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2. Kulturní a společenský život   
 

Turnaj v mariáši 
 V sobotu 9. ledna uspořádal hostinec Pod Věží již 12. ročník tradičního turnaje 

v mariáši. Začátek byl v 10 hodin, startovné činilo 150 Kč, v ceně startovného byl i guláš. 

 

Zápis do základní školy 
 V pátek 15. ledna se konal zápis dětí do 1. ročníku základní školy, a to od 13  

do 17 hodin v budově ZŠ. 

 

 
 

Společenský ples 
 V pátek 5. února  se od 20 hodin konal společenský ples, který uspořádal městys 

Olbramovice a Sdružení rodičů při ZŠ Olbramovice. K tanci a poslechu hrála skupina Stone, 

o slavnostní předtančení se postarali žáci 8. a 9. ročníku, kteří polonézu poctivě nacvičovali 

pod vedením paní učitelky Ivany Suchánkové. Ples se konal v sále restaurace U Matesa, 

vstupné činilo 100 Kč. Byla připravena bohatá tombola, do které přispělo hodně rodičů a 

přátel školy. 
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Masopustní průvod 
 V sobotu 6. února chodil po obci masopustní průvod plný různých masek, které bavily 

občany, rozhazovaly konfety a vybíraly dobrovolné příspěvky. 

 

 
 

Sportovní ples 
 V sobotu 27. února uspořádala Tělovýchovná jednota Olbramovice již 10. sportovní 

ples. K tanci a poslechu hrála skupina Jarda a Roman band. O předtančení se opět postarali 

žáci základní školy. Začátek byl ve 20 hodin, byla připravena i bohatá tombola. 

 

Maškarní ples 
 V sobotu 12. března  se od 14 do 17 hodin konal dětský maškarní ples pořádaný pod 

záštitou spolku Kaňka. Kromě hudby a tance čekal děti zajímavý program plný zábavných her 

a soutěží. Byla připravena tombola a občerstvení. Akce probíhala v sále U Matesa, vstupné 

bylo dobrovolné. 

 

 
 

Josefská zábava 
 V sobotu 19. března se v sále pohostinství U Matesa konala Josefská zábava, kterou 

uspořádalo Sdružení dobrovolných hasičů Olbramovice. Vstupné činilo 100 Kč, byla 

připravena bohatá tombola. 
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Velikonoce 
 Ve čtvrtek 24. března začali chodit kluci hrkat. Chodilo přes 20 chlapců pod vedením 

Josefa Práška, Vojty Hakera a dalších deváťáků. Počasí příjemné nebylo, foukal silný vítr.  

Na Velikonoční pondělí 28. března už bylo krásně slunečno. Koledníkům počasí přálo, ale 

moc jich nechodilo. 

 

Divadelní vystoupení 
 V sobotu 26. března uspořádal spolek starších občanů zájezd do divadla v Brně na 

představení Bratránek z Batávie, kde v roli Josepha vystupuje Josef Šabaka. 

 

 
 

Zápis do MŠ 
 V pondělí 4. dubna se konal zápis do mateřské školy na školní rok 2016/2017, a to  

od 15 30 do 17 hodin v budově MŠ. 

 

Den Země 
 V pátek 22. dubna proběhla na základní škole akce ke Dni Země. Nejstarší žáci  si 

připravili pro mladší žáky film o recyklaci surovin, prezentaci o ochraně životního prostředí a 

soutěže se zaměřením na ekologii. Pak si všichni šli prohlédnout sběrný dvůr, kde jim paní 

Havierníková podala informace o všech surovinách, které je možné sem přivézt.  

Po návratu do školy se žáci zapojili do úklidu okolí školy a nakonec si mohli zasportovat. 

V souvislosti s touto akcí probíhal na škole barevný týden. Každý den chodili žáci v oblečení 

zadané barvy. Třídy, které měli nejvíc částí oděvů dané barvy, vyhrály plno sladkostí. 

 

Výlet do Slavkova 
 Ve čtvrtek 28. dubna uspořádal spolek starších občanů výlet. Zájemci si měli 

příležitost prohlédnout zámek ve Slavkově a Mohylu míru. Cena zájezdu činila 250 Kč. 

 

Rybářské závody a pálení čarodějnic 
 Rybáři a městys Olbramovice uspořádali v sobotu 30. dubna rybářské závody. Akce se 

konala na rybníku Rašelák. Předprodej vstupenek začal od 5 hodin, vlastní soutěž se konala 

od 6 hodin do 12 hodin. Startovné činilo 250 Kč, pro vítěze byl připravený pohár a 3000 Kč. 

Po celou dobu závodu bylo zajištěno občerstvení. Od 17 hodin se pak u Rašeláku konalo 

pálení čarodějnic. Děti dostaly špekáček a nápoj zadarmo. 
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Květnové oslavy 
V sobotu 7. května proběhla výstava vín, kterou uspořádal Vinařský spolek 

Olbramovice za přispění Vinařského fondu. Akce se konala v Obecním domě od 13 hodin.  

K příjemné zábavě zahrála cimbálová muzika, kromě vzorků vín bylo zajištěné občerstvení. 

Další akcí v tento den byla vzpomínková akce u pomníku ke Dni osvobození. Akce 

začala ve 1330. Hasiči položili věnce, žáci zarecitovali básničky a po proslovu se všichni 

přítomní odebrali do tělocvičny.   

Ve 14 hodin zde začal program Z pohádky do pohádky. U příležitosti Dne matek děti 

připravily pro maminky a babičky vystoupení s pohádkovou tematikou. Tanečky, básničky, 

písničky, reklamy a hlavně divadelní představení potěšily všechny diváky. Vystoupení se 

všem moc líbilo a tak se ve čtvrtek 19. května konala repríza programu. Kdo se nemohl přijít 

podívat v sobotu, dostal tak možnost vystoupení přece jen uvidět. 

 

 
 

Vystoupení žáků MŠ 
 Ve čtvrtek 12. května proběhlo v tělocvičně základní školy vystoupení našich 

nejmenších. Z časových důvodů se školáčci nepřipojili k programu základní školy ke Dni 

matek, ale připravili si své vlastní vystoupení. Paní učitelky s nimi nacvičily pásmo tanečků a 

scének. Nervozita byla velká, protože na vystupování před velkým publikem nejsou malé děti 

ještě zvyklé, ale výsledek byl výborný. Všichni diváci byli spokojeni, a tak rodiče i prarodiče 

mohli být na své potomky náležitě hrdí. 
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Výlet do Vídně 
 Kromě běžných školních výletů jezdí žáci občas i do zahraničí. Ve středu 18. května 

se vydali žáci 8. a 9. ročníku se svými třídními učitelkami do Vídně. Prohlédli si gotický 

svatoštěpánský dóm, císařský palác Hofburg, přírodovědné muzeum, klenotnici, 

Hundertwasserhaus a císařskou rezidenci v Schönbrunnu. 

 

 
 

Výlet do Strážnice 
 V sobotu 28. května se uskutečnil výlet do Strážnice, který uspořádala Kaňka. 

Nejdříve všichni navštívili Vnorovy, kde byl pro děti připravený program. Pak následovala 

plavba na loďce a ve Strážnici  prohlídka skanzenu a města. Doprava autobusem byla zdarma.  

 

 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gotika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stephansdom
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hofburg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hundertwasserhaus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6nbrunn
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Cesta za Karlem IV. 
 Žáci základní školy jezdí často do divadla ve Znojmě. Přitom se snaží navštívit i různé 

památky nebo výstavy. Ve středu 8. června po divadelním představení navštívili znojemský 

hrad, kde byla výstava o Karlu IV. Na výstavě viděli sochu i obraz Karla IV., model 

Karlštejnu, dobové oblečení, dobový nábytek, zbraně i repliku korunovačních klenotů. Na 

podzim pak na podobnou výstavu jeli žáci 8. a 9. ročníku, ovšem až do Prahy. Kromě výstavy 

o císaři Karlu IV. viděli i plno pražských památek. 

 

 
 

Sklepy 2016 
 V týdnu od 20. do 26. června proběhlo v naší obci umělecké sympózium Sklepy 2016. 

Umělci z Čech, Chile, Finska a Estonska vytvářeli díla, která pak zkrášlila místní sklepy a 

prostor vedle radnice. V průběhu týdne byly pro zájemce připraveny výtvarné dílny, 

přednášky, koncerty. Akci zorganizovala Ivona Slámová, Barbora Kachlíková a Tereza 

Sekerková. Přijeli i reportéři z televize, aby v televizních zprávách přiblížili tvorbu umělců. 

Část umělců bydlela na faře, pan farář Fiala jim dal k dispozici sál Effata. Vypomohli i 

Čechovi a Nečasovi, kteří u sebe zdarma ubytovali zbylé zahraniční umělce. Také úřad 

městyse se zapojil, zapůjčil organizátorům stan a zahradní sety. Samotná akce nebyla 

vymyšlená špatně. Koncerty zahraničních umělců, cestopisné vyprávění o cizích zemích, 

ochutnávka mezinárodní kuchyně – to všechno znělo poutavě. Ale organizace místy vázla a 

nedopadlo to tak slibně, jak to původně vypadalo. 
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Zábavné sportovní odpoledne 
 V sobotu 2. července zorganizovala TJ Olbramovice zábavné sportovní odpoledne u 

příležitosti 70 letého založení TJ Olbramovice. Ve 14 hodin hráli fotbalisté Dolních Kounic 

s Olbramovicemi, v 17 hodin pak hrála stará garda Zbrojovky proti starým pánům 

z Olbramovic. Pro děti byla připravena mega skluzavka, bublinkovač a balonky plněné 

héliem. Pro dospělé pak ve 20 hodin letní taneční zábava, hrála skupina Jarda a Roman band. 

Vstupné na odpoledne bylo 50 Kč, na taneční zábavu také 50 Kč. Občerstvení bylo zajištěno. 

 

Olbramovická lávka 
 V sobotu 23. července proběhl 0. ročník Olbramovické lávky. Akci uspořádal rybářský 

spolek, soutěž moderoval pan František Šidlo. Akce se konala na Rašeláku, hudba i 

občerstvení bylo zajištěno.  Vlastní soutěž začala ve 14 hodin soutěží na kolech. Přihlásilo se 

asi 30 závodníků, z toho dvě ženy. Po odjetí všech závodníků se konalo druhé kolo, aby měli 

možnost si čas vylepšit. Šlo o to ujet co nejdelší dráhu za co nejdelší čas. Trať měla 65 metrů. 

Vyhrál Emil Kvasnička. Většina závodníků skončila k pobavení diváků ve vodě ještě před 

půlkou trasy. Pak přišla na řadu druhá kategorie soutěže – jízda na trakaři. Tady soutěžily i 

smíšené dvojice. K večeru se konala třetí kategorie – kdo přeběhne lávku nejrychleji. Bylo 

tropické vedro, minimálně 30 stupňů, takže pád do vody byl celkem příjemným osvěžením.  

I někteří diváci skočili do vody, aby se ochladili. Přišlo plno lidí, bylo obsazeno nejen každé 

místo pod pergolou, ale i pod stanem u startu, i ve stínu stromů na protější straně u cíle. Trať 

byla vytvořena z fošen, které byly spojené a podložené nafouknutými dušemi. V průběhu 

soutěže jich pár prasklo, ale organizátoři měli připravené náhradní. Organizátoři zaslouží 

pochvalu, akce se povedla, všichni se pobavili. 
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Svatojakubská pouť 
 V sobotu 30. července chodily od rána ženy s kapelou Túfarankou zvát místní občany 

na babské hody. V 15 hodin pak před radnicí všechny diváky potěšily krásnými tanečky, které 

nacvičily pod vedením paní Olgy Čiháčkové. Během odpoledne je pak ještě zopakovaly. 

Program moderoval pan František Šidlo. Na náměstí byly dva stany pro diváky a stánky 

s občerstvením a drobnostmi. Pro děti byl připraven skákací hrad. Ve 22 hodin po setmění 

shlédli diváci další vystoupení. Byla to ohňová show, kdy čtyři tanečníci tančili s různými 

tyčemi, na kterých byly zapálené ohně. Vystoupení se všem líbilo. Túfaranka hrála do 2 do 

rána k tanci i poslechu. Počasí bylo krásné, teploty okolo 30 °C. Druhý den, v neděli 

odpoledne, přišla doslova průtrž mračen, padaly i kroupy. Ještě štěstí, že to nebylo o den dřív 

a nezkazilo to pouť. 

 

 
 

Kontinetál 
 V sobotu 6. srpna uspořádala Tělovýchovná jednota Olbramovice fotbalový turnaj. Šlo 

již  o 40. ročník tradičního fotbalového turnaje Kontinentál. Turnaj začal ve 14 hodin za účasti 

družstev: Ajax Olbramovice, Lamač Lidměřice, Slezan Babice a Maliňák Želovice. 

Občerstvení bylo zajištěno. Vstupné činilo 20 Kč. 

 

Cyklovýlet 
 V sobotu 20. srpna se uskutečnil 4. ročník cyklovýletu, který se nazývá Expedice za 

sousedy. Rodinný cyklovýlet vedl přes Kubšice, Olbramovice, Branišovice, Bohutice, 

Miroslavské Knínice,  Miroslav, Samotu, Vedrovice a skončil v Kubšicích, kde byl cíl. 

Akci pořádala obec Kubšice s partnery z obcí, přes které trasa vedla. Po cyklovýletu bylo 

připravené v Kubšicích zábavné odpoledne a country večer.  

 

Rozloučení s prázdninami 
 V sobotu 27. srpna připravila Kaňka a rybáři pro děti akci  rozloučení s prázdninami 

aneb stezka odvahy. Na Rašeláku byl v 17 hodin táborák, pro všechny děti byl špekáček 

zdarma. V 19:30 pak měli na duhovém hřišti sraz všichni odvážlivci, kteří se vydali na stezku 

odvahy. 
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Výlet seniorů 
 Ve čtvrtek 15. září uspořádali senioři výlet na hrad Veveří spojený s projížďkou po 

Brněnské přehradě. Cena zájezdu činila 250 Kč. 
 

Václavské hody 
 Ve dnech 24. a 25. září uspořádala olbramovická mládež tradiční krojované Václavské 

hody. Zavádělo přes 30 párů. K tanci a poslechu hrála dechová hudba Zlaťulka. První den byli 

stárci Michal Knotek a Lucie Lacinová, u Lacinů na dvoře bylo připravené pohoštění pro 

kapelu i zavaděče.  Když ráno zavaděči chodili zvát po obci, doprovázel je dron, který pak 

létal i nad placem.Večer byla hodová zábava, vstupné činilo 100 Kč. Tanečníci nacvičili 

taneční vystoupení v županech a trenkách. Druhý den byli mládci Vítek Janderka s Hanou 

Daňhelovou. V neděli odpoledne zahoukala siréna z hasičské stanice. Okamžitě se k ní 

rozběhli místní hasiči a během pár minut odjelo hasičské auto. Nešlo naštěstí o žádný velký 

požár, v Bohuticích někdo pálil trávu. Počasí bylo po oba dva dny pěkné. V sobotu bylo přes 

20 °C, v neděli 24 °C. 

 

 
 

Hudební vystoupení v kostele 
 V neděli 25. září přijela ze Slovenska kapela Emanuel band, která zahrála v kostele 

svatého Jakuba. Začátek hudebního vystoupení byl ve 13:30. Vstupné bylo dobrovolné, 

k pokrytí nákladů na cestu a občerstvení. 

 

Rybářské závody 
 V sobotu 8. října proběhly rybářské závody o největší rybu rybníku Rašelák. Závod 

byl od 8 do 14 hodin. Majitelé povolenek pro rok 2016 měli závod zdarma, ostatní rybáři bez 

povolenky mohli startovat za poplatek 50 Kč. Vítěz vyhrál rybářskou povolenku na rok 2017. 

 

Kácení máje 
 V sobotu 29. října uspořádala olbramovická mládež zábavu Kácení máje. Akce se 

konala v sále restaurace U Matesa. K tanci i poslechu hrála skupina Stone. Vstupné činilo  

80 Kč. Zábava začala ve 20 hodin, ve 23 hodin pak vystoupili zavádějící s nacvičeným 

představením. Připraven byl i fotokoutek. 
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Ochutnávka zabijačkových specialit 
 V sobotu 19. listopadu proběhla ochutnávka zabijačkových specialit a drobný prodej 

pochutin. Akce se konala na Obecním domě od 14 hodin. Vstupné činilo 100 Kč. Akci 

zorganizoval Rybářský spolek Olbramovice. 

 

Lampionový průvod 
 V neděli 27. listopadu se sešlo plno dětí i dospělých v 16 hodin u radnice. Děti dostaly 

balónky, na které připevnily svá přání a pak je poslaly Ježíškovi. Po rozsvícení stromečku 

rozsvítily děti své lampióny a odešly v průvodu po obci. U školy byl rozsvícen druhý vánoční 

strom. Dospělí dostali svařák, děti čaj, perníčky a cukroví. Bylo dost zima, foukal vítr. 

 

 
 

Mikulášská nadílka 
 V pondělí 5. prosince chodil ve školce i ve škole Mikuláš za doprovodu andělů, čertů a 

čertic. Byla to dlouho očekávaná akce. Všichni žáci dostali balíček sladkostí, ty zlobivé žáky 

čerti odnesli v pytli. Večer pak dostaly děti další balíček od Mikuláše doma. 
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Vánoční zastaveníčko 
 V pátek 16. prosince proběhla v kostele generálka na nedělní vystoupení pro veřejnost. 

Pěvecký sbor natrénoval koledy a žáci 1. stupně nacvičili básničky. 

 V neděli 18. prosince se pak konalo vystoupení pro rodiče a ostatní dospělé v kostele 

sv. Jakuba. Vystoupení začalo v 16 hodin. Vánoční atmosféru vytvořilo i počasí. Odpoledne 

začalo sněžit, napadly 3 cm sněhu. 

 

 
 

 

 

 

3. Volby do zastupitelstev krajů 
 V pátek 7. října a v sobotu 8. října se konaly volby do zastupitelstev krajů. 

Z celkového počtu 917 zapsaných voličů se k volbám dostavilo 235 voličů, což je pouhých 

25,63 %.  Z 235 odevzdaných obálek bylo 230 platných hlasů.     

Strany s nejvyšším počtem hlasů:     

KDU-ČSL  -  48 hlasů  =  20,4 %            

ANO 2011  -  46 hlasů  = 19,6 %                           

ČSSD          -  40 hlasů  = 17,0 %                           

KSČM         -  29 hlasů  = 12,3 %                           

TOP 09        -  15 hlasů  =  6,4 %.  
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4. Budování a změny v městysi 
 

Kanalizace 
 Na jaře se na mnoha místech muselo znovu kopat a opravovat vedení splaškových 

stok. Tyto opravy byly v rámci takzvané reklamace na dílo a městys Olbramovice za ně 

neplatil. Byly to zbytečné opravy zaviněné nekvalitní prací, přinesly jen další zdržování a 

podráždění mnoha občanů. Dne 8. července proběhla kolaudace vybudovaných stok, a tím 

byla celá výstavba splaškové kanalizace dokončena. 

 

Sběrný dvůr 
V letošním roce byla dokončena výstavba sběrného dvora tříděného odpadu. Dne  

13. ledna se v sále restaurace U Matesa uskutečnilo setkání pracovníků firmy A.S.A. Brno 

s občany, týkající se otevření sběrného dvora tříděného odpadu. Sběrný dvůr zahájil provoz 

dne 6. dubna. Odpovědným pracovníkem je paní Lucie Havierníková, otevírací doba je ve 

středu od 14 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Do sběrného dvora je možné dovážet 

tyto druhy odpadů: papír, sklo, plasty, léky, kovy, pneumatiky, elektrozařízení, objemný 

odpad, bioodpad, nebezpečný odpad a stavební odpad. 

 

 
 

Opravy komunikací a chodníků 
Byla vybudována nová komunikace ke sběrnému dvoru a k palírně a propojovací cesta 

mezi školou a školkou. Dále byla provedena oprava části komunikace do želovického hájku 

od pošty. Po výstavbě splaškové kanalizace bylo nutné na mnoha místech opravit místní 

komunikace a chodníky pro pěší. Byly opraveny chodníky od placu po Lidměřice, přitom 

bylo u koupaliště vybudováno nové parkoviště. 
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Na obchvatu se opravila komunikace položením mikrokoberce. Tato metoda se 

provádí tam, kde má silnice dobré podloží. Vyspraví se díry, odfrézují se vybouleniny a 

položí se mikrokoberec ve dvou vrstvách, dohromady asi 15 milimetrů. Tím se prodlouží 

životnost silnice o 5 až 10 let. Jízda po silnici s mikrokobercem je hlučnější, ale opravy jsou 

finančně i časově méně náročné. 

 

 
 

Opravy církevních staveb 
Na faře byla dokončena kanalizační přípojka, byl vylíčen farní sál. Za podpory 

společnosti Slovenský plynárenský priemysel byl vyměněn a rozšířen topný systém, včetně 

instalace nového plynového kotle. 

V pravoslavné kapli sv. Cyrila a Metoděje byla v roce 2012 provedena výměna 

kazetových oken za nová plastová. Přitom byla dvě okna do ulice zazděná a vznikly tak 

výklenky, do kterých byly v letošním roce umístěny ikony sv. Cyrila a sv. Metoděje. 
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Služby 
Koupaliště nebylo v provozu. Lidé, kteří nemají vlastní bazén, museli za koupáním 

jezdit například do Miroslavi nebo do Moravského Krumlova. 

V zimě byla zahájena velká rekonstrukce místní knihovny, včetně technického 

vybavení. Kromě období rekonstrukce byla knihovna otevřena každé pondělí a středu  

od 16 do 18 hodin. Knihovnicí je paní Milada Čechová. 

  

Těžba na Leskouně 
Těžaři získali příslušná povolení k další těžbě kamene v lomu na Leskouně. Odhaduje 

se, že v zemi je stále 600 000 kubíků granodioritu, který se může těžit až 23 let. Proti 

rozšiřování a další těžbě byli před lety ochránci přírody i Národní památkový ústav.  

Na vrcholku Leskounu bylo významné hradisko, archeologickou lokalitu však těžba 

už dříve narušila. Kulturní památkou je Leskoun od roku 1963 a bude jí stále, ale ministerstvo 

životního prostředí vyhovělo těžařům a část pozemků z kategorie kulturní památky vyjmulo. 

Proti těžbě byli i ochránci přírody, protože Leskoun také patří k významným přírodním 

útvarům. V roce 1997 vyhlásil Okresní úřad Znojmo část Leskounu za chráněné území – 

přírodní památku, s názvem Šidlovy skalky. Na granodioritových skalkách roste stepní a 

teplomilná vegetace: vřes obecný, kručinka chlupatá, ostřice nízká, kostřava ovčí, kostřava 

walliská, ovsíř luční, kavyl sličný, trávnička obecná, zlatovlásek obecný, lomikámen 

cibulkatý, smil písečný, aj. Na mělkých půdách se vyskytuje mimo jiné druhy kostřava sivá, 

křivatec český, na hlubších roste kakost krvavý a růže bedrníkolistá. Na místech po 

odstraněných akátech se šíří ovsík vyvýšený. Na rostlinná společenstva je vázána řada 

vzácných druhů hmyzu. Byl zde prokázán například výskyt kudlanky nábožné, ploskoroha 

pestrého, krajníka pižmového, roháče obecného, martináče hrušňového a jiných druhů 

bezobratlých. Také zde hnízdí ťuhýk obecný. 
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5. Prezentace Olbramovic 
 

Zpravodaj 
 Olbramovický zpravodaj vyšel během roku 2015 dvakrát. První v černobílé verzi, 

druhý v barevné verzi na křídovém papíře. V okénku starosty byly informace o tom, co se již 

vybudovalo, i o tom, jaké projekty jsou v plánu. Dále byly ve Zpravodaji informace z katastru 

nemovitostí, informace o místních poplatcích, o úředních hodinách, informace z matriky. 

Svou činnost představila Kaňka, školka i škola, informace z farnosti podal pan farář Jan Fiala. 

 

Házená 
 Mladší žákyně se umístily v Jihomoravském oblastním přeboru na 3. místě. Starší 

žákyně se umístily v Jihomoravském oblastním přeboru na 4. místě. Družstvo žen se pod 

vedením trenéra pana Pavla Doubka stalo vítězem krajského přeboru 2015/2016. 

 

 
 

Hudebníci 
 Základní umělecká škola v Moravském Krumlově se zúčastnila národní soutěže 

základních uměleckých škol v komorní hře s převahou dřevěných nástrojů. Klarinetové trio, 

ve kterém hrála i Blanka Matoušová z Olbramovic, získalo ve své kategorii 1. místo 

v okresním kole a postoupilo do krajského kola. V krajském kole se pak umístilo na 3. místě. 

Blanka se již hodně let věnuje hře na klarinet, vystupuje na koncertech ZUŠ i na vystoupeních 

v Olbramovicích či Kubšicích. 
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Malí recitátoři 
Ve čtvrtek 25. února se v Miroslavi konala recitační soutěž. Naši školu reprezentovali 

tito žáci: Mikuláš Řeřucha z 1. ročníku, Zuzana Válková ze 2. ročníku, Diana Dvořáčková ze 

3. ročníku. Nejlépe dopadl Mikuláš, který obsadil 2. místo. 

 

 
 

Takoví jsme byli 
 Tisk Znojemský týden má pravidelnou rubriku Takoví jsme byli. Do této rubriky 

posílají čtenáři fotografie minimálně 20 let staré. Tentokrát byla uveřejněna fotografie 

olbramovického družstva národní házené. Toto družstvo patřilo v polovině osmdesátých let 

minulého století k nejlepším v republice a v roce 1988 pod vedením Bořivoje Zieglera 

zvítězilo v celostátním finále Českého poháru v Přerově. Na snímku jsou vedle trenéra 

házenkáři: Záviška, Švancara, Svojsík, Dejdar, v dolní řadě Veselý, Peca, Červený,  Haker, 

Hybler. 
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Rádio Krokodýl 

 Ve čtvrtek 1. září zavítali do Olbramovic moderátoři rádia Krokodýl. Přijeli na 

zahájení školního roku s plnými krabicemi dárků pro celou 1. třídu a hlavně pro malou 

Petrušku Vaňkátovou. Její maminka ji přihlásila do soutěže Prvňáček rádia Krokodýl a 

Petruška získala díky mamince první místo. Záznam ze slavnostního předávání  

je na internetových stránkách: 

https://www.facebook.com/radiokrokodyl/videos/10157337167060075/?hc_ref=NEWSFEED 

https://www.facebook.com/radiokrokodyl/videos/10157337254325075/?hc_ref=NEWSFEED 

 

 
 

 

6. Veřejná sbírka pro Honzíka Novotného 
 Dne 15. července 2016 byla zahájena veřejná sbírka pro Honzíka Novotného, konaná 

pod záštitou městyse Olbramovice. Konání této sbírky bylo projednáno a jednoznačně 

schváleno všemi zastupiteli na zasedání zastupitelstva městyse dne 28. června.  

Na účet 115-2878370287/0100 mohou přispívat všichni lidé, kteří chtějí pomoci 

malému Honzíkovi a jeho rodičům. Honzík je postižen dětskou mozkovou obrnou a maminka 

jej každý den vozí do Dětského rehabilitačního centra Medvídek v Brně, kde Honzík 

navštěvuje MŠ. Účelem sbírky je nashromáždit finanční prostředky, které se pak využijí na 

úhradu léčebných, terapeutických a operačních zákroků, které nejsou hrazeny ze zdravotního 

pojištění. Dále na nákup zdravotních, terapeutických a kompenzačních pomůcek a přístrojů, 

na vybudování bezbariérového bydlení, na zajištění ozdravných pobytů, na zajištění osobního 

asistenta a další nutné výdaje spojené s denním dojížděním do speciální MŠ s rehabilitací. 

Při svatojakubské pouti v Olbramovicích byl na náměstí stánek s občerstvením. 

Dobrovolníci ve výčepu svůj výdělek dali na konto Honzíka. 

V neděli 31. července se v Rakšicích konala akce Den v pohybu. V areálu Orlovny 

Rakšice si zájemci mohli  zatancovat zumbu, zacvičit taebo, podívat se na vystoupení hasičů, 

užít si vodních atrakcí firmy Aquazorbing nebo si jen dát něco dobrého. Také výtěžek z této 

akce (dobrovolné vstupné a startovné) byl převeden na konto sbírky pro Honzíka. 

Dne 18. září podstoupil Honzík operaci Ulzibat v Kladně. Jedná se o metodu postupné 

fibrotomie podle profesora Ulzibata, která odstraňuje lokální svalové kontraktury a bolestivý 

syndrom. Díky této operaci dokáže Honzík například natáhnout a uvolnit ruce nebo nohy, 

může lépe spát v poloze na zádech. Celkově se Honzíkovi ulevilo od neustálých křečí v celém 

těle, zejména v končetinách. 

https://www.facebook.com/radiokrokodyl/videos/10157337167060075/?hc_ref=NEWSFEED
https://www.facebook.com/radiokrokodyl/videos/10157337254325075/?hc_ref=NEWSFEED
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7. Obyvatelstvo 
 

K 1. lednu 2016 bylo k trvalému pobytu v městysi Olbramovice přihlášeno 1124 obyvatel.  

K 31. prosinci 2016 bylo přihlášeno 1108 obyvatel. 

 

Nejstarší občanka Olbramovic 
 

Nejstarší občankou Olbramovic byla paní Květuše Vybíralová, která však ve věku 91 let 

zemřela. Další nejstarší občankou se pak stala paní Růžena Konvalinková ve věku 90 let. 

 

Narozené děti 

 
Aneta Balíková 

Ema Čeperová 

Patrik Červinek 

Jakub Dudák 

Šimon Dudák 

Adam Hanák 

Tadeáš Hladík 

Alena Kulhánková 

Filip Landovský 

Sebastian Moravec 

Lukas Müller 

Kryštof Novotný 

Dominik Svoboda 

Jaroslav Votava 
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Zemřelí  
 

Milada Brázdová 

Lubomír Hejda 

Drahomíra Judexová 

Marta Kameníková 

Antonie Konopková 

Jiří Kugler 

Zdeněk Moučka 

Matěj Novotný 

Vlasta Novotná 

Jan Remiáš 

Něhoslav Sláma 

Květuše Vybíralová 

Josef Žitný 

 

Z bývalých olbramovických občanů zemřela: 

Leopoldina Remiášová, matka výše uvedeného pana Jana Remiáše, ve věku 98 let 

Josefa Opatřilová (po několik let byla nejstarší občankou Olbramovic), ve věku 96 let 

Emilie Kotulanová (slečna z fary, která se starala o pana faráře Pelce), ve věku 92 let 

Simona Najtová (rozená Králová), ve věku pouhých 39 let 

 

8. Počasí 
Leden začal jako správný zimní měsíc: v první dekádě mrzlo, po ránu bývalo – 8°C a 

byl sníh.  Pak se ale oteplilo, sníh roztál, bylo až 10°C a přišly mlhy. Tak se to střídalo i 

v únoru a březnu – pár dní mrzlo, pak bylo pár dní  hezky.  

V dubnu a květnu přišly přízemní mrazíky kolem – 5°C, které spálily většinu meruněk 

a hodně vinné révy. Pomrzlo i dost broskví, švestek a jabloní. Proto letos bylo málo meruněk 

na vypálení a nebylo ani burčákobraní. Ti vinaři, kteří měli štěstí a réva jim nezmrzla, měli 

pěknou úrodu, protože zbytek roku byl pak dobrý.  

V červnu i v červenci bylo pěkně, užili jsme si teplot nad 30°C, ale i dostatek deště. 

Na konci července přišly dokonce i kroupy. V srpnu bylo hezky a až do půlky září byly 

teploty ke 30°C, často padaly teplotní rekordy. Pak se mírně ochladilo, ale pořád bylo 

příjemně, i hody byly za hezkého počasí, bylo přes 20°C.  

V říjnu už přece jen přišly mlhy a bylo chladněji. První ranní mrazy přišly na začátku 

listopadu, ale ani v listopadu, ani v prosinci nebyly mrazy velké. Před Vánocemi nasněžilo, 

Štědrý den byl krásný sváteční, protože bylo všude bílo. Druhý den ale stihlo všechno roztát. 

Mrazy přišly až na konci prosince, na Silvestra ráno bylo -9°C. 

Celkově byl rok příjemný, žádné velké mrazy, dostatek vláhy i sluníčka. 

 

 


