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2. ÚDAJE O KRONICE A KRONIKÁŘI
Kronika roku 2003 je po dlouhé době samostatně zpracovanou. Kronikářkou obce byla
jmenována Lenka Ješková. Údaje o mně jsou uvedeny v překlenovacím zápise č. 2. Údaje o
zřízení letopisecké komise jsou uvedeny v přehledu výboru a komisí obce.

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

4. UDÁLOSTI VE SVĚTĚ
leden:
5.1. – Při sebevražedném útoku v Izraeli zahynulo 24 lidí
únor:
1.2. - Při havárii raketoplánu Columbia zemřelo všech sedm členů posádky
14.2. – Šéf inspektorů OSN Hans Blix oznámil, že v Íráku nenašel zakázané zbraně
15.2. – Největší protesty od války ve Vietnamu. Přibližně 6 milionů lidí demonstrovalo po celém
světě proti chystanému útoku na Írák
27.2. – Bývalá bosenskosrbská prezidentka Biljana Plavšičová dostala u mezinárodního soudu
v Haagu 11 let za zločiny proti lidskosti
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březen:
1.3. – Pákistánská policie zatkla muže č. 3 v Al Káidě, hlavního plánovače útoků z 11.září
Chálida Šajcha Muhammada a předala ho Američanům
11.3. – USA vyzkoušely na Floridě největší nejadernou bombu historie
16.3. – Plicní chorobu SARS označila Světová zdravotnická organizace za celosvětovou hrozbu
20.3. – USA a Velká Británie zaútočily na Írák
duben:
9.4. – Američané dobyli Bagdád
21.4. – Čína přiznala, že její úřady zatajily epidemii SARS, na niž zemřelo už 18 lidí
květen:
1.5. – Zemětřesení v Turecku si vyžádalo 150 obětí – při vyprošťování pomáhala i naše
záchranná jednotka
červen:
2.6. - Z kazachstánského Bajkonuru vystartovala první „evropská“ vesmírná sonda, která má
hledat život na Marsu
29.6. - Zemřela americká herečka Katharine Hepburnová
červenec:
8.7. – Během historicky prvního pokusu oddělit dospělá siamská dvojčata zemřely v singapurské
nemocnici obě pacientky z Íránu
22.7. – Američtí vojáci zabili syny Saddáma Husajna, Údaje a Kusaje
31.7. – Bývalý šéf administrativy bosenského města Prijedor Milomir Stakič dostal u
mezinárodního soudu v Haagu doživotní trest
srpen:
4.8. – do Libérie, zmítané občanskou válkou, dorazily mezinárodní síly
19.8. – Při teroristickém útoku v Bagdádu zahynul nejvyšší představitel OSN v Íráku Brazilec
Sergio Vieira de Mello a dalších 20 lidí
25.8. – Pumové atentáty v indické Bombaji si vyžádaly 46 obětí
27.8. – Mars se přiblížil Zemi nejvíc za 60 tisíc let
září:
11.9. – Zemřela švédská ministryně zahraničí Anna Lindhová, kterou den předtím pobodal
atentátník
14.9. – Švédové v referendu odmítli zavedení eura
23.9. – Američtí vědci oznámili, že v Rumunsku našli nejstarší pozůstatky člověka v Evropě (z
doby před 35 tisíci lety)
říjen:
8.10. – herec Arnold Schwarzenegger se stal guvernérem Kalifornie
26.10. – Nejbohatší Rus Michail Chodorkovskij byl zatčen a obviněn z daňových úniků a
podvodu
listopad:
15. a 20.11. – Pumové útoky na synagogy a a britské cíle si v Istanbulu si vyžádaly 50 obětí
23.11. – Gruzínský prezident Eduard Ševarnadze po masových demonstracích v Tbilisi odstoupil
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prosinec:
13.12.- Američané zadrželi v Íráku Saddáma Husajna
26.12. – silné zemětřesení v Íránu, pod domy postavenými převážně z hliněných cihel v městě
Bam zahynulo 30.000 lidí a dalších 20.000 bylo zraněno.
TO PODSTATNÉ ZE SVĚTA
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Americkému prezidentovi Bushovi se podařilo prosadit razantní daňové škrty, díky nimž
obyvatelé USA ušetří v příštích deseti letech 350 miliard dolarů.
Evropská ekonomika jen pomalu vyplouvá z recese. Francie a Německo už třetí rok po
sobě neplní pravidla EU a deficit jejich veřejných rozpočtů překročí 3% HDP. Teoreticky
jim kvůli tomu hrozily finanční sankce, ke kterým ale nedošlo.
Na jaře postihla hospodářství východoasijských států a Kanady epidemie nemoci SARS.
Čína nemoc dlouho utajovala, později byl vyhlášen přísný režim pro obyvatele, přísné
kontroly v letecké dopravě, epidemie polevila koncem léta.
V září zkrachovala jednání Světové obchodní organizace WTO v mexickém Cancúnu.
Členské země se nebyly schopny dohodnout na uvolnění pravidel hlavně v agrárním
obchodu.
Ruští magnáti se dostali pod tlak Putinovy administrativy. Nejbohatší z nich Michail
Chodorkovskij skončil ve vazbě. Jeho ropné firmě Jukos se nepodařilo dokončit
plánovanou fúzi s konkurenční Sibněftí.
Americký dolar po celý rok vůči ostatním světovým měnám oslaboval. Naopak zlato a
jiné drahé kovy se dostaly na rekordní úrovně za několik posledních let.
Afrika žila hlavně třemi konflikty – občanskou válkou v Libérii, mezikmenovými
masakry na východě Konga a válkou s nemocí AIDS, která letos zabila 2 miliony
Afričanů, po nichž zůstalo 11 milionů sirotků. V subsaharské Africe trpí touto chorobou
27 milionů lidí.
Nobelova cena míru byla letos udělena Širín Ebadíové, íránské advokátce, rezolutní
bojovnici za práva žen a dětí.
Sonda Voyager 1 letos dosáhla hranic sluneční soustavy a vyplula do mezihvězdného
prostoru. Je od Země vzdálena 13,5 miliardy kilometrů a přístroje na palubě stále fungují,
takže mise mapuje cestu pro příští výpravy ke hvězdám. Nyní míří k jedné z hvězd
v souhvězdí Žirafy a jestli se s ničím nesrazí, doputuje tam za 40 000 let.

FAKTA O ÍRÁCKÉ VÁLCE
Operace Írácká svoboda začala 20. března po třetí hodině ráno našeho času. Spojenci v čele
s Američany a Brity nejdříve zaútočili raketami a opakovaně bombardovali íráckou metropoli
Bagdád. O několik hodin později byla z Kuvajtu zahájena i pozemní operace. Za tři týdny
ovládly spojenecké síly prakticky celý Bagdád a režim Saddáma Husajna se zhroutil. 1. května
vyhlásil George W. Bush konec velkých bojových operací. Do té doby zemřelo při bojích 115
Američanů a 8 Britů.
I když válka skončila po 43 dnech, v íráckých městech jsou i nadále na denním pořádku atentáty
a jiné násilnosti. Při nejtragičtějším pumovém útoku zemřelo 29. srpna ve městě Nadžaf 83 lidí,
mezi nimi i vůdce někdejší šíitské opozice ajatolláh Muhammad Bakr Hakím. Sebevražedné
útoky si vyžádaly více než 200 obětí v řadách spojenců, ale zemřeli i představitelé jiných národů.
19. srpna vybuchla nálož v nákladním automobilu před sídlem OSN v Bagdádu. Při explozi
tehdy přišlo o život 22 lidí.
Ze seznamu 55 nejhledanějších Íráčanů, zveřejněném v USA, se již spojencům podařilo zadržet
nebo zabít 40 mužů a 1 ženu. Svržený írácký prezident byl 13. prosince dopaden v úkrytu
nedaleko svého rodného města Tikrítu a převezen do USA. Nyní probíhají jednání, ve které zemi
bude souzen.
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V Basře byla umístěna česká polní nemocnice, ve které působilo 750 lidí, byly uskutečněny dvě
rotace. Práce všech zde byla hodnocena velmi kladně. Byli zde ošetřováni nejen vojáci, ale i
množství civilistů. Dle názoru Jany Hybáškové, české velvyslankyně v Kuvajtu, bylo její stažení
předčasné. Nyní působí v Íráku nedaleko Basry na základně Šaíba společně s Brity 90 našich
policistů. Budou vyučovat írácké policisty (řízení vozidel, vyšetřování dopravních nehod) a
klasicky dbát na dodržování pořádku (trestné činy, drogy, zbraně).

5. UDÁLOSTI V ČESKÉ REPUBLICE A V KRAJI
leden:
6.1. – Pracovníci úřadů práce v Moravskoslezském kraji zveřejnili konečné součty lidí bez práce,
kterou nemá přes sto tisíc lidí
15. 1. – volba prezidenta
24.1. – Ani v druhé prezidentské volbě nezískal její vítěz Václav Klaus dostatečný počet hlasů ke
zvolení hlavou státu
31.1. – Je prodána Nová huť. Fond Národního majetku převedl akcie huti na nizozemskou LNM
Holdings a současně LNM zaplatil fondu 6 milionů dolarů. Další 3 miliony má ještě doplatit
- kraji byl udělen znak
únor:
1.2.- Automobilka Tatra ohlásila mohutné propouštění – z firmy má odejít 1600 lidí
2.2. – Václav Havel skončil v prezidentském úřadě
5.2. – Dalkia Morava zaplatila městu Ostrava za prodej podniku Zásobování teplem 620 mil.
korun
15.2. – zemřel herec Miroslav Horníček a cestovatel Jiří Hanzelka
21.2. – Zůstaly uzavřeny pobočky Union banky a přes 200 tisíc klientů se nedostalo ke svým
penězům
28.2. – Václav Klaus byl zvolen českým prezidentem
- V ostravském Paláci kultury a sportu se uskutečnila světová premiéra muzikálu Romeo a Julie
březen:
3.3. – Proti propouštění v kopřivnické Tatře protestovalo tisíc lidí
8.3.- Havárii autobusu na Českokrumlovsku u obce Nižboru nepřežilo 19 lidí
12.3.- Nová huť změnila název na Ispat Nová huť.
14.3. – Česká republika prohrála arbitráž s CME a musí zaplatit 10,4 miliard korun
21.3. – Akcionáři rozhodli, že Vítkovice se budou prodávat vcelku a ne po jednotlivých
dceřiných společnostech
31.3. – Vláda rozhodla, že vypoví realizační dohodu se společností Housing a Construction na
výstavbu dálnice D 47 a projekt realizuje sama
- Ve Frýdku-Místku byla zrušena poslední bašta protiletadlového vojska
duben:
3.4. – Poslanci odvolali Radu pro televizní a rozhlasové vysílání
11.4. – Vedení firmy Thrall Vagonka Studénka oznámilo, že ukončí výrobu nákladních vagonů
ve studeneckém závodě a propustí 450 zaměstnanců
22.4. – Agentura Gfk zveřejnila průzkum, podle něhož 40% Čechů dává úplatky
25.4. – Poslanci si rozdělili 24 luxusních bytů na Malé straně
- Do kraje zavítal prezident ČR Václav Klaus s chotí
- v Ostravě se konal 2. ročník Dnů evropské kultury
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květen:
8.5. – V Paskově staví rakouská dřevozpracující společnost Mayer-Melnhof Holz Group novou
pilu – má tam pracovat 220 lidí
14.5. – Ředitel TV Nova Vladimír Železný dostal výpověď
17.5. – První klienti zkrachovalé Union banky se dostali ke svým penězům. S výplatou začal
Fond pojištění vkladů
29.5. – Česká policie oznámila, že zatkla dva „kyanidové vyděrače“. Ti vyhrožovali, že pokud
nedostanou výkupné ve výši 330 mil. korun, otráví jídlo v nemocnicích.
30.5. – Ministr obrany Jaroslav Tvrdík podal, stáhl, a nakonec definitivně podal demisi, která
byla přijata.
- Na Masarykově náměstí v Ostravě demonstrovali nezaměstnaní a odboráři
- padlo rozhodnutí, že se nebude lyžovat na Lysé hoře
červen:
4.6. – Zaměstnanci společnosti Vítkovice Strojírenství vstoupili do stávkové pohotovosti. Vedení
neustoupilo od záměru propustit 730 lidí.
5.6. – Na služební cestě v Dánsku zemřel prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Lubomír
Voleník
9.6. – Miroslav Kostelka byl jmenován novým ministrem obrany
- Stavební společnost ODS – Dopravní stavby Ostrava zastavila práce na obchvatu kolem
Ostravy, který je součástí Dálnice D 47, protože nedostává zaplaceno
13. a 14.6. – Češi hlasovali v referendu pro vstup do Evropské unie (77% pro z 55 procent
zúčastněných)
30.6. – Bývalý generální sekretář ministerstva zahraničí Karel Srba byl odsouzen za přípravu
vraždy novinářky na osm let.
30.6. – Ispat Nová huť si za loňský rok může po třech letech ztrát připsat na své konto zisk 937
milionů korun
- konal se atletický mýtink Zlatá tretra
červenec:
2.7. – po pěti letech byly na Pražském hradě vystaveny české korunovační klenoty a výstava se
těšila obrovskému zájmu občanů
16.7. – Generálním ředitelem České televize byl zvolen bývalý moderátor Jiří Janeček
23.7. – GE Capital Bank už vyplatila většinu klientů padlé Union banky
- festival Colours of Ostrava
srpen:
6.8. – Novým vlastníkem holdingu Vítkovice se stala společnost Lahvárna Ostrava.
8.8. – Každý šestý člověk v kraji nemá práci. Počet nezaměstnaných se blíží hranici 105 tisíc.
15.8. – Policie oznámila, že obvinila manželský pár Stodolových z Kutnohorska z osmi vražd
30.8. – Zemřel publicista a bývylý ministr kultury Pavel Tigrid
září:
1.9. – Stávkovalo 70 tisíc českých učitelů a pracovníků ve školství
5.9. – Automobilku Tatra získala nová firma, majoritního akcionáře SDC vystřídal Terex
Corporation
21.9. – Cestovní kancelář Harmonie medical z Havířova přijde o licenci. V červenci nechala
v Chorvatsku bez zajištěného noclehu a zpáteční cesty tři stovky klientů.
26.9. – Lebka svatého Václava opustila po desetiletích Prahu a byla vystavena ve Staré Boleslavi
- V Ostravě vzniklo centrum pro oběti domácího násilí – Dona centrum
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říjen:
2.10. – Ministerstvo průmyslu a obchodu chce, aby v Blahutovicích na Novojičínsku kolem roku
2015 vznikla nová elektrárna, za nejvhodnější považuje jadernou.
4.10. – Navzdory masívní bezpečnostní akci policie nazvané Kryštof zemřelo na českých
silnicích o víkendu 34 lidí včetně 3 policistů. Po akci Kryštof 1 následoval ještě Kryštof 2 a akce
Fantina, která byla zaměřena proti prostituci.
10.10. – Vlastníci masokombinátu Martinov podali návrh na konkurz. Splatné závazky
společnosti SENA Corporation, která masokombinát vlastní, vzrostly na 572 milionů korun.
16.10. – Soud v Praze vydal mezinárodní zatykač na Viktora Koženého. Američané jej dva týdny
předtím obvinili z krádeže 182 milionů dolarů.
21.10. – Mlékárna Kunín už přestěhovala podstatnou část své výroby do Ostravy.
31.10. – Skončila platnost deseti a dvacetihaléřů.
listopad:
9. a 10. 11. – Miroslav Kalousek porazil ve stranických volbách v Ostravě Cyrila Svobodu a stal
se novým předsedou KDU-ČSL
28.11. – Policisté zatkli majitele OKD Viktora Koláčka a spolu s ním stíhají další dva
představitele důlní firmy, obvinili je z trestného činu zneužití informací v obchodním styku. Po
výslechu majitele OKD propustili
- Slovenský prezident Rudolf Schuster navštívil region
prosinec:
2.12. – Z muzea v belgických Antverpách byly ukradeny šperky za desítky milionů korun
zapůjčené pražským Uměleckoprůmyslovým muzeem
11.12. – Soud rozhodl, aby konkurzní správkyně nabídla masokombinát Martinov k prodeji.
S tím souhlasí i většina věřitelů; chtějí jej koupit 4 firmy – 2 tuzemské a 2 zahraniční.
- Výjezdní zasedání vlády v Moravskoslezském kraji.
Informace z Mikroregionu Bílovecka
V rámci Programu obnovy venkova získalo Sdružení obcí Bílovecka, dotaci v celkové výši
1.070.000,--Kč, v jejíž rámci byly také opraveny některé části místní komunikace.
Na rok 2004 jsou připravovány další žádosti, např: Rekonstrukce zastávek hromadné dopravy
v obcích, úpravy veřejných prostranství, zkvalitňování povrchů obecních komunikací, zbudování
odpočinkových míst na cyklotrasách a mnohé další.

LETOŠNÍ ROK V OLBRAMICÍCH
6. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT
A. Politické strany
V obci máme stále 2 politické strany: ČSSD, jejímž předsedou je Jaroslav Murín, která má 9
členů a KDU-ČSL se 7 členy, kterou vede František Vaněk.
B. Organizační struktura obecního úřadu
Starostkou obce byla zvolena Drahomíra Fojtová, místostarostou Štefan Strašík.
Zaměstnankyněmi jsou: Lenka Ješková, referentka správních činností, Regína Vřeská, účetní.
Blanka Vránová je správcovou KD a zároveň uklízečkou.
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VÝBORY A KOMISE
1.) Na 1. zasedání ZO dne 10.12.2002 byly zřízeny tyto výbory:
č.j. 3.1. – A) volí výbor finanční – předseda: Ing. Jaromír Horsinka
člen: Arnošt Czepka
člen: František Vaněk
- B) volí výbor kontrolní – předseda: Lumír Martiník
člen: Arnošt Fritsch
člen: Ing. Pavel Hurník
člen: Ladislav Langer
Výbor kontrolní byl doplněn na 3. zasedání ZO dne 25.2.2003 pod č.j. 10.3
člen: Svatopluk Seidler
2.) Na 5. zasedání ZO dne 24.6.2003 pod č.j. 18.7. schválen záměr p. starostky o zřízení stavební
komise, záměr projednán ve smyslu ust. §103 odst 4 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.o obcích,
v platném znění, potvrzen KÚ MSK dne 31.7.2003 č.j. ÚPS/1828/03/Sn ředitelkou Krajského
úřadu JUDr. Evou Kafkovou.
Zřizovací listina pro komisi výstavby ze dne 30.6.2003
předseda: Drahomíra Fojtová
člen: Arnošt Fritsch
člen: Ing. Pavel Hurník
3.) Na 6. zasedání ZO dne 16.9.2003 pod č.j. 21.5. schváleno zřízení letopisecké komise
předseda: Drahomíra Fojtová
člen: Milena Kochaníčková
člen: Irena Vlachová
Kronikářka Lenka Ješková byla jmenována na 3. zasedání ZO dne 25.2.2003 pod č.j. 11.1.
C. Z jednání zastupitelstva
////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, ze kterých vybírám:
* 1. zasedání 10.12. – schválili čerpání rozpočtu a harmonogram inventarizace majetku obce,
finanční příspěvek na opravu střechy kostela ve výši 50.000,--Kč, byl zřízen výbor finanční a
kontrolní, zvoleni předsedové a členové, stanovena výše odměn zastupitelům, na vědomí vzata
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.////
* 3. zasedání 25.2.2003 – schválilo rozpočet obce v příjmech i ve výdajích vždy ve výši
3.533.000,--Kč, závazné předpisy obce, sazby pro chataře a samostatně bydlící důchodce při
likvidaci TKO, odměny za výkon funkce člena zastupitelstva, jmenovalo kronikářku obce,
uložilo dořešit odstavování nákladních vozidel na veřejných prostranstvích, napsat stížnost na
Správu a údržbu silnic, týkající se bezohledného sypání škváry v zimním období, vzalo na
vědomí zrušení povodňové komise.
* 4. zasedání 1.4. – schvaluje předběžný návrh veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Bílovec,
prodej pozemků pro dálnici D 47, bere na vědomí zprávy z mikroregionu.
* 5. zasedání 24.6. – schvaluje závěrečný účet obce za rok 2002, zprávu o stavu majetku
obce, přistoupení k okresu Ostrava, záměr p. starostky o zřízení stavební komise a její členy,
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výhledovou koncepci školy do roku 2006, pověřilo p. starostku vyřízením problematiky
požárního preventisty a zajištěním možnosti zlepšení dopravní bezpečnosti v obci.

Přehled hospodaření obce za rok 2002
Obec Olbramice
Název paragrafu

Název položky

Rozpočet po

Skutečnost od

změnách v tis.Kč

poč.roku v Kč

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

4 484,54

3 739 665,36

1 121,20

1 117 233,80
104 978,00

Celkem příjmy

Výdaje
Silnice

Celkem

Škola

Neinvestiční náklady na žáky jiným školám

Územní plán
Volby

Celkem

Knihovna

Celkem

100,00
578,09
200,00
46,00
12,50

Kulturní dům

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

Provoz ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠD
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Parlament, Zastupitelstvo

537 683,06
179 508,00
49 015,90
11 268,20

Požární ochrana

Celkem

41,00

37 842,60

Zastupitelstvo

Celkem

269,00

316 182,90

Činnost správy

Celkem

750,25

726 901,85

86,50
3,00

90 622,40

4 292,54

4 171 699,21

192,00

192 000,00

Dotace nezisk.org. Mikroregion Bílovecko
Ostatní činnost
Celkem výdaje
Financování

Splátka jistiny - úvěru v r. 2002

Zůstatek na běžném účtu k 31.12.2002
Zůstatek nespláceného úvěru k 31.12.2002

2 160,00

466 765,35
684 000,00

Podrobné rozpracování dle položek jednotlivých oddílů je přístupné na obecním úřadě
k nahlédnutí v úředních hodinách.

* 6. zasedání 16.9. – schválilo druhou úpravu rozpočtu, uzavření veřejnoprávní smlouvy
s MěÚ Klimkovice na výkon přenesené působnosti na úseku přestupků, zřízení a složení
letopisecké komise, souhlasilo s názorem kontrolní komise týkající se kácení stromů v oblasti
stavby dálnice.
* 7. zasedání 22.10. – schválilo záměr o prodeji pozemků, uložilo zjistit možnosti využití
pozemku kolem bytovky, bere na vědomí zprávu o pokračování jednání ve věci parkování na
veřejných prostranstvích.
* 8. zasedání 15.12. – schválilo čerpání rozpočtu a jeho třetí úpravu, zprávu o přípravě
nájemních smluv na pozemek kolem bytovky, podpořilo usnesení 6. zasedání zastupitelstva
města Bílovce o zachování Nemocnice v Bílovci, uložilo kontrolní komisi provést šetření, vzalo
na vědomí zprávu o dalších možnostech dotací.
* 9. zasedání 29.12. – schválilo odměnu zastupitelům obce na rok 2004 a čtvrtou úpravu
rozpočtu, rozpočet obce na příští rok ve výši 4.397.600,--Kč vždy v příjmech i ve výdajích, ceny
hřbitovních služeb.
D. Hospodaření obce

Přehled hospodaření obce za rok 2003
Obec Olbramice
Název paragrafu

Název položky

Rozpočet po

Skutečnost od

změnách v tis.Kč

poč.roku v Kč

Daňové příjmy

Celkem

3 255,00

3 311 393,30

Přijaté dotace

Celkem

2 223,31

2 243 311,00

Nedaňové příjmy

Celkem

472,20

474 130,28
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Kapitálové příjmy

Celkem

Celkem příjmy

122,00

122 325,00

6 072,51

6 151 159,58

Výdaje
Vnitřní obchod

Pohostinství - celkem

24,00

19 626,00

Silnice

Celkem

1 040,00

1 036 983,10

Škola

Neinvestiční náklady na žáky jiným školám

89 300,00

Volby

Parlament

Knihovna

Celkem

100,00
2 124,00
327,50
120,00
22,31
5,00

Kulturní dům

Celkem

209,50

178 702,50

Kulturní činnost

Celkem

70,00

63 184,00

TJ Sokol

Celkem

45,00

40 433,60

Veřejný rozhlas

Celkem

18,50

9 170,00

Veřejné osvětlení

Celkem

85,00

75 904,00

Pohřebnictví

Celkem

25,60

17 704,50

Plynofikace

Celkem

53,00

61 941,80

Sběr a svoz odpadu Celkem

195,00

204 600,00

Neinvestiční příspěvky - dotace z kraje
Nenvestiční příspěvky z rozpočtu obce
Provoz ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠD

2 124 000,00
327 500,00
125 433,10
22 311,00
5 632,00

Péče o vzhled obce

Celkem

60,00

69 898,60

Sociální dávky

Finanční vypořádání - celkem

12,00

8 000,00

Požární ochrana

Celkem

35,00

33 909,30

Zastupitelstvo

Celkem

220,00

211 314,37

Činnost správy

Celkem

833,50

808 586,20

57,00
198,60

56 047,00

5 880,51

5 590 181,07

192,00

192 000,00

Dotace nezisk.org. Mikroregion Bílovecko
Nespecifikové
rezervy
Celkem výdaje
Financování
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Splátka jistiny - úvěru v r. 2003

-

Zůstatek na běžném účtu k 31.12.2003
Zůstatek nespláceného úvěru k 31.12.2003

835 743,86
492 000,00

Podrobné rozpracování dle položek jednotlivých oddílů je přístupné na obecním úřadě
k nahlédnutí v úředních hodinách.
Vyvěšeno dne: 13.4.2004

Sňato dne: 26.5.2004

Zpracovala: Regína Vřeská - účetní

E) Pohyb obyvatel
K 31.12.2003 měly Olbramice 538 obyvatel, z toho 502 bydlelo v Olbramicích a 36
v Janovicích. V průběhu roku se přihlásilo 8 občanů, odhlásilo se 8 občanů, narodily se 3 děti –
Charlotte Drexlerová, Jakub Fritsch, Lukáš Kupka a zemřeli 3 lidé – Jan Marinonius, Miroslav
Válek a Antonín Kurka.
F) Podrobněji k některým událostem
Od 1. ledna mají Olbramice ulice. Označení přispělo k rychlejší orientaci v obci, zejména pro
vyhledávání a určování jednotlivých adres. Některé náležitosti potřebné k této změně se podařilo
zvládnout bez větších nesnází, např. nové občanské průkazy, kdy obecní úřad zajišťoval
fotografování buď na úřadě nebo po domluvě přímo doma. Složitější to již bylo např. v jednání
s bankami nebo živnostenským úřadem, kde si potřebné náležitosti musel každý vyřídit sám. Co
se týče státních orgánů a institucí, přejmenování bylo hromadně připraveno pro všechny občany
a také všude rozesláno tak, aby působilo co nejmenší komplikace.
Větší komplikace způsobilo převedení obce pod okres Ostravu. Zatímco správním obvodem a
obcí s rozšířenou působností je pro nás Ostrava, územní obvod původního okresu Nový Jičín je
stále v platnosti. Proto nám zůstal Katastrální úřad a ČSSÚ v N. Jičíně, Finanční úřad ve
Fulneku, stavebním úřadem a kontaktním místem dávek státní sociální podpory je Bílovec. Vše
ostatní máme v Ostravě – např. dopravní inspektorát, sociální odbor, odbor životního prostředí.
Podle slibů poslanců by se mělo vše vyladit do konce roku 2005.
Na 3. zasedání ZO se zastupitelé obce nerozhodli pro žádný záměr, na který by obec mohla
získat dotaci. Proto paní starostka svolala na 15.3. do sálu KD veřejnou diskusi na toto téma.
Zúčastnilo se jí celkem 12 občanů a z jednání vzešly tyto návrhy:
- podání projektové dokumentace na rekonstrukci dolního hřiště (viz část 15 – tělovýchova
a sport)
- úprava terénu za hospodou, kde by vzniklo zákoutí s venkovními stoly a lavičkami.
I u nás se 13. a 14.6. hlasovalo o přistoupení České republiky k Evropské unii. Místem konání
referenda byl již tradičně velký sál kulturního domu. Registrovaných voličů bylo celkem 403,
platných hlasů odevzdaných 192, z toho 150 bylo pro. Neplatných hlasů odevzdáno 8.
Obecní úřad v Olbramicích zorganizoval na neděli 12.10. pravidelné setkání jubilantů tohoto
roku. V příjemně strávené hodince vystoupily se svým programem děti ze školy, pro všechny
bylo připraveno občerstvení.
Odpoledne pokračovalo hudebně zábavným pořadem s názvem „Láska brány otevírá“, kde již
všem občanům hráli a zpívali herci Moravskoslezského národního divadla v Ostravě, které
doprovázeli členové orchestru Slezského divadla v Opavě. Škoda jen, že odpoledne plného
zpěvu a tance se nezúčastnilo více posluchačů.
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7. DRUŽSTVA A PRŮMYSLOVÉ PODNIKY
Průmyslové podniky nejsou v obci žádné.
Stále funguje stolařská dílna bratrů Jana Josefa Budzelových, která zaměstnává okolo 18 lidí.
Dále je zde Autodoprava Stanislava Peterka, dále Jana Peschela, Karla Piškuly a Otakara
Stružky.
8. ZEMĚDĚLSTVÍ
ZD Slezan v Klimkovicích má v Olbramicích farmu pro chov telat a vepřín. Pro tento rok je
předsedou představenstva družstva Ing. Eduard Rzymanek.
Obhospodařuje většinu výměry orné půdy, kterou má pronajatou od vlastníků, malý díl má
v pronájmu Ing. Mojmír Lička z Vřesiny. Někteří, převážně starší zemědělci, se o svou půdu
starají sami. Jsou to např. Anna Budzelová, Drahoslav Kučera, Otto Lubojacký z Olbramic a
Hynek Teichman z Janovic.

9. SLUŽBY A OBCHOD
Svou prodejnu má v Olbramicích družstvo Jednota N. Jičín. V noci z 20. na 21.11.2003 byla
vykradena. Zloději vyřezali mříže v zadní části výloh, odnesli zboží a způsobili škodu za
50.000,--Kč.
Pohostinství „Pod kaštany“, které patří obci, má v nájmu pan David Gerzanič z OstravyZábřehu. Protože je již delší dobu v zahraničí, zplnomocněným zástupcem je pan Rostislav
Růžička. I když se postupně daří vylepšovat vzhled hospody – venkovní posezení přes léto, větší
čistota, požární bezpečnost apod., je většina obyvatel s tímto stavem nespokojena. O pronájem
pohostinství mají zájem i manželé Bláhovi, kteří by zde chtěli zřídit vinárnu a kuchyň s teplým
jídlem nejen pro případné dělníky. ZO již tento záměr předběžně schválilo, ale provedení blokuje
nepřítomnost nájemce.
O úklid veřejných prostranství se stará pracovní četa „Čemula“ – Arnošt Czepka, Jaroslav
Murín, Ladislav Langer, která má s obecním úřadem dohodu o provedení prací.
Dvakrát do roku přistavuje firma OZO Ostrava, která má na starosti odvoz odpadu kontejnery na
velkoobjemové a nebezpečné odpady, stále jsou v obci 2 kontejnery na plasty a na sklo.

10. DOPRAVA
V letošním roce došlo k zásadní změně v autobusové dopravě. Od 15.6.2003 jsou Olbramice
zapojeny do systému ODIS, který propojuje území okresu Nový Jičín s ostravskou hromadnou
dopravou. Jízdenky zakoupené u řidiče v autobuse platí podle zóny a doby platnosti i
v tramvajích, autobusech a trolejbusech. Totéž platí pro označené jízdenky z MHD. Např.
patnáctiminutová jízdenka v jedné zóně, (z Olbramic do Klimkovic nebo do Zbyslavic) je za 8,-Kč – to je nejmenší jízdné, 45-minutová je za 11,--Kč (za ni se dojede až do centra Ostravy.)
Dětské jízdné je poloviční. Zvýšila se i četnost spojů. Koordinátor ODIS se také snaží, aby
veškeré spoje navazovaly a nikde nebyly zbytečné proluky. Některé nedostatky byly v průběhu
roku odstraňovány – jízdní řády se měnily 3x.
Dálnice D 47 stavba 4707, Ostrava-Rudná – Bílovec
Na základě upozornění p. Antonína Teichmanna proběhl v říjnu pyrotechnický průzkum
v lokalitě Janovice. Dle svědectví pana Teichmanna byl vymezen prostor, kde se měly nacházet
tři nevybuchlé letecké bomby a opravdu se zde v přesně určených místech také našly. Byly
nalezeny v hloubce téměř 2 metry a naštěstí byly již neaktivní. Pracovníci pyrotechnického
průzkumu ocenili přesné určení míst, protože to se jim často nestává. Opravdové štěstí měli
naopak obyvatelé Klimkovic v blízkosti starého hřbitova, kde se našla nevybuchlá letecká mina
pouhých třicet cm pod povrchem.
Zároveň proběhl i průzkum archeologický, ale z něj nemáme žádné poznatky.
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Stále probíhají výkupy pozemků; s vlastní výstavbou tohoto úseku by se mělo započít na jaře
roku 2004.

11. VÝSTAVBA A ZVELEBENÍ OBCE
Územní plán byl sice dokončen a schválen, ale stále ještě není předán. Chybí doložka a
registrační list. Tyto byly doplněny včetně předání zbývajících dvou paré architektkou Ing.
Ludmilou Konečnou z Urbanistické společnosti Ostrava – Mar. Hory na počátku roku 2004.
Dále pokračuje výstavba nových rodinných domů na ulici Zahumení.
Po mnoha letech byly ukončeny spory obce s p. Buroňovou, které se týkaly prodeje části místní
komunikace na ulici Dlouhé. Byla uzavřena smlouva o prodeji, takže mohlo konečně dojít
k rekonstrukci části této silnice a v délce asi 200m je nyní již položen základ zpevnění a je
průjezdná.

Podle novely zákona o vodách budou obce odpovědné za kvalitu odpadních vod; kdyby se jim
do roku 2010 nepodařilo zajistit výstavbu kanalizace odpovídající standartům EU. Z celkového
počtu 6254 obcí je vodovod vybudován v 5036 obcích a kanalizace ve 3385. Koncovou čistírnou
je vybaveno 1732 obcí. Na vodovod je připojeno 9,156 milionů obyvatel, v domech připojených
na kanalizaci bydlí 7,899 milionů obyvatel. I zástupci naší obce myslí na zlepšení situace.
Připravuje se studie o vhodnosti druhu čistírny odpadních vod, budeme upravovat a dokončovat
kanalizaci tak, aby byla všude funkční a vyhovovala normám.
A) Domy a byty
Ke konci roku má obec 180 obydlených domů, z toho 14 v Janovicích. 12 je chat a 9 domů je ve
výstavbě. Obec je napojena vodovod, který patří SmVaKu, obecní kanalizaci využívá 464 osob.

12. ŠKOLA
Od 1. ledna se naše škola stala právním subjektem a nastalo zde několik změn. Byla sloučena
Mateřská a Základní škola, odešla ředitelka MŠ Zlatuše Peterková a na její místo nastoupila
Alena Richterová. Dále zde působí Alžběta Kozelská, která se vrátila po mateřské dovolené. Ve
škole je ředitelkou Mgr. Sylva Hrušková, dále zde učí Mgr. Blanka Drozdková, Helena Čechová.
Ve školní jídelně se vedoucí místo Ludmily Nohlové stala Jana Vaňková. Stále stejně výborně
vaří Ladislava Svobodová. Byla upravena pracovní doba v MŠ, aby vyhovovala rodičům, kteří
z práce dojíždějí později, nabídka volnočasových aktivit pro děti i rodiče. Větší propojení MŠ a
ZŠ by mělo vzniknout také vybudováním nové herny v prostorách současné lehárny. Současná
herna by byla přebudována na víceúčelovou místnost, jež by nabízela více možností k tělesnému
rozvoji nejen dětí MŠ, ale byla by využívána i dětmi ZŠ. Tím by se odstranil největší současný
nedostatek naší školy – chybějící tělocvična. Rozčleněním prostorů vzniká možnost lepšího
zapojení dětí obou škol – i předškoláci mohou malovat a kreslit ve školní družině, v počítačové
učebně pracovat s výukovými programy pro malé děti, v keramické dílničce modelovat. Škola a
její zástupci jsou stále připraveni k diskusi a podnětům na téma týkající se zlepšení výuky i
volného času dětí.
Úspěchy školy:
- Ke Dni Země byl vyhlášen sběr papíru – celkem 2620 kg a hliníku – celkem 13 kg.
- Žákyně 4. třídy Kristýna Měkýšová zvítězila ve výtvarné soutěži „Děti pozor, červená“, které
se zúčastnili 3900 žáků škol Moravskoslezského kraje.
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- Kouzelná noc se na Olbramice snesla z 23.6. na 24.6. Začala už krásným odpolednem, kdy
předškoláci jeli na malý výlet do Klimkovic, smlsli si tam na zmrzlině, poseděli u Bláhových
v Janovicích, kde si pochutnali na párcích na roštu, a když se vrátili do školy, čekala tam na ně
mnohá překvapení, které připravily starší děti. Byl tmavý, teplý večer a ještě temnější noc. Na
procházce ke kostelu houkali hejkalové, svítily bludičky, z křovin vykukovala různá strašidla, po
hřbitově se svící chodila bílá paní. Strašidelné zážitky umocnila blížící se bouřka s obrovskými
blesky a silným větrem. Prostě kouzelná noc jak má být.
- Od září začala na škole experimentální výuka žáka s mentálním postižením. Osvědčí-li se,
máme možnost rozšířit nabídku vyučování i tímto směrem.
- Pracovní jednání členů zastupitelstva se konalo 4.prosince. Začalo slavnostněji, protože
ředitelka školy S. Hrušková převzala z rukou paní Jasny Flamikové, ředitelky nadace
VERONICA, peněžitý dar v hodnotě 10.000,--Kč za projekt „Umíme si hrát“. Byl udělen také za
nepřetržitou aktivní činnost kolektivu pracovníků jedné malotřídky, která svým dosahem
ovlivňuje život celé obce i okolí. Mgr. S. Hrušková věnovala pětinu daru pro postiženou žákyni
Nikolku Gajdovou a zbylou část poskytla na zakoupení školních pomůcek. Zastupitelé se poté
přesunuli do přízemí, kde vyslechli zasvěcený přednes architekta, který projektoval vybudování
již výše zmíněné multifunkční herny. Se všemi těmito navrhovanými změnami byli seznámeni
také rodiče. Účastníci průběh jednotlivých aktivit i akcí hodnotili převážně kladně. Částka na
tyto změny je nemalá, ale s touto investicí má naše škola větší perspektivu.
- Dnem otevřených dveří 19. prosince spojeným s vánoční výstavou, prodejním jarmarkem a
krátkým vystoupením dětí se všichni zúčastnění rozloučili s rokem 2003.
Sdružení Slunečnice
Při škole stále pracuje občanské sdružení Slunečnice, které se velmi aktivně zapojuje do všech
jejích aktivit a pořádalo např.: Ples rodičů a Maškarní ples pro děti, Pracovní dílny – keramické,
malování na hedvábí, malování triček, Den matek, Den dětí, Módní přehlídku. Předsedou
Sdružení je Mgr. Sylva Hrušková, jednatelkou Regína Vřeská, dalšími členy Hana Vaňková a
Jana Vaňková.
DEN MATEK
V pátek 16.5. byly všechni občané, ale hlavně maminky a babičky pozvány na bohatý program
plný kouzel. S kouzelným sluchátkem, Machem a Šebestovou se s dětmi naší školy vypravily do
různých zemí, prožily různé pohádky, navštívily zajímavé taneční a pěvecké skupiny. Návštěva
se protáhla v momentě, kdy na parket přitančil sám Michael Jackson. Jedině díky silné ochrance
nepřišel americký zpěvák a tanečník k vážnějšímu úrazu poté, kdy jej fanynky málem ušlapaly.
Oslava dne matek se díky manželům Holáňovým, kteří vše celé odpoledne provázeli hudbou,
postupně proměnila ve volnou zábavu pro všechny zúčastněné. Bez rozdílu hopsali vesele děti,
mnozí rodičové, dědové i babičky.
DĚTSKÝ DEN
Původně zamračené nebe v neděli 15.6. se do odpoledne krásně vyčistilo, takže na „Cestu kolem
světa“, která se v rámci dětského dne uskutečnila na školním hřišti, svítilo slunce jako velký
lampion. Při vstupu obdržely děti od letušek vstupenku, díky níž mohly cestovat po celé
zeměkouli. Tak se postupně probojovávaly s doprovodem tučňáka přes kry Antarktidy,
v Austrálii pomáhaly domorodcům hasit velký požár a při skákání v pytli přišly na to, že klokan
to nemá zas až tak jednoduché; u indiánského týpí si zaházely šipkami – bohužel Vinnetou byl
zrovna asi na válečné stezce; na britských ostrovech bojovaly s rytíři, v Egyptě si zkusily, jak
těžké je postavit pyramidu; v Japonsku se občerstvily bonbony, které si nabíraly hůlkami; při
zpáteční cestě uvízly v Himálajích a musely si prošlapat cestu přes strmé štíty hor. Proto se
běžely ohřát do rovníkové Afriky ke krásné černošce a pak se zase ochladily v Jaderském moři
při chytání ryb. Každý úspěšný cestovatel dostal balíček plný dobrot. Nezapomnělo se ani na
14

rodiče, kteří nejednoho cestovatele opustili, protože museli navštívit „stanici první pomoci“, kde
mohli načerpat tolik potřebnou sílu.
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Třetí módní přehlídka se uskutečnila v neděli 5. října. Zahájily ji děti naší školy, kterým všechny
půjčené divadelní kostýmy neobyčejně slušely. Viděly jsme poslední módu nejen princezen a víl,
ale také třeba dračí nebo trpasličí. Žádný účinkujicí se nespokojil pouze s předvedením, ale ke
každému kostýmu si paní učitelky vymyslely krátkou choreografii či scénku.
Pak děti vystřídaly ukázky opravdové módy předváděné profionálními modelkami. Všichni jsme
obdivovali nejen krásu jednotlivých kusů oblečení od kožichů až po spodní prádlo, ale i jejich
krásné nositelky.
V tomto školním roce začala ve škole působit skautská organizace, jež spadá pod středisko
Klimkovice. Skauting byl založen v roce 1911 v Praze středoškolským profesorem tělocviku
Antonínem Benjamínem Svojsíkem, který se dlouhá léta zabýval myšlenkou reformy výchovy
české mládeže. Hlavním cílem skautingu je rozumné využívání volného času, vztah k přírodě,
láska k vlasti, národu a domovu. Zdejší oddíl má 14 členů, děvčata se nazvala „Berušky“ a
chlapci „Kobry“, vedoucí je Radka Fojtová.
O prázdninách se uskutečnil skautský tábor v Žimrovicích nedaleko Hradce nad Moravicí. Děti
spaly ve stanech s podsadou uprostřed krásných lesů nedaleko řeky Moravice. Kromě táborové
hry o Mezopotámii děti pomáhaly s vařením, uklízely, nosily dřevo a učily se samostatnosti. Při
tom všem užily spoustu legrace.

13. KULTURA A OSVĚTA
A) Zprávy z Klubu důchodců
Činnost Klubu důchodců je bohatá, pravidelně se schází nejen výbor, ale každé první pondělí
v měsíci i členové a všichni se hojně zúčastňují naplánovaných akcí.
- V lednu uskutečnili pěší procházku do Klimkovic – přes les – s posezením v restauraci „U
Peršana“.
- V únoru se zúčastnili prezentace firmy AKUNA, jejíž zástupce je seznamoval s výrobky
týkajícími se zdravé výživy a životosprávy. Prezentace skončila dlouhou besedou na uvedené
téma.
- Divadelní veselohra „Blázinec v 1. poschodí“, kterou nastudoval soubor ADS Berani
z Těškovic a předvedl v lázních na Hýlově, zpestřila duben nejen důchodcům.
- V květnu důchodci odjeli na zájezd po Moravě, navštívili hrad Úsov s jeho bohatou sbírkou
loveckých trofejí, světoznámou výrobnu tvarůžek v Lošticích i gotický hrad Bouzov, nyní známý
z mnoha i zahraničních pohádek a svůj výlet ukončili návštěvou krápníkových jeskyní
v Javoříčku.
- I důchodci pravidelně vítají prázdniny; 1. července si v restauraci „U Buroňů“ na Mexiku
hezky poklábosili u tvarůžek a piva.
- Počasí přálo srpnovému výletu s firmou BET STAR do Štramberka, kde firma předvedla své
výrobky, a po obědě se někteří vydali na Štramberskou trúbu či do botanické zahrady. Ti
nejzdatnější si vyšlápli na rozhlednu na Bílé Hoře.
- Umělecká agentura pozvala KD v září do Kozlovic na kulturní program „Hezky od podlahy“,
kde je nejen seznámila se svými výrobky, ale při vystoupení skupiny Galánečka a s lidovým
bavičem se pěkně pobavili.
- Rok byl zakončen posezením 22.11. v kulturním domě spojeným s dobrou večeří,
občerstvením, soutěžemi i tombolou. Při tanci nikomu nevadil „starší střední věk“ a všichni se
skvěle bavili až do ranního kuropění.
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B) Knihovna
Knihovnicí je od roku 1994 Lenka Ješková. S půjčováním v letošním roce v době nemoci nebo
dovolené pomáhá Hana Hurníková. Knihovna měla celkem 58 čtenářů, z toho aktivních 41,
z těchto aktivních bylo 19 do patnácti let. Navštívilo ji 202 návštěvníků, půjčeno bylo 820
výpůjčních jednotek a provedeny 3 knihovnické lekce pro školu.
Jiné zájmové kulturní spolky nebo soubory v obci nemáme, jedinou mládežnickou organizací je
již výše zmiňovaný oddíl skautů, vedený při ZŠ.
C) Hasiči
Sbor dobrovolných hasičů, se stejně jako každý rok snažil dbát na prevenci a předcházení požárů
v obci, školení, výcvik, údržbu požární techniky. Letos měl 68 členů, z toho 15 žen. O všechny
se stará jedenáctičlenný výbor; pod vedením velitele Stanislava Bílka a za předsednictví Arnošta
Fritsche.
V únoru byl uspořádán již tradiční hasičský bál, kde se všichni skvěle bavili.
Svátek matek proběhl 2.5. a členky dostaly kromě pohoštění i malý dárek.
31.5. proběhla u nás na cvičišti u vepřína ZD Slezan okrsková soutěž požárních družstev o
postup do okresního kola. Zvítězilo družstvo z Jistebníku, naši hasiči byli druzí. Z jednotlivců
byl nejlepší Petr Bílek z Olbramic s časem 19,50 secundy.
Další soutěž proběhla 19.7. na malém hřišti u pohostinství a byl to již 3. ročník o putovní pohár
Obecního úřadu. Zúčastnilo se jí celkem 7 družstev a vítězem se stalo družstvo z Tísku. Po
skončení bylo uspořádáno zábavné odpoledne pro všechny občany.
Naše družstvo se také zúčastnilo dalších sedmi soutěží v požárním sportu.
Na hasičské zbrojnici byla natřena okna, provedena údržba techniky a v areálu ZD Slezan hasiči
celý rok kosí a uklízejí trávu. Ke konci roku si připravili a vybavili klubovnu, která byla
upravena z bývalé pošty.
Po celý rok také navštěvují své jubilanty s gratulací a malým dárkem.
Dne 26. dubna kolem 18. hodiny začalo na ulici Hlavní kousek pod kapličkou hořet nákladní
vozidlo. Řidič jej včas opustil. Spolu s ostatními jej začal hasit i člen jednotky SDH Jiří Palička,
který se v bezprostřední blízkosti nadýchal dýmu z plastů a musel být krátce hospitalizován.
Naštěstí se podařilo za pomoci profesionální jednotky vozidlo uhasit včas bez toho, aby došlo
k výbuchu nebo dalšímu zranění.

14. TĚLOVÝCHOVA A SPORT
TJ Sokol Olbramice je nyní umístěn v soutěži III. třídy mužů. V soutěži 2002 – 2003 se umístili
na 7. místě ze 14 družstev s počtem 38 bodů. Za prvním mužstvem Trojanovice-Bystré mají
ztrátu 18 bodů. Nejlepším střelcem je Jiří Rybárik, který dal 12 gólů.
O dvacítku hráčů se stará čtyřčlenný realizační tým za vedení Štefana Rybárika, Františka
Svobody a Zdeňka Hampla. Trenérem je Anton Drozd. Utkání se konají na spodním hřišti,
kterému stále chybí vybavení lavičkami nebo WC. Klubovna vzdálená 300m není nejlepším
řešením, i když se sportovci o ni i její vybavení či úklid okolí, starají.
Oblíbeným místem hlavně pro menší děti se stalo hřiště u školy, které je dovybavené dřevěným
sportovním náčiním – prolézačkami, žebříky, domečkem apod. Nevýhodou je, že se musí po
ukončení družiny zamykat. Byl proto připraven projekt na hřiště u hospody, který by měl být
realizován v letech 2004 a 2005. V současné době hřiště slouží k pořádání lidových slavností,
pro cvičení hasičského sboru, dětem několika jednoduchými prolézačkami a houpačkami. Je zde
navržena výstavba nové univerzální hrací plochy o rozměrech 18 x 28m s asfaltovým povrchem,
(tenis, volejbal), dřevěného přístřešku se sedlovou střechou pro stánek s občerstvením, zpevněné
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plochy s lavičkami. Upravený prostor s průlezkami bude sloužit jako dětský koutek s posezením,
pro cyklisty bude umístěn stojan na kola, v areálu je navrženo umístění 2 mobilních WC.
Součástí stavby bude i osvětlení areálu pro možnost využití ve večerních hodinách. Na toto
Centrum volného času máme slíbenou dotaci ve výši 0,9 mil. korun.

15. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
Olbramičtí občané stále především využívají jak praktické tak i rozvíjející se síť odborných
lékařů v Klimkovicích. Jediným problémem zůstává dostupnost lékařské péče, protože se
z nedostatku financí zavírají oddělení Nemocnice v Bílovci. Naši občané jsou také někdy
odmítáni lékaři z Ostravy, a jako důvod bývá uváděno bydliště v jiném okrese. Takže i když
máme fakultní nemocnici s poliklinikou 10 km daleko – v Ostravě-Porubě, bývají nemocní
převáženi do nemocnice v Novém Jičíně, která je vzdálena 30 km.
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.
Míra nezaměstnanosti dle sdělení Úřadu práce v N. Jičíně k 31.12. činí 11,65 % obyvatelstva.
Obecním úřadem nebyla letos vyplacena žádná jednorázová dávka sociální podpory, ani věcná
ani peněžní.

16. NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT
Církev je u nás zastoupena církví římskokatolickou, ke které se hlásí asi polovina občanů. Z nich
je aktivních přibližně 60 lidí.
ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Letos nebyl v kostele ani jeden křest, pohřeb či svatba.
K situaci ve farnosti Olbramice – opis článku z časopisu Pelikán v březnovém vydání –
promluva Otce Jiřího:
„Je to již 16 měsíců, co je náš kostel v Olbramicích uzavřen a my se scházíme ke slavení mše
svaté v kulturním domě ve Zbyslavicích. Z provizoria se stává zvyk a něco, co nám ani tak příliš
nevadí. Nevadí? Opravdu jsme se smířili s tím, že nemáme kde zpovídat, že nemůžeme konat
adorace a teď v postní době ani křížovou cestu? Pro mnohé je být zde pohodlné. Ale já pozoruji,
jak se naše farní společenství zmenšuje, jak mizí ochota ke službě, jak mnozí dávají přednost
jiným farnostem. Nemáme křty, svatby ani pohřby. Jako by únava prostupovala námi všemi a
brala i poslední zbytky sil.
Rozhodl jsem se proto, po poradě s biskupstvím i otcem děkanem, spojit dvě nešťastné farnosti a
pozvednout duchovní společenství v nich. Slavení mší svatých v kulturním domě ukončíme a
začneme je slavit v kostele sv. Valentina v Bravanticích. Bude to náročné, bude tam zima, ale
budeme v domě Božím a to by nám mělo přinést více duchovní radosti. A budeme vědět, kdo je
ochoten přinést více oběti a odmítnout pohodlí. Snad zapření a ochota poslechnout svého
duchovního otce pomůže i naší modlitbě, vyprosí nám zázrak a dokončíme opravu našeho
kostela.“
Od první postní neděle 9.3. se konaly mše svaté v Bravanticích, kam jezdilo kolem 60 věřících.
Zbytek navštěvoval kostel v Klimkovicích. Množství farníků, převážně ze Zbyslavic, začalo
reptat proti tomuto rozhodnutí a vymohlo si opětovné slavení mší svatých ve Zbyslavicích, které
tu sloužil kaplan P. Knapek vždy v sobotu v 16 hodin. V květnu Otec biskup rozhodl, že od nás
odvolá Otce Jiřího i Otce Petra. Otec Jiří Sedláček byl od 1. července ustanoven v Novém
Bohumíně, kaplan Petr Knapek v Velkých Heralticích a dalších 4 farnostech u Opavy.
Později nám Otec biskup sdělil, že se tak rozhodl i vzhledem ke zdravotnímu stavu Otce Jiřího.
Tento rok bylo přeloženo dalších téměř 50 kněží.
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Ještě než odešel, začaly se konat mše svaté v kostele, který již měl rovnou betonovou podlahu a
aspoň to nejnutnější zázemí začalo fungovat.
K nám byl přidělen P. Mgr. Piotr Rak, rodák z polského Imielina, který vystudoval teologii
v Olomouci a vysvěcen byl Msgre. Lobkowiczem v roce 2000 v Ostravě. Byl ustanoven jako
kaplan v Třinci a Hlučíně a u nás začal působit v sobotu 19.7. slavením mše svaté v kulturním
domě ve Zbyslavicích, kam byly znovu přeneseny mše svaté, aby mohly v kostele probíhat další
práce. Protože je sám na pět farností, začátek mše svaté byl posunut na 19.15 hodin a
z provozních důvodů jsme se opět stěhovali, tentokrát do tělocvičny základní školy ve
Zbyslavicích.
Krmášová slavnost ke cti sv. Bartoloměje se uskutečnila již po třetí na farské zahradě, a to
v sobotu 23.8. a v neděli 24.8. Opět bylo překrásné, i když trochu větrné počasí.
Poslední mše svatá ve Zbyslavicích proběhla ve škole v sobotu 4.10. Příští týden – 11.10. jsme
se již modlili v našem kostele, i když mu ještě stále chyběly omítky.
Mezitím nám byl na jaře příslíben a v červenci skutečně přišel příspěvek z německé organizace
Kirche in Not ve výši 4.000,- euro, což činilo téměř 123.000,--Kč a zároveň jsme dostali dar od
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve výši 162.000,--Kč. Za tyto peníze byly provedeny
v listopadu a v prosinci firmou paní Mackovíkové ze Studénky sanační omítky v interiéru
kostela a nakoupeny dlaždice do lodi kostela.
Kromě toho byla v srpnu vyměněna okna; původní kovová za dřevěná z dvojitým zasklením.
Tato okna v hodnotě nejméně 120.000,--Kč jsou darem bratří Janem a Josefem Budzelových,
kteří mají v Olbramicích stolařskou firmu.
Přispívali i ostatní věřící podle svých možností – modlitbou i mnohými dary, často anonymními.
Kromě sbírek na potřeby kostela jsme přispívali na misie i na charitu.
V úterý 17.2. k nám zavítala vzácná návštěva. Přijel slovenský misionář otec Peter Krenický,
vedoucí projektu „Adopce na dálku“. Tato činnost je zaměřena na trvalou pomoc dětem na
Ukrajině, kterým rodiče nebo jejich zákonní zástupci nemohou poskytnout základní péči (jídlo,
ošacení, vzdělání, zdravotní péči). Do tohoto projektu se zapojila osvojením jednoho dítěte i naše
farnost. „Naším“ adoptivním synem se na počátku února stal student teologie Ivano-frankivské
duchovní akademie Miroslav Michajlovič Rjabinčak, muzikant, sbormistr a katecheta
z ukrajinské vesničky Nižní Vorota. Naším úkolem pak je modlit se za něj a jednou měsíčně
vybrat 500,--Kč na krytí jeho potřeb. Ustavila se stálá skupinka přispěvatelů na jeho studium a
kromě toho bývá při každé druhé nedělní mši v měsíci vystavena krabička pro další možné
dárce.
V úterý 9.12. přijel pan profesor Aleš Rybka z Klimkovic prohlédnout varhany, zjistit jejich
aktuální stav a případně opravit, co se dá. Zjistil, že přes utrpěná příkoří, jako špína a
všudypřítomný prach, začala fungovat protivlhkostní opatření v kostele provedená, takže míšky
nebyly rozlepené a po nejnutnějším vyčištění varhany znovu hrají. Podrobnější prohlídku pak
provedli bratři Kosterové 29.12., kteří odhadli rozsah škod asi na 100.000,--Kč a slíbili nám, že
provedou pravděpodobně v květnu jejich generální opravu, která spočívá ve vyčištění, novém
natření píšťal, v jejich vyladění a v množství dalších odborných prací.
Tyto varhany jsou již třetí, které v kostele máme. Vznikly generální rekonstrukcí v roce 1980.
Tuto provedla firma Rieger-Klos z Krnova za vydatné pomoci zmíněného p. Rybky a tehdejšího
varhaníka blahé paměti Adolfa Horsinky. Byl pro ně rozšířen a opraven kůr a jejich hodnota byla
tehdy téměř půl milionu korun a byly pořízeny výhradně ze sbírek farníků. Tehdejší p. farář
Čech vyhlásil tehdy akci – jedna měsíční výplata od každého pracujícího věřícího. Jejich
současná hodnota se pohybuje kolem 3 milionů korun.
18

Původní varhany byly od p. K“uttlera z Opavy zhotoveny v roce 1865. Vystřídaly je nové od
firmy Rieger z Krnova v říjnu 1918 pořízené v hodnotě 4.000,--korun.
Všichni, kteří se zapojovali do práce kolem kostela i fary, zaslouží od nás vděčnost a
poděkování. Letošní rok nebyl obcemi poskytnut žádný příspěvek, protože byl čerpán již loni na
opravu střechy.

17. VEŘEJNÝ POŘÁDEK
Policie ČR má stále sídlo v Bílovci, naší obcí projíždí při pravidelných kontrolách. Kromě výše
zmíněného vykradení prodejny Jednoty zde bylo odcizeno vybavení několika automobilů.
Přestupky za nás řeší Komise přestupková v Klimkovicích; s městem jsme na konci roku
uzavřeli veřejnoprávní smlouvu o projednávání těchto přestupků.
Počet jednotlivých případů trestné činnosti předkládá Policie v rámci hodnocení své činnosti za
celou oblast.

18. PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Olbramice jsou v prvním koridoru chráněné krajinné oblasti Oderské vrchy.
V letošním roce se čistota ovzduší zhoršila, protože množství domácností přechází znovu
z topení plynem na vytápění tuhými palivy, která jsou levnější a dostupnější.
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.

19. POČASÍ

měsíc
I.
II.
III. IV. V.
VI. VII. VIII. IX. X.
XI. XII.
Půměr 23,5 5,40 17,0 32,9 68,5 11,2 124,9 53,9 35,9 83,3 35,1 24,5 celkem
516,1
srážek
Průměr -2,1 -3,1 3,8 8,7 16,6 20,4 20,0 20,3 14,5 6,4 6,5 1,3 Průměr
9,4 °C
teplot
Poznámky: V Olbramicích není stanice měření ani teplot ani srážek, hodnoty zde uvedené jsou ze
stanice a) srážky – Klimkovice
b) teploty – Ostrava-Poruba
Zima byla dlouhá, i když se v půli března již oteplilo, nevlídné počasí trvalo až do prvního týdne
měsíce dubna. Pak následovalo téměř letní počasí v květnu a velmi krásné, slunečné, horké léto.
Nejvyšší teplota byla naměřena 12.8. a bylo 34°C ve stínu. Již v polovině října byla zima a
sychravo, ale v listopadu se oteplilo a příjemné počasí vydrželo až téměř do vánoc, kdy se
prudce ochladilo a nový rok jsme vítali s pořádnou sněhovou nadílkou.
Zajímavosti v počasí
1. Celý rok bylo dle meteorologů velmi aktivní slunce.
2. Dne 20.11. – čtvrtek – kolem 18.15 a hlavně 22.15 hodin byla krásně vidět polární záře
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20. ZAJÍMAVOSTI
K VOLBĚ PREZIDENTA – MĚLI JSME DEVĚT PREZIDENTŮ:
-

-

-

Tomáš Garrigue Masaryk byl prvním československým prezidentem a svůj úřad
zastával v letech 1918-1935.
Edvard Beneš, 1935-1948. Po mnichovském diktátu v říjnu 1938 abdikoval; v roce 1940
vytvořil československou exilovou vládu v Londýně a převzal funkci prezidenta
republiky. V říjnu 1945 byl ve funkci parlamentem potvrzen.
Emil Hácha, 1938-1939. Prezident pomnichovské ČSR; od března 1939 do května 1945
byl státním prezidentem Protektorátu Čechy a Morava.
Klement Gottwald, 1948-1953, první v řadě komunistických prezidentů, zemřel během
funkčního období.
Antonín Zápotocký, 1953-1957, zemřel během funkčního období.
Antonín Novotný, 1957-1968, abdikoval na nátlak veřejnosti.
Ludvík Svoboda, 1968-1975, zůstal ve funkci i po okupaci Československa sovětskými
vojsky.
Gustáv Husák, 1975 až prosinec 1989, „normalizační prezident“, abdikoval až na nátlak
veřejnosti.
Václav Havel, první nekomunistický prezident, 29.12.1989 - 20.7.1992. Tehdy
abdikoval poté, co nezískal potřebný počet hlasů. Do konce roku 1992 byl proto pověřen
výkonem některých ústavních pravomocí prezidenta ČSFR Jan Stráský, jako předseda
federální vlády. Po rozdělení státu byl pak Havel zvolen prezidentem České republiky
v lednu 1993 a pro další volební období 20.1.1998 do 2.2. 2003.
Václav Klaus, nar. 19.6.1941, absolvent Vysoké školy ekonomické, jeden ze zakladatelů
Občanského fóra. Od prosince 1989 zastával úřad ministra financí a prosazoval radikální
hospodářskou reformu. V roce 1991 se stal zakladatelem a předsedou Občanské
demokratické strany. V červenci 1992 se stal premiérem české vlády – až do roku 1997,
kdy musel odstoupit. Po prohraných volbách v roce 2002 na vedení ODS rezignoval,
ovšem již s vyhlídkou na prezidentskou kandidaturu. Prezidentem byl zvolen ve třetím
kole voleb v pátek 28.2.2003.

OSOBNOSTI KRAJE
Rozhodovali o nich čtenáři Moravskoslezského deníku v anketě vyhlášené Sdružením pro
obnovu a rozvoj severní Moravy a Slezska a agenturou Petarda Production a.s.
Osobností roku v kraji byl zvolen hejtman Evžen Tošenovský.
Druhé místo obsadil Jaromír Nohavica, zpěvák, textař, skladatel.
Třetím je František Komňacký, trenér FC Baník Ostrava.

NEJVĚTŠÍ SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY A PROPADÁKY
- basketbalistky se dostaly do finále ME. Svěřenkyně Jana Bobrovského zvládly evropský
šampionát v Řecku na jedničku. Prohrály až ve finále s Ruskem.
- Běžec na lyžích Martin Koukal se stal v italském Val di Fiemme mistrem světa na
padesátikilometrové trati. Do té doby se žádný Čech v bílé stopě nestal šampionem.
- Pavel Nedvěd byl v Paříži vyhlášen nejlepším fotbalistou Evropy.
- Kateřina Neumannová je po narození dcery ve výborné formě a vyhrává jeden lyžařský
běžecký závod za druhým.
- Neprůhledné tahy, které provázejí pořadatelství mistrovství světa v Praze a Ostravě
snižují image českého hokeje. Není jasné, zda bude dokončena nová pražská hala a mezi
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Sazkou a Českou televizí probíhají spory, takže uvidíme, zda se hokej vůbec objeví na
obrazovce.
Pouze jeden stříbrný kov desetibojaře Romana Šebrleho z mistrovství světa v Paříži
signalizuje, že česká atletika stárne.
Stále častěji se objevují náznaky a zaznívají i veřejně, že fotbalové a hokejové soutěže
v Česku jsou už léta plné úplatků. Výsledky ovlivňují rozhodčí i hráči, kteří si sázejí na
výsledky (včetně vlastní prohry). Důkazy a jména zatím chybí.

Předložený text schválen letopiseckou komisí dne 23.6.2004.

…………………………….…..
Drahomíra Fojtová, předsedkyně

………………………………….
Milena Kochaníčková, člen
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………………………………….
Irena Vlachová, člen

KONEC POVINNÉ VOJNY – pro rok 2005
Pravděpodobně v roce 2005 bude zrušena branná povinnost. Bude to ve vojenství největší
změna v českých zemích za více než dvě století.
Vojenskou povinnost zavedl v roce 1781 císař Josef II., avšak pouze pro verbovanou chudinu,
často odvedenou násilím a v poutech. (Armáda v různých zemích se liší podle toho, jestli je
odvedenecká – Německo, Británie, Dánsko - nebo verbovaná - Francie.)
Délka vojenské služby v českých zemích:
1649 – dobrovolníci – doživotně (včetně dlouhodobých dovolených)
1802 – pěchota 10 let, jezdectvo 12 let, dělostřelectvo 14 let
1845 – 8 let
1868 – 3 roky
1912 – 2 roky, námořnictvo 4 roky
1920 – 14 měsíců
1924 – 18 měsíců
1949 – 24 měsíců
1990 – 18 měsíců, uzákoněna civilní služba
1993 – 12 měsíců.
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