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2. Kulturní a společenský život
Turnaj v mariáši
V hostinci Pod Věží se 8. ledna konal turnaj v mariáši. Milovníci karet si rádi udělali
čas a změřili své schopnosti v tomto netradičním turnaji, který se konal letos poprvé. Vstupné
50 Kč bylo spíše symbolické, protože v ceně byl i oběd. Turnaj vyhrál pan Buček.

Obecní ples
Dne 29. ledna se v sále Agry Olbramovice konal již desátý jubilejní společenský ples
organizovaný místním obecním úřadem. O předtančení se postarali žáci 8. a 9. ročníku ZŠ,
kteří nacvičili polonézu pod vedením paní učitelky Soni Weiserové a Hany Semerádové.
K tanci i poslechu hrála Rakvická osmička. Kromě bohaté tomboly se losovalo i o zvláštní
ceny. Tu hlavní – paletu krytiny firmy Bramac, vyhrál starosta obce Ing. Lubomír Čech, který
ji věnoval na opravu kostela.
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Masopust
Dne 5. února se po vesnici vydal masopustní průvod v doprovodu harmonikáře.
Dobrovolníci v maskách se všem líbili, zejména dětem. Lidé jim rádi odpustili značky od
rtěnek i vůni různých voňavek a přispěli do kasičky mincemi a bankovkami různých hodnot.
Za tu dobrou náladu co roznášeli, si to jistě zasloužili. No a že někteří pak šli domů nejistým
krokem taky nikdo neodsuzoval – nějak se v tom mrazu po cestě zahřívat museli.

Školní ples
Dne 26. února pořádalo Sdružení rodičů při ZŠ Olbramovice společenský ples. K tanci
a poslechu hrála taneční skupina Víkend. Ples zahájilo vystoupení žáků základní školy.
Kromě polonézy, která měla premiéru už na obecním plese, mohli návštěvníci vidět i moderní
tanec dívek šestého ročníku, který s děvčaty nacvičila paní učitelka Vejvalková. Sešlo se přes
sto návštěvníků. Do tomboly přispěli rodiče žáků, místní firmy i další sponzoři.

Dětský maškarní ples
Každoročně se kromě plesů pro dospělé koná i maškarní ples pro děti. I letos si děti
mohly přijít zatancovat, zasoutěžit a odnést spoustu cen, které pro ně byly nachystány
v bohaté tombole.
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Josefská zábava
Dne 19. března byla v hospodě U Matesa zábava na počest všech Josefů, Pepíků,
Jožanů. Bavili se samozřejmě i všichni ostatní. Vytrvalci vydrželi až do 6 hodin do rána.
Bývaly doby, kdy chodila kapela po vesnici a u každého domu, kde bydlel nějaký Josef,
zahrála. A že jich bylo! Stačí vyjmenovat jedinou ulici: Josef Kališ, Josef Šabaka, Josef Cihla,
Josef Haken, Josef Veselý, Josef Žák, Josef Král, Josef Šidlo. A to i většina synů byli
Josefové. Dnes už tolik Pepíků není. Podle statistického úřadu nepatří toto jméno do první
desítky nejoblíbenějších jmen už pár let. Statistický úřad sestavuje pořadí oblíbenosti jmen
podle počtu narozených chlapců v ČR, kteří při narození dostanou příslušné jméno. Pepíkům
patří v poledních letech zhruba 20. příčka. Přesto patří toto jméno k těm tradičním.

Velikonoce
Pod vedením chlapců z deváté třídy (Jirka Čepera, Radek Haken a Petr Novotný)
chodilo 20 chlapců už od čtvrtka hrkat. Je s podivem, jak se kluci dokáží sami zorganizovat,
jít uspořádaně v dvojstupu s pravidelnými rozestupy. Mají-li jít takto například se třídou, je
lehké je seřadit, ale těžké je takto udržet. A tady jdou sami po celé vesnici a problémy jim to
nedělá. Velikonoční pondělí připadlo letos na 28. března. Vzhledem k tomu, že se den
předtím měnil čas a posunuly se hodiny o hodinu dopředu, nechtělo se jim až tak brzo vstávat.
Kluci chodili mezi 8. a 12. hodinou. Koledovali především mladší kluci. Ti starší nebyli ani
moc vidět. A naštěstí nebyli vidět ani žádní opilí. Mezi koledy patřily jako vždy vajíčka,
čokoládové figurky, perníčky, pentle.

Slet čarodějnic
Na konci dubna se zejména mladí těší na „čarodky“. Někteří si udělají ohníček
v soukromí a opečou si klobásky, někteří se baví společně s ostatními. Letos se mohly děti
zúčastnit pochodu v maskách, který byl naplánovaný na 30. dubna od radnice. Ti starší se pak
mohli bavit na zábavě v restauraci U Matesa.

Den Země
Den 22. dubna 2005 byl mezinárodně stanoven jako Den Země. Po celé republice se
konaly různé akce, které měly lidem připomenout, že naše planeta není nezničitelná a přírodní
zdroje nejsou nevyčerpatelné. I žáci místní školy se na tento den připravili. Přišli oblečeni
do zelené či hnědé barvy, která symbolizuje Zemi. Žáci devátého ročníku měli pro ostatní
třídy připravenou přednášku o ekologii a různé soutěže na téma recyklace surovin. Proběhla
také výstava žákovských prací s ekologickou tematikou.

Májové oslavy
V sobotu 7. května proběhly májové oslavy. Jako každý rok, i letos si naši občané
připomněli konec druhé světové války. V Domě služeb si mohli návštěvníci prohlédnout
výstavu fotografií, písemností a medailí, kterou zorganizovala paní Antonie Dobrovolná.
K pomníku před školou položili místní hasiči věnce a po projevu a básních se většina
návštěvníků odebrala do školní tělocvičny, kde žáci základní školy předvedli připravené
vystoupení ke Dni matek – básničky, písničky, scénky, tanečky, aerobik a gymnastiku.
Po celé odpoledne pak probíhala ochutnávka vzorků vína. K příjemnému posezení přispěla i
hudba. Svaz zahrádkářů, který se o tuto akci vždy staral, letos neměl zájem a tak se toho ujala
obec a místní vinaři. Bylo by škoda, aby tato již tradiční výstava vín zanikla. Degustační
komise hodnotila celkem 316 vzorků.
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Šampioni výstavy:
bílé víno: Rulandské bílé, roč. 2001 - Ing. Libor Košíček, Rybníky
červené víno: Cabernet Sauvignon, roč. 2003 - Markovy vinné sklepy, Olbramovice
nejlepší kolekce vín (průměr 5 nejlepších vzorků) – Ing. Lubomír Čech, Olbramovice

Rybářské závody
Na Rašeláku proběhly dne 15. května rybářské závody. Byly určeny pro všechny
zájemce, nejen pro organizované rybáře. Soutěžilo se v chytání ryb a hodnotila se velikost
úlovků. Kdo neměl zájem o chytání, měl příležitost aspoň ochutnat rybí pokrmy. O organizaci
závodů se postaral pan František Černý.

Svěcení kříže
V neděli 22. května proběhlo slavnostní vysvěcení kříže u kaple sv. Cyrila a Metoděje
na památku obětí z řad volyňských Čechů, kteří položili své životy v období 2. světové války.
Slavnostní svatou liturgii sloužil brněnský arciděkan prot. Josef Fejsak spolu s duchovním
správcem jer. Karlem Podrackým. Vysvěcení se zúčastnili místní věřící i mnozí hosté.
Všichni zúčastnění pak byli pozváni na pohoštění na zahradu fary.

Den dětí
1. června se slavil Den dětí. Ve škole měli žáci místo vyučování sportovní den. Mladší
žáci se zúčastnili Jahodového poháru, což je každoroční turnaj pořádaný místní školou. Letos
se ho zúčastnilo 9 škol z okolí. Chlapci hráli fotbal, dívky kapitána. Děvčata kapitána vyhrála,
chlapci byli třetí. Starší žáci měli přichystaný závod, kdy na trase plné stanovišť plnili různé
úkoly – hod granátem, poznávání významných osobností, znalosti z problematiky drog,
znalosti písniček a další sportovní i vědomostní úkoly. Počasí se vydařilo, k žádnému zranění
při sportování nedošlo, proto byli všichni spokojeni.
Další akce ke Dni dětí pak proběhly v sobotu na hřišti. Opět se na různých stanovištích
plnily sportovní úkoly, např. skákání v pytli. Odpoledne pak byla pro děti připravena
v pohostinství U Matesa diskotéka, soutěže, opékání buřtů a o zábavu se staralo duo
Dudlíčci.
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Koncert Yamahy
Ve čtvrtek 9. června se odpoledne uskutečnil pro rodiče a veřejnost koncert hudební
školy Yamaha. Tato hudební škola už u nás funguje několik let. Nejdříve ji vedla paní
učitelka Olga Čiháčková, po jejím odchodu na mateřskou dovolenou paní učitelka Lenka
Bognerová a v letošním roce paní učitelka Jana Jarošová, která na místní škole založila i
pěvecký sbor. Žáci zazpívali a zahráli pro radost všem návštěvníkům a dokázali, že je mezi
nimi plno talentovaných hudebníků.

Slavnostní otevření Duhového hřiště
Duhové hřiště slavnostně otevřel 10.6. starosta obce Ing. Lubomír Čech za přítomnosti
ředitele Jaderné elektrárny Dukovany, ředitele Nadace Duhová energie, starostů okolních obcí
a především dětí, pro které je hřiště určeno. Celý areál je určen pro děti do 14 let, ale i pro
maminky a babičky které doprovází ty nejmenší. Děti si hned při otevření mohly vyzkoušet
zabudované atrakce a zahrát různé hry. Pod vedením učitelek mateřské i základní školy
zatančily děti tanečky. Byly za to odměněni Nadací Duhová energie různými drobnostmi.

Cirkusové představení
Ve dnech 20. a 21. června měli zájemci možnost navštívit cirkus. Cirkusový stan stál
na náměstí u radnice. V dvouhodinovém představení bylo možné shlédnout akrobaty, drezuru
zvířat, iluzionisty, hypnózu a klauny. Bohužel zájem byl malý, přišlo jen pár desítek diváků.
Je to škoda. Je sice pravda, že v televizi jsou přenosy z velkých mezinárodních cirkusů, které
mohou předvést náročnější vystoupení, ale atmosféra živého vystoupení má určitě také svoje
kouzlo.

Kontinentál
Dne 6. srpna proběhl každoroční fotbalový turnaj za účasti 4 místních družstev.
Zvítězil Slezan Babice, na druhém místě se umístil Ajax Olbramovice, třetí místo získal
Maliňák Želovice a poražen odešel Lamač Lidměřice. Kromě aktivních fotbalistů mají
možnost si zasportovat i ti, kteří se tomu už aktivně nevěnují. Sportovní úroveň je tím pádem
o trochu menší, ale o to větší je zájem diváků.
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Svatojakubská pouť
24. července, den před svátkem sv. Jakuba, se uskutečnila slavnostní bohoslužba
v kostele. Kromě místních věřících se tradičně zúčastnili i farníci z okolí. Při bohoslužbě
zazpíval místní sbor. Po bohoslužbě bylo možné vystoupit na věž (která je jinak pro veřejnost
uzavřena) a podívat se po okolí. Odpoledne měl pan farář přichystané posezení na farní
zahradě. Je škoda, že se neudržela tradice zavádění na place jako o hodech, kterou se před lety
mladí snažili zavést. Takhle je tato akce většinou jen pro věřící.

Dětské odpoledne
Dne 28. srpna proběhlo v sále pohostinství U Matesa ve spolupráci s obecním úřadem
dětské odpoledne. Šlo o poslední prázdninovou neděli a tak si děti mohly užít zbylého volna.
O diskotéku se postarala skupina Crazy girls, složená ze dvou dívek: na varhany hraje Míša
Košíková, sólový zpěv obstarává Blanka Ferusová. Blanka už je zkušená zpěvačka, letos
dokonce vyhrála pěveckou soutěž Vémyslická lyra. Obdivuhodný je výkon Michaely
Košíkové, která má teprve 12 let. Míšin tatínek, pan Ladislav Košík, má pro holky pochopení
a pomáhá jim. Nahrál jim pomocí počítače už dvě cédéčka: Začínáme a Koledy s Crazy girls.
Název Crazy girls znamená v překladu bláznivé dívky, ale tyto dvě dívky jsou především
cílevědomé a snaživé. Pilně nacvičují a svůj um už převedly i na diskotéce v tělocvičně
základní školy na konci školního roku. Zajely zahrát i do Brna, do speciální školy, kterou
navštěvuje Blančin bratr.

Drakiáda
V září, za větrného počasí, chodívají děti pouštět draky. I letos pro ně paní družinářka
Irena Zelníčková připravila zábavné odpoledne. Kdo neměl vlastního draka, půjčil si
školního. Důležitý byl nejen vzhled draka, ale především komu vyletí drak nejvýš a kdo udrží
draka nejdéle ve vzduchu.
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Hody
Tradiční svatováclavské hody proběhly letos 1. a 2. října. Zavádělo přes dvacet párů.
Stárci byli Josef Šabaka a Alena Vespalcová, mládci byli Radek Haken a Andrea Vespalcová.
K tanci hrála skupina Petrovanka. V letošním roce měli zavádějící nové kroje. Na těch, co
měli půjčené v předchozích letech, už bylo znát značné opotřebení. Ty letošní byly opravdu
kvalitní a krásné. Mělo to ale i své nevýhody – zapůjčení krojů bylo dražší a zavaděči nesměli
v krojích na kolotoč a jiné atrakce, aby se kroje nezničily. V sobotu bylo pěkné počasí,
v neděli ale pršelo a tak se zavádějící museli přesunout do sálu.

Lampionový průvod
V souvislosti s říjnovými oslavami se uskutečnil v obci lampionový průvod, který
zorganizovala paní učitelka Lenka Šlapáková. Děti se vydaly na cestu obcí ve večerních
hodinách. Za tmy jim to s rozsvícenými lampiony moc slušelo.
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Četnické humoresky
V listopadu probíhalo v Kubšicích natáčení jednoho dílu již třetí řady seriálu Četnické
humoresky. Česká televize vyhlásila konkurz na kompars a tak se i někteří naši občané
zúčastnili natáčení. Vydělané peníze určitě nebyly to hlavní, proč o natáčení měli lidé zájem.
Daleko větší význam měly zážitky a radost z natáčení. A až se uvidí v televizi, budou mít
„herci“ radost znovu.

Slavnost na obecním úřadě
Dne 14. listopadu proběhla na obecním úřadě významná akce. Pan Jaroslav Holas
dostal vyznamenání „Zasloužilý hasič“. Je to nejvyšší vyznamenání, jaké může příslušník
Sboru dobrovolných hasičů dostat. Toto vyznamenání dostal pan Holas za svou dlouholetou
činnost ve sboru, kde byl donedávna velitelem zásahové jednotky a funkcionářem okresního
sdružení. Významnou měrou přispěl k činnosti jednotky v naší obci a pomohl získávat a
vychovávat další generace pro práci dobrovolných hasičů. Slavnostnímu předávání byli
přítomni zástupci hasičů z okolních obcí a funkcionáři ze Znojma a z Jihomoravského kraje.
Přítomen byl i senátor MUDr. Milan Špaček.

Mikuláš
Mikulášskou nadílku mají děti vždy dvakrát. Jednu doma a jednu ve škole. O tu školní
se letos postarali deváťáci. Každý dostal balíček sladkostí, ti zlobivější skončili v pytli.
V pohostinství U Matesa bylo 3. prosince připraveno mikulášské odpoledne. Nejdříve
byl od 14 hodin cirkus zahrnující artistické výkony, drezuru psů a opic, kovbojské hry a
humorná čísla. Od 15 hodin proběhly různé soutěže pro děti – například soutěž o nejhezčí
kostým. Od 16 hodin pak měly děti diskotéku.

Vánoční vystoupení v kostele
Dne 20. prosince předvedly děti v kostele vánoční program pro žáky naší školy a večer
i pro veřejnost. Děti zarecitovaly básničky, zazpívaly koledy, na varhany je doprovázela
Michaela Košíková. Kostel byl plný, přišli se podívat nejen rodiče a prarodiče vystupujících,
ale i ostatní občané. Po vystoupení v kostele se mohli zájemci zajít podívat na výstavku ve
staré budově základní školy. Zde si mohli prohlédnout a zakoupit svícny, svíčky, perníčky,
jmenovky k balíčkům a další předměty, které souvisí s vánoční dobou.
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3. Sloučení MŠ a ZŠ
Od 1. ledna došlo ke sloučení MŠ a ZŠ Olbramovice. Dosavadní ředitelka mateřské
školy paní Věra Štarmanová odešla do důchodu a novým ředitelem ve školce se stal
dosavadní ředitel základní školy Mgr. Ladislav Ruibar. V mateřské škole v současné době
pracují jako pedagogické pracovnice paní Marta Svatušková a paní Miroslava Strouhalová.
Ve školce bylo k 1.1.2005 celkem 26 dětí. Společně s pedagogickým sborem byla k ZŠ
přiřazena i školní jídelna (Stanislava Černá, Věra Katolická, Hana Paračková, Leona
Šavelová), uklizečka (Marie Čeperová) a topička (Věra Pospíšilová).
V tomto roce bylo zavedeno vybírání „školkovného“ ve výši 75 Kč za měsíc a
„družinového“ ve výši 50 Kč za měsíc. Na začátku školního roku nastoupilo do jediné třídy
MŠ 26 dětí, do deseti tříd ZŠ 216 žáků a do školní družiny 25 žáků.
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4. Budování v obci
Výstavba Duhového dětského hřiště
V minulém roce podal starosta obce Ing. Lubomír Čech projekt na Duhové hřiště.
Z velkého počtu uchazečů uspělo jen pár obcí, mezi nimi i Olbramovice. Na úspěšný projekt
obdržely Olbramovice dotaci dvou milionů korun od Nadace Duhová energie. Díky dotaci
bylo možné upravit pozemek u Domu služeb a vybudovat zde hřiště pro děti. Práce na
výstavbě byly zahájeny v dubnu a již v červnu bylo hřiště slavnostně otevřeno. Kromě
víceúčelového asfaltového hřiště je zde mnoho zajímavých atrakcí, pískoviště a lavičky pro
maminky. Všechny atrakce mají certifikát, který zaručuje jejich nezávadnost a bezpečnost.
Celý areál je oplocen, otevírá se ráno a na noc se zase zavírá.

Úprava obce
Na Domě služeb byly opraveny střechy, část fasády byla natřená, kompletně byly
natřeny okenní rámy a přilepeny chybějící obklady. Při výstavbě Duhového hřiště bylo
upraveno i okolí Domu služeb. Pomník padlým ve 2. světové válce byl kompletně obroušen,
byly provedeny úpravy soklu a zatmelení desek s nápisy.
V základní škole byl vybudován zděný přístřešek na sběrový papír, který zde může být
uložen v suchu do doby odvozu. Byla zrekonstruována cesta kolem ZŠ až k tělocvičně.
Prováděly se také stavební práce v okolí penzionu, u čekárny v Želovicích a u hřbitova.
O úpravu obce se opět starali pracovníci veřejně prospěšných prací. K údržbě
veřejného prostranství přispělo zakoupení druhého křovinořezu. Kromě úpravy veřejných
prostranství a udržování chodníků byla po obci umístěna řada květináčů. Květiny poskytlo
zahradnictví pana Buršíka a paní Hyblerové obci zdarma. Bohužel někteří občané si hezkého
prostředí neváží – docházelo ke krádežím vysazených květin. Také sprejeři dokázali zničit
leckteré hezké místo.

Opravy památek
Koncem září byly ukončeny restaurátorské práce na kulturních památkách – boží
muka u kostela, boží muka na okraji obce vedle zahradnictví a sousoší sv. Jana Nepomuckého
na náměstí. Všechny památky byly očištěny a nakonzervovány. U sousoší byl zrestaurován
andělíček, na sochu už přijde jen kopie. Originál bude pro jistotu umístěn v kostele. Náklady
na restaurátorské práce dosáhly téměř 200 000 Kč.
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Rekonstrukce před bytovkami v Babicích
Po hodech, na konci září, začala rekonstrukce před bytovkami v Babicích. Práce byly
skončeny do státního svátku 28. října. Práce prováděla firma Ryšavý z Vémyslic. Celková
cena činila přibližně 1 100 000 Kč.
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Oprava střechy kostela
Na konci prázdnin začala oprava střechy kostela a výměna střešní krytiny. Oprava se
časově protáhla a prodražila, protože Odbor školství a kultury Městského úřadu Moravský
Krumlov prosazoval střešní krytinu bobrovku, která se na kostele dochovala a je na jižní
Moravě tradiční. Pan farář Jan Fiala však zvolil betonovou krytinu Bramac, která se
v Olbramovicích vyrábí a kterou mohl získat daleko levněji. Podařilo se mu sehnat většinu
finančních prostředků, částečně se složili i místní občané. Naši občané jsou rádi, že do kostela
nezatéká a je jim většinou jedno, o jakou krytinu se jedná. Nová krytina se nelíbí jen místním
holubům, protože se na ní nemohou udržet a tak se raději přestěhovali na střechu budovy
základní školy.

5. Hospodaření obce
Podle původního rozpočtu měla obec příjmy na rok 2005 ve výši 8 991 400 Kč.
K úpravě rozpočtu přijala během roku obec 10 rozpočtových opatření. Upravený rozpočet pak
činil 13 371 300 Kč. Tento rozpočet byl splněn na 100,03 %. Kromě menších úprav podle
plnění byly příjmy upraveny o vyšší plnění daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti,
z příjmu právnických osob, DPH, dotace na výzbroj a výstroj hasičů (82 000 Kč), na opravu
soch (60 000 Kč), dar 2 miliony korun na výstavbu Duhového hřiště a dotace z úřadu práce na
část mezd veřejně prospěšných prací (426 000 Kč). Na veřejně prospěšné práce bylo přijato
12 občanů - 5 mužů a 7 žen a to od 1. dubna do 30. září. Výdaje v upraveném rozpočtu byly
sníženy z důvodu neprovedené investiční akci na opravě školní jídelny, opravy cest,
odvodňovací struhy a jiné drobné opravy.

Nová služby pro občany
Na Domě služeb byla otevřena nová provozovna. Paní Hana Dobešová provádí pro
zájemce masáže.
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6. Prezentace Olbramovic
Olbramovický zpravodaj
Zpravodaj vycházel pravidelně každého čtvrt roku a seznamoval místní občany se
všemi událostmi, které se v obci konaly. Do jednotlivých čísel přispívali: starosta obce
Ing. Lubomír Čech a pracovnice obecního úřadu (zprávy o dění v obci, společenská kronika),
ředitel školy Mgr. Ladislav Ruibar a jednotliví učitelé (dění v MŠ a ZŠ), představitelé církví
(farář Jan Fiala a jer. Karel Podracký), MVDr. Julius Klejdus (zajímavosti z přírody), Josef
Tesař (informace o kopané).

Skládačka
Současně se Zpravodajem obdrželi naši občané informační materiál o naší obci,
o jejím vývoji, historii i současnosti. Informace z této skládačky budou bezplatně umístěny
v knize „ Jihomoravský kraj – města a obce“.

Internetové stránky
Správu internetových stránek v letošním roce dostal na starost ředitel školy,
Mgr. Ladislav Ruibar. Stránky umožňují i lidem ze širokého okolí seznámit se s historií
Olbramovic a se základními údaji o naší obci.

Nádobí s motivy Olbramovic
V poštovních schránkách našli naši občané nabídku na porcelánové talíře s obrázky
z Olbramovice. Soupravy byly krásné, ale dost drahé. Jeden talíř za 449 Kč. S obdobnými
obrázky je možné zakoupit výrobky v prodejně dárkového zboží Linda u paní Mileny
Hakenové. Tyto výrobky jsou keramické, proto mnohem levnější, ale stejně hezké. Jedná se o
hrníčky různých velikostí i tvarů a zvonečky. Cena záleží na velikosti, nedosahuje ani sto
korun. Hrníčky nechala vyrobit paní Jitka Selnerová u brněnské firmy. Určitě udělají radost
každému, kdo si je zakoupí nebo obdrží jako dárek
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7. Obyvatelstvo
K 1. lednu 2005 měla obec 1048 obyvatel.

Sňatky

František Becha – Irena Suchánková
Olbramovice

Jiří Čech – Martina Kadlecová
Olbramovice – Brno

Rostislav Veselý – Ivana Vyžrálková
Olbramovice – Miroslav

Mikuláš Bilík – Klára Kvasničková
Přední Zborovice – Strakonice (pův. Olbramovice)

Pavel Stix – Veronika Procházková
Višňové – Olbramovice

Martin Novotný – Antonie Malá
Olbramovice

Ondřej Novotný – Lenka Krajíčková
Olbramovice – Jezeřany - Maršovice

Narození dětí

Grácová Martina
leden 2005

Gaucan Václav
leden 2005

Cihla Richard
únor 2005

Mančík Martin
březen 2005

Pešíková Adéla
březen 2005

Šortnerová Jarmila
květen 2005
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Holasová Jaroslava
srpen 2005

Daňhel Roman
září 2005

Novotná Lenka
prosinec 2005

Nejvýznamnější jubilea

96 let – Podhrázká Marie
92 let – Cvan Petr
92 let – Kačírková Antonie
Úmrtí

Marie Dvořáková
ve věku nedožitých 82 let
Olbramovice 96

Jan Stehlík
ve věku 74 let
Olbramovice 70

Růžena Pecová
ve věku 78 let
Olbramovice 119

Jan Zeman
ve věku nedožitých 62 let
Olbramovice 142

Naděžda Kellnerová
ve věku 79 let
Olbramovice 67

Petr Grác
ve věku 38 let
Olbramovice 57

V tomto roce zemřela i bývalá občanka z Olbramovic Světlana Závišková. V současné
době bydlela v Ivančicích, ale do posledních chvil jezdila do Olbramovic za svým otcem
panem Hyblerem i do místní pravoslavné církve.
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8. Počasí
Nejchladnější měsíc byl únor a začátek března, ale nebyly to žádné extrémní mrazy.
Sněžilo v druhé polovině ledna i února. Další výraznější sněžení pak přišlo až v druhé
polovině prosince. Nejteplejší měsíc byl červenec, kdy teploty dosahovaly přes 30 °C.
Bohužel ale v tomto měsíci hodně pršelo, takže si zájemci o koupání moc neužili. Velmi teplý
byl i srpen a září.
Nejbližší meteorologické stanice, které zpracovávají údaje pro Český
hydrometeorologický ústav jsou v Brně a v Kuchařovicích. Měřené hodnoty v těchto dvou
stanicích jsou podobné, v Brně je o něco chladněji. Vzhledem k poloze naší obce je zřejmé, že
u nás by se naměřené hodnoty pohybovaly zhruba uprostřed mezi uvedenými hodnotami.
Měsíc

Stanice

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Průměrná teplota vzduchu v měsíci (ve °C)
Brno, Tuřany

0,2

-2,2

2,1

10,9

14,8

17,5

19,1

17,5

15,5

9,6

2,6

-1,2

Kuchařovice

0,6

-2,5

2,8

10,9

15,1

18,0

19,7

17,9

15,7

10,4

3,4

-0,3

Nejvyšší denní teplota v měsíci (ve °C)
Brno, Tuřany

10,2

5,3

17,4

20,8

30,9

29,2

33

27,6

27

20,3

13

5,7

Kuchařovice

11,1

7,2

17,4

22,2

32,4

31,2

34,2

29,2

27,9

21,1

13,7

6,8

Nejnižší denní teplota v měsíci (ve °C)
Brno, Tuřany

- 8,9

- 12

-14,5

-2,2

0,7

6,6

8,5

6,5

5,3

-1

-7,4

-13,2

Kuchařovice

- 8,1

-12,9

-14,9

-2,2

2,5

5,1

6,2

8

6,2

-0,4

-6,4

-10,5

Úhrn srážek za měsíc (v milimetrech)
Brno, Tuřany

23,6

47,5

12,1

64,7

97,2

58,5

92,6

85,4

21,0

3,6

24,1

33,8

Kuchařovice

21,4

28,5

4,4

42,1

58,7

24,6

115,5

116,7

43,8

6,3

8,6

29,8

Nejvyšší a nejnižší teplota

teplota ve stupních celsia

40
30
20
Nejvyšší denní teplota

10

Nejnižší denní teplota

0
-10

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

-20
měsíc
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