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2. ÚDAJE O KRONICE A KRONIKÁŘI 
 
Kronika roku 2006 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 z let 1994-2002. Údaje o zřízení letopisecké komise jsou uvedeny v přehledu výborů a komisí 
obce. 
 
 
3. INFORMACE O VESNICI 
 
V roce 2006 nedošlo k žádné významnější změně ve vzhledu obce, podrobnější popis je pak 
uveden v kapitole 11. – Výstavba. 
 
 
4. UDÁLOSTI – přehled zpráv z domova i ze světa 
 
leden: 

- izraelského premiéra Ariela Šarona postihla na počátku ledna mozková mrtvice, na 
jejíž následky zemřel. Patřil k zakladatelům židovského státu, byl vojákem a 
politikem. Nejdříve odmítal mírové dohody s arabskými státy a Palestinci. Jako 
premiér prosadil odchod židovských osadníků z Gazy, ale i stavbu plotu mezi 
západním břehem Jordánu, který obývají Palestinci, a Izraelem. 

- Stovky lidí 12.1. k smrti ušlapal dav muslimských věřících při obřadu kamenování 
satana v Saúdské Arábii v údolí Miná poblíž Mekky. Při zmatku v roce 1990 jich bylo 
dokonce 1426. K pouti Hadždž letos přišly dva miliony věřících z celého světa. 

- 19. leden se stal nejčernějším dnem slovenské armády a letectva. U obce Hejce na 
severovýchodě Maďarska, kousek od Košic, se zřítilo armádní letadlo, v němž se 
z půlroční mise v Kosovu vraceli slovenští vojáci. Zahynulo 42 lidí, havárii zázrakem 
přežil nadporučík Martin Farka, který ještě stačil mobilem zavolat pomoc. Trosky 
letadla byly rozházeny v okruhu několika kilometrů. 

- Britské aerolinky hledají 33 tisíc pasažérů; jsou to lidé, kteří mohli na palubě jejich 
boeingů přijít do styku s radioaktivitou. V letadlech ji naměřili kriminalisté, kteří 
vyšetřují smrt Alexandra Litviněnka. Zběh z ruské špionáže zemřel v Londýně loni v 
listopadu po otravě radioaktivním poloniem. 

- 25.1. byl nájemným vrahem zastřelen podnikatel, miliardář František Mrázek 
z Českého Brodu, muž, o kterého se dlouhodobě zajímá policie v souvislosti s jeho 
podezřelou obchodní činností. Policie jej podezírala z mnoha závažných trestných 
činů včetně objednání vraždy, ale nikdy mu nic neprokázala. 

únor: 
- Na německý ostrav Rujána je zakázán vstup, může sem pouze armáda, která sbírá 

mrtvoly uhynulých ptáků. Z 3300 jich 107 mělo nebezpečný vir ptačí chřipky. 
- uhynulé labutě se sbíraly ale i na Slovensku, Slovinsku, Maďarsku a Dánsku. 
- 3.2. – Senát odmítl zbavit imunity starostku ostravského obvodu Mariánské Hory a 

Hulváky Lianu Janáčkovou, když ji policie podezírala ze zneužití pravomoci 
veřejného činitele, když prý před 8 lety neoprávněně vyplatila pět milionů odstupné 
zástupci firmy provozující hulvácké koupaliště. 

- od 9.2. bylo po Praze také zahájeno digitální vysílání na Ostravsku (a v Brně) pro 
přenos z České televize, televize Nova, Českého rozhlasu a Frekvence 1. Signál nyní 
pokrývá asi 40% domácností, ale neznamená to, že by společnost Radiokomunikace, 
která je má na starosti, přerušila běžné analogové vysílání. Plně se na digitální 
vysílání přejde do roku 2012. 
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- 24.2. – demonstrace lékařů v Praze proti tzv. úhradové vyhlášce, která omezuje 
dostupnost a poskytování zdravotní péče (byla upravena k 1. dubnu). 

březen: 
- Jeden Brit a 2 Kanaďané přežili únos v Íráku. Z rukou povstalců je 23.3. vysvobodili 

britští a američtí vojáci. Téměř 250 cizinců již v Íráku unesly skupiny muslimských 
vzbouřenců. Mezi rukojmími se ocitly také čeští novináři Michal Kubal, Petr Klíma a 
Vít Pohanka. Celkem bylo zavražděno 55 unesených. 

- 31.3. – klesla voda, záplavy nikde nezpůsobily větší škody, třetí povodňový stupeň 
byl vyhlášen jen v Ostravě-Svinově a v Bartošovicích. 

květen: 
- 26. května představilo 5 zájemců soutěžících o lukrativní pozemky v centru města 

Ostravy své návrhy řešení Karoliny. Od představy zelené plochy se spoustou vody, 
před 90-ti metrovou prosklenou věž, rekreačně kulturní areál spojující Vítkovice a 
Komenského sady až po nákupní centrum, kanceláře a bytovou výstavbu včetně 
univerzitního kampusu. Vyhlášení developerské soutěže předcházelo obvinění 
hlavního architekta města Ostravy Jaroslava Sedleckého z padělání a pozměňování 
veřejné listiny, které se týkají provedení změn ploch určených k veřejné zeleni na 
plochy určené k výstavbě. 

červen: 
- 7.6. jednoho z nejkrutějších zabijáků Abú Músu Zarkávího zabily americké střely v 

Íráku. Byl to světový terorista číslo 3 – krvelačný princ Al Káidy. Jeho skupina 
zabíjela kdekoho - Šíity, Kurdy, Američany, Brity. Chtěl vyhnat z Íráku jinověrce i 
bezvěrce a vytvořit islámský stát v čele s vyznavači tvrdého islámu a práva šaría. 

- 8.6. skončila rekonstrukce nádraží v Ostravě-Svinově, která začala v srpnu  2004 a 
stála 508 milionů korun. Z toho 229 milionů spolykala rekonstrukce staniční budovy, 
její přístavby v podobě skleněné odbavovací haly a přilehlých prostor s autobusovým 
nádražím a vodotrysky. 

červenec: 
- Kuchař Pepa a železničář Karel z Havířova jsou gayové a také úpně první 

homosexuální pár, který si v České republice řekli na radnici v Ostravě 1.7. oficiálně 
své ano po nabytí platnosti zákona o registrovaném partnerství, kterému – na 
stránkách novin - předcházela bouřlivá celonárodní diskuse. 

- Novým polským premiérem byl 10.7. svým bratrem prezidentem Lechem 
Kaczynskim jmenován předseda vládnoucí strany Právo a spravedlnost Jaroslav 
Kaczynski. 

srpen: 
- 25.8. - Gynekologicko-porodnické oddělení Městské nemocnice Ostrava čelí 

obvinění, že provádělo nezákonné a nechtěné sterilizace romských žen, které prý 
souhlas se sterilizací podepisovaly pod vlivem tlumících prostředků, příp. při porodu. 
Sterilizace se prováděly v době minimálně jednoho dne po porodu do 6 týdnů, (dnes 
až po 6 týdnech, jinak je to technicky nemožné, v případě císařského řezu musí dát 
souhlas před operací). Problém je, že to dotyčné ženy napadly hromadně až po 10 
letech a že zpětně tvrdí, že neví, co vlastně podepsaly. Proč? 

- začala se projednávat možnost umístění americké protiraketové základny u nás. Lidé 
se většinou vyjadřovali proti ní, žádali referendum, později se politikové domlouvali, 
že by základna stála v Polsku, u nás radar, ale i toto řešení valná většina národa 
odmítá. 

září: 
- 1.9.2006 - do nečekaných potíží se dostala Tatra Kopřivnice kvůli škrtům ve státním 

rozpočtu. Nákup více než 500 středně těžkých nákladních vozů pro českou armádu za 
6,8 miliardy korun se zřejmě letos neuskuteční. Měly by být koupeny do roku 2014. 
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říjen: 
- od října klesla cena plynu v průměru o 5,2%, cena elektřiny naopak dále vzrostla a od 

příštího roku se zvedne zase o 16,9%. 
listopad: 

- V návrhu státního rozpočtu pro příští rok historicky poprvé objevila částka 
překračující hranici 1 bilionu korun. Příjmy se však očekávají ve výši 949,5 miliardy 
korun. Deficit tedy bude mít výši 91,3 miliardy korun. 

prosinec: 
- 10.12. se začala stavět automobilka Hyundaie v Nošovicích. První auta by se měla 

vyrábět v říjnu 2008. To bude dokončena první etapa, kdy má v továrně pracovat 
zhruba 2800 lidí. Automobilka by pak měla být definitivně hotová na počátku roku 
2011. To by v ní mělo pracovat 3514 lidí, kteří vyrobí zhruba třista tisíc automobilů 
ročně. 

- Prezident Václav Klaus 28.12. podepsal zákon o státním dluhopisném programu, 
který umožní vládě vydat dluhopisy ve výši 133 miliard korun. Peníze jsou určeny na 
úhradu jistiny státního dluhu, kterou musí ČR splatit do roku 2008. 

- O pořádné vzrušení se ve čtvrtek 28.12. postaral 32-letý opilý pasažér na lince 
Aeroflot Moskva – Ženeva. Nejdříve se popral, pak vyhrožoval poškozením letadla, 
vykřikoval, že má bombu a požadoval změnu směru letu do Káhiry. Letoun nouzově 
přistál v Ruzyni, když předtím pilot informoval, že se jedná o únos a byla aktivována 
i česká letecká obrana a do vzduchu vyletěly 2 Grippeny. Rusa ještě v letadle 
zpacifikovala posádka spolu s ostatními pasažéry. 

 
 
5. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT OBCE  
A) – Jednání zastupitelstva 
 
Rok 2006 – investiční záměry obce: 
- hospoda – oprava sociálního zařízení, nátěr oken 
- silnice – terénní úpravy – rozšíření autobusového zálivu, vybudování nové autobusové 
zastávky, napojení kanalizace, ulice Zahumení – rekonstrukce kanalizace směrem od pozemku 
Svobodových až po hlavní cestu, v celé délce ulice Zahumení nový asfaltový povrch, dopravní 
značení – nové dopravní značky  v celé obci 
- projektová činnost – projekt na rekonstrukci ZŠ – nová střecha, zateplení, výměna oken, nové 
osvětlení, rekonstrukce stropů, projekt na rekonstrukci kanalizace a vybudování nové větve 
kanalizace, projekt na zřízení nového hřbitova včetně kanalizace 
- budova KD – nátěr oken v celé budově 
- kaplička – celková rekonstrukce 
- hřbitov – oprava chodníků – zámková dlažba 
- požární ochrana – oprava agregátu 
 
 

* 22. zasedání ZO dne 13.3.2006  
-    s c h v a l u j e 
– I. úpravu rozpočtu a to navýšení o částku =1.525.500,--Kč v příjmech i ve výdajích; 
– smlouvy s organizacemi o dotacích, a to pro Římskokatolickou farnost Olbramice ve výši 
=50.000,--Kč, pro TJ Sokol Olbramice ve výši =10.000,--Kč, pro Sdružení Slunečnice 
Olbramice =10.000,--Kč; 
– původní systém odvozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu v kontejnerech 2x ročně, 
zamítlo  možnost odvozu odpadu ze sběrného dvora; 
– navýšení nájmu v místním pohostinství na 5.000,--Kč/měsíc a to od dubna 2006;                

– odměny zastupitelům obce dle předloženého návrhu na základě nařízení vlády č.50/2006; 
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-    od k l á d á     
– přestavbu v budově kulturního domu, změny budou  dořešeny po vyjádření statika. 
– určení poplatku za napojení na kanalizaci pro nové stavebníky, cena bude určena až po 
předložení výpočtu a porovnání výše poplatku u okolních obcí; 
-    u k l á d á     
– kontrolnímu výboru bezodkladně prošetřit stav lípy na hranici pozemku mezi 
Teichmannovými, Piškulovými a obcí, která svým stavem ohrožuje bezpečnost lidí i majetku; 
– p. starostce písemně urgovat nedostatečnou čistotu silnice u výjezdu ze staveniště dálnice D 7, 
stavby 4707 a žádat opravu poškozených částí  komunikace u rybníka a u hospody; 
– p. starostce požádat Policii ČR o snížení rychlosti v úseku u školy a zároveň zavedení kontroly 
měření rychlosti v obci na hlavní silnici;  
-   s o u h l a s í 
– se změnou pojišťovny z Kooperativy, pojišťovna, a.s. na Generali pojišťovna a.s. 
-   b e r e    n a    v ě d o m í 
– kontrolu usnesení minulého zasedání včetně předložených zpráv o provedených úkolech;  
– čerpání rozpočtu za 1. – 2. měsíc roku 2006; 
–  organizační řád obce – vnitřní předpis č. 1/2006; 
–  informace k územnímu plánu; 
–  možnost změny smlouvy s firmou OZO Ostrava pro starší manžele žijící osamoceně; 
–  možnosti náhradní výsadby kolem fotbalového hřiště; 
–  informaci ohledně sekačky zakoupené TJ Sokol;  
–  připomínky uvedené v diskusi. 
 
* 23. zasedání ZO dne 15.5.2006  
-    s c h v a l u j e 
– II. úpravu rozpočtu a to navýšení o částku =147.378,--Kč v příjmech i ve výdajích; 
– devíti-členné zastupitelstvo obce na příští volební období 2006 - 2010; 
– A) prodej pozemku parc. č. 1016/2 ost. plocha, ostatní komunikace o výměře 236 m2  v k.ú. 
Olbramice panu Jaromíru Weissovi, Olbramice, v ceně =30,--Kč/m2; návrh na vklad i vyměření 
platí kupující;  
- B) prodej pozemků parc. č. ZE původ PK 929 o výměře 575 m2  a ZE původ PK 921 o výměře 
2662 m2, vše k.ú. Olbramice panu Janu Budzelovi, v ceně =10,--Kč/m2; vyměření bude 
provedeno v rámci KPÚ, návrh na vklad platí kupující; 
– proplacení ošetření památné lípy v průběhu měsíce června 2006 s rizikem, že dotace 
z Programu péče o krajinu může být přidělena až v měsíci září;                
-    p o t v r z u j e     
– po dohodě navýšení nájmu pohostinství na 5.000,--Kč/měsíc od měsíce května 2006.  
-    u k l á d á     
– p. Ješkové do příštího zasedání ZO zpracovat zprávu k rozšíření knihovny a novému archívu; 
– p. Ješkové do příštího zasedání ZO zpracovat možnosti příspěvku za napojení na obecní 
kanalizaci pro nové stavebníky;  
-   b e r e    n a    v ě d o m í 
– kontrolu usnesení minulého zasedání včetně předložených zpráv o provedených úkolech;  
               a) lípa u Machalových byla zhodnocena kontrolním výborem a byl na ni zpracován 
odborný posudek Ing. Vlastimilem Tomanem, který doporučil její pokácení. Lípa proto byla 
skácena. 
               b) čistota silnice byla urgována, v současné době došlo ke zlepšení, oprava 
poškozených částí  komunikace je průběžná dle možností SS MSK; 
               c) co se týče snížení rychlosti u školy, ZO nerozhodlo, zda by se řešilo veřejnoprávní 
smlouvou s Městskou Policií Ostrava-Poruba, když Policie ČR nemá dostatečné vybavení k této 
činnosti, nebo dopravním značením omezujícím rychlost na 30 km/hod nebo nástřikem 
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optických pásů. S umístěním zpomalovacích prahů Správa silnic MSK, středisko N. Jičín, 
nesouhlasí. (viz příloha zápisu). 
– čerpání rozpočtu za 1. – 4. měsíc roku 2006; 
–  zprávu o přípravě opravy místních komunikací a kanalizace; 
–  informace o možnostech opravy chodníku na hřbitově; 
–  informace o dalším vývinu situace u navážení zeminy na parcelu p. J. Buroňové, kde Skanska 
požádala na základě dohody o provedení hydrologického průzkumu; 
–  sdělení o přesazování lip kolem fotbalového hřiště; 
–  připomínky uvedené v diskusi, které byly během zasedání zodpovězeny. 
 
 

* 24. zasedání ZO dne 19.6.2006  
-    s c h v a l u j e 
– III. úpravu rozpočtu a to navýšení o částku =511.790,--Kč v příjmech i ve výdajích; 
– přijetí dotace z Moravskoslezského kraje v rámci programu „Podpora přípravy projektů 
v oblasti životního prostředí a zemědělství“ na realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti 
vytápění ZŠ s integrovanou výukou v obci Olbramice“ ve výši =252.790,--Kč; 
– návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje; 
– zpracování projektové dokumentace na snížení energetické náročnosti vytápění v ZŠ Ing. 
Šňupárkem – inženýrská činnost a projekce, včetně návrhu smlouvy o dílo; 
– přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy venkova – název 
akce „II. etapa – Rozšíření dřevěných prvků v Centru volného času“ ve výši =222.000,--Kč; 
– závěrečný účet obce Olbramice na rok 2005 s výhradami, na jejichž základě přijímá opatření    
k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, vyplývajících ze zprávy o výsledku přezkoumání                
hospodaření MSK.  
– hospodaření příspěvkové organizace obce Základní škola Olbramice. Hospodaření školy 
skončilo schodkem ve výši =-24.636,12 Kč, který bude dorovnán z příspěvku roku 2006;                

– dokončení rekonstrukce kuchyně v Základní škole dle zápisu z kontroly Krajské hygienické 
stanice tak, aby vše bylo v souladu s těmito požadavky; 
– nástřik dopravních zpomalovacích pásů v úseku před školou včetně zadání zpracování 
projektu; 
– návrh realizace náhradní výsadby za skácené dřeviny v rámci stavby dálnice D47 na podzim 
2006 u následujících čtyřech lokalit: Lokalita č. 9 – fotbalové hřiště, č. 10 – svah u obecního 
úřadu,  č. 12 – areál školy, č. 13 – rozšíření hřbitova; 
– záměr pronájmu obecní plochy – horní části plotu u zadní strany Centra volného času v ceně 
=5.000,--Kč za jeden rok na jedno plotové pole o velikosti 2,5 m x 1,4 m. 
– příspěvek SDH ve výši =1.000,--Kč na odměny poskytované v rámci pořádaného Poháru obce 
Olbramice;; 
-    p o v ě ř u j e     
 – paní Drahomíru Fojtovou, starostku obce k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
MSK na projekt „Snížení energetické náročnosti vytápění ZŠ s integrovanou výukou v obci 
Olbramice“.  
– pana Arnošta Fritsche stavebním dozorem nad prováděním prací v ZŠ; 
– komisi výstavby upřesněním zadání pro opravu komunikací; 
-    u k l á d á     
– p. Ješkové požádat o souhlas vlastníka sousedního pozemku k záměru pronájmu obecní plochy 
– plotu u Centra volného času – na reklamní účely; 
– p. Ješkové zjistit podmínky opravy chodníku na hřbitově u Magistrátu města Ostravy, protože 
se nachází v prostředí kulturní památky;  
-   o d k l á d á     
– výměnu oken v místním pohostinství na podzim, kdy by měly být firmami nabídnuty slevy; 
– posouzení cenových nabídek na opravu místních komunikací po upřesnění zadání komisí 
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výstavby; 
– konečné řešení knihovny a archívu. 
-   b e r e    n a    v ě d o m í 
– kontrolu usnesení minulého zasedání včetně předložených zpráv o provedených úkolech;  
                 a) knihovna a archív: zastupitelstvu byly předloženy materiály týkající se knihovny, 
kde by bylo spojení s vedlejší místností možné. Navrhovaná místnost pro archív je nedostačující. 
ZO proto konečné řešení odložilo – viz výše. 
                 b) kanalizace: ze zjištěných údajů vyplývá, že máme-li platný územní plán, je to 
podmínka pro obec závazná. Není ovšem nikde stanoveno, do kdy má být síť vybudována. 
Poplatek za připojení na kanalizaci je vybírán zatím pouze v okolí Prahy v rozmezí několika 
desítek tisíc. Poplatek by musel být vybírán na základě OZV. Zastupitelé se k předložené zprávě 
nevyjádřili a nežádali další doplnění;  
– čerpání rozpočtu za 1. – 5. měsíc roku 2006; 
–  závěrečný účet Sdružení obcí Bílovecka za rok 2005, jehož součástí  je zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Bílovecka za rok 2005, kterou provedl  Krajský úřad 
MSK na základě písemné žádosti v souladu s § 39 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. se závěrem, že 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky; 
–  zprávu o provedeném přezkoumání hospodaření obce Olbramice za rok 2005, kterou provedl 
Krajský úřad MSK na základě písemné žádosti se závěrem, že byly zjištěny chyby a nedostatky; 
– informaci o chystaném mykologickém průzkumu krovu střechy ZŠ; 
–  zprávu o zřízení suchého WC v areálu hřbitova v Olbramicích a sdělení o chystané opravě 
chodníku  na hřbitově;  
–  informace o chystané výměně zvonové stolice a kozlice v kostele sv. Bartoloměje; 
–  připomínky uvedené v diskusi, které byly během zasedání zodpovězeny, jež se týkaly: 
                  a) sečení trávy  
                  b) terénní úpravy u paní Buroňové 
                  c) koupě chladícího zařízení na pivo 
 
 

* 25. zasedání ZO dne 31.7.2006  
-  s c h v a l u j e 
– IV. úpravu rozpočtu, která byla provedena pouze v rámci položkové úpravy, celková výše 
v příjmech i ve výdajích je nula;  
– opravu místních komunikací, kterou provede firma STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 
5; 
– stavebním dozorem pro opravu místních komunikací a přeložky kanalizace pana Ing. Lad. 
Procházku; 
– výzvu zájemcům pro provedení přeložky kanalizace dle předloženého zadání; 
– seznam firem, které budou vyzvány k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu pro 
provedení stavby  „Přeložka kanalizace v obci Olbramice“, ulice Zahumení; 
– v souladu s ust. § 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;   
– koupi míchačky;                
-  o d k l á d á     
– zadání projektu k záměru rozšíření hřbitova na konec roku 2006;  
– rozhodnutí o opravě oken v KD do příštího zasedání ZO; 
-  u k l á d á     
– p. Ješkové svolat schůzku občanů Kamence se stavební komisí ohledně autobusové zastávky; 
-  b e r e    n a    v ě d o m í 
– kontrolu usnesení minulého zasedání včetně předložených zpráv o provedených úkolech;  
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                 a) nástřik dopravních zpomalovacích pásů před školou – majitelé pozemků 
sousedících s touto komunikací s tímto nástřikem souhlasí a berou na vědomí zvýšenou hlučnost, 
kromě jediného, který není přesvědčen o nutnosti této akce. Předběžná cena se pohybuje včetně 
projektu do 70 tisíc korun.  
                 b) pronájem obecního majetku – plot u Centra volného času – souhlas vlastníka 
sousední nemovitosti zatím slíben pouze ústně.  
                 c) oprava chodníku na hřbitově – souhlas MMO –ÚHA, odbor památkové péče vydán, 
ale chodník se bude po domluvě s panem farářem opravovat až po dokončení prací na kostele. 
                 d) mykologický průzkum krovu střechy ZŠ i zvonice kostela proveden, písemná 
zpráva ještě nedošla; 
– problém rušení klidu motorkáři – neprokázalo se, že by klid v lese u Hýlova rušili motorkáři z 
Olbramic; 
–  výměnu a opravu dopravních značek dle nových norem včetně připomínky pana Vaňka ke 
značce Zákaz vjezdu nákladních vozidel na horním konci ulice Dlouhé (za kostelem), která 
dosud není umístěna;  
–  připomínky uvedené v diskusi, které byly během zasedání zodpovězeny, jež se týkaly: 
                  a) informace o cirkuse, který zde vystupoval v červnu, 
                  b) podvodné jednání firmy nabízející opravu plynových hořáků, 
                  c) nových dveří do márnice. 
 
 

26. zasedání ZO dne 4.9.2006  
-  s c h v a l u j e 
– firmu MULTIP STAV spol.s.r.o., Palackého 1135/27, Nový Jičín jako zhotovitele díla pro 
zakázku malého rozsahu „Přeložka kanalizace Olbramice“;  
– smlouvu o dílo 841/PFXA/024/006/N6055 na opravu místních komunikací, kterou provede 
firma STRABAG a.s. včetně dodatku č. 1 týkající se nejnutnějších oprav kanalizace v obci. 
– harmonogram hlavních úkolů při provádění mimořádné inventarizace majetku ve vlastnictví 
obce; 
– smlouvu o uzavření budoucí smlouvy se Stanislavem Peterkem na odkup části parcely č. 
1053/1, která bude oddělena geometrickým plánem pro rozdělení pozemku. Cena byla stanovena 
na 50,--Kč/1m2; 
– záměr obce o darování pozemků v rámci projednaných komplexních pozemkových úprav na 
základě Dohody o změně hranice obcí uzavřenou s obcí Zbyslavice 21.12.2005 a s obcí Lubojaty 
14.12.2005. 
                 Jedná se o následující parcely: 
                 * parc. č. 1182 o výměře 1259 m2 ostatní plocha v k.ú. Zbyslavice 
                 * parc. č. 1183 o výměře 201 m2 ostatní plocha v k.ú. Zbyslavice  
                 - obci Zbyslavice  
                 * parc. č. 2036 o výměře 26 m2 trvalý travní porost v k.ú. Lubojaty 
                 - obci Lubojaty.                  
– prodloužení veřejnoprávní smlouvy pro výkon přenesené působnosti na úseku přestupků na 
dobu neurčitou za podmínek uvedených v původní smlouvě;   
-  p o v ě ř u j e    
– paní starostku D. Fojtovou k podpisu smluv o dílo projednaných na tomto i minulém zasedání 
ZO;  
-  u k l á d á     
– p. Ješkové písemně obeslat všechny občany upozorněním, že křoviny, které jsou v jejich 
vlastnictví, brání ve výhledu, překážejí pěším v chůzi a snižují bezpečnost provozu na místních 
komunikacích; 
– p. Ješkové zjistit, jaké jsou možnosti úpravy obecně závazné vyhlášky týkající se dodržování 
nočního a nedělního klidu; 
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– zastupitelům, aby hlásili porušování zákazu vjezdu motorových vozidel na Centrum volného 
času obecnímu úřadu, který bude uvedené osoby předvolávat jako ty, kteří poškozují obecní 
majetek;  
-  b e r e    n a    v ě d o m í 
– kontrolu usnesení minulého zasedání včetně předložených zpráv o provedených úkolech;  
a) stavební komise jednala s občany Kamence a pro jimi požadovanou zastávku bude 
vypracována studie s propočtem nákladů.                   
b) dokončení oprav v ZŠ a jejich vyúčtování, včetně žádosti o kolaudaci všech upravovaných                   
prostor v přízemí; 
–  informace o připravovaném Dni obce, který se koná 9.9.2006;                    
–  připomínky uvedené v diskusi, které byly během zasedání zodpovězeny, jež se týkaly: 
                  a) terénních úprav na pozemku p. Buroňové, 
                  b) náhradní výsadby za stromy pokácené při výstavbě dálnice, obnovu suchých 
porostů, 
                  c) filmu o Olbramicích, který zpracovával pan Sýkora 
                  d) zatrubnění ulice Josefovické – viz bod 108.2. 
 
 

* 27. zasedání ZO dne 16.10.2006  
-  s c h v a l u j e 
– V. úpravu rozpočtu a to navýšení v příjmech ve výši =215.600,--Kč a ve výdajích ve výši 
=393.400,-- Kč, financování třídy 8 =-177.800,--Kč;  
– po posouzení cenových nabídek na výměnu oken v místním pohostinství firmu RI OKNA a.s., 
Daniel  Šindel, Smetanovy sady 3, 741 01  Nový Jičín. 
– smlouvy pro převod následujících pozemků: 
                 A) darovací smlouvu mezi obcí Olbramice se sídlem Prostorná 132, Olbramice a obcí 
Bravantice se sídlem  Bravantice 223, ve které obec Bravantice daruje obci Olbramice pozemek 
parc. č. 1126 o výměře 4481 m2, druhu ostatní plocha, v k.ú. Olbramice; 
                 B) darovací smlouvu mezi obcí Olbramice se sídlem Prostorná 132, Olbramice  a obcí 
Zbyslavice, se sídlem  Zbyslavice 81, ve které obec Olbramice daruje obci Zbyslavice  pozemek 
parc č. 1182 o výměře 1259 m2 druhu ostatní plocha a parc č. 1183 o výměře 201 m2 druhu 
ostatní plocha v k.ú. Zbyslavice; 
                 C) darovací smlouvu mezi městem Bílovec se sídlem Slezské náměstí 1, Bílovec a 
obcí Olbramice se sídlem Prostorná 132, Olbramice, ve které obec Olbramice daruje městu  
Bílovec  pozemek parc. č. 2036 o výměře 26 m2  druhu trvalý travní porost v k.ú. Lubojaty; 
                 D) zmocnění  pro starostku obce k podepsání těchto smluv. 
– cenu ve výši =50,--Kč/m2 pro odkup parcel na ulici Zahumení v lokalitě „Ke skále“, které mají 
sloužit k rozšíření místní komunikace parc. č. 992/17 a 1095/1. Jedná se o pozemky 
následujících parcelních čísel: 992/30, 992/31, 992/32, 992/33, 992/34, 992/37, 992/38, 992/39. 
– smlouvy pro převod pozemků na ulici Zahumení v lokalitě „Ke skále“: 
                 A) kupní smlouvu mezi obcí Olbramice a prodávající Římskokatolickou farností 
Olbramice, se sídlem na ulici Hlavní č. 49, Olbramice; předmětem kupní smlouvy je převod 
pozemků parc. č. 992/32 o výměře 124 m2 a parc. č. 992/33 o výměře 22 m2 vše druhu orná půda 
v k.ú. Olbramice; 
                 B) kupní smlouvu mezi obcí Olbramice a prodávající paní Drahomilou Smolíkovou, 
trvale bytem Hlavní 128,  Olbramice; předmětem kupní smlouvy je převod pozemků parc. č. 
992/30 o výměře 113 m2 a parc. č. 992/31 o výměře 65 m2, vše druhu orná půda v k.ú. 
Olbramice; 
                 C) kupní smlouvu mezi obcí Olbramice a prodávajícím panem Lubomírem 
Pavlíčkem, trvale bytem  Z. Vavříka 1595/19, Ostrava-Jih-Bělský Les; předmětem kupní 
smlouvy je převod pozemku parc. č. 992/34 druhu orná půda o výměře 50 m2 v k.ú. Olbramice; 
                 D) kupní smlouvu mezi obcí Olbramice a prodávajícím panem Zdeňkem Pinkasem, 
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trvale bytem Šaljapinova  5149/10, Ostrava-Třebovice; předmětem kupní smlouvy je převod 
pozemku parc. č. 992/39 druhu orná půda o výměře 64 m2 v k.ú. Olbramice; 
                 E) kupní smlouvu mezi obcí Olbramice a prodávajícím panem Josefem Schaffrem, 
Vítězná 568/79, Drahovice, Karlovy Vary; předmětem kupní smlouvy je převod pozemků parc. 
č. 992/37 o výměře 7 m2 a parc. č. 992/38 o výměře 55 m2 vše druhu orná půda v k.ú. Olbramice; 
                 F) zmocnění pro starostu obce k podpisu těchto smluv. 
– záměr obce o prodeji a smlouvu obce Olbramice s panem Stanislavem Peterkem, Zahumení 88,                  
Olbramice, na odkup obecní parcely č. 1053/12, o výměře 118 m2, druhu ostatní plocha. Jako 
podmínku pro uzavření smlouvy stanovuje ZO proplacení nákladů ve výši =4.800,--Kč za 
vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku panem S. Peterkem. K podpisu smlouvy 
schvaluje zmocnění pro starostu obce. 
– smlouvu mezi obcí Olbramice a městem Havlíčkův Brod se sídlem Havlíčkovo nám. 57, o 
náhradě neinvestičních nákladů za základní vzdělání připadajících na žáky mající trvalý pobyt 
mimo území města Havlíčkova Brodu, kteří plní povinnou školní docházku ve školách, jejichž 
zřizovatelem je město Havlíčkův Brod. K podpisu smlouvy schvaluje zmocnění pro starostku 
obce. 
– přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2006 pro 
jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Olbramice, v celkové výši =1.100,--Kč.    
                - K podpisu smlouvy schvaluje zmocnění pro starostku obce. 
-  o d k l á d á    
– schválení věcného břemene pro ČEZ a to stavebního objektu „SO 420.12 – Venkovní vedení 
NN v km 140,550“ v rámci stavby dálnice D 4707, pro nedostatečné podklady k projednání;  
– proplacení nákladů dle soupisu prací firmě ELEKTROSPOLEČNOST B.D. Ostrava; p. 
Ješkové ukládá předat odborníkovi obcí zvolenému – panu J. Goldovi ze Studénky materiály 
k posouzení skutečných nákladů vzniklých při neohlášené výměně vedení VO v části Kamenec 
výše uvedenou firmou; 
-  u k l á d á     
– p. starostce dojednat schůzku s paní Buroňovou ohledně vykoupení části pozemku kolem 
komunikace parc. č. 1053/1, kde by měl být vytvořen příkop k odvedení protékající vody;  
-  b e r e    n a    v ě d o m í 
– kontrolu usnesení minulého zasedání včetně předložených zpráv o provedených úkolech;                  
* občané, jejichž křoviny kolem místní komunikace snižovaly bezpečnost silničního provozu, 
byli obesláni  a křoviny byly prořezány;      
* na otázku zda může obec v obecně závazné vyhlášce zakázat rušení nočního klidu a používání 
hlučných strojů a zařízení v neděli a státem uznaných svátcích odpověděl odbor dozoru a 
kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra, že taková ustanovení by se dostala do rozporu s § 10 
zákona o obcích, neboť by ukládala povinnosti bez zákonného zmocnění a s § 35 zákona o 
obcích, který stanoví obsah i meze samostatné působnosti obcí a vylučuje možnost řešit obecně 
závaznou vyhláškou problematiku státní správy a záležitosti, které jsou upraveny občanským 
zákoníkem (celé znění odpovědi je přílohou zápisu tohoto usnesení); 
– čerpání rozpočtu k 30.9.2006   
–  přehled čerpaných dotací za období od listopadu 2002 do října 2006;   
–  probíhající natírání oken v kulturním domě:               
–  připomínky uvedené v diskusi, které byly během zasedání zodpovězeny, jež se týkaly: 
                  a) opravy místních komunikací, 
                  b) návštěvy Německa, 
                  c) obnovení značek vyměření pozemku u pana J. Nováka, 
                  d) připomínky občanů na snížení rychlosti přejezdu přes obec na 40 km/hod, 
                  e) stékání vody z pole po hlavní komunikaci v horní části obce, 
                   f) připomínky ke zprávě z činnosti ZO. 
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1. ustavující zasedání ZO dne 6.11.2006 
1/1 - osvědčuje 
1.1 – od 27.10.2006 nastoupení do funkce členky zastupitelstva obce Olbramice pro paní Márii 
Bílkovou  
2/1 - schvaluje 
2.1 – program dnešního jednání 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva obce   
2.2 – jednací řád tohoto zasedání 
2.3 – volební řád pro volbu starosty a místostarostů 
3/1 - volí 
3.1 - předsedou volební komise pro volbu starosty a místostarosty p. Pavla Hurníka 
3.2 – členy volební komise pro volbu starosty a místostarosty – p. Marii Bílkovou 
                                                                                                   - p. Lumíra Martiníka 
3.3 – předsedou návrhové komise p. Františka Vaňka 
3.4 – členy návrhové komise – p. Drahomíru Fojtovou 
                                               - p. Arnošta Fritsche 
4/1 - určuje 
4.1 – ověřovateli zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce  
– p. Jaromíra Horsinku 
- p. Věru Schubertovou 
5/1 - volí 
5.1 – p. Ing. Ladislava Bártu do funkce starosty 
5.2 – p. Ing. Jaromíra Horsinku do funkce 1. místostarosty 
5.3 – p. Lumíra Martiníka do funkce 2. místostarosty 
6/1 - určuje 
6.1 – že v době nepřítomnosti starosty jej místostarostové zastupují v tomto pořadí: 
1. místostarosta pan J. Horsinka, 2. místostarosta L. Martiník 
7/1 - zřizuje 
7.1 – výbor finanční 
7.2 – výbor kontrolní 
8/1 - volí 
8.1 - předsedou finančního výboru p. Drahomíru Fojtovou 
8.2 – předsedou kontrolního výboru p. Arnošta Fritsche 
 
 

* 2. zasedání ZO dne 19.12.2006  
-  s c h v a l u j e 
– A) za členy finančního výboru Ing. Pavla Hurníka a paní Věru Schubertovou 
   B) za členy kontrolního výboru paní Marii Bílkovou a pana Františka Vaňka 
– odměny členů zastupitelstva obce s platností od 7.11.2006 dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb.;  
– VI. úpravu rozpočtu a to snížení v příjmech i ve výdajích ve výši =316.547,--Kč;              
– rozpočet na rok 2007 jako vyrovnaný, ve výši v příjmech a ve výdajích =5.710.564,--Kč, 
přičemž financování třídy 8 ve výši =1.438.000,--Kč;  
– směrnici obce s názvem Kontrolní řád obce s účinností od 1.1.2007; 
– dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, dle § 20 odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, návrh zadání změny č. 1 Územního plánu obce 
Olbramice;  
-  r e v o k u j e   
– usnesení č. 108.1 z 26. zasedání ZO konaného dne 4.9.2006, kdy byla schválena firma 
MULTIP STAV s.r.o., Palackého 1135/27, Nový Jičín, jako zhotovitel díla pro zakázku malého 
rozsahu „Přeložka kanalizace Olbramice“  a tuto veřejnou zakázku ruší;   
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-  p r o d l u ž u j e     
– platnost původního pověření č. 65.1. z 15.7.2002 a pracovnici správních činností pověřuje 
zastoupením v uzavírání smluv o nájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti v Olbramicích.   
-  r u š í    
– A) Směrnici č. 4 – Kontrolní řád obce, která nabyla účinnosti 1.1.2004 a pozbývá účinnosti 
k 31.12.2006 
   B) Směrnici č. 3 – O zabezpečení zákona o finanční kontrole, která nabyla účinnosti 
k 1.1.2004, pozbývá účinnosti ihned; 
-  u k l á d á    
– zadat zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí na úpravu místní komunikace na ulici 
Zahumení v lokalitě Ke skále; 
– připravit a zpracovat na následující zasedání ZO postup a podmínky při budování inženýrských 
sítí pro nové stavebníky; 
-  o d k l á d á      
– rozhodnutí pro pana Jašu a spol., týkající se výstavby prodloužení kanalizace v lokalitě Ke 
skále na ulici Zahumení včetně způsobu zaplacení nákladů; 
– realizaci díla: Přeložka kanalizace obce Olbramice na ulici Zahumení 
-  b e r e    n a    v ě d o m í 
– kontrolu usnesení minulého zasedání;  
– čerpání rozpočtu k 30.11.2006   
–  důvodovou zprávu o veřejnoprávním projednání návrhu zadání změny č. 1 Územního plánu 
obce Olbramice s dotčenými orgány státní správy, ostatními orgány, orgány územního 
plánování, orgány územního plánování sousedních územních obvodů, právnickými a fyzickými 
osobami a občany a vyhodnocení všech stanovisek a podnětů, zpracované dle § 20 odst. 6 
zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;   
–  stanovisko Krajského úřadu odeslané Magistrátu města Ostravy dne 15.12.2006,  jako 
nadřízeného orgánu územního plánování k projednanému zadání změny č. 1 ÚP obce 
–  připomínky uvedené v diskusi, jež se týkaly: 
                  a)  neprovedení opravy akodrenu – Bylo konstatováno, že provádějící firma 
Kovomont Kyjovice na písemnou žádost o odstranění závad, která byla převzata p. Fojtovou dne 
8.11.2006 vůbec nereagovala, a proto bude písemně vyzvána firma Strabag jako generální 
dodavatel celé akce. 
 
 
5. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT OBCE  
B) – Hospodaření obce 
 

Schválený rozpočet na rok  2006  
  

 

Název paragrafu Název položky schválený v tis. K č 

Daňové p říjmy    

 Daň z příjmů ze záv. činnosti                     
750,00    

 Daň z příjmů fyzických osob                     
560,00    

 Daň z příjmu fyz.osob z kapit. výnosů                       
50,00    

 Daň z příjmů právnických osob                     
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850,00    

 Daň z přidané hodnoty                  1 
335,00    

 Správní poplatky                       
10,00    

 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa                         
2,00    

 Poplatek ze psů     
10,00    

 Poplatek za užívání veřejného prostranství                         
2,00    

 Ostatní poplatky a daně - EKO-KOM                       
35,00    

 Daň z nemovitostí                     
250,00    

 Celkem                   3 
854,00    

Přijaté dotace  Úřad práce                       
60,00    

 Dotace-soc.fond-jednotný příděl                       
15,00    

 Neinvestiční přijaté dotace ze SR                        
76,00    

 Celkem                      
151,00    

 Poplatky za knihy - půjčovné                         
0,50    

 Pronájem kulturního domu                       
20,00    

 Příjmy za popelnice- občané                     
250,00    

 Pronájem hospody                       
48,00    

 Příjmy z pronájmu pozemků        
18,00    

 Příjmy z pronájmu majetku - hřbitovní poplatky                         
5,00    

 Celkem                      
341,50    

 Příjmy z pronájmu movitých věcí - žebř,lavičky                         
0,50    

 Příjmy z množení tiskopisů                         
2,00    

 Příjmy z úroků                       
10,00    

 Celkem                        
12,50    

Celkem p říjmy                    4 
359,00    

Financování  třída 8 - rezerva z roku 2005                     
900,00    

Celkové příjmy  včetně financování                  5 
259,00    
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Výdaje   

Hospoda    

 Opravy a údržba- oprava sociálního zařízení, nátěr oken 

 Celkem                      
100,00    

Silnice    

 Výdaje na dopravní územní obslužnost                       
15,00   

 Oprava ul. Záhumení   

 Kanalizace - opravy akodrenu                       
20,00    

 Terénní úpravy - rozšíření cesty, zastávka, kanalizace                     
200,00    

 Kanalizace - projekt ul.Zahumení a nová větev kanalizace 

 Kanalizace - provedení celk.nákl. 1950tis.Kč                  1 534,00    

 Dopravní značení                       30,00    

 Zimní údržba cest                       20,00    

 Celkem                   1 919,00    

 Neinvestiční náklady na žáky jiným školám                        80,00    

Základní škola Projekt na rekonstrukci střechy                     330,00    

Knihovna Knihy a časopisy                         3,00    

 Nákup materiálu                         2,00    

 Celkem                          5,00    
Kul turní d ům  KD- osobní výdaje                       35,00    

 KD - odměny                         6,00    

 KD-sociální zabezpečení                       12,00    

 KD- sociální pojištění                         4,00    

 KD- spotřební materiál                         5,00    

 KD- voda                         2,00    

 KD- čistírna                       10,00    

 KD- el.energie                       20,00    

 KD- plyn                       10,00    

 KD - opravy - regály, nátěr oken                       26,00    
 Celkem                      130,00    

Kultura    

 Pohoštění občanům - jubilanti                         3,00    

 Věcné dary - jubilanti                         4,00    

 Klub důchodců                       10,00    

 Celkem                        17,00    

Kultura   

 Obnova kulturních památek - kaplička                       50,00    

 Veřejný rozhlas                          5,00    

 Poskytnuté neinv.prostředky rozhlasu- OSA                         1,50    

 Celkem                        56,50    
Tělovýchovná činnost  TJ- el.energie                         8,00    
 TJ- oprava chodníků                         5,00    
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 TJ- voda                         2,00    

 Celkem                        15,00    
Sportovní za řízení   
 Herní zařízení                     200,00    

 Celkem                      200,00    

Ostatní   

   

 Celkem                             -      
Veřejné osv ětlení  VO - odměny                         5,00    

 VO- el.energie                       80,00 

 VO- spotřební materiál                       20,00    

 Celkem                      105,00    
Pohřebnictví  Hřbitov- vývoz kontejneru                         5,00    
 Hřbitov - oprava chodníků, materiál                     100,00    

 Hřbitov - voda                         1,00    

 Hřbitov- projekt na zřízení nového hřbitova a kanalizace                     100,00    

 Celkem                      206,00    

Územní plán    

 Úprava územního plánu                       60,00    

 Celkem                        60,00    
Sběr a svoz odpadu    

 OZO - fakturace                     220,00    

 Celkem                      220,00    
Péče o vzhled obce  POVO - křovinořez                        20,00    

 POVO-odměny                       40,00    

 POVO- sociální pojištění                         6,00    

 PoVO- zdravotní pojištění                         3,00    

 POVO-pohonné hmoty                         5,00    

 POVO-spotřební materiál                         5,00    

 Celkem                        79,00    
Úřad práce  Nezaměstnaní s tělesným postižením                       60,00    
Požární ochrana    

 Odměna velitele                         1,20    

 Spotřební materiál                          1,00    

 El.energie                         3,80    

 Služby - technické kontroly vozidel                         5,00    

 Pohonné hmoty                         5,00    

 Opravy a udržování , oprava agrgátu                       39,00    

 Plyn                       10,00    

 Celkem                        65,00    
Zastupitelstvo  Služby telefon                         8,00    
 Odměny                     300,00    

 Cestovné                         5,00    

 Celkem                      313,00    
Činnost místní správy    
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 Mzdy zaměstnanců                     360,00    

 Tisk                       20,00    

 Hmotný majetek-tiskárná, skartovačka                       20,00    

 Spotřební materiál                       20,00    

 El.energie                       30,00    

 Plyn                       25,00    

 Zdravotní pojištění                       36,00    

 Sociální pojištění                       94,00    

 Služby telecom                       40,00    

 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem                         2,50    

 Služby pošt                         8,00    

 Služby peněžních ústavů - spořitelna, pojištění obce                       35,00    

 Služby - nové verze poč.programů                       20,00    

 Služby školení a vzdělání                       10,00   

 Udržovací práce program.vybavení                       20,00    

 Programové vybavení-DIGIS                       25,00    

 Cestovné                       10,00    

 Pohoštění, občerstvení                         2,00    

 Daně a poplatky - katastr                         2,00    

 Převody mezi vlastními účty - soc.fond                       15,00    

 Neinvestiční transfer - Správní řízení                         4,00    

 Celkem                      798,50    

Dotace  organizacím TJ Sokol                       10,00    

 OS Slunečnice                       10,00    

 Římskokatolická církev Olbramice - oprava kostela                       50,00    

 Mikroregion Bílovecko                       30,00    

   
 Základní škola 320,0 provoz + 40,0-AutoCont, 40,0-lavice 

 Celkem dotace                      
500,00    

 Celkem výdaje                   5 
259,00    

   

 
 

Návrh rozpočtu na 
rok  2007 

  

Název  OdPa/Položka Název položky návrh v  K č 

Daňové p říjmy     

     /1111 Daň z příjmů ze záv. činnosti         750 000,00    

     /1112 Daň z příjmů fyzických osob         400 000,00    

     /1113 Daň z příjmu fyz.osob z kapit. výnosů           50 000,00    

     /1121 Daň z příjmů právnických osob      1 000 000,00    

     /1334 Daň z přidané hodnoty      1 200 000,00    

     /1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa                500,00    
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     /1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu           20 000,00    

     /1341 Poplatek ze psů           10 000,00    

     /1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství             2 000,00    

     /1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací automat           20 000,00    

     /1361 Správní poplatky           15 000,00    

     /1511 Daň z nemovitostí         200 000,00    

  Celkem       3 667 500,00    
Příjaté dotace      /4134 Převody z rozpočtových účtů           15 000,00    
 /4111 Dotace ze SR           86 669,00    

     /4222 Neinvestiční přijaté dotace z MSK         126 395,00    

  Celkem          228 064,00    
Nedaňové příjmy 2140/2132 Pronájem hospody           60 000,00    

 3314/2111 Příjmy z poskytování služeb - knihovna                500,00    

 3392/2132 Pronájem kulturního domu           20 000,00    

 3632/2139,2111 Ostatní příjmy z pronájmu, služby  - pohřebnictví           10 000,00    

 3722/2111 Příjmy z poskytování služeb - popelnice         250 000,00    

 6171/2111 Příjmy z množení tiskopisů             1 500,00    

 6171/2131 Příjmy z pronájmu pozemků           18 000,00    

 6171/2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí - žebř,lavičky             2 000,00    

 6310/2141 Příjmy z úroků           15 000,00    

  Celkem          377 000,00    

Zůstatek r. 2006        1 438 000,00    

                  600,00    

Celkem p říjmy         5 710 564,00    

Výdaje    
Název od/parag OdPa/Položka Název položky Návrh v Kč 

Hospoda     

 2140/5171 Opravy a údržba- oprava sociálního zařízení, nátěr oken 

  Celkem za OdPa 21            50 000,00    
Silnice  Doprava, vodní hospodá řství   

 2212/5169,5021 Zimní údržba cest           30 000,00    

 2212/5171 Oprava a udržování      2 085 564,00    

 2212/5166 Projekt na opravu cesty ul.Zahumení           50 000,00    

 2212/….3639/5166 Výdaje na výkup pozemkůa a zaměření cest           50 000,00    

 2219/5166 Projektová dokumentace - chodník          100 000,00    

 2221/5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost           17 000,00    

 2321/5169 Kanalizace - inženýrská činnost           20 000,00    

  Celkem za OdPa 22 a 23       2 352 564,00    

Základní škola 3113/5321 Neinvestiční dotace obcím           80 000,00    

 3113/5321 Neinvestiční příspěvek příspěvké organizaci - 
ZŠ 

        400 000,00    

  Projektová dokumnetace         251 000,00    

  Celkem za OdPa 31          731 000,00    
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Kultura, sdělovací prostředky   

 Knihovna    

 3314/5136 Knihy a časopisy             3 000,00    

 3314/5139 Nákup materiálu             2 000,00    

 3319/5139 Kronika             1 000,00    

  Celkem              6 000,00    

 Kulturní d ům   
 3392/ Platy zaměstnanců           45 000,00    

  Ostatní osobní výdaje             5 000,00    

  Povinné odvody           20 000,00    

  Spotřební materiál - nákup nových hrnců           40 000,00    

  Voda             2 000,00    

  Čistírna           10 000,00    

  Elektřina           20 000,00    

  Plyn           15 000,00    

  Opravy a údržba-             8 000,00    
  Celkem          165 000,00    

 Rozhlas - veřejný   

 3341/ Opravy a údržba             5 000,00    

  Poskytnuté neinv.prostředky rozhlasu- OSA             1 000,00    

  Celkem              6 000,00    

 Ostatní záležitosti kultury   

 3399/ Kulturní akce obce           70 000,00    

  Celkem            70 000,00    

  Celkem za OdPa 33          247 000,00    
Tělovýchova a z ájmová činnost    
 Klubovna TJ Sokol   
 3419/5151 Voda             2 000,00    
 3419/5154 Elektřina           15 000,00    
 3419/5137 Dresy           15 000,00    

 3419/5171 Oprava a udržování, asfalt.plocha           50 000,00    

  Celkem za OdPa 34           82 000,00    
Komunální služby a územní rozvoj    
 Veřejné osv ětlení   
 3631/5021 Ostatní osobní výda             5 000,00    

 3631/5154 Elektřina           80 000,00    

 3631/5139,5171 Spotřební materiál, oprava           60 000,00    

  Celkem          145 000,00    

 Pohřebnictví    

 3632/5169 Odvoz kontejneru           15 000,00    

 3632/5151 Voda             1 000,00    

  Celkem            16 000,00    
 Územní plánování   

 3635/5166 Úprava územního plánu           60 000,00    

  Celkem            60 000,00    

  Celkem za OdPa 36          221 000,00    
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Ochrana životního prost řední    
 Sběr a svoz komunálních odpad ů  

 3722/5169 Ostatní služby         240 000,00    

  Celkem          240 000,00    
 Péče o vzhled obce a ve řejnou zele ň  
 3745/5011 Platy zaměstnanců           50 000,00    

 3745/5021 Ostatní osobní výdaje           60 000,00    

 3745/5031-32 Povinné odvody           20 000,00    

 3745/5156 Pohonné hmoty           15 000,00    

 3745/5139 Spotřební materiál           15 000,00    

  Celkem          160 000,00    
  Celkem za OdPa 37          400 000,00    

Společné činnost v sociálním zabezpečení  
 4318/ Klub důchodců           10 000,00    

  Jubilanti              7 000,00    

  Celkem za OdPa 43            17 000,00    
Požární ochrana     
 Dobrovol

ná část 
  

 5512/ Ostatní osobní výdaje             2 000,00    

  Spotřební materiál a energie           28 000,00    

  Pohonné hmoty             5 000,00    

  Služby - technické kontroly vozidel             5 000,00    

  Opravy a udržování, projekt          260 000,00    

  Celkem za OdPa 55          300 000,00    
Státní správa, územní 
samospráva 

  

 Zastupitelstvo    
 6112/ Služby telefon             5 000,00    
  Odměny         360 000,00    

  Cestovné             5 000,00    

  Celkem          370 000,00    

 Místní správa    

 6171 Mzdy zaměstnanců         390 000,00    

  Tisk           20 000,00    

  Spotřební materiál           30 000,00    

  El.energie           30 000,00    

  Plyn           40 000,00    

  Zdravotní pojištění           36 000,00    

  Sociální pojištění         100 000,00    

  Služby telecom           40 000,00    

  Povinné pojistné placené zaměstnavatelem             2 500,00    

  Služby pošt             8 000,00    

  Služby peněžních ústavů - spořitelna, pojištění obce 

  Služby - nové verze poč.programů           20 000,00    

  Služby školení a vzdělání           10 000,00    

  Udržovací práce program.vybavení           20 000,00    
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  Programové vybavení-DIGIS           25 000,00    

  Cestovné           10 000,00    

  Pohoštění, občerstvení             2 500,00    

  Daně a poplatky - katastr             2 000,00    

  Neinvestiční transfer - Správní řízení             4 000,00    

  Celkem         830 000,00    
  Celkem za OdPa 61       1 200 000,00    

Finanční operace    

 6330/5345 Převody vlastní fond ům           15 000,00    
Ostatní finanční operace   

 Dotace  organizacím  

 6409/5329 Mikroregion Bílovecko           30 000,00   

 6409/5223 Římskokatolická církev Olbramice                                 50 000,00 
- oprava kostela 

 6409/5222 TJ Sokol           15 000,00    

  Celkem za OdPa 63 a 64          110 000,00    

  Celkem výdaje       5 710 564,00    
Zpracovala: Regína Vřeská - účetní   

 
 
5. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT OBCE  
C) – Pohyb obyvatel 
 
K 31.12.2006 bylo celkem 563 osob (+1 občan EU). 
Z celkového počtu je 287 mužů, 276 žen a 97 dětí do 15 let. 
Přihlásilo se 13 obyvatel, odhlásili se 4 občané. 
Narodilo se 6 dětí, zemřely 3 osoby. 
Sňatek uzavřelo 7 snoubenců, rozvedli se 4 občané. 
 
 
 

5. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT OBCE  
D) – podrobněji k některým událostem – volby 2006 
 
Volby do Poslanecké sněmovny 
V České republice se hrálo o moc v zemi. Volby do Poslanecké sněmovny se uskutečnily 2. a 3. 
června. Už dlouho předtím  panovala na naší politické scéně vypjatá atmosféra. Po nástupu Jiřího 
Paroubka do čela ČSSD začala strana získávat Stanislavem Grossem ztracené body a vůdce 
ČSSD byl jako rozjetý „buldozer“. Šéf ODS Mirek Topolánek se toho nezalekl a tak slovní 
přestřelky a vzájemné obviňování se stalo součástí každodenního života. Do toho zdatně 
sekundovali Zelení včetně aféry kolem aktivistky  Kateřiny Jacques a jejího napadení policisty. 
Další rozvíření už tak bystrých vod přinesla facka, kterou si bývalý místopředseda ODS 
Miroslav Macek 20. května na sněmu zubařů vyrovnal účty s tehdejším ministrem zdravotnictví 
Davidem Rathem z ČSSD, protože ten prohlásil, že si Macek vzal svoji druhou manželku jen pro 
peníze. Rath si ránu zezadu nenechal líbit, Macka nazval zbabělcem, takže ten se na něj znovu 
vrhl. Záběry českého řešení pomluv odvysílal pro zajímavost celý svět. Další poprask přinesla 
tzv. Kubiceho zpráva týden před volbami. Jan Kubice, šéf Útvaru pro odhalování 
organizovaného zločinu spustil jeden z největších politických skandálů roku. V tajném 
dokumentu upozornil na propojení špiček ČSSD s organizovaným zločinem a prorůstání korupce 
do státní správy. 
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Výsledky voleb: ODS 35,83% = 81 křesel 
ČSSD, 32,32% = 74 křesel 
KSČM – 12,81% = 26 křesel 
KDU –ČSL – 7,22% = 13 křesel 
Zelení – 6,29% = 6 křesel. 
ODS tedy vyhrálo, ale už v momentě vyhlášení výsledků bylo jasné, že novou koaliční vládu jen 
tak nesloží, pokud se nespojí s ČSSD nebo s komunisty. To ale šéf ODS odmítl a tak se jednalo a 
jednalo …a prohlašovalo, jako např. Jiří Paroubek přirovnal vítězství ODS k únoru 48 a tím proti 
sobě poštval skoro celý národ, takže se za několik dní omluvil …a tvořilo, až  třeba po pokus 
Miroslava Kalouska jako zástupce KDU-ČSL spojit se s ČSSD, o čemž jeho spolustraníci neměli 
ani tušení, takže nakonec byl odvolán … a to až do září, kdy byla konečně vytvořena 15ti členná 
vláda – jmenována 4.9., která se ovšem stala nejkratší v naší historii, neboť 11. října musela 
podat demisi. 8.11. byl Mirek Topolánek opět jmenován premiérem a snažil se sestavit vládu 
novou. Mezitím byli představitelé stran na koberečku u prezidenta Václava Klause a snažili se 
s ním hledat pro všechny přijatelné řešení. 
 
 

VÝSLEDKY VOLEB 
DO PS PARLAMENTU ČR 

ze dne 2.-3.6.2006 v Olbramicích 
 
Počet voličů: 428 
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 269 
Počet odevzdaných úředních obálek: 269 
Počet platných hlasů v okrsku: 268 
 
Ve volebním okrsku byl alespoň jeden platný hlas odevzdán pro následující politické strany, 
politická hnutí a koalice: 
 
Dle vylosovaných čísel: 
č. 1 – Strana zdravého rozumu – 2 hlasy 
č. 6 – Nezávislí – 2 hlasy 
č. 9 – Občanská demokratická strana – 58 hlasů 
č. 10 – Česká strana sociálně demokratická – 109 hlasů 
č. 11 – SNK Evropští demokraté – 2 hlasy 
č. 13 – Helax – Ostrava se baví – 1 hlas 
č. 18 - Strana zelených – 10 hlasů 
č. 20 – Komunistická strana Čech a Moravy – 38 hlasů č. 24 - Křesťanská a demokratická unie–
ČSL – 40 hlasů 
č. 25 – Nezávislí demokraté (V. Železný) – 6 hlasů 
 
Volby komunální 
 
Paní starostkou byla všem občanům obce předložena zpráva o činnosti, kterou tu předkládám, 
(stejně jako před čtyřmi roky zprávu p. F. Vaňka). 
 

ZPRÁVA – SHRNUTÍ volebního období 2002 – 2006 
 
Předkládám všem občanům zprávu, která v sobě zahrnuje výčet těch prací, které se 
podařilo dokončit i těch, které jsou na různém stupni rozpracovanosti. Dávám Vám 
tím také nahlédnout do větších i menších starostí, které se na obecním úřadě a 
v rámci práce zastupitelstva, řešily. 
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* Rozvoj infrastruktury obce: 

     Inženýrské sítě 
1. stavební povolení na doplnění kanalizace včetně kanalizačních sběračů na ulici 

Zahumení. Letos bylo vydáno územní rozhodnutí na přeložku kanalizace na 
ulici Zahumení a doplnění kanalizace na ulici Dlouhé.  

2. Byla vypracována studie zabývající se stavbou čistírny odpadních vod, která by 
měla být, dle znění zákona a na základě výjimky, kterou máme udělenu, 
vybudována do konce roku 2010. Tuto studii jen za proplacení režijních 
nákladů vypracoval Ing. P. Pavliska. 

3. Ostatní inženýrské sítě, jako je vodovod, plynovod, nízké i vysoké napětí je ve 
správě jednotlivých organizací. Veřejné osvětlení je ve správě obce, která se 
průběžně stará o jeho opravy, výměnu vadných světel apod. Tady je třeba 
poděkovat jak panu Miroslavu Damovskému, který se o VO staral dříve, tak 
Josefu Konarskému, který opravuje světla nyní. 

 
Ostatní stavby 
1. V září 2006 bylo vydáno oznámení zahájení územního řízení týkající se výstavby 
chodníku, který povede po levé straně hlavní komunikace od fotbalového hřiště 
nahoru. V nejbližších dnech by mělo být vydáno územní rozhodnutí, v rámci 
kterého je ke stavebnímu řízení připraveno několik samostatných staveb:  
a) Vybudování autobusového zálivu a nové čekárny u fotbalového hřiště – proto 

tam byly provedeny terénní úpravy. Přechod pro chodce v úseku před ZŠ a před  
Centrem volného času včetně výměny celého dopravního značení v obci 

b) Zpomalovací prahy také v úseku před školou 
Projekčně je stavba chodníku připravovaná již dva roky. Je třeba si uvědomit, že se 
jedná o náročnou liniovou stavbu s množstvím účastníků, náročná jednání se 
např. týkala přeložek plynového vedení a několik měsíců jsme právě pro náročnost 
stavby a přes urgence stavebnímu úřadu, čekali na zahájení řízení, i když jinak je 
spolupráce se stavebním úřadem v Bílovci velmi dobrá.  
2. Je vypracována studie na úpravu kulturního domu, aby vyhovovala všem 
požadavkům a to od hygieny (WC a úprava kuchyně) až po např. vybudování 
odpovídajícího archívu. V rámci tohoto projektu by měla být na KD vybudována 
nová střecha s využitelným podkrovím. 
3. Je zadáno vypracování projektu na výměnu střechy a využití podkroví ve škole.  
4. Byl zlegalizován „nový hřbitov“, na který se pohřbívalo bez povolení, probíhá 

projekční příprava na vybudování nového hřbitova na tzv. farské louce. Letos 
v létě byl v části márnice pro návštěvníky kostela vybudován suchý záchod. Při 
její úpravě zde hlavně pracovali J. Vlach. A. Fritsch. Z. Langer, za jejichž 
obětavost a pracovní nasazení děkujeme. 

5. V roce 2004 byl dopracován územní plán a k projednání je připravena jeho 
první změna, která by měla být schválena do konce letošního roku. Tato změna 
značně rozšiřuje plochy určené k možnému zastavění, protože v obci roste 
zájem o výstavbu nových rodinných domů. Dále se změna územního plánu 
zabývá odstraněním nedostatků plánu původního, kde tím, že chyběl např. 
regulační plán rozvoje obce, došlo k několika nesrovnalostem ve využití území. 

6. Komplexní pozemkové úpravy, které byly vyvolány stavbou dálnice a začaly na 
podzim roku 2004, mají hlavní úpravy teprve před sebou a to převážně 
v průběhu příštího roku. V jejich rámci bude pod všechny obecní stavby zapsán 
obecní pozemek, pozemky soukromých vlastníků budou sceleny tak, aby na ně 
byl zabezpečen přístup. 

7. V současné době je prováděna oprava nejvíce poškozených místních 
komunikací. Týká se to části ulice Zahumení, části ulice Dlouhé v úseku kolem 
vepřína a opravy uličky kolem pana Štramberského a ještě několika poničených 



 23

menších úseků. Ostatní komunikace mohou být opraveny až po dokončení výše 
uvedené přeložky a doplnění kanalizace. 

 
* Volný čas: 

A) Sportoviště: 
1) Fotbalové hřiště. V rámci převodu pozemků bylo zjištěno, že fotbalové hřiště bylo 
stále vedeno jako louka. Při žádosti o změně využití pozemku, ve kterém využila 
pracovnice správních činností p. Lenka Ješková, všech možností zákona, obec 
ušetřila za odvod za zemědělskou půdu víc jak 640 tisíc korun. V budoucnu 
bychom zde chtěli vybudovat pro sportovce to správné zázemí, spočívající ve zřízení 
klubovny, šaten, tribuny apod.  
2) Centrum volného času jak se nyní nazývá „malé hřiště“, doznalo velkých změn, 
které byly uhrazeny převážně z dotací. Bylo odvodněno, vybudována asfaltová 
plocha umožňující nejrůznější sportovní využití, chodník, i dřevěný přístřešek. 
V dalších dvou etapách zde byly za  pomoci místních podnikatelů umístěny nové 
hrací prvky odpovídající a splňující i  normy evropské unie.  
3) Areál bývalého kluziště je využíván sporadicky. I když byl již v roce 2001 také 
připraven projekt, ve kterém se zde měl vybudovat např. tenisový kurt, pro 
nedostatek financí nemohlo být započato s prácemi. Byla opravena střešní krytina 
na budově klubovny, zakoupen nový bojler na teplou vodu a plocha kluziště je 
udržována sečením a postupně vyrovnávána, tak aby ji mohly využívat děti za 
školy na tělesnou výchovu. 
 
B) Knihovna a vzdělávací kurzy 
1.) V rámci rozšíření počítačové gramotnosti byla knihovna zavedena do sítě 
veřejného internetu, kde jsou tyto služby poskytovány zdarma. Nejdříve byly 
přivedeny do školy, kde je využívaly hlavně děti navštěvující základní školu, nyní je 
internet k dispozici zadarmo jak v místnosti knihovny tak i obecního úřadu. 
V současné době roste počet čtenářů (i z jiných obcí) i z hlediska zavedení knihovny 
do systému regionálního knižního fondu, v každém roce tak na putovním fondu 
přibude ke čtení minimálně 150 knih. Funguje zde také meziknihovní výpůjční 
služba. Velkým nedostatkem je malá prostora knihovny, snad se i tady podaří 
nalézt co nejdříve odpovídající řešení – viz výše přestavba KD. 
2.) Obecním úřadem byly také v letošním roce pořádány základní kurzy  výuky 
ovládání počítače a internetu, dotované ministerstvem informatiky. 
 
C) O další využití volného času se v rámci obce starají sdružení Slunečnice za ZŠ,  
hasiči, TJ Sokol a Klub důchodců. Je zcela v jejich kompetenci, jak často se 
setkávají a co dělají konkrétně. Jen například: obec zaštituje hasičům každoroční 
pořádání soutěže O putovní pohár starosty obce, obecní úřad pomáhá důchodcům 
s organizací různých zájezdů nebo divadelních představení. Samozřejmě, že 
všechny organizace dotuje částkou, kterou každoročně schvaluje zastupitelstvo. 
Letos již třetím rokem proběhl v září Den obce, který je malou slavností pro 
všechny občany. 

 
* Školství 
je samostatnou kapitolou. Můžeme se pochlubit velmi moderní a pěknou školou a to 
hlavně díky vedení paní ředitelky Mgr. S. Hruškové a kolektivu, který vede. Hlavně její 
zásluhou byla v rámci nejrůznějších dotací vybudována ve škole keramická dílna, 
horolezecká stěna, multifunkční herna, upravena jídelna i kuchyň. Na pracích ve škole 
se podílelo mnoho občanů, např. A. Fritsch, J. Vlach, Z. Langer, F. Vaněk, P. Bednár, 
P. Nohel, L. Bárta a jiní rodiče dětí. Došlo ke zlepšení využití všech prostor školy, ze 
sborovny se stala učebna výtvarné a pracovní výchovy, z kabinetu učebna počítačová. 
Je dokončována realizace projektu na nové ozelenění a úpravy okolí školy v rámci 
náhradní výsadby za pokácené stromy při stavbě dálnice. 
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Při škole pracuje Občanské sdružení Slunečnice, které pomáhá nejen v pokračování 
tradice pořádání Dětských dnů nebo Mikuláškých či vánočních besídek, ale také při 
jiných akcích školy – pouštění draků, pracovní dílny pro maminky apod. 
Sdružení Slunečnice s dětmi zajišťuje hlavní program na Dnech obce. 
V rámci školy pracoval i oddíl skautů, který vedla R. Fojtová. 
 
* Životní prostředí 
 
A) je narušeno výstavbou dálnice. Hluk nákladních automobilů, odstřely tunelu, 
prašnost, jsou problémy, které se sice neustále řeší, ale musíme vzít do úvahy, že 
stavba je prostě stavbou a nese sebou nepříjemnosti. Po dostavbě dálnice v letech 
2007 – 2008 by měly být opraveny i dotčené komunikace na katastru obce; na 
počátku prací byla vypracována pasportizace včetně kamerového záznamu, který 
umožní posoudit kde a k jakému poškození cest došlo. V průběhu stavby byly 
vykáceny některé stromy a protože byla uložena náhradní výsadba, do konce listopadu 
letošního roku by měly být vysázeny všechny náhradní dřeviny všetně občany 
požadovaného přesazení lip z hřiště.  
 
B) Také se podle mínění mnohých zlepšila zimní údržba, nedochází již k posypu 
škvárou ale hlavní komunikace je sypána štěrkem – ne vždy však jsou silničáři u nás 
včas. Obec se snaží, aby nedocházelo k hromadění sněhu, který odváží na prázdná 
prostranství a i v té nejtužší zimě byly nejpozději dopoledne všechny komunikace 
včetně Janovic prohrnuty. 
 
C) Je otázkou občanské slušnosti a dodržování morálních zásad, aby nedocházelo 
k hluku v noci, aby sekačky, pily a podobné stroje hučely jen v pracovních dnech a o 
sobotách a aby tu v neděli a ve svátcích byla pohoda. Hluku a některým problémům, 
který způsobují motorkáři, se již několik měsíců intenzivněji věnuje Policie ČR a dle 
našeho mínění došlo ke zlepšení. 
 
D) Téměř všichni občané se zapojili do systému obce ve sběru a třídění odpadů a těší 
nás, že příkopy a lesní pukliny už nejsou tak nacpané prasklými pneumatikami, 
starými ledničkami, či pytli s nejrůznějším jiným odpadem. Pravidelně 2x ročně je 
pořádán sběr velkobjemového a nebezpečného odpadu a občany hojně využíván, jak 
svědčí kontejnery obložené odpadem v den odvozu. 
 
E) K tomu přispívá i to, že jen někteří občané nedbají na své okolí. Zmenšuje se počet 
těch, kteří musejí být pod pohrůžkou pokuty upozorněni na nepořádek nebo 
neposečenou trávu na svém pozemku.  Drtivá většina se stará o své zahrádky tak, že 
zasluhují pochvalu. 
 
F) I když v roce 1997 proběhla plynofikace, je pochopitelné, že v rámci neustálého 
zdražování plynu mnoho občanů přešlo znovu na topení tuhými palivy. Ale vzhledem 
k ovzduší je to škoda, protože se v zimě mnohem hůř, hlavně ve spodní části vesnice, 
dýchá. Upozorňujeme na to, že budou zpřísněny zákony týkající se životního prostředí 
a zejména ovzduší a některé věci – jako jsou plastové láhve, pražce, pro své 
rakovinotvorné účinky, opravdu do kotle nepatří. 
 
Dva roky je před vstupem na obecní úřad umístěna schránka důvěry, která je 
shromaždištěm podnětů občanů.  
Každý investiční záměr byl zveřejňován – ať už na úřední desce, na internetových 
stránkách obce nebo ve zpravodaji. 
To je pro Vaši informaci  aspoň malý výčet běžných i větších starostí, které jsme za 
uplynulé roky řešili. 
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Zastupitelstvu, jehož mandát letos končí děkuji za odvedenou práci a nastupujícímu 
zastupitelstvu přeji hodně pracovních úspěchů. 
 
Za zastupitelstvo Drahomíra Fojtová, starostka obce 
 
 
Volby do místního zastupitelstva  se konaly 20.-21.10.2006.  
Počet voličů: 435 
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 257 
Počet odevzdaných úředních obálek: 257 
Počet platných hlasů v okrsku: 257, tj. cca 59% voličů. 
 
V naší obci bylo podáno 5 kandidátek: (uvedeno dle vylosovaného pořadí): 
1. Česká strana sociálně demokratická – 1. Drahomíra Fojtová – 128 hlasů 
                                                                 2. Arnošt Fritsch – 83 hlasů 
                                                                 3. Věra Schubertová – 62 hlasů 
2. Slunečnice pro Olbramice – 1. František Vaněk (ml) – 64 hlasů 
3. Společně za rozvoj obce – 1. Ladislav Bárta – 83 hlasů 
                                               2. Miroslav Baják – 80 hlasů (ten se práce v ZO vzdal a místo něj 
nastoupila 1. náhradnice Mária Bílková se 74 hlasy) 
4. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová – 1. Lumír Martiník–69 hlasů 
                                                                                                               2. Pavel Hurník – 58 hlasů 
5. Sdružení nezávislých kandidátů – 1. Jaromír Horsinka – 108 hlasů 
 
Volební kampaň byla jako vždy nepříjemná, ne všichni se zdrželi osobní zášti, volební programy 
jednotlivých stran si byly podobné (viz příloha), vždyť všichni víme, co v naší obci chybí a co 
potřebujeme. Jediným zpestřením byl volební program těch, jež to myslí dobře, ovšem ne všemi 
pochopený jako recese a tím mnohými odsuzován jako pamflet a výsměch ostatním. 
Období mezi 21. říjnem a 6. listopadem, kdy proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva, bylo ve 
znamení domluv kdo s kým a proti komu včetně dohody, kdo se stane příštím starostou, což bylo 
pro mnohé občany překvapením. (Podrobněji viz usnesení ustavujícího zasedání ZO, strana 11.) 
 
Poměrně hladce, bez protikandidáta, uhájila starostovský post města Bílovce Sylva Kováčiková, 
která tímto vstupuje do svého třetího volebního období, stejně jako mnozí další starostové 
mikroregionu Bílovecko – Ing. Pavel Malík, Klimkovice, Ing. Josef Magera, Velké Albrechtice, 
Luděk Míček, Slatina, Pavel Nikel, Bítov. 
 
 
Sdružení obcí Bílovecka 
 
Identifikační údaje jsou:  
Sdružení obcí Bílovecka, Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec, IČO: 70914125                
                                                                                                                            

                           ZÁVĚREČNÝ ÚČET - Bílovec, 20.5. 2007 
 

Hospodaření Sdružení obcí Bílovecka se v roce 2006  uskutečňovalo v souladu se schváleným 
rozpočtem. Rozpočet byl projednán a schválen na  valné hromadě dne 21.12. 2005.     
 
V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů i výdajů a byly učiněny tři 
rozpočtové změny. Mezi nejvýznamnější položky, které měly vliv na úpravu rozpočtu byly:  
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■   navýšení příspěvků od obcí sdružených v SOB  
■  poskytnutí dotací z Moravskoslezského kraje 
■   výdaje související s poskytnutými dotacemi  
 
Stav finančních prostředků na účtu činil k 31. 12. 2006  Kč 221.364,23.  
 
 

Plnění rozpočtu příjmů 
 
Celková výše příjmů činila Kč 1.392.559,43 
Z toho členské příspěvky od obcí a příspěvky na realizaci projektů činily:    Kč    338.574,- 
Dotace na jednotlivé projekty činily:                                                               Kč  1049.000,- 
Příjmy z úroků a ostatní příjmy:                                                                      Kč        4.985,43 
 
Přehled poskytnutých dotací: 
 
1. Zachování kulturních tradic mikroregionu Bílovecko                      Kč         499.000,- 
2. Cyklus vzdělávacích seminářů                                                          Kč         200.000,- 
3. Doplatek z roku 2005: 
Zachování kulturních tradic mikroregionu Bílovecko                           Kč         250.000,- 
Cyklus vzdělávacích seminářů                                                               Kč         100.000,- 
 
 CELKEM                                                                                             Kč       1.049.000,- 
 

Plnění rozpočtu výdajů 
 
Celkové výdaje sdružení za rok 2006 činily K č  1.065.514,50. 
  

Financování 
 
Úhrada přijaté návratné finanční výpomoci z roku 2005  Kč 110.000,-. 
 
Město Bílovec poskytlo Sdružení obcí Bílovecka v roce 2005 návratnou finanční výpomoc na 
profinancování a ukončení realizace akcí financovaných z dotačních titulů. Vzhledem k  
průtahům Moravskoslezského kraje s administrací dotačních smluv, nebyly peněžní prostředky 
určeny k tomuto účelu  na účet SOB převedeny včas. V roce 2006 Sdružení obcí tuto návratnou 
finanční výpomoc uhradila. 

 
Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem 

 
Všechny poskytnuté dotace byly vyčerpány v plné výši. 

 
Hospodaření s majetkem 

 
V roce 2006 došlo k vyřazení drobného dlouhodobého hmotného  majetku ve výši Kč 17.930,-. 
 
Pohledávky k 31. 12. 2006 nebyly žádné. 
 Závazky k 31. 12. 2006 nebyly žádné. 
 
Inventarizace hmotného a nehmotného majetku, včetně dokladové inventarizace byla provedena 
ke dni 31. 12. 2006. Inventarizační rozdíly zjištěny nebyly.  
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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Bílovecka 
 
Přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Bílovecka bylo provedeno na základě písemné žádosti 
Krajským úřadem Moravskoslezského kraje Ostrava. Zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření svazku obcí Sdružení obcí Bílovecka za rok 2006 je součástí závěrečného účtu při 
jeho projednávání v orgánech svazku obcí.  
 
 
6. DRUŽSTVA A PRŮMYSLOVÉ PODNIKY 
 
Průmyslové podníky a družstva nejsou v obci žádné nové, největším je stolařství bratrů 
Budzelových, což je dílna, kde zaměstnávají nejvýše 20 lidí. 
Další stolařskou dílnou je Stolařství pana Lumíra Martiníka a nově otevřené Martina Fittla. 
Autodopravu máme o jednu méně, k prvnímu lednu skončil s podnikáním pan Otakar Stružka, 
největším místním dopravcem je Stanislav Peterek, pak Karel a Radovan Piškulovi a Jan 
Peschel. 

 
 

7. ZEMĚDĚLSTVÍ 
 

Zemědělské družstvo je vedeno v obci stále jen jedno – pozemky vlastníků využívá ZD Slezan 
Klimkovice. Na katastru obce mají také umístěn vepřín a odchovnu telat. Nic výjimečného se 
tento rok v oblasti zemědělství nestalo, předsedou představenstva družstva je stále Ing. Eduard 
Rzymanek. 
Další ornou půdu obhospodařuje Ing. Mojmír Lička z Vřesiny a někteří další drobní zemědělci, 
největší samostatně hospodařícím rolníkem je Ignác Teichman z Janovic s rodinou.  
Dalšími převážně staršími rolníky jsou např. Anna Budzelová, Drahoslav Kučera, Otto 
Lubojacký z Olbramic. 
Ostatní občané se stále více přiklánějí k okrasnému a odpočinkovému využití svých zahrad. 
Políčka „s mrkví“ mizí a místo zeleniny jsou pěstovány květiny, zahrady jsou upravovány jako 
oddechová místa, pravidelně sečeny sekačkami, což zlepšuje kvalitu trávníků, na druhé straně se 
zvyšuje množství hluku převážně o víkendech a ve svátcích. Ohleduplnost se nedá nařídit 
žádnou vyhláškou nebo zákonem. Zatím může být pouze stanovena doba nočního klidu. 
 
 
8. SLUŽBY A OBCHOD 

 
Prodejna smíšeného zboží, kterou provozuje družstvo COOP z Nového Jičína se může udržet jen 
díky obětavosti dvou prodavaček paní Ireny Vlachové a Mileny Kochaníčkové.  
Do doby voleb se o úklid veřejných prostranství starala pracovní četa „Čemula“ ve složení: 
Arnošt Czepka, Jaroslav Murín, Ladislav Langer, kteří mají s obecním úřadem dohodu o 
provedení prací.  
 
 
8. SLUŽBY A OBCHOD  
A) – OZO Ostrava 
S účinností od 1.1.2006 stanovilo ZO nový ceník odvozu komunálního odpadu. Nově byl 
stanoven i tarif pro rekreační nemovitosti s číslem orientačním a nemovitosti trvale neobydlené – 
vlastníci nahlásí skutečnou dobu, po kterou odvoz popelnic využívají. 
Zastupitelstvo také zvažovalo možnost změny způsobu odvozu velkoobjemového a 
nebezpečného odpadu – firmou OZO bylo nabídnuto, aby byla zřízena jakási „sběrná sobota“, 
kdy by v průběhu několika stanovených hodin donesli občané své odpady, tady by byl přichystán 
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lis, který by odpad stlačoval  a připravena auta, průběžně jej odvážející. Tento návrh neprošel a 
ZO se přiklonilo k původnímu způsobu odvozu, to znamená na jaře a na podzim několik dní 
přistavené kontejnery včetně samostatné sběrny nebezpečného odpadu. Na žádost občanů 
Kamence a Janovic byly velkoobjemové kontejnery přistaveny také do těchto částí. I když jich 
letos bylo vyváženo celkem 6 a vrchovatě naložených, pořád ještě zůstaly při odvozu na místě 
sběru např. lednice nebo pneumatiky. 
Sběr železa a papíru byl opět organizován školou a všemi občany velmi využit. Výtěžek byl 
použit na potřeby dětí v družině. 
 
 
8. SLUŽBY A OBCHOD 
B) Hospoda 

 
Manželé Bláhovi mají stále v nájmu pohostinství „Pod kaštany“ a pokračují v upevňování svého 
dobrého jména pořádáním dnů myslivecké, krkonošské a dalších kuchyní. K dispozici je také 
vinárna pro oslavy občanů.  
Menu v hodnotě 50,--Kč láká dělníky pracující na stavbě dálnice; negativním důsledkem dobré 
kuchyně je nákladními vozidly zablokovaná komunikace mezi 11 a 13 hodinou včetně sobot, což 
je nepříjemné zejména pro řidiče autobusu, kteří nemohou bezpečně vjet na místo zastávky. 
 
PRVNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 
29.7. pozvali manželé Bláhovi všechny příznivce rybolovu, rybaření a chytání ryb k 
olbramickému rybníku na historicky první soutěž v chytání ryb na udici. 13 zájemců se za 
krásného teplého rána pustilo do rybaření. Každý z nich mohl použít jeden prut na jeden háček, 
ale ryb mohl vytáhnout, kolik se mu podaří. Všechny ryby se přeměřily a vrátily zpátky do vody. 
Nejmenší naměřený úlovek byl 15 cm. Manželé Bláhovi, kteří celou akci připravili a 
zorganizovali, nachystali pro nejlepší a nejvýkonnější rybáře hodnotné ceny. Vítězem se stal 
místní dlouholetý rybář pan Miroslav Borski. Ulovil ryby s celkovou mírou 105 cm. Mezi dětmi 
byl nejlepší Jan Anlauf a jeho úlovek činil 76 cm. Vítěznou cenou byl nový rybářský prut. 
 
DRUHÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY  
se konaly v srpnu 19.8. znovu ve dvou kategoriích, děti do 15 let a dospělí. Přehled cen: Dospělí: 
1. cena – 1.000,--Kč a tričko, 2. cena 500,--Kč, 3. cena – 200,--Kč. Děti do 15 let: 1. cena – 
rybářský prut, 2. cena – naviják, 3. cena – sada rybářských potřeb. 
 

 
9. DOPRAVA 

 
První půl rok bodového hodnocení přinesl nejdříve velké zmírnění nehodovosti a také následky 
havárií se zmenšily. Jak měsíců přibývalo, zmenšovala se ohleduplnost a řekla bych, že ke konci 
roku se jezdilo téměř stejně jako před účinností zákona, což bylo velmi kritizováno nejen v tisku, 
ale také na půdě parlamentu a v rámci práce ministerstva dopravy. 
Na dálnicích se začaly stavět mýtné brány, které by měly být v provozu od příštího roku. 
 
Autobusová doprava je u nás zabezpečována firmou Connex Ostrava, za posledních několik let 
došlo k nárůstu spojů a také si již všichni rychle zvykli na výhody koordinovaného systému 
dopravy. V praxi to znamená, že označená jízdenka platí v dobu na ní uvedenou i pro jízdu 
městskou hromadnou dopravou a obráceně. V rámci úsilí kraje o zabezpečení dalších spojů byly 
přidány také autobusy firmy TQM z Opavy. 
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Byly provedeny opravy části místních komunikací Dlouhé (v místě autodopravy pana Peterka, 
který si část komunikace odkoupil a dobetonoval, aby zabezpečil stání pro svá vozidla), a cesty 
kolem pana Štramberského včetně zavedení akodrenu, jehož provedení však muselo být na firmě 
Kovomont Kyjovice reklamováno. Zároveň byly připravovány stavební dokumentace pro 
výstavbu chodníku v části od místního pohostinství po prodejnu Jednoty, (v rámci územního 
řízení byla povolena stavba chodníku od pana Bulavy až k ulici Pod kostelem včetně nového 
autobusového zálivu), oprava a doplnění kanalizace na ulici Zahumení, která má zabezpečit 
odvod vody stékající po místní komunikaci do dvorů a zahrad. 
 
- Dálnice D 47, stavba 4707, Bílovec – Ostrava-Rudná 
V rámci stavby dálnice dochází průběžně k dokončování jednotlivých částí, ale k jejímu 
dokončení zbývají téměř dva roky. Stále se ztrácí nafta se zaparkovaných strojů, jen výjimečně 
bývá očištěna komunikace mezi Olbramicemi a Klimkovicemi. Oba tubusy tunelu byly bez 
problémů propojeny a poté byly několikrát organizovány dny v tunelu, kdy měli zájemci 
možnost prohlédnout si jej od brněnského portálu až ostravskému. 
Byl dokončen most na Klimkovice, ovšem chodník přes něj není ani zdaleka určen pro pěší, spíš 
pro skokany, kteří si mohou v rámci tréninku skusit přeskočit svodidla, projít se pak po něm 
kousek a pak si skusit skočit zpět na silnici. Pracovníci ŘSD se brání tím, že chodník bude 
dokončen po výstavbě ostatních stavebních objektů jako např. protihlukové stěny. 
Zima 2005 – 2006 byla velmi tuhá, práce byly započaty znovu až koncem března, takže měly 
skluz. Naopak se mnoho podařilo dohnat v rámci mírného počasí zimy 2006-2007. 
Rozbité státní i místní komunikace by měly být opraveny v rámci dokončení prací na dálnici 
počátkem roku 2008. 
 
 
10. VÝSTAVBA A ZVELEBENÍ OBCE 
 
Stále přichází mnoho zájemců, kteří by chtěli na území naší obce stavět. Stavební povolení pro 
tento rok získali manželé Robert a Petra Jašovi, Zuzana Vojtasíková a Dalibor Aujeský na ulici 
Zahumení v lokalitě Ke skále, která je komplikována neexistencí místní komunikace a 
inženýrských sítí.  
 
 
10. VÝSTAVBA A ZVELEBENÍ OBCE  
A) – Územní plán 
V prosinci bylo schváleno zadání 1. změny ÚP, které se týká: 
SEZNAM POŽADAVKŮ 
TEXTOVÁ ČÁST 

- zrušit ustanovení o výjimkách 
- upravit regulativy –  
- 2.4.2.- bod 6) bydlení – střechy sklon od 25° od 35° - sedlová ne rovná nebo pultová, 
- totéž 2.4.5 - rekreace 
- 2.4.3. oplocení – č. 3 + 2.4.4.- č. 5 – stanovit výšku do 2 m, materiál 

 
 VÝKRESY 

1) zastavit území za panem Kočím – p.č. 447/1 – výměra 3.586 m2 – obecní majetek – vše 
kolem Kolonie, včetně zahrad – končí žádostí Šorfových – špice parc. č. 452/10 – orná 
půda 

2) území za panem Fittlem – p.č. 571/1 =2.886 m2, Fojtová + 569/1 =1932 m2 = Lichý, PK 
567 =21.203m2 = Stružková – upravit komunikaci, území do L 

3) doplnit území za Hurníkovými – PK 624 = 8.492 m2, PK 630 = 15.407 m2, 631 = 9.162 
m2 patří obci 
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4) doplnit území u Pavliskových – p.č. 302/28 = Rybárik Jiří a Petra, výměra 1190 m2 – 
celá 

5) doplnit území za kostelem – hřbitov 251/1 – obce =3.063 m2 
(PF = 222/1 =3.000 m2) – obslužná + odstavná plocha 
6) území po obou stranách směrem od mohyly na Janovice  
– pravá strana 766 Čáň = 930m2, 767, Kuchař Jiří =1331 m2, 768 – Fabíková = 2823m2 se 

nachází za 771 – Teichman I. = 3201 m2 a 770 – Teichman I. = 1313 m2, 772 – 
Kuchařová = 3974m2, za ní 773 – Kurka = 3776 m2 

– levá strana PK 744 – Kuchařová = 14.467m2, PK 774 Kurka = 6015 m2, 747/1 – 
Kuchařová = 20.136 m2, 747/2 – Kuchařová = 1246 m2 (měly by být upraveny KPÚ 
kolmo ke komunikaci, teď jsou souběžné) 

7) dorovnat všechny „zuby“, které jsou v nákrese nových stavebních parcel ÚP 
8) zakreslit autobusovou zastávku u Janovic směrem na Josefovice a byla-li by možná i 

autobusová zastávka u Kamence 
9) při všech nákresech nových stavebních míst respektovat vlastnické hranice a stávající 

opravit podle požadavků vlastníka 
10)  zapracovat zpracované komplexní pozemkové úpravy. 
11) doplnění zástavby podél budoucí hl. cesty směr Klimkovice (pozemek Augustinových). 
12)  změna způsobu využití parcely č. 365/1 a 365/2 ostatní plocha – jiná plocha na ostatní 

plochu – ostatní komunikace. 
Tento seznam byl schválen na 25. zasedání ZO dne 31.7.2006 pod č.j. 104.6.  
 
Nic by tedy nemělo bránit v tom, aby 1. změna byla v průběhu příštího roku schválena a úpravy 
mohly být využity k dalšímu rozvoji obce. 
 
10. VÝSTAVBA A ZVELEBENÍ OBCE  
B) – Komplexní pozemkové úpravy 
 
Počátkem roku došlo k převodu v rámci darovacích smluv mezi Olbramicemi, Zbyslavicemi, 
Klimkovicemi, Bítovem a Bílovcem – katastr Lubojaty, jež řešily tzv. spůlné hranice (hranice 
uprostřed komunikace nebo vodního toku). 
Návrh nového uspořádání pozemků byl zpracován a předložen Pozemkovému úřadu N. Jičín 
firmou EKOTOXA Opava, Ing. Petrem Kovářem, v termínu. Jeho součástí byla pracovní mapa 
předběžného návrhu vycházející ze zpracovaného a schváleného návrhu společných zařízení, 
aktuální soupis pozemků vstupujících do návrhu, mapky umístění parcel pro jednotlivé LV 
(celkem 126 LV, 194 vlastníků), přehled pozemků s věcnými břemeny a ostatními zástavami 
včetně mapky. 
Problematickým zůstává snaha o novou zástavbu v území dotčeném úpravami, kde dochází 
k rozdělování pozemků, převodu vlastnictví bez toho, aby byli projektanti – jak Ing. Kovář 
z Ekotoxy, tak z Ing. Hlaváček z Geoplanu Opava Katastrálním úřadem vůbec informováni. 
 
10. VÝSTAVBA A ZVELEBENÍ OBCE  
C) – Ostatní stavby 
 
1.) Stále není vyřízeno a dokončeno jednání týkající se návozů zeminy jak u paní Buroňové, tak 
u pana Budzela (viz podrobně rok 2005). Na motokrosovou trať obdržela obec několik stížností, 
které byly řešeny v součinnosti s Policií ČR, Krajskou hygienickou stanicí i Magistrátem města 
Ostravy, odborem ŽP. Došlo k úpravě tréninkových dob, ale bylo zjištěno, že trať využívají i cizí 
motorkáři bez jakékoli dohody s majitelem a převážnou příčinou hluku jsou motorkáři, kteří 
jezdí jak po lesní cestě vedoucí od klimkovické ulice Pod vinohrady směrem na Čavisov, tak i 
přes les hlavně na klimkovské straně. O tom svědčí množství stop pneumatik. 
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11. ŠKOLA 
 
Projekt Internet do škol, který měl zajistit pro každou základní a střední školu v MSK počítačové 
učebny a připojení na internet, zkrachoval kvůli špatnému hospodaření ministerstva školství, 
které podle Nejvyššího kontrolního úřadu nehospodárně využilo téměř devět set milionů korun. I 
u nás bylo v provozu 5 počítačů, které zůstaly po ukončení projektu škole, provoz byl hrazen 
z prostředků ministerstva školství. Po ukončení projektu, si každá škola musela smluvně zajistit 
jiného poskytovatele internetu, ale to už bylo za úplatu.  
 
Byla dokončena rekonstrukce přízemí školy, která probíhala od roku 2004. (V tomto roce došlo 
k prvním stavebním úpravám – vybourání otvoru mezi jídelnou a místností na spaní a 
v prostorách herny vznikla multifunkční herna). V průběhu následujících dvou let vždy o 
prázdninách bylo dále vybudováno – nová úklidová komora pro zaměstnance, nový sprchovací 
kout pro děti a zaměstnance, hrubá přípravna zeleniny v chodbě před kuchyní, přípravna masa. 
Na opravě se podílely firmy – Jan Budzel, stolařství – obložení a zasouvací dveře, Jan Pyšno – 
kuchyňské stoly, nerezová digestoř, fa Šimek – sádrokarton, fa Jaroš – pokládka lina, fa Golda – 
rozvody elektřiny, fa Ing. Ladislav Bárta – vodoinstalační materiál, fa Osmančík – žaluzie. 
Vymalování celých prostor provedl bez nároku na odměnu Petr Bednár s pomocníkem 
Svatoplukem Seidlerem. Tím věnoval obci sponzorský dar ve výši 7.000,--Kč. Také výše 
uvedené firmy fakturovaly náklady v nižší částce. Ostatní práce provedli ochotní občané, 
zednické práce včetně obkladů pp. Arnošt Fritsch, Jaroslav Vlach a Zdeněk Langer. Při pracích 
spojených s vyklízením nábytku, bouráním zdi a úklidem manželé František a Jana Vaňkovi, 
Miroslav Šproch. Veškeré rozvody vody provedl p. Petr Nohel, drobné opravy elektro pp Václav 
Vaněk a Josef Konarský. 
 

Školní rok 2006-2007 
Od 1.1.2006 byla zřízena Rada školy. 
 
Dětem byly nabídnuty tyto zájmové aktivity:  
           -     Zájmová TV 

- Zájmová VV – žáci byli oceněni ve výtvarné soutěži pořádané Domem dětí Ostrava 
- Počítačový kroužek 
- Dramatický kroužek 
- Keramický kroužek 
- Aerobik 
- Cvičení rodičů s dětmi 
- Baby aerobik 
- Počítač pro předškoláky 
- Angličtina pro předškoláky 

Nepovinný předmět 
- Náboženství 

V atletickém pětiboji naši žáci získali 4. místo z pěti zúčastněných škol.  
V soutěži Zlatý sólokapr byla naše škola oceněna v kategorii nejlepší titulní strana – školní 
časopis KUK, který vydává novinářský kroužek.  
 
Jen pro zajímavost, článek sice z „letoška“, ale vlastně z minulého školního roku o tom, co se 
událo 23.6.2006 – Indiáni v Olbramicích? (ze vzpomínek přímých účastníků): 
My, holky a kluci z olbramické školy sedíme všichni v tělocvičně na zemi a čekáme na slíbené 
překvapení. Má být nějaký indiánský den, čekají nás prý různá překvapení a… najednou se 
z chodby ozve válečný křik a už tu stojí 4 indiáni pomalovaní válečnými barvami, v ruce oštěpy 
a tomahavky. Se slovy „skončila nadvláda učitelů“ svazují všechny učitelky. Nás si rozdělí do 
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čtyř kmenů, každý náčelník je v jiném koutě tělocvičny a zve si nás k sobě. I když chtěli 
původně přivázat paní učitelky k mučednickému kůlu, nakonec se rozhodli pustit je na svobodu. 
Zůstávají s námi a všichni vyrábíme indiánské čelenky a zdobíme je pírky. Každý si zvolí své 
indiánské jméno, název svého kmene a pokřik. Takže najednou se školou ozývají bojové pokřiky 
Červených bizonů, Modrých tváří, Žlutých havranů nebo Divokých bizonů. Dostáváme do rukou 
pergameny a vycházíme na indiánskou stezku. Chováme se obezřetně, vždyť všude může čekat 
nepřítel a postupně zapisujeme nalezené různé znaky. Z těch pak po návratu do indiánského 
tábora (školy) musíme sestavit příběh ze života indiánů. Před obědem se ještě všichni musíme co 
nejrychleji navléknout jako korálky na špagátek a za odměnu dostávají kluci na krk pravý 
indiánský přívěšek s medvědím zubem a holky náramek z indiánského zlata.  
Odpoledne společně s rodiči (bílými tvářemi) stavíme stany, ve kterých budou dnes v noci ti 
starší spát. Ale než bude večer, přichází na řadu indiánská maturita. Dětem zadávají úkoly 
indiánští náčelníci MAT-IKA, ČE-JINA, A-JINA, VLAS-TIVKA a FUT-BAL. Žáci – Jan 
Vaněk, Vašek Hurník, Martin Thill, pod dohledem Velké rady stařešinů ve všech zkouškách 
obstáli a dostali tak povolení k přestupu do klimkovické ZŠ. 
Odpoledne pokračuje nejrůznějšími soutěžemi – střílením z luku, překážkovou dráhou, házením 
lasem, vymýšlením co největšího počtu slov začínajících na jedno písmenko, až po závěrečné 
přetahování lanem mezi jednotlivými kmeny. 
Živí červi k večeři byli jen na ukázku, náčelníci se slitovali a k večeři nám připravili skvělé 
špagety. Ale už je tu večer, zapalujeme oheň a opékáme si pravé indiánské bizoní oháňky a 
někteří rodiče se posilňují buvolími steaky. Naši mírumilovnost dosvědčují tři kovbojové, kteří 
nám zatančili country tance a ti odvážnější si taneční kroky vyzkoušeli s nimi. Když vyjdou 
první hvězdičky, my ze školky jdeme spát do tělocvičny, kde je přece jen bezpečněji, my starší 
ještě můžeme posedět u ohně, poslouchat písničky a případně odhánět zlé vlky potulující se 
kolem. Přece jen nás však zmohla únava, a i když se nám do týpí nechce, .. spalo se tam 
náramně. 
 
V tomto roce byl realizován projekt Všímálek a Šikulka. Každý měsíc proběhl na škole 
projektový den, kdy Všímálek a Šikulka – dva hodní skřítkové, otevírali téma měsíce nebo 
nějakou zajímavou událost. Např. v září to byl Den jazyků, Projekt sv. Václav nebo Drakiáda, 
v říjnu Haloween, v listopadu eko vytápění, v prosinci vánoční dílny, besídka, v lednu se děti 
veselily se zimní královnou, v únoru to byl projekt Naše planeta Země, v březnu velikonoční 
dílny, jarmark a besídka včetně projektu o J. A. Komenském, v dubnu projekt ke Dni 
osvobození, v květnu tvořivé dílny pro maminky a slavnostní otevření herny MŠ, v červnu 
atletický pětiboj a již tradiční strašidelná noc ve škole. 
29 dětí je vyučováno dle programu Základní škola, v ročníku 1. a 2. je celkem 11 žáků, 
v ročnících 3., 4., 5. je dětí 18. Třicátá žákyně je vyučována pro specifické poruchy učení podle 
individuálního učebního plánu programu Pomocná škola. 
Mateřskou školu navštěvuje 25 dětí, což je jejich maximální možný počet. I dětem v MŠ 
přinášeli denně Všímálek se Šikulkou různá překvapení a radovánky, děti hrály hry, cvičily, 
poslouchaly pohádky, vymýšlely hádanky, kreslily, malovaly, chodily do lesa a na výlety, učily 
se řešit různé problémy a plnily zajímavé úkoly.  
Všichni pracovníci školy se snaží děti vést ke zdravému životnímu stylu, k výchově ke zdraví a 
péči o životní prostředí a také k většímu rozvoji čtenářské gramotnosti; v tom napomáhají i 
pravidelné návštěvy v místní knihovně. 
Byla také zavedena evaluační kniha – rodiče a žáci mohou aktivity organizované školou i 
sdružením Slunečnice sami hodnotit a připomínkovat. Připomínka se neobjevila ani jediná, 
naopak rodiče nešetřili chválou. 
Školní družinu navštěvovalo 24 dětí. 
A na závěr kousek zprávy ČŠI – škola si i nadále udržuje svou vysokou úroveň výuky. Vytváří 
podmínky k aktivnímu učení žáků a využívá moderní výukové prostředky. 
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ŠKOLA – Sdružení Slunečnice 
Z výroční zprávy občanského sdružení za rok 2006. 
 

1) Cíle – hlavní náplní sdružení jsou volnočasové aktivity dětí a mládeže obce a jejího 
okolí.  

Mezi ně patřilo: 
Měsíc: Aktivita: Počet  
leden 5. výročí sdružení Slunečnice, které bylo spojeno s 

dětským plesem Slunečnic a večerní karaoke párty 
s rodiči. 

100 dospělých a dětských 
účastníků 

únor Po stopách Yettiho – malá zimní olympiáda  
duben Velikonoční dílny, sběr železa a papíru  
květen Den maminek 50 maminek a babiček 
červen Indiánský den a indiánská noc v základní škole Všechny děti ze ZŠ a MŠ, 

postaveno 15 stanů, dospělých 
20. 

září Den obce – rybí olympiáda – podíleli jsme se 
s programem, Drakiáda 

200 lidí,  
drakiáda 50 dětí a rodičů 

prosinec Mrazík – muzikál našich dětí pro všechny občany 200 dětí, rodičů, občanů 
 
 
Pravidelné aktivity: 

Název kroužku ZŠ  Počet dětí Název kroužku MŠ Počet dětí 
Zájmová TV 8 Cvičení rodičů s dětmi 10 dospělých + 13 dětí 
Zájmová VV 12 Počítačový pro předškoláky 10 
Keramika 10    
Angličtina 8 v 3. - 4.roč.+  

9 v 1.-2. ročníku 
 9 

Dramatický 15   
Taneční 12   
Francouzský 4   
Počítačový 17   

 
1. Dalším cílem sdružení je získávat peníze z projektové činnosti, 

ale v loňském roce poprvé nerealizovalo žádný projekt a tudíž nezískalo žádnou dotaci. 
 

2. Naučit děti a mládež pozitivně vnímat handicapované a staré lidi 
Vystupovali s různými dětskými programy v Domově důchodců v Kyjovicích a v jodových 
sanatoriích Klimkovice - Hýlov, účastnili se akce pro handicapované Na soutoku v Kyjovicích, 
odkud si děti přinesly i ocenění z výtvarné soutěže 
 
 

 

12. KULTURA A OSVĚTA 
A) kulturní události 

 
- z republiky a ze světa 

 
Celý svět si 27. ledna připomněl 250 let od narození hudebního génia, skladatele Wofganga 
Amadea Mozarta a minimálně Česká republika 100 let od narození skladatela Jaroslava Ježka. 
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Zdeněk Svěrák, populární český dramatik, scénárista a herec oslavil 28.3. sedmdesáté 
narozeniny. Kdo by neznal virtuálního génia Járu Cimrmana, kterého vymyslel spolu 
s Ladislavem Smoljakem a Jiřím Šebánkem, jehož jménem sepsali řadu divadelních her, které 
úspěšně uvádějí i několik desítek let. Cimrmanovo jméno se dokonce objevilo v anketě o 
největšího Čecha vedle Karla IV. nebo Jana Husa. 
 
Britská královna Alžběta II. slavila 21.4.2006 osmdesát let, to je již 53. rokem na britském trůnu. 
6. května tomu bylo 150 let, co se v Příboře narodil jeden z největších myslitelů 20. století, 
zakladatel psychoanalýzy – Sigmund Freud.  
 
27.1. zemřel mistr české detektivky, režisér a scénárista Antonín Moskalyk ve věku 75 let. 
26.7. ve věku 86 let  zemřel významný spisovatel Vojtěch Zamarovský, zabývající se 
popularizací „nudných historických faktů“. 
6.5. ve věku 95 let zemřel generál nebe František Peřina a 4.10. ve věku 94 let stíhací eso generál 
František Fajtl – dva legendární vynikající váleční piloti piloti druhé světové války 
1.11. po dlouhé nemoci zemřel americký spisovatel William Styron, svůj život zasvětil 
rozkrývání hrůz evropského holocaustu a amerického otrokářství. 
Ve vězení zemřel bývalý srbský komunistický prezident Slobodan Miloševič (64 roků). Před 
mezinárodním tribunálem se zodpovídal ze zločinů, jež se staly během jeho vlády. 
 
9.6. (od 22.5.) dozněly poslední tony 31. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův 
máj, který prezentoval v 19 koncertech naše přední a světově proslulé zahraniční umělce, pěvce, 
hudebníky a dirigenty z celého světa – Japonská filharmonie s dirigentem Ken-Ichirem 
Kobayashim, violoncellista Misha Maisky se svými dětmi, cembalistka Morwaread Farbood,  
sopranistka Eva Dřízgová-Jirušová, světová premiéra skladby porubského rodáka Ilji Hurníka 
Verba sancta. 
 
Mezinárodní hudební festival Colours of Ostrava se uskutečnil od 20.-23.7. již po páté. 
Festivalové areály vyrostly na Černé louce a v okolí Slezskoostravského hradu. Zúčastnily se 
zahraniční skupiny a nechyběli ani představitelé kvalitní české hudby (Chinaski, Langerová) 
nebo každodenní divadelní představení pro děti. 
 
 

12. KULTURA A OSVĚTA 
A) Kulturní události 

- z obce 
 
a) Počítačové kurzy 
proběhly od 20.-24.3. v zasedací místnost KD, dopoledne se zúčastnilo 8 a odpoledne 6 kurzistů, 
podle odevzdaných dotazníků zpětné vazby bylo zjištěno, že pro většinu z nich byly přínosem. 
Další byly uskutečněny v květnu.  
 
b) Ve středu 26. dubna 2006 jsme si připomněli události 2. světové války a uctili jsme u 
pomníku památku všech obětí. 
 
c) 12. května proběhla oslava svátku matek, které byly starostkou p. D. Fojtovou a starostou Z. 
Bestou ze Zbyslavic pozvány do kulturního domu ve Zbyslavicích, kde pro ně divadelní soubor 
Berani z Těškovic pod vedením režiséra Oldřicha Lindovského sehrál ochotnické představení, 
doprovázené živou hudbou „Muziky, muziky“. Tato hra o 2 jednáních seznámila diváky 
s životními osudy význačného českého muzikanta a hudebního skladatele Františka Kmocha. 
Doprava autobusem i vstupné bylo zdarma. 
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Ale již o den dříve, 11.5., pozvali všechny maminky a babičky na společnou oslavu žáci základní 
a mateřské školy v Olbramicích na pestrý a zábavný program 
 

d) DEN OBCE – sobota 9.9. 
Od časného rána se u rybníka konaly III. rybářské závody (viz bod 8B). 
Hlavní program slavnosti zahájila paní starostka Drahomíra Fojtová ve tři hodiny odpoledne a 
pak už hřiště patřilo dětem. Žáci ZŠ Olbramice pomocí pohádky ukázaly všem „Jak se zbavit 
Sněhurky“ a děti ze ZŠ Kyjovice předvedly rýmovanou pohádku „O drakovi“. Nebavily se jen 
naše děti, pozvání přijali i malí pacienti, kteří se léčí v sanatoriích na Hýlově. 
Pohádkové postavičky, jinak členové sdružení Slunečnice, převlečení za Zlatovlásku, Manku 
s Rumcajsem, Ferdu Mravence, Berušku, Čarodějnici, Karkulku, Vlka nebo Popelku, pak 
doprovázely celým odpolednem plným nejrůznějších soutěží a úkolů pod názvem „Z pohádky do 
pohádky“. Hlavní moderátoři programu, trpaslíci Všímálek a Šikulka, na závěr roztočili kolo 
štěstí. Pozdní odpoledne patřilo programu zpěvačky Heidi Janků. Až do večera byl v obležení 
skákací hrad, pozadu nezůstaly stánky s občerstvením – guláš, uzené klobásy, hranolky, koláče, 
nejrůznější sladkosti a nápoje šly na dračku. Den obce byl zakončen noční show Petra Krayzla. 
 

e) Country slavnosti 
15.7. se uskutečnil 2. ročník pivních slavností, který musel být – snad z důvodu boje proti 
alkoholismu, přejmenován na Country. Bylo zase nač se dívat, co poslouchat, i co jíst a pít. Ve 
stáncích byly nabízeny nejen všelijaké pochutiny a dobroty, jako opékané klobásy nebo 
grilovaná kýta, ale hlavně 7 druhů piva. K poslechu i tanci hrála jako loni country skupina 
„Náhodná sešlost“. Pro děti i dospělé byly opět připraveny různé soutěže, ve kterých prokazovali 
svoji sílu a šikovnost, ale i rozum a odvahu. V určitých disciplínách byla snaha tak veliká, že 
došlo i k několika zraněním – naštěstí vše dobře dopadlo. Děti třeba podlézaly laťky, pojídaly 
krupici, házely na cíl … U dospělých měla největší úspěch soutěž s názvem odvez si svého 
manžela, slalom s rudlem, hra na číšníka nebo také pojídání krupice. Zcela největší zážitek měli 
všichni z poslední zkoušky odvahy – sníš červa – dostaneš plechovku piva. I když si pořadatelé 
mysleli, že červi zůstanou v misce a pivo v kartonu, 12 zájemců se našlo. Neutuchající příkladný 
zájem o soutěžení měli hlavně členové rodin Nohlových a Šorfových. 
 
f) 2. vesnická zabijačka 
proběhla v sobotu 18.11.2006. I když oficiální program, na kterém bylo nejenom pojídání 
pravého zabijačkového guláše, jitrnic, jelítek, tlačenky a ostatních dobrot, ke kterým nezbytně 
patřil třeba i svařák a grog, začal až ve 13 hodin filmovým odpolednem pro děti a v 15 hodin 
bylo na programu maňáskové divadlo pro nejmenší diváky, už od předcházejícího odpoledne se 
pořadatelé v čele se starostou snažili hlavní aktéry děje – 2 velká prasata, připravit pro všechny 
jedlíky k jejich co největší spokojenosti. Když skončil program pro děti, hrála všem k zábavě a 
k dobrému jídlu živá hudba.  Byl připraven i zabijačkový bufet pro ty, kteří si vepřové dobroty 
chtěli vychutnat doma. A stejně jako loni, i tentokrát se ozývala jediná výtka – 2 prasata jsou pro 
všechny zájemce nedostačující. 
 
 

12. KULTURA A OSVĚTA 
B) Klub důchodců 

Klub důchodců pořádá stále svá pravidelná setkání každé první pondělí v měsíci, ale asi od 
poloviny roku jej ze zdravotních důvodů už nevede paní Bronislava Machová, ale neoficiálně 
sourozenci Alois a František Vaňkovi. Kroniku píše stále p. Pavel Hurník a podrobnější 
informace o jeho činnosti v letošním roce jsou obsahem následujících řádků. 

- Dne 3.4. proběhla v kulturním domě beseda na téma „Trestná činnost páchaná na 
seniorech“ spojená s promítáním filmu a důkladným, obšírným a odborným výkladem 
policistů z Bílovce, kteří všem přítomným objasnili základní zásady bezpečnosti ať už 
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doma nebo na ulici. Aktivní diskuse se zúčastnili nejen členové klubu, ale také p. 
starostka. 

- V pátek 7.4. předvedla firma „Adam“ v místním pohostinství své výrobky – titanové 
nádobí a pánve a ochutnávku jídla, které bylo v tomto nádobí uvařeno. 

- A do třetice duben – ve čtvrtek 27.4. se nejen důchodci zúčastnili divadelní inscenace hry 
Voskovce a Wericha  „Kat a blázen“ v divadle Jiřího Myrona v Ostravě. 

- Svátek matek 19.5. slavili dříve narození s hudbou, hrami a tancem v kulturním domě. 
K dobré náladě přispěla jak harmonikářská hudební produkce pana Radka Petráše, tak 
také teplá večeře a tombola.     

- V úterý 13.6. se setkání asi 30 členů uskutečnilo v místním pohostinství, kde každý dostal 
1 porci tvarůžek, a některé ženy si navíc objednaly – a snědly - velké zmrzlinové a 
ovocné poháry. Toto setkání se uskutečnilo jako náhradní za výlet na Mexiko do známé 
restaurace, proslavené svými tvarůžkovými specialitami.     

- Zájezd na olomoucko se uskutečnil 19.7., a jeho účastníci si prohlédli město Olomouc, 
navštívili arcidiecézní muzeum se sbírkou cenných památek i zámek se sbírkou kočárů v 
Náměšti na Hané. Po obědě navštívili Olbramice číslo 2, kde je v místní restauraci 
přivítal sám pan starosta i s manželkou a sekretářkou a všem rozdali malé pohoštění. Po 
srdečné debatě se všichni výletníci v pořádku vrátili domů. 

- Pravidelná schůzka v pondělí 7.8. byla doplněna přednáškou a předvedením nové léčebné 
metody – magnetoterapie, která pomáhá léčit nemoci oběhového a zažívacího ústrojí, 
artrozu, osteoporézu a jiné. 

- Ve čtvrtek 12.10. se asi 16 členů vydalo pěšky do restaurace „Penzion u hasičů“ na 
Hýlově. Někteří přijeli autobusem, protože trasa pro ně byla namáhavá.  

- Amatérský divadelní soubor z Oder hrál v neděli 15.10. v lázních na Hýlově komedii 
„Světáci“, na kterou se členové klubu zajeli podívat. 

-  Již o několik dní dříve, v pátek 1.12., přišel malými dárky členy klubu obdarovat 
Mikuláš a čert, kteří měli na každého napsaných několik vtipných veršů, ušitých na míru 
(viz kousek níže). Ty zvlášť neposlušné pak nezapomněl čert vyplatit přichystaným 
koštětem. Dobrá nálada nikoho neopustila ani při hře „Kufr“, známé z televizní 
obrazovky. Pro ještě lepší zábavu na harmoniku hrál Radek Petráš. Tento večírek se 
velmi povedl a 43 přítomných členů se rozcházelo až v pozdních nočních hodinách. 

 
Jestlipak se poznají: 

1. Vlasta, i když žije sama, má domeček v pořádku, 
vedle domku má i hezky upravenou zahrádku.             (p. Vlasta Juřinová) 

2. Láďa s úklidovou četou vesničku vám poklízí, 
Liduška ho pak s obědem často marně vyhlíží.              (manželé Langrovi) 

3. Ota chová kravičku, seče pro ni travičku, 
ale má i koníčka – Ota, to je jednička.                             (p. Otto Lubojacký) 

4. Broňka, vaše předsedkyně, dobře ta se o vše stará. 
Rosťa jí se vším pomáhá a on nikdy nenadává.               (manželé Machovi) 

5. Zdeňka Damovská už v Olbramicích nebydlí, 
ale občas mezi vás až z Poruby dojíždí.                           (p. Damovská) 

6. To je taky vaše členka, ráda s vámi sedává, 
na večírcích štěstí mívá – často ona vyhrává.                   (p. Markéta Habustová) 

7. Frantík na traktorku jede, dřevo domů z lesa veze. 
Anička ta hospodaří, obědy mu dobré vaří.                       (manželé Chytráčkovi) 

8. Drahuš s Anči, ti se mají, cestu novou si udělali, 
po ní jedou zvesela, z ulice až do dvora.                            (manželé Kučerovi) 

9. Jenda s Lidkou, ti se mají, někdy vnoučka pohlídají. 
Na zahrádce pracují a tam se odreagují.                             (manželé Kupkovi) 
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10. Eva s Láďou tady žijí, domeček si zvelebují, 
na procházku s pejskem chodí, za ruce se při tom vodí.    (manželé Majdyšovi) 

11. Stáňa, to je neposeda, pořád sobě práci hledá. 
Vlasta, ta ho shání marně, on je zase v hasičárně.               (manželé Bílkovi) 

12. Oba dva už důchod mají pokoje si však nedají 
jak v bytě tak v zahradě – mají to jak na hradě.                   (manželé Fritschovi) 

13. Pavel dělá kroniku, do ní fotky fotí. 
Maruška mu to pak všechno pěkně ohodnotí.                      (manželé Hurníkovi) 

14. Stáňa pořád pracuje na té svojí farmě. 
Vlastík, ten když ráno vstává, už ji hledá marně.                 (p. Seidlerová a její přítel) 

15. Liduška a Láďa rádi na procházky chodí, 
po uličce tam a zpátky za ruce se vodí.                                 (manželé Peterkovi) 

16. Paní Liduška si žije na zahumny v domě 
veselí se dneska s váma, ale na procházky chodí sama.         (p. Svobodová) 

17. Jarka ráda na zápraží kvítečka tam sama sází. 
Pepík nemá doma stání na traktorku se prohání.                     (manželé Ullmannovi) 

18. Frantík dělá zahradníka a jde mu to skvěle. 
Tonička, ta na zahrádce sadí, kope, pleje.                                (manželé Vaňkovi) 

19. Robert jako správný chlap do obchodu chodí rád. 
Anička pak bez nesnází dobrý oběd mu uvaří.                         (manželé Volní) 

20. Helenka je stále čilá, kolem domku uklízí, 
když se ale doma nudí, vnoučatům se nabízí.                            (p. Schubertová) 

21. Vanda, to je čupr holka, zahradě se věnuje. 
Ale Vando, dost už dost, žij už sobě pro radost.                         (p. Kelnerová) 

22. Radka tady vítáme, rádi si s ním zpíváme. 
On harmoniku natahuje, libé tóny z ní vyluzuje. 
A když zazní písnička – Radku, ty jsi jednička!       (p. R. Petráš – nedůchodce, ale muzikant!) 
      23. Emil sedí na sluníčku, občas si dá i skleničku. 
uvažuje o práci, radši má však legraci. 
Danuška mu kafe vaří, oběma se dobře daří.                              (manželé Richtrovi) 

23. Maruška je v důchodu a má ráda hospodu 
pivečko však nepije – za to všechno umyje.                               (p. M. Teichmannová) 

24. Marie a Lojza spolu zahrádce se věnují, 
všechno, co tam vypěstují, doma pěkně zpracují.                       (manželé Vaňkovi) 

25. Jirka je váš kamarád, protože má srandu rád. 
Líba mu to toleruje a ve všem ho podporuje.                              (manželé Vaňkovi) 

26. Miluška, ta žije sama, ale všude jezdí s váma. 
Žádnou akci nezkazí, všude vás doprovází.                                (p. Vysocká) 

27. Bohušku my všichni známe, její dobroty rádi máme. 
Pečení to je velká námaha, doufáme, že jí Slávek pomáhá.        (manželé Macákovi) 

28. Zdenka stále pracuje, penízky shromažďuje, 
potom do letadla sedne a po světě se ohlédne.                             (p. Krupová) 

29. Pavlíčková tady schází – v Mikuláši se nachází. 
S vašimi penězi hospodaří a tak se vám všem dobře daří.           (p. Daniela Pavlíčková, 
                            která byla oblečena jako Mikuláš a tuto řeč s patřičnými důrazy přednesla.) 
  
Nejen seniorům také byla nabídnuta služba rozvážky hotových jídel ve skle; každé jídlo je 
originální chuti, které nelze dosáhnout průmyslovou výrobou. Sterilizací si zachovávají svou 
kvalitu, mají prodlouženou trvanlivost a dáte si je, když máte právě chuť.      
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12. KULTURA A OSVĚTA 
C) Knihovna  

 
Knihovnicí je od roku 1994 Lenka Ješková. Knihovna měla 43 aktivních čtenářů, z toho bylo 20 
dětí do patnácti let. Navštívilo ji 377 návštěvníků, půjčeno bylo 1.403 výpůjčních jednotek a 
provedena 1 knihovnická lekce pro školku. Ke knihovnímu fondu přibylo 34 knihovních 
jednotek, vyřazeny nebyly žádné, takže celkem máme 3.767 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 – 150 
svazků. Knihovna je napojena na veřejný internet, 15 čtenářů využívá její služby v rámci svého 
přihlášení, jinak ji využívají i nečtenáři. 
Trvalým problémem knihovny je nedostatek místa. Knihy se nevejdou na police, a proto musí 
být rozloženy v hromadách po stolech. (Žádný další regál zde není možné umístit). Není prostor 
na výstavky, zmenšuje se prostor pro pořádání lekcí a besed. Obec slíbila, že knihovna sice bude 
rozšířena o prostor současného archívu, ale toto je možné až po opravě hasičárny, ve které by 
byla umístěna klubovna Sboru dobrovolných hasičů, jež je nyní umístěna v kulturním domě a 
která by se stala obecním archívem. 
 
 

12. KULTURA A OSVĚTA 
D) SDH Olbramice  

 
V roce 2006 měl Sbor dobrovolných hasičů v Olbramicích 69 členů. V průběhu roku bylo jako 
vždy dbáno především na prevenci, předcházení požárů, výcvik zásahové jednotky, údržbu 
požární techniky a pravidelné ošetřování výzbroje a výstroje. 
Sbor má ustavenu zásahovou jednotku, letos má 14 členů, kteří jsou velitelem pravidelně 
proškolováni k zásahům při požárech a živelných pohromách. Bohužel, odbornou způsobilost 
nemá platnou ani velitel družstva, ani strojníci, a přes veškeré sliby nebyla podána ani žádost o 
proškolení. 
Cvičné požární družstvo, které náš sbor a obec reprezentuje, se zúčastnilo 16 pohárových soutěží 
v okolních obcích. Na okrskové soutěži, která se v naší obci konala 27.5.2006 za účasti čtyř 
požárních družstev, jsme skončili na druhém místě za Jistebníkem (čas 104,51) s celkovým 
časem 112,61. Za námi pak třetí místo obsadila Vřesina a čtvrté Klimkovice. V běhu na 100 m 
překážek se Petr Nohel mladší umístil na prvním místě s časem 20,08 s. 
8.7.2007 byl pořádán již několikátý ročník pohárové soutěže o putovní pohár Obce Olbramice. 
Soutěže se za velmi nepříznivého počasí zúčastnilo 11 družstev – Olbramice, Výškovice, 
Lukavec, Svinov, Martinov, Tísek 1 a 2, Velké Albrechtice, Studénka, Těškovice a Jistebník. 
Vítězem se stalo družstvo Jistebníku. 
Aby mohl probíhat pravidelný trénik zásahové jednotky, musí být uklízena plocha vedle vepřína. 
Sečení trávy se nejčastěji zúčastňovali příslušníci rodiny Bílkovy – Stanislav, Petr mladší i starší 
a Štefan Strašík. 
Výbor Sboru také s malým dárkem navštívil paní Annu Fritschovou a pana Miroslava 
Damovského, členy, kteří se dožili významného životního jubilea. 
Jako každý rok, i letos byl 17.2.2006 pořádán tradiční hasičský bál, s pěknou tombolou a i přes 
chřipkové období vcelku s hojnou účastí. I když byl v květnu plánován zájezd do vinného 
sklípku na jižní Moravu, pro nezájem se neuskutečnil. Zato se uskutečnil 24.6.2006 v Centru 
volného času letní karneval, jehož hlavním sponzorem byl Jan Diblík z Klimkovic. 
Na všech pořádaných kulturních akcích i soutěžích se na přípravě a průběhu akcí podílejí nejen 
všichni členové výboru, ale i někteří členové řadoví, a to hlavně Martin Anlauf, Anna 
Fritschová, Libuše Vaňková, Lenka Venclová a manželé Šorfovi. 
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13. TĚLOVÝCHOVA A SPORT 
 

Sportovní události 
 
10.2.-26.2.- Turín  
– zimních olympijských her se zúčastnili sportovci 82 zemí, šanci na umístění má tým hokejistů, 
štafeta běžců na lyžích, Kateřina Neumannová v běhu na lyžích, Jakub Janda ve skoku na lyžích, 
Martina Sáblíková v rychlobruslení, Nikola Sudová za jízdu v boulích. 
V italském Pragelatu se Kateřina Neumannová dočkala vysněného olympijského zlata.– Zlato 
z Turína 2006 je 4. primátem českých sportovců ze zimních Her - 1. skokan na lyžích Jiří Raška 
v Grenoblu 1968, hokejisté v Naganu roce 1998, akrobat Aleš Valenta v Salt Lake City v roce 
2002. Jako první gratulant k mamince doběhla 2,5 letá Lucinka. Česká zimní královna se 
rozhodla se sportem v roce 2007 skončit. 
 
9.6.- 9.7. 2006 – MS ve fotbale v Německu. 
Fotbalisté odjeli na šampionát natěšení, po 16 letech chtěli udělat díru do světa. Jenže odjeli po 
základní skupině, i když začali krásně – vítězstvím nad USA 3:0. Šampionát vyhráli Italové po 
remíze při penaltách nad Francouzi. Stali se tak počtvrté mistry světa. 
 
Desetibojař Roman Šebrle obhájil titul kontinentálního šampiona a vyhrál s velkým náskokem 
závod v srpnu v mistrovství Evropy v Go“teborgu. Zároveň se v listopadu stal domácím 
atletickým králem roku. 
 
Ve svých 50 letech definitivně skončila s tenisem legendární Martina Navrátilová, když vyhrála 
smíšenou čtyřhru s Američanem Brianem v září na US Open. 
 
19.9. odešel do atletického důchodu také král současné české atletiky Jan Železný, trojnásobný 
olympijský vítěz, mistr světa a držitel světového rekordu v hodu oštěpem do dálky 98,48 m 
z roku 1996. Chce se jako trenér stát nejlepším trenérem roku – trénuje 3 nadějné oštěpaře. 
 

Centrum volného času 
S přicházejícím jarem přibývalo dětí v Centru volného času, které hojně využívaly dřevěné herní 
prvky zde umístěné. Nebyly to jen děti z naší vesnice, ale přijíždějí si sem hrát se svými rodiči i 
děti z blízkého či vzdálenějšího okolí. Švédská firma Hags, jejíž prioritou je bezpečnost, zde také 
letos po diskusi mezi „menšími i většími“ občany a na jejich přání přidala další herní prvky. 
Garantem celé akce byl při první i druhé etapě Ing. Ladislav Bárta, o získání dotací ve výši 
=222.000,--Kč se zasloužila p. Regína Vřeská. Určitá část finančních prostředků byla také 
získána od místních podnikatelů formou sponzorského daru. 
Výsledky ankety mapující názory na CVČ: 
otázka 1.- Jak se vám líbí? 75% pěkné, 12,5% ujde, 12,5% potřebné. 
otázka 2. – Půjdete nebo už jste byli ve sportovním areálu něco zahrát? 62,5% ano, 37,5% občas. 
otázka 3.- Jak často vy nebo vaše děti navštěvujete hřiště? 50% občas, 50% často. 
otázka 4.- Co by se dalo na hřišti ještě vylepšit? – např. 

- chybí sportovní prvky pro děti nad 15 let 
- pískoviště pro nejmenší děti 
- další stůl na stolní tenis, kuželky se zavěšenou koulí 
- vchod do areálu z Malé strany 

otázka 5.- Jaké sportovní nebo kulturní akce by jste na hřišti rádi viděli? 62,5% sportovní akce, 
25% koncerty hudebních skupin, 12,5% taneční zábavy, diskotéky. 
otázka 6.- Kulturní, sportovní a společenské akce pořádané na hřišti – 50% navštěvuji 
pravidelně, 37,5% navštěvuji výjimečně, 12,5% nenavštěvuji. 
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otázka 7.- Který druh sportu se vám nejvíce zamlouvá? – 62,5% stolní tenis, doplněno fotbal, 
nohejbal, kuželky, tenis. 
otázka 8.- Myslíte, že je hřiště dostatečně využito? – 75% dostačující, doplněno větší využití 
školními dětmi v rámci sport. kroužku, pořádat turnaj ve stolním tenise. 
otázka 9.- Vaše věková kategorie? 25% do 15 let, 12,5% do 20 let, 37,5% do 40 let, 25% do 50 
let, starší 0. 
 
2.) V Centru volného času na základě získané dotace ve výši =222.000,--Kč, o kterou se 
zasloužila hlavně účetní OÚ Regína Vřeská a Ing. Ladislav Bárta, a vložených prostředků obce 
ve výši =148.000,--Kč, přibyly další herní prvky, jako je betonový stůl na stolní tenis, trojhrazda, 
vahadlová houpačka, lanová dráha s pojezdem na ocelovém laně,  pohybový kruh piruety. Jejich 
účelovost, kvalitu i provedení vyzkoušelo množství dětí nejen z naší obce, ale Centrum hojně 
navštěvují i děti z okolních vesnic i z Klimkovic. 
 

Činnost TJ Sokol 
Nová fotbalová sezona 2006-2007 byla zahájena v srpnu podzimní částí. Kádr našeho mužstva 
mužů doznal jen nepatrných změn. Zkusit fotbalové štěstí odešli na hostování do TJ Klimkovice 
Kovařík a Šorf. V olbramickém dresu se pak objevili další mladí hráči – Tomáš Šablatura, Just, 
Šmoldas a Stuchlík. Fotbalisté odehráli se svými soupeři vyrovnané zápasy se stejným počtem 
vítězství a porážek. Po podzimní části soutěže obsadili ve vyrovnané tabulce pěkné 4. místo. 
Střelecky se výrazně prosadil Petr Zbořil, autor 11 golů. 
 
Konečná tabulka III. t řídy muži – 2006 – 2007. 
Pořadí Název 

oddílu 
Počet 
zápasů 

Vyhrané 
zápasy 

Remíza Prohrané 
zápasy 

 
Dal 

Skore  
Dostal 

Počet 
bodů 

1. Straník 12 9 2 1 25 : 9 29 
2. Hladké 

Životice 
12 8 2 2 31 : 18 26 

3. Bravinné 12 7 2 3 23 : 21 23 
4. Olbramice 12 5 2 5 19 : 20 17 
5. Jistebník 12 5 1 6 26 : 24 16 
6. Spálov 12 5 1 6 23 : 25 16 
7. Vražné 12 5 1 6 20 : 23 16 
8. Sedlnice 12 5 0 7 17 : 23 15 
9. Skotnice 12 3 5 4 16 : 21 14 
10. Lubina 12 3 3 6 24 : 24 12 
11. Bartošovice 12 3 2 7 19 : 27 11 
12. Nová 

Horka 
12 2 3 7 13 : 21 9 

 
 

14. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 
 
Ministr zdravotnictví David Rath měnil za pochodu pravidla projednávání zákonů a za několik 
měsíců, kdy byl ve funkci, proti sobě popudil nejen hejtmany, ale i lékárníky, kteří stávkovali a 
protestovali proti rušení lékáren a tomu, že by měly být léky např. u benzínových pump, 
zdravotní pojišťovny, zubaře, praktické a dětské lékaře, ambulantní specialisty, manažery 
nemocnic i zdravotnické odboráře. Kritizují zákony např. o neziskových nemocnicích, 
zdravotním pojištění, ale i ministerské vyhlášky, které stanoví seznam a ceny výkonů, úhrady 
pojišťoven. Jeho návrhy neprocházejí vládou, legislativní radou ani výbory, předkládá je na 
poslední chvíli ve sněmovně. Zdravotníci stávkovali a protestovali i v Praze před budovou 
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ministerstva. 
Ptačí chřipka doletěla i k nám, 27. 3. se u nás vyskytl první případ této choroby, uhynulá labuť 
byla nalezena v Hluboké nad Vltavou a byl u ní nalezen nebezpečný virus H5N1, který se velmi 
rychle šíří mezi ptáky a může napadnout i člověka. Proto přijaly země ohrožené touto chorobou 
včetně té naší řadu preventivních opatření. 
V naší obci nedošlo k žádné změně, praktickým lékařem pro nás je stále hlavně MUDr. Petr 
Kaštovský, dětskou lékařkou MUDr. Hana Nencková, zuby léčí MUDr. Hana Wilamová a 
MUDr. Šárka Friedlová, lékárna je v Klimkovicích. MUDr. Šárka Bernadyová, která se k nám 
letos přistěhovala, zatím neuvažuje, že by si v obci otevřela samostatnou zubní ordinaci. 
 
 

15. NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT 
 
- Ve čtvrtek a v pátek obcházeli koledníci farnost jako Tři králové a prosili o dary na potřeby 
kostela. 
- V neděli 12.2. se mnozí farníci zúčastnili tradiční pouti ke cti sv. Valentina do Bravantic. 
- Popeleční středa jako den přísného postu padla na 1.března a půst pak pokračoval dalších 40 
dní.  
- Na druhou neděli velikonoční pak proběhla pouť v Lubojatech ke cti sv. Jiří a zároveň jsme 
s otcem Pawlem slavili jeho významné životní i kněžské jubileum – 40 let od narození a desáté 
výročí od kněžského svěcení. 
- Květnové „májové“ pak proběhly, jako už tradičně, někdy také v kapli sv. Matouše ve 
Zbyslavicích, v kapličce Navštívení Panny Marie na hranicích katastru mezi našimi dvěma 
obcemi nebo v kapličce Božího těla v Olbramicích. 
- V neděli 4.6. na den Seslání Ducha svatého se uskutečnilo první svaté přijímání se 
v Olbramicích a byli to 2 chlapci a 3 dívky. 
- Kněžské svěcení proběhlo letos v sobotu 24.6.2006, mezi svěcenými byl i mnohým z farníků 
známý Mgr. Marek Žukowski z mostů u Jablunkova – další z chlapců, kteří zde kdysi přišli 
s otcem Jiřím. O týden dřív přijal v opavské konkatedrále jáhenské svěcení Ing. Alois Pinďák, 
nám všem dobře známý charismatik z Bílova.  
- Jako již tradičně se děti z našich farností vydaly 1. července na Prašivou na setkání s otcem 
biskupem. A i když ten den počasí příliš nepřálo, jel tam dětí celý autobus. 
- Červenec byl ve znamení dětského tábora v Trnávce na téma „Starověké Řecko“.  
Ráno 12. července se všechny děti sešly před farou v Olbramicích, kde dostaly požehnání od 
otce Pawla, aby odjely do tábora v Trnávce. Celý tábor se odehrával v antickém duchu, takže 
bylo zcela běžné potkat vedoucího v šatech starověkého Řecka. Táborový den začal budíčkem, 
pokračoval rozcvičkou a pak přišla na řadu spousta dobrodružství a legrace při různých hrách, 
(labyrint odvahy, pěší túra, zcela ojedinělé Olympijské hry, jejichž vítězové byli v závěru 
oceněni malou odměnou), scénkách a mnoha dalších aktivitách. Samozřejmě nechybělo dobré 
jídlo. Závěr dne pak vždy patřil duchovní hodince. Do Trnávky přijeli také otec Pawel a otec Jiří, 
kteří sloužili mši svatou. Domů se všichni vrátili v neděli. 
- Letošní krmáš byl posunut o týden dříve, takže pravidelná Zahradní slavnost ke cti sv. 
Bartoloměje se konala již v sobotu 19.8. Kázal na ní o. M. Doubrava, ze Svatého Hostýna, jinak 
básník a byla, jako je již zvykem, hojně navštívena. Pouť ke cti sv. Bartoloměje se konala 
v neděli 20.8. A proč? Pan farář byl pozván a odjížděl na výroční pouť, kterou slaví již 50 let 
naši bývalí rodáci v německém městu Steinsfurt. Odjeli s ním i zástupci obce, aby navázali nové 
kontakty – paní starostka Drahomíra Fojtová a kronikářka L. Ješková, která měla za úkol celé 
setkání zdokumentovat. Vyjeli jsme v sobotu po obědě a před půlnocí jsme byli na místě – u naší 
hostitelky paní Sieglindy Rudisile, jež se o nás i se svým manželem po celou dobu pobytu vzorně 
starala. V neděli jsme se zúčastnili mše svaté v kostele sv. Michaela, kde jsme byli velmi mile a 
přátelsky přijati. Paní starostka předala obraz kostela namalovaný paní Miroslavou Rychtářovou 
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z Kyjovic, obdrželi jsme na oplátku svíci z poutního města vzdáleného asi 50 km. Po mši svaté 
jsme až do večera vydrželi při společném posezení s asi stovkou rodáků, jejich dětí i zástupci 
místní samosprávy a farnosti v místním hostinci, vyslechli jsem olbramickou hymnu a mnoho 
vzpomínek … i dychtivých otázek, co je v Olbramicích a okolí nového. Pohlednice i všechny 
propagační materiály byly rozebrány závratnou rychlostí. Večer jsme se prošli po městečku ještě 
„inkognito“ – pořádá se zde mimo jiné světoznámá výstava letadel. V pondělí jsme byli pozváni 
na radnici, kde nás přivítali šampaňským a speciálními preclíky, které se ve Steinsfurtu vyrábějí, 
prohlédli jsme si nejen celou budovu, ale prošli a projeli jsme celé městečko – viděli jsme 
budovu školy i sportovní areál, hasičárnu i vinice,( na jejichž začátku se nacházejí vykopávky 
pocházející z doby starověkého Říma), odkud je prý nejkrásnější výhled. Navštívili jsme krátce i 
střediskové město Sinsheim a několik hodin pobyli na faře v milé společností místního pana 
faráře. V úterý  ráno jsme plni dojmů a radosti z nově navázané spolupráce odjeli, abychom po 
10 hodinách jízdy, sice s jedním malým prožitým strachem, protože nám docházel benzín a 150 
km nebyla nikde pumpa, dorazili v pořádku domů. Je mi velkou radostí říkat, že po celou dobu 
pobytu jsem neslyšela žádné nacionalistické řeči, necítila zahořklost, ale jen velkou lásku 
k bývalé vlasti a touhu po přátelství. 
- Jako již tradičně, zúčastnili se někteří farníci slavné mše svaté v Hrabyni – někteří již 15.8. jiní 
pak na druhý svátek 8.9. 
- Hojně navštívená zbyslavická pouť u kaple sv. Matouše se za  výjimečně krásného počasí 
(většinou bývá zima, déšť a chladno) konala dne 24.9. 
- Říjen proběhl ve znamení růžence, hlavně jsme se učili růženec světla, který sestavil Jan Pavel 
II., loni zesnulý papež. a 16.10. jsme vzpomněli 10. výročí založení naší diecéze, protože měla 
svátek Hedvika, naše i její patronka. 
- Konec října byl ve znamení exercicií. Otec Jiří Šindelář a jeho pomocník Mgr. Petr Čapek 
z farnosti Hory Matky Boží v Králíkách nám vždy vpodvečer od čtvrtka do neděle pomáhal 
přemýšlet nad různými tématy – čtvrtek Láska – k rodičům, k dětem, manželská láska, láska 
k Bohu. V pátek – smíření, nejen s Bohem, ale také s lidmi okolo nás. Sobota patřila tématu 
modlitby a v neděli jsme vyslechli zamyšlení na téma Kristův kříž. Otec Jiří nás nejen rozebral 
ve zpovědnici, ale na závěr všechny pozval do Králík na návštěvu. V rámci exercicií proběhla i 
sobotní katecheze MUDr. Fridrichové z Centra pro rodinu, která nám za pomocí diapozitivů a 
velmi poutavě pověděla něco více o plánovaném rodičovství a ochraně dětí před narozením. 
Srdečné poděkování patří i Mgr. Petru Čapkovi za krásná slova, která nám vlila do srdcí víru, 
naději i lásku. 
- A pak už tu byli Všichni svatí, naštěstí se Haloween ještě v kostele neslaví a vzpomínka na 
všechny věrné zemřelé tak proběhla sice se světly, ale bez dýní a strašidel, a důstojně. 
- Advent začal 3.12. a Mikuláše si užili i všechni v kostele, nejen děti, ale i ti starší dostali 
dárečky. Je pravda, že perníčky dospělých byly trošku menší než balíčky pro děti určené věkem, 
ale potěšily stejně. 16.12. pak začala již pravidelná novéna před vánocemi, která skončila 24.12. 
dopoledne, kdy jsme ještě slavili 4 adventní neděli a večer již Štědrý den. 
 
Každý první pátek objíždí pan farář s paní Alenou Sopkovou nemocné a přináší jim útěchu a 
posilu ve svátostném těle Ježíšově. 
Pravidelně, poslední úterý v měsíci probíhá také společenství seniorů na faře. 
Příležitost ke svátost smíření je pak vždy před mší svatou a jinak po domluvě. 
 
A teď ještě něco málo z událostí v děkanátu a diecéze. 
- V lednu jsme vzpomněli 15 let od ustavení ostravské Charity (26.1.1991). Původně neměli ani 
kancelář, peníze, legislativa téměř žádná – několik nadšenců se scházelo na lavičce v parku nebo 
na schodech fary – jak vzpomínal její první ředitel Josef Korbela. Dnes spravuje 12 zařízení, 
která zabezpečují sociální, zdravotní a humanitární pomoc lidem v nouzi bez ohledu na jejich 
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vyznání, rasu či národnost. Poskytují pomoc i opuštěným nebo týraným ženám s dětmi nebo 
lidem bez domova. 
- V únoru v Těškovicích animátoři našeho děkanátu pořádali netradiční ples s tématem: Bavíme 
se jako za mlada – důchodcovský mejdan. A jak takové setkání „důchodců“ vypadá? Hraje 
pěkná muzika, u vchodu sedí babička a dědeček a vybírají vstupné a nabízí kupon na guláš. Ples 
animátoři pořádali už několikrát, je putovní akcí a pokaždé má jiné téma. 
- V sobotu 1.4. se ve Staré Vsi n. Ondřejnicí uskutečnilo setkání mládeže ostravsko-opavské 
diecéze s biskupem Františkem Václavem. Celým dnem se proplétalo téma 10. narozenin, které 
letos slaví naše diecéze. Program byl různorodý – dvě kola workšopů, sport, přednášky, výtvarné 
dílny, sociální činnost. Světelný průvod všechny dovedl k sokolovně, kde se slavila mše svatá, 
na konci bylo agapé a všechno zakončil slavnostní ohňostroj. 
- Ve středu 10.5. zahájila své vysílání TV NOE, satelitní televizní stanice vzniklá z nadšení lidí 
kolem ostravského studia Telepace a brněnského rádia Proglas. Diváci, zatím v omezené míře, 
mohou sledovat zpravodajství, publicistiku, dokumentaristiku, hudbu, zábavu, dramatickou 
tvorbu a duchovní pořady. 
- 26.8. jsme se rozloučili v lubojatském kostele s paní Libuší Krauzovičovou, laskavou 
katechetkou, s člověkem, který stál u mnoha aktivit nejen lubojatské farnosti – misie, schola, 
dětské mše svaté, farní kroniky, stavební práce a kdoví, co všechno naše paní Líba, přes mnohé 
zdravotní potíže vrcholící dlouhodobou těžkou nemocí, dělala. Je pro nás vzorem svým 
optimismem, nekompromisním kritikem vší zloby a zlořádů a hlavně zapálenou svící na cestě 
k Bohu. 
- 1.9.1991 jsme si připomněli další 15-tileté výročí – otevření Biskupského gymnázia v Ostravě, 
školy, která nabízí vzdělání nejen věřícím, zatím v Ostravě –Zábřehu, ale pro nevyhovující malé 
prostory se hledá její nové umístění. 
 

ADOPCE NA DÁLKU. 
Mnozí farníci jsou již obeznámeni s tím, že již pár let pomáháme některým potřebným na 
Ukrajině. Naše farnost měla pro adopci bohoslovce Miroslava Rjabinčaka. Vloni nám o sobě 
napsal a poděkoval za všechny dary, díky kterým mohl dostudovat. Náš Miroslav je 
řeckokatolík. (neplést s pravoslavnými). Málo lidí ví, že je to víra našich věrozvěstů Cyrila a 
Metoděje. Máme stejného papeže, i když obřady mají jiné než my, ale svátost smíření i svaté 
přijímání platí vzájemně. Rozdíl je v tom, že my máme hostie a u řeckokatolíků se krájí na malé 
kostičky chleba, který je při svatém přijímání vkládán malou lžičkou s trochou vína do úst. 
Otcem biskupem na Slovensku bylo vysvětleno, že máme-li obraz a vyměníme rám, znamená to, 
že vše hlavní zůstává, ale rám se může měnit. Tedy i obřady jsou v různých jazycích, ale víra je 
stejná. Řeckokatoličtí bohoslovci se mohou ženit, ovšem jen do vysvěcení. Pak dostanou farnost 
a slouží lidem. Ti, kteří zachovají celibát, mohou pokračovat a získat vysoké církevní postavení. 
A teď už celý dopis tak, jak byl adresován koordinátorce pomoci v naší farnosti: 
Pochválený buď Jezus Christus! 
Vážená paní Sopková a celá Vaše farnost, přijměte díky za stálou podporu, za dopis a srdečně 
všechny pozdravuji. Ten dopis Vám píšeme s kamarádem, který byl v Čechách a umí trošku 
česky. 
V mém životě se staly velké změny. 28.7.2005 jsem se oženil. Měl jsem pěknou svatbu. 
Manželku mám z Usť-Čornoji a jmenuje se Ludmila a též byla v Čechách. Myslím, že mám 
Ludmilu jako dárek od Boha, která se mnou bude sdílet poslání kněžství. 
Na jáhna – diákona jsem byl vysvěcen 16.10.2005 biskupem Milanem Šašíkom a mám povinnost 
pomáhat ve službě starším knězům. V jedné farnosti se modlíme a slouží mše svatá už 15 let pod 
širým nebem a ten kněz už má 81 let. A tohle je pro všechny důkaz víry. Chtěl bych vás vidět na 
svém kněžském svěcení, které mám 15.4.2006 v sobotu (Bílá sobota). Moje první – primiční mše 
bude 16.4.2006. Vím, že ten dopis přijde poštou později a chci Vás poprosit, ať se za mne 
modlíte, abych byl dobrý kněz Christa Jezusa. 
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Moc děkuji za pozvání na návštěvu k Vám – mezi Vás. Teď nemohu přijet, otec biskup mne 
posílá do tří farností a vše musím začít znovu. Opravit celý barák, ať máme kde bydlet. V létě se 
nám narodí dítě. 
Srdečně znovu moc děkuji za finanční pomoc, kterou jsem dostával přes Charitu a vše končí 
koncem dubna, už nebudu dostávat. I já Vás chci pak pozvat k sobě na farnost na návštěvu. Rád 
bych si dále dopisoval s Vámi, můžete psát česky, manželka rozumí a posílat přímo poštou. Není 
už třeba přes Charitu. 
Vítájáme Vás s Velikonočnýma svatkama a přeju Vám i Vašim kamarádam a faráru míru, dobra, 
sílu a svetlo Christusa, který vstal z mrtvých, abyste měli zapálené srdce pomáhat druhým (to 
jsou přímo jeho slova, již neopravená, ale pěkná). Mějte se hezky. Na shledanou. Ahoj! Miroslav 
a Ludmila, Usť-Čorna 6.4.2006. 
K této kapitolce jen malý dodatek. Na začátku prosince se objevily informace, že otec Peter 
Krenický, koordinátor pomoci na Ukrajině, který tam již 13 let žije, je v ohrožení života, ba 
dokonce, že zmizel… Ano, napadla ho místní parta pravoslavných věřících a kopali do něj tak, 
že skončil v nemocnici. Jak říká:“ Pravoslavní nás neberou a při tom jdou tvrdě proti nám a to 
nejen napadáním fyzickým, ale i psychickým, co se víry týče: Nedávno bylo na Ukrajině 
nesmírné sucho a pravoslavní to svedli na nás, že naším působením odtud odešel déšť. Tak tohle 
mi přišli s velkým pláčem sdělit mí věřící. V tu chvíli jsem zvolal: Do tří dnů se snese na tuto 
zemi déšť!! - a přišel?, ano, Pán je přece mocný!!“ 
 
 

16. VEŘEJNÝ POŘÁDEK 
 

V letošním roce se v moravskoslezském kraji odehrála řada závažných i kuriozních zločinů, 
např.: 
leden- v nákupním centru Lidl v Moravské Ostravě se pod tíhou sněhu propadla část střechy. 
Padající konstrukci naštěstí zachytily regály a všem přítomným se podařilo včas utéci. 
březen – Ochránci zákona dopadli pašeráka, Poláka, který v bochnících chleba ukrýval krabičky 
cigaret. Odhalili ho pomocí cvičeného psa. 
srpen – kriminalisté ze speciálního týmu Toxi rozbili drogový gang, který v Ostravě několik 
měsíců vyráběl a distribuoval pervitin. Zatkli 6 osob včetně 2 hlavních organizátorů. 
září – bývalý náměstek havířovských technických služeb Pavel Slíva v průběhu 2 hodin zastřelil 
advokátku technických služeb Ivanu Kabzanovou a poté na jednání havířovského zastupitelstva 
ekonomického náměstka primátorky Martina Balšána. Nakonec zastřelil sám sebe. 
prosinec – 5 let vězení hrozí rodičům z Ostravy-Hrušova, kteří se nestarali o své děti ve věku od 
2 do 14 let a veškeré peníze, které formou sociálních dávek pobírali, utratili za alkohol a výherní 
automaty. 
 
Od 1.7.2006 začal platit bodový systém na silnicích. Nová pravidla výrazně trestají např. 
překročení povolené rychlosti, jež jsou příčinou zhruba 1/5 nehod. Trestné body bude řidiči sčítat 
obecní úřad, který mu vydal řidičský průkaz, maximální počet je 12 bodů. Většina řidičů 
zpomalila a předpisy dodržuje, o čemž svědčí statistiky dopravních nehod. Problémy jsou 
s ujíždějícími motorkáři nebo těmi, které mají špinavou nebo zakrytou poznávací značku – třeba 
dámskými kalhotkami. Novela vrací policii významnou pravomoc a rozšiřuje pravomoc policie 
obecní. Nový zákon vyvolal mnohé diskuse. Vybrané přestupky: 
 
    - řízení v opilosti – stav vylučující způsobilost 7 bodů 
    - odmítnutí zkoušky na alkohol 7 bodů 
    - alkohol na 0,3 promile 6 bodů 
    - předjíždění v místech zákazu 6 bodů 
    - řízení motoristou bez řidičského průkazu 6 bodů 
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    - překročení rychlosti o 40 km v obci a o 50km mimo obec 5 bodů 
    - nezastavení na signál přikazující zastavení 5 bodů 
    - neumožnění chodci bezpečné přejití vozovky 4 body 
    - nedání přednosti v jízdě 4 body 
    - držení telefonu či jiného hovorového a záznamového zařízení 3 body 
    - překročení rychlosti v obci o 20 km a mimo obec o 30km 3 body 
    - nedovolená jízda na tramvajovém pásu 2 body 
    - nepoužití bezpečnostního pásu 2 body 
    - neosvětlené vozidlo 1 bod 
 
Zákon také stanovuje, že za vozidlo zodpovídá majitel nebo provozovatel a jeho povinností je 
znát údaje o tom, kdo vozidlo v době přestupku řídil. – komu jej půjčil, jinak zaplatí pokutu sám. 
Povinným se také stalo celoroční svícení a zpřísnily se i pokuty pro ty, kteří nejsou připoutáni, 
zároveň také upřesnil jízdu po kruhovém objezdu. 
 
V pondělí 3.4. se uskutečnila beseda pod názvem Trestná činnost páchaná na seniorech s npor. 
Bc. Gabrielou Holčákovou. Policisté Obvodního oddělení Policie ČR v Bílovci těm dříve 
narozeným objasnili základní zásady bezpečnosti, ať už se pohybují doma či na ulici, přidali i 
rady, jak se pohybovat bezpečně v silničním provozu, připomněli, jak se zachovat, pokud se 
stanou svědky, popřípadě obětí trestného činu. Zopakovali důležitá telefonní čísla, uvedli 
případy z praxe. Součástí besedy bylo i promítnutí filmu o seniorech, kteří se naneštěstí stali 
obětí podobných trestních činů. V rámci hojně navštívené besedy padlo velké množství dotazů a 
bylo patrné, že ani lidé důchodového věku nejsou lhostejní ke svým spoluobčanům a obci, ve 
které žijí. 
Policejní střípky ze služebny PČR v Bílovci: 

- pokračují krádeže nafty z odstavených těžkých strojů používaných při výstavbě 
dálnice d 47 

- rozmáhají se krádeže nejen železa a mědi, ale i velký počet hliníkových plechů 
pachatel odcizil ze skladu materiálu v Bílovci v hodnotě 200.000,--Kč; všude po okolí 
se ztrácejí litinové kryty kanalizačních vpustí. 

- lehkovážně si také počínají řidiči, kteří usadají za volant pod vlivem alkoholu. 
Policisté např. jen za listopad uložili pokuty ve výši =16.400,--Kč. 

 
Vyhodnocení nápadu trestné činnosti ve letech 2004-2006 
ve služebním obvodě OO PČR Bílovec 
 

                                   2004                         2005                  2006 
 

 TČ PŘ TČ PŘ TČ PŘ 
Klimkovice 64 131 74 151 96 90 

Vřesina 24 30 19 48 31 41 

Olbramice 11 13 4 27 6 8 

Zbyslavice 3 1 4 5 4 2 

Celkem 102 175 101 231 127 141 
 
 
V roce 2006 bylo složení trestné činnosti v obci Olbramice následující: 

 -   v jednom případě se jednalo o řízení motorového vozidla bez řidičského průkazu 

 -   ve dvou případech šlo o majetkové činy 
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 -   jednou šlo o neplacení výživného,  jednou o zpronevěru 

 -   v jednom případě byla prošetřována sebevražda 

 

 Ve srovnání s celým regionem služebního obvodu OO PČR Bílovec tvořila v roce 2006 

trestná činnost v Olbramicích  1,9 %  celkového nápadu. 
 

                                   2004                         2005                  2006 
 

 TČ PŘ TČ PŘ TČ PŘ 
Celkem 323 849 324 1047 323 772 

Bílovecko 221 674 223 816 196 631 
 
Jedním z případů majetkové trestné činnosti bylo vloupání dne 30.5. do domu č. 185 na ulici 
Dlouhé, kam vnikl pachatel po rozbití skleněné výplně okna a odcizil zlaté šperky a hotovost a 
způsobil škodu ve výši 43.000,--Kč. Stejný pachatel řádil i v Klimkovicích-Václavovicích a na 
Hýlově a byl zajištěn pracovníky kriminální služby v půlce září. Kromě uvedených případů mu 
bylo prokázáno dalších 19 krádeží vloupání do rodinných domků na severní Moravě. 
 
             

17. PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Památný strom 
V letošním roce nám byla přidělena dotace v rámci programu péče o krajinu na provedení 
pěstebních opatření na lípě srdčité. Bylo přiznáno 100% uznatelných nákladů, tj. do výše 
podpory 58.048,--Kč. Zbývající částku ve výši 5.182,--Kč uhradila obec. Statické zajištění 
stromu bylo provedeno ve dvou úrovních, když trvale narušené statické úseky byly fixovány 
statickou vazbou tvořenou obepínacími popruhy ARCO plus, GEFA a ocelovými napínacími 
segmenty. Periferní části hlavních větví byly zajištěny dynamickou vazbou systému Cobra plus a 
ARECO se zesílenou nosností. Pád větví by totiž způsobil značné materiální škody a protože 
místo je velmi frekventované, ohrožuje i bezpečnost a zdraví osob. Zastřešení úžlabní dutiny 
bylo obnoveno a doplněno o zastřešení dutin kosterních a hlavních větví. V plošně omezeném 
rozsahu byla provedena i péče o kořenový systém, i když nasypání drcené kůry kolem stromu se 
nesetkalo s příliš velkým ohlasem – kolem je málo místa jak při cestě do márnice, kde jsou 
uskladněny konve, smetáky a ostatní potřeby pro provoz hřbitova, tak i ke kontejneru, a drť se 
roznášela i mezi hroby a do kostela. Ze strany hlavního vchodu do kostela byl umístěn nový 
dřevěný označník „památný strom“. Všechny práce provedla firma NARNIE sice s určitými 
potížemi, ale dle požadavků Agentury ochrany přírody a krajiny, do konce října. 
 
Spory mezi myslivci stále pokračují. 
 
Obyvatelé obce se o své životní prostředí starají vcelku dobře, jen některá okolí domů hyzdí 
prostředí obce. V převážné většině je to způsobeno buď stářím majitele nebo jeho pracovní 
zaneprázděností. Nebo že by lenost? 
Ale i letos jsme našli – hlavně v okolních lesích čerstvé skládky hlavně domovní suti a jiného 
tuhého odpadu –  např. cesta v Janovicích k farmě je obsypána takovou barevně „kvetoucí“ 
všehochutí.  
 
Ostatní viz část 10 – Výstavba, písmeno C). 
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18. POČASÍ 
- u nás 

 
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. 
 
 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 
1. -1 -7 -9 8 6 7 14 19 10 13 4 -1 
2. 0 -9 -7 7 6 7 16 20 15 13 -2 3 
3. -2 -5 -8 7 11 8 17 17 15 13 -3 3 
4. -1 -4 -2 5 10 9 18 12 16 14 -4 4 
5. -2 -13 -2 4 9 9 22 14 15 9 4 4 
6. -3 -13 -6 -2 12 9 22 15 10 7 3 8 
7. -4 -8 -5 -1 10 11 23 15 13 11 7 7 
8. -7 -1 -6 2 13 15 25 15 11 10 2 7 
9. -15 0 -3 5 11 13 22 16  6 7 9 
10. -10 -2 2 5 9 10 22 14  8 3 5 
11. -8 -2 1 0 9 15 24 13 9 8 1 0 
12. -10 -3 -3 2 11 18 24 13 10 8 4 0 
13. -2 -4 -9 3 16 18 22 13 11 9 0 1 
14. -5 -2 -7 6 15 20 22 12 12 9 6 3 
15. -5 -4 -4 7 10 18 15 12 14 7 8 0 
16. -8 -2 -2 8 13 17 14 14 13 5 8 -3 
17. -5 0 -2 9 12 21 16 18 14 -1 9 0 
18. -3 1 -2 9 12 19 19 20 15 3 6 -2 
19. -8 2 3 7 14 20 22 17 13 6 8 1 
20. -7 -1 -1 7 14 24 22 18 14 8 7 -1 
21. -3 1 -1 10 12 22 23 15 12 11 6 2 
22. -17 -2 0 12 15 18 26 14 10 11 6 2 
23. -24 -4 -4 11 15 19 25 13 11 10 4 2 
24. -23 -6 -6 9 11 17 21 13 12 13 7 0 
25. -13 -6 3 10 11 22 22 15 14 11 8 -1 
26. -10 -8 7 13 11 27 22 15 13 7 8 -2 
27. -12 -7 4 11 9 21 21  14 13 9 -4 
28. -8 -10 7 11 8 24 20  15 8 9 -5 
29. -10  5 2 12 18 23 10 13 10 6 -1 
30. -6  2 5 7 16 22 8 14 -1 7 -2 
31. -7  6  7  19 11  -1  0 
průměr  -7,7 -4,3 -1,6 6,5 11 16,4 20,8 14,5 12,8 8,3 4,9 1,3 
 
 
3.1. pořád sněží, 23.1 bylo ve vesnici někde až -28°C. Nepřetržitá sněhová pokrývka zde leží od 
17.11.2005 až do března, sníh roztál až 29.3. Dne 3.4. bylo odpoledne 14°C, ale už 5.4. zas 
odpoledne sněží, stejně jako 11.4. Dne 22.4 bylo odpoledne 22°C, 23.4. také, ale odpoledne 
pršelo a 25.4. odpoledne padaly kroupy. Pak prší 29.4. až do 1.5. – takový drobný déšť. 12.5. 
bylo odpoledne 20°C, jinak je pořád větrno a chladno až do 13.6., kdy bylo odpoledne ve 13.30. 
24°C.  
První letní den bylo odpoledne 30°C, 22.6. v noci trochu pršelo, následující dny je plno blesků, 
ale neprší, je velké sucho. Větší déšť až v noci z 29.6. na 30.6. Slabá bouřka byla odpoledne 8.7., 
14.7. bylo odpoledne zamračeno, ale moc nepršelo, 21.7. jsme naměřili 34,5°C, ale také spadlo 
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asi 5 kapek. 29.7. odpoledne 2 x 5 minut krápalo, 31.7. odpoledne asi půl hodiny silně pršelo. 
Pak pršelo jemně i v noci 1.8. Jinak pořád sucho. Větší déšť až 3.8., kdy pršelo celé odpoledne a 
noc a různé přeháňky a zataženo pokračovaly až do 14.8. Znovu se spustil déšť 23.8., a další 
bouřka až večer 19.9.  
Podzim začal krásně, v neděli 24.9. bylo odpoledne velmi teplo, ve stínu naměřeno 22°C. Celý 
říjen byl krásný, slunečný a velmi suchý, jediný déšť se spustil v noci z 27.10. na 28.10. 29.10. 
byla odpoledne bouřka. První sníh napadl z 1.11. na 2.11., takový malý poprašek, 3.11. sněžilo 
víc a 4.11. sněžilo nejvíc. 16.11. bylo odpoledne krásně slunečno a 14°C. Prší pak 30.11. Další 
sníh v úterý 12.12. Dne 16.12. přišel silný vítr, 17.12. se objevilo náledí, 20.12. mírně nasněžilo, 
taktéž  28.12. večer sněžilo. 

- počasí v republice 
Česko zachvátila nejdelší zima od roku 1926. Sníh začal padat 15. listopadu (2005) a ještě 
v polovině dubna měli silničáři plné ruce práce s odklízením čerstvě napadaného sněhu. 
Překonán byl tak rekord z roku 1970, kdy po celých 123 dní bylo území republiky v nadmořské 
výšce nad 600 m pod souvislou sněhovou pokrývkou. K 12.4.2006 bylo Česko pod souvislou 
sněhovou pokrývkou celých 148 dní. Padaly i teplotní rekordy – na Kvildě naměřili -38,6°C. 
Rekordní byla i sněhová pokrývka – Lysá hora měla v únoru tři metry, Labská bouda 
v Krkonoších dokonce 345 cm sněhu. Takové množství sněhu včetně jarních vytrvalých dešťů 
přineslo logicky větší trápení s povodněmi, které se objevily ve velké části  Čech i Moravy. 
Během 4 dnů se oteplilo až o 15 °C, ale zmrzlá půda nestačila vstřebat takové množství vody, na 
jihu Moravy se dokonce mluvilo o 500-leté vodě, která vzala s sebou 8 životů, z toho 2 chlapců. 
  
Úmorná a nekonečná vedra přinesl měsíc červenec. 14 dní bylo nejméně 30°C, užívali jsme si 
tedy tropických teplot. Tím byl červenec nejžhavějším měsícem za posledních 45 let. Vedra 
zasáhla celé Česko a teplota byla o 3,5 °C vyšší než je obvyklé. Na mnoha místech padaly 
desítky let staré rekordy. Lidé se chtěli ochladit a tak tento měsíc má také smutné prvenství 
v počtu utonulých.  Teplotní rekord padl 20.7., kdy v Klementinu naměřili 34,9°C. 
 

- počasí ve světě 
Množství sněhu trápilo i okolní země, v jihoněmeckém Bad Reichenhallu se 2.1. zřítila 

střecha zimního stadionu a pod troskami našlo smrt 15 lidí, stejně jako při mezinárodní výstavě 
holubů v Katovicích, kde pod zřícenou střechou moderní haly zemřelo na 70 lidí a více než 100 
dalších bylo zraněno. Sníh ze střechy proměnil trosky v mrazák a mnoho lidí nezabily sutiny, ale 
prochladnutí. Tyto tragédie přiměly všude vlastníky k častějšímu a lepšímu odhrnování sněhu 
z rovných střech, protože se lidé báli navštěvovat třeba supermarkety. 

Zatímco v Rumunsku prudké bouře připravily o život 14 vesničanů, tam, kde teploty 
stoupají nad 30°C, lidé ve stínu hledali chladivou vodu kdekoli, třeba i v městských fontánkách. 
A v rakouských Alpách byl zase vzduch plný saharského písku, který donesl vítr ve výšce 6 
kilometrů ze vzdálenosti  3000 km. 

 
Země je nejteplejší za posledních 400 let, možná i několik tisíciletí. Uvedla to zpráva, 

kterou 22.6. zveřejnila americká Akademie věd. Jen ve 20. století se zvýšila průměrná teplota o 
stupeň. Za tající ledovce nebo stále slábnoucí Golfský proud nemůže jen matka příroda, ale i 
člověk. Vědci sestavili tento model, který říká, že:  

- od 60tých let roztálo 10% sněhu a za posledních 50 let jsou ledovce tenčí o 15% 
- do konce století by měla průměrná teplota stoupnout o 2 až 7,7°C (V Severní Americe a a 

ve Střední Asii to bude ještě víc) 
- vyprahlá zem se rozšíří a častější budou katastrofální sucha 
- budeme si muset zvykat na lijáky. Na severní polokouli bude o 1% více srážek každých 

10 let 
- mořská hladina stoupne až o 88 cm, voda zatopí nížiny, metr pod mořem skončí většina 
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Bangladéše. Mnohé ostrovy v Tichém oceánu se potápějí už teď. 
- mořské proudy kvůli teplejší vodě oceánů slábnou 
- oxid uhličitý bude dál hlavní příčinou globálního oteplování, i kdyby se jeho emise do 

vzduchu už dále nezvyšovaly – nyní: 6,8 miliard tun ročně, předpoklad do 2100: 40 
miliard tun 

- schopnost rostlin vstřebávat oxid uhličitý je horší než vědci původně předpokládali. 
Světové lesy dokáží pojmout jen třetinu oxidu uhličitého a dalších škodlivin. 

 
 

19. ZAJÍMAVOSTI 
 
Před 20 lety 26.4.1986 ve dvě hodiny po půlnoci došlo k jaderné havárii v Černobylu. Poté, co 
explodoval reaktor, záření usmrtilo tisíce lidí. Soudí se, že asi 40 tisíc, ale pravděpodobně jich 
bylo daleko víc. Nešlo naštěstí o jadernou explozi, výbuch reaktoru způsobila  přehřátá pára, 
která vymrštila dva tisíce tun těžké betonové víko reaktoru. Výbuch rozmetal radioaktivní 
palivo, které dodnes vyzařuje smrtící paprsky a ohřívá betonový sarkofág, kterým je celá 
elektrárna zakryta. 
 
My všichni kolem padesáti – MUDr. V. Podivínský 
Podle dnešních pravidel a zákazů bychom my, narození v 50.-70. tých letech neměli žádnou 
šanci přežít dětství. Vždyť naše postýlky byly malované barvou, která obsahovala olovo, neměli 
jsme žádné bezpečné lahvičky na medicínu, žádné pojistky na dveře a okna, a když jsme jeli na 
kole nebo koloběžce, nikdy jsme neměli helmu. Pili jsme vodu z vodovodu a ne z PET lahví, 
jedli jsme chleba s máslem a pili slazené limonády, hráli jsme si venku v prachu a klidně jsme se 
dělili o jednu láhev a pili s druhými, aniž by z nás někdo zemřel. Hodiny jsme se mořili a stavěli 
trakaře ze starých nepotřebných věcí a jezdili jsme na nich z kopce, jen abychom přišli na to, že 
jsme zapomněli na brzdu. Teprve po několika haváriích v pangejtu jsme ji doplnili. Brzy ráno 
jsme si šli ven hrát a domů jsme šli, až když se venku rozsvítily lampy, nikdo nás nemusel 
kontrolovat mobilem! Neměli jsme Playstation, Nintendo eller X-box, ani televizní hry, žádných 
99 televizních kanálů, žádný Surround – sond, mobilní telefony, počítače, chatrooms a internet. 
Měli jsme kamarády,  když jsme byli venku, vyhledali jsme je. Spadli jsme ze stromu, řízli se, 
zlomili si ruku či nohu, vyrazili si zuby, ale po těchto úrazech nebyl nikdo žalován a souzen. 
Byly to úrazy a nikdo nebyl vinný – jen my! Vymysleli jsme si hry s tenisákem nebo klackem, 
jedli jsme trávu (myslím šťovík). Nynější generace vychovává chráněné děti, největší chytráky, 
děti jako investici. My jsme měli sice větší volnost, ale naději jen na fiasko. Přesto jsme získali 
odpovědnost a naučili jsme se poradit si prakticky se vším. Pokud tedy máš mezi 30 a 50 lety - i 
ty jsi jeden z nás. Blahopřeji.  
(příchozí e-mailová pošta) 
 
Mistryní světa v sudoku, tj. doplňování 81 políček ve velkém čtverci, tedy 9 vodorovných řádek 
a 9 svislých sloupců vždy s devíti políčky, - velký čtverec je rozdělen na 9 malých čtverců, 
každý z nich se skládá také z devíti políček, používají se čísla od jedné do desíti, přičemž 
v každém z řádků nebo sloupců se může objevit jen jednou, se stala Češka Jana Tylová. 
 
Předložený text schválen letopiseckou komisí dne 27.6.2008. 
 
…………………………….…..                                                           
Drahomíra Fojtová, předsedkyně 
 
………………………………….                                              ………………………………… 
Milena Kochaníčková, člen                                                           Irena Vlachová, člen 
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ODSUNUTÁ KULTURA 
Světovou premiéru uvedlo dne 20. října ostravské divadlo Petra Bezruče a to jevištní adaptaci 
slavného bestselleru Barryho Gifforda Zběsilost v srdci, která je dílem Daniely Jirmanové a Jana 
Mikuláška, který je současně režisérem představení. 
 
Miss České republiky, kterou se stala 8. dubna 18-tiletá Taťána Kuchařová jako první Češka 
v historii, vyhrála titul Miss World. Stalo se tak ve Waršavě v září. Ženské křivky, blond hříva a 
šarm – tato kombinace ji vynesla na vrchol ženské krásy. 
 
Ve druhém ročníky České Miss zvítězila 20-tiletá Renata Langmannová, která zaujala nejen 
krásou, ale také příjemným vystupováním. Ředitelka soutěže Michaela Maláčová byla 
spokojena, a to i proto, že dorazil exprezident Václav Havel. 
 
Český lev: 25.2.2006, Lucerna. 
Nejlepší film – Štěstí 
režie: Bohdan Sláma – Štěstí stejně jako nejlepší scénář  včetně  herec v hlavní roli Pavel Liška a 
herečky v hlavní roli Tatiany Vilhelmové, herečky ve vedlejší roli Anny Geislerové a kamery 
Marka Diviše. 
Za hudbu Vladimír Godár z filmu Sluneční stát stejně jako za střih Jiří Brožek  
Zvuk Michal Holubec – Příběhy obyčejného šílenství 
Dlouholetý umělecký přínos – Jan Němec. 
Nejnavštěvovanější film: Román pro ženy 
 
TýTý – 11.3.2006 
Pořad roku: Uvolněte se, prosím ČT) 
Seriál roku: Četnické humoresky ( ČT) 
herečka: Daniela Šinkorová, herec Roman Zach, zpěvačka: Aneta Langerová, Zpěvák: Karel 
Gott, Osobnost zpravodajství: Jolana Voldánová, Osobnost publicistiky: Radek John, osobnost 
zábavných pořadů: Jan Kraus, osobnost soutěžních pořadů: Jan Rosák, objev roku: Ivana 
Jirešová, Lareát televizní dvorany slávy: Vladimír Opletal 
 
Anděl 12.3.2006 
Skupina roku: Chinaski, objev roku: Clou, zpěvačka: Lenka Dusilová, zpěvák Petr Kolář, událost 
roku: Colours of Ostrava 
 
Ceny Thálie: 25.3.2006 
Činohra: Kateřina Holánová – Rebeka Westová v Ibsenově dramatu Rosmersholm, ND Brno 
Ivan Řezáč- Arnulf v Molierově komedii Škola pro ženy, Švandovo divadlo Praha,  
Opera: Eva Urbanová, Kostelníčka Buryjovka v Janáčkově opeře Její pastorkynˇa, ND Praha, 
Jurij Gorbunov – Kutuzov v Prokofjevově opeře Vojna a mír, ND Brno 
Balet a pantomima: Tereza Podařilová – Taťána v Čajkovského baletu Oněgin, ND Praha, Jiří 
Kodym – titulní role v Čajkovského balet Oněgin, ND Praha. 
Muziká, opereta a jiný hudebně dramatický žánr: Tereza Bebarová – Fanny Briceová v muzikálu 
Fanny Girl, Divadlo na Fidlovačce, Praha + Tomáš Šulaj jako Jerry Lukowski v muzikálu 
Donaha!, Slovácké divadlo Uherské Hradiště. 
Thálie za celoživotní mistrovství: Lubomír Lipský – herec, Jiří Nermut – solista baletu, Jaroslav 
Horáček – pěvec- basista, Pavel Šmok- tanečník a choreograf. 
 
V Karlových Varech se 30.6. – 8.7. uskutečnil 41. mezinárodní filmový festival, bylo na něm 
promítnuto na 230 filmů a jeho letošní rozpočet činí 115 milionů kroun. Přehlídka se jako vždy 
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potýká s nedostatkem kvalitních promítacích sálů, naopak nemá nouzi o skvělé filmy z celého 
světa. Českou republiku zastupoval film Jana Hřebejka Kráska v nesnázích. 
 


