Výstavba kaple a vysvěcení
(tento dokument byl opsán z kopie originálu)

Žádost o povolení byla podána okresnímu úřadu v Litovli dne 1.srpna 1936,
komisionelní šetření konáno dne 29. srpna 1936 na místě samém. Původní plány
bylo nutno přizpůsobit požadavkům zástupce okresního a památkového úřadu,
což všechno jest uvedeno v příloze. Zásadní souhlas se stavbou byl dán a již dne
24. září bylo započato se stavbou.
Kolaudace stavby provedena okresním úřadem dne 19. června 1937 radou při
stavbě a výzdobě kaple přispěli: N.P.F. Coufal, farář v Náměšti, N.P. farář ve
Vilémově, P. Petr Křivák, dómský vikář spolu s arcibiskupem konsistoře
v Olomouci. Ještě do zimi roku 1936 byla provedena celá hrubá stavba. Na jaře
1937 bylo pak provedeno v jejim vypravení.
První obřad v kapli konal se dne 10.června 1937 a to svěcení zvonu. Svěcení
bylo provedeno odpoledne důstojným panem farářem ve Vilémově P. Floriánem
Florou. Zvon daroval pro tavbu Vítězslav Zapletal, za kmotru byla Marie
Zapletalová, manželka ing. Vojtěcha Zapletala majitele usedlosti č. 3
v Olbramicích. Zvon byl posvěcen jménem Vítězslav – Jan.
Vlastní svěcení kaple bylo provedeno dne 17. června 1937. Kaple byla
zasvěcena sv. Vítu a jest to vlastně první kaple toho jména na Moravě. Svěcení
provedl nejdůstojnější pan N. Fr. Stavěl, biskup olomoucký za asistence
důstojných pánů P. Floriána Flora, faráře ve Vilémově, P. Floriána Coufala,
faráře v Náměšti na Hané a P. Stanislava Havlíka, faráře v Horce u Olomouce.
Velkou mši svatou sloužil P. F. Flora, farář vilémovský, kázání měl P.F.Coufal,
farář Náměštský a svaté požehnání vykonal P.St. Havlík, farář z Horky. Do
oltáře vloženy ostatky Svatých
Pozemek na kterém kaple stojí zůstal vlastnictvím usedlosti č. 3 v Olbramicích,
držitelé této parcely jsou povinni pak kapli opravovati a udržovati Církví
římskokatolické bylo dáno dispoziční právo k vykonávání odřadů a toto právo
bylo také vloženo do pozemkové knihy.
Vedle běžných pobožností bude v kapli sloužena mše svatá vždy

