KULTURNÍ KALENDÁŘ NA ROK 2010

BARTOLOMĚJSKÁ POUŤ 2010
V současné době máme za sebou již tři
ročníky Bartolomějské pouti, o kterých si
troufáme říci, že byly více než úspěšné
a setkaly se s velmi kladnou odezvou.
Hlavním cílem letošní akce, která se
uskuteční v sobotu 21. srpna 2010, je
spokojenost všech návštěvníků Bartolomějské
pouti, kterou hodláme zajistit pestrým
programem, přizpůsobeným všem generacím.
Velkou pozornost opět zaměříme na děti.
Nabídneme jim atrakce, divadelní vystoupení,
nejrůznější hry a motivační soutěže, tombolu
i skvělou zábavu.
Dalším cílem projektu bude ukázka jiného
druhu muziky – country, se kterou se lidé
nemají možnost běžně setkat.
Kulturní akce bude zahájena poutní mší
svatou. Můžete těšit na dechovou kapelu
Mistříňanku, nebude chybět odpolední

diskotéka pro děti, k tanci i poslechu zahraje
country kapela včetně vystoupení taneční
skupiny, která předvede ukázky country
tanců. Večerní diskotéka s Alešem Šklubalem
z rádia Čas, který bude i celé bartolomějské
odpoledne moderovat, celou akci ukončí.
Věříme, že pestrý program znovu vyzdvihne
výhody i možnosti malé obce a představí
všem věkovým generacím v dnešní uspěchané
době už méně častý druh kvalitní zábavy.
Věříme také, že se nám podaří vytvořit
prostor pro setkání lidí nejen z naší obce, ale i
z širokého okolí a pokračovat tak v tradici,
kterou chceme zachovat i v následujících
letech.
Dovolte nám, vážení občané, abychom Vás i
Vaše přátelé a známé, srdečně pozvali již nyní
na tuto významnou akci.
Na setkání se těší organizátoři akce.

Výroční zpráva o stavu bezpečnosti na katastru obce Olbramice za rok 2009
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
MĚSTSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OSTRAVA, OBVODNÍ ODDĚLENÍ, OPAVSKÁ 137, 747 64 VELKÁ POLOM

Zdejší součást Obvodního oddělení PČR Velká Polom
k 1. 1. 2009 z důvodu reorganizace přešla pod Městské
ředitelství Policie ČR Ostrava a od 1. 4. 2009 spadá
pod místní příslušnost Obvodního oddělení PČR Velká
Polom obec Olbramice, Olbramice část Janovice a část
Kamenec.
Příslušník odpovědný za okrsek: prap. František
Konkol
Činnost Policie České republiky, Obvodního oddělení
Velká Polom vycházela v roce 2009 ze zaměření na
úkoly citované zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii
České republiky, zejména však na ochranu bezpečnosti
osob a majetku, zajišťování veřejného pořádku,
odhalování a objasňování trestných činů, přestupků a
zjišťování jejich pachatelů a dalšího zaměření proti
negativním jevům, vyskytujícím se v dané oblasti.
V rámci Community policing probíhala v roce 2009
spolupráce s Obecním úřadem Olbramice, kdy se
starostou obce Ing. Ladislavem Bártou a pracovnicemi
Obecního úřadu Olbramice byly prováděny pohovory,
kde se řešila dopravně - bezpečnostní situace v obci.
Osobním kontaktem byly řešeny aktuální problémy
v územních částech obce Olbramice. Byly vytipovány
kritická místa s nápadem trestné činnosti, kterým byla
v průběhu výkonu služby policejním orgánem
věnována zvýšená pozornost a o těchto byli
informování policisté zdejší součásti OOP Velká
Polom tak, aby této trestné činnosti bylo předcházeno
či zabráněno.
Vyhodnocením veřejno-bezpečnostní situace bylo
zjištěno, že v nápadu trestné činnosti v uplynulém roce
2009 došlo na katastru obce Olbramice k několika
trestným činům - neoprávněnému užívání cizí věci,
k vloupáním do motorových vozidel - a to ke krádežím
motorové nafty z autobusu a krádeži peněženky
z uzamčeného vozidla a rovněž k poškozování cizí
věci. U přestupků se jednalo o přestupky proti majetku
- poškození dopravního značení a dále přestupku proti
občanskému soužití. Na úseku dopravy a porušování
bezpečnosti silničního provozu policisté v obci řešili
přestupky nedovolené parkování, jednalo se o
problematiku odstavených vozidel na místních
komunikacích, kdy v této věci došlo k sjednání

nápravy. Dopravní přestupky byly řešeny v blokovém
řízení. Dopravní nehody byly řešeny PČR DI Skupinou
dopravních nehod Ostrava, kdy zdejší součást OOP
Velká Polom se podílela na zajišťování místa
dopravních nehod, provádění neodkladných úkonů a
poskytování pomoci účastníkům dopravních nehod.
Přehled nápadu trestné činnosti Obvodního
oddělení Velká Polom:
Trestné činy celkem 242, objasněno 76, přestupky
celkem 367, oznámeno správnímu orgánu 129,
blokové řízení 148, odloženo 81, neukončeno 9, čísla
jednací 395.
Přehled nápadu trestné činnosti na katastru obce
Olbramice:
Trestné činy celkem 5 odloženo - neznámý pachatel 4
známý pachatel - neukončeno 1
Přestupky celkem 4 oznámeno správnímu orgánu 1
blokové řízení 1 odloženo - neznámý pachatel 2. Čísla
jednací 5.
Návrh na opatření
Jako doposud i nadále působit preventivně proti
páchání trestné činnosti, všeobecně zlepšovat
spolupráci s občany. Je důležité, aby se občané
společně s dalšími organizacemi zapojili do ochrany
veřejného pořádku a působili preventivně i na děti a
mládež.
Rovněž na úseku dopravy je třeba i nadále ze strany
OO PČR Velká Polom provádět zvýšený dohled
zejména se zaměřením na parkování vozidel
v územních částech obce Olbramice, na projevy
vandalismu - poškozování dopravního značení, na
porušování rychlosti vozidel ve spolupráci s DI
Ostrava, na požívání alkoholu před jízdou motorovými
vozidly a rovněž na jízdu motocyklů a čtyřkolek na
polních a lesních cestách, ve spolupráci s místním
mysliveckým sdružením.
Spolupráce s Obecním úřadem Olbramice je na velice
dobré úrovní, kdy aktuální problematika obce či
požadavky zdejší součásti OOP Velká Polom jsou k
vzájemné spokojenosti neprodleně řešeny. Rovněž
osobní kontakty a setkání vedou k lepší a efektivnější
spolupráci.
prap. František Konkol, inspektor,
npor. Mgr. Petr Stareček, vedoucí oddělení

Inzerce

Nabízím Vám peníze!
Stali jste se účastníkem (řidič, spolujezdec, chodec, cyklista) dopravní nehody a utrpěli jste újmu na zdraví? Jste
pozůstalý, jemuž zemřel při dopravní nehodě blízký člověk? Jste nespokojeni s výší odškodného? Záleží Vám na
krátkém termínu získaní odškodného? Není datum nehody starší než 4 roky? Zajistíme Vám získání náležitého
odškodného - bolestné, odškodné za smrt blízké osoby, ušlý zisk, ztížení společenského uplatnění! 80% poškozených
na zdraví dopravní nehodou nedostanou své odškodné, na které mají právní nárok, jen proto, že se o něm nedozví a
nevědí, že jim náleží. Nic neplatíte, můžete jen získat.
Kontaktujte Evropské centrum odškodného! a.jahnova@evco.cz  725 853 328

