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2. Kulturní a společenský život 
 

Společenský ples 
 V zimním období je méně práce, a tak vždy přijde čas na zábavu. Plesovou sezónu 

zahájil v pátek 25. ledna společenský ples, který zorganizovalo Sdružení rodičů při ZŠ 

Olbramovice a Úřad městyse Olbramovice. K tanci a poslechu hrála skupina Stone, o 

slavnostní předtančení se postarali žáci základní školy pod vedením paní učitelky Ivany 

Suchánkové. Akce se konala v tanečním sále restaurace U Matesa od 20 hodin. Vstupné činilo 

100 Kč, byla připravena bohatá tombola. Ples se vydařil ke spokojenosti organizátorů i 

účastníků. 

 
 

Masopust 
 V sobotu 9. února chodil masopustní průvod. Mezi maskami byly k vidění nejen 

klasické obleky jako jsou zvířátka, čarodějnice, ale i novodobé, například Batman.  
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Zásady první pomoci 
 Ve čtvrtek 21. února proběhl v základní škole výukový program na téma: V ohrožení 

života. Pracovnice z Domu dětí a mládeže v Moravském Krumlově proškolily všechny naše 

žáky v první pomoci. Žáci se naučili jak ošetřit kamarádovi zlomenou ruku, jak pomoci 

zraněnému, který je v bezvědomí, jak zachránit život člověku, který nedýchá. Ve škole se žáci 

učí hodně věcí, ale záchrana lidského života je jistě ta nejdůležitější. 

 

 
 

Dětský maškarní karneval 
 V sobotu 16. února ve 14 hodin začal dětský maškarní karneval. O hudbu se staral DJ 

Heart, o zábavu a hry se starali přestrojení rodiče. Děti si mohly zatančit i zahrát spoustu 

zábavných her. Především si ale mohly užít přestrojení v různých maskách. K vidění bylo 

plno princezen, čarodějnic, rytířů i zvířátek. Karneval zorganizovalo OS Kaňka v sále 

restaurace U Matesa. Bylo připraveno občerstvení i spousta cen. 
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Ochutnávka zabíjačkových specialit 
 Jako praví venkované pořádají mnozí občané Olbramovic doma zabíjačky. Buď mají 

doma své vlastní prasátko nebo si nějaké koupí a zabijí. Ale i tak přišla vhod akce, na které si 

i ostatní mohli pochutnat na zabíjačkových dobrotách. Ochutnávka se konala v sobotu 23. 

února v Obecním domě od 14 hodin. Vstupné činilo 100 Kč. 
 

Sbírka použitého ošacení 
 Ve dnech 25. února až 1. března se konala sbírka použitého ošacení. Občané, kteří 

měli doma nepotřebné oblečení, lůžkoviny, obuv i hračky, je mohli v pytlích uložit u 

Obecního domu. Tyto věci pak odebralo OS Diakonie Broumov, které pomáhá lidem v tísnivé 

situaci. Pokud nepotřebné věci mohou ještě někomu sloužit, je lepší je dát lidem v nouzi než 

do popelnice. 
 

Sportovní ples 
 V sobotu 2. března se konal sportovní ples, který zorganizovala Tělovýchovná jednota  

Olbramovice. K tanci a poslechu hrála skupina Roman & Jarda band. Ples se konal v sále 

restaurace U Matesa a začal předtančením žáků základní školy. 
 

Lyžařský zájezd 
 V sobotu 9. března měli sportovci příležitost protáhnout si tělo. Úřad městyse 

Olbramovice uspořádal jednodenní lyžařský zájezd do rakouského střediska Stuhleck. Odjezd 

byl ve 4:30 ze zastávky od hostince U Matesa. Cena za celodenní permanentku činila 35 eur, 

cena za dopravu 400 Kč.  
 

Keramické tvoření 
 Kdo neměl zájem o lyžování, mohl se 9. března zúčastnit keramického tvoření. Paní 

učitelka Ivana Vaculíková připravila pro zájemce z řad veřejnosti kurz keramiky v době od 14 

do 16:30. Cena 100 Kč zahrnovala především náklady na hlínu, ze které se výrobky modelují. 

Tentokrát přišly na svět různé mísy, nádoby, zvonkohra, sluníčko, zvířátka i ptáci. 
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Velikonoce 
 Velikonoční svátky začaly ve čtvrtek 28. března hrkáním. Po obci se vydalo přes 20 

kluků pod vedením Vítka Janderky a Marcela Buriánka. Hrkali a nahrazovali tak zvonění 

zvonů, které v těchto dnech umlkají, neboť dle pověstí odlétají do Říma. K velikonočním 

zvyklostem patří i velikonoční jidáš. Je to pečivo, které chutí připomíná vánočku a svým 

tvarem zavinutý provaz, na kterém se Jidáš oběsil poté, co zradil Ježíše. Jidáše se podávají 

k snídani na Zelený čtvrtek a mají chránit člověka před nemocemi. Žáci 4. ročníku si jidáše 

zkusili upéct pod vedením paní učitelky Hany Lukasové. 

 Velikonoční pondělí připadlo letos na 1. dubna. Ráno bylo pod nulou, trochu sněžilo, 

ale přes den pak bylo sluníčko. Nikdo z mrskačů se nemusel bát, že si vykoleduje rýmu. 

Zejména ne ti starší, kteří při každé návštěvě něco vypili a případné bacily spálili. 

 Velikonoce jsou křesťanské svátky. Pan farář Fiala připravil tradiční žehnání ohně a 

křestní vody na Bílou sobotu 30. března. Slavnostní bohoslužba k oslavě Ježíšova 

zmrtvýchvstání pak byla v neděli 31. března. Také v pravoslavné církvi proběhly oslavy 

Velikonoc, ale až o 2 měsíce později. Věřící se sešli v kapli svatého Cyrila a Metoděje 4. a 5. 

května. 
 

Zápis do MŠ 
 Ve čtvrtek 4. dubna se konal zápis do mateřské školky v době od 15 do 17 hodin. Je 

dobře, že naše maminky mají možnost umístit všechny děti do školky a nemají problémy jako 

ve velkých městech, kde kapacita školek nestačí a některé děti mají smůlu a do školky nejsou 

přijaty. 
 

Turnaj ve stolním tenise 
 V sobotu 6. dubna se uskutečnil velikonoční turnaj amatérských hráčů ve stolním 

tenise. Akci uspořádala TJ Olbramovice v restauraci U Matesa. Zápisné činilo 100 Kč, 

občerstvení bylo zajištěno. 
 

Vycházka na Leskoun 
 V neděli 14. dubna měli naši občané možnost zúčastnit se vycházky na Leskoun pod 

vedením archeologa Mgr. Davida Parmy a muzejní pracovnice z Moravského Krumlova Mgr. 

Hany Prymusové. Akci uspořádalo Muzeum Moravský Krumlov a Muzeum a informační 

středisko Vedrovice. Zájemci se sešli ve Vedrovicích, odkud se pěšky vydali na Leskoun. 

Archeolog David Parma seznámil účastníky s historií pravěkého hradiště z doby bronzové, 

které se na Leskouně nacházelo. Nejstarší doklady pobytu člověka na Leskouně pochází 

z mladší doby kamenné, z 5. tisíciletí před naším letopočtem. Významným regionálním 

centrem se pak Leskoun stal ve starší době bronzové asi v 17. až 16. století před naším 

letopočtem. Nejvýznamnějším obdobím byla pozdní doba bronzová (11. – 9. století př. n. l.). 

Tehdy byla vystavěna hradba z kamene, dřeva a hlíny, která ohraničila prostor kolem 20 

hektarů. Tato plocha byla trvale osídlena a Leskoun musel být nepřehlédnutelným střediskem.  

V době železné (6 – 5 století př. n. l.) byl znovu osídlen a bylo vybudováno nové opevnění, 

tentokrát jen o rozloze 1 hektaru. Vzhledem k těžebním činnostem v kamenolomu se 

z opevnění skoro nic nedochovalo. V roce 1963 bylo hradiště vyhlášeno kulturní památkou. 

Přesto to těžbu neovlivnilo a dnes se dochovaly z hradeb jen nepatrné zbytky vnějšího valu na 

východním okraji lomu. Je škoda že archeologové nemohli zavčas provést dostatečný výzkum 

celého hradiště. 
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V minulém století bylo na vrcholu Leskounu nalezeno několik měděných hřiven z období 

starší doby bronzové. Ty, které se zachovaly, jsou dnes umístěny v Muzeu Moravský 

Krumlov. 
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Den Země 
 V úterý 30. dubna byl Den Země. Po výukovém programu o ekologii šli žáci uklízet 

prostory botanické zahrady a okolí kopce hlíny, která sem byla navezená při výstavbě 

multifunkčního hřiště. 

 
 

Česko čte dětem 
 V dubnu se MŠ zapojila do akce Česko čte dětem. Tento projekt probíhá na území ČR 

již od roku 2006. Cílem projektu je vybudovat pevné vztahy v rodině prostřednictvím 

společného čtení dětem. Paní učitelky dětem pravidelně četly, což má velký význam pro 

emocionální rozvoj. Pomáhá to dětem rozvinout jejich představivost, paměť, slovní zásobu, 

soustředění i prožitek. 
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Výstava vín 
 V sobotu 11. května od 13 hodin proběhl již 32. ročník výstavy vín. Akci připravil 

Vinařský spolek Olbramovice v Obecním domě. K příjemné zábavě zahrála cimbálová 

muzika Neoveská, občerstvení bylo zajištěno. Pěkné počasí bohužel zajistit nešlo, ale i tak 

byla velká účast. Na výstavě se sešlo 266 vzorků, z toho 172 bílých, 79 červených a 15 

růžových. Šampiónem bílých vín se stalo víno Rulandské bílé Jaroslava Tichého z Rybníků, 

šampiónem červených vín se stalo víno Cabernet Sauvignon Pavla Matouše z Olbramovic. 

 

 
 

Den matek a Den osvobození 
 Ve středu 8. května se sešli naši občané u pomníku padlých ve 2. světové válce, aby si 

připomněli ukončení nejhorší války v historii lidstva. Po proslovu starosty Olbramovic 

Romana Hyblera přišly na řadu děti, které si pod vedením svých učitelek nacvičily básničky, 

tanečky, písničky, scénky. Daly tím svým maminkám dárek ke svátku. Návštěvníci si kromě 

hezkých zážitků mohli odnést i zakoupené výrobky z keramiky. 
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Zájezd do divadla 
 Ve čtvrtek 30. května se uskutečnil zájezd do Mahenova divadla v Brně na divadelní 

představení Liška Bystrouška od Leoše Janáčka. Odjezd byl v 17 hodin, cena lístku a dopravy 

činila 250 Kč. 
 

Jahodový pohár 
 V pátek 31. května proběhl již 28. ročník turnaje Jahodový pohár. Kromě žáků místní 

základní školy přijeli i sportovci z Vedrovic, Bohutic, Miroslavi a Dolních Dubňan. Chlapci 

hráli kopanou, dívky kapitána. Naši kluci skončili na 3. místě, děvčata vybojovala 2. místo. 

Turnaj je pro žáky 1. stupně. Ale ani žáci z 2. stupně se neučili. I oni svůj svátek oslavili 

sportovně. Chlapci hráli mezitřídní turnaj v kopané a dívky ve vybíjené. Kromě počasí, které 

bylo nepříznivé, proběhlo vše k radosti dětí. Při této příležitosti je vždy vyhodnocení školní 

soutěže Olbramovický tolar. Žáci během celého školního roku dostávají tolary za různé 

soutěže, sběr kaštanů i papíru. Tyto tolary pak mohou utratit při Jahodovém turnaji za různé 

sladkosti a pamlsky v kantýně. 

 

 
 

Výlet do Zlína a Slavkova 
 V rámci oslav Dne dětí uspořádalo OS Kaňka v sobotu 1. června výlet do ZOO Lešná 

ve Zlíně a do muzea letadel ve Slavkově. V muzeu byla různá bojová letadla, vrtulníky a 

veškerá vojenská technika, což se klukům moc líbilo. V ZOO Lešná děti viděly například 

slony, lvy, žirafy, zebry a surikaty. Děti měly výlet zadarmo, cena pro dospělé osoby byla  

450 Kč. Odjezd byl již v 8 hodin ráno. 
 

Přednáška o bylinkách a léčitelství 
 V pátek 14. června od 15 hodin proběhla akce, při které se posluchači mohli dozvědět 

plno informací o bylinkách, léčitelství a vykládání karet. Karty vykládala tarotomanka z Ezo 

TV. Akce se konala v pohostinství U Bukáčka na Domě služeb. 
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Nohejbalový turnaj 
 V pátek 5. července měli místní i přespolní sportovci možnost zahrát si nohejbal. 

Martin Karandyszewský ve spolupráci s pohostinstvím Pavla Bukáčka uspořádal nohejbalový 

turnaj trojic pro neregistrované hráče. S organizací vypomáhal Tomáš Hladík. Turnaj se 

odehrál na multifunkčním hřišti za základní školou. Občerstvení bylo zajištěno, stejně tak 

ceny od sponzorů. Turnaj se hrál od 8 hodin, počasí bylo krásné. 

 

 
 

Turnaj starých pánů 
 V sobotu 6. července se konala další sportovní akce. Šlo o turnaj starých pánů, který 

pořádala Tělovýchovná jednota Olbramovice. Zúčastnila se mužstva: TJ Olbramovice, Sokol 

Mělčany, Nové Hrady, Sokol Litobratřice. Turnaj začal ve 13 hodin, vstupné činilo 30 Kč. 

Diváci měli kromě podívané zajištěno i občerstvení. Letošní turnaj se odehrál po názvem 

Memoriál Františka Nováka, na počest zesnulého dlouholetého trenéra. 
 

Oslavy 950 let Olbramovic 
 V sobotu 27. července se konaly oslavy 950 let od první písemné zmínky o 

Olbramovicích. Touto písemnou zmínkou je soupis farností Olomouckého biskupství z roku 

1063. Málokterá obec má tak dlouhou písemně doloženou existenci. Proto se Úřad městyse 

Olbramovice rozhodl toto výročí oslavit. Již od rána chodily ženy v krojích s kapelou 

Túfarankou ze Šakvic po obci a zvaly občany na oslavy. Program začal ve 14 hodin. Úvodní 

řeč pronesl starosta Olbramovic Roman Hybler, jednotlivá vystoupení pak komentoval pan 

František Šidlo. Nejdříve předvedly své vystoupení děti ze školky, po nich tancovali v krojích 

žáci ze základní školy a vystoupily i malé mažoretky. Největší pozornost upoutaly ženy.  

Pod vedením paní učitelky Čiháčkové a paní učitelky Bučkové nacvičily působivé taneční 

choreografie na několik lidových písní. Za své krásné vystoupení dostaly od starosty růže, děti 

dostaly sladkosti. Poté vystoupili mladí hasiči s ukázkou požárního sportu a profesionální 
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šermíři. Na náměstí probíhal řemeslný jarmark. Ve stáncích si návštěvníci mohli prohlédnout 

ukázky tradičních řemesel, například výrobu šperků, dřevěných plastik a kovářských výrobků. 

Byla připravena ochutnávka vín od místních vinařů, uzenářské speciality i volyňské koláče. 

Až do večera hrála na náměstí Túfaranka, k pobavení přispěl i lidový vypravěč. Na hřišti 

hrály kapely  Salvatori a Kristovy Léta. Celý den probíhaly i doprovodné akce - zájemci si 

mohli prohlédnout vojenské minimuzeum na Leskouně, byla otevřena věž kostela pro 

návštěvníky a ještě lepší pohled pak měli ti, kteří měli odvahu a vydali se na vyhlídkový let 

helikoptérou, stanoviště bylo na hřišti. Na oslavách se sešlo velké množství diváků, místních i 

přespolních. Bylo tropické počasí, v teplotách přes 30 °C si ženy v krojích užily své. Večer 

byl nádherný ohňostroj doprovázený hudbou. Celá oslava stála asi 160 000 Kč. 

 

 
 

Kontinentál 
 V sobotu 3. srpna se odehrál již 37. ročník tradičního turnaje v kopané Kontinentál. 

Jako vždy se zapojila mužstva ze všech čtyř částí Olbramovic: Ajax Olbramovice, Slezan 

Babice, Lamač Lidměřice, Maliňák Želovice. Vyhráli fotbalisté z Lidměřic. Turnaj 

uspořádala TJ Olbramovice. Zahájení bylo ve 13 hodin na hřišti u školy, občerstvení bylo 

zajištěno. 
 

Rocková noc 
 V sobotu 10. srpna se konal již 7. ročník festivalu Rocková noc. Akce se konala od 18 

hodin do 2 hodin v noci ve venkovním areálu penzionu U Matesa. Letošní novinkou bylo, že 

program probíhal na dvou pódiích, která se pravidelně střídala. Na festivalu vystoupily 

metalové a rockové kapely: Rimortis, Salamandra, Eagleheart, Neutral, Garant, Sotury, 

Headfire, Vanderoy, Salvatori. Po celý večer bylo zajištěno občerstvení a přespolní měli 

možnost stanovat vedle areálu. Vstupné činilo 190 Kč, přišlo 124 návštěvníků. 
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Cyklovýlet Expedice za sousedy 
 V sobotu 24. srpna se uskutečnil 1. ročník společného cyklovýletu s názvem Expedice 

za sousedy. Do akce se zapojily obce Kubšice, Olbramovice, Jezeřany – Maršovice, Loděnice, 

Vedrovice a Šumice. Cyklisté měli sraz ráno ve sportovním areálu u sokolovny v Kubšicích. 

Podle svých schopností si vybrali buď delší trasu o délce 30 km, případně kratší trasu o délce 

20 km. Při cestě po okolních obcích pro ně bylo připraveno několik zastávek, kde si mohli 

prohlédnout místní zajímavosti nebo kde pro ně sponzoři připravili občerstvení. 

V Olbramovicích si mohli prohlédnout věž kostela sv. Jakuba a minimuzeum vojenského 

opevnění na Leskouně. Občerstvit se mohli v hostinci Pod Věží a v Rodinném vinařství 

Elišky Čeperové a Pavla Matouše. V dalších obcích pak mohli navštívit Muzeum Vedrovice, 

Obecní úřad Jezeřany – Maršovice, kostel sv. Markéty v Loděnicích a přírodní rezervaci 

Šumický potok. Večer pak byla v Kubšicích zábava, kde hrála country skupina Paroháči. 

Cyklovýlet se účastníkům velmi líbil a už se těší na příští ročník. 

 

 
 

Malý festival loutky 
 Ve čtvrtek 29. srpna byl zahájen již 7. ročník loutkového festivalu Malý festival 

loutky, který uspořádalo Městské kulturní středisko Moravský Krumlov ve spolupráci 

s jednotlivými okolními obcemi. V Olbramovicích se hrála pohádka Šípková Růženka. Tuto 

pohádku předvedlo divadlo Cirkus žebřík v Obecním domě od 16 hodin. 

 

Burčákobraní 
 V sobotu 7. září uspořádal Vinařský spolek Olbramovice burčákobraní. Akce se 

konala v Obecním domě od 14 hodin. Vstupné činilo 40 Kč, kromě burčáku bylo připraveno  

občerstvení a k dobré náladě přispěl i harmonikář. U burčákobraní je menší návštěvnost než 

na výstavě vín, proto vinaři zvolili jen harmonikáře, neboť cimbálová kapela je podstatně 

dražší. 
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Hody 
 Ve dnech 21. a 22. září uspořádal městys Olbramovice a olbramovická mládež tradiční 

krojované Václavské hody. Zavádělo 20 párů, roli stárka a stárkové měli Lukáš Honek a 

Tereza Tauvinklová. Již od rána chodili hodovníci po obci zvát, odpoledne od 16 hodin pak 

zaváděli na place. Večer byla hodová zábava, vstupné činilo 100 Kč. Přítomné čekalo 

půlnoční překvapení – tanečníci si zatancovali na hudbu z filmu Hříšný tanec. Hlavní 

tanečnici ztvárnil Jarek Briksa. Toto taneční vystoupení pak zopakovali i druhý den na place, 

aby i ostatní diváci měli příležitost se zasmát. K tanci i poslechu letos hrála dechová hudba 

Zlaťulka z Hrušovan u Břeclavi, což byla oproti jiným rokům změna. V sobotu odpoledne 

pršelo, mnozí promokli. V neděli bylo hezky. 
 

 
 

Kácení máje 
 V sobotu 26. října uspořádala olbramovická mládež kácení máje. Ve 20 hodin začala 

zábava, k tanci a poslechu hrála skupina Stone. Ve 23 hodin předvedli zavádějící taneční 

vystoupení na melidie z filmu Madagaskar. Vstupné činilo 70 Kč, byla připravena bohatá 

tombola. Akce se konala v sále restaurace U Matesa.  

 

Tvořivý podzim 
 V neděli 27. října se od 14 hodin v sále fary sešli zájemci o tvůrčí činnosti. Občanské 

sdružení Kaňka uspořádalo akci Tvořivý podzim. Děti si z dýní vyřezaly halloweenské 

strašáky, zdobily věnečky, stříhaly ozdoby do květináčů a pod vedením Ivany Vaculíkové si 

vyrobily drobnosti z keramiky. Některé děti vyráběly figurky podle vzorů, ti kreativnější 

podle vlastní fantazie. 
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Přednáška o Africe 
 Ve čtvrtek 31. října se v Obecním domě uskutečnila přednáška paní Mgr. Anny 

Gigimovové, bývalé starostky z Vedrovic. Poutavou besedu o Africe uspořádal spolek 

důchodců a místní knihovna. 

 

Lampionový průvod 
 V neděli 1. prosince uspořádalo OS Kaňka lampionový průvod. Dospělí i děti se sešli 

v 16:30 u školy. S rozsvícenými lampionky vypadali jako světlušky. Poté, co obešli celé 

Olbramovice, se sešli opět u školy, kde rozsvítili vánoční strom. Pěvecký sbor zazpíval pár 

vánočních písní a všichni dostali občerstvení. Rozsvícením vánočního stromu začal advent. 

 

Mikuláš 
 Ve čtvrtek 5. prosince chodil po jednotlivých domácnostech Mikuláš nadělit malým 

dětem balíčky sladkostí. V pátek 6. prosince pak měli mikulášskou nadílku i žáci v základní a 

mateřské škole. Na Mikuláše, čerty i anděly se všichni těšili. 

 

 
 

Mikulášský výlov pstruhů 
 V sobotu 7. prosince proběhl mikulášský výlov pstruhů. Mladí rybáři se sešli ve 14 

hodin na rybníčku Hájku, kde si každý mohl ulovit dva pstruhy. V 16 hodin pak za dětmi 

přišel Mikuláš s nadílkou, takže ani ti, kteří nic neulovili, nešli domů s prázdnou. 

 

Česko zpívá koledy 
 Ve středu 11. prosince uspořádal Deník Rovnost akci Česko zpívá koledy. Do této 

akce se zapojilo asi 300 míst v celé České republice, mezi nimi také Olbramovice. V 18 hodin 

se sešli lidé před budovou základní školy. Kromě klasických koled měli žáci připraveny i 

písně Halellujah od Leonarda Cohena a píseň Půlnoční od Václava Neckáře. Pokud někdo 

neznal text, dostal jej natištěný. Zazpívat si tak mohli opravdu všichni. Koledy, rozsvícený 

vánoční strom, svařené víno i sladkosti navodily krásnou vánoční atmosféru.  
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Vánoce v kostele 
 Vánoční období je čas, kdy do kostela zavítají i ti, kteří na pravidelné bohoslužby 

nechodí. V úterý 24. prosince byla půlnoční mše, v pátek 27. prosince pak žehnání vína. 

 

3. Volby 

 

Volby prezidenta České republiky 
 V lednu se konaly volby prezidenta České republiky. Bylo to poprvé, kdy občané 

mohli přímo volit svého prezidenta. Ve dnech 11. a 12. ledna proběhlo první kolo. 

Ve dnech 25. a 26. ledna pak proběhlo druhé kolo, do kterého postoupili Miloš Zeman a Karel 

Schwarzenberg. V Olbramovicích volilo 418 voličů Miloše Zemana, 92 hlasů získal Karel 

Schwarzenberg. 

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
 Ve dnech 25. a 26. října proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky. V Olbramovicích přišlo volit 458 lidí, což bylo 51,63  oprávněných voličů. 

Zvítězila ČSSD, která získala 159 hlasů, dále byla KSČM s 94 hlasy, ANO se 62 hlasy, Úsvit 

Tomia Okamury se 44 hlasy a ODS s 22 hlasy. Po dohodě s předsedou volební komise  

Mgr. Ladislavem Procházkou se volby tentokrát konaly v obřadní místnosti úřadu městyse. 
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4. Budování a změny v obci 
 

 Rekultivace skládky na Leskouně začala již vloni, letos byla dokončena. Dne 10. října 

proběhlo závěrečné zhodnocení stavby pracovníkem Státního fondu životního prostředí ČR. 

Stavební práce byly ukončeny, skládka se začala zelenat a přestala hyzdit okolí. Investiční 

náklady na rekultivaci skládky byly 763 000 Kč. Rekultivaci realizovala firma Kavyl. 

 Současně s rekultivací skládky probíhalo odbahnění a oprava rybníku Rašelák. I tato 

akce začala v roce 2012 a letos byla dokončena. U rybníku se dodělaly terénní úpravy a byla  

postavena terasa pro letní odpočinkové posezení pro rybáře i ostatní občany. Náklady na 

odbahnění a terénní úpravy činily přibližně 750 000 Kč. Lomový kámen na opevnění břehů 

sponzorsky věnovala firma Českomoravský štěrk. 

 

 
 

Na jaře proběhly terénní úpravy na zahradě a hřišti při mateřské školce. Byly vysazeny 

okrasné dřeviny a založen nový trávník. Byla dokončena oprava vnitřních prostor radnice. 

Mnoho stavebních oprav a úprav prováděli pracovníci, kteří byli zaměstnáni přes úřad práce 

na veřejně prospěšné práce. V letošním roce pracovní úřad finančně přispíval na osm 

pracovníků. 

Svazek obcí Bohutice, Olbramovice a Branišovice, který byl založen za účelem 

výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod, získal ze Státního fondu životního prostředí ČR 

dotaci na stavbu, která zahrnuje čistírnu odpadních vod v Branišovicích, 11 čerpacích stanic v 

obcích, 16 km stokové sítě v obcích, 5,8 km výtlaků mezi obcemi a 737 domovních přípojek 

v délce 3,1 km. V tomto roce proběhly přípravné projekční práce. Za tyto práce a za nákup 

pozemku pro čistírnu odpadních vod v katastru Branišovic zaplatil městys Olbramovice 

260 390 Kč. Celkový finanční podíl městyse Olbramovice na celé akci je podle projektové 

dokumentace přibližně 16 mil. Kč. Ve středu 7. srpna se v sále restaurace U Matesa konalo 

setkání občanů s investorem stavby, kterým je Zájmové sdružení obcí vodovody a kanalizace 

Znojemsko. Ing. Müller a Ing. Pečenka seznámili přítomné s průběhem výstavby a 

podmínkami připojení jednotlivých nemovitostí.  V měsíci říjnu pak nemovitosti obcházel 

projektant Ing. Záruba, který pro firmu AQAU Procon zhotovil plány domovních přípojek. 

Cena projektu pro jednotlivé občany včetně vydání stavebního povolení činila 2500 Kč. 

 Městys Olbramovice se pustil do přípravy projektu na stavbu sběrného dvora 

v Olbramovicích. Přibližná cena stavby sběrného dvora je 3,5 milionu Kč. Prozatím se sběr 

nepotřebných věcí řešil pravidelným přistavením velkoobjemových kontejnerů, do kterých 

občané navozili věci, které se nevejdou do popelnic.  
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Byl vypracován projekt pro výstavbu kulturně sportovní haly, která by měla vyrůst na 

pozemku za Obecním domem. Městys také připravil další stavební místa na bývalém 

pískovém hřišti za mateřskou školou. Místo málo využívaného hřiště vznikne 7 nových 

stavebních parcel. Parcely mají různou výměru od 800 m2 až do 1100 m2. Veškeré projekty 

jsou už zpracované. 

Paní Petra Brázdová – Hartmanová skončila s vedením restaurace U Matesa. 

Restauraci od letošního roku vede její bratr Jiří Šabrňák. 

V přízemí Domu služeb s vchodem do boku bývalo květinářství, které vedla paní 

Ľubica Svobodová. Po její smrti se sem přestěhovala pizzerie, která byla doposud umístěna 

v horním patře. Původně patřila k pohostinství U Bukáčka, které ale bylo v Domě služeb jen 

krátce. Pizzerii vede paní Markéta Doubková. 

 

5. Prezentace Olbramovic 

 

Strom Znojemska 2012 
 V loňském roce se městys Olbramovice zapojil do soutěže Strom Znojemska 2012.  

Za městys navrhl pan Bohuslav Hybler řadu topolů černých vlašských u potoka 

v Lidměřicích. Anketa probíhala až do konce března 2013. Lidé mohli hlasovat buď v SOŠ 

SČMSD a v prostorách Domu umění ve Znojmě, v Galerii Městského úřadu v Moravském 

Krumlově nebo na internetových stránkách. V dubnu 2013 bylo vyhlášení výsledků. 

Olbramovické topoly získaly 1. místo. Za toto umístění získal městys dárkový poukaz na 

sazenici stromu od společnosti Kavyl. Po dohodě s ředitelem školy Mgr. Ladislavem 

Ruibarem byla vybrána vzrostlá lípa, která byla v září vysazena v objektu základní školy. 

 

 
Kalendář 
 Zastupitelstvo městyse nechalo vytisknout kalendář na rok 2014 s fotografiemi 

Olbramovic. Většinu fotografií nafotil Ing. Milan Vít, některé fotografie poskytli jednotliví 

občané. Na snímcích byly zachyceny nejvýznamnější stavby, působivé přírodní scenérie a 

momentky z kulturních akcí. Kalendáře obdrželi občané Olbramovic zdarma, a to do každé 

domácnosti jeden. Další kalendáře pak posloužily jako reprezentativní dárek i pro jiné občany 

než místní. Kalendář je velmi hezký a určitě Olbramovice dobře reprezentuje. 
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Olbramovický zpravodaj 
 Městys Olbramovice vydával pravidelně každé čtvrtletí Olbramovický zpravodaj. 

V jednotlivých číslech se mohli občané dočíst o proběhlých i připravovaných akcích, o 

kterých pravidelně informoval starosta městyse Roman Hybler. Z činnosti školy a školky 

podávali zprávy ředitel ZŠ Mgr. Ladislav Ruibar, jednotlivé paní učitelky, žáci a vedoucí 

školní jídelny Jitka Doubková, informace pro věřící pan farář Jan Fiala a prot. Karel 

Podracký, sportovní zprávy z činnosti TJ Olbramovice Josef Tesař. Společenskou kroniku a 

statistiku obyvatelstva vedla matrikářka Radmila Hyblerová. Dále přispívali zástupci 

Vinařského spolku Olbramovice, Kaňka, mladí hasiči a Karolína Honková za olbramovickou 

mládež. 

 

Internetové stránky 
 Městys Olbramovice na svých internetových stránkách uveřejňoval všechny důležité 

informace pro občany – např. aktuální informace, dlouhodobě platné vyhlášky, zákony. Také 

hodně spolků, sdružení, firem i veřejných institucí má své vlastní internetové stránky. 

 

Fotbal 
 Ročník 2012/2013 nebyl pro fotbalisty z Olbramovic moc úspěšný. „A“ mužstvu se 

nepodařilo udržet okresní přebor, který v minulém ročníku vybojovalo. „B“ mužstvo, hrající 

základní přebor, obsadilo v tabulce 12. místo. Dorost obsadil ve své skupině 7. místo a 

mužstvo žáků obsadilo 3. místo. 

 

Házená 
 V konečných tabulkách národní házené v ročníku 2012/2013 se mladší žákyně 

umístily na 4. místě, starší žákyně také na 4. místě, družstvo žen „B“ na 5. místě a družstvo 

žen „A“ na 7. místě. 
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Mladí hasiči 
 Mladí hasiči se pod vedením paní Dagmar Holasové poctivě připravovali na závod 

požárnické všestrannosti „Plamen“, který se konal 5. října v Korolupech. V branném závodě 

se umístili na 5. místě, ve štafetě požárních dvojic dokonce na 4. místě. 

 

 
 

Mladí zpěváci 
 V pátek 27. září se uskutečnil již 15. ročník regionální pěvecké soutěže, pořádaný 

Základní školou Vémyslice, Lyra 2013. Naši žáci se pravidelně této soutěže zúčastňují. Ve 

čtyřech kategoriích soutěžilo 49 interpretů ze 16 základních škol. Olbramovice reprezentovali 

žáci Vendula Košíková, Josef Prášek a Věra Svobodová. Vendula se s písničkou Sen umístila 

na 4. místě. Autorka projektu Mgr. Dagmar Čeperová pak uspořádala několik koncertů 

v Moravském Krumlově, Kravsku, Oslavanech a ve Vémyslicích, na kterých vystoupili 

nejlepší zpěváci z loňského ročníku. Z olbramovických zpěváků to byla Věra Svobodová a 

Vendula Košíková. 
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6. Obyvatelstvo 
 K 1.1. 2013 bylo k trvalému pobytu hlášeno 1057 obyvatel. K 31.12. 2013 bylo 

k trvalému pobytu v městysi hlášeno 1095 obyvatel. 

 

Nejstarší občanka Olbramovic 
Nejstarší občankou Olbramovic se stala Josefa Opatřilová, která se dožila 93 let. 

 

Diamantová svatba 
Diamantovou svatbu oslavili manželé Ladislav a Eva Vránovi. Po 60 letech 

společného života si znovu řekli své „Ano“. Pan Ladislav Vrána byl dlouholetým předsedou 

Olbramovic. Nejdříve v letech 1960 – 1966, pak ještě po dvě volební období v letech 1981 – 

1990. Původně pracoval v kamenolomu. Po vojně nastoupil do kamenolomu na Leskouně 

jako mistr, později přešel do Brna, kde v podniku Štěrkovny a pískovny pracoval jako 

technik. Paní Eva Vránová se přistěhovala ze Slovenska. Pracovala v Moravském Krumlově 

ve státní bance. Po mateřské dovolené nastoupila do JZD Olbramovice jako účetní. Kromě 

toho pracovala od roku 1985 až do roku 2000 v místní pobočce České spořitelny. 

 

 
 

Narozené děti: 
Jiří Večeřa 

Ema Mazánková 

Adam Dudák 

Lucie Řezníčková 

Filip Bucher 

Kristýna Svobodová 

Nicolas Bukáček 

Ema Votavová 

Veronika Plevačová 
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Zemřelí: 
Anna Havránková 

Ľubica Svobodová 

Miroslav Souček 

Miroslav Hybler 

Zina Sokolová  

 

7. Počasí 
Lednové počasí přineslo směs všeho dohromady. Dne 2. ledna přišel déšť s krupkami, 

pak sněžilo, ráno mrzlo, ale přes den bylo nad nulou a byla mlha. Po deštích v prvním týdnu 

přišel sníh, který ale brzo roztál. Od 12. ledna konečně začalo mrznout a mrzlo až do konce 

měsíce. Takže sníh, který padal, se udržel. Na konci ledna se oteplilo a skoro všechno roztálo. 

Začátek února byl beze sněhu, ranní teploty byly pod nulou. Od 12. února začalo opět sněžit. 

Sníh padal několik dní, ale protože teploty byly přes den nad nulou, tak hodně sněhu stihlo 

roztát. Podle meteorologů byla zima nejméně slunečná za 25 let. Teprve začátkem března 

začalo krásně svítit sluníčko. V polovině března však začalo opět sněžit. Dne 18. března 

sněžilo celý den, napadlo asi 20 cm sněhu, nejvíc za celou zimu. Přes den bývalo nad nulou, 

proto sníh postupně tál, ale část sněhu se udržela a sněžilo až do konce března. 

 Dokonce i 1. dubna na Velikonoční pondělí trochu sněžilo. Druhý den už nesněžilo, 

ale padaly kroupy, a protože bylo pod nulou, namrzaly na auta. Ještě 8. dubna ráno mrzlo. 

Zato 18. dubna bylo odpoledne přes 20 °C  a i v následujících dnech bylo krásně teplo.  

V květnu často pršelo. V půlce května bylo teplo, ale foukal vítr. V červnu konečně začalo být 

opravdu hezky. Začátkem měsíce byly teploty kolem 25 °C, od půlky června dokonce nad  

30 °C. V červenci byla tropická vedra nad 35 °C, srážek bylo málo, bylo velmi sucho. Ještě 

začátkem srpna bylo tropické teplo nad 35 °C, ale oproti červenci víc pršelo. V druhé 

polovině srpna se ochladilo. V září bylo příjemné babí léto, ale na hody bylo chladněji a 

nepříjemně sprchlo.  

Na začátku října už byly ranní teploty velmi nízké, někdy jen 1 °C, ale přes den bývalo 

hezky. Také na konci října bývalo navzdory ranním mlhám po obědě teplé slunečné počasí. 

I v listopadu bylo až do poloviny měsíce teplo. V polovině listopadu bylo ráno už pod nulou, 

ale přes den krásně svítilo sluníčko. Až v poslední dekádě se ochladilo, foukal studený vítr a 

poletovaly první vločky. Prosinec začal ranními mrazíky a na Mikuláše napadlo asi 5 cm 

sněhu, ale protože ve dne byly teploty nad nulou, sníh brzy roztál. V půlce prosince začalo 

opět mrznout, ale před Vánocemi byla mlha po celé 4 dny, a to i na Štědrý den. Od Vánoc až 

do konce roku bylo teplo, ve dne až 15 °C. Vůbec to nebylo zimní počasí. Ale pravou zimu 

jsme si letos užili na začátku roku. 
 

 


