality v jídelně zvané „peklo“, čertí diskotéka pro děti 
do 100 let nás donutila k pohybu, promítání krátkých pohádek pro všechny hodné a 
tancováním i přílišnou konzumací pekelného nápoje (grogu) unavené. 

Úspěch: Radek Ješko byl nejlepší v republice v matematické soutěži v logice 
„Klokánek“. 

Proběhlo konkurzní řízení na obsazení místa ředitelky ZŠ. Pro výkon funkce ředitele byla 
konkurzní komisí doporučena a školským úřadem schválena Mgr. Sylva Hrušková. Mgr. 
Anna Šigutová proto 30.6.2000 ukončila na zdejší škole svou činnost. 

 
 
2000 - 2001 

Víte že: - MŠ navštěvovalo 25 dětí – 12 chlapců a 13 dívek 
- k 31.12.2000 odešla do starobního důchodu Květoslava Koutňáková a na její 

místo nastoupila Alžběta Kozelská 
- jsme navštívili Divadlo loutek s představením Makový mužíček a 7 x 

filmové představení v kině v Klimkovicích 
- společně ze ZŠ a rodiči nasbírali 3940 kg železa, 100 kg kaštanů, 15 kg 

sušené pomerančové kůry, 3068 kg papíru a 32 kg hliníku 
- pro děti bylo připravena vánoční besídka, dětský maškarní rej, koloběžkové 

závody ke dni dětí a pro rodiče 1. školní ples, oslava svátku maminek, dvě 
hravá odpoledne pro rodiče s dětmi 

- nejstarší děti se zúčastnily předplaveckého výcviku na Slezské Ostravě a 
atletického trojboje na zahradě MŠ 

- pro děti byla připravena podzimní a letní přírodovědná vycházka „Stezky 
Ferdy mravence“ do lesa a v zimě jsme byli krmit zvířátka u krmelce 

- v průběhu celého roku hráli na flétničky – program Kouzelná píšťalka 
- polodenní výlet do ZOO Ostrava společně s dětmi ZŠ 
- v rámci exkurzí jsme v průběhu školního roku navštívili místní knihovnu, 

stolařskou dílnu a Vlastivědné muzeum v Klimkovicích. 
 
ZŠ 
29.9. – drakiáda 
29.10. – Den otevřených dveří – změny – místnost pro školní družinu, kabinety 

přeměněny na malé informační centrum s počítači. 
14.12. – zábavné Vánoční odpoledne + program 
           - Nadace pro rozvoj občanské společnosti rozhodla o podpoře programu na rozvoj 

volnočasových aktivit dětí v obci a škola získala 50.000,-- Kč. Veškeré finanční prostředky 
jsou přísně kontrolovány zástupci NROS z programu Gabriel, kteří nás osobně navštívili a 
zakoupené investice zkontrolovali a seznámili se s naší školou i s okolím a velmi se jim tady 
líbilo. 

 
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SLUNEČNICE 

 
15.1. 2001 bylo založeno Občanské sdružení Slunečnice při školní družině – předseda – 

Mgr. Sylva Hrušková, místopředseda Zlatuše Peterková, hospodář Regína Vřeská, které 
nahradilo původní SRPŠ. 

Plán akcí: srpen – výlet vlakem do Jeseníků – Priesnitzovy lázně 
                září – turistický pochod plný překvapení směrem na Hýlov 
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                říjen – přehlídka podzimní mody v KD Olbramice – modely oblečení včetně 
spodního prádla, obuvi a modních doplňků. Zároveň všechny děti ze ZŠ a MŠ předvedly 
modely a modní doplňky vyrobené z PET lahví. Tolik tvůrčí fantazie bylo opravdu málokde 
k vidění.  

17.11. – II. ročník turnaje ve stolním tenise 
28.11. – vánoční dílny – výroba vánočních a adventních věnců, dekorativních baněk, 

papírových vánočních ozdob 
2.12. – Mikulášský jarmark – vystoupení pěvecko – dramatického kroužku, divadla 

MOBIDYK z Opavy, nadílka Mikuláše s čertem – nabídka ke koupi vánočních dekorativních 
ozdob, věnců, perníčků, keramických výrobků, občerstvení – 220 zúčastněných. 

Škole byla udělena další dotace z programu Gabriel – grant ve výši 99.950,--Kč – projekt 
Keramická dílnička v prostorách sklepení. 

Každou sobotu pořádán kroužek moderního tance pod vedením Renáty Mojžíšové 
z Kyjovic pro mládež od 12 do 22 let. 

 
2002 
 
26.1. 2002 – II. školní ples, o den později Pyžamkový ples pro děti 
22.3. – velikonoční dílny s oficiálním otevřením keramické dílničky pro veřejnost 
12.5. – oslava Svátku matek – Den pro maminky – asi 90 maminek shlédlo krátké scénky, 

pohádku dramatického kroužku, byly vyhlášeny výsledky soutěže o nejkrásnější velikonoční 
vajíčko. 

9.6. – Dětský den 
podzim – olbramický jarmark a Country bál 
Činnost sdružení Slunečnice nespočívá pouze v získávání finančních prostředků na 

zvelebování školy, ale podstatně přispívá ke společenskému životu v obci. 
13.10. – 2. modní přehlídka podzimních a zimních modelů – olbramické děti oděné do 

kostýmů čtyř ročních období z přírodního a recyklovaného materiálu, ukázky batiky, cca 220 
zúčastněných. Nádherně barevná a fantazií hýřící akce hlavně díky kolektivu učitelek a 
tvůrčímu zápalu p. vychovatelky H. Čechové. 

6.11. – pracovní dílny, malování na skle. 
26.11. – vánoční dílny – výroba adventních věnců a dekorativních ozdob. 
8.12. – Mikulášský jarmark s klasickým předvánočním sortimentem zboží – divadlo 

Modrý slon pod názvem Klaun a vánoční stromeček s mikulášskou nadílkou. 
20.1.2001 – Školní ples SRPŠ, protože se jednalo o ples školní, byl vítán příchod 

s aktovkami na zádech. Bohaté občerstvení, bufet, srdíčkový valčík. Fin. výtěžek použit na 
nákup nových dřevěných zahradních průlezek se závěsnými sítěmi, žebříky, houpačkami a 
lany. 

21.1. – Dětský maškarní ples – nápaditá tombola, zajímavé hry a soutěže, k tanci hrála 
hudba Chrobáci; výtěžek věnován na zajištění zábavného Dětského dne v červnu 2001. 

24.4. – koncertem studentů Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a ZUŠ II. cyklu bylo 
slavnostně otevřeno nové „mini informační centrum“, ve kterém je k dispozici žákovská 
knihovna a internetový kout. Jsou zde instalovány dva počítače, které byly získány z projektu 
VISK z Prahy za projekt „Zřízení informačního centra ve školní knihovně“, které hradilo 2/3 
nákladů, zbytek OÚ. Centrum je zatím otevřeno v úterý a ve čtvrtek od 13.00 – 17.30 hodin. 

23.4 – 26.4. – sběr papírů – kontejner u školy – výtěžek věnován dětem na zakoupení 
horolezeckých lan a houpaček umístěných ve venkovních prostorách. 

13.5. – Den matek a videostop 
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2001 – 2002: 
 
MŠ 

- všechny pětileté děti prošly předplaveckým výcvikem v soukromé plavecké 
škole „Modrá laguna“ v Bílovci 

- navštěvovaly kroužek anglického jazyka, který vedla p. uč. Drozdková 
- hrály na flétničky v programu „Pískání pro předškoláčky“ 
- navštívily Divadlo loutek v Ostravě a 4 x kino v Klimkovicích 
- v říjnu se podílely na celostátní výtvarné výstavě dětských prací v N. Jičíně 
- v zimě chodily krmit zvířata u krmelce v lese 
- navštívily hasičskou zbrojnici v Klimkovicích a samy si zkusily hasit vodním 

dělem 
- navštívily místní knihovnu a učily se, jak zacházet s knihou 
- v MŠ v Josefovicích závodily v atletickém trojboji 
- navštívilo nás ostravské divadlo MIMO s kouzelnou pohádkou Pipi, dlouhá 

punčocha, 
- ke dni dětí byl připraven Den hraček a navštívili jsme ZOO Ostrava 

Děti nasbíraly s rodiči celkem 2,625 kg starého papíru, 5 tun železa, 31 kg hliníku, kaštany a 
žaludy. 

Začala se sbírat barevná víčka, která slouží k recyklaci při výrobě stavebních prvků ve 
firmě Transform. Kontaktní osobou je vedoucí skautského oddílu – Radka Fojtová. 

Do té doby se sbíraly PET lahve, ale tato smlouva byla firmou PONAST vypovězena.  
 

ZŠ  
Nový školní rok – v průběhu prázdnin třídy vylepšeny nátěrem lavic a židlí a před školou 

vybudováno nové zahradní centrum, na kterém se podíleli zejména tatínkové dětí MŠ a ZŠ, 
ZO obce – zejména: Lumír Martiník, Štefan Strašík, Svatopluk Seidler, Peter Bednár, Radek 
Petráš, Jan Peschel, František Vaněk st. Do školy nastoupí p. učitelka Mgr Blanka Drozdková. 
P. uč. Drahomíra Svobodová dočasně zastoupila Mgr. Hruškovou ve funkci ředitelky školy 
(narození dítěte). V rámci mimoškolní aktivity zřízeny tyto kroužky:  

Angličtina – Mgr. Blanka Drozdková 
informatika a práce s PC – Aneta Červenková 
pěvecko – dramatický kroužek – Lenka Ješková 
v rámci školní družiny kroužek tělovýchovný a výtvarný – vychovatelka Helena Čechová. 
Internet pro občany: Pondělí a středa 16.00 – 17.30 hodin v rámci projektu Internet do 

škol, každé úterý i mládež Olbramic. 
V prosinci přestavba kuchyně, aby odpovídala hygienickým normám. 
V tomto školním roce jsme získali finanční prostředky od Ministerstva kultury v hodnotě 

10.000,--Kč na projekt „Tvořivé pondělky ve školní knihovně“, díky tomu jsme vybavili 
školní knihovnu knížkami pro společnou četbu a zajímavými tituly moderních autorů, 
výtvarnými potřebami pro děti. 

 
Školní rok 2001-2002 byl završen slavnostním rozloučením se čtvrťáky nazvaný 

minimaturita. Děti v ní skládaly zkoušky z kamarádství, tolerance, pravdomluvnosti, a 
samozřejmě ze získaných vědomostí. Všichni uspěli na výbornou. Svou šikovnost mohli také 
projevit během roku na různých soutěžích např. „Stavíme z lega“, kde obsadili v okresním 
kole 2. místo. Daniela Bláhová v okresním kole matematické soutěže „O Skrblíkův dukát 
získala 3. místo. Nesmíme zapomenout ani na skvělé herečky a herce, zpěvačky a zpěváky, 
tanečnice a tanečníky, kteří nás reprezentovali na kulturní akci pořádané pro naše maminky, 
na „africkém bubnování“ nebo modní přehlídce. 
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Rok 2003 přinese změny – ZŠ, MŠ i školní družina budou jedním právním subjektem,  
s jednou ředitelkou – Mgr. Sylvou Hruškovou. Tyto změny byly dány zákonem č. 250/2000 
Sb. 

 
 

Kapitola č. 12 – KULTURA A OSVĚTA 
 

KLUB DŮCHODCŮ 
 
Byl založen 20.1.2000 za účasti 35 členů a delegace důchodců z Vřesiny. Byli zvoleni 

zástupci, kteří se pravidelně scházejí a připravují program činnosti. Během roku proběhly tyto 
akce: 

březen – ukončení masopustu s pohoštěním a hudbou. Zúčastnilo se 40 důchodců. 
červen – tradiční smaženice v přírodě, večer se opékaly i buřty. 35 účastníků. 
červenec – Předváděcí akce firmy RUTH – matrace a lamelové postele – 32 zúčastněných 
srpen – zájezd na výstavu do Věžek u Kroměříže a na Svatý Kopeček – 37. 
říjen – návštěva představení v Domě kultury Vítkovic – opereta Perly panny Serafínky 

Rudolfa Frimla – 24. 
listopad – slavnostní posezení s jubilanty – 6 jubilantů nad 70 let věku. 

- rybí hody za účasti 55 občanů – večeře – tombola, hudba, občerstvení, různé 
společenské hry – až do ranních hodin. 

prosinec – společené rozloučení se starým rokem. 
 
2001 
13.2. – zájezd na divadelní představení v nově rekonstruovaném divadle Ant. Dvořáka – 

Prodaná nevěsta B. Smetany. 
23.3.- autobusový zájezd na slavnostní představení firmy TOP MORAVIA Q, s.r.o. a 

prezentace výrobků na téma zdraví a vystoupení lidových zpěváků a bavičů – 33 účastníků 
21.4. – velikonoční pomlázková zábava s tancem, zpěvem a hrami 
Připravuje se pravidelné každoměsíční setkávání členů klubu, vždy první úterý v měsíci, 

za účelem výměny všech „informací“, provádění ručních prací žen, debat o sportu či 
motorismu, různé společenské hry, s možností si zazpívat nebo poslechnout hudební 
produkci.  

25.4. – zájezd do divadla Jiřího Myrona – opereta Emmericha Kálmána Čardášová 
princezna 

16.6. – tradiční „Smaženice“ se uskutečnila v mysliveckém areálu v „Důlkách“ a 
zúčastnilo se asi 40 důchodců. Počasí nepřálo, v průběhu odpoledne se přemístili do chaty, ale 
romantické posazení při svitu lucerniček bylo zpestřeno vyprávěním vtipů a historek ze 
života. 

28.9. – jednodenní zájezd do lázeňského města Jeseníku, exkurze do ruční papírny ve 
Velkých Losinách, vodní nádrž Slezská Harta, vodní elektrárna v Dlouhých stráních, 
procházka v Karlově Studánce. 

11.10. – divadelní představení Děvčátko z kolonie v podání ADS Berani z Těškovic 
v lázních na Hýlově. Hra byla nastudována v původním nářečí z ostravského prostředí. 

24.10. – zájezd na muzikál „Hledám děvče na boogie woogie“ v divadle Jiřího Myrona. 
12.1.2002 – „Tříkrálový večer“ s pohoštěním pro důchodce – hrál „dvorní muzikant“ p. 

Jaroslav Kučera, soutěž v hokeji připravila p. Marie Teichmannová. 
21.1. firma TOP Moravia s.r.o. předvedla své výrobky 
7.2. – zájezd s CK ERLI na muzikál George Gershwina „Crazy for you“ v divadle Jiřího 

Myrona 
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14.3. – zájezd s CK ERLI na klasický muzikál do divadla Jiřího Myrona My fair lady 
Fredericka Loewe – obě inscenace nastudovala režisérka Dagmar Hlubková. 

27.7. – setkání v restauraci „Hasičárna“ na Hýlově s turickým pochodem tam a zpět a se 
spoustou legrace. Škoda jen malé účasti. 

20.9. – jednodenní zájezd do Vizovic  a jejich likérky, zámku, přehrady u Luhačovic a 
samotných lázní. 

 
KLUB MAMINEK 

 
V březnu 2001 byl založen Klub maminek (nejen) na mateřské dovolené. Pravidelná 

setkání byla určená k oddychu a relaxaci. Schůzky se konaly každé liché úterý v kulturním 
domě od 16 hod, za pěkného počasí s dětmi venku. Tato doba byla intenzivně věnována 
dětem vlastním i cizím a každá maminka se mohla pochlubit, čím se ve svém volnu zabývá a 
co ji baví. Děti předváděly své schopnosti, a celá setkání provázela příjemná atmosféra. 
Vladimíra Jedličková, Marie Kelnerová, Šárka Havelková, Lenka Hinzeová, Martina 
Mlčochová, Markéta Machalová. 

Klub se scházel do konce roku, pak byl rozpuštěn, protože se neměl kde scházet. Škoda. 
 
 

KNIHOVNA 
Z historie:  
1. Knihy získané do 1.1.1978 jsou evidovány v přírůstkovém seznamu městské knihovny v 
Klimkovicích 
2. Knihy získané od 1.1.1978 do 30.6.1993 jsou evidovány v centrálním přírůstkovém 
katalogu v N. Jičíně. 
3. První zápis v samostatném PS Olbramice byl proveden 15.11.1994 a navazuje na 
předcházející číselnou evidenci. 
4. Od 15.11.1994 do 31.12.1998 bylo zaregistrováno 178 knih, v roce 1995 vyřazeno 75 
knihovních jednotek. 
5. Zápisy akcí v samostatném deníku jsou vedeny od r. 1988 a neodpovídají záznamům 
vedeným v deníku veřejné knihovny, kam byly do té doby průběžně zapisovány. Kromě 
těchto zápisů není již jiná ověřitelná dokumentace. Počty výstavek byly registrovány, ale 
nejsou v přehledu započteny. 
6. Když se od 1.1.1994 obec osamostatnila, byla osamostatněna i knihovna a převezen 
centrální katalog. Pomocná kartotéka jmenná i názvová zde vždy byla vedena. Zůstal zde 
stálý fond; soubory knih patřící Městské knihovně byly vráceny a knihovna hospodaří s 
prostředky získanými od obce v rámci rozpočtu a s příjmem získaným z poplatků od čtenářů. 
Je zde také samostatně prováděna veškerá katalogizační činnost. 
7. O letech 1978-1982 a 1991-92 nebyly nalezeny deníky veřejné knihovny, a proto chybí 
zápis, je zde doložen pouze pohyb knihovního fondu, tak jak je zapsán v kartách pohybu 
knižního fondu.  
8. Knihovnice, které zde působily: Knihovnu založila a vedla paní Božena HORSINKOVÁ 
asi v roce 1972 do konce roku 1982, část roku 1983  paní Věra WILCZKOVÁ, v letech 1983 
- 1993 paní Ludmila SVOBODOVÁ, od května 1994 dosud Lenka JEŠKOVÁ, která také 
tento přehled vypracovala. 
Půjčuje se každé úterý do 14.00 do 19.00 hodin. 
 
Paní Horsinková byla několikrát vyhodnocena jako nejlepší knihovnice v okrese a získala i 
státní ocenění. Vlastně knihovnu založila, protože do té doby se půjčovalo pouze něco ve 
škole, a aby pro ni měla místo, uvolnila obývací pokoj ve svém domě. Když se její rodina 
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rozrůstala a místo bylo víc než třeba, zařídil MěNV knihovnu ve staré poště – v domě č. 117. 
Paní Horsinková byla známá svými čtenářskými kroužky, schopností zapálit pro čtení i ty, u 
kterých by to nikdo nečekal. Začala takto pracovat až při svém odchodu do důchodu, a nikdo 
by v ní uprostřed čtenářů nehledal bývalou zemědělskou dělnici. Svým humorem, laskavostí, 
ochotou byla „profláknutá“ nejen mezi čtenáři široko daleko. Musím také říci, že pokaždé, 
když už jsem sama jako knihovnice knihovnu vedla a setkala jsem se s kolegyněmi z okolí, 
nikdy se na ni nezapomněly zeptat a mně posílaly vyřídit pozdravy. 
 

Přehled: 
1978 - 1407 knih ve stálém knižním fondu 
1979 - 1567 (+160 knih) 
1980 - 1919 (+352 knihy) 
1981 - 2177 (+258 knih) 
1982 - 2199 (+22 knihy) 
 
ROK ČTENÁŘI NÁVŠTĚVNÍCI  VÝPŮJČKY  AKCE  FOND POHYB PŘÍSPĚVEK  

Celkem/z 
toho čtenáři 

1983 Nezjistitelný 
počet 

1362 7225 28 2357 +158  

1984 - „ - 1328 6343 27 2511 +154  

1985 - „ - 1289 6374 28 2660 +149  

1986 - „ - 1176 5728 16 2768 +108  

1987 - „ - 1186 5409 22 3008 +240  

1988 - „ - 1263 6117 22/5 2900 -108  

1989 - „ -   875 4349 16/4 3074 +174  

1990 - „ - 1047 5267 16/2 3263 +189  

Zjištěny pouze tyto údaje: 1991 - 3368 (+105 knih),               1992 - 3530 (+162 knihy)  

1993 50   571 2931 -- 3578 +99 
-51 

 

1994 54   365 2243 -- 3610 +32 4.675,-- 
čtenáři 275,-- 

1995 59   321 1827 3 3544 +9 
-75 

6.539,90 
čtenáři 294,-- 

1996 56   416 2199 3 3606 +62 6.519,40 
čtenáři 260,-- 

1997 66   336 1556 3 3650 +44 5.328,40 
čtenáři 368,-- 

1998 54   262 1118 3 3684 +34 6.340,20 
čtenáři 545,-- 

1999 49   248 1319 1 3706 +39 
-17 

6.003,80 
čtenáři 521,50 

2000 41   179   884 3 3693 +19 
-32 

3.218,40 
čten. 1.236,-- 

2001 39   118   514 3 3622 +25 
-96 

6.521,40 
čtenáři 366,-- 
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2002 39   157   621 2 3646 +24 5.060,20 
čtenáři 390,-- 

 
         Příjem pro knihovnu celkem (1994 – 2002) = 50.206,70 Kč, průměr za rok: 5.578,52 Kč 

Dopis obecnímu zastupitelstvu ze dne 3.12.2001: 
V září 2001 se v knihovně zřítily regály, když nožky neunesly tíhu polic. Proto byly pod 
každý regál vyrobeny sokly, aby byly stabilnější. Protože vysypané knihy ležely všude, 
rozhodla jsem se provést revizi knihovního fondu. Ta začala 17.10. a trvala s přestávkami do 
2.11.2001. Se vším mi pomáhala p. Hanka Hurníková. Bylo zrevidováno celkem 3692 svazků 
knih a 48 brožur. Ostatní dokumenty či jiné informační materiály jako CD, normy a podobně 
naše knihovna nevede. Postup revize byl veden dle přírůstkového katalogu, podle jehož čísel 
se kontrolovala fyzická přítomnost knihy. Z celkového množství bylo jako předběžné ztráty 
označeno 8 knih a 1 brožura, což činí 0,13% indexu. Tento index je vypočítán počtem 
ztracených knih x 100 a dělen počtem výpůjček za posledních 5 let, který činil 7.076, což je 
v průměru 1415 výpůjček na rok. Průměrný počet návštěvníků knihovny je od roku 1996 do 
roku 2000 celkem 288, čtenářů 53.  
Je pravdou, že omezením výpůjční doby a zrušením časopisů bylo docíleno toho, že se kvalita 
výpůjčních služeb snížila. Se srovnatelným obdobím roku 1999, kdy bylo celkem 47 
aktivních čtenářů + 15 čtenářů přerušených, 1319 výpůjček, z toho 561 periodik. Rok 2000 
byl ovlivněn mou dlouhodobou nemocí. V roce 2001 je počet návštěvníků i výpůjček 
poloviční. Když jsem si kladla otázku, zda-li je to zhoršením mé práce, domnívám se, že není, 
ale spíš nemožností pracovat se čtenářem, znát jeho potřeby a názory a hlavně již zmíněnými 
zhoršenými podmínkami. Pro zajímavost, ročně bylo do knihovny vloženo od roku 1996 do 
roku 2000 v průměru 4.906,60, což je 17,-Kč na jednoho návštěvníka a asi 92,60 Kč na 
jednoho čtenáře ročně. Na jiný materiál, jako jsou knižní lístky, izolepy, mycí prostředky a 
ostatní věci důležité pro formální provoz bylo vydáno za zmíněných 5 let celkem 1.491,--Kč, 
tj. ročně 298,-- Kč. (Tyto peníze jsou již započteny výše.) 
Podle zákona má být knihovna informačním a kulturním centrem obce. Obec se ale o její 
zkulturnění příliš nestará, moje námitky a návrhy, i když jsou podloženy dlouholetou 
knihovnickou praxí a názory čtenářů, považuje za zbytečné. I když jsem „vedoucí“, je 
zasahováno do mých práv ohledně skladby knihovního fondu. Upozorňuji Vás, že 
v knihovnách jsou velmi přesně evidovány veškeré dokumenty, knihy, časopisy, ať koupené 
nebo darované a uváděný počet výpůjček, protože mezi povinnosti knihoven patří přesné a 
úplné vedení všech fondů, jejich označování. Mezi práva, pokud knihovna splňuje náležitosti 
dané zákonem jako je zpřístupňování knihovních fondů a dokumentů i v rámci meziknihovní 
výpůjční služby, poskytování informací, zprostředkování informací z vnějších informačních 
zdrojů, zejména ze státní správy a samosprávy, umožnění přístupu k vnějším informačním 
zdrojům pomocí telekomunikačního zařízení; pak patří využívat informací a granty 
poskytované státem. Takový grant byl poskytnut např. do školy. Podle mých informací byl ale 
internet od 30.5. do 14.11.2001 využit celkem 3 občany. Mám za to, že pokud by byla 
připravena knihovna, využití by bylo daleko větší. 
Co se týče mé práce, jako vystudovaná knihovnice provádím odborné práce, které by obec 
musela hradit jinde, protože neexistují putovní soubory ani okresní knihovna případně 
evidence přes městské knihovny, včetně nákupu knih. Trh s literaturou sleduji pouze ve svém 
osobním volnu, případně prováděné nákupy konzultuji až v knihkupectví v Porubě, kde mám 
domluvenu 20% slevu. Každá kniha potřebuje zapsat do přírůstkového seznamu, karty 
evidence fondu, orazítkovat, popsat, zabalit, její popis rozepsat 4x na katalogizační lístky a 
zařadit do kartoték. Všichni považují za samozřejmé, že v knihovně i v jejím okolí uklízím. 
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Prosím, abyste se zamysleli nad tím, co a jak dále s knihovnou. Od 1.1.2002 musí být 
knihovna registrovaná, splňovat všechny zde uvedené podmínky, i když internet má čas do 
roku 2006. 
 
4.10.2002 byla knihovna registrována pod číslem 1184/2002 jako základní knihovna s tím, že 
školní knihovna, na kterou byl registrován internet, se stala její pobočkou a byly stanoveny 
přesné doby návštěv internetu pro čtenáře. Byl zpracován Statut (zřizovací listina), Ceník 
služeb a sankcí, Půjčovní doba včetně Provozního řádu stanice internetu, který je provozován 
ve škole a ta zodpovídá za jeho dodržování. 
 
Základní údaje o knihovně: 
 
Adresa: Místní knihovna v Olbramicích 
              Prostorná 132 
              742 83  Olbramice 
 
Půjčovní doba: Úterý: 15.00-17.00 hodin 
Internet: Po – Pá: 13.00-15.30 hodin. 
 
Rozsah služeb:  

- buduje, propaguje a zpřístupňuje univerzální knihovní a informační fond  v rozsahu 
přiměřeném velikosti obce se zřetelem k informačním a kulturním potřebám občanů 
všech sociálních a národnostních skupin obce. 

- zajišťuje přístup k informacím ze státní správy a veřejné samosprávy. Využívá k tomu 
a uživatelům zpřístuňuje knihovnické a další informační zdroje včetně internetu. 

- při zajišťování knihovních fondů kooperuje s regionálním oddělením Městské 
knihovny v Novém Jičíně. 

- poskytuje i využívá meziknihovních služeb z knihovních fondů dalších knihoven. 
- pořádá exkurze, besedy, přednášky, výstavky a jiné kulturní akce.  

 
Kontakt přes Obecní úřad Olbramice, tel., fax: 566 421 734 
e-mail: Lenka.Jeskova@obecolbramice.cz 
 
 

ZPRÁVY Z ČINNOSTI SDH 
 

Trochu opakování z historie SDH 
Dne 15.8.1901 byl ustaven sbor s německým vedením, jehož založení bylo schváleno 

zemskou vládou slezskou v Opavě dne 23.7.1901 pod č. 14.367. který si vzal za úkol hájit 
majetek svého bližního před požárem nebo jakoukoli zkázou, která hrozila občanstvu. Do této 
doby nebyla pomoc nijak organizována a každý si chránil svůj majetek podle svých sil. 
Členové se starali, aby získali alespoň nejzákladnější výzbroj pro svou práci. 

První hasičská zbrojnice byla postavena v obytném domě č. 62 a mimo ni zde byl i malý 
byt a 1 místnost tzv. obecní trestnice. Zde byl umístěn každý, kdo se provinil proti zákonu než 
byl převzat policejní nebo četnickou hlídkou.  

Prvním starostou sboru byl učitel Ferdinand Belan a velitelem Josef Czepka z č. 56. 
Základní výzbrojí byly cvičné obleky a ruční stříkačka na koňský potah. Mimoto 2 ruční 

stříkačky – berlovky, kterých se používalo jako první záchrany v místech, kde nebylo možno 
zasáhnout s hadicí. Všichni muži se po odbytí vojenské služby, ale i nevojáci hlásili do sboru 



67 

a proto míval vždy vysoký počet členů, kteří v něm setrvali i když už nebyli schopni zúčastnit 
se cvičení, obyčejně až do smrti. 

Sbor každoročně pořádal zábavy a slavnosti, které byly vždy hojně navštěvovány a čistý 
zisk se používal na zakoupení další výzbroje. Po první světové válce převzal velení Ferdinand 
Stieber. Po různých školeních se stal nejen obětavým, ale i odborně zdatným velitelem, který 
usiloval, aby byla postavena nová a větší zbrojnice. Začaly se vyrábět větší stříkačky, které se 
už nemusely obsluhovat ručně, a kterou si objednal i náš sbor. Při jejím svěcení se konala 
veliká zahradní slavnost s cvičením za účasti okolních sborů českých i německých. Aby 
mohla být stříkačka snadno přepravována, sbor nechal udělat v Bílovci vůz i se sedadly pro 
mužstvo. 

Od založení pomáhal sbor hasit požáry v Janovicích, kde vyhořela usedlost p. Kůrky, 
Petra Martiníka a p. Haase. Kolem roku 1910 vyhořel Josef Schaffer č.p. 5 a za první 
republiky Ignác Teichmann č.p. 4. Sbor zanikl v roce 1940. Toto bylo něco málo ze zápisů 
z německé kroniky. 

 
Podle dostupných informací bylo zjištěno, če Český hasičský sbor byl povolen Zemským 

národním výborem v Moravské Ostravě dne 19.6.1946 pod č. II/11-2642/1. Další informací je 
až slavnostní převzetí motorové stříkačky od kmotrů z Vejprt 10.7.1949 a to starostou sboru 
Richardem Lýko a předsedou MNV Janem Piškulou. 

1. valná hromada se konala 27.5.1951. Založení a výzbroj sboru byl proveden z vlastních 
prostředků, které byly získány pořádáním různých akcí. Zbytky výzbroje po Němcích byly: 
Motorová stříkačka, která potřebovala opravu motoru, ruční koňská stříkačka bez kol. Obleky 
nebyly žádné i hadice se přikoupily. Byla opravena zbrojnice, zakoupena siréna. Za pomoci 
MNV se provedla úprava vodních zdrojů. Bylo zakoupeno starší auto pro mužstvo za 57.000,-
-Kč od J. Matěje z Klimkovic. V tu dobu vyšel zákon 62/50 o požární ochraně občanů. Od 
roku 1951 do r. 1960 nebyla zachována žádná dokumentace, jenom seznam členů. 

V listopadu roku 1959 byl na výroční členské schůzi zvolen velitelem sboru p. Stanislav 
Bílek. Při jeho nástupu bylo funkčních jen pár hadic, agregát PPS-6, který byl poškozen 
mrazem a nepojízdné auto. V roce 1961 absolvoval p. Bílek třítýdenní kurz a poté sestavil 
družstvo a to začalo s výcvikem. Od tohoto roku až do roku 1974 se nepřetržitě zúčastňovalo 
okrskových soutěží, ve kterých nás nikdo neporazil. V roce 1969 bylo sestaveno družstvo 
dorostenců, kteří postoupili až do krajského kola ve Vsetíně, kde skončili na 3. místě. 

Zcela mimořádného úspěchu dosáhlo naše družstvo mužů v roce 1972, kdy se zúčastnilo 
meziokresní soutěže v Martině, porazilo i závodní požární družstva a stalo se absolutním 
vítězem. Zde také navázalo družbu se se slovenskou organizací v Martině-Zaturčie. Došlo ke 
2 vzájemným návštěvám, poslední se konala v roce 1978. 

Každoročně naše družstvo provádí pravidelný nácvik a zúčastňuje se okrskové soutěže i 
pohárových soutěží v rámci okresu i mimo okres, kde získává výhry i bohaté zkušenosti. Od 
roku 1999 máme dvě soutěžící mužstva – starších a mladších mužů. Obě mužstva mají dobré 
výsledky.  

8.7.2000 se uskutečnilo první klání O putovní pohár obce Olbramice. Zúčastnilo se jí 12 
družstev a putovní pohár získalo družstvo z Jistebníka. Družstvo jedna se umístilo na pátém 
místě, družstvo dvě na sedmém místě.  

24.6.2000 se naše družstvo zúčastnilo v Kopřivnici okresní soutěže, kde se umístilo na 5. 
místě z 12 družstev. V běhu na 100 m s překážkami se Petr Bílek ml. umístil na 12 místě z 96 
účastníků. Okrsková soutěž 26.5.2001 se odehrála v Olbramicích a získali jsme zde jedno 
první a jedno třetí místo. 

První hasičské auto jsme dostali od sboru ve Fulneku. Byl to ŠTAJER. Další od 
hasičského sboru Tichá a to Tatra-43. Modernější auto od českých pošt Tatra 805 – kačena 
skříňová. Z Jistebníku jsme získali automobilovou cisternu Praga-Erena. Úplně nového 
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vozidla jsme se dočkali až v roce 1982 a byla to Avia-30, která je dosud vybavena požární 
technikou. V roce 1996 odkoupil obecní úřad od Zemědělského družstva Slezan 
v Klimkovicích cisternu Škoda 706. 

Ani naši obec neminuly požáry a to byly: 
- požár u starého kravína a na novém kravíně, 
- požár korábu slámy, kde byla zraněna i p. Anna Chytráčková 
- za novým kravínem shořel stoh slámy 
- lesní požár, kde hořel Lýkův les. 
U všech zasahovali členové našeho sboru, kde zachraňovali nemalé hodnoty někdy i 

s nasazením vlastního zdraví. 
Členové sboru pomáhali při brigádách na zvelebení obce, např. skladu pro MNV, 

samoobsluhy, pohostinství. V roce 1969 se prováděla rekonstrukce požární zbrojnice a 
výstavba nové věže. V areálu zemědělského družstva máme cvičnou plochu, o kterou se také 
staráme – provádíme pravidelný úklid a sečení trávy. Také skupina požární prevence pod 
vedením p. Štefana Rybárika dělala mnoho let kontrolu objektů v soukromém i státním 
sektoru svědomitě a poctivě a patří jim za to poděkování. 

Byly pořádány také různé kulturní akce. Nejčastěji se jezdilo na zájezdy např. na Bouzov, 
Javoříčko, Lednici, Babiččino údolí, Brno, ZOO Lešná, Zlín, Sulovské skály, Trenčín, 
Makov, Mikulov. Dobrou náladu vytvářeli hlavně p. Jaroslav Kučera s harmonikou a p. Emil 
Richter s vozembouchem. Vždy jsme se vraceli s dobrou náladou. Tradičně jsme pořádali 
krmášové zábavy, noční karnevaly, společenské plesy a dětské maškarní plesy, které nyní po 
dohodě pořádá Sdružení Slunečnice. Každým rokem pořádáme oslavy svátku matek pro naše 
členky s pohoštěním a malým dárkem. Nezapomínáme na jubilanty a po dovršení 60 let a pak 
pravidelně co pět let je navštěvují členové výboru s dárkovým košem.  
 

Sbor vždy dbal a snaží se především o prevenci a předcházení požárů, školení, udržování 
techniky a práci s mládeží. 

SDH má 70 členů, z toho 15 žen. V rámci SDH funguje Zásahová jednotka sboru o 16 
členech, která splňuje požadavky odborné způsobilosti dané zákonem. 

Pravidelně pořádají Hasičský ples, Dětský maškarní ples a Den matek. 
Někteří členové a cvičící družstvo věnovali nemálo hodin ze svého volného času při 

nácvicích, soutěžích, účastnili se brigád při sečení trávy, údržbě techniky a výstroje. Na jaře 
nebo na podzim objíždějí s traktorem vesnici a sbírají železný šrot. 

 
 

DODATKY – KULTURNÍ DŮM 
 

Kromě hostince je ve vlastnictví obce také velký kulturní dům. Byl postaven v roce 1972 
nejdříve jako sklad materiálu, později několikrát přestavován a dobudováván. Nyní je zde 
v přízemí umístěn obecní úřad a v 1. patře vybudován velký sál s taneční plochou, klubovna, 
šatna, kuchyň, ve kterém se pořádá mnoho kulturních akcí, nejen soukromých, jako jsou 
svatby a nejrůznější oslavy. Když byl v roce 1999 změněn způsob vytápění z akumulačním 
kamen na plynová, velmi se vylepšila tepelná pohoda při jednotlivých akcích. Dá se lépe 
regulovat, nahřeje se dříve.  

Jiná materiálně technická základna zde vybudována není, zatím není ani možnost 
ubytování. 
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Kapitola č. 13 – TĚLOVÝCHOVA A SPORT 
 

TJ SOKOL Olbramice 
 
Fotbalový oddíl byl založen  v roce 1974 a od tohoto roku se družstvo mužů pravidelně 

bez přestávky zúčastňuje okresních fotbalových soutěží. Dlouhých dvacet let bylo naším 
domácím prostředím střídavě fotbalové hřiště ve Zbyslavicích a v Klimkovicích, než bylo 
dostavěno a uvedeno do provozu naše hřiště. Nejúspěšnější fotbalovou sezonou byl asi ročník 
1989-1990, kdy naši fotbalisté vybojovali postup z tehdejší IV. do III. třídy okresní soutěže. 
V posledních deseti letech se družstvo mužů umisťovalo na horních příčkách konečné 
tabulky, 2 x 2. místo, 4 x 3. místo, 1x 5. místo. 

 
Také v sezoně 2000-01 navázali fotbalisté na dobré výkony z posledních let. Po polovině 

mistrovské soutěže obsadili 4. místo se stejným ziskem bodů jako vedoucí družstvo Heřmanic 
u Oder. Nejlepšími střelci jsou – Pavel Rybárik – 16 golů, Robert Rykala – 6 golů, Roman 
Anlauf – 5 golů, Jiří Rybárik – 4 goly atd. 

Kromě toho hrají druhý rok mistrovskou soutěž také místní žáci. Ve své první sezoně 
obsadili v konečné tabulce 5.  místo. Po podzimu jsou na 3. místě. Nejlepším střelcem se stal  
Lukáš Borski – 25 golů, Marek Nevrlý – 11 golů, Petr Buczek – 10 golů, Rostislav 
Teichmann – 9 golů. Zimní příprava obou družstev probíhala od ledna v tělocvičně, kterou 
nám jednou týdně pronajímá Sokol Klimkovice. Na závěr zimní přípravy sehrálo mužstvo 
tradiční turnaj v Klimkovicích, ale na své soupeře, hrající vyšší soutěž, však tento rok 
nestačilo. 

Jarní část fotbalových soutěží muži zahájili 25.3, žáci o týden později. Hracími dny jsou 
soboty. Začátky utkání žáků ve 14.00 hodin, muži hrají od 16.30 hodin. 

 
Výčet prací: posunutí plotu p. Nováka o 3 m a zhotovení branky do zahrady, vykácení 3 

starých ořechů, zabetonování 2 nových laviček pro diváky, nové natření laviček, dosypání 
hlíny před oběma brankami, zhotovení tréninkové branky, rekonstrukce motorové sekačky, 
válcování hřiště. 

V sobotu 16.6. skončila pro družstva mužů i žáků sezona. Družstvo žáků skončilo ve své 
druhé sezoně ze 14-ti účastníků na 7. místě pod vedením trenérů Luboše Eltnera, Ladislava 
Prischinga a Martina Vysockého. Hráči střelili celkem 92 branek. Měli k dispozice tento kádr: 
Martin Prisching, Lukáš Borski, Lukáš Vaněk, Rostislav Teichmann, Petr Bucsek, Marek 
Nevrlý, Tomáš Pavlištík, Patrik Nevrlý, Ondřej Kubíček, Martin Vysocký, Tomáš Šablatura, 
René Kovařík, Pavel Bulava, Ondřej Bulava, Radek Ješko, Michal Hampl, Petr Nohel. 
Z tohoto kádru 6 hráčů přechází do kategorie mladších dorostenců a své působiště najdou 
převážně v Klimkovicích a v okolních vesnicích. Protože se  nepodařilo doplnit kádr, 
žákovský fotbal zatím u nás skončil. Družstvo žáků sehrálo celkem 13 utkání. 

 
Družstvu mužů se povedlo po druhé postoupit do vyšší soutěže, tentokrát do okresního 

přeboru. Tým ve složení: Štefan Rybárik, František Svoboda, Pavel Žlebek, Zdeněk Hampl a 
Václav Prašivka měl k dispozici tyto hráče: Luboš Eltner, Josef Konarský, Miroslav Čadan, 
Robert Rykala, Roman Anlauf, Patrik Tarkoš, Pavel Rybárik, Jiří Rybárik, Pavel Bajger, 
Lukáš Kovařík, Jiří Ulrich, Zdeněk Kvaš, Lukáš Beneš, Jiří Teichmann, Anton Drozd, David 
Vašek, Miroslav Šproch, Petr Homola. 

Při údržbě hřiště se do práce kromě fotbalistů zapojili i další občané, hlavně p. Jan a 
Miroslav Matúšovi, Josef Konarský a Milan Říman. 
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Družstvo mužů sehrálo celkem 26 mistrovských a 8 přátelských zápasů. Podzimní sezona 
trvala od 12.8. do 3.11.2001 Zasáhlo poprvé do bojů v okresním přeboru a dařilo se mu se 
střídavými úspěchy, nevedlo se mu především na domácím hřišti, kde pět zápasů za sebou 
prohráli. Bojovali nejen se soupeři ale také s častými zraněními hráčů. Na podzim obsadilo 
naše mužstvo 11. místo ve velmi vyrovanané tabulce. Zimní příprava byla zahájena 5.1.2002 
pravidelnými tréninky.  

Poděkování patří p. Annemarii Rybárikové, která po dobu existence Sokola pere 
fotbalistům dresy. Sponzory jsou Obecní úřad a firma Menu Service zastoupená Janem 
Černým. 

 
 

Další sportovní akce 
 

17.3.2001 – pořádal OÚ v KD turnaj ve stolním tenise. Dopoledne soutěžili školáci ve čtyřech 
kategoriích – dívky do 10 let – 1. Veronika Klimešová, chlapci do 10 let: 1.Jan Budzel, 2. 
Radek Ješko, 3. Václav Klimeš; dívky – 11-15 let - 1. Renata Výtisková, 2. Miroslava 
Venclová, 3. Jana Venclová; chlapci 11-15 let – 1.Rostislav Teichmann, 2- René Kovařík, 3. 
Pavel Bulava. 

- odpolední program byl určen dospělým, soutěžilo se ve dvouhrách, čtyřhrách a 
smíšených čtyřhrách. Výsledky: muži: 1. Ladislav Prisching, 2. Miroslav Borski, 3. Lubomír 
Eltner. Ženy: 1. Hana Výtisková, 2. Lucie Chocholatá, 3. Zuzana Výtisková. Pro velký zájem 
se turnaj protáhl do pozdních večerních hodin. Současně s tenisovým kláním proběhl turnaj 
v házení šipek na cíl, který byl středem zájmů jednotlivých účastníků i celých rodinných 
týmů. 

 
 

Kapitola č. 14 – ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 
 
Zdravotnická péče je pro naše občany zajištěna v Klimkovicích, kde jsou ordinace dvou 

praktických lékařů – MUDr. Petra Kaštovského a MUDr. Jiřího Sobola, po jehož smrti v roce 
2002 jeho ordinaci převzala MUDr. Eva Vyroubalová. 

Dětským lékařem byl do roku 1996, kdy zemřel, MUDr. Miroslav Pečínka a dodnes zde 
ordinuje MUDr. Hana Nencková. Doktor Pečinka pravidelně navštěvoval školu i školku, kde 
prováděl pravidelná očkování, kontroly a preventivní prohlídky u dětí. 

Zubní lékaři jsou zastoupeni MUDr. Šárkou Friedlovou a MUDr. Hanou Wilamovou.  
V Klimkovicích je i lékárna, jež patří PharmDr. Josefu Vachkovi, která v rámci rozšíření 

svých služeb, potřebné léky v případě nutnosti pacientům objedná. Také se stále rozšiřuje 
nabídka volně dostupných léků, doplňků ke stravě jako jsou různé minerály, vitamíny, čaje, 
prostředky na hubnutí a ostatní. 

Lékaři – specialisté ordinují pro naše občany většinou v Bílovci, pro dostupnost lékařské 
péče jsou pro nás výhodnější odborníci z Ostravy, a to hlavně z FNsP v Porubě, kde jezdí čím 
dál více pacientů.  
 

O chlupaté i okřídlené domácí mazlíčky, hlídače i ty, kteří jsou určeni na talíř, se stará, 
očkuje i operuje MVDr. Miroslav Andrle. Očkování proti vzteklině je pravidelně pořádáno 
jednorázově většinou v květnu, kdy se ve spolupráci s OÚ domluví termín, a pan doktor 
naočkuje u prodejny Jednoty vakcínu valné většině všech psů v obci. Že je u toho štěkotu, 
kňourání a vytí až uši zaléhají habaděj, ale občané jsou na tuto službu zvyklí a pan doktor 
vždy ochotně přijede. 
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Péče o staré a postižené občany je v naší obci stále řešena pomocí rodiny. V domě 
pečovatelské péče v Klimkovicích je dojednáno pouze krátkodobé, v případě nutnosti nejvýše 
3-měsíční umístění potřebných. Žádosti do domova důchodců jsou vyřizovány přes obecní 
úřad. 

Dále obecní úřad poskytuje starým sociálně potřebným tzv. jednorázovou dávku sociální 
podpory, a to buď peněžitou nebou věcnou. Např. jsou to peníze na nákup otopu nebo 
poukázka na nákup potravin apod. Tyto dávky jsou následně proplaceny státem. 

Staří občané také mají možnost zajistit si stravování ve školní jídelně, a také tato možnost 
je některými, hlavně osamělými důchodci nebo těmi, kteří mají rodinné příslušníky 
v zaměstnání, během školního roku využívána ( o prázdninách jídelna nevaří). 

Co se týče státních příspěvků, ty jsou poskytovány z tzv. Kontaktních míst. Jedna taková 
pobočka je umístěna v nádvoří zámku v Klimkovicích a slouží ke sjednání dávek státní 
sociální podpory, jako jsou přídavky na děti, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, na 
dopravu, sociální příplatek, pohřebné nebo porodné. Toto kontaktní místo bylo následně 
přesunuto do Bílovce, ale nevím, který rok. 

 
 

Kapitola č. 15 - NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT 
 

FARNOST v LETECH 1994 – 2002 
 
Záznam o těchto událostech byl čerpán z farní kroniky. 
 
Rok 1994 – pouze odkaz na připravované svatořečení Jana Sarkandra a paní Zdislavy 
z Lemberka. 
 
Roky 1995 – 2000 byly zpracovány souhrnně, v těchto letech nebyla farní kronika 
zapisována. 
 

V polovině září 1995 byl z farnosti odvolán její dosavadní farář P. Josef Trtík, který zde 
působil od roku 1986. Ten toho roku také přenesl své sídlo do Slatiny, ze které spravoval 
Olbramice a další 3 farnosti. Za dobu jeho působení byla vyměněna střecha fary, vnitřek 
kostela byl zmodernizován – starý obraz sv. Bartoloměje byl sňat a nahrazen malbou na stěně, 
ke zdi odsunut starý oltář, který byl snížen o mramorový baldachýn nad svatostánkem. Dále 
byly provedeny sanační omítky vně kostela včetně zazdění dveří na pravé straně lodi – za 
křtitelnicí, odstraněna kazatelna, upraveny sloupy a byly z nich sňaty sochy sv. Josefa 
s dítětem na pravé straně a sv. Barbory na levé. Byl opraven boční oltář Panny Marie. Jeho 
novým působištěm se stala Cholina u Olomouce. 

Novým knězem se stal P. Mgr. Jiří Sedláček. I on byl jmenován do Slatiny a farnost 
spravoval exkurendo. V té době byla naše fara neobyvatelná. (Pan farář Václav Čech se odsud 
již jako velmi nemocný odstěhoval 15.12.1986.) V jedné místnosti, ve které se dalo topit 
v malých kamnech, se scházela mládež, ve druhé byla umístěna knihovna a sklad všeho 
možného. Nebyl zde ani záchod. Ale již v listopadu 1995 se scházejí zástupci obou obcí – 
Olbramic starosta František Vaněk a Zbyslavic Ing. Oldřich Kovařčík s P. Jiřím Sedláčkem na 
úřadě v Olbramicích, aby domluvili společný další postup, protože se musí opravit nejen fara, 
ale i kostel, ve kterém se již mnoho let netopilo a všude se rozlézala plíseň. 

Opravy začaly farou, aby mohlo být vybudováno potřebné zázemí pro kněze a pro 
všechny farníky. Firmou Aqua Saning z Opavy byla podřezána nepodsklepená část, ostatní 
zdi byly ošetřeny injektáží. Do té doby ale musely být vybrány podlahy, otlučena vnitřní 
omítka. Firmou Havrlant z Čavisova byly provedeny rozvody plynového ústředního topení. 



72 

Podlahy byly nahrazeny novými i s větracími kanálky a instalovány rozvody vody, elektřiny, 
odpadu. Kromě podřezání a zavedení plynového topení, byly všechny práce provedeny 
svépomocí. Nejdřív je nutné jmenovat pana Štefana Sopko s manželkou Alenou, kteří na sebe 
vzali tíhu „stavbyvedoucích“ včetně zajišťování materiálu, jejich pomocníky pana Emila 
Lubojackého, Josefa Kubicu a Jiřího Moravce. Rozvody elektřiny dle nových norem měl na 
starosti p. Ladislav Řeháček, vodu napojoval p. Miloš Malík z Polanky a Radomír Ješko, 
odpady p. Otto Švarc z Bítova. Dřevěné podlahy v celém prvním patře a vchodové dveře  
vyrobil p. Lumír Martiník. Dřevo jsme dostali darem od bývalých farníků P. Jiřího – z Mostů 
u Jablunkova. Úřední práce včetně všech povolení k této stavbě zajišťovala Lenka Ješková. 
Fara byla kolaudována 4.2.1999, když předtím ji v prosinci znovu vysvětil biskup Ostravsko- 
opavské diecéze Msgre. František Václav Lobkowicz. Dílo v hodnotě asi 900.000,--Kč bylo 
provedeno pouze ze sbírek občanů a darů různých dobrodinců včetně příspěvku obcí. 

 
Velkým překvapením pro celou farnost bylo, když na krmáš 25.8.1996 visel nad oltářem 

původní obraz sv. Bartoloměje, opravený a rekonstruovaný přítelem P. Václava Čecha P. 
Vincentem Hurníkem z Bohuslavic. Obraz je dílem Eliase Herberta z Fulneka a byl 
namalován v roce 1751. (Poznámka: Původní pozadí obrazu tvořil okraj moře v pozadí 
s domy a vysokými horami – snad „odkaz“ na místo úmrtí sv. Bartoloměje. Nyní je pozadí 
přemalováno a tvoří jej skupinka andílků.) 

 
V prvním červencovém týdnu roku 1997 zaplavily celou naši zemi mohutné deště a 

postihly nás obrovské záplavy. Naše farnosti byly ušetřeny, ale např. v kostele v Bravanticích 
stála voda plná špíny a bahna do výše 1,5 m a znehodnotila celý interiér. 

Mnozí lidé nemohli zachránit nic nebo jen velmi málo, mnozí byli vyděšení a dlouho se 
báli jakéhokoli deště. Následky byly katastrofální co se majetků týče, ale způsobily také 
obrovské vlny solidarity. 

 
Farnost pořádala množství zájezdů: 
1996 – 9.5. – dětský zájezd na Salajku a do Dolní Lomné 
         - 18.5. – jednodenní zájezd do Rakouska – Mariazell 
         - 14.9. – Zájezd do Choliny za Otcem Trtíkem a na Svatý Kopeček u Olomouce 
1997 – 17.5. – pouť do Písku u Jablunkova 
           - 16.-20.7. – zájezd na Katolickou charismatickou konferenci v českých 

Budějovicích – poutníky neodradily ani po povodni rozbité cesty a vysoký stav Vltavy  
           - 29.9.- 1.10 – zájezd do Rakouska, putování po svatých místech v Korutanech a 

krátký výjezd do Itálie 
           - 26.12.- byli jsme se podívat do Strahovic na živý betlém 
1998 – 3.4.- pouť do Horní Lomné 
1999 – 13.3. – zájezd do Choliny za Otcem Trtíkem, který slavil 60 let 
         - 24.5. – zájezd na Salajku 
         - 26.7. – poutní zájezd na Turzovku se zastávkou v Mostech u Jablunkova 
2000 – 5.8. – zájezd do Zlatých Hor – Maria Hilf. 
Pravidelně také bývají organizovány Tříkrálové sbírky a Svátek matek. 
Náboženství se vyučuje ve škole v Olbramicích – 2 třídy a ve Zbyslavicích – 1 třída, starší 

děti navštěvují náboženství v Klimkovicích. V průběhu let se zde vystřídalo několik katechetů 
– Josef  Motyka, Martin Bárta, Pavel Šustek, Lenka Řeháčková, Renáta Nejezchlebová. 

 
Po smrti varhaníka Adolfa Horsinky, který také vedl chrámový sbor, nemá ten již stálého 

sbormistra. Doprovází jej střídavě p. Aleš Rybka z Klimkovic nebo Ing. Pavel Král z Polanky. 
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Při mších hraje Iveta Valášková, když se provdala a odstěhovala Martin Brhel, později 
Andrea Valášková. Scholu vede Pavel Řeháček. 

 
O úklid kostela se starají dvě sestry – Irena Vlachová a Anna Rajkovičová; výzdobu 

zajišťuje 6 dvojic žen, které se střídají po týdnu. 
 
30.5.1996 zřídil Svatý Otec Jan Pavel II. Ostravsko-opavskou diecézi. Jejím prvním 

sídelním biskupem jmenoval Jeho Excelenci Františka Václava Lobkowicze, O.Praem. Z darů 
a půjček byla pořízena nová budova biskupství, kterou jsme si jeli prohlédnout 18.3.2000 na 
den otevřených dveří. 

 
Protože plíseň v kostele se dále rozrůstala, bylo ve spolupráci s Obecním úřadem 

v Olbramicích, který na tyto práce získal dotaci a financoval je, rozhodnuto, aby se na podzim 
1999 oklepala vnější i vnitřní omítka do výše 1,5 m, kolem celého kostela vykopala drenáž a 
provedlo odvodnění. Pro stálé vlhko bylo rozhodnuto vše ponechat až do jara 2001. 

 
V roce 1999 se také započalo s opravou hospodářské budovy. Byla opravena tak, že 

vznikly dvě garáže, malý sklad a dílna. Do konce roku byla znovu i zastřešena, ale plechová 
krytina a svody byly položeny až v létě 2000. 

 
Do povědomí mnoha farníků se zapsal i vojáček, který zde sloužil na civilní službě a jež 

pochází z Mostu u Jablunkova – Josef Motyka. Dále zde sloužili -Martin Bárta, Pavel 
Řeháček, Jiří Kaštovský, Jan Maria Hnátek. Jako jáhen zde od 20.7.1997 do 27.6.1998 sloužil 
Ing. Karel Houdek, kterého od podzimu 1999 vystřídal Grzegorz Wolaňski. 

 
Další důležitá data: 
12.6.1997 – byl vykraden kostel, odcizeny svícny, vyloupen svatostánek … Zloděj nebyl 

dosud dopaden; v kostele je nyní zaveden alarm. 
27.6.1997 – celá farnost oslavila 10. výročí kněžství P. Mgr. Jiřího Sedláčka. 
26.2.1998 – v kostele máme novou dřevěnou zpovědnici – dar z Mostů u Jablunkova. 
27.8.1998 – navštívila nás evangelizační skupina národů (Slováci, Poláci, Ukrajinci) 

z Podolínce na Slovensku (asi 15 lidí, kteří byli ubytováni v Těškovicích.) Kromě svědectví o 
Bohu a víře také ve farnostech pracovali. 

12.-14.2.1999 – rekolekce na faře – 30-40 účastníků z blízkého i širšího okolí. 
30.3.1999 – v kostele máme nové koberce. 
 
Duben roku 2000 je pro olbramickou farnost významný, protože zde po 14 letech znovu 

bydlí kněz. Spolu s ním také kaplan a hospodyně. Schází se zde společenství mládeže, 
ministrantů, schola. 

 
ROK 2001 
Na jaře tohoto roku byly vyměněny nevyhovující dřevěné dveře v kostele za masívní 

dubové. Zároveň muselo být kvůli praskání zvonice zastaveno zvonění největšího zvonu, byl 
rozebrán motor i celá poháněcí jednotka a od 13.7. byl na dálkové ovládání napojen zvon 
prostřední, který již dlouho nebylo slyšet. Naše farnost byla také mezi 208 farnostmi, které 
koncem roku žádají o odškodnění za zvony zkonfiskované během 2. světové války. Od nás 
byly v lednu 1942 odvezeny tři bronzové zvony, které pocházely z dílny olomouckého 
zvonaře Johanna Strauba a byly zavěšeny v roce 1772. Na jejich místa byly zavěšeny železné, 
jež byly ulity v Essenských železárnách. Velkou práci s vyhledáváním podkladů měli náš 
tehdejší kaplan Petr Knapek a paní Libuše Krauzovičová. Náboženské komunity a organizace 
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měly totiž nárok na odškodnění na základě Německého nadačního zákona. Do dnešního dne 
ovšem žádné odškodnění nepřišlo. 

28.5. byl pořádán zájezd do Czestochowe a Krakowa, kde jsme se v silném dešti a tmě 
rozdělili na dvě skupiny, abychom se navzájem ztratili – shledání u autobusů pak bylo o to 
živější. 

Týden před poutí začal lidovými misiemi. Samotný krmáš se začal slavit již v sobotu 
25.8., kdy byla poprvé pořádána tzv. zahradní slavnost – po mši svaté se na farské zahradě 
sešli všichni věřící i příznivci kostela, aby zde za krásného počasí pod velikým stanem na 
připravených lavicích ochutnali výborný guláš nebo koláče, děti si opekly buřty. Nechyběla 
ani tombola a dechovka vedená panem Strakošem z Klimkovic. Výtěžek z této akce byl 
věnován na  potřeby kostela stejně jako množství sbírek, které do té doby v obou vesnicích 
proběhly. 

Protože se práce provedené v roce 1999 ukázaly jako nedostatečné, začala se na podzim 
znovu oklepávat kostelní omítka – musí být dočištěna až na kámen a zdivo. 12.11. bylo 
z kostela vystěhováno vše, co se dalo odnést a kostel byl pro veřejnost uzavřen. Od zdi 
presbytáře byl odsunut hlavní oltář a v něm byly nalezeny svitky, které dokumentují etapy 
oprav našeho kostela. Po zdokumentování budou vloženy zpět – byla na ně v oltáři upravena 
komůrka. Dále byly vykopány podlahy v zákristiích, začala se kopat podlaha v lodi. Práce ale 
musely být pro velikou zimu – až -20°C a návaly sněhu přerušeny. 

Mše svaté se slavily v sobotu v kanceláři na faře a v neděli z laskavosti OÚ ve 
Zbyslavicích v jeho kulturním domě. 

 
Vánoce 2001 byly pohádkově krásné. Všude plno sněhu, větru a mrazu – asi týden 

nefungovala doprava, muselo se chodit pěšky, protože silnice byly i 1 metr vysoko zafoukány 
a nedařilo se je projet ani s frézou. 

 
A ještě bych se chtěla zmínit o události, která se dotkla celého světa. 11. září zasáhli 

teroristé unesenými dopravními letadly 2 věže Mezinárodního obchodního centra v New 
Yorku a budovu Pentagonu ve Woshingtonu. Čtvrté letadlo bylo sestřeleno. Způsob útoku 
otřásl celou planetou. Obětí bylo mnoho a znovu jsme si uvědomili, jak křehký je lidský život. 
Jak pro ty, kteří usilují o moc, o peníze, o vládu nad lidmi, o strach; ať už jsou to teroristé 
Usámy bin Ládina, který velel tomuto útoku, nebo netolerance mezi námi ostatními, neustálé 
boje mezi Židy a Palestinci, výbuchy v severním Irsku, útoky ETA ve Španělsku, mrzačení a 
zabíjení tisíců lidí v Africe i jinde – znamená člověk jen jakousi šmouhu na papíře. Lidskou 
zlobu může zničit jen láska Boží. Smutek nad nesmyslnými oběťmi nesmí vést k nenávisti, 
ale k modlitbě a touze po obrácení, jak k tomu vyzval i papež Jan Pavel II. 

 
14.9. navštívil naši obec biskup František Václav Lobkowicz. Přátelské setkání se 

starostou a několika občany proběhlo v kulturním domě. 
 
Rok 2002 
Celý rok 2002 je stále rokem oprav a kostel je uzavřen.  
Malá rekapitulace prací: Byla důkladně otlučena vnitřní i venkovní omítka, vyčištěny 

spáry, očištěny cihly i kamenné zdivo někde až do výše 2 metrů. Provedena nová 
elektroinstalace. Od zdi byl odsunut a opraven hlavní oltář. Obnoveny a vyčištěny původní 
větrací otvory ve zdi. Vytvořen větrací komín, který je propojen kolem zdi celého kostela a 
ústí nahoře ve zvonici. Zákristie i podlaha v lodi kostela byla odkopána do hloubky 60 cm, 
pak znovu zaizolována, vysypána kamenivem, zabetonována.  
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V době od 15.7. do 26.8. firma Mlýnek z Opavy opravila střechu a to v celkové hodnotě 
cca 546.000,--Kč. Sto tisíci korunami přispěla obec Olbramice, 80.000,--Kč dala obec 
Zbyslavice, 65.000,-- Okresní úřad v N. Jičíně. Zbývajících 270.000,-- bylo vybráno mezi 
věřícími. Vzhledem k nedávné opravě fary, plynofikaci obou obcí, je to částka obrovská. 
Střecha je krásná, tašková a všichni doufáme, že vydrží nejméně tolik jako ta předcházející, 
která byla položena v roce 1865. 

Na podzim byly odkopány základy, vyčištěny od penetračního nátěru a omítky, bylo 
pročištěno odpadní dešťové potrubí, vytvořen venkovní vzdušný kanálek a vše bylo znovu 
zasypáno štěrkem a kamenivem. Také bylo postaveno lešení v lodi kostela, oškrábána malba. 

 Připravuje se výměna původních kovových oken za dřevěná, která jsou darem bratří 
Budzelových. V kostele dále musí být provedeny sanační omítky, je třeba vymalovat, položit 
podlahové vytápění, podlahu, opravit varhany. 

 
8.5. byl pořádán zájezd na Svatý Hostýn. 
18.7. jsme odjeli na pouť do Krakowa, prošli jsme Wawel, Lagiewniki i Wadowice – 

rodiště Jana Pavla II. I když jsme znovu zmokli, tentokrát se nikdo neztratil. Výbornými 
průvodci i tlumočníky nám byli bývalý kaplan P. Grzegorz a kaplan současný – Petr Knapek. 

Za šest neděl jsme slavili pouť ke cti sv.Bartoloměje – již 2. zahradní slavnost se stává 
pěknou tradicí. 

Ke konci roku chybí peníze na doplacení střechy – tady pomohou Obecní úřady, zavedení 
vytápění a dokončení všech oprav. Chybí i ruce, protože pomáhají stále stejné a ty již 
mnohokrát nemohou. Chybí hlavně náš kostel. 

 
I když nám toho tolik chybí, přesto jsme v létě, když republiku postihly další ničivé 

záplavy, nasbírali plné nákladní auto materiální pomoci asi za 80.000,--Kč a několik desítek 
tisíc korun pro ty nejpotřebnější – konkrétně jsme pomohli farnosti v Plané nad Lužnicí. 

 
 

Kapitola č. 16 – VEŘEJNÝ POŘÁDEK 
 

Veřejný pořádek je zajišťován Policií ČR, která měla pro naši oblast služebnu 
v Klimkovicích. Od roku 2000 již nemá služebna stálé úřední hodiny a je používána pouze 
pro výslechy apod. lidí, kteří patří spádově do Klimkovic. Státní Policie má tedy pro nás 
hlavní sídlo v Bílovci, naší obcí projíždí při pravidelných kontrolách.  
Přestupky za nás řeší Komise přestupková v Klimkovicích. 
Počet jednotlivých případů trestné činnosti je v rámci daného období zpětně obtížně 
zjistitelný.                
 

 
Kapitola č. 17 – PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 
Olbramice jsou v prvním koridoru chráněné krajinné oblasti Oderské vrchy. 

Čistota ovzduší se od roku 1997 velmi zlepšila, ale protože množství domácností přechází 
znovu z topení plynem na vytápění tuhými palivy, která jsou levnější a dostupnější, znovu se 
horší. 

Odpady nám likviduje firma OZO Ostrava, která také přistavuje kontejnery na separovaný 
odpad – sklo a plasty, a také 2x ročně kontejner na velkoobjemové a nebezpečné odpady. 
Letošní rok byly zlikvidovány skládky ze stavebního odpadu u kostela a u vepřína. 

Připravuje se projekt na ozelenění veřejných prostranství – u kulturního domu, parčíku, 
hřbitova, probíhá postupná výsadba zeleně u školy. 
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Kapitola č. 18 – POČASÍ 
 

1994 
Zima 
Zima tohoto roku byla velice mírná. Celý leden se pohybovaly teploty nad 0°C, byl bez sněhu 
a beze srážek. Ty se přihnaly až 26. ledna dokonce s bouřkou. 28. ledna mezi 5. a 6. hodinou 
ranní se zvedl mohutný vítr, který v okolí nadělal mnoho škod na domech a na stromech. 
Srážky byly minimální. Zbytek zimy opět mírný. 
Jaro 
se přihlásilo velice brzy. Již 1. března byl teplý den, kdy teplota dosáhla 12°C. V noci ze 4. na 
5. března přešla krajem vydatná sněhová přeháňka a napadlo 10 cm sněhu, který rychle ztál. 
Nejtepleji bylo koncem března s teplotami až do 20°C. 1. dubna přešla studená fronta a po ní 
následoval celodenní déšť s vydatnými srážkami. Následovaly pak dny studeného a deštivého 
počasí s teplotami od 5°C do 10°C. Teprve 20. dubna se začalo oteplovat a do konce dubna 
stouply opět na 20°C. Další srážky se dostavily až 5. května. Postupně se oteplovalo a již 17. 
května jsem zaznamenali první letní den s teplotou nad 25°C. 26. května přišla první jarní 
bouřka. Zbytek jara byl již teplý s teplotami mezi 22°C až 27°C. 27. a 28. června přišly i 
tropické teploty okolo 33°C. 
Léto 
Letos jsme prožili doslovně tropické léto, mělo 24 tropických dní. Bylo velké sucho, protože 
od 9. června nepršelo. Nejvyšší teploty byly naměřeny 29., 30., 31. července a to 36°C. Déšť 
přišel až s bouřkou 7. srpna, ale zásadní obrat nastal až po strašidelné bouřce s kroupami 11. 
8. Teprve pak nastalo ochlazení a po 26. srpnu i bohaté srážky. 
Podzim 
byl opět velice mírný. Deštivé období bylo od 16. do 20. září. (ten den napršelo 40 mm 
srážek.) 17. října se dostavil první mráz. Mrazivá rána byla i v dalších dnech. 15. prosince 
napadl poprašek sněhu, který vydržel do vánoc. O vánocích však došlo k velkému oteplení až 
na 11°C, takže vánoce byly na blátě a na Silvestra dokonce pršelo. 
 
1995 
Zima 
letošního roku byla až příliš mírná. Teprve mezi 11. a 13. lednem napadlo trochu sněhu, který 
však dlouho nevydržel. Již 22. ledna nastalo oteplení a sníh brzy roztál. Naprosto abnormální 
pak už byl únor, který byl teplý, bez srážek a po 13. únoru se pohybovaly denní teploty okolo 
12°C nad nulou. Teprve v noci ze 4.- 5. března napadlo opět 12 – 15 cm sněhu, ale dlouho 
nevydržel. 
Jaro 
Počátek jara byl naopak nepříznivý. Celý březen i duben byl deštivý, 10. a 13. dubna dokonce 
napadlo 10 cm sněhu. Až 20. dubna se oteplilo nad 20°C a 22.4. byl dokonce zaznamenán 
první letní den s teplotou 27°C. Pěkné počasí však dlouho nevydrželo. Celý květen byl 
chladný a deštivý, hlavně po 13. květnu, kdy po celonočním a celodenním dešti nastalo 
srážkové období, které vrcholilo na přelomu května a června bouřkami (zrovna v době 
návštěvy papeže) a lijáky na mnoha místech. Došlo i k průtrži mračen. Bouřky pak provázely 
jaro až do samého konce. 
Léto 
se vydařilo tak, jak má být. 4. července se ještě vyskytla bouřka, po které se začalo postupně 
oteplovat a již 19. července jsme zaznamenali další letní den s teplotou 26,5°C, 20. července 
první tropický den s teplotou nad 30°C a 21.7. dokonce nejteplejší den roku, kdy teplota 
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vystoupila na 32,5°C. Celý červenec a srpen byl krásný, s teplotami mezi 25 až 30 stupni, bez 
deště a bouřek. Změna nastala až v noci z 30. na 31. srpna, kdy po dešti klesla teplota o 12 až 
14°C. I měsíc září byl obstojný a nové deštivé období nastalo až po 16. září. 
Podzim 
Až do poloviny listopadu bylo slušné počasí s normálními podzimními teplotami okolo 10°C. 
17. listopadu však nastal náhlý zvrat. Odpoledne v 16.30 hodin se zvedl prudký vítr, který 
přinesl déšť a po několika hodinách i sníh. Teplota klesla na 0°C. Nastalo ošklivé počasí 
s občasným sněžením, mlhami, teplotami pod bodem mrazu, takže sněhová pokrývka trvala 
až do konce roku. Krajně nezdravé počasí přivodilo epidemii chřipky, pro kterou byly v celém 
státě a na všech školách vyhlášeny až do konce roku mimořádné prázdniny. Vánoční svátky i 
další dny do konce roku pak provázelo mrazivé počasí s nočními teplotami až do -15 a 
s denními teplotami -5 až -10°C. Čeká nás asi tuhá zima. 
 
 
1996 
Zima 
Již od 17. listopadu 1995 přetrvává pěkná zima se sněhovou pokrývkou a s teplotami mírně 
pod 0°C. 7. ledna nastalo oteplení s oblevou a při teplotách nad 10°C dvaceticentimetrová 
sněhová pokrývka pomalu mizí. Po 15. lednu nastává nové citelné ochlazení s teplotami až na 
-15°C. 18. února do rána napadlo 20 cm sněhu, a od 28. února pak sněží denně a tvoří se 
závěje. Silnice jsou nesjízdé, je přerušována dodávka elektrického proudu. Tato sněhová 
kalamita trvá až do 15. března. 
Jaro 
První teplejší dny se objevily 22. a 23. března, ale zima se stále nevzdávala. 30. března po 18. 
hodině přišla bouřka s prudkým ochlazením a sněžením. Sněží i další dny a přívaly sněhu 
navrstvily opět až 30 cm vrstvu sněhové pokrývky. 3. dubna ráno dokonce uvízlo několik 
autobusů hromadné dopravy. To byly poslední záchvěvy zimy. Již v neděli 7. dubna přišel 
první teplý jarní den, kdy teplota vystoupila až na 16°C. Zima se sněhovou pokrývkou trvala 
tedy plných 132 dnů, což je u nás neobvyklé. Po přechodném oteplení napadl sníh ještě 15. 
dubna, ale brzy ztál. Od 19. dubna se již teploty pohybovaly mezi 20° - 24°C. Měsíc květen 
byl deštivý, s přeháňkami a přívaly deště, které 10.-12. května způsobily velké povodně na 
Bruntálsku. Teprve sám konec května měl již letní teploty nad 25°C a 7. a 9. června již byly 
první tropické dny s teplotami 30,7°C. Konec června byl však opět deštivý. 
Léto 
Chladno provázelo i celý červenec. Je studený a deštivý, 8. července v noci přišla bouřka 
s vichřicí (160km/hod). 2. srpna další tropický den, ale po večerní bouřce nové ochlazení a 
déšť s přeháňkami a teplotami velmi nízkými. (4.8. teplota jen 12,7°C). Celé léto bylo 
ošklivé, koupání snad bylo možné jen 5 – 6 dnů. Takové počasí trvalo až do konce září. 
Podzim 
již byl o něco příjemnější. Od 11. října je hezké počasí, s příjemnými teplotami, s jasnou 
oblohou a i když již 27. října jsme zaznamenali první mrazík, dny byly hezké. 13. listopadu se 
ochladilo a napadl první sníh. Teprve 18. a 19. listopadu nastává silné ochlazení s deštěm, 
který přešel v sníh. Až do vánoc se teploty pohybovaly kolem nuly, další sněžení nastalo až 
20. prosince. Napadlo 10 – 15 cm sněhu a teploty klesly během svátků až na -20°C, v noci 
28.12 dokonce na -28°C. Užili jsme si krásných bílých vánoc. 
 
 
1997 
Zima 



78 

Velmi chladné zimní počasí s jasnou noční oblohou pokračuje i v první dekádě ledna. Teploty 
v noci klesají až k minus 15 - 18°C. Sněhový krunýř pokrývá celou oblast. Velmi se zhoršila 
smogová situace a to vše působí negativně na zdraví i náladu obyvatel. Mrazivé období 
s převládajícím jihovýchodním větrem trvá do půle února, avšak zima se táhne až do 26. 
března. 
Jaro 
Sněhové srážky střídají mrazivé jasné noci až do velikonočních svátků (31.3.), kdy přichází 
oteplení. Typické jarní počasí nastává až ve druhé polovině dubna a spíše suché jarní počasí 
trvá do poloviny května. Poslední květnová dekáda je ve znamení letních teplot. Červnové 
srážky napraví úbytek půdní vláhy, teploty jsou stále skoro letní. Je dusno, ale nejsou bouřky 
ani krupobití. 
Léto 
Počátek července přináší deštivé počasí. Husté přívalové srážky působí katastrofální povodně. 
V neděli 6.7. se zvedají i toky Rakovce a Polančice. Déšť ustal až ve čtvrtek 10.7. Srážky 
byly díky povodním velmi nadprůměrné, ale teploty byly pouze průměrné. Tropických dní 
pouze několik. Září přineslo obrovská hejna komárů, kteří útočili na všechny obyvatele. 
Úhrn srážek dosáhl 360 milimetrů vody/ 1 m2. 
Podzim 
byl teplotně i srážkově průměrný. „Babí léto“ přetrvalo až do poloviny října, ale první sníh 
přišel již 26.10. Opravdová zima se silným ochlazením a velkým přívalem sněhu překvapila 
z 27. na 28.11., kdy mrazu bylo naměřeno -19°C. Oteplení přišlo v půli prosince (12.12.), kdy 
všechen sníh roztál, a zbytek roku byl blátivý, mlhavý, sychravý, i když teplotně 
nadprůměrný. 
Za posledních pět let je u nás podle měření hydrometeorologů z Poruby: 
- průměrná teplota vzduchu +8,3°C/ rok, 
- průměrné množství srážek 856 mm/ rok, 
- vegetační období trvá 160 dnů v roce, 
- nejčastěji vanou větry od jihozápadu. 
 
 
1998 
Zima 
Sněhu napadlo málo, teploty z počátku ledna skoro jarní, avšak velmi větrno. Ochlazení 
nastalo od 26. ledna. Při vyjasněné obloze byl mráz v noci do -10°C, i přes den bylo pod 
nulou. Až -18°C bylo pak na přelomu ledna a února, stále však beze srážek. V polovině února 
nastalo oteplení. Rekordní teploty byly naměřen 20.-22.2. Druhá polovina února byla dle 
měření hydrometeorologů nejteplejším obdobím za posledních 223 let. Teploty dosahovaly až 
+17°C. Ochlazení přišlo až počátkem března – 9.3. a to spolu se sněžením. Chladno a větrno 
s teplotami pod bodem mrazu i přes den bylo téměř až do konce března. 
Jaro 
přišlo najednou. Na apríla se se na všechny usmálo sluníčko, aby se na velikonoční svátky 
(13.-14.4.) znovu ochladilo. Další ostrý teplotní přechod – tentokrát přímo do léta nastal 8. 
května a do 12.5. bylo jasno s teplotami přes den až do 29°C. (v noci teploty kolem 22°C). 
Poslední květnový den přinesl krupobití, a na zahrádkách a na polích nadělal mnoho škod. 
Parné a teplé počasí s častými bouřkami se střídalo s nárazovým ochlazením, když uprostřed 
června tři dny lilo jako z konve. 
Léto 
v častých přeháňkách pokračovalo. Ke konci července jsme zaznamenali tropická vedra 
s teplotami až 37°C. Rozmary počasí způsobily starosti v Čechách (Rychnovsko) a na 
východním Slovensku, kde přívalové deště způsobily záplavy až 600leté vody. Vývoj letního 
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počasí na celém evropském kontinentu vedl odborníky k zjišťování příčin, a bylo zjištěno, že 
jednou z nich je změna cirkulace teplot  v oceánech (hlavně Tichý), která je příčinou vzniku 
jevu „El Niňo“ podél západního pobřeží Jižní Ameriky. Důsledkem je vznik větrných 
cyklonů, tornád, smrští a přívalových dešťů. Přitom celkový stav srážek za letní období je 
zaznamenáván na velmi nízké úrovni. 
Podzim 
a jeho začátek byly krásným „babím létem“. Slunečná obloha s velmi příjemnými teplotami 
+24°C však pominula, aby od 29.9. započal typický a sychravý podzim. Říjen byl navíc velmi 
větrný a často pršelo. Nebývalým úkazem byla bouřka s krupobitím, která se přehnala 26.10. 
První mrazíky jsme zaznamenali v listopadu (14.11.). Větší, skoro zimní ochlazení přišlo brzy 
nato – 18.11. a vydrželo do půli prosince. Celodenní mrazy zesilovaly od počátku prosince 
(přes den až -5°C). Oteplení, ledovka a později i silný vítr, beze sněhu s teplotami nad nulou, 
to bylo počasí i o vánočních svátcích 1998. 
 
Klimatologické údaje roku 1998 
 
Kalendářní měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Průměrné teploty 1,6 3,5 3,1 10,9 14 17,7 18 17,8 13 8,8 0,2 -1,8 
Průměrné srážky 33,6 17 24,7 42,4 45 103 86,7 52 110 89 23,9 16,9 
 
Údaje naměřených hodnot průběžně zaznamenává pobočka Českého hydrometeorologického 
ústavu v Ostravě-Porubě. 
Hodnoty měření srážek jsou převzaty dle stanice měření v Klimkovicích. (Platí i pro 
následující léta.) 
 
 
1999 
Zima 
Počátek ledna připomínal spíš příchod jara. Žádný sníh, suché a hodně větrné počasí 
s teplotami nad bodem mrazu. Zima se vrátila až koncem ledna, kdy napadl sníh. (29.1.) Další 
sněžení pokračovalo v polovině února a vydrželo až do konce měsíce. Únor byl dlouhodobě 
nad srážkovým průměrem a počasí kazilo náladu hlavně řidičům. 
Jaro 
bylo poměrně chladné a větrné, srážkově podprůměrné. Teplé dny se dostavily až koncem 
března. Skutečné jarní počasí přišlo až o velikonočních svátcích. Srážky se dostavily ke konci 
dubna, byly provázeny ochlazením. Hned 1. května přišla první jarní bouřka, studení muži se 
opozdili až na 17.5. a májový měsíc končil parnem a dusnem. Poslední květnový den se nad 
námi přehnalo krupobití s kroupami velikosti zralé třešně. 
Léto 
Začátek přinesl nepříjemné ochlazení, ale hned následovaly tropické dny, kdy teplota ve dne 
šplhala ke 34°C. Jasná obloha se nad námi udržela až do konce července. V srpnu bylo stále 
krásné letní počasí, ale teploty byly již přijatelnější a občas se spustil déšť. Počátkem září se 
ochladilo, ale jen nakrátko – „babího léta“ jsme si mohli užít až do 3. října. 
Podzim 
Neobvykle dlouhé teplé a slunečné období bylo naráz vystřídáno podzimním ochlazením 
v první dekádě října, spojené s deštivým a větrným počasím. První mrazíky se přihlásily již 
okolo 20. října. Částečné oteplení ukončil první sníh 16. 11. a teploty klesly pod bod mrazu. 
Již koncem listopadu přišla sněhová nadílka s 25 až 30 cm sněhu, která vydržela až do vánoc, 
které sice byly bílé, ale také hodně větrné. Do konce roku přišla obleva. 
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Klimatologické údaje roku 1999 
Kalendářní 
měsíc 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Průměrné 
teploty 

0,4 -0,7 5,2 10,2 14,4 16,7 19,7 18 17 9,3 3 0,5 

Průměrné 
srážky 

17,4 31,2 38 72,7 53,5 159,2 91,2 42,9 57,9  55,6 79,6 17,7 

 
 
 
Zatmění slunce 
jsme mohli pozorovat ve středu 11.8., krátce po poledni letního času. Tento úžasný 
astronomický zážitek lze z jednoho místa planety pozorovat jen jednou za 360 let. V Čechách 
bylo naposledy viditelné v roce 1706, na další si musíme počkat až do 7. října roku 2135. 
Letošní zatmění v pásmu střední Evropy bylo úplné, u nás v rozsahu zakrytí slunečního 
kotouče na 93,6% plochy. Aktuální počasí bylo dobré, teplota okolo +23°C. Mohli jsme 
bezmála 2 hodiny skrze speciální brýle nebo skla pozorovat nejen překrývání slunečního 
kotouče, ale i šedavé zabarvení krajiny, nenadálý klid u zpěvného ptactva, citelný pokles 
teploty a zesilující vítr jako při příchodu letní bouřky.  
 
 
2000 
Zima 
první polovina ledna měla obvyklý ráz zimního počasí. Bylo velmi málo sněhu, často foukal 
silný nárazový vítr. Dne 18. ledna se naráz oteplilo, začalo pršet a nad námi se přehnala pravá 
bouřka. V dalším průběhu zimy se sice ochladilo, v únoru napadl sníh, ale zima nebyla nijak 
intenzivní. 
Jaro 
bylo velmi proměnlivé a spíš chladno a více deštivo. První skutečně jarní oteplení bylo 
zaznamenáno až 15. dubna, ale i tak jen krátké. Velikonoční svátky (23.-24.dubna) byly 
krásné, s nezvykle vysokými teplotami, které se i v noci pohybovaly kolem 14 až 15°C. 
Neobvyklé suché a teplé počasí pokračovalo i v první polovině měsíce května. Celé toto velmi 
suché období bylo srovnáváno s katastrofálním suchem v roce 1947. V noci na 19. května se 
přihnala veliká bouře a přinesla i ochlazení. Střídání srážkových i teplotních změn 
pokračovalo, aby konec jara provázela veliká vedra, jasná obloha a teploty okolo 26°C. 
Léto 
První polovina července byl pokračováním pravého léta. Druhá polovina se vyznačovala 
zamračenou oblohou, chladnem a deštivem a to až do druhé srpnové dekády. Teploty se 
pohybovaly max. do 22°C. Střídání parných a deštivých dnů přišlo vhod zejména houbařům. 
Krátké ochlazení v prvních zářijových dnech pak vystřídalo překrásné „babí léto“, a toto 
příjemné počasí vydrželo až do druhé říjnové dekády. 
Podzim 
První mrazík přišel již počátkem listopadu, ale pak se zase oteplilo a podzim byl velmi pěkný 
a prosluněný. Sucho a jen pomalu snižující se teplo vydrželo velmi dlouho, až skoro do 
vánoc. Nezvyklé byly teploty na počátku prosince, kdy se rtuť teploměru pohybovala okolo 
10°C a po mrazech ani památky. Poslední podzimní dny však již bylo mrazivé nejen v noci. 
Sněžit začalo až o samotných svátcích, takže byly trochu bílé, ale na žádné zimní radovánky 
to nebylo. 
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Klimatologické údaje roku 2000 
 
Kalendářní 
měsíc 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Průměrné 
teploty 

-1,6 3,2 4,6 12 15,6 18 16,8 19,5 12,8 13,3 7,7 2,3 

Průměrné 
srážky 

29,5 22,6 55,9 41,6 93,3 50,1 153,4 58,9 61,4 29,4 74,2 40,6 

 
 
 
2001 
Zima 
Lednové počasí bylo velice skoupé na množství srážek. Sněhu byl jen slabý poprašek, zato 
velmi suchý a chladný vítr připomínal, od čeho má první měsíc roku název. Změna přišla ve 
třetí lednové dekádě a pokračovala i v prvních únorových dnech. Napadl sníh a teploty se 
pohybovaly v noci okolo -10° až -15°C. Druhý únorový týden se prudce oteplilo a teploty se 
pohybovaly přes den od +10°do +12°C, což bylo velmi nezvyklé. Konec února byl zase zcela 
ve znamení zimy, která se protáhla až do konce března, který byl charakteristický četnějšími 
srážkami. 
Jaro 
Jarní počasí jsme mohli přivítat až počátkem dubna, kdy teploty narostly ke 20°C. Netrvalo 
dlouho, ale znovu se ochladilo, takže i velikonoce v půli dubna byly velmi chladné – až -4°C. 
Srážek bylo stále dost. První májový den se teplota najednou vyšplhala až +27°C, a to bylo 
nejvíce od roku 1955. Do konce května však bylo velmi proměnlivo a 30.5. se přehnala první 
bouřka s velmi silným větrem. 
Léto 
bylo na bouřky skoupé. Tropické dny s teplotami až okolo +30°C k nám přišly v polovině 
července. Velké rozdíly teplot způsobovaly náhlé přívalové srážky, které u nás naštěstí 
nenapáchaly mnoho škod, avšak k velkým záplavám došlo v Polsku v povodí Wisly. Srpen 
byl ve znamení pravého léta i s několika tropickými dny. Charakter počasí ale velmi pomohl 
k přemnožení všudypřítomných komárů a hlavně slimáků. Ti vylézali vpodvečer ze svých 
úkrytů, sežrali na co přišli a nás s nimi čekal každodenní boj. 
Podzim 
S příchodem nového školního roku se počasí proměnilo. Ochlazení, vítr a déšť nás provázely 
téměř celé září, teploty se pohybovaly jen okolo 15°C, ale sluníčka bylo velmi málo. Krátké 
„babí léto“ na počátku října bylo jen symbolické. Následovaly časté mlhy. Počasí bez srážek 
vydrželo do konce října. První mrazíky jsme zaznamenali počátkem listopadu (-3°C), dny 
byly studené, větrné a suché. Pořádná chumelenice nás překvapila již 25.11, začalo pořádně 
mrznout. I když se později mrazy zmírnily, bílá zima se tu docela zabydlela. V prosinci 
mrazivé počasí doprovázelo silné sněžení a ledový severní vítr, který nafoukával vysoké 
závěje. Vyvrcholení celé kalamity přišlo přes vánoce. Silnice byly zcela zaváty sněhem a 
silničáři je díky větru nestačili udržet průjezdné. Silnice na Zbyslavice byla několik dní úplně 
mimo provoz – dokonce tam zlomili sněhovou frézu a místy byly až 2 metru sněhu. Silnice na 
Klimkovice připomínala tunel, ve kterém se protijedoucí vozidla míjela jen velmi těžko. Tak 
bohatou sněhovou nadílku nepamatují ani pamětníci. 
 
Klimatologické údaje roku 2001 
Kalendářní 
měsíc 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Průměrné 
teploty 

0,6 1 4,5 8 15,6 15,5 19,4 19,5 12,6 12,6 2,8 -3,6 

Průměrné 
srážky 

4,3 29,7 47,5 72,1 40,8 90,6 177,3 66,7 109,3 30,5 32,9 31,2 

 
 
2002 
Zima 
Od samého počátku měsíce ledna silně mrzlo a mrazy nepolevily, až na malou výjimku, do 
konce druhé lednové dekády. Závěr ledna přinesl náledí a s tím i dopravní kolize. Koncem 
ledna se naopak velmi oteplilo a byl dokonce několikrát překonán teplotní rekord tohoto 
období, kdy denní teploty dosáhly až +15°C a noci byly též vysoko nad nulou. Únor přišel 
s proměnlivým, ale poměrně chladným počasím bez sněhu. Na jeho konci (27.2.) nás čekala 
prudká zimní bouře, vítr a liják s krupobitím. Dokonce byly zaznamenány blesky. Konec 
zimy provázelo sucho a chladné a větrné počasí. 
Jaro 
Zimní chladné, suché a větrné počasí ukončil všemi dlouho očekávaný déšť až 13. dubna. 
Všude byl cítit nedostatek vláhy. V máji teplé počasí beze srážek pokračovalo a teploty 
vzduchu přes den stoupaly k letním hodnotám. Byly i dny s teplotními maximy 28°C, přitom 
bylo i hodně dusno. V průběhu poslední květnové dekády až do poloviny června bylo citelně 
chladněji, občas i zapršelo. Letní vedra jsme zaznamenali opět již od poloviny června, kdy 
byly dny i noci bez mráčků. 16. června se teplota vyšplhala až na +33°C a v noci na +20°C. 
Léto 
První letní měsíc jsme měli velice teplý, občas dosáhly extrémních hodnot. Bylo velmi málo 
srážek a nebyly zaznamenány ani bouřky. Přívalový déšť, doprovázený silnou bouří a větrem 
se nad námi přehnal 5. srpna. Podstatně horší byla situace v Čechách, kde pršelo velmi 
intenzivně. Na mnoha místech zde došlo ke katastrofickým záplavám. Pozvolna se toto 
hektické období uklidnilo. Posledním vpravdě letním dnem byla sobota 14. září. Pak se počasí 
zvrátilo do podzimní obvyklosti. 
Podzim 
Toto roční období bylo plně ve znamení zamračené oblohy, chladu a deště. Tento ráz počasí 
vydržel až do konce října. První sníh se objevil velmi brzy – 4. října, ale nevydržel dlouho. 
Změna přišla ve druhé polovině listopadu. Velmi se oteplilo a v Ostravě byly naměřeny i nové 
teplotní rekordy – 15. a 16.11. +21°C přes den a noční teplota vystoupila nad +10°C. Bylo 
sucho a hodně proměnlivé počasí vydrželo do poloviny prosince. Tehdy se vše rychle 
změnilo, začalo mrznout, sněžit a vyvrcholení této změny přišlo těsně před vánocemi. Před 
Štědrým dnem napadal znovu sníh a přišel pořádný mráz. Mrzlo i přes den a 25.12. bylo 
naměřeno -20°C. Postupně se však mrazy zmírnily, dokonce i pršelo, takže sníh se postupně 
ztratil úplně. 
 
Klimatologické údaje roku 2002 
Kalendářní 
měsíc 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Průměrné 
teploty 

-
0,5 

4,6 5,7 9,4 17,5 18,5 20,8 19,7 12,9 8 6,5 -3,6 

Průměrné 
srážky 

9,6 30,3 23 27,4 59,8 130,3 73,6 87,1 47 60,5 29,2 36,7 

 
Údaje naměřených hodnot průběžně zaznamenává pobočku Českého hydrometeorologického 
ústavu v Ostravě-Porubě: 
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Hodnoty měření srážek jsou převzaty dle stanice měření v Klimkovicích. 
 
 
Předložený text schválen letopiseckou komisí dne 10.3.2006. 
 
 
…………………………….…..                                                           
Drahomíra Fojtová, předsedkyně 
                                                                                                                                                                                                             
………………………………….                                             …………………………………. 
Milena Kochaníčková, člen                                                         Irena Vlachová, člen 
 


