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2. ÚDAJE O KRONICE A KRONIKÁŘI
Kronika roku 2005 je stejně jako roky předcházející (2003, 2004) samostatně zpracovaná.
Kronikářkou obce je stále Lenka Ješková. Údaje o mně jsou uvedeny v překlenovacím zápise
č. 2 let 1994-2002. Údaje o zřízení letopisecké komise jsou uvedeny v přehledu výborů a
komisí obce.

3. INFORMACE O VESNICI
V roce 2005 nedošlo k žádné významnější změně ve vzhledu obce, podrobnější popis je pak
uveden v kapitole 11. – Výstavba.

4. UDÁLOSTI
A) LETEM SVĚTEM – přehled zpráv z domova i ze světa
Na začátku se jen krátce vrátím k datu 26.12.2004 – na tento den lidstvo dlouho nezapomene,
vždyť pokoj a klid vánočních svátků přeťala otřesná zpráva z jihovýchodní Asie, když
mohutné zemětřesení a následná vlna tsunami proměnila rozsáhlé pobřežní oblasti Thajska,
Srí Lanky a Indonésie v místa zmaru. Jedna z nejhorších přírodních katastrof v historii planety
si vyžádala 200.000 lidských životů, u Bengálského zálivu zahynulo i několik českých turistů
(pohřešovalo se 7 lidí) a většina všech zemřelých byla identifikována až po několika týdnech,
na základě rozborů DNA. Do postižených míst však stále proudí, a to i rok poté, pomoc
z celého světa. Na místo neštěstí přepravily ČSA hned zkraje roku zásilky balené pitné vody a
další humanitární pomoci, ale také třeba lékaře. Mezi českými občany se na pomoc vybralo
téměř 360 milionů korun, dalších 240 milionů schválila vláda.
leden:
- 20.1. složil americký prezident George Busch ml. slib do druhého volebního období.
Rodina Bushů se tak zapsala do americké historie – až do letošního ledna žádný otec se
synem nevedli Spojené státy po dobu tří volebních období.
únor:
- předseda vlády Stanislav Gross se zaplétá do vysvětlování, kde vzal milion na byt, tisk se
zajímá i o podnikání paní Grossové – podrobněji dále
- nešťastnou náhodou český turista zapaluje lesy v Chillle – škoda 3 mld korun
- téměř 20 společností se přihlásilo do výběrového řízení na privatizaci firmy Vítkovice Steel
(vláda v červenci rozhodla, že vítězem je ruský Evraz, který nabídl více jak 7 miliard korun).
březen:
- zemětřesení v Indonésii
- hurikán Katrina zdecimoval New Orleans, americký prezident se nedokázal postarat o
vlastní zemi – první pomoc armádou poskytnuta až po týdnu
- prezident V. Klaus odmítl jmenovat 32 nových soudců
duben:
- 2.4. zemřel papež Jan Pavel II., od roku 1523 první neitalský kněz, první slovanský papež,
omluvil se Židům a všem ostatním církvím za minulost, měl smysl pro humor, hrál kopanou
- 19.4. novým papežem zvolen kardinál profesor Josef Ratzinger, přijal jméno Benedikt XVI.
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- Český Telecom koupili Španělé
- 9.4. se britský následník trůnu princ Charles oženil s Camilou Parkerovou, svou dlouholetou
milenkou. První sňatek uzavřel v roce 1981 s Dianou Spencerovou, která tragicky zemřela
v roce 1997.
- přistály Gripeny na 10 let pronajaté od Švédska
- novým premiérem republiky se stává Jiří Paroubek
- německý koncern Siemens potvrdil, že postaví v průmyslové zoně v Ostravě-Hrabové
továrnu na automobilové součástky. Práci by dostalo až 1200 lidí.
- předposlední dubnový čtvrtek způsobil ovocnářům vrásky. Celonoční mráz poškodil úrodu
třešní, částečně jablek, hrušek a dalšího ovoce.
květen:
- i přes zlomený malíček Jaroslava Jágra naši hokejisté získali zlato v mistrovství světa
v ledním hokeji ve Vídni. Je to popáté od rozdělení federace. Jaromír Jágr se stal v tomto roce
nejlepším hokejistou planety.
- Francouzi neschválili evropskou ústavu
- M. Chodorkovskij – 9 let do vězení
- vesmírné sondy překročily hranici sluneční soustavy
- britský premiér Tom Blaire vyhrál další volby
- zemřela Stella Zázvorková, výtečná česká herečka
- koncem měsíce začala z Mošnova pravidelně létat linka mezi Ostravou a německým
Mnichovem
- po 150 letech znovu otevřeli ve Štramberku pivovar. Oba ležáky plzeňského typu jsou
nefiltrované a nepasterované.
červen:
- 18.6. při zajišťování policisty i s pouty na rukou utekl velmi bohatý podnikatel
Radovan Krejčíř – podrobněji dále
- 2. superstar se stal Rom Vlastimil Horváth
- připravuje se kolkování lahví alkoholu a obchodníci i občané skupují alkohol do
zásoby
- u krávy z pobočky Zemědělského družstva Hraničář v Neplachovicích na Opavsku
zjistili veterináři nemoc šílených krav jako první případ v rámci celého kraje.
červenec:
- 7.7. v Londýně provedli teroristé útok v hromadné dopravě – v metru a autobusech
- zemřel Pavel Dostál, ministr kultury
- probíhal karlovarský festival, který navštívili i známí zahraniční herci Robert Redford,
Stone, Deneveux
- bývalý írácký vládce Saddám Hussajn stanul poprvé před soudem za zločiny proti
lidskosti
- česká armáda se rozhodla, že nakoupí od firmy Terex Tatra Kopřivnice zhruba tisíc
nákladních aut v ceně kolem pěti miliard.
srpen:
-
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začaly velké reality show na televizi Prima i Nova – Vyvolení – Výměna manželek
ústavní soud vrátil poslancům 13. a 14. platy
vyklizení osad v pásmu Gazy Izraelci
novým policejním prezidentem se stal V. Husák

-

září:
-

-

při kontrolní akci u 95 čerpacích stanic v moravskoslezském a oloumouckém kraji
inspektoři zjistili, že každý devátý vzorek nevyhovoval normě.

na Technoparty CZECH-TEC u Tachova se odehrála bitva mezi mladými a policisty
herec Vítězslav Jandák se stal ministrem kultury
Miroslav Grebeníček odešel z KSČM
13.9.2005 byl zákeřně zastřelen na Karlově náměstí střihač televize Nova Michal
Velíšek (nar. 1973). Byl na procházce se svou dcerkou a zastal se mladé ženy, kterou
ohrožoval se zbraní v ruce psychopat David Lubina; tomu hrozí až doživotní žalář.
odvolána nejvyšší státní zástupkyně M. Benešová, nově ustanovena Renáta Vesecká
zemřel Simon Wiesenthal – bojovník a vyhledavač ukrytých fašistů
jihokorejská firma Sung-woo Hitech oznámila, že v průmyslové zoně Hrabová postaví
továrnu na výrobu částí automobilových karosérií. V průběhu tří let by měla zaměstnat
3 tisíce lidí.

říjen:
- ČOI bylo zjištěno zkažené maso v supermarketech, změna trvanlivosti opravována
přelepováním dat,
- 5.10. zatčen na Bahamách finančník českého původu Viktor Kožený, za daňové
podvody mu jen v USA hrozí celkem 155 let vězení
- silné zemětřesení v Pákistánu
- prstencové zatmění Slunce
- od tohoto měsíce zdražil plyn u SMP o 17 procent
listopad:
- Jan Koller byl vyhlášen nejlepším střelcem ve fotbale
- monacký princ Albert usedl na trůn
- přijetí novely zákoníku práce provázejí silné protesty
- Policisté objevili na jižní Moravě pytláka, jako důkaz slouží zabavených 45! pytlů
trofejí
- pro nepokoje studentů byl vyhlášen ve Francii výjimečný stav
- kraj slíbil 100 000,--Kč každé domácnosti v obcích Nošovice a Nižní Lhoty, pokud
tam automobilka Hyundai postaví svůj nový závod, jak o něm hejtman začal jednat
v září. Nejdříve občané protestovali, ale v průběhu dalších měsíců došlo k dohodě.
prosinec
- David Rath se vzdává postu prezidenta lékařské komory a stává se ministrem
zdravotnictví, jeho ostrý jazyk a nevybíravé způsoby jednání jsou terčem mnoha kritik
- mezi první akce D. Ratha patří vyhlášení nucené správy nad VZP, odstupuje ředitelka
Musílková
- 11.12. pravidelně jezdí trasu Praha – Ostrava rychlovlak Pendolino, cesta v téměř
letecky vybaveném vlaku trvá asi 3 hodiny, 20 minut.
Další:
- během celého roku probíhají spory mezi členskými zeměmi Evropské unie o Euroústavu,
- hádky mezi prezidentem V. Klausem a premiérem J. Paroubkem,
- svět si připomínal 60 let od konce II. světové války.
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B) Podrobněji k některým událostem:
* U nás doma
Dlouho všechny zajímala kauza okolo bytu Stanislava Grosse. Bývalý předseda sociálních
demokratů si v roce 1999 koupil luxusní byt na pražském Barrandově. Zjistilo se, že
z hypotéky zaplatili Grossovi jen 1,7 milionu korun, zbytek – 2,5 milionu zaplatili
v hotovosti. Kde vzal premiér tolik peněz? Část prý vydělal a zbylých 1,2 milionu si půjčil od
svého strýce Františka Vika, důchodce z Jihlavy, který celý život dobře vydělával a navíc
prodal výhodně dům. Jenže se ukázalo, že strýc Vik je už 30 let v důchodu a dům prodal ještě
za komunistů za 84.000,--korun. Pak se objevila směnka, ve které bývalý novinář Rostislav
Rod panu Vikovi půjčil, aby mohl pomoci synovci. Směnku spálil šéf České pravice Michal
Simkanič a Gross dodnes nic nevysvětlil. 25.4.2005 podal demisi (premiérem jmenován
4.8.2004) a v čele mírně pozměněné vlády (v 18-ti členném kabinetu zasedli 4 noví ministři)
ho 25.4.2005 nahradil Jiří Paroubek. Gross pak 24.9. oznámil, že končí s politikou a stal se
koncipientem v advokátní kanceláři Eduarda Bruna. V 35 letech tak poprvé nastoupil do
„normální práce“.
15.4.2005 vypukl požár na hradě Pernštejn, kde hořela sýpka, ve které byl uskladněn
depozitář, poškozeno bylo asi 1000 historických předmětů – obrazy a nábytek. Škoda na
zařízení je odhadována na 50 milionů a 50 milionů se odhadují škody vzniklé vyhořením
budovy.
Černým dnem české policie se stal 18. červen, kdy při domovní prohlídce ve vile
v Černošicích u Prahy, strážcům pořádku zmizel miliardář Radovan Krejčíř, obviněný
z finančních podvodů. (Vila v Černošicích má cenu asi 400 milionů korun, má perfektně
řešené podzemní prostory, několik tajných východů.) O místo přišel i policejní prezident Jiří
Kolář. Po Krejčířovi pátrali policisté 3 měsíce a mezitím stačila odjet i jeho manželka
Kateřina a syn Denis. Celá rodina byla v září novináři objevena na Seychelách.
Czechtek
Technoparty Czechtek zpestřovala novinářům letní sezonu. Policisté se totiž pokusili
technařům zabránit ve vstupu na pronajatou louku u Mlýnce na Tachovsku, ale když se tam
dostali, začala bitva jako za husitů. Tekla krev, několik lidí skončilo v nemocnici a druhý den
se v Praze demonstrovalo proti brutalitě. Viník nalezen nebyl a dodnes se vymýšlí zákon,
který by pořádání technoparty upravoval.
Finančníka českého původu Viktora Koženého dohonily na Bahamách 6. října americké úřady
kvůli privatizaci v Ázerbajdžánu kde uplácel místní politiky. Pirát z Prahy, který v rámci
první vlny kuponové privatizace nabízel občanům až 10-ti násobek vložené sumy, a po
kterém tu zůstaly jen dluhy, tak vyměnil pohodlí své vily za vězeňskou celu, kde by měl
strávit až dvacet let.
28. října prezident uděloval u příležitosti vzniku Československa státní vyznamenání.
Ceremoniál se tradičně konal ve Vladislavském sále Pražského hradu. Ocenění se dočkalo
přes 20 osobností. Nechyběli mezi nimi například dnes již devadesátiletý generálmajor,
bývalý výsadkář Rudolf Pernický, který přijal Řád bílého lva stejně jako lékař Josef Hercz a
in memoriam Josef Buršík. Mezi ostatními vyznamenanými – medaile za zásluhy, nechyběli
např. virolog Vladimír Vonka, vědkyně Helena Illnerová, mykolog Miroslav Smotlacha,
skladatel a komik Jiří Šlitr (in memoriam), kreslíř vtipů Vladimír Jiránek. Medaili za hrdinství
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získal in memoriam střihač Michal Velíšek, narozený v roce 1973, který se na pražském
Karlově náměstí zastal napadené ženy a zaplatil za to vlastním životem.
Po ostrých slovních přestřelkách, které trvaly dva týdny, se prezident Václav Klaus rozhodl
jmenovat Davida Ratha ministrem zdravotnictví. Klausovi se nelíbilo, že se Rath nechtěl
vzdát funkce prezidenta české lékařské komory a přitom chce být ministrem. Jedním
z prvních kroků ministra Ratha bylo vyhlášení nucené správy nad VZP.
* Ve světě
a) přírodní katastrofy
- 28.3. zemětřesení západně od ostrova Sumatra dosáhlo 8,7 Richterovy škály a vyžádalo si
přes 1000 obětí.
- V sobotu 8. října severovýchodně od pákistánské metropole Islamabád udeřily velkou silou
otřesy a postihly velkou oblast severního Pákistánu. Několik vesnic bylo zcela zničeno,
silnice byly rozbity, v postižené oblasti začal hladomor. Počet obětí bylo celkem hrozivých 80
tisíc. Tady ale fungovala mezinárodní pomoc, hlavně si příkladně pomáhaly sousední země
Indie a Pákistán, které se jinak nemohou domluvit.
- New Orleans po útoku hurikánu Katrina 29.8. připomínal svět po potopě. Město byl z 80%
pod vodou. Lidé neměli šanci vodě uniknout a ulicemi plavali mrtví - 1121 lidí zahynulo, na
300 tisíc se jich ocitlo bez přístřeší a Amerika byla v šoku. Týden trvalo, než se začala
organizovat první státní pomoc.
- 24. září dosáhl hurikán Rita nad Mexickým zálivem 249 km/hodinu stupně číslo 5, naštěstí
před pobřežím 25.9. zpomalila a nad pevninou se přehnala jako tropická bouře. Prchalo před
ní na 3 miliony lidí. Kdyby se neuklidnila, doplnila by trojici nejničivějších vichřic, které kdy
pustošily americkou pevninu. USA zasáhly pouze 3 hurikány páté kategorie, v roce 1935,
který udeřil na soustroví Florida Keys, hurikán Camille v roce 1969 a hurikán Andrew v roce
1992, který zpustošil Floridu. Vítr hurikánu zničí i průmyslové stavby, smete domy, dokáže
zvednout mořské vlny do výše 15 metrů a pobřeží zaplavit do hloubky 16 km.
- 19.10. se na cestu zkázy vydal hurikán Wilma. Zpustošil Haiti, Jamajku, část Mexika i Kuby
a nakonec i Floridu, kde připravil o elektřinu 6 milionů lidí. Díky včasnému varování si jeho
řádění vyžádalo „jen“ 25 životů.
Celkem letos řádilo v Atlantiku 23 hurikánů.
b) řádění teroristů
- Teroristické útoky v Íráku neberou konce. Bolest a utrpení jsou vidět všude. Sebevražední
útočníci za sebou nechávají spoušť, krev a slzy. Jejich útoky jsou nevypočitatelné a málokdy
se podaří je odvrátit. Od března 2003, kdy začala spojenecká invaze, kromě vojáků zemřelo
také 25 tisíc civilistů, pětinu tvoří ženy a děti. Zraněných je na 50 tisíc.
- 7.7.2005 – Londýn, celkem zemřelo 56 lidí, 700 zraněných. Atentát provedli 4 sebevražední
atentátníci z odnože Al Káidy, 3 se odpálili v ranní špičce v metru, další o hodinu později
v autobuse. Premiér Tom Blaire se vrátil ze summitu a prohlásil, že toto už je počátek útoku
na všechny civilizované národy. Zároveň vyhlásil heslo: „nebojíme se“, Britové provedli
v celé zemi přísná bezpečnostní nařízení.
- 23.7.2005, Egypt, letovisko Šarm as-Šajch – 64 mrtvých včetně jednoho Čecha, 200
zraněných.
- 31.8. – Írák – na mostě přes řeku Tigris zahynulo na 950 lidí při tzv. „obřadu kamenování
ďábla“ při pouti věřících muslimů do Mekky a více než 800 jich bylo zraněno. Tragédii
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způsobila poplašná zpráva o přítomnosti sebevražedného atentátníka v davu šíitských
věřících. Oběti, hlavně ženy a děti byly v tlačenici udušeny, ušlapány nebo se utopily po pádu
do řeky.

5. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT OBCE
A) – Jednání zastupitelstva
•

16. zasedání ZO dne 14.2.2005

schvaluje:
– ceník OZO č. 1/2005 za pravidelný svoz a zneškodnění tuhých komunálních odpadů;
– zásahovou jednotku JSDH obce;
– projekt úpravy dopravního značení v obci;
– projekt chodníkového tělesa;
– terénní úpravy na ulici Klimkovické dle navrženého situačního plánu včetně úpravy
kanalizace, části chodníku, zpevněné plochy a přemístění autobusové zastávky;
– darovací smlouvu s manželi J. a A Horsinkovými, kteří obci darují pozemek parc. č. 25/9 o
výměře 35 m2 druhu orná půda, potřebnou k dopravní obslužnosti ulice Zahumení;
– odměny zastupitelům ve výši roku 2004, bez ohledu na změny v nařízení vlády č. 37/2003;
– smlouvu č. 1/2005 „O umístění technického zařízení na objektu“ (vysílače Internetu) se
sdružením Kyklop Bílovec;
– zastavení plateb pro firmu Jankostav dle smlouvy o dílo, kde je uvedena půlroční lhůta pro
platbu po převzetí díla a odstranění vad a nedodělků;
ukládá:
– p. starostce předložit návrh na změnu výše nájmu v místním pohostinství do dalšího
zasedání ZO;
neschvaluje:
– žádost o prodej pozemku parc. č. 447/1 orná půda o výměře 730 m2 p. Kavikovi;
– zavedení plynového vytápění do klubovny TJ Sokol;
– návrh na prodej klubovny TJ Sokol a přilehlého pozemku parc. č. 407/4;
netrvá:
– na dodržení regulativu územního plánu týkajícího se sklonu střechy (35-45°) budoucí
novostavby rod. domu p. Mgr. Radima Horsinky (min. 25°);
– na odstranění černé stavby „Oplocení pozemku z čelní strany“ stavebníka T. Vonse a
doporučuje stavebnímu úřadu v Bílovci při tomto řízení projednat maximální možné snížení
výšky dřevěných latí (min. o 20 cm);
doporučuje:
– dokončení vybavení Centra volného času o průlezky pro nejmenší děti dle návrhu rodičů;
– dořešit osvětlení Centra volného času v nočních hodinách (automatické vypínání);
bere na vědomí: – kontrolu usnesení minulého zasedání včetně předložených zpráv o
provedených úkolech;
•

17. zasedání ZO dne 25.4.2005

schvaluje:
– záměr pořízení změny č. 1 ÚP obce Olbramice;
- žádost o pořízení změny č. 1 ÚP obce Olbramice pro Magistrát města Ostravy
- žádost o bezúplatný převod zemědělského pozemku z Pozemkového fondu ČR podle § 5
odst. 1 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů pro parcely č. PK 1 a KN 992/17,
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které jsou územním plánem obce určeny k zastavění;
- dohodu o změně hranice obcí mezi obcí Olbramice a městem Klimkovice;
- novou výši nájmu v místním pohostinství a to od 1.5.2005 do 30.4.2006 na 4,--Kč/měsíc;
- obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005 – Požární řád obce Olbramice;
- likvidační komisi ve složení: předseda – Štefan Strašík, členové: Arnošt Fritsch, Lumír
Martiník, Mgr. Sylva Hrušková, Blanka Vránová;
ruší:
- bod usnesení č. 64.1 ze 16. zasedání ZO ze dne 14.12.2005 ve věci netrvání na dodržení
regulativu ÚP obce týkajícího se sklonu střechy budoucí novostavby rod. domu Mgr. R.
Horsinky;
- zastavení plateb pro firmu JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31, Ostrava-Kunčice, kdy
částka bude uhrazena dle výsledků jednání, maximálně do výše smlouvy o dílo; zbytek
požadované částky bude řešen právní cestou;
odkládá:
- řešení projektu internetu do škol do příštího zasedání ZO;
bere na vědomí:
– kontrolu usnesení minulého zasedání včetně předložených zpráv o provedených úkolech;
- čerpání rozpočtu za 1.- 3. měsíc roku 2005;
- řešení zapínání a vypínání elektrického osvětlení na hřišti panem J. Bláhou;
- informaci o možnostech řešení zastávky na Kamenci;
- informaci o probíhajících KPÚ, úkoly z ní vyplývající bude řešit obecní úřad po doporučení
kontrolním výborem dle platných předpisů;
- termíny vyřazování majetku;
- připomínky uvedené v diskusi: a) čištění komunikace u stavby dálnice
b) osázení okraje fotbalového hřiště listnatými stromy.
•

18. zasedání ZO dne 30.6.2005

schvaluje:
– úpravu rozpočtu č. 1 a to navýšení příjmů i výdajů ve výši =245.000,--Kč;
– přehled hospodaření obce za rok 2004 s výrokem bez výhrad, v příjmech ve výši
=7.476.722,51 Kč, ve výdajích ve výši =7.612.031,29 Kč, financování tř. 8 - splátka úvěru
činí =192.000,--Kč;
– neinvestiční dotaci ve výši =50.000,--Kč pro Římskokatolickou farnost Olbramice,
- neinvestiční dotaci ve výši =10.000,--Kč pro TJ Sokol Olbramice;
– závěrečný účet Sdružení obcí Bílovecka za rok 2004 s výrokem bez výhrad, v příjmech ve
výši =1.015.287,90 Kč, ve výdajích ve výši 1.044.855,90 Kč.
– firmu Autocont pro zabezpečení chodu počítačové sítě včetně internetu pro školu;
– oddělení parcel č. 1107 o výměře 1686 m2 a 1108 o výměře 473 m2 z k.ú. Olbramice a
jejich připojení do k.ú. Klimkovice v rámci doplnění dohody o změně hranice obcí mezi obcí
Olbramice a městem Klimkovice, jak to ukládá z.č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a
jiných věcných práv k nemovitostem v pl.znění;
– záměr koupě pozemků parc. č. 302/22 část a) o výměře 114 m2, části b) o výměře 40 m2,
parc. č. 302/23 o výměře 264 m2 na ulici Dlouhé, které jsou součástí místní komunikace parc.
č. 1053/1 dle geom.plánu pro rozdělení pozemků;
- zaslepení starého kanalizačního potrubí na ulici Dlouhé u p. Peterka;
- chráničku profilu DN 100, která je vybudována na pozemku ve vlastnicví obce v rámci
výstavby dálnice D47 stavby 4707, do své správy a údržby;
ukládá:
– dořešit předložení projektu na osázení veřejných prostranství panem Fajkisem, v rámci
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kterého připraví seznam stromů vhodných k výsadbě a bude pozván na další zasedání ZO;
– vyřešit průběh provádění povolených terénních úprav, opravy kanalizace v této části a
zastávku v rámci smlouvy s firmou Skanska s.r.o.;
– upravit čidlo veřejného osvětlení tak, aby jej nezapínalo příliš brzy – ořezat stínící větve;
odkládá:
– prodej pozemku parc. č. 1016/2 ostatní komunikace o výměře 236 m2 p. Weissovi, dokud
žadatel nepředloží řešení vstupu na pozemek jiného vlastníka;
bere na vědomí:
– kontrolu usnesení minulého zasedání včetně předložených zpráv o provedených
úkolech;
– čerpání rozpočtu za 1. – 5. měsíc roku 2005;
– zprávu o výsledku přezkoumání hopodaření obce za rok 2004;
– zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Sdružení obcí Bílovecka;
– záměr opravy části komunikace na ulici Zahumení, naproti p. Hoduly až při celkové
opravě, protože zde v rámci stále ještě probíhajících staveb RD dochází k překopům
komunikace a jejímu sedání;
– výběr firmy na provedení dětských průlezek v areálu Centra volného času;
– zprávu o atletickém pětiboji, který u nás probíhal 10.6.2005 mezi 6 školami;
– žádost o zjištění pomístních názvů pro zapsání do map v rámci KPÚ.
•

19. zasedání ZO dne 19.9.2005

schvaluje:
– úpravu rozpočtu č. 2 a to navýšení příjmů i výdajů ve výši =290.000,--Kč;
– směrnici pro provoz a údržbu „Centra volného času“;
– kromě plánovaných akcí poplatek ve výši =30,--Kč/hodinu, který se bude vybírat v rámci
osvětlení ve večerních hodinách v centru volného času, z této částky 10,-Kč připadne tomu,
kdo nájem bude vybírat;
ukládá:
– dořešit konkrétní výsadbu stromů na fotbalovém hřišti ve spolupráci s občany ulice
Josefovické a projednat do konce roku přesazení lip v rámci 2. etapy výsadby hřiště
s předkladatelem návrhu Ing. Fajkisem;
– vyřešit zrušení nákupu nevhodné sekačky pro fotbalové hřiště a vrácení peněz;
neschvaluje:
– sekání na zakázku pro občany obce, půjčování zahradní techniky k úpravě prostranství
v osobním vlastnictví občanů;
bere na vědomí:
– kontrolu usnesení minulého zasedání včetně předložených zpráv o provedených
úkolech;
– čerpání rozpočtu za 1. – 8. měsíc roku 2005;
– informace z mikroregionu;
– zprávu Ing. Fajkise o ozelenění veřejných prostranství obce – náhradní výsadba za
pokácené dřeviny v rámci výstavby dálnice;
– záměr odložení oprav místních komunikací pro nedostatek financí v rámci
předloženého rozpočtu;
– vyhlášení termínu pro návrhy na změny ÚP do 15.10.2005;
– návrhy tzv. společných zařízení, tj. spojnic (stávajících i zcela nových místních
komunikací) a biokoridorů v rámci KPÚ a jejich doplnění v území včetně termínu pro
předkládání dalších návrhů do 15.10.2005;
– zjištěné pomístní názvy pro zapsání do map v rámci KPÚ,
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–

připomínky uvedené v diskusi.

•

20. zasedání ZO dne 14.11.2005

schvaluje:
– dodatek č. 1 zřizovací listiny školy, který je nedílnou součástí tohoto usnesení;
– zřízovací listinu školské rady a její volební řád;
– v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, po projednání seznam
požadavků územního plánu obce Olbramice, k.ú. Olbramice, jako změny č. 1 dle uvedeného
návrhu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení;
– smlouvu o dílo se zhotovitelkou 1. změny ÚP Ing. Arch. Elen Malchárkovou včetně
výpočtu ceny;
– dohodu o změně hranice obcí mezi obcí Olbramice a obcí Bítov na základě prováděných
komplexních pozemkových úprav, spočívající v oddělení pozemku parc. č. 1114 o výměře
349 m2 v k.ú. Olbramice, který přestává být územím obce Olbramice a stává se územím obce
Bítov;
– dohodu o změně hranice obcí mezi obcí Olbramice a obcí Bravantice na základě
prováděných komplexních pozemkových úprav, spočívající v oddělení pozemků parc. č.
1539/1 o výměře 4481 m2, 1694/25 o výměře 1142 m2, 1694/19 o výměře 341 m2, 1539/2 o
výměře 630 m2, 1546 o výměře 640 m2, 1636 o výměře 58 m2, v k. ú. Bravantice, které
přestávají být územím obce Bravantice a stávají se územím obce Olbramice;
– dohodu o změně hranice obcí mezi obcí Olbramice a městem Bílovec, k.ú. Lubojaty, na
základě prováděných komplexních pozemkových úprav, spočívající v oddělení pozemků parc.
č. 1113 o výměře 4291 m2, 466/2 o výměře 5 m2, 431/2 o výměře 26 m2, v k. ú. Olbramice,
které přestávají být územím obce Olbramice a stávají se územím města Bílovec, místní části
Lubojaty;
– dohodu o změně hranice obcí mezi obcí Olbramice a obcí Zbyslavice na základě
prováděných komplexních pozemkových úprav, spočívající v oddělení pozemků parc. č.
1096 o výměře 1259 m2, 1058 o výměře 201 m2, v k. ú. Olbramice, které přestávají být
územím obce Olbramice a stávají se územím obce Zbyslavice;
– plán společných zařízení, tak jak byl návrh přednesen Ing. P. Kovářem, zástupcem firmy
Ekotoxa Opava, v rámci kterého povede zpevněná cesta z Olbramic na Kamenec o šířce 6m
včetně přídavného pásu určeného k ozelenění v šířce cca do 3 m dle sklonu;
– prodej pozemku panu Zdeňku Novákovi, parc. č. 107/11 manipulační plocha o výměře 286
m2 v ceně =200,--Kč/m2.
stanovuje:
– postup pořízení 1. změny ÚP, tj. spojením zpracování a projednání konceptu řešení a návrhu
ÚP;
revokuje:
– usnesení č. 71.6 z 18. zasedání ZO konaného dne 30.6.2005 a s c h v a l u j e doplnění
dohody mezi obcí Olbramice a městem Klimkovice o změně katastrální hranice obce
spočívající v oddělení parc. č. 1107/2 o výměře 1.686 m2 a parc. č. 1108 o výměře 473 m2
z k. ú Olbramice a jejich připojení ke k.ú. Klimkovice.
jmenuje:
– dva členy školské rady a to pana Ing. Jaromíra Horsinku a pana Františka Vaňka;
ukládá:
– jednání s firmou SKANSKA týkající se veškerého navážení zeminy v obci – pozemek za
kolonií, obecní parcely, pozemek Budzelových;
– panu Strašíkovi zjistit možnost upevnění zábradlí na chodníku na Kamenci;
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– zajistit značku „Slepá ulice“ při vjezdu do uličky na Kamenci;
– zajistit převážení posekané trávy z fotbalového hřiště na jiný obecní pozemek nebo
domluvit úložiště se ZD Slezan v prázdném hnojišti;
– urgovat opravu uvolněných sloupů NN u SME;
bere na vědomí:
– kontrolu usnesení minulého zasedání včetně předložených zpráv o provedených úkolech;
– čerpání rozpočtu za 1. – 10. měsíc roku 2005;
– žádost o určení přísedícího u Okresního soudu v Novém Jičíně;
– od 1.1.2006 přechod pod správu Finančního úřadu v Ostravě-Porubě;
– záměr vybudování suchého chemického záchodu v márnici hřbitova na jaře příštího roku;
- připomínky uvedené v diskusi.
•

21. zasedání ZO dne 28.12.2005

schvaluje:
- III. úpravu rozpočtu a to navýšení o částku =1.052.000,--Kč v příjmech i ve výdajích, jejíž
součástí je doplacení úvěru ve výši =108.000,--Kč;
– rozpočet na rok 2006 a to jako vyrovaný v příjmech ve výši =4.359.000,--Kč + financování
třídy 8 ve výši =900.000,---Kč i ve výdajích v částce =5.259.000,--Kč;
– ceník OZO č. 1/2006
– ceny hřbitovních služeb veřejného pohřebiště, a to v cenách roku 2004 dle usnesení č. 56.4,
které byly schváleny původním usnesením č. 75.3 ze dne 8.10.2002;
– spisový a skartační řád obce;
– harmonogram inventarizace obce;
volí:
– přísedícím u Okresního soudu v Novém Jičíně pana Zdeňka Langra, trvale bytem Kolonie
111, Olbramice;
odkládá:
– prodej pozemku dle žádosti p. Jana Budzela do dubna; do té doby bude provedeno místní
šetření členy zastupitelstva a podle jeho výsledků dále rozhodnuto;
ukládá:
– p. starostce svolat do dubna členy zastupitelstva na místní šetření týkající se terénních
úprav, které na obecním pozemku nechal provést pan Jan Budzel;
– p. starostce písemně oznámit ukončení dohody o odvodňovacím rygolu mezi obcí a paní J.
Buroňovou ze dne 19.10.2005 u skládky materiálu (zeminy) na pozemku parc. č. 407 díl 2);
– p. starostce oznámit Magistrátu města Ostravy, odboru životního prostředí a Městskému
úřadu v Bílovci, odboru výstavby, nepovolené terénní úpravy, které byly prováděny na parc.
č. 407 díl 2);
– p. Ješkové znovu urgovat opravu uvolněných sloupů NN u SME na ulici Dlouhé;
potvrzuje:
– Dohodu o změně hranice mezi obcí Olbramice a městem Klimkovice, která byla schválena
usnesením č. 67.4. ze dne 25.4.2005 a schvaluje změnu výměry u následujících parcel: parc.
č. 1107/2 z původní výměry 1686 m2 na 833 m2, parc. č. 1108 z původní výměry 473 m2 na
607 m2, parc. č. 1109 z výměry 1971 m2 na 4392 m2, zbývající tři parcely zůstávají ve stejné
výměře, ostatní ujednání se nemění;
bere na vědomí:
– kontrolu usnesení minulého zasedání včetně předložených zpráv o provedených úkolech;
– čerpání rozpočtu za 1. – 11. měsíc roku 2005;
– připomínky uvedené v diskusi.

11

5. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT OBCE
B) – Hospodaření obce

Přehled hospodaření obce Olbramice
za rok 2004
Název paragrafu

Název položky

Rozpočet po

Skutečnost od

změnách v tis.Kč poč.roku v Kč
Daňové příjmy

Celkem

3 496,00

3 444 825,60

Přijaté dotace

Celkem

999,00

454 032,91

Nedaňové příjmy

Celkem

28,00

27 300,00

Kapitálové příjmy

Celkem

3 552,40

3 550 564,00

8 075,40

7 476 722,51

94,00

95 636,50

Celkem příjmy

Výdaje
Vnitřní obchod

Pohostinství - celkem

Sportoní zařízení

Celkem

990,70

986 878,50

Kanalizace

Celkem

396,00

379 858,50

Silnice

Celkem

1 255,00

1 033 538,24

Škola

Neinvestiční náklady na žáky jiným školám

75,00
2 865,00

76 340,00

Neinvestiční příspěvky - dotace z
kraje,obec
Provoz ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠD

2 865 000,00
15 982,50

Volby

Evropský parlament, Kraj

Knihovna

Celkem

15,00
50,00
36,00

Kulturní dům

Celkem

263,60

250 294,95

Kulturní činnost

Celkem

133,50

148 709,00

TJ Sokol

Celkem

31,50

28 180,00

Veřejný rozhlas

Celkem

16,50

10 903,00

Veřejné osvětlení

Celkem

85,00

95 787,34

Pohřebnictví

Celkem

11,00

9 126,50

Plynofikace

Celkem

27,10

28 900,00
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56 361,90
34 721,00

Sběr a svoz odpadu Celkem

225,00

228 104,00

Péče o vzhled obce

Celkem

115,00

120 748,00

Sociální dávky

Finanční vypořádání - celkem

7,00

4 770,00

Požární ochrana

Celkem

40,00

28 635,50

Zastupitelstvo

Celkem

313,00

312 671,37

Činnost správy

Celkem

736,50

726 266,49

50,00
10,00
42,00

36 041,00

7 883,40

7 612 031,29

192,00

192 000,00

Dotace nezisk.org. Mikroregion Bílovecko
Převody vlastním fondům
Územní plánování Celkem
Celkem výdaje
Financování

Splátka jistiny - úvěru v r. 2004

Zůstatek na běžném účtu k 31.12.2004

38 577,00

508 435,08
300 000,00

Zůstatek nespláceného úvěru k 31.12.2004

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

Vyvěšeno dne: 15.6.2005

Sňato
dne:

Zpracovala: Regína Vřeská - účetní

Schválený rozpočet na rok 2005
Název paragrafu

Název položky

schválený v tis. Kč

Daňové příjmy
Daň z příjmů ze záv. činnosti
Daň z příjmů fyzických osob
Daň z příjmu fyz.osob z kapit. výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
Poplatek ze psů
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580,00
500,00
50,00
750,00
1 085,00
5,00
10,00
8,00

Poplatek za užívání veřejného prostranství
Ostatní poplatky a daně - EKO-KOM
Daň z nemovitostí
Celkem
Přijaté dotace

Úřad práce
Neinvestiční přijaté dotace ze SR
Celkem
Poplatky za knihy - půjčovné
Pronájem kulturního domu
Příjmy za popelnice- občané
Pronájem hospody
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronájmu majetku - hřbitovní poplatky
Celkem
Příjmy z pronájmu movitých věcí - žebř,lavičky
Příjmy z množení tiskopisů
Příjmy z úroků
Celkem

2,00
10,00
170,00
3 170,00
42,00
70,00
112,00
0,50
20,00
220,00
24,00
18,00
5,00
287,50
0,50
2,00
20,00
22,50
3 592,00

Celkem příjmy

Výdaje
Hospoda
Opravy a údržba-plyn, nátěry oken, ostatní
Celkem

177,00
177,00

Silnice
Výdaje na dopravní územní obslužnost
Oprava místní komunikace + doplatek hřiště
Ul.Zahumení-splátka ODS
Odměny údržba zimních cest
Zimní údržba cest
Celkem
Neinvestiční náklady na žáky jiným školám

30,00
480,00
266,00
10,00
10,00
796,00
80,00

Základní škola
Knihovna

Knihy a časopisy
Zákonné odvody - soc.a zdrav.poj.
Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu
Celkem

Kulturní dům

KD- osobní výdaje
KD - odměny
KD-sociální zabezpečení
KD- sociální pojištění
KD- spotřební materiál
KD- voda
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3,00
7,00
20,00
2,00
32,00
35,00
6,00
12,00
4,00
5,00
2,00

KD- čistírna
KD- el.energie
KD- plyn
Celkem
Kultura

Ostatní os.výdaje včetně odvodů- Kronika obce
Pohoštění občanům - jubilanti
Věcné dary - jubilanti
Klub důchodců
Celkem

Kultura

Pomník-oplocení,dlažba, nápisy
Obnova kulturních památek - kostel
Veřejný rozhlas
Poskytnuté neinv.prostředky rozhlasu- OSA
Záležitost kultury - znak a prapor-svěcení
Celkem

Tělovýchovná činnost

TJ- el.energie
TJ -spotřební materiál
TJ-benzín
TJ- voda
Celkem

10,00
20,00
10,00
104,00
16,00
3,00
4,00
10,00
33,00
5,00
50,00
5,00
1,50
20,00
81,50
8,00
7,50
2,50
2,00
20,00

"Rezerva"
Rezerní výdaje
Celkem

-

Ostatní
Projektové dok.-dopr.značení,zastávky,chodník,kanalizace
Celkem
Veřejné osvětlení

VO - odměny
VO- el.energie
VO- spotřební materiál
Celkem

Pohřebnictví

Hřbitov- vývoz kontejneru
Hřbitov - voda
Hřbitov- oprava a údržba-chodníky, zeleň
Celkem

200,00
5,00
70,00
20,00
95,00
5,00
1,00
15,00
21,00

Plynofikace
Plynofikace - úroky z úvěru
Plynofikace - poplatky české spořitelně
Celkem

27,00
3,00
30,00

Sběr a svoz odpadu
OZO - fakturace
Celkem
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220,00
220,00

Péče o vzhled obce
POVO-odměny
POVO- sociální pojištění
PoVO- zdravotní pojištění
POVO-pohonné hmoty
POVO-spotřební materiál
Celkem
Úřad práce

Nezaměstnaní s tělesným postižením

Požární ochrana

Nákup uniforem
Odměna velitele
Spotřební materiál včetně lékarničky 2ks
El.energie
Služby - technické kontroly vozidel
Pohonné hmoty
Opravy a udržování - okapy
Plyn
Celkem

Zastupitelstvo

Služby telefon
Odměny
Cestovné
Celkem

40,00
6,00
3,00
5,00
5,00
59,00
60,00
25,00
1,20
1,00
2,80
3,00
5,00
14,00
8,00
60,00
8,00
300,00
5,00
313,00

Činnost místní správy
Mzdy zaměstnanců
Tisk
Spotřební materiál
El.energie
Plyn
Zdravotní pojištění
Sociální pojištění
Služby telecom
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Služby pošt
Služby peněžních ústavů - spořitelna, pojištění obce
Služby - nové verze poč.programů
Služby školení a vzdělání
Udržovací práce program.vybavení
Programové vybavení-DIGIS
Cestovné
Pohoštění, občerstvení
Daně a poplatky - katastr
Neinvestiční transfer - Správní řízení
Celkem
Nájemné za nájem s právem koupě

Dotace nez.organ.
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Mikroregion Bílovecko

310,00
20,00
20,00
30,00
25,00
28,00
76,00
40,00
2,50
8,00
35,00
20,00
10,00
20,00
25,00
10,00
2,00
2,00
4,00
687,50
1,00
30,00

Dotace příspěvk.org.

Základní škola

300,00
3 400,00

Celkem výdaje

192,00

Splátka jistiny - úvěru

3 592,00

Celkem výdaje
Zpracovala: Regína Vřeská - účetní

5. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT OBCE
C) – Pohyb obyvatel
Přihlášeno 28 lidí + 1 občan EU. Narodilo se 1 dítě.
Odhlášeno 19 osob, zemřelo 6 občanů.
Změna trvalého pobytu v rámci obce: 3 občané
Sňatek: 1
Nový občanský průkaz dostali 4 lidé; první občanský průkaz byl vyřízen pro 11
patnáctiletých.
Rozvod: 4 lidé
Změna jména: 1
Celkový počet obyvatel činil k 31.12.2005 =551, z toho 34 v Janovicích a 517 v Olbramicích
Mužů bylo 283, žen 268, dětí do 15 let: 94 osob.

5. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT OBCE
D) – Podrobněji k některým událostem
- Sdružení obcí Bílovecka
Hospodaření sdružení se uskutečňovalo v souladu se schváleným rozpočtem, který byl
projednán a schválen na 17. valné hromadě dne 14.12.2004. V průběhu roku byly
uskutečněny 4 rozpočtové změny a stav finančních prostředků na účtu činil k 31.12.2005
=4.319,30Kč.
Celková výše příjmů činila =903.719,68 Kč.
Z toho členské příspěvky od obcí a příspěvky na realizaci projektů činily =523.416,00 Kč
Dotace na jednotlivé projekty činily
=350.000,00 Kč
Příjmy z úroků a ostatní příjmy činily
= 30.303,68 Kč.
Přehled poskytnutých dotací:
1. Zachování kulturních tradic Sdružení obcí Bílovecka
2. Cyklus vzdělávacích seminářů Sdružení obcí Bílovecka

=250.000,-- Kč
=100.000,-- Kč

Celkové výdaje sdružení za rok 2005 činily 1.042.853,20 Kč
Z toho výdaje na projekty, na které byly či budou poskytnuty dotace z Moravskoslezského
kraje činily =1.005.780,00 Kč.
V roce 2005 nedošlo k navýšení stavu hmotného ani nehmotného majetku a pohledávky
k 31.12.2005 nebyly žádné.
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K 31.12.2005 proběhla také invantarizace hmotného i nehmotného majetku a nebyly zjištěny
žádné inventarizační rozdíly.
Přezkoumání hospodaření provedla kontrolní skupina Krajského úřadu MSK dne 23.3.2006
s tímto závěrem;
Při přezkoumání hospodaření svazku obcí dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.,
• nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky,
• nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku
obcí,
• podíl pohledávek na rozpočtu činil 00,0 %,
• podíl závazku na rozpočtu činil 00,0 %,
• podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí činil 00,0 %.
6. DRUŽSTVA A PRŮMYSLOVÉ PODNIKY
Od loňského roku nedošlo ke změně, takže nové průmyslové podniky nejsou v obci žádné.
Stále funguje stolařská dílna bratrů Jana a Josefa Budzelových, která zaměstnává okolo 18
lidí.
Dále je zde Autodoprava Stanislava Peterka, Jana Peschela, Karla Piškuly a Otakara Stružky.

7. ZEMĚDĚLSTVÍ
Ani v zemědělství se nestalo nic nového. ZD Slezan v Klimkovicích má v Olbramicích farmu
pro chov telat a vepřín a i tento rok byl 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.

8. SLUŽBY A OBCHOD
Družstvo Jednota N. Jičín má v obci svou prodejnu smíšeného zboží, ve které už mnoho let
prodávají dvě obětavé ženy paní Irena Vlachová a Milena Kochaníčková.
O úklid veřejných prostranství se stará pracovní četa „Čemula“ – Arnošt Czepka, Jaroslav
Murín, Ladislav Langer, kteří mají s obecním úřadem dohodu o provedení prací.

8. SLUŽBY A OBCHOD
A) Odvoz a zpracování odpadu
Dvakrát do roka přistavuje firma OZO Ostrava, která má na starosti odvoz odpadu kontejnery
na velkoobjemové a nebezpečné odpady, stále jsou v obci 3 kontejnery na plasty a na sklo,
které se vyvážejí každý týden. I když se tak děje pravidelně a pravidelný bývá také sběr železa
a papíru, který pořádá škola zvlášť, bývají kontejnery vrchovatě naložené.
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8. SLUŽBY A OBCHOD
B) Hospoda
Pohostinství „Pod kaštany“, mají stále v nájmu manželé Bláhovi. Pořádají se zde různé oslavy
občanů a také pravidelně nepravidelné dny různých kuchyní, je zde zavedeno menu v hodnotě
50,--Kč. Jezdí se sem stravovat dělníci pracující na dálnici. Hodně jich zde také snídá a
večeří, protože jsou ubytováni u různých osob v Olbramicích v podnájmu. Negativním
důsledkem dobré kuchyně je cca od 11 do 13 hodin nákladními vozidly zablokovaná
komunikace u hospody včetně zálivu pro autobus. Úřad se situaci snažil vyřešit žádostí, aby
pracovníci sem byli sváženi jedním vozidlem, ale po čase začnou znovu jezdit každý zvlášť.
Tuto situaci by měla vyřešit zpracovávaná dokumentace týkající se chodníku a souvisejících
staveb, kterou nyní řeší firma Groman ze Studénky.
PIVNÍ SLAVNOSTI
Manželům Bláhovým se dne 17. července podařilo zorganizovat pro všechny příznivce
pěnivého moku „1. pivní slavnosti v Olbramicích“. I když celá akce mohla být pokažena
uragánem s kroupami, který kolem 13. hodiny prolétl Olbramicemi a přidal organizátorům
mnoho mráčků na čelo, ve tři hodiny odpoledne, kdy akce začínala, bylo sice počasí velmi
vylepšené, ale stoly prázdné. To se během hodiny změnilo a pak už ani nebylo kam si
sednout. Ve stáncích byly nabízeny nejen všelijaké pochutiny a dobroty, jako opékané
klobásy nebo grilovanou kýtu, ale hlavně 7 druhů piva. K poslechu i tanci hrála country
skupina „Náhodná sešlost“. Pro děti i dospělé byly připraveny různé soutěže (celkem 28), ve
kterých prokazovali svoji sílu a šikovnost. a zájemců bylo tolik, že poslední disciplíny
končily, když už se stmívalo. Snad největší zájem byl o soutěž v nafukování balonku (děti)
v hodu prázdným sudem, (dospělí – pro zajímavost, tuto soutěž vyhrála žena, která svým
výkonem zahanbila mnohé muže) či v pojídání krupicové kaše (mladí i staří). Odměnou byly
dospělým třeba sklenice na pivo nebo soudek piva, pro děti to byly různé hračky. Odpolední
sportování se k večeru změnilo na diskotéku a celá akce skončila pozdě k ránu.

9. DOPRAVA
Stát se snaží opravovat a rekonstruovat síť silnic a dálnic, ale pořád je víc špatných vozovek,
než těch aspoň trochu obstojných.
Dálnicí D1 projede denně až 100 tisíc aut, na cestách velmi přibylo kamionů. Pro
nevyhovující stav silnic si dva kraje - Pardubický kraj a Moravskoslezský, půjčily peníze
v cizině. Jinak máme v republice asi 4 mil. aut – za další 4 roky by jich mělo být o 800.000
víc.
Parlament schválil nový zákon o silniční dopravě, jehož nejvíc diskutovanou část tvořilo
bodování – 12 bodů je jednomu řidiči přiděleno na rok, pokud jim budou za špatnou jízdu
odebrány, přijdou na rok o řidičák, rok bez nehody – odepíšou se 4 body, apod.
Policie za tento rok prošetřila téměř 200 tisíc nehod. Jen do konce října zemřelo 917 lidí, 3755
bylo těžce zraněno, 25 tisíc skončilo v nemocnicích s lehčími zraněními.
- Dálnice D 47, stavba 4707, Bílovec – Ostrava-Rudná
Na staveništi dálnice se pořád ztrácí nafta ze zaparkovaných strojů. Pachatelé odcizili naftu
v hodnotě minimálně za sto tisíc korun. Bílovečtí policisté přitom zadrželi na podzim 3 muže
z Karviné přímo při činu pomocí speciální termovize na staveništi v Bravanticích. I
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v Olbramicích chyběla několikrát nafta a to v autobuse, v kamionu pana Peterka a někdy
benzín z osobních aut postavených kolem hlavní silnice.
8.2.2005 bylo otevřeno v Klimkovicích v budově Městského úřadu Informační centrum
dálnice D47. Jeho součástí je zasedací místnost pro 50 lidí, velkoplošná projekce z DVD,
VHS a notebooku, vizualizace a animace staveb, letecké pohledy na trasu, mapy, údaje o
archeologických nálezech a další informace o dálničním úseku od Lipníku nad Bečvou po
česko-polské hranice. Návštěvník se může dozvědět vše o zajímavých stavbách, např.
klimkovickém tunelu, jsou k dispozici brožury apod.
Do portálu dálničního tunelu uložil 30. června podle starého obyčeje biskupem Františkem
Lobkowicem vysvěcenou sošku sv. Barbory, tradiční patronky všech horníků a důlních a
tunelářských dělníků, za přítomnosti mnoha významných osobností kraje i státu, vedoucí
projektu tunelu Břetislav Polák. Aby se práce v podzemí dařily bez úrazů a probíhaly podle
předem stanoveného harmonogramu. Vysvěceny byly 2 sošky, a vloženy do schrány umístěné
na konci ostravského a brněnského portálu. Tunel A z Brna do Ostravy měří 1076 m, z toho
ražená část 857 metrů. Tunel B z Ostravy do Brna měří 1088 metrů, ražená část tvoří 868
metrů.
Co se týče stavby dálnice, naši občané ji zatím znají spíše z té negativní stránky. Týká se to
zejména:
1) Neustále silně blátem znečištěné komunikace z Olbramic do Klimkovic – u farmy,
které snižuje kvalitu vozovky a naopak zvyšuje nebezpečnost úseku, občas je špína
umyta, ale v tom případě se blátem zanáší příkopa a při deštích se bláto zase hrne ven;
ulice Josefovická, kde bývají přímo napadané a rozježděné kusy hlíny, které
znepříjemňují chůzi, rozstřikováním špíny dochází k dalšímu znečišťování plotů a
fasád rodinných domů. Po každé stížnosti se situace sice na chvíli vylepšila, auta se
nějakou dobu čistila před vjezdem na silnici, aby se za několik dní vrátila k obvyklé
praxi.
2) Začaly odstřely tunelu a to bez ohledu na to, o jakou denní nebo noční dobu se
jednalo. Některé otřesy byly tak silné, že se chvěly i sklenice v domech přímo
v Olbramicích – nejen u farmy. Úřad žádal, aby odstřely v hodinách nočního klidu
byly omezeny. ŘSD ve své odpovědi uvedlo, že ražba je vedena hornickým způsobem,
musí pokračovat bez omezení 24 hodin denně, ale budou se snažit dodržovat zásady,
aby odstřely byly prováděny nejpozději do 23.00 hodin a ráno nejdříve v 05.00 hodin,
i když tyto zásady není možné v některých případech dodržet vzhledem k zajištění
bezpečnosti a technologického cyklu ražby. Přesto se četnost odstřelů mezi druhou a
třetí hodinou ranní razantně snížila.
3) V říjnu byl uveden do provozu most na Josefovice, byla zde provedena oprava
vozovky, a tento úsek komunikace je opravdu moc pěkný.
4) Stavbu vlastního úseku dálnice přerušila na několik měsíců tuhá zima, pokračovaly jen
práce v tunelu.
V rámci náhradní výsadby za dřeviny vykácené z důvodu stavby dálnice, byly vedeny spory
s některými občany, kteří se nedomnívali, že zvolená skladba dřevin na tuto výsadbu, je vždy
vhodná. Ing. Jan Fajkis, garant těchto prací reagoval jak účastí na jednání zastupitelstva, tak i
tímto otevřeným dopisem:
„Realizací stavby dálnice D47 dochází mimo jiné i k nutnosti kácení dřevin
rostoucích mimo les. Povolení ke kácení vydává příslušný orgán státní správy (Obec
Olbramice) na základě provedené-ho správního řízení podle Zákona o ochraně přírody a
krajiny a mimo jiné ukládá investorovi, aby za skácenou zeleň provedl náhradní výsadbu ke
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kompenzaci vzniklé ekologické újmy. V obci Olbramice byla investorovi stavby dálnice
náhradou za skácení 46 kusů dřevin uložena náhradní výsadba ve výši desetinásobku, tj.
celkem 460 ks dřevin.
Pro realizaci náhradní výsadby byly obecním úřadem v první fázi navrženy celkem 3
pozemky, z toho na pozemku p.č.594 k.ú. Olbramice je fotbalové hřiště, další 2 pozemky jsou
v centru obce u obecního úřadu a prodejny Jednota (p.č.177/1 a 1043/1 k.ú. Olbramice). Před
vlastní realizací bylo nutné zajistit vyjádření správců inženýrských sítí, připravit návrh
výsadby a projednat s obecním úřadem. V průběhu šetření se ukázaly pozemky v centru obce
pro výsadbu jako velice problematické vzhledem k tomu, že k pozemku p.č. 1043/1 k.ú.
Olbramice dosud není vyřešen majetkoprávní vztah a pozemek p.č. 177/1 k.ú. Olbramice je
doslova prošpikován inženýrskými sítěmi. Do výsadeb na jaře letošního roku byl proto
zařazen především pozemek fotbalového hřiště.
V rámci přípravy bylo nutné se vypořádat s několika důležitými skutečnosti.
Výsadby situovat do okraje pozemku tak, aby nezasahovaly do průjezdního profilu a
výhledového trojúhelníku místních komunikací, dále aby byly odolné proti vlivům exhalací i
výfukových plynů, proti posypo-vým solím při zimní údržbě, dále aby se daly případně
tvarovat či redukovat jejich koruny. Jako zcela nevhodné se pro danou lokalitu ukázaly
dřeviny jehličnaté. Jejich nízká odolnost jak vůči exhalátům tak proti posypovým solím, jejich
podpovrchový kořenový systém zvyšující riziko vývratů při nára-zovém větru, nemožné
tvarování nebo redukce korun bez vzniku nebezpečí hnilob a v neposlední řadě i vysoká
produkce pylu v době kvetení jako nepříjemného alergenu vedly k závěru, že pro danou
lokalitu budou nejvhodnější dřeviny listnaté. Z bohaté palety domácích listnatých dřevin byly
nakonec vybrány jako nejvhodnější pro výsadbu podél místní komunikace lípy (celkem 25
ks), ze strany od obce pak kulová forma javoru (25 ks), pro vlhký svah pod brankovištěm pak
jasany (45 ks), pro zpestření výsadby pak soliterně byl vysazen 1ks převislé vrby bílé. Jde o
dřeviny velmi odolné, v průběhu roku s proměnlivým vzhledem a snadno se rozkládajícím
opadem. Vzhledem k tomu, že se jedná o dřeviny hmyzosnubné, produkce pylu je podstatně
menší než u dřevin větrosnubných, ke kterým patří mimo jiné i všechny jehličnany, a tento se
tak nešíří do okolí a nezpůsobuje nepříjemné pylové alergie. V neposlední řadě je lípa
národním symbolem a vytváří pocit pohody a domova.
V průběhu jara byla dodatečně připravena i výsadba v areálu zimního kluziště na
pozemku p.č. 407/4 k.ú. Olbramice. Zde bylo přihlédnuto zejména k tomu, že tento areál je
provozován v zimě a je stranou obytných budov, proto byly vybrány k výsadbě smrky
omorika, které jsou proti exhalátům velmi odolné a dále se vyznačují štíhlým růstem, takže se
z nich v okraji pozemku dala vytvořit zelená stěna, která rovněž bude zamezovat navátí sněhu
do areálu kluziště. V první fázi bylo tak vysazeno celkem 50 ks stromů.
Při realizaci náhradních výsadeb zbývá ještě umístit v obci celkem 314 ks dřevin,
tedy téměř 70% počtu stromů, jejichž náhradní výsadba byla správním orgánem uložena.
Najít vhodné lokality je velice těžké, vzhledem k tomu, že sama obec Olbramice nemá ve
vlastnictví dostatek vhodných po-zemků a převody od Pozemkového fondu České republiky
nebo od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových jsou velmi zdlouhavé. Pro
podzimní výsadby se připravuje ozelenění areálu školy a základní výsadby na pozemcích
určených k výstavbě nového hřbitova. Jedno je však jisté, ani tyto pozemky nebudou stačit,
proto bychom velice uvítali, kdyby občané obce přispěli i svými návrhy k tomu, aby náhradní
výsadby byly nejen naplněny, ale především sloužily občanům obce ke zlepšení životního
prostředí v obci“.
Lípy kolem fotbalového hřiště byly nakonec vysázeny, ale o rok později přesazeny na plochu
budoucího hřbitova a kolem hřiště nyní rostou kultivary akátů.
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Co se týče opravy místních komunikací, z důvodu probíhající výstavby rodinných domů byly
veškeré opravy odloženy na příští rok. Silnice, kterou má ve správě Správa silnic MSK bývá
opravována jen zčásti, a to jen ty nejhorší výtluky, s tím, že kvalitní oprava bude provedena až
po dokončení výstavby dálnice.

10. VÝSTAVBA A ZVELEBENÍ OBCE
Dále pokračuje výstavba rodinných domů, např. stavební povolení získali manželé Radim a
Eva Horsinkovi, Valentin a Jana Budzelovi, Jan a Dagmara Kavikovi.
Bylo vydáno územní rozhodnutí na Terénní úpravy u hřiště na kopanou, kde má být
vybudován záliv pro autobusy, nová zastávka, propojovací chodník na ulici Josefovickou, a
celé okolí upraveno vysázením půdupokryvných keřů. Protože někteří občané nedokázali
pochopit, že se obec nesnaží vybudovat odstavnou plochu pro parkování kamionů, obdržel
OÚ petici, která chtěla této výstavbě zabránit. Po zjištění všech informací se řada
podepsaných občanů omluvila nebo přímo svůj podpis na petici zrušila s tím, že jim byly p.
A. Bulavou podány informace mylné. Zároveň při stavebních pracích – navážení zeminy
20.10., došlo k hrubému fyzickému napadení p. Ješkové panem Agustinem Bulavou, který
blokoval vjíždění nákladních vozidel na plochu hřiště, na její žádost o opuštění staveniště
nereagoval, a celý případ byl nakonec řešen přestupkovou komisí v Klimkovicích, kde byla
jasně prokázáno spáchání přestupku již na hraně trestního řízení.

10. VÝSTAVBA A ZVELEBENÍ OBCE
A) Územní plán
Zastupitelstvo obce schválilo 14.11.2005 pořízení změny č. 1 ÚP. Smlouva byla uzavřena
s Ing. Arch. Elen Malchárkovou, která slíbila vypracování návrhu změny na počátek roku
2006. Zároveň jí byl předán počáteční seznam požadavků, kterých by se měla změna týkat.
Vše bylo konzultováno na Magistrátu m. Ostravy, Útvaru hlavního architekta s Ing. Arch.
Poledníkovou, která je oficiálním pořizovatelem tohoto ÚP.

10. VÝSTAVBA A ZVELEBENÍ OBCE
B) Komplexní pozemkové úpravy
1.) V rámci komplexních pozemkových úprav vyvolaných stavbou dálnice došlo v průběhu
jara ke zjišťování průběhu hranic pozemků vnějšího a vnitřního obvodu obce. Byly nejen
vyměřeny a popsány, to znamená, že kultura, leckdy uvedená se od zjištěné lišila (z luk byly
lesy, z polí louky apod.), ale šetřící komise poté celou hranici obešla a s jednotlivými majiteli
prokonzultovala, příp. schválila nebo se domluvila na kompromisu. Na základě tohoto šetření
byly 17.6.2005 ukládány chybějící hraniční kameny na katastrálním trojmezí Olbramice,
Čavisov, Klimkovice. Během šetření docházelo k různým situacím, např.:
a) majitelé, kterým uprostřed lesa zástupci firmy Geoplan Lyko Opava, jež celou oblast
proměřovala, ukazovali, odkud až kam sahá jejich parcela, poděkovali, chtěli se vrátit a
zjistili, že neví kudy.
b) když nebyl k nalezení hraniční hřeb na břehu Polančice, nastoupili geometři a prováděli
odkop břehu na různých místech, tam, kde se domnívali, že by něco mohlo být. Bylo
konstatováno, že jsou jasnou příčinou eroze tohoto toku.
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c) jeden z účastníků, známý znalec hub, nakrmil všechny účastníky nějakou zvlášť vybranou
jarní lahůdkou a nedbal na protesty, že by aspoň někdo měl zůstat naživu a podat zprávu a
probíhajícím šetření. Ale asi opravdu houbám rozumí – dodnes všichni účastníci žijí.
d) když se členka komise nemohla dozvonit na majitele domu, kteří byli prokazatelně doma,
začala obcházet dům a klepala na okno, za kterým slyšela hlasy. Poté vyšla majitelka jen
v ručníku s tím, že ono okno bylo z koupelny. Načež vyběhl i trochu oblečený manžel a
křičel, že si nepřeje být obtěžován, když se po probuzení koupe (bylo těsně před 12. hodinou
dopolední). Členka komise se omluvila s tím, že přes neprůhledné sklo stejně nic neviděla,
což jí bylo líto, stejně jako mužské části komise, protože majitelka poté vyšla k podpisu
dohody již zcela oblečená.
e) také se ukázala galantnost mužských členů komise, kteří své kolegyně přes nebezpečné
úseky plné kopřiv, zrádných toků apod., ochotně na rukou přenášeli.
To, že se zjistila spousta neoprávněných záborů, špatně vyměřených pozemků, geometrickým
plánům neodpovídajích faktů pak bylo spíše pravidlem než výjimkou.
2.) Na základě zjištěných faktů byl firmou EKOTOXA Opava, zpracován tzv. Soupis nároků
jednotlivých vlastníků a Plán společných zařízení, které prošly schvalovacím procesem přes
připomínkové řízení zastupitelstva obce, dotčených organizací i jednotlivých majitelů. Plán
společných zařízení znamená, že v území byla navržena protierozní opatření, systém hlavních
a vedlejších polních cest s napojením na silnice i místní komunikace, územní systém
ekologické stability, tj. vybudování lokálních i regionálních biokoridorů a biocentra, a vodní
hospodářství.
O všem byl samozřejmě informován Sbor zástupců, tj. sbor tvořený zástupci jak jednotlivých
zemědělců, určených dle zákonem stanoveného klíče, tak i obce, Pozemkového úřadu a
zástupci provádějících firem – Geoplan a Ekotoxa, který na svém zasedání jednotlivé části
postupujících KPÚ projednal a schválil.

10. VÝSTAVBA A ZVELEBENÍ OBCE
C) Ostatní
- Přehled situací - Návoz zeminy
a) parc.č. 407 díl 2
Nejen v rámci zasedání zastupitelstva bylo několikrát jednáno o návozu zeminy firmou
Skanska na pozemek patřící paní J. Buroňové. Protože se jednalo o důležitý případ, uvádím
zde přehled jeho vývoje.
1.) 25.3.2005 požádali zástupci firmy SKANSKA DS a.s. o stanovisko k návozu zeminy na
parc. č. 407 díl 2 s tím, že požádají odbor výstavby MěÚ v Bílovci o souhlas. K žádosti
doložili nákres dočasné skládky zeminy, Protokol o zaměření skutečného stavu č.
001SKA/0502, schema odvodňovacího rigolu. Byli upozorněni, že návoz využívá i pozemek
obce parc. č. 407 díl 1 a 447/1. Po několika jednáních se zástupci Skansky včetně občanů
dotčené oblasti a vlastníka pozemku – p. J. Buroňové, vydala obec Olbramice souhlasné
vyjádření s podmínkou, že nedojde ke změně odtokových poměrů nebo poškození sousedních
nemovitostí
2.) Zemina byla navezena bez jakéhokoli dalšího písemného dokladu, který bychom měli
k dispozici, v průběhu letních měsíců 2005.
3.) 14.9.2005 bylo panu Špaňovi (zástupce firmy Skanska) předáno sdělení č.j. 475-163/2005,
které se týkalo neúspěšných jednání v průběhu prázdnin, kdy zástupci Skansky po nás
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požadovali hydrotechnický výpočet pro příkop a dohodu o věcném břemeni p. Buroňové,
zároveň jsme upozorňovali, že nemáme k dispozici žádnou ověřenou stavební dokumentaci.
4.) 19.10.2005 bylo Skansce oznámeno uzavření dohody s p. Buroňovou a vyjádření komise
výstavby obce k navrhovanému rigolu.
5.) 14.12.2005 byla pod č.j. 631/2005 Ředitelství silnic a dálnic závod Brno oznámena
stížnost na uvedené navážení zeminy, protože došlo ke změně odtokových poměrů sousedních
pozemků.
6.) 28.12.2005 se zastupitelé obce usnesli, že obec odstoupí od dohody s p. Buroňovou, a
oznámí toto navážení na MěÚ Bílovec a MMO - odbor ochrany vod a půdy a odbor ŽP, což
bylo provedeno dne 11.1.2006.
7.) MěÚ Bílovec bylo pod č.j. V/9378-06/2643-2006/Kal ze dne 2.3.2006 svoláno místní
šetření na 21.3.2006, bohužel v té době zde ještě ležel sníh.
8.) 24.4.2006 provedli zastupitelé obce za přítomnosti N. Kolinové (pracovnice odboru ŽP
Magistrátu m. Ostravy), místní šetření na uvedeném pozemku a bylo zjištěno, že orniční část
je velmi malá, místy prostupovala jílovina, že zeminy bylo celkově asi navezeno víc než
dokládal projekt, a že zde voda v průběhu tání sněhu stékala mnohem více než dříve.
9.) Po průtrži mračen 25.4.2006 v odpoledních hodinách bylo na středu 26.4. svoláno místní
šetření a dohodnuto, že bude požádána nezávislá firma, která vypracuje posudek na tyto
provedené terénní úpravy, jehož účelem bude posouzení, do jaké míry mohlo mít provedení
terénních úprav vliv na povrchové odtoky a zaplavování pozemků. Dále bylo doporučeno
vybudování hrázky, která by stékající vodu zadržela. ….. Dosud neukončené řízení.
- Návoz zeminy,
b) motokrosová trať
Dalším problematickým návozem se ukázaly parcely č. PK 929 a 921, na které dal pan Jan
Budzel bez povolení obce, jakožto jejich vlastníka, navézt zeminu tak, aby zde mohla být
provozována motokrosová trať. Po jednáních na obci bylo předběžně domluveno, že pan
Budzel zmíněné parcely odkoupí s tím, že bude zachována přístupnost – tj. polní cesta, která
podél trati vede. Při několika místních šetřeních nebylo zjištěno žádné poškození okrajů
sousedního lesa.

11. ŠKOLA
Ve škole pracuje 5 pedagogických zaměstnanců, od 1.1.2005 také ještě navíc asistentka
pedagoga, která má na starosti postižené děvčátko a pomáhá mu nejen při vyučování, a 5
provozních zaměstnanců.
Školní rok 2004-2005
Hlavní prioritou školního roku 2004 – 2005 bylo stále prosazovat zdravý životní styl.
c) zaměřit se na sportovní aktivity
d) uskutečnit společný projekt „Olbramický hrad“
e) řádně připravit soutěž „atletický pětiboj“, soutěž mezi 6 školami stejného typu.
Škola poprvé otevřela 5. ročník.
Do 1. ročníku nastoupilo 7 prvňáčků. Díky otevření 5. ročníku měla nyní škola 32 žáků,
mateřská škola 25 (hraniční počet). Školu stále navštěvuje dívenka s mentálním postižením a
1 dívenka je v domácím vzdělávání, protože je dlouhodobě nemocná.
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Škola sice nadále pracuje podle vzdělávacího programu Základní škola, ale začíná do svých
tématických plánů vřazovat nové prvky postavené na metodách kritického myšlení,
činnostního učení, dramatiky a projektového vyučování.
Mateřská škola pracuje na projektu „Olbramický hrad“, který vřadila do rámcově
vzdělávacího programu MŠ.
Škola i školka se snaží plánovat společné aktivity a je to znát.
Aktivity dětí jsou rozděleny na pravidelnou a nepravidelnou činnost. Na škole fungují
kroužky – Zájmová TV, Výtvarná výchova, Anglický, francouzský jazyk, Infocentrum,
pěvecký, taneční a keramický kroužek, šikovné ruce, mladý zdravotník. V MŠ je to kroužek
anglický, taneční a cvičení rodičů s dětmi.
Oficiální otevření multifunkční herny umožnilo učitelkám zajistit kvalitu výuky TV a také
mohl být otevřen kroužek zájmové TV a tím byla splniěna hlavní priorita škol. roku 20042005. Naši žáci se v červnu po 5 letech umístili jako druzí na atletickém pětiboji, který se
tentokrát konal v naší škole. Účastnilo se ho asi 250 žáků a záštitu nad ním převzal pan Marek
Malík – čs. hokejista, který působí v NHL.
Naši žáci byli opět úspěšní ve výtvarných soutěžích. Soutěž „Evropský dům“ přinesla účast 3
žáků na slavnostním vyhodnocení v Praze, kde se žáci i se svými rodiči mohli setkat se
známými výtvarníky.
Školní rok 2005-2006
Tento rok byl postaven na projektu nazvaném „Z pohádky do pohádky“. Žáky 1.-5. ročníku
spojovalo na počátku každého měsíce společné téma doprovázené pohádkovou postavou
Ptáka Ohniváka. Na toto téma navazovaly tematické plány jednotlivých předmětů. Každý
měsíc byl zahájen motivační pohádkou v podání dětí z dramatického kroužku.
I v tomto roce spolupracovala ZŠ a MŠ, o čemž svědčí společné výlety, besídky, sportovní
aktivity nebo projektové dny.
Pedagogičtí pracovníci se během roku průběžně vzdělávali na odborných seminářích a
školeních.
Každý první pátek byly organizovány Dny otevřených dveří pro rodiče všech žáků a také pro
veřejnost. V tento den rovněž probíhaly konzultační hodiny.
Pro maminky a ostatní zájemce byl tento rok pořádán velmi úspěšný kurz břišních tanců.
V tomto roce se opět vyučovalo ve dvou třídách (1.-2. ročník, 3.-5. ročník). Školu stále
navštěvuje žákyně s mentálním postižením, která je vyučována podle individuálního učebního
plánu. Počet žáků k 1. září činil 29. V MŠ 25 dětí.
Vyučovalo se podle učebních dokumentů vzdělávacího programu Základní škola. Pedagogičtí
pracovníci vnášeli do vyučování metody práce s dětmi osvojené na seminářích a školeních.
Vzdělávací program MŠ se jmenoval „Z pohádky do pohádky – Krtečkov“, protože děti celý
rok provázela pohádková postava – krteček.
Hlavní vzdělávací cíle ZŠ a MŠ, které se prolínaly a navazovaly na sebe v průběhu celého
roku: výchova ke zdravému životnímu stylu, efektivní využití volného času, rozvíjení
komunikace a spolupráce mezi mladšími a staršími dětmi, spolupráce s rodiči a jejich
zapojení do školních aktivit, pořádání dnů otevřených dveří, projektových dnů, exkurzí,
přednášek, výletů apod., rozvíjení spolupráce s okolními školami.
Byly pořádány tyto akce: rybí olympiáda – soutěžní klání mezi dětmi z Olbramic a Kyjovic,
povídání o hmyzu s Mgr. Martinou Lubojackou, drakiáda, vánoční jarmark a besídka
„vánoční čarování“, oslavy 5. výročí založení Slunečnice, po stopách Yettiho, recitační
soutěž, velikonoční dílny, den maminek, indiánský den.
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V tomto školním roce bylo uskuečněno několik projektových dnů, do kterých byli zapojeni
žáci všech ročníků s cílem rozvíjet jejich vzájemnou spolupráci, pomoc, kreativitu při řešení
daných problémů a mezilidské vztahy. Byly to např: Světový den jazyků, svatý Václav,
putování vesmírem, vznik samostatného Československa, halloween, vítání jara a Den země,
velikonoční svátky a tradice, 2. světová válka a osvobození naší obce, zdravý životní styl,
putování s Indiány.
- Sdružení Slunečnice
Stále v práci školy velmi pomáhá občanské sdružení Slunečnice, a to nejen při volnočasových
aktivitách. Společně byly organizovány projektové dny s vánoční, velikonoční, ekologickou,
evropskou tématikou.
Pro všechny žáky školy a mládež obce je škola zpřístupněna do 15.30 hodin a v této době
nabízí prostory počítačového centra s Internetem, dvě horolezecké stěny, lego koutek,
místnost estetické dílny, keramickou dílnu v prostorách sklepení, (kterou využili i místní
členové Klubu důchodců a učili se pod odborným dohledem práci hrnčíře), prostory
multifunkční herny, kde se mohou děti sportovně realizovat a relaxovat.

12. KULTURA A OSVĚTA
A) Podrobněji k některým všeobecným událostem
Úspěchy české vědy ve zkratce:
a) Jiří Bártek – český vědec v Dánsku – proces mechanismu obnovy buněk
b) optici z Olomouce – vymysleli způsob výroby super hladkých zrcadel
c) Brno – vědci zjistili, jak světlem přepravovat hmotu
d) IKEM Praha – chirurgové provedli první transplantace Langerhalmových ostrůvků,
které jsou životně důležité u nemocných diabetem.
Kultura:
Dalimilova kronika
České republice se v březnu podařilo v dražbě získat část unikátní Dalimilovy kroniky.
Dražba se konala v Paříži a stát dal za pamětihodnost z dob Karla IV. 10 milionů korun. O
rukopis byl velký zájem, vyvolávací cena 60 tisíc eur (1.8 milionu korun) Vydražená část
vznikla podle odborníků v Itálii ve 14. století. Je bohatě ilustrována a i po staletích září
barvami.
Něco zajímavostí z historie:
a) V roce 1950 byla obzvláště krutým způsobem popravena Milada Horáková, spolu s ní i
Záviš Kalandra, Oldřich Pecl a Jan Buchal.
Narodila se 25.12.1901, uvěznili ji už nacisté za odboj, tajná policie ji zatkla 27.9.1949, krutě
ji mučili a po zinscenovaném procesu popravili 27.6.1950 navzdory protestům osobností
celého světa včetně Alberta Einsteina.
b) Většina badatelů tvrdí, že autorem naší vlajky je Jaroslav Kursa (1875-1950), pracovník
archívu ministerstva vnitra. Historie vlajky začala 30.3.1920 v 18 hodin a 45 minut, kdy ji
schválilo Národní shromáždění Československé republiky, takže letos slaví 85. výročí svého
vzniku. Po rozdělení Československa ji 17.12.1992 schválili poslanci České národní rady jako
vlajku pro Českou republiku.
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c) Letos oslavila 100 let od svého narození dvojice komiků Jan Werich (6.2.1905) a Jiří
Voskovec (19.6.1905), kteří se do povědomí zapsali především svým Osvobozeným divadlem
(Osel a stín, Těžká Barbora) a sociálně angažovanými filmy oplývajícími nezkalenou švandou
(Hej rup). Před válkou uprchli do USA, kde Voskovec po válce zůstal a dále účinkoval, Jan
Werich se vrátil a hrál dále v divadle i ve filmech (Císařův pekař, pekařův císař, Pan Tau, Až
přijde kocour apod.)
d) Večerníček má 40 let – nejznámější postavička všech českých dětí se na televizní
obrazovce objevila poprvé v září 1965. Jejím otcem je výtvarník Radek Pilař (1931-1993).
Večerníček každý večer nosí dětem krátké pohádky.
e) Historie hry Člověče nezlob se začala v roce 1905 v mnichovské čtvrti Giesing, kde chtěl
městský úředník Josef F. Schmidt zabavit rodinu během zimních večerů. Hra se začala
vyrábět v roce 1914, ale obchody šly bídně, a tak věnoval 3000 krabic armádě a lazaretům. A
právě tato charita mu zajistila úžasnou propagaci a hra se rozletěla do celého světa. Jak
badatelé zjistili, její kořeny se musí hledat už v Indii v 6. století u hry „pačísí“. Ta byla do
Evropy dovezena v 17. století.
f) Před 50 lety zemřel Albert Einstein a před 100 lety zemřel Jules Verne. Který z nich byl
větší snílek, kdo je víc nesmrtelný? Teorie relativity udělal z Einsteina nejproslulejšího vědce
všech dob, Verne se stal otcem „vědecko-fantastické literatury“, která dnes už zdaleka není až
tak fantastická, protože jeho sny se stávají skutečností.
V březnu vyzval Vatikán věřící, aby si nekupovali a nečetli knihu amerického spisovatele
Dana Browna Šifra mistra Leonarda.
Pulitzerovu cenu v dubnu získal deník Los Angeles Times za službu veřejnosti spolu s listem
Newsday.
V květnu proběhla premiéra filmu Pomsta Sithů, posledního dílu trilogie Hvězdných válek
George Lucase.
V červenci měl velký úspěch globální koncert proti chudobě Live 8. V devíti městech 4
kontinetů jej sledovalo přes milion diváků a prostřednictví televize a internetu další
stamiliony. Vystoupily v něm hvězdy současné hudby včetně skupiny Pink Floyd, U2, R.E.M.
nebo zpěvačky Bjork.
Nobelovu cenu za literaturu dostal v říjnu Brit Harold Pinter.
V listopadu byl slovácký verbuňk a slovenská fujara spolu s dalšími 41 projevy tradiční
lidové kultury ze všech koutů světa zařazeny na seznam nehmotného světového dědictví,
který sestavuje UNESCO.
Rukopis velké fugy hudebního skladatele Ludwiga van Beethovena byl v Londýně vydražen
za milion liber.
Zemřeli
leden – izraelský spisovatel Ephraim Kishon (80 let)
únor – americký spisovatel a dramatik Arthur Miller (89 let)
duben – americký spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu Saul Bellow (89 let)
květen – francouzský křesťanský filozof Paul Ricoeur (92 let)
červenec – americký spisovatel Evan Hunter alias Ed McBain (78 let).
- francouzský spisovatel Claude Simon, nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku
1985 (91 let)
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prosinec – americký herec Vincent Schiavelli, který mimo jiné vytvořil nezapomenutelné
postavy ve filmech Miloše Formana včetně Amadea, Přeletu nad kukaččím hnízdem či
snímku Lid versus Larry Flint (57 let).
Největší Čech
Celé Česko žilo sporem o to, kdo je z historie největším Čechem. Prvních deset se „utkalo“
v televizním večeru 11. června, který moderoval Marek Eben, každého z nich
v předcházejících večerech obhajoval advokát, který měl 90 minut na získání co nejvíce hlasů.
Hlasovalo se pomocí internetu, prostřednictvím SMS a telefonátů.
1. místo získal s přehledem Karel IV. (68713 hlasů)
2. T.G. Masaryk (55040 hlasů)
3. Václav Havel (52.233 hlasů)
4. Jan Amos Komenský
5. Jan Žižka z Trocnova
6. Jan Werich
7. Jan Hus
8. Antonín Dvořák
9. Karel Čapek
10. Božena Němcová
Největší padouch:
1. Klement Gottwald
2. Stanislav Gross
3. Václav Klaus
4. Vladimír Železný
5. Miroslav Kalousek
6. Miroslav Grebeníček
7. Viktor Kožený
8. Milouš Jakeš
9. Zdeněk Škromach
10. Gustáv Husák
VyVolení – Big Brother
V celé republice, tedy i v Olbramicích, byla velmi sledována reality show Televize Prima s
názvem Vyvolení. Život 15 soutěžících, uzavřených 24 hodin denně v luxusní vile pod
dohledem desítek kamer, které bez přestání snímaly veškerý život ve vile, přilákal
k obrazovkám tisíce diváků. Lidé, kteří byli vybráni formou televizní soutěže v přímém
přenosu, se stali známými po celé republice, včetně svých radostí, starostí, nálad i sexuální
orientace. Výhercem se stal homosexuál Vladko, který tak získal ceny v hodnotě 11 milionů
korun (vilu, auto, dovolenou, elektrotechnické spotřebiče, roční rentu, apod). Ostatní soutěžící
dostali proplacen pobyt ve vile. Prima dostala 20.11. vyhazov z vily a musela se přestěhovat
na Slovensko, kde probíhala slovenská soutěž. Za svůj úspěch vděčí tato šou i skvělému
moderování Terezy Pergnerové
O 14 dní později začala televize Nova vysílat podobnou show – Big Brother, která však byla
daleko méně sledovaná a předvedla se opíjením a sexem, který se tam bez zábran objevoval.
Obě televize dostaly několik pokut za narušování mravní výchovy, obě projekt dokončily.
Zemřeli:
18.5.2005 na selhání srdce Stella Zázvorková, herečka, kterou oplakal celý národ. Ještě pár
dnů před smrtí stála před kamerou ve filmu a patří ke „zlaté generaci“ českých komiků.
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25.6.2005 po dlouhé nemoci herec Jiří Kodet (67), který pocházel z 200 let starého hereckého
rodu. Říkali mu herec – aristokrat.
24.7.2005 ministr kultury Pavel Dostál prohrál svůj boj s rakovinou. Byl vždy hlavně
divadelník, později novinář, i když jako ministr byl nejdéle sloužícím po listopadu 1989.

12. KULTURA A OSVĚTA
B) Klub důchodců
Klub důchodců pořádá svá pravidelná setkání každé první pondělí v měsíci pod křídly své
vedoucí paní Bronislavy Machové, píše si svoji vlastní kroniku (p. Pavel Hurník) a
podrobnější informace o jeho činnosti v letošním roce jsou obsahem následujících řádků.
- Ve čtvrtek 13.1. byly 28 členům v místním pohostinství předvedeny výrobky – titanové
nádobí a pánve firmy „LAD“ z Příbora spojené s ochutnávkou jídla v nich uvařených.
- V úterý 29.3. se uskutečnil zájezd do divadla Jiřího Myrona a spokojení diváci shlédli
operetu Franze Lehára „Země úsměvů“.
- Další divadelní představení se konalo u příležitosti Dne matek ve Zbyslavicích. Známý
divadelní soubor z Těškovic předvedl komedii „Tenor na roztrhání“, což je bláznivý příběh
talentovaného a opomíjeného človíčka plný svižné slovní a situační komiky. Záštitu nad
představením v rámci oslav převzaly a plně hradily organizace ČSSD Olbramic a Zbyslavic.
- V pátek 6.5. se 45 důchodců sešlo v kulturním domě, aby si nejenom popovídali při dobré
večeři, ale také zasoutěžili, zahráli a při harmonikách zatancovali v rámci májové veselice, ze
které se většina vracela ve velmi dobré náladě až ve velmi pozdních nočních hodinách (nad
ránem).
- Jednodenní zájezd do Buchlova se konal v úterý 21.6. Zájezd se, včetně počasí, velmi
vydařil a všichni, kteří se v jeho rámci plavili po Baťově kanálu ve Veselí nad Moravou,
ochutnávali víno v zámecké vinárně v Uherském Ostrohu, prohlíželi zámek v Buchlově
včetně krásné zahrady a krmili zde volně běhající pávy, se spokojeně vrátili domů.
- Cukrárna Karolina v Klimkovicích byla dalším cílem setkání místních důchodců a jejich
rodinných příslušníků, kam se 7.7. pěšky vydalo 25 členů.
- Že Mikuláše očekávají i ti dříve narození, je dosvědčeno pátkem 2.12., kdy se 30 členů
zúčastnilo „Mikulášského posezení“ v KD. Hrála zde živá hudba, kdo chtěl, tak si zatančil a
zazpíval.
Podle vyjádření jednoho z členů, ti důchodci, kteří se účastní akcí, jsou prostě „dobrá
partyja“.

12. KULTURA A OSVĚTA
C) Knihovna
Knihovnicí je od roku 1994 Lenka Ješková. S půjčováním v letošním roce v době nemoci
nebo dovolené i nadále pomáhá Hana Hurníková. Knihovna měla 39 aktivních čtenářů, z toho
bylo 21 dětí do patnácti let. Navštívilo ji 297 návštěvníků, půjčeno bylo 1.068 výpůjčních
jednotek a provedena 1 knihovnická lekce pro školu. Ke knihovnímu fondu přibylo 44
knihovních jednotek, vyřazeny nebyly žádné, takže celkem máme 3.733 knih ve volném
výběru. Pokračuje pravidelný rozvoz knih z RKF – putovní soubory, které jednotlivě
obsahují asi 30 svazků a půjčují se do knihovny na jeden rok, takže se tu v průběhu roku
vymění dalších 120 svazků.
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12. KULTURA A OSVĚTA
D) Hasiči
-

Všeobecně

Hasiči okresu N. Jičín zaznamenali celkem 1486 událostí. Vyjížděli nejčastěji k technickým
haváriím. Při požárech na Novojičínsku vloni zahynuli tři lidé, požárů bylo o 38 více než
předcházející rok. Jednotky PO uchránily před zničením hodnoty ve výši 146 665 000 korun.
Seznam zásahů:
Požár – 262
dopravní nehoda – 388
živelní pohroma – 42
únik nebezpečné chem. látky – 93
technická havárie – 610
planý poplach – 91.
radiační havárie nebo ostatní mimořádné události nebyly.

-

SDH Olbramice

Sbor dobrovolných hasičů má celkem 68 členů, z toho žen je 15. Výborové schůze, na kterých
se plánovaly jednotlivé akce a činnost sboru v průběhu roku, se scházely pravidelně. Dbáme
hlavně na prevenci, předcházení požárů, výcvik, údržbu požární techniky a ošetření výzbroje
a výstroje. Zásahová jednotka pravidelně každý týden procvičuje vědomosti získané jak
v odborné přípravě tak i na cvičišti. Výbor také nezapomněl na jubilanty, které navštívil
s gratulací a malým dárkem.
Soutěž okrsku Klimkovice se konala 28.5.2005 na cvičišti v areálu ZD Slezan u vepřína.
Soutěže se zúčastnila družstva Olbramic, Jistebníka, Vřesiny a Klimkovic. Olbramice
tentokrát vyhrály dosaženým časem 111,69s. V běhu na 100 metrů překážek se Petr Nohel
umístil na 1. místě a Josef Konarski na 3. místě. Soutěž se konala za velmi příznivého počasí
a hojné účasti občanů.
Pátý ročník pohárové soutěže o putovní pohár obecního úřadu se konal za účasti 16 družstev,
z toho tří družstev žen. Získal jej Jistebník s 15,47s. Naše družstvo se umístilo na 4. místě
s 18,34s.
Naše zásahová jednotka se účastnila také pohárových soutěží v Bílovci, Výškovicích,
Velkých Albrechticích, Studénce, Tísku, Jistebníku a Lubině. Ve Velkých Albrechticích jsme
získali putovní pohár a finanční odměnu.
Brigád na uklízení ploch u vepřína, kde se převážně seče tráva, se zúčastnili hlavně tito
členové: Arnošt Fritsch, Stanislav Bílek, Jaroslav Murín, Ladislav Langer, Leopold Novák,
Petr Bílek, Petr Bílek ml. Štefan Strašík a patří jim za to alespoň toto poděkování.
SDH pořádala 19.2. tradiční hasičský bál, 21.5. oslavy svátku matek a 24.6. Letní karneval na
hřišti. Sponzorem karnevalu byl Jan Diblík.
11.6. se v naší obci konalo slavnostní svěcení praporu a znaku obce, kterého se také
zúčastnilo 7 hasičů, jež nesli prapor v průvodu obcí a drželi u něj čestnou stráž.
Také byla zařízena klubovna sboru, místnost byla vymalována, nábytek dodala firma pana
Weisse.
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12. KULTURA A OSVĚTA
E) Svěcení praporu a znaku
11.6.2005 byl pro naši obec významným datem. Ten den začal slavnostní program v 9.30
hodin na úřadě přivítáním všech hostů – starostů okolních vesnic, duchovních, kteří v naší
obci sloužili, a hlavně těch, kteří se o nové symboly zasloužily – bývalý starosta p. F. Vaněk,
zastupitelstvo obce, p. Pistovčáková, která vlajku, znak i slavnostní fábory vyšívala a další.
Symboly obce byly předány hasičům ve slavnostních uniformách a pak už všichni vyrazili
průvodem ke kostelu. Tam proběhlo samotné posvěcení za přítomnosti několika kněží a asi 50
občanů. Všem byly při odchodu rozděleny koláče. Slavnost pokračovala obědem pro pozvané
hosty v místním pohostinství a zábavným odpolednem pro všechny obyvatele. Skončila až
pozdě v noci diskotékou pro všechny mladé do 90 let.
S tvorbou nových obecních symbolů při svěcení v kostele všechny seznámila kronikářka obce
a její proslov zde uvádím:
Vážené dámy a pánové, milí hosté i občané Olbramic a sousedních vesnic. Jako
kronikářce obce je mi milou povinností seznámit vás s tvorbou a významem obecních
symbolů naší obce. Takže od začátku.
Podle zákona o obcích mohou tyto 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
posloupnost 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 našem případě je archivními materiály v Zemském archivu v Opavě doloženo
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 heraldicky
vpravo vedle postaveného krojidla (krojidlo bylo také znakem ševců a ševcovské řemeslo
bylo dalším ze zaměstnání zdejších obyvatel). 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 zadání zpracování obecních symbolů neschválilo.
Ale 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.
Co znamená uvedená symbolika:
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1. Figurální kompozice sestavená ze zemědělských nástrojů – radlice + krojidlo –
představuje doslovný heraldický přepis obrazu historické pečetě obce z roku 1665. Je možný i
další námět a to vyjádření patrona obce a farního kostela – sv. Bartoloměje, jehož atributem je
nůž, kterým byl stažen z kůže.
2. Figura loutky je odvozena z erbu Loutků z Olbramic, spjatých s dějinami obce v 15. a
16. století. Jejich štít byl tvořen mluvícím znamením loutky, zobrazovaným jako lidská
polopostava zakončená dole lilií nebo trojzubem.
3. Polcení štítu představuje dvě integrované vsi – Olbramice a Janovice a někdejší
příslušnost k Opavsku (opavské knížectví mělo také polcený štít a to dle stříbrno červený).
4. Barevné řešení znaku vyjadřuje:
- stříbrná + červená barva ukazuje na historickou vazbu obce k Opavsku
- zelená znamená polohu obce v mimoměstské oblasti v předhůří Nízkého Jeseníku –
přírodní park Oderské vrchy
- zlatá barva je pak převzata jak ze znaku pánů z Vrbna, dalších významných vlastníků
Olbramic, jejichž barvy byly modrá a zlatá, tak také dokládá historickou příslušnost obce
k českému Slezsku, reprezentované barvami černou a zlatou.
Tyto symboly naší obce byly schváleny a uděleny Rozhodnutím předsedy Poslanecké
sněmovny Václavem Klausem č. 104 ze dne 9.4.2002 a doklad slavnostně předán starostovi
obce dne 14.5.2002.
Jistě je společným přáním nás všech, aby pod těmito symboly naše obec vzkvétala, aby se
dobře dařilo všem jejím obyvatelům, a proto prosíme nejen patrona naší obce Svatého
Bartoloměje, dalšího apoštola. svatého Barnabáše, kterému je zasvěcen dnešní den, ale i další
svaté a světice, o ochranu, Boží pomoc a požehnání nejen pro nás všechny, ale i pro ty, kteří
tu budou žít v následujících staletích.

12. KULTURA A OSVĚTA
F) Ostatní kulturní události
a) Májka
Netypickou májku jsme měli letos na fotbalovém hřišti. Tu kluci staví tradičně jako zástupnou
pro všechna svobodná děvčata v obci. Místo špice plné ozdob, kterou tam v sobotu původně
vztyčili, ji v úterý kluci z Tísku pokáceli, špici uřízli a chtěli za ni výkupné, stejně jako od tří
dalších vesnic, kde májky také poničili. To naši kluci platit nehodlali a novou špici dávat
nechtěli. Proto jim Lukáš Budzel poradil, ať tam něco dají, třeba vlajku nebo něco
podobného. A kluci to vymysleli velmi vtipně. Na vrcholek umístili poutač s daleko
viditelným nápisem „Hledá se špica“ a s trochu menším telefonním číslem. I takto upravená
májka se řádně 31. května pokácela při tradičním táboráku.

b) 1. vesnická zabijačka – 19.11.2005. Místní podnikatelé se domluvili a v rámci obnovení
vesnických tradic byla zabita 2 prasata, z nichž se všem zájemcům prodávaly výrobky jako
jelita, jitrnice a tlačenka. Zájemci si je mohli odnést domů nebo posedět v kulturním domě,
kde byl pro děti připraven zábavný program.

c) Setkání jubilantů
Jubilanti letošního roku se setkali 10.9.2005 v místním pohostinství, kde pro ně byl od 13
hodin nachystán malý kulturní program uvitý z básní o lásce přednesených L. Ješkovou a
skladbiček pro kytaru v podání Hanky Výtiskové, Petra Kotka, na keybord hrála Lucka
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Martiníková a na flétnu ji doprovázela Eva Peschlová. Po obědě si všichni přítomní –
František Habusta, Josef Konarský, Anna Volná, Drahoslav Kučera, Jindřiška Teichmannová,
Vladimír Grygar, Ludmila Peterková, Marie Nováková a nejstarší občanka obce p. Bohuslava
Bajgerová zavzpomínali nejen na chybějící oslavence (Adolfa Kelnera, Zdenku Černou,
Štěpánku Kudelovou a Hermínu Bulavovou, kteří se převážně pro nemoc nemohli dostavit),
ale také na ostatní, mrtvé i živé spoluobčany, na své mládí, na to, jak se Olbramice za jejich
života měnily. Dále byli přítomni i starostka obce p. Drahomíra Fojtová a farář Mgr. Pawel
Kukiola. Studnou vzpomínek zejména pro Janovice se ukázal být pan Grygar, který slíbil
zapsat své paměti a jak slíbil, tak udělal:

Ze vzpomínek majora Vladimíra Grygara aneb
G) JANOVICE známé i neznámé
(zaznamenány na setkání jubilantů 10.9.2005, nepřesnosti opraveny dle podkladů předaných
4.10.2006.)
Pan V. Grygar byl v roce 1945 učitel v Olbramicích. Do roku 1961 člen rady v Bílovci, od
roku 1961 v N. Jičíně. V roce 1968 za postoj k okupaci vyhozen, mohl učit na jednotřídce
v Josefovicích, rehabilitován v 90-tých letech, získal hodnost majora.
Historie:
Osada Janovice vznikla počátkem 18. století. Založil ji hrabě Jindřich Vilém Wilczek r. 1709
stejně jako osadu Josefovice, která vznikla roku 1715.
Polský rod Vlčků pocházel z Dobré Zemnice (správně Zemice) na Těšínsku. Byl původně
evangelický augšpurského vyznání. Jan Starší hrabě Vlček se usídlil původně v Opavě. Do
Klimkovic přišel po smrti Ondřeje Bzence z Markvartovic, který zemřel roku 1600 jako
bezdětný. Ten před smrtí odkázal klimkovické panství Vlčkům. Po smrti Jana Staršího
hraběte Vlčka spravoval panství syn Mikuláš (žil v letech 1598 – 1664). Jeho syn Kašpar hr.
Vlček se oženil s Annou Kateřinou Pačinskou, s níž měl dva syny – Kašpara a Jindřicha
Viléma. Za nezletilé sourozence spravoval panství klimkovické jejich strýc Bedřich Jiří hr.
Vlček. Starší Kašpar záhy zemřel již ve 14 letech. Mladší Jindřich Vilém byl dán na
vychování jezuitům do Vratislavi. Jindřich Vilém hr. Vlček byl ve svých 16 letech
v Klimkovicích r. 1681 pokřtěn a přestoupil na víru katolickou. S novou vírou a výchovou
převzal novou řeč a psal se hrabě Wilczek. Ve dvaceti letech vstoupil do císařských služeb.
Dosáhl hodnosti polního maršálka. Jako diplomat zastával funkce velvyslance v Rusku,
Prusku, a Dánsku. Oženil se s Marií Charlottou Saint Hillerovou. Sňatkem získal statky
Kreuzinsteinn v Dolních Rakousích. Koupí rozšířil svůj majetek na Těšínsku, Opavsku a
Ostravsku. Zemřel 19.3.1739 a je pochován v kapli kostela v Klimkovicích. Jindřich Vilém
hr. Wilczek založil r. 1709 osadu Janovice, která patřila panství klimkovickému. Majetek
rodu Wilczků byl rozparcelován po první světové válce v letech 1920 – 1925. Do té doby byla
i osada Janovice součástí Klimkovic. Svědčí o tom i údaje na památníku obětem 1. světové
války v parku Petra Bezruče v Klimkovicích, kde je jméno Josefa Schaffra z Janovic uvedeno
mezi občany Klimkovic a osad Hýlova, Lagnova, Janovic a Josefovic.
V době první republiky byly Janovice připojeny k Olbramicím. Jejich součástí zůstaly za
německé okupace i po osvobození v r. 1945. Po celou dobu se tradovalo, že osada Janovice
„patřila se školou i kostelem“ k městu Klimkovice. Vyplývalo to z toho, že novorozené děti
byly v Klimkovicích křtěny a farní úřad pro ně vystavoval rodný list, od 1. ročníku chodily do
školy v Klimkovicích a také zemřelí z Janovic byli pohřbíváni na starém hřbitově
v Klimkovicích.
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Osada Janovice jako součást obce Olbramice integrovala v roce 1980 do Klimkovic. Po
politických změnách v roce 1989 se obec Olbramice provedeným referendem politicky
osamostatnila a s ní i osada Janovice jako její součást.
Poloha a horopis:
Osada Janovice leží na posledních výběžcích Nízkého Jeseníku svažujícího se k Odře. Táhlý
hřeben výběžku mezi Setinou a Polančicí je značně členitý, postupuje od Kyjovic ke
Zbyslavicícm, Olbramicím, Josefovicím a spadá mezi Polankou a Jistebníkem k Odře. Po
koruně hřebene od křižovatky v Olbramicích vede okresní silnice k Josefovicícm. U silnice
bylo výškové značení betonovým mezníkem a dřevěným trianglem (rozhlednou). Při
provádění HTÚP došlo k likvidaci onoho značení výškového bodu.
Pískové podloží se nachází na vrchním konci naproti zahrady J. Martiníka, kamenité podloží
je od cesty z Janovic ke kravínu.
Vodstvo:
Tento hřeben je přirozeným vodním předělem mezi úvodím Setiny a Polančice. Potůček
směrem jihozápadním teče pod lesem Oborou k Bravanticím. Potůček pod Janovicemi sbírá
pramínky z obou svahů, protéká dvěma rybníky a pod Píšťany ústí do Polančice. Potůček
mezi Josefovicemi a Lagnovem podtéká pod silnicí Klimkovice – Bílovec a dále pod lesním
porostem zvaným Kříbí a vyúsťuje do Polančice pod bývalým nádražím v Klimkovicích.
Břehy Polančice a potůčku pod Janovicemi zpevňuje porost olšoví.
Na svazích z levé strany potůčku jsou listnaté remízky, ve kterých převažovaly habry
s příměsí břízy, lípy a jilmu. V remízku na parcele 712 (majetek p. Pavlíka) byl jedinečný
výskyt konvalinky vonné.
Porost vrby košíkářské na parcele 722 byl při provádění HTÚP zlikvidován.
Kolem roku 1900 bylo založeno vodní družstvo, které zajistilo 1. výstavbu vodovodu, jež byl
napájen z vodních zdrojů na svahu z pravé strany. Na parcele 636 stál tzv. větřák (obdoba
větrného mlýna). Každoročně se hospodáři střídali v údržbě čerpadla, které bylo nejdříve na
větrný a později na elektrický pohon. Toto čerpadlo zásobovalo vodojem vybudovaný na
kopečku proti usedlosti pana Teichmanna. Odtud se spádem rozváděla voda k jednotlivým
usedlostem. Vodní zdroj na parcele 722 byl podchycen vrtem a elektrickým čerpadlem byl
hnán pro doplnění městského vodovodu v Klimkovicích. Obsluhu na noční provoz zajišťoval
pan Kořínek (Lidická ul., Klimkovice). Po napojení na Kružberský přivaděč byla stanice
zlikvidována. Původní větřák byl po 2. světové válce nahrazen elektrickým čerpadlem. Místní
vodovod v Janovicích sloužil až do 1981, kdy byla vybudována vodovodní přípojka na
Kružberský přivaděč v souvislosti s asanací vodních zdrojů při dostavbě centrálního kravína
v Janovicích.
Povrchové vody z místní zástavby byly sváděny hloubenými příkopy po obou stranách obecní
cesty. Jediná část v osadě od usedlosti č. 1 až k domu č. 7 byla svedena do místní kanalizace,
kterou si občané v „akci Z“ budovali za přispění města Klimkovice, za křížem pak stružkou
svedena do potůčku.
Kružberský přivaděč
Vodní dílo na řece Moravici mělo zajistit zásobování vodou nově budovanou městskou část
Ostravy, tak zvanou Novou Porubu. Trasa byla prodloužena od Záhumenice (mezi Vřesinou a
Porubou) směrem na Studénku pro nově připravovanou výstavbu dvojměstí Studénka –
Butovice. Na tento přivaděč se Klimkovice připojily roku 1965. Osada Janovice získala vodu
z Kružberského přivaděče až po roce 1980. Trasa od Vinohrad katastrem Janovic je značena
modře (viz značka na parc. č. 694 u potůčku a na parc. č. 776 u cesty), značení za p.
Kuchařem až k cestě Olbramice – Josefovice byla při HTÚP zničeno.
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Obyvatelstvo:
Lidnatost osady je nevelká. Počet obyvatel zřídka přesahoval 40 lidí. Natalita v osadě byla
v minulosti značná. V rodinách bylo 4 až 8 dětí. Jak starší děti dospívaly, opuštěly rodinu a
odcházely za živobytím do města nebo se ženitbou či vdavkami dostaly mimo Janovice.
Hospodářství přebíral zpravidla nejmladší mužský potomek, který měl na starosti výměnkáře
(rodiče). (Doložit lze u posledního rodu Kurkových: starší synové Josef v Polance, František
na Hýlově, 2 dcery provdané v Polance, 2 dcery provdané v Olbramicích, 1 dcera ve Svinově,
nejmladší syn Antonín převzal hospodářství).
První osadníci v Janovicích nesli jména Pavlík, Martiník, Kurka, Haas a Teichmann.
Obyvatelé byli národnostně smíšenou komunitou, což dokazují dochovaná rodová jména
jejich dnešních potomků. Osadníci německé národnosti v českém prostředí asimilovali.
V dobách tzv. 1. republiky byla osada jednoznačně česká a zůstala dodnes.
V době nevolnictví byli osadníci majetkem vrchnosti a platilo pravidlo „Čí kraj, toho
náboženství“. Byli tedy osadníci luterány. Jejich kostel byl v Klimkovicích na starém hřbitově
– Nejsvětější Trojice. Jak se měnilo vyznání vrchnosti, měnilo se i náboženství poddaných.
To platilo do r. 1784, kdy bylo nevolnictví i ve Slezsku zrušeno. Takže prostý lid zůstal po
vrchnosti Wilczků katolický. Dnes je zhruba 80% obyvatel Janovic katolíků a menšina bez
náboženského vyznání.
Zástavba v osadě Janovicích nedosáhla více než 15 obytných domů. Některé byly
demolovány. Nově vystavěné rodinné vilky jsou dvě. Značná část domovního fondu byla
restaurována. Takových úprav se dostalo v posledních letech aspoň 5 budovám. V poslední
době byly v Janovicích postaveny 2 rekreační chaty.
Památky:
U vjezdu do osady stojí kamenný kříž z r. 1894. Byl zbudován nákladem osady. Téhož roku
byly u kříže vysázeny tři lípy. Kříž je z pískovce a mramorová deska s citátem evangelia byla
nákladem pana Antonína Kurky obnovena r. 1980.
V místech, kde se obecní cesta napojuje na okresní silnici Olbramice – Josefovice stojí tzv.
„Boží muka“. Původně zděná kaplička se soškou Panny Marie, která za staletí podlehla
povětrnostním vlivům byla nahrazena stavbou z tesaného kamene kolem roku 1975.
Památník obětem 1. světové války v Klimkovicích nese i jméno Josefa Schaffra z osady
Janovic. Nalézá se v parku Petra Bezruče pod zdí farské zahrady. Pomník je pískovcový
z roku 1925, na jeho oblouku nahoře byla umístěna hlava T.G.Masaryka, ta byla po roce 1945
odstraněna.
Pomníček v Olbramicích je vzpomínkou na oběti II. světové války z osady Janovic, které
zahynuly v březnu až květnu 1945.
Výstavba:
Původní zástavba osady se nezachovala. Vesměs si obyvatelé provedli stavební úpravy
směřující k modernizaci. Jedinou původní a zachovanou stavbou je usedlost pana Kurky.
Obytná část, sestávající z kuchyně a pokoje směřuje k cestě. Navazuje na ni hospodářská část
s chlévy, konírnou a skladem nářadí. Dvůr z protější strany lemuje kolářská dílna a na ní už
neexistující přístavek pro chov drůbeže a drobného zvířectva. Dvůr uzavírala stodola.
Uprostřed dvora je hnojiště. Vchod nebo spíše vjezd tvoří dřevěná vrata, zavěšená na dvou
zděných sloupech. Usedlost po úmrtí Antonína Kurky je neobydlená a chátrá.
Památkou na dávný kamenolom, který poskytoval kámen na stavby a dlažbu usedlostí
v Janovicích, byla tak zvaná „Skála“ na parcele 595/2 pod dnešní příjezdovou komunikací
z Janovic ke kravínu, která byla postupně zavezena místním odpadem.
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Tak zvaný „Dolík“, dnes už zatravněný, připomínal místo naleziště písku, rovněž kdysi
využívaný jako zdroj stavebního materiálu v Janovicích. Místo se nalézá pod zahradou pana
Martiníka „Jaroše“ na parc. č. 727.
Infrastruktura:
Osada Janovice se rozkládá podél obecní cesty, která je spojnicí mezi okresní komunikací
Klimkovice – Olbramice a silnicí Olbramice – Josefovice. Obecní cesta od zastávky „U
rybníčku“ až ke kapličce měří necelé 2 km. Byla to neudržovaná úvozová cesta, která byla
v padesátých letech zpevněna. Rekonstrukce se dočkala až po roce 1962. Část od Klimkovic
dostala asfaltový koberec, část od vesnice k silnici Olbramice – Josefovice měla živičnou
vozovku. Těžkou mechanizací, kterou JZD používalo, byla brzy zdevastována a po roce 1980
byla provedena její generální oprava.
Katastrem osady Janovice vede dálkové elektrické vedení Ostrava – Přerov na železných
stožárech. Okresní rozvod, který byl původně na dřevěných sloupech, byl převeden na sloupy
betonové v osmdesátých letech. Síť vedoucí od Hýlova se za osadou Janovice rozdělila na
větev k Josefovicím a druhou větev na Olbramice. Místní síť má transformátor u vjezdu do
osady u domu p. Kuchaře. Vedení v osadě mělo 5 světelných bodů veřejného osvětlení a
obsluhu zajišťoval p. Petr Martiník. Po integraci Olbramic ke Klimkovicím byla síť veřejného
osvětlení prodloužena z osady Janovice až k zastávce „U rybníčku“. Osada byla
elektrifikována s Josefovicemi roku 1931.
Plynovod:
S prosazováním ekologie dochází ke změnám ve vytápění. Od výměníkové stanice
v Josefovicích vede katastrem osady Janovice plynové potrubí k Olbramicím a je značeno
žlutě. Osada se však přípojky nedočkala.
Zásobování:
V osadě Janovicích byla v době první republiky hospoda. Patřila k usedlosti p. Teichmanna.
Za války zanikla, hostinskému zrušili živnost. V 50 letech po vzniku JZD stavení převzalo, ze
sálu zřídilo odchovnu dobytka a do obytné části naváželo krmení. Po dostavbě kravína se
odchovna zrušila a všechno bylo zbouráno.
Po vzniku JZD byly polnosti provedenou HTÚP zceleny. Přídomní hospodářství družstevníků
mělo tak zvané „zákumenky“. Ty byly vytýčeny podél cesty za osadou ke kapličce. Předtím
byly za osadou polní cesty. Jedna vedla od kříže směrem k Lagnovu, další vedla za usedlostí
Haasovou podél Pavlíkova lesíka. Třetí směřovala za výměnkem Petra Martiníka
k Josefovicím.
Pan Fritsch byl vedoucím sedláků v Olbramicích. Vydával potvrzení o práci, brigádách – i
učitelé museli přes prázdniny pracovat na brigádách v zemědělství nebo ve fabrikách, jinak
nedostávali plat.
Petr Martiník měl za stodolou a výměnkem švestkový sad.
Nákupy si obyvatelé zajišťovali vesměs v městě Klimkovicích. V letech 1975 – 1988
zajížděla do osady Janovice pojízdná prodejna „Jednoty“. Nástupem privatizace se o tuto
službu pokoušel pan Sirotek, který privatizoval prodejnu Pramen na Hýlově, ale neuspěl. Tím
se osada vrátila do situace před rokem 1975 a obyvatelé si nákupy obstarávají zase ve městě.

***************************************************************************
Jiné zájmové kulturní spolky nebo soubory v obci nemáme.
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13. TĚLOVÝCHOVA A SPORT
Letos proběhlo Mistrovství světa v Oberstdorfu, na kterém získala Kateřina Neumannová
zlato v běhu na 10 km volnou technikou a Jakub Janda si na středním můstku skočil pro
stříbro a na velkém pro bronz
Na Mistrovství světa biatlonistů vyhrál Dostál zlato.

13. TĚLOVÝCHOVA A SPORT
- Činnost TJ Sokol
Činnost fotbalového oddílu TJ Sokol Olbramice byla v ročníku 2005-2006 zaměřena
především na účast družstva mužů v mistrovské soutěži. Po jednoletém působení v nejnižší
IV. třídě v ročníku 2004-2005 a následném postupu se družstvo mužů opět vrátilo do III. třídy
okresní soutěže. Dobrý chod fotbalového oddílu zajišťovala skupinka funkcionářů ve složení
– Rybárik Štefan, Rybárik Pavel, Drozd Anton, Hampl Zdeněk, Svoboda František.
Kromě mistrovských utkání odehráli fotbalisté v přípravném letním a zimním období okolo
deseti přípravných přátelských zápasů. Kádr hráčů pro sezonu 2005-2006 byl následující:
Anlaufa Roman, Beneš Lukáš, Bílek Petr, Borski Lukáš, Čadan Miroslav, Drozd Anton,
Eltner Luboš, Kovařík Lukáš, Motyčka Igor, Nevrlý Marek, Pačka Jan, Rehovič Kamil,
Rybárik Jiří, Skotnica Michal, Šorf Daniel, Zbořil Petr.
Celkem bylo odehráno 22 mistrovských utkání s vyrovnanou bilancí 9 výher, 9 porážek, a 4
remízy. V konečné tabulce to znamenalo umístění na dobrém 5. místě.
Střelecky se v olbramickém týmu nejvíce prosadili: Igor Motyčka – 9 golů, Jiří Rybárik – 8
golů, Anton Drozd – 6 golů, Lukáš Borski – 5 golů.
Konečná tabulka III. třídy muži – 2005 – 2006.
Pořadí Název
Počet
Vyhrané Remíza Prohrané
Skore
oddílu
zápasů zápasy
zápasy
Dal
1.
Nový Jičín 22
18
3
1
80 :
2.
Stachovice 22
15
1
6
73 :
3.
Lubina
22
14
3
5
51 :
4.
Jistebník
22
10
2
10
64 :
5.
Olbramice 22
9
4
9
40 :
6.
Bravinné
22
7
7
8
44 :
7.
Hladké
22
8
4
10
34 :
Životice
8.
Straník
22
8
3
11
37 :
9.
Skotnice
22
7
5
10
42 :
10.
Nová
22
5
6
11
27 :
Horka
11.
Vražné
22
5
3
14
35 :
12.
Heřmanice 22
4
3
15
27 :
„A“

Dostal
26
48
34
50
53
39
52

Počet
bodů
57
46
45
32
31
28
28

41
51
40

27
26
21

56
64

28
15

Postupující a sestupující mužstva Nový Jičín, Stachovice a Heřmanice „A“ nahradila v další
sezoně mužstva Sedlnice, Spálov a Bartošovice.
37

14. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCÁLNÍ PÉČE
*) V rámci obce k žádné změně, která by se týkala zdravotnictví, nedošlo.

14. ZDRAVOTNICTVÍ
* - Podrobněji k některým událostem z republiky i ze světa
Krajský úřad MSK 19.5.2005 zveřejnil výsledky hospodaření svých devíti nemocnic, kterých
je zřizovatelem. Převzal je s obrovskými dluhy k 1.1.2003 po bývalých okresních úřadech.
Mezi ně patří i nemocnice v Bílovci a v Novém Jičíně. Zatímco v N. Jičíně se za dva roky
hospodaření dostalo z minusových do plusových ukazatelů, nemocnice v Bílovci hospodařila
ještě na konci roku 2004 se ztrátou 2,13 mil. korun, i když se hospodářský výsledek zlepšil
téměř o 7,5 mil. korun.
Zastupitelstvo kraje také schválilo 28.4.2005 převod současných příspěvkových nemocnic na
akciové.
- z dějin klonování
1973 – Britský vědec doktor Martin Evans a jeho tým z univerzity Cambridge izolovali
kmenové buňky myši.
1978 – Narodilo se první dítě z vajíčka oplodněného mimo dělohu.
1981 – Doktorka Gail Martin poprvé ve své vědecké práci použila výraz kmenové buňky,
který se pak rozšířil ve vědeckém světě. Je to buňka, která nemá vlastní „specializaci“ a může
se stále znovu obnovovat. Také z ní může vzniknout buňka, která má v těle jasnou funkci.
Může tedy pomoci tam, kde se původních buněk nedostává.
1995 – První embryonální kmenové buňky získali američtí vědci ze státu Wisconsin z opic
makaků.
1996 – Narodil se první klonovaný savec – ovce Dolly, předcházelo tomu 277 neúspěšných
pokusů.
2001 – Vědci v americkém státě Massachusetts vytvořili lidské embryo z DNA. Dospělo do
velikosti 6 buněk.
2003 – byla založena Britská banka kmenových buněk.
2004 – Jihokorejští vědci naklonovali 30 lidských embryí a nechali je dorůst do stadia
blastocystů, z nichž pak získali klonové buňky. (Blastocyst je 5-7 denní lidské embryo.)
Zákony:
Velká Británie: Je první zemí, která v lednu 2001 legalizovala klonování lidských embryí pro
získání kmenových buněk. Podmínkou je, že blastocysty musí být zničeny dřív, než dospějí
do věku 14 dní. Klonování lidí je v Británii nezákonné.
Itálie: Italské zákony zakazují jakékoli pokusy a použití lidských embryí. Tedy nejen výzkum
a použití embryonálních kmenových buněk, ale nejnověji i všechny formy asistované
reprodukce.
Francie: Výzkum lidských embryí je zakázán, ale povoluje se výzkum embryí získaných
z potratů.
Německo: Vytváření embryí k získávání kmenových buněk je zákonem zakázáno. pro
výzkum jsou však povoleny dovozy embryonálních buněk z jiných zemí. Jsou přísně
kontrolovány.
USA: Klonování lidí je v rámci USA nezákonné. Přístup k vytváření embryonálních
kmenových buněk pro účely výzkumu se však liší podle jednotlivých států.
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Švédsko: Zákonem povolen je výzkum na embyích, která se nevytvářejí v laboratořích, ale
zbývají z potratů.
Naše zákony upravují zcela přesně použití embryonálních buněk. V současné době dochází
k výzkumu na použití vlastních kmenových buněk kostní dřeně jednotlivce. Tento zákrok má
za sebou asi 20 pacientů (hlavně vozíčkářů po poranění míchy) v Ústavu experimentální
medicíny v Praze, který vede prof. Eva Syková. Nedá se však dnes ještě prokazatelně dokázat,
zda ke zlepšení došlo po aplikaci kmenových buněk nebo zda se poškozená mícha sama
vzpamatovala.

15. NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT
Rok 2005 začal tříkrálovou sbírkou a peníze, které se v obou obcích mezi věřícími vybraly,
budou použity pro nutné potřeby kostela a na další opravy.
Doba postní byla spojena nejen s přípravou na velikonoční vzkříšení, ale umírání Svatého
otce Jana Pavla II. sjednotilo věřící z celého světa k modlitbě. Se smutkem i nadějí sledovali
jeho zápas s postupující nemocí. Papež, který se choval jako opravdový laskavý otec ke všem
lidem na této planetě, zemřel 2.4.2005 v nočních hodinách. Když se na konci pohřebního
obřadu 8.4. na prosté rakvi snad větrem zavřel otevřený evangeliář, který byl její jedinou
ozdobou, jako by se teprve tehdy definitivně zavřely dveře za jeho životem, který znamenal
pro mnohé ne nějakou zářící hvězdu někde daleko na obloze, ale spíš podanou ruku přes
všechny církve a náboženství, chyby minulosti a nešvary přítomnosti, ke každému jednotlivci.
(Narodil se 18.5.1920 ve Wadovicích jak Karel Wojtyla, v čele katolické církve stál od roku
1978, jako 264. papež. Za svůj pontifikát navštívil 129 zemí po celém světě. Naši zemi
navštívil 3x. Usiloval o smíření mezi různými náboženstvími – hlavně muslimy a křesťany,
jako první papež vůbec vstoupil 2001 do mešity. Omluvil se všem, za nesprávné činy církve
v minulosti. Pohřeb v přímém přenosu sledovaly stovky milionů lidí po celém světě. Tělesné
ostatky jsou uloženy v kryptě vatikánské baziliky sv. Petra.)
Dny smutku vystřídalo čekání, ale již za pár dní bílý kouř nad Sixtinskou kaplí zvěstoval, že
máme papeže. 19.4. se německý kardinál, světově uznávaný teolog Josef Ratzinger, stal
novým papežem Benediktem XVI. Kardinálové z celého světa, kteří pocházejí z nejrůznějších
národů, se byli schopni bez volební kampaně, ale v tichu a modlitbě domluvit na jednom
člověku a svěřit mu vedení katolické církve.
(první Němec po 482 letech, 8. v historii, narodil se 16.4.1927 v německém městě Marktl am
Inn. Po studiích působil jako profesor dogmatiky a teologie. Jan Pavel II. si jej pozval 1981
jako svého poradce).
V průběhu měsíce května probíhaly pravidelně májové pobožnosti. Novou tradicí se stalo, že
se sloužily střídavě nejen u kaple sv. Matouše ve Zbyslavicích, ale také u kapličky Panny
Marie na hranicích mezi Olbramicemi a Zbyslavicemi a nově také v kapličce Božího těla v
Olbramicích pod hasičárnou. Tato kaplička velmi trpí plísní a vlhkem, ale pro slavení mše
svaté ji ženy vždy připravily tak, že to vůbec nebylo vidět. O kapličku Panny Marie se dlouho
a obětavě stará jediná žena a to paní Alena Sopková. Bylo zvláštní, když se zbožné texty i
zpěv rozléhaly nejméně po půl vsi a ještě po skončení pobožnosti si všichni přítomní někdy
delší jindy kratší chvilku vesele povídali.
Na slavnost Božího těla 29. května proběhl veliký průvod. Ve velkém horku se vydali farníci
po Olbramicích, aby se u čtyřech oltářů klaněli Pánu. Průvod se od kostela ubíral nejdříve ke
krásně vyzdobené kapličce P. Marie na hranicích Zbyslavic, pak po ulici Dlouhé ke krásně
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připravené kapličce pod hasičárnou, pak byl oltář vkusně upraven na okraji zahrady pana
Emila Lubojackého a poslední zastávka byla před farou, kterou od té doby zdobí socha P.
Marie Lurdské a o. Pawel kolem ní pečlivě vytváří malou zahrádku s květinami. Je to ta
nejkrásnější ozdoba, kterou jsme si před farou dokázali představit. Bohužel sochu nějaký
vandal dne 20.10. shodil z podstavce tak, až se rozbila. Již je ale koupena nová, aby s novým
jarem vítala i vyprovázela příchozí.
Od 11.-15.7. 2005 se uskutečnil tábor pro děti z našich farností (myšleno Olbramic, Lubojat,
Tísku, Těškovic i Slatiny) v Lubině u Příbora na zdejší dobře zařízené a vybavené faře.
Mluva, celý průběh tábora, hry i tematické celky byly ve znamení šlechty. Nejenže si děti na
šlechtu hrály, také třeba navštívily blízký hrad Hukvaldy. Všech zúčastněných i s vedoucími
skupin a podskupin bylo víc jak 70, takže fara praskala ve švech a ti statečnější spali i na
farské zahradě. Vytvořili bezvadnou partu, a od všech zúčastněných bylo na průběh tábora
slyšet jen slova chvály a zůstaly na něj fajn vzpomínky.
XX. světového dne mládeže 16.-21.8. v Kolíně nad Rýnem se zúčastnili i někteří mladí
z našich farností, kteří v pozvánce papeže Jana Pavla II. byli vyzváni vyjít a hledat tu Boží
tvář. Setkali se tu také se Svatým otce Benediktem XVI. Celá česká skupina ostravskoopavské diecéze byla ubytována v německých rodinách erfurtské diecéze.
Dopisy z Ukrajiny
Během prázdnin přišel také dopis z Ukrajiny od Otce Petera Krenického, se kterým se mnozí
z nás setkali osobně v létě na besedě v Tísku:
Vážení přátelé, dobrodinci, spolupracovníci …
Posíláme Vám mnoho pozdravů z Tjačivského rajónu! Chtěl bych být tímto způsobem
v kontaktu s Vámi a informovat Vás alespoň částečně o životě a pracích v našem kraji. Chci
Vám s radostí sdělit, že od května je v plném provozu domov pokojného stáří v Usť Čorné.
Naší „mládeži“ – 10 klientům se vede dobře a ještě jsme nikoho neodpravili na věčnost.
Vidíme, jak je to požehnané dílo, zájem o místo v našem domově je veliký, takže v budoucnu
počítáme s jeho rozšířením. Ale prozatím problémy jsou jako vždy ve financích, protože za
další budovu tzv. nového klubu, což je zřícenina, od nás chtějí 10 tisíc USD. Je to pro naše
podmínky moc veliká suma, doufáme, že se to podaří.
V květnu byly posvěceny dva další kostelíky – v Tjačivce sv. Jiří a na Runi, dřevěný,
zasvěcený Narození P. Marie. Také po Letnicích byla v okresním městečku Tjačiv po velkých
těžkostech zbudována dřevěná kaple Panny Marie a v Bilovarcích byl posvěcen interiér
nového kostelíka. Jsou to pro nás přímo zázraky. Kostelíky jsou živé účastí věřících na
modlitbách. Modlíme se za Vás, drazí přátelé, kteří se s námi dělíte o finance a pomoc.
Konec školního roku jsme oslavili společným zájezdem pro 520 dětí z našeho děkanátu do
sousední Ivanovo-Frankivské oblasti. Byla to přímo bomba a spousta nádherných zážitků, i
když 4 autobusy na místo pro svůj špatný technický stav vůbec nedorazily. Ale to patřilo
k výletu. U nás to není tragédie. Bylo celkem 9 velkých a 8 malých autobusů. Také 28.6.
probíhal v Užhorodě Eucharistický kongres, mohlo se ho z našeho okresu zúčastnit cca 1000
lidí, především seniorů a rodin z našich farností. A to i díky Vám jsme mohli opět zaplatit 25
autobusů. Když 2 autobusy pro svůj špatný technický stav opět nedojely, nebyla to pro nás
tragédie.
A samozřejmě i u nás jsou prázdniny, a to o 1 měsíc delší. Díky manželům Čichoňovým
z Kozmic na Hlučínsku a partě vzácných lidí kolem nich proběhl v Usť Čorné letní tábor pro
45 dětí a teď, v průběhu července, probíhá ještě 6 příměstských táborů, každý pro cca 50 dětí.
Pravda, většina našich dětí ještě tráví prázdniny jako pasáčci krav, pomáhají sušit sena a
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zapojují se do všech letních prací doma. Hodně starších žáků již chodí s rodiči na brigády po
ukrajinských statcích.
Se školou – lyceem – pokračujeme velmi opatrně, protože je ještě hodně lidí, kteří by chtěli
lehce přijít k penězům. Vypadá to nadějně, i když v září se ještě otvírat nebude. V tomto roce
začala působit pečovatelská služba v rodinách v dalších 4 vesnicích – Lopuchivu, Hanyči,
Neresnici, Dobrjanském.
Na závěr Vám všem chci říci, že stále čerpáme největší sílu z nočních modliteb. Alespoň
jednou týdně máme „sanitární noc“ a po takové noci jsme opět vyzbrojeni novou silou,
optimismem, pokojem i odvahou nespouštět ruce v beznaději a žít dál pro jiné, pro trpící.
Modlíme se také za Vás, ať to s námi vydržíte a společně ať máme radost ze všeho dobra.
Žehná Vám otec Petr Krenický, Ukrajina
- adopce na dálku
Tak jako jiné farnosti i my posíláme peníze na Adopci na dálku na Ukrajinu do oblasti otce
Krenického. Adopce už probíhá dva roky a moc nás potěšil dopis, který nám náš Miroslav
poslal už vloni. Na jeho přeložení jsme si sice trochu počkali, (uměl to až otec Pawel), ale
tady je:
Drazí přátelé z Česka.
Tímto dopisem chci poděkovat Vašemu společenství za ten finanční vklad podle vašich
možností, který investujete do mého života. Vzhledem k sociálně-ekonomickému stavu
Ukrajiny je Vaše činnost pro nás opravdu darem Božím, díky kterému se můžeme učit, získat
vzdělání a pomoci našemu státu ve vývoji.
Jmenuji se Miroslav Rjabinčák. Momentálně jsem studentem 4 ročníku Užhorodské
řeckokatolické Bohoslovecké akademie. V mém životě to bylo tak, že i když jsem byl
muzikantem, Pán Bůh mne povolal k sobě do služby a tak teď se učím v semináři na
internátním oddělení. Před tím jsem ukončil Základní školu ve vesnici Nižní Vorota
v Zakarpatské oblasti. Potom jsem nastoupil do Užhorodského státního hudebního učiliště,
které má jméno R. Zadora, do třídy chromatická harmonika, kterou jsem ukončil výborně.
V té době jsem se rozhodl zasvětit pro potřeby naší řeckokatolické církve. Bez jakékoli
sponzorské podpory jsme spolu s kolegy hudebníky organizovali náboženské koncerty pro
mládež, zúčastňovali jsme se misií církve o současné evangelizaci. Později, když jsem viděl
jak pracují kněží v chudých horských oblastech, odjel jsem pomáhat místnímu faráři otci
Petru Krenickému a už pak od něho jsem nastoupil do semináře. Mám ještě bratra Oleksije,
který je stejně jako já hudebníkem a je „ďákem“ (asi jáhen) řeckokatolické církve ve vsi Nižní
Vorota, odkud pocházíme. Rodiče mám důchodce, kteří mne vždy podporují a pomáhají
sloužit Pánu i lidem.
Ve svém životě jsem se často přesvědčil z vlastní zkušenosti, jak Všemohoucí Bůh udělal
nemožné věci možnými a i za to, co dostávám od Vás, tu pomoc, vděčím také jemu.
Spojuji se s vámi v modlitbách, ať Hospodin požehná vaše stezky, posiluje vás ve tvoření
dobra bez hranic, zvětšuje lásku, podle toho se pozná, že jste Kristovi žáci.
Je-li to možné, rád bych se s vámi seznámil a dopisoval přes internet. Miroslav Rjabinčák.
Tradiční Bartolomějská slavnost se konala 20. a 21 srpna na farské zahradě. Začala v sobotu
20.8. od 11 hodin společenským setkáním hendikepovaných přátel z Polska a z Hrabyně
s farníky na faře. Ve 13.30 vyšel slavnostní průvod s kapelou od Obecního úřadu ke kostelu a
ve 14.hodin byla zahájena slavná mše svatá, kterou celebroval otec Josef Doubrava ze
Svatého Kopečku od Olomouce. Básník a filozof. Mše sv. se účastnili i další kněží. Od 15
hodin už se na farské zahradě slavilo, povídalo, hrálo i tancovalo až do pozdního večera. U
fary se také prodávaly knihy z Karmelitánského nakladatelství. Mezi nimi i knihy o. J.
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Doubravy. Nedělní krmášovou slavnost celebroval o. Miloslav Pilch, bývalý dlouholetý
duchovní správce z Klimkovic.
Poutní zájezd do Hrabyně odjel z naší farnosti ve čtvrtek 8.9.2005 na svátek Narození Panny
Marie. Nádherný obraz hrabyňské Madony nám ještě dlouho zářil v srdcích a přinášel pokoj a
požehnání.
Od 1. října se součástí naší farní skupiny stává obec Bravantice. Kdysi mateřská farnost pro
Olbramice se stává naší nejbližší sestrou v Kristu. Snad se bravantským pod duchovním
vedením otce Pavla zahřejí ve věčně studeném, i když krásném kostele, dušičky účinky
svátostí mše svaté, které tu léta slavili pouze jednou za 14 dní (vyjma pěti měsíců roku 2003,
kdy bravantský kostel sloužil jako farní i pro nás místo KD ve Zbyslavicích.).
První říjnovou sobotu přesně 1.10. se zase společně (první pouť byla v květnu) vydali farníci
ze spojených farností na pouť do Koclířova u Svitav, jež je centrem fatimského apoštolátu u
nás. Po dopolední mši svaté a společném obědě v klášterní zahradě byly na programu 2
přednášky, a to Terezie z Lisieux a misie nebo Seznámení s Českomoravskou Fatimou
v Koclířově. Koclířov je místem duchovní obnovy a nabízí v celém průběhu roku mnoho
programů.
15. října nastala mnoho desetiletí očekávaná slavnost: olbramická farnost slavila svátost
biřmování, ke které přistoupilo celkem 19 mladých lidí, 13 z Olbramic a 6 z Lubojat, kteří se
po celý rok řádně připravovali, splnili všechny náležitosti, které církev pro přijetí svátosti
biřmování určuje a věřím, že byli k jejímu přijetí dostatečně připraveni.
Svátost biřmování se ve zdejším kostele podle biřmovací knihy konala naposledy velmi dávno
a to 12.5.1933. Předtím pak 7.4.1902. V jiných letech byli zdejší farníci biřmováni v Bílovci,
v Klimkovicích, ve Svinově a naposledy ve Slatině. Svátost biřmování udělil Msre František
Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský.
Slavnost doprovázel kostelní sbor a mši svatou celebrovali i další kněží, např. P. J. Tkáč,
děkan bílovecký, P. R. Sýkora, P. J. Sedláček, P. P. Rak, P. Pawel Kukiola. Po slavnosti
následoval společný oběd biřmovanců, jejich rodičů a kmotrů společně s kněžími v kulturním
domě.
Každý první pátek objíždí o. Pawel naše drahé starší nebo nemocné farníky, hlavně ze
Zbyslavic, a přináší jim domů Pána Ježíše ve svátosti oltářní, příp. pomazání nemocných.
Velkým pomocníkem v této práci je mu p. A. Sopková, která návštěvy domlouvá a také s ním
nemocné objíždí.
Před ukončením roku a narozením Pána Ježíše probíhala novéna. Snad všechny přítomné
posílila a přispěla k lepšímu a duchovnějšímu prožití nejkrásnějších svátků v roce.
STATISTIKA
2 křty, 20 biřmovanců, z farnosti 14, (1 jinde), sv. přijímání za rok: 4.360, žádná svatba,
pomazání nemocných: 67 (z toho individuálně 32 osob), pohřby do země: 5, nedělních mší
svatých: 102, (z toho v neděli ve farním kostele: 51), mší pro děti bylo 12. Obvyklá návštěva
v kostele v neděli asi 90 osob, 1 společenství dospělých. Náboženství po jedné skupině
v každé škole celkem se 17 dětmi a scházelo se 1 společenství mládeže.
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Co se týče prací letošního roku, velkou pochvalu zaslouží hlavně pan Jaroslav Vlach, který
převážně sám, pouze někdy mu pomáhal p. F. Vaněk nebo p. A. Fritsch, nanášel trpělivě a po
částech venkovní sanační omítku tak, aby byla funkční, vzhledem ke křivým chodníkům
rovná a co nejpěknější. Přispěla na ně dotací obec Olbramice. Obec Zbyslavice zase přispěla
na pořízení nových dveří. Dále byla zásluhou bratří Budzelových vyměněna okna ve věži
kostela, která darovali.

Další události:
* V procesu s 2 vrahy třebenického faráře Ladislava Kubíčka bylo zjištěno, že byl asi hodinu
zvláště brutálně ubíjen – 2 útočníci jej zkopali, pak do něj mlátili tupým předmětem, bodali
nožem a nakonec jej umírajícího polili hořlavinou a zapálili. Farář nekřičel, aby chránil starou
paní, která spala na faře, aby ji také nenapadli. Z trezoru si odnesli 40 tisíc a 620 eur, od
soudu Rudolf Šamko (26 let) 17 let a jeho patnáctiletý komplic 8,5 roku. Marie Svatošová,
která znala zavražděného kněze, sepsala ze vzpomínek mnoha lidí knihu, která je svědectvím
o životě tohoto kněze – Až k prolití krve.
* V pondělí 16.8. byl zabit při večerní modlitbě v chrámu Smíření ve francouzské
vesničce Taizé bratr Roger Sch“utz, zakladatel ekumenické komunity. Zemřel po útoku
nožem mladé rumunské ženy na místě, kde s mnoha dalšími třikrát denně vyznával Bohu
lásku, kde se modlili za jednotu křesťanů a mír na celém světě. Učil, jak zůstávat v tichu
modlitby, abychom mohli lépe zažívat Boží i lidskou blízkost, lásku i bolest. Život jako dar a
Boha jako lásku nad všechnu lásku. Modlitba bratra Rogera: Duchu svatý, otevři v nás brány
důvěry a prostoty srdce, abychom se ti dokázali zcela odevzdat.
* Občanské sdružení Hnutí Pro život stále pořádá modlitby i pochody pro život, aby se
nekonalo tolik potratů. Zároveň letos také zahájilo petiční akci, která má zabránit dalšímu
porušování lidských práv v oblasti pokusů na lidských embryích a úvahám o legalizaci
chemického potratového prostředku RU 486, který znamená přenesení psychické zátěže
umělého potratu z lékaře na ženu.
* Izraelští archeologové koncem roku 2004 údajně našli místo prvního Ježíšova zázraku. Při
vykopávkách Kfar Kana v Galileji narazili na zbytky starověké vesnice Kána, kde Ježíš podle
evangelia sv. Jana proměnil vodu ve víno. Našli zde zeď vysokou jeden a půl metru, rituální
židovskou koupel mikve a předměty tehdejší domácnosti. Osídlení zde trvalo asi 700 let; ve 2.
století našeho letopočtu pak bylo bydlištěm rodiny židovského kněze, která přišla z Judska a
zachovávala zde tradici rituálního umývání ze zničeného jeruzalémského chrámu.

16. VEŘEJNÝ POŘÁDEK
Výkon přenesené působnosti na úseku přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému
soužití a majetku za nás na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy vykonává Městský úřad
Klimkovice. V tomto roce bylo s občany Olbramic projednáváno celkem 8 přestupků.
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- Vyhodnocení nápadu trestné činnosti ve letech 2004-2005
ve služebním obvodě OO PČR Bílovec

2004
Klimkovice
Vřesina
Olbramice
Zbyslavice
Celkem

TČ
64
24
11
3
102

2005
PŘ
131
30
13
1
175

TČ
74
19
4
4
101

PŘ
151
48
27
5
231

V roce 2005 bylo složení trestné činnosti v obci Olbramice následující:
- ve dvou případech šlo o vloupání do motorového vozidla, v jednom případě pokus
vloupání do novostavby
- v jednom případě se jednalo o maření výkonu úředního rozhodnutí
Ve srovnání s celým regionem služebního obvodu OO PČR Bílovec tvořila trestná
činnost v Olbramicích v roce 2005 pouhá 1,2% celkového nápadu.

2004
Celkem
Bílovecko

TČ
323
221

2005
PŘ
849
674

TČ
324
223

PŘ
1047
816

17. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Velké neštěstí způsobil Jiří Šmiták z Brna v Chile. Způsobil zde několikadenní požár, který
zničil asi 14 tisíc ha, z toho asi 3 tisíce chráněných lesů. Na zvládnutí živlu se podílelo asi 5
tisíc lidí, i tamní poslanci ale kritizovali pomalou reakci záchranářů a nedostatečnou ochranu
parku. Jiří Šmiták si velkou část roku vydělává jako auditor, aby jeho zbytek mohl strávit na
cestách po celém světě, spí pod stany i pod širákem, nikdy neporušil žádné nařízení. Podle
jeho slov startoval vařič a plameny při startování díky silnému větru přeskočily na trávu.
Snažil se je udupat, vylil na ně všechnu vodu, co měl, ale oheň nabíral na síle. Snažil se
přivolat pomoc a kontaktovat správu národního parku, což se podařilo asi za 10 minut. Asi za
2 hodiny jej odvezli na správu parku, mezitím se tam všichni, včetně hasičů, dívali, jak pěkně
to hoří, přes noc jej zadrželi, zaplatil pokutu 200 dolarů a mohl odjet. Nechal tam vše, co
mohl, bylo to 1100 dolarů a snažil se omluvit. Všichni to chápali jako nehodu, která se může
stát každému. Mezi chilskou a českou vládou došlo k dohodě o pomoci, ale nepoznačila jsem
si, v jaké výši a způsobu.
* - Spory mezi myslivci
Od roku 2003 je veden spor mezi Honebním společenstvem Mezihoří a Honebním
společenstvem Olbramice-Zbyslavice. Původní myslivecké sdružení – Honební společenstvo
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Polančice – Zbyslavice, se totiž na své valné hromadě 30.7.2002 rozdělilo s tím, že vlastníci
pozemků vlevo od hlavní komunikace směrem na Zbyslavice budou ve společenstvu
Olbramice - Zbyslavice, vlastníci pozemků na opačné straně komunikace budou patřit do
Mezihoří neboli společenstva Zbyslavice – Čavisov. Zákon 449/2001 Sb. o myslivosti totiž
ukládal každému mysliveckému sdružení získat souhlas vlastníka pozemku k provozování
honitby. Zatímco honitba Mezihoří byla uznána bez problémů, spory o uznání honitby
Olbramice se táhnou dosud. V průběhu řízení se zpochybňovala platnost podpisů, přihlášek
jednotlivých členů, platnost valné hromady apod., byla podávána odvolání až nakonec byl
podána žádost o rozklad ministerstvo zemědělství. V září letošního roku bylo rozhodnutím
ministra zemědělství potvrzen nárok na zřízení této honitby a věc vrácena k vyřízení na
Magistrát města Ostravy, odbor ŽP.

18. POČASÍ
leden

0
2
1
2
3
2
2
3
4
4
2
-2
-2
-1
-1
-2
-4
-2
-4
-3
-2
-3
-2
-4
-6
-8
-9
-11
-7
-4
-4
průměr -1,8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
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únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

-2
-5
-5
-4
-6
-8
-12
-14
-8
-5
-2
-2
0
2
-5
-2
-2
-1
-3
-2
-3
-2
-2
-4
-3
-2
-8
-11
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-8
-8
-5
-4
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-5
-4
-4
-11
-4
0
0
2
-2
0
2
6
0
-2
-2
0
2
6
8
9
6
4
1
0
0
-0,9
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6
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8
4
3
4
5
6
8
8
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12
8
5
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4
8
8
4
4
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6
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0,3
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Počasí je měřeno ve výšce 5 m nad zemí na vrstevnici 330 m nad mořem, každý den ráno
v 7.00 hodin, letního i zimního času. Prázdné kolonky jsou údaje, které sice byly měřeny, ale
z nejrůznějších důvodů nezapsány.

Pro srovnání údaje z Hydrometeorologické stanice v Ostravě-Porubě
měsíc
I.
II.
III. IV. V.
VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Půměr 35,1 53,1 18,5 39,3 77,6 85,7 179,8 95,2 94,3 6,6 55 97,1 celkem
837,3
srážek
10 3,4 -0,4 Průměr
Průměr 0,4 -3,1 1,6 10,1 14,4 17,2 19,6 17,2 15
8,8 °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
Počasí je měřeno ve výšce 5 m nad zemí na vrstevnici 330 m nad mořem, každý den ráno
v 7.00 hodin, letního i zimního času.
11.1. – silný vítr, který vane s přestávkami až do pondělí 16.1. a také přivál první sníh. Toho
připadlo 23.1. a ke konci měsíce znovu fučelo. 14. -17.3 se začaly zvedat denní teploty na 56°C, taje, 18.3. bylo odpoledne už 12°C. Velká mlha se objevila v neděli 27.3, odpoledne bylo
pěkné jarní počasí. 9.4. – silný déšť. 2.5. byl v Čechách první tropický den, u nás bylo
odpoledne 23°C. 9.5. k večeru se přihrnula silná bouře s kroupami až 1 cm velikými. Po
zmrzlých se velmi ochladilo až mi zmrzla rajčata, v pondělí 23.5 bylo velmi krásně,
odpoledne až 24°C. Pak začalo pršet a velmi silná bouře přišla v pondělí 30.5. Bouře
pokračovaly i v prvním červnovém týdnu, kdy přesto bylo velmi horko, další týden deštivo.
17.6. v 11.30 hodin silná průtrž až tekl hnědý potok přes cestu. V sobotu 16.7. v 13. hodin
prosvištěla Olbramicemi vichřice. v pátek 29.7. bylo odpoledne až 32°C. Další dny také
pěkné teploty kolem 25°C. Od 3.8. znovu začaly silné deště, které trvaly s přestávkami přes
celý srpen. Září bylo celkem pěkné a teplé a tyto pěkné dny trvaly až do 16.10., kdy se
ochladilo. první sněžení přišlo 16.11. večer a od toho dne zůstává trvalá sněhová pokrývka,
akorát se trochu měnilo množství. Kolem vánoc nastala mírná obleva, ale sněhu bylo pořád
dost. Ke konci roku znovu silné větry, proto se tvořily závěje a byly problémy s dopravou.
Počasí z novin:
V Praze padl 8. ledna teplotní rekord, ve 14 hodin v Klementinu naměřili 13,7 stupně Celsia.
Dosavadní maximum 11,4 bylo z roku 1998. Na jihu Čech dosahovala teplota až 16 stupňů.
Konec ledna byl plný sněhu a silničáři nestačili odklíze sněhovou záplavu. Vedro na konci
letošního července lámalo rekordy. Byly to nejteplejší dny za 230 let. Silné bouře z horka za
sebou nechávaly škody. Například 11. července u Kurikovic na Klatovsku zabil blesk 10 krav.
Lijáky doslova bičovaly ulice, silnice se měnily v řeky.
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19. ZAJÍMAVOSTI
Sonda Huygens odkryla 14. ledna tvář Saturnova měsíce Titanu, připomínající dávnou
minulost naší planety. Misa trvá již 8 let a sonda přinela první vědecké údaje, na jejichž
vyhodnocení ještě musíme počkat. Titan se nachází 1,28 miliardy kilometrů od Země.
Raketoplán Discavery na druhý pokus odstartoval z Mysu Canaveral na svou dvanáctidenní
kosmickou misi 29.července poprvé od havárie raketoplánu Columbia v roce 2003. Velitelkou
letu byla Eileen Collinsová a se sedmičlennou posádkou dovezla zásoby na mezinárodní
vesmírnou stanici ISS.
NASA zastavila všechny lety raketoplánů poté, co při úterním startu Discovery odpadly od
vnější nádrže proužky izolační pěny, do té doby, dokud se nevyřeší opakující se problém
s odpadáváním úlomků, který v roce 2003 zničil Columbii se sedmi astronauty, v roce 1986
Challenger. Raketoplány jsou složité – skládají se z více než 2,5 milionů částí, 370 km
kabelů, 27 000 izolačních destiček, zastaralé, drahé a tudíž nebezpečné, a i když NASA
vlastní ještě Atlantis a Endeavour, a každý z nich měl letět 100krát, byl to nyní teprve celkem
stočtrnáctý let.

Předložený text schválen letopiseckou komisí dne ……………………...

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

………………………………….
Milena Kochaníčková, člen

-
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…………………………………
Irena Vlachová, člen

přílohy: kopie článků z novin o událostech v Olbramicích

a)
b)
c)
d)

výstava 20.9. – metropolitní muzeum New York – České umění ve 14. a 15. století.
Jáchym Topol – Kloktat dehet – kniha o roce 1968
Národní knihovna – Pařížská aukce fragmentu Dalimilovy kroniky – podrobněji níže
ukončem zkušební provoz – rozbíhá se digitální vysílání televize

Dvakrát Miss
A) první ročník nové soutěže krásy Česká Miss se uskutečnil 26. února 2005 v Top
Hotelu Praha. Moderátorem večera byl 17-letý Vojta Kotek. Prezidentka soutěže a
bývalá Miss ČSFR Michaela Maláčová obstála v konkurenční soutěži s Miroslavem
Zapletalem. První Českou Miss se stala Kateřina Smejkalová.
B) 6.4., Grandhotel Pupp, Karlovy Vary. O vítězkách rozhodovali televizní diváci, Miss
ČR se stala Lucie Králová, která o rok dříve ze soutěže odešla kvůli tragické smrti
svého snoubence.
Český lev, 5.3., Palác Lucerna, Praha: Nejlepší film: Horem pádem režiséra Jana Hřebejka,
který dostal cenu i za nejlepší režii a scénář Petra Jarchovského a ženský herecký výkon
v podání Emílie Vášáryové. Mužský herecký výkon byl Jaša Kultiasov v Králi zlodějů.
Divácky nejúspěšnější film: Snowboarďáci
Cena za dlouholetý umělecký přínos českému filmu: Stella Zázvorková
Anděl 2004, 19.3., ČEZ Arena Ostrava:
skupina roku: Tata Bojs
zpěvačka roku Aneta Langerová + objev roku
zpěvák roku Dan Bárta
síň slávy in memoriam Zuzana Navarová
Český slavík – vítězství Anety Langerové nad Lucií Bílou a Karel Gott se stal slavíkem po
jedenatřicáté, skupinou roku Chinaski.
Ceny Thalie – 27.3., Národní divadlo, Praha:
činohra: Vanda Hybnerová, Boris Rossner
opera: Katarina Jorda Kramolišová, Peter Straka
balet: Zuzana Susová, Michal Štípa
muzikál, opereta: Daniela Šinkorová, Dušan Vitázek
herec do 33 let: Filip Čapka
celoživotní mistrovství: Antonie Hegerlíková
TýTý, 2.4. Top Hotel Praha
absolutní vítěz: Seriál Pojišťovna štěstí
seriál roku: Pojišťovna štěstí (Nova)
pořad roku: Jsou hvězdy, které nehasnou (ČT)
herečka: Ivana Chýlková
herec: Miroslav Donutil
zpěvačka: Aneta Langerová
zpěvák: Karel Gott
moderátor – zábavných pořadů: Vladimír Hron (ČT)
- zpravodajských pořadů: Pavel Zuna (Nova)
- publicistických pořadů: Marek Eben (ČT)
- sportovní komentátor: Robert Záruba (ČT)
objev roku: Vojtěch Kotek
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laureát televizní Dvorany slávy: režisér Antonín Moskalyk
Cena za literaturu Magnesia Litera byla udělena Janu Novákovi za knihu Zatím dobrý, která
mapuje osudy bratrů Mašínů. Ty část veřejnosti považuje za hrdiny, část však rovněž za
vrahy.
40. MFF Karlovy Vary – 1.-9.7 2005 navštívil např. i Robert Redford, Sharon Stone.
Madeleine Albright se procházela s bývalým prezidentským párem – manželi Havlovými.
2. ročník ankety Česko hledá Superstar vyhrál Rom Vlastík Horváth, skladník proslulý
svojí skromností a dobrotou. Pokud by kdy byli Čechové obviňováni z rasismu, jasná výhra
tento předsudek odmítla. Druhý finalista Petr Bende byli s Vlastíkem přáteli a také jimi
zůstali. Zášť a závist jako by v tomto případě neexistovaly.
VyVolení – Big Brother
Televize Prima začala vysílat reality show Vyvolení. Život 15 soutěžících, uzavřených 24
hodin denně v luxusní vile pod dohledem desítek kamer, které bez přestání snímaly veškerý
život ve vile, přilákal k obrazovkám tisíce diváků. Lidé, kteří byli vybráni formou televizní
soutěže v přímém přenosu, se stali známými po celé republice, včetně svých radostí, starostí,
nálad i sexuální orientace. Výhercem se stal homosexuál Vladko, který tak získal ceny
v hodnotě 11 milionů korun (vilu, auto, dovolenou, elektrotechnické spotřebiče, roční rentu,
apod). Ostatní soutěžící dostali proplacen pobyt ve vile. Prima dostala 20.11. vyhazov z vily a
musela se přestěhovat na Slovensko, kde probíhala slovenská soutěž. Za svůj úspěch vděčí
tato šou i skvělému moderování Terezy Pergnerové
O 14 dní později začala televize Nova vysílat podobnou show – Big Brother, která však byla
daleko méně sledovaná a předvedla se opíjením a sexem, který se tam bez zábran objevoval.
Obě televize dostaly několik pokut za narušování mravní výchovy, obě projekt dokončily.
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