Co znamenají kytice u pomníku
Téměř na hodinu přesně se v pátek 30. 4. 2010 uskutečnila u památníku osvobození malá vzpomínková
slavnost k šedesátému pátému výročí osvobození naší
obce. Představitelé obce a děti základní školy se svými
učitelkami, Mgr. Sylvou Hruškovou a Mgr. Ludmilou
Karbowiakovou, se zde v 9.45 hodin sešli, aby zde
položili kytice a připomněli si tuto událost i další
skutečnosti s ní spojené.
Slavnost zahájil pan starosta Ing. Ladislav Bárta a všem
připomenul, že život v míru není ani v dnešní době
samozřejmostí. Existuje mnoho ohnisek válečných
konfliktů ve světě, a jenom nepřestávající snahou nás
všech může být pokoj a mír zachován. Pan Alois Vaněk
si nejenže zavzpomínal na válečná léta očima osmiletého
dítěte, kterým tenkrát byl, ale také se projevil jako velký
znalec tehdejších válečných událostí a zodpověděl dětem několik dotazů. Jakoby přesným režisérským
načasováním nad hlavami zúčastněných proletěly dvě stíhačky.
A proč byla v úvodu zmíněna hodina? Jak jsem se zmínila, podle zápisu v obecní kronice totiž v pondělí
30. dubna okolo desáté hodiny dopolední vstoupila rudá armáda – konkrétně 4. ukrajinský front, u kostela
do Olbramic, když útok byl zahájen po šesté hodině ranní. Tento útok byl odražen, u druhého byla
sestřelena střecha z věže, na které byla umístěna německá zpravodajská služba, a tím byl zlomen odpor
fašistů. Zároveň jsem připomněla nejen civilní oběti, jejichž jména pomník v parku nese, ale i další padlé
– zemřelo 51 Němců a 9 rudoarmějců, kteří byli nejdříve pohřbeni na místním hřbitově a pak v prosinci
1945 exhumováni a odvezeni na společný hřbitov.
Je to už dlouho, pamětníci umírají a nám všem zůstává jen vzpomínka na vyprávění blízkých, zažloutlé
fotografie v albech, staré filmy i literatura, která zpracovává nově známé údaje z otevírajících se archivů.
Přesto, jak krutě se umí válečná bolest připomenout, svědčí nedávná havárie letadla představitelů
polského státu nedaleko Katyně, a kytice květů u pomníku nás proto nutí k zamyšlení nad relativitou
času.
Bc. Lenka Ješková, kronikářka obce
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřejeme
jubilantům, kteří oslavili či oslaví v letošním
roce své významné narozeniny.
90 let Grygar Vladimír
85 let Mičulková Vlasta
80 let Habusta František
Volná Anna
Kučera Drahoslav
Černá Zdeňka
70 let Richter Emil
Budzelová Anna
Kupka Jan
Martiníková Bohuslava
Wolfová Vilma
Langer Ladislav
Grapová Krista
Kupková Ludmila
Vaňková Marie
Murínová Terézia
Kelnerová Vanda
Ulmann Josef
Krupová Zdenka

65 let Czepková Alena
Mlčochová Vincencie
Mlčoch Jiří
Machová Bronislava
Vaněk Václav
Matúš Ján
Richterová Ludmila
Rybáriková Annamarie
60 let Kantor Jan
Nitsche Rudolf
Palička Jiří
Štramberský František
Stružková Zdeňka
Také v letošním roce uspořádáme slavnostní setkání
se všemi jubilanty u příležitosti Dne seniorů.
Všichni jubilanti, senioři a ostatní občané z naší
obce jsou srdečně zváni do kulturního domu
v neděli 3. října 2010.

Narodili se
Leden Vřeská Adéla
Neuwirth Bořivoj
Únor Piškula Nikolas
Březen Čureja Jakub
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Kmotři z Vejprt u nás
Je už tomu neuvěřitelných 60 let, co naší obec
navštívili kmotři z dalekého města v severních
Čechách, z Vejprt.
Rozhodnutím vlády po roce 1948 pomoci
v rozvoji měst a obcí na severu Moravy
postižených válkou, došlo v roce 1949.
K uzavření patronátu mezi naší obcí a městem
Vejprty, patronát nad Klimkovicemi převzala
Praha. Slavnostního aktu kmotrovství se
v Klimkovicích zúčastnil primátor města Prahy
Dr. Václav Vacek s početnou delegací. Jeho
jménem byl nazván sportovní areál za
Sokolovnou v Klimkovicích.
Kmotři naší obce z Vejprt přijeli v neděli 17. 6.
1949, byl krásný slunečný den a pro občany
Olbramic i patrony to byl mimořádně slavnostní
den.
Přivezli finanční dar obci, škole, hasičům
přivezli motorovou stříkačku – agregát DKW,
ten jsme pak léta využívali k výcviku
v hasičském dorostu, kterého jsem byl členem.

Vzpomínám, jak přijeli nákladním autem
PRAGA RN pod plachtou, v závěsu agregát,
vystupovali unavení, zaprášení po celonoční
jízdě ze severu Čech, ale šťastní, že po menším
bloudění cíl – Obec Olbramice našli. Byli
slavnostně uvítání předsedou a členy MNV,
velitelem hasičů a občany. Po obědě proběhla na
hřišti slavnost se všemi občany a mládeži,
prohlédli si se zájmem obec, školu, hasičskou
zbrojnici, předali dary. Od nás převzali
pamětihodnost s díky pro MěNV ve Vejprtech a
občanům, kteří provedli finanční sbírku ve městě
a tu nám pak k rozvoji obce věnovali.
Tyto slavnostní okamžiky lidské solidarity nám
dnes připomíná několik zažloutlých fotografií,
dokumenty s voskovými pečetěmi a podpisy
představitelů Vejprt i Olbramic, které jsou
vystaveny
v nedávno
otevřené
moderně
zrekonstruované hasičské zbrojnici.
Příspěvek zaslal pan Alois Vaněk

Oznámení
Město Klimkovice oznamuje, že do sběrného dvora v Klimkovicích na ulici Ostravské mohou odkládat
odpad pouze občané s trvalým pobytem v Klimkovicích. Občanům bydlící mimo katastr Klimkovice
nebude odpad ve sběrném dvoru odebírán.
za Technickou správu města Klimkovice Hana Kubzová
INZERCE

Výuka angličtiny
Nabízím výuku angličtiny. Individuálně i pro skupinky (3-4 osoby). Pro děti od 8 let (po domluvě možno
i menší děti), starší děti i studenty středních škol, příprava na maturitu. Délka vyučovací hodiny: 60
minut. Jsem absolventkou Filozofické fakulty v Ostravě. Na požádání je možnost předložit diplom a
živnostenský list. Kontakt: Mgr. Daniela Bártová, 777 249 054, 556 421 749.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nově otevřená prodejna
KAMENOSOCHAŘSTVÍ RADEK NOVÝ
KVĚTINY A DÁRKOVÉ ZBOŽÍ
oznamuje
občanům, že dne 15. května 2010 od
v prostorách Jednoty Vám nabízí:
14:15 – 14:45 bude provádět na místním
 řezané i hrnkové květina
hřbitově kamenické práce.
 dárkové zboží
Na
přání zákazníka si zde můžete objednat tyto

svatební kytice, aranžmá aut i sálů
služby:

aranžmá interiérů k různým příležitostem

broušení starých pomníků a žuly

smuteční vazba, věnce a kytice, kytice na

žulové schody a parapety
rakev - vše bude doručeno až na místo obřadu.

zhotovení nových pomníků
Navštívit prodejnu můžete:

sekání písma, příseky a opravy písma
Pondělí
7:30 – 11:30

veškeré betonáže, opravy kolem pomníků
Úterý – pátek 7:30 – 11:30 13:00 – 16:30

pomníkové doplňky: lampy, vázy, vitríny
Sobota
8:00 - 10:30
Kontakt:
Radek Nový, mobil 605 310 093
Kontakt: Vojtěška Manová, mobil 605 180 130

