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2. Kulturní a společenský život
VII. ročník turnaje v mariáši
V sobotu 8. ledna se od 10 hodin v hostinci Pod Věží konal již 7. ročník turnaje
v mariáši. Turnaj organizoval městys Olbramovice, hostinec Pod Věží a pan Zdeněk Janíček.
Startovné 100 Kč zahrnovalo jako obvykle i výborný guláš. Pro výherce byl přichystán
putovní pohár a další věcné ceny.

Lyžařský zájezd
Městys Olbramovice uspořádal v sobotu 22. ledna jednodenní lyžařský zájezd do
rakouského střediska Lackenhof. Milovníci lyžování tak měli možnost si zalyžovat v krásném
prostředí, které na jihu Moravy nemají. V areálu měli na výběr různě obtížné sjezdovky. Cesta
stála 400 Kč, celodenní permanentka 31,5 eur. Zájezdu se zúčastnilo 30 lyžařů. Městys pak
připravil ještě další zájezd - do lyžařského střediska Stuhleck. Sněhové podmínky byly
ideální, také počasí sportovcům přálo. Tohoto zájezdu se zúčastnilo 36 lyžařů.

Společenský ples
Sdružení rodičů při ZŠ Olbramovice a Úřad městyse Olbramovice společně uspořádali
společenský ples, který se konal v sobotu 29. ledna v sále hostince U Matesa. Hrála skupina
Hurikán pod vedením Václava Ostrovského. Ples začal ve 20 hodin, o slavnostní předtančení
se postarali žáci základní školy pod vedením paní učitelky Markéty Bokorové. Dále
vystoupila taneční hip-hopová skupina Knuckle Up. Byla připravena bohatá tombola i
občerstvení. Vstupné činilo 100 Kč.

Sportovní ples
V pátek 25. února se konal další ples, tentokrát sportovní. Pořádala jej Tělovýchovná
jednota Sokol Olbramovice. K tanci i poslechu hrálo oblíbené duo Jarda & Roman band. Také
tento ples se konal v sále restaurace U Matesa, začal předtančením žáků základní školy a
vystoupila i skupina Knuckle Up. Vstupné s místenkou stálo 100 Kč, byla připravena bohatá
tombola.
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Masopust
V sobotu 5. března se o povyražení postaral masopustní průvod. Tentokrát se maškary
chovaly velice slušně. Ti, kteří je pustili do domu, se nestačili divit. Nebyli postříkáni žádnou
smradlavou voňavkou, neměli na chodbě rozházené žádné konfety. Právě naopak. Maskovaná
uklízečka zametla schody, kominík nabízel zdarma potvrzení o prohlídce komína. Škoda, že
toto potvrzení by úřadům nestačilo.

Karneval pro děti a diskotéka
V sobotu 12. března se uskutečnil tradiční dětský maškarní karneval. V sále restaurace
U Matesa se od 14 hodin spustil maškarní rej, který připravilo občanské sdružení Kaňka. Děti
prožily odpoledne plné tance a her – například tanec s balonkem, židličkovaná, pochod se
zavázanýma očima. O hudbu se staral DJ Heart. Vystoupila i skupina Knuckle Up. Vstupné
bylo dobrovolné. Připravena byla nejen bohatá tombola a občerstvení, ale i sladkosti a
odměny pro účastníky jednotlivých her. Večer pak následovala ,,Diskotéka pro starší a
pokročilé“ v duchu 90. let. Písničky opět pouštěl DJ Heart, vstupné bylo 50 Kč.
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Brigáda v botanické zahradě
V sobotu 19. března se uskutečnila brigáda dobrovolníků, kteří přišli upravit
botanickou zahradu za budovou základní školy. Tyto prostory pravidelně uklízí žáci, ale těžší
práce, zejména vysekávání nemocných a planých stromů, museli udělat dospělí. Den předtím
pršelo, a tak byla brigáda odvolána. Brigádníci ale přesto přišli a udělali plno práce.

Josefská zábava
V sobotu 19. března se kromě brigády konala i Josefská zábava. Akci uspořádalo
Sdružení dobrovolných hasičů Olbramovice. K tanci a poslechu pro všechny Pepíky hrála
skupina Roman & Jarda band. Zábava proběhla v restauraci U Matesa. Vstupné bylo 100 Kč,
hasiči připravili i bohatou tombolu.

Na zkušenou v Anglii
Ve dnech od 8. do 14. dubna se uskutečnil studijní zájezd do Anglie, který
zorganizovala paní učitelka Hana Dancingerová. Zájezdu se zúčastnilo 13 žáků z vyšších
ročníků. Se zkušenou průvodkyní navštívili nejznámější místa Londýna. Seznámili se
s historií i současným životem v Anglii. Žáci byli ubytováni v anglických rodinách, což jistě
přispělo ke zlepšení jejich komunikačních schopností.
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Den Země
Svátek Den Země se slaví 22. dubna. Žáci základní školy se místo běžné výuky
věnovali ekologii. Deváťáci si pod vedením paní učitelky Ivany Suchánkové nachystali pro
ostatní třídy pásmo, ve kterém upozorňovali na ničení životního prostředí, hledání možnosti
nápravy, třídění odpadů, šetření vodou a energií. Odpoledne si pak každá třída vysázela
několik jehličnanů a vydala se na úklid celé obce. Při anketě, kterou děvčata 9. ročníku
připravila pro občany Olbramovic, vyplynulo, že dvě třetiny domácností třídí odpad.

Čarodějnické posezení u ohně
V sobotu 30. dubna se konalo čarodějnické posezení u ohně. Tuto akci pro děti
připravilo občanské sdružení Kaňka. Děti se sešly v 15 hodin v botanické zahradě za základní
školou. U ohně si zahrály různé hry, zazpívaly si a na ohni si pod dohledem dospělých opekly
buřty.

Velikonoce
Velikonoční svátky začaly chozením hrkačů. Na okružní cestu po celé obci se vydalo
přes 30 kluků. Vedli je nejstarší : Daniel Buriánek, Petr Holátko, Lukáš Novotný.
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Na Velikonoční pondělí 25. dubna bylo dopoledne krásné počasí. Kluků chodilo málo,
na pomlázku se jim nechtělo. Odpoledne pak pršelo, tak se nechtělo ani těm starším.

Oslava Dne osvobození a vystoupení ke Dni matek
V pátek 6. května se sešli občané Olbramovic u pomníku, aby uctili památku padlých
ve 2. světové válce. Po hymně položili hasiči u pomníku věnce a po projevu starosty
Olbramovic Romana Hyblera zarecitovali žáci základní školy básničky.

Poté se všichni přítomní přesunuli před budovu základní školy. Zde pro ně byly
přichystány židle a lavičky, aby mohli zhlédnout vystoupení ke Dni matek. Žáci si připravili
pásmo písniček, tanečků i vystoupení gymnastek a mažoretek. Nejvíce se líbilo divadelní
představení Červená karkulka.
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Cirkus
V letošním roce navštívil Olbramovice cirkus Pacifik. Pro malé i velké diváky byl
připraven dvouhodinový program, který nabízel vystoupení artistů, žonglérů, klaunů,
kouzelníků, fakírů, vrhačů nožů a cvičených zvířat. Atrakcí byl největší had ČR o délce 7 m
a váze 130 kg. Dalším exemplářem byla anakonda velká z Jižní Ameriky o délce 5 m a váze
96 kg. Začátek představení byl po domluvě s ředitelstvím školy posunutý. Představení se mělo
konat 6. května odpoledne, ale bylo posunuto na 18 hodin 15 minut kvůli vystoupení ke Dni
matek. Aby se děti, které ve škole vystupovaly, stihly převléct z kostýmů a jít do cirkusu.
Cirkusový stan byl vytápěný a stál na pískovém hřišti za mateřskou školou.

Výstava vín
V sobotu 7. května byl již 30. ročník výstavy vín. Tuto jubilejní výstavu uspořádal
Vinařský spolek Olbramovice za podpory Vinařského fondu. Akce proběhla v sále restaurace
U Matesa od 13 do 20 hodin. K příjemně strávenému odpoledni přispělo hezké počasí i
cimbálová muzika Neoveská. Hosté měli možnost ochutnat přes 300 vzorků v 35 odrůdách.

Rybářské závody
V sobotu 14. května se na rybníku Rašelák konaly rybářské závody, které připravil
Spolek rybářů Olbramovice. Závody probíhaly od 6 do 12 hodin. Zúčastnilo se přes 70
rybářů, kteří vylovili přes 100 ryb. Závody probíhaly ve stylu „Chyť a pusť.“ Na prvním místě
se umístil pan Pavel Coufal z Vémyslic. Pro soutěžící i diváky bylo připraveno občerstvení,
po skončení závodů byla slosována bohatá tombola. Počasí bylo hezké, závody se vydařily.
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Jahodový turnaj
Ve středu 1. června měli žáci oslavu Dne dětí. Žáci z 1. stupně měli tradiční Jahodový
pohár, žáci z 2. stupně soutěžili v kopané, vybíjené a v mezitřídních soutěžích nazvaných Hry
bez hranic (jízda na kotouči, skoky v pytli, pojídání párků…) Akce se všem líbila, ale počasí
dětem nepřálo. Během dopoledne pršelo, ale naštěstí to nebyl dlouhý déšť, ani se nepřerušily
zápasy. Hráči se pak převlékli z mokrých dresů do suchého oblečení, aby to nikdo neodstonal.
Jahodový turnaj připravila jako vždy místní základní škola, zúčastnili se i žáci z okolních
obcí.

Putování z pohádky do pohádky
V sobotu 18. června uspořádalo občanské sdružení Kaňka pro děti zábavné odpoledne
nazvané Putování z pohádky do pohádky. Děti plnily rozličné úkoly, které jim zadávaly různé
pohádkové bytosti např. Červená karkulka, Popelka nebo kocour v botách. Za správně
vyřešený úkol byly děti odměněny omalovánkami a sladkostmi. K dispozici měly i skákací
hrad. Bylo připraveno také občerstvení, zmrzlina či cukrová vata. Počasí sice moc příznivé
nebylo, ale akce se všem líbila.
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Pohanské slavnosti
Ve dnech 2. a 3. července se v areálu Markových vinných sklepů konaly Pohanské
vinné slavnosti. Akci připravilo vinařství pana Jiřího Marka, který tak jako v loňském roce
přivítal všechny účastníky u menhiru v kostýmu boha vína Baccha. Kromě vína bylo
samozřejmě k dispozici i pivo a grilované maso. V sobotu všem účastníkům, což byli
především přespolní, hrála country kapela Paroháči. V letošním roce nebylo takové vedro
jako vloni, foukal vítr. V neděli pak proběhly sportovní přebory v plážovém volejbalu,
v ruských kuželkách a v petanque. Vstupné bylo 100 Kč. V loňském roce bylo dost málo
návštěvníků, letos ještě míň. Je to škoda. Každá další akce, která přispěje k rozšíření nabídky
kulturního vyžití, by byla přínosem.

Oslava svátku Cyrila a Metoděje
Dne 5. července se slaví svátek Cyrila a Metoděje. Věřící z naší obce se vypravili
mikrobusem do kostela svaté Anny ve Valašském muzeu v Rožnově pod Radhoštěm na
poutní pravoslavnou svatou liturgii. Po bohoslužbě si pak prohlédli celý skanzen a přijali
pozvání přerovské farnosti na společný oběd. Akci zorganizoval prot. Karel Podracký.

Turnaj starých pánů
V úterý 5. července uspořádala Tělovýchovná jednota Sokol Olbramovice turnaj
starých pánů za účasti družstev: TJ Sokol Olbramovice, SK Olbramovice u Benešova, Sokol
Mělčany a Nové Dvory. Turnaj vyhrálo družstvo z Olbramovic. Bohužel těch od Benešova.
Byli opravdu dobří, těm našim to natřeli 11:7. Počasí hráčům přálo. Bylo tak akorát, žádné
vedro ani déšť. Vstupné bylo 20 Kč. Bylo zajištěno občerstvení - maso na kotlíku a douzená
cigára. Zahájení bylo ve 13 hodin, akce trvala až do večerních hodin.

Kontinentál
Další tradiční sportovní odpoledne proběhlo v sobotu 23. července. Tělovýchovná
jednota Sokol Olbramovice uspořádala již 36. ročník tradičního fotbalového turnaje
Kontinentál. Zúčastnila se mužstva: Ajax Olbramovice, Lamač Lidměřice, Slezan Babice a
Maliňák Želovice, který letošní turnaj vyhrál. Sportovní odpoledne bylo zahájeno ve 13
hodin. Večer se pak na hřišti konala taneční zábava. Hrála skupina Kristovy Léta a jako host
vystoupila kapela Ledová tříšť. Celý den bylo pěkně teplo, ale foukal vítr. Večer nepršelo,
přestože jak tvrdí fanoušci „Když hrají Krisťáci venku, tak vždycky prší.“
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Svatojakubská pouť
V neděli 24. července se uskutečnila svatojakubská pouť. Mše se konala v 10 hodin,
dopolední posezení v klubu Effata na farské zahradě pak bylo ve 14 hodin.

Noční soutěž požárníků
Sbor dobrovolných hasičů Olbramovice uspořádal v sobotu 13. srpna noční pohárovou
soutěž v požárním sportu mužů i žen. Soutěž se konala od 20 hodin na místním hřišti.
Občerstvení bylo zajištěno, počasí bylo pěkné. Na soutěž se přišly podívat houfy lidí,
místních i přespolních.

Rocková noc
V sobotu 20. srpna se konal již 5. ročník festivalu Rocková noc na dvoře restaurace
U Matesa. Zájemcům o rockovou muziku hrálo celkem 5 kapel: Kristovy Léta, Dodo Doležal,
Rimortis, Eagleheart, Hysteria. Přišlo hodně lidí, vstupné bylo 150 Kč. Ti, kteří bydlí blízko,
měli koncert zadarmo i doma, protože hudba se pochopitelně rozléhala. Mladším se to určitě
líbilo, starší lidé a místní zvířata z toho asi nadšení nebyli.

Burčákobraní
Vinařský spolek Olbramovice, za podpory Vinařského fondu, uspořádal v sobotu 27.
srpna burčákobraní. Akce se konala na dvoře Obecního domu od 14 hodin. K příjemnému
posezení přispěla cimbálová muzika Ponava. Akce začala ve 14 hodin, vstupné bylo 30 Kč.
Organizátoři zajistili občerstvení: guláš, obložené talíře, hrozny vína i dostatek pití. Počasí se
bohužel objednat nedá. Foukal velký vítr, což bylo nepříjemné.

Malý festival loutky
V neděli 28. srpna se v Obecním domě hrálo loutkové divadelní představení pro děti.
Hru Ošklivé kačátko předvedl soubor Div@dýlko. Bylo to jedno z mnoha představení, které
proběhly v rámci Malého festivalu loutky. Festival pořádalo Městské kulturní středisko
Moravský Krumlov ve spolupráci s partnery v jednotlivých obcích.
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Slavnostní ukončení výstavby inženýrských sítí
V úterý 13. září, se konalo slavnostní ukončení vybudování inženýrských sítí pro
novou zástavbu 19 rodinných domů v lokalitě, která se nachází za mateřskou školkou. Tuto
akci zorganizoval městys Olbramovice společně s dodavatelem stavby, jímž byla firma Miloš
Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Na tuto slavnostní akci byli pozváni i bývalí
starostové Olbramovic - pan Ladislav Vrána, pan Vlastimil Černý a Ing. Lubomír Čech.
Po slavnostním zahájení, které bylo v 11 hodin se uskutečnila obchůzka po nově zbudovaných
komunikacích. O parcely je zájem, většina parcel byla v této době již prodaná.

Hody
Tradiční Václavské krojované hody proběhly 1. a 2. října. K tanci a poslechu hrála
dechová kapela Dubňanka. Zavádělo 26 párů. V sobotu šli první Lukáš Honek a Radana
Hroudná. Neměli ale funkci stárků, kteří by měli na starosti všechno, včetně jídla. Na oběd se
zavádějící a kapela sešli na farském dvoře, v klubu Effata. Počasí bylo nádherné, lidí na place
bylo plno. Zavádějící měli připravená vystoupení na hudbu z filmu Slunce, seno, jahody.
Vstupné na večerní zábavu bylo 100 Kč. Daleko víc se ale vybralo na dobrovolném příspěvku
za rozmarýny při dopoledním zvaní na hody.

Lampionový průvod
V pátek 28. října vyrazil po Olbramovicích lampionový průvod. Zájemci se sešli
v 17:30 na place u samoobsluhy paní Konopkové. Došli až na hřiště, kde byl cíl.
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Kateřinská zábava
Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Olbramovice uspořádalo v sobotu 19. listopadu
Kateřinskou zábavu. Akce se konala v restauraci U Matesa. Hrála skupina Trio Relax. Byla
připravena bohatá tombola, vstupné činilo 70 Kč. Sešlo se však jen 55 platících hostů.

Vánoční keramika
V sobotu 26. listopadu se ve společenském sále Effata na farské zahradě sešli zájemci
o keramiku. Pod vedením zkušených výtvarníků, například paní učitelky Ivany Vaculíkové, si
děti i dospělí mohli vyzkoušet výrobu keramických výrobků, vánočních svícnů a dalších
ozdob, například zvonečků. A tak všichni stříhali, lepili, kreslili, modelovali. Akce začala ve
14 hodin, pořádalo ji občanské sdružení Kaňka.

Rozsvícení vánočního stromku
V neděli 27. listopadu se v 17 hodin rozsvítil vánoční smrk před základní školou a
zahájil se tak adventní čas. Vánoční náladu navodily děti základní i mateřské školy, které
zazpívaly koledy. Na závěr pak byl malý ohňostroj. I tuto akci pořádala Kaňka.
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Mikulášský lov pstruhů
V sobotu 3. prosince se na nově opraveném rybníčku v Želovicích konal mikulášský
lov pstruhů pro děti. Akci pořádal městys Olbramovice. Každý malý rybář si mohl nachytat a
odnést pstruhy, na jejichž nákup přispěli sponzoři. Zároveň proběhla i slavnostní kolaudace
rybníčku, který v letošním roce prošel velkými úpravami.

Mikuláš
O mikulášskou nadílku, která se uskutečnila v pondělí 5. prosince, se postarali žáci
devátého ročníku. Moc se na tuto akci těšili a dopředu si chystali kostýmy a průvodní řeč.
Obešli všechny třídy na základní škole a zavítali i do mateřské školky. Protože některé masky
čertů vypadají opravdu strašidelně, chodila k těm nejmenším dětem jen část čertů a čertic.
Malé děti se sice bály, ale přesto zvládly odříkat Mikuláši naučené básničky a zazpívat
písničky. Dostaly za to od krásného anděla sladkou odměnu a zážitek na celý den.

Vánoční zpívání
Ve středu 14. prosince se v tělocvičně ZŠ pořádalo vánoční zpívání. Vystoupil zde
pěvecký sbor ZŠ Olbramovice, děti z hudební školy Yamaha a také někteří bývalí žáci.
Koncert začal v 17 hodin. Tělocvična byla plná rodičů, prarodičů i známých. Jako vždy se
vystoupení líbilo a přispělo k vánoční pohodě.
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Žehnání vína
V neděli 27. prosince v 18 hodin začalo již tradiční žehnání vína v kostele sv. Jakuba.
Po bohoslužbě a žehnání přinesených vzorků se pak zájemci přesunuli do sálu Effata, který je
na rozdíl od kostela vytápěný a tudíž útulnější.

Ochutnávka zabíjačkových specialit
Ve středu 28. prosince se v Obecním domě konala ochutnávka zabíjačkových specialit,
které pro návštěvníky připravil řeznický mistr. Vstupné 120 Kč zahrnovalo ochutnávku všech
dobrot a poslech živé hudby. Nápoje si hradil každý sám. Akci uspořádal městys Olbramovice
a rozšířil tak nabídku již zavedených akcí, jako je rozsvícení vánočního stromku, vánoční
zpívání, svěcení vína o další zajímavou příležitost, jak strávit zimní čas mezi lidmi.

3. Budování a změny v obci
Výstavba inženýrských sítí pro novou výstavbu
V loňském roce bylo položeno plynové potrubí, vodovodní a splaškové potrubí. Letos
na to navázalo přeložení vysokého napětí, rozvody nízkého napětí s osvětlením. Pak byla
vybudována komunikace, chodníky a odstavné plochy pro automobily. Celá tato záležitost
přišla na 10 milionů Kč a byla hrazena z rozpočtu městyse.

Odbahnění rybníčku
V letošním roce se upravovaly prostory menší vodní nádrže „Hájku“. V dubnu bylo
provedeno osvětlení chodníků. Poté byla opravena hlavní nádrž. Betonové břehy se již
rozpadaly, a tak byla nádrž zvětšena a vyčištěna. Byla odkloněna dešťová kanalizace aby se
nádrž nezanášela. V zimě bude sloužit jako kluziště a v létě ji budou využívat rybáři.
Po namontování laviček a vysázení okrasných stromků bude jistě sloužit i jako prostor
k relaxaci. Přívod čisté vody je z přepadu studánky.
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Další úpravy
O prázdninách byly provedeny úpravy na budově základní i mateřské školy. Šlo
především o výměnu dveří, které již nevyhovovaly. Také prostory u hřbitova byly upraveny.
Byla odvezena stará nepotřebná nádrž na vodu i betonový box na kontejner. Hlavně ale bylo
vylepšené a zvětšené parkoviště. Je zde víc prostoru a místo štěrkopísku je tu položená
zámková dlažba. Dlažba je i na odstavné ploše pro kola vedle brány. Na hřbitově přibyly nové
chodníky. O úklid a údržbu veřejných prostor včetně hřbitova se staralo 9 pracovníků. Městys
ze svého rozpočtu zaměstnal 5 nezaměstnaných lidí, další 4 byli hrazeni z dotace Úřadu práce
ve Znojmě.

Také na faře se budovalo. Pan farář Jan Fiala získal částku 100 000 Kč na nová okna,
takže už 15 oken na faře je nových. Kromě toho byla dokončena kultivace trávníku na farské
zahradě.
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4. Prezentace Olbramovic
Vysílání Českého rozhlasu
Český rozhlas Brno pravidelně seznamuje své posluchače s životem ve městech a
obcích Jihomoravského kraje a zve je na zajímavé akce celého regionu. Ve středu 4. května
byli ve studiu rozhlasu Pavel Matouš, Ing. František Janíček a Ing. Ladislav Rozmahel.
S redaktorkou Marcelou Vondrovou hovořili o pěstování vína a pozvali všechny posluchače
na výstavu vín i na závody rybářů.

Malí zpěváčci
Žáci základní školy se pravidelně připravují na soutěž Vémyslická Lyra. V letošním
roce se jako host i porotce představila herečka a zpěvačka Olga Lounová. Z našich dětí se
nejlépe dařilo Zuzce Škardové ze 2. třídy, která ve své kategorii obsadila 3. místo a Pepíkovi
Práškovi ze 4. třídy, který ve své kategorii skončil na 4. místě. Dále se soutěže zúčastnila
Vendulka Košíková, Veronika Hanusová a Veronika Hellarová. Pepík, Vendulka a obě
Veroniky uplatnili své pěvecké schopnosti i při nahrávání cédéčka. Přidali se k nim ještě další
žáci – Vojta Haker, Míša Řeřucha, Katka Mašová, Markéta Leikepová a Kryštof Parák.
Každý z nich natrénoval jednu písničku a v nahrávacím studiu CH - Records Čermákovice
jim pan Dočkal nahrál společné cédéčko. Práce v nahrávacím studiu byla zajímavá a hlavně
úplně jiná než zpěv při živém vystoupení. Malí zpěváci tak získali nejen cédečko na památku,
ale i profesionální zkušenosti s nahráváním.

5. Obyvatelstvo
V letošním roce proběhlo celostátní sčítání obyvatelstva. Sčítací komisaři roznesli do
domácností informační letáky a sčítací formuláře. Kromě sčítání osob proběhlo i sčítání domů
a bytů a zjišťovalo se i vybavení. Formuláře bylo možné vyplnit a odevzdat sčítacím
komisařům, další možnost byla zadat údaje na internetu, případně odevzdat na poště. Všechny
údaje na těchto formulářích se vztahovaly k datu 25. března.
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Pokud jde o údaje, které se týkají Olbramovic a které zpracovává matrikářka Radmila
Hyblerová, jsou takovéto:
K 1. lednu 2011 bylo k trvalému pobytu v městysi hlášeno 1065 obyvatel (+ 4 cizinci), z toho
900 dospělých (468 mužů a 432 žen) a 165 dětí do 15 let (85 chlapců a 80 dívek).
K 1.1. 2012 bylo v městysi hlášeno 1059 obyvatel.

Narozené děti
Janíčková Lenka
Čeperová Valerie
Eagles Zoe
Hanousková Andrea
Trundová Kateřina
Hanus Matyáš
Botek Rudolf Jiří

Nejstarší občan Olbramovic
Nejstarší občankou Olbramovice je paní Josefa Opatřilová, která se dožila 91 let.

Zemřelí
Hejdová Františka
Škárka Jaromír
Cvan František
Holasová Marie

6. Počasí
Leden byl netypický. První týden mrzlo, ale sníh nebyl. Druhý a třetí týden bylo i
v noci nad nulou, ve dne byly mlhy, rozhodně to nebylo lednové počasí. Až ke konci ledna
napadl sníh, ale druhý den roztál. Přes noc ale klesaly teploty pod nulu, až na - 8 °C. I únor
byl takový. Přes den hezky slunečno a teploty nad nulou, v noci klesaly teploty až na - 13 °C.
V polovině února bylo velké náledí. Trochu zasněžilo, ale stihlo to roztát. V březnu byl sníh,
déšť i hezké počasí, v polovině března bylo dokonce až 18 °C.
Také v dubnu bylo velice teplo a slunečno, teprve v polovině dubna se citelně
ochladilo a přišly i deště. Zmrzlí přišli letos o týden dřív, už v 1. květnovém týdnu. Ráno
bývala teplota pod nulou, ale ne moc. Oslava Dne matek i výstava vín proběhly za krásného
počasí. Červen byl celkem teplý měsíc, pršelo jen občas, ale dost foukalo.
V červenci nebylo tak teplo jako vloni. Tropické teploty přes 30 °C byly jen pár dní.
Jinak bylo dost chladno a na koupání to moc nebylo. Také v srpnu přišlo pár dní s teplotami
přes 30 °C, ale až ve třetí dekádě. To zase bylo plné koupaliště, především ale cizích lidí.
Místní se chladili zřejmě doma ve svých bazénech. Celé září bylo nadprůměrně teplo. Prvních
14 dní byly teploty skoro 30 °C, dalo se koupat. Pak pár dní pršelo a druhá polovina září bylo
opět velice příjemná s teplotami kolem 25 °C.
I na začátku října bylo nádherně. Ještě 6. října se dalo chodit v krátkých rukávech.
V polovině října přišlo ochlazení, ale pořád bylo slušné počasí. Teprve v listopadu na Martina
místo sněhu přišly ranní mrazíky. Sníh na Martina nebyl a nebyl ani o Vánocích. O vánočních
prázdninách nemohly děti ani sáňkovat, ani bruslit. Nemrzlo, bylo kolem nuly, občas
mrholilo.
Po většinu roku převažovalo teplé počasí, které se příznivě projevilo na úrodě. Bylo
například dost meruněk a hroznů dvakrát víc než vloni.
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