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2. Kulturní a společenský život 
 

Turnaj v mariáši 
 V hostinci Pod Věží se konal turnaj v mariáši. Zúčastnilo se ho 18 hráčů z Olbramovic 

a Šumic. Karta šla nejlépe Mirkovi Žitnému, který zvítězil. Vstupní poplatek 50 Kč byl i za 

občerstvení. Dříve se při mariáši používali desetníky a dvacetníky. Ty dnes už neplatí a tak se 

hrálo o padesátníky. Ty však sloužily jen jako žetony a po hře se vracely zpět. V turnaji přece 

nešlo o výhru finanční, ale bojovalo se o titul – o nejlepšího hráče a stratéga. 

 

Masopust 
Masopustní maškary chodily jako každý rok po vesnici za doprovodu hudby. Letos to 

vyšlo na 19. února. O hudební doprovod se postaral harmonikář Roman Hrdina. Za příspěvek 

do kasičky čekala naše občany odměna – postříkání voňavkou, nasypání krup na chodbu či 

jiný nepořádek v domě. Každý rád do kasičky přispěl, protože výtěžek této sbírky se vždy 

použije pro další společenské akce. Večer pak byla zábava. Hrála skupina Kristovy Léta, sešlo 

se asi 140 mladých lidí. 

 

 
 

Obecní ples 
Dne 24. února se v sále Agry Olbramovice konal společenský ples organizovaný 

místním obecním úřadem. K tanci hrála hudební skupina Fantazie. Letos se konal jen jeden 

ples a tak byl opravdu plný sál. Každý milovník této společenské zábavy měl jen tuto 

příležitost a proto neváhal a přišel. K příjemné pohodě přispěla i bohatá tombola. Žáci 9. a 8. 

ročníku se pod vedením paní učitelky Ivany Suchánkové a Jany Pavlíčkové postarali o 

předtančení. Polonézu nacvičili na hudbu Evžen Oněgin od Čajkovského. 
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Dětský karneval    

 Dne 4. března se v sále Agry konal karneval pro děti. O akci se staraly místní ženy. 

Bylo připraveno občerstvení, bohatá tombola, různé soutěže. Určitě se dobře pobavily 

všechny děti. A s nimi i rodiče a prarodiče, kteří je sem přišli doprovodit. 

 

Humanitární sbírka 
 Až do středy 8. března měli naši občané možnost přinést věci, které už nepotřebují, ale 

které mohou být ještě prospěšné někomu jinému. Šlo o sběr použitého šatstva, bot, koberců, 

hraček i jiných potřebných věcí na humanitární sbírku pro Diakonii Broumov. 

 

Výtvarná soutěž 
 Žáci místní školy se často zúčastňují výtvarných soutěží. Jednou z nich byla i soutěž 

s názvem „Policie – náš ochránce“. Tuto soutěž vyhlásila ZŠ Prosiměřice. Vyhlášení výsledků  

proběhlo 9. března ve Znojmě, v budově policie ČR. Mezi oceněné patřili žáci 2. třídy, kteří 

získali 2. místo za kolektivní práci, Jarek Nečas, který obsadil 3. místo v kategorii 

nejmladších žáků, Michaela Mikušová, která obsadila 2. místo v kategorii mladších žáků a 

Alexandra Remiášová, která obsadila 3. místo v kategorii mladších žáků. Policie měla pro děti 

připravené pěkné ceny a navíc i zajímavý program. Děti si mohly zastřílet na laserové 

střelnici, nahlédnout do cely předběžného zadržení a navštívit operační středisko, kde se 

přijímají všechna hlášení. Děti do Znojma doprovodila paní učitelka Dana Petrlová, která je 

společně s paní učitelkou Hanou Semerádovou do této soutěže přihlásila. 

 

Josefská zábava 
 Sbor dobrovolných hasičů uspořádal Josefskou zábavu, která se konala 18. března 

v hostinci U Matesa. Byla určena samozřejmě pro všechny, nejen pro Josefy. K tanci i 

poslechu hrála skupina Víkend, byla zajištěna bohatá tombola a občerstvení. 
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Ukázka dravců 
 V dubnu navštívilo školu v naší obci sdružení Seiferos. Toto sdružení je zaměřeno na 

ochranu ptáků, především těch dravých.V rámci této ochrany jezdí po školách a jiných 

zařízeních, aby šířili osvětu mezi dětmi a vytvořili u nich kladný vztah k přírodě. Dovezli 

s sebou na ukázku plno zajímavých dravců: sovu pálenou, sovu sněžnou, orla bělohlavého, 

sokola stěhovavého, poštolku obecnou a další. Ochránci ke každému z dravců přednesli 

krátký výklad a pak následovaly ukázky letu a lovení. Vystoupení bylo zajímavé a žákům se 

velice líbilo. Někteří si dokonce mohli vyzkoušet, jak se přivolá dravec na ruku. 
 

 
 

Výsadba stromků 
 Dne 12. dubna  zasázeli žáci za budovou školy skoro tisíc stromků, zejména 

jehličnatých. Do práce se dali především chlapci z vyšších ročníků, kteří mají dost sil na práci 

s rýčem. Ale i mladší se zapojili – každý z nich alespoň symbolicky přinesl stromeček až 

k místu, kde pak byl stromeček zasázen. Snad to v nich  zanechá určitou vzpomínku a budou 

se k přírodě lépe a ohleduplněji chovat. Stromky přivezl Ing. Dušan Utinek, jednatel 

společnosti Městské lesy Moravský Krumlov. Na tuto akci získala obec příspěvek ve výši 

16 000 Kč, šlo o grantový projekt Strom života z nadace Partnerství. 
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Velikonoce 
 Velikonoční pondělí připadlo letos na 17. dubna. Bylo chladno, pod mrakem. Přesto 

ale plno kluků po celé dopoledne chodilo po celé vesnici, aby si vymrskali co nejvíce 

čokoládových vajíček a jiných dobrot. 

 Od čtvrtka 13. dubna chodilo asi 30 hrkačů. Vedli je ti nejstarší a ostřílení hrkači – 

Michal Procházka, Tomáš Hauerland, Ondra Stehura a Jarek Remiáš. 

 

Den Země 
 22. duben se slaví jako Den Země. Letošní svátek se slavil už po šestatřicáté. 

Historicky první kampaň po názvem Den Země (Earth Day) se konala 22. 4. 1970 v USA. Její 

organizátoři tehdy požadovali využívání obnovitelných zdrojů energie, recyklování odpadů či 

odstranění chemikálií, které ničí ozónovou vrstvu Země. Kampaň měla za cíl prosadit otázku 

ochrany životního prostředí do politické diskuse. I naši školáci se snaží v průběhu celého 

týdne organizovat akce, které s tímto svátkem souvisí. Deváťáci pořádají pro mladší 

spolužáky naučné přednášky, uklízí okolí školy a snaží se zpracovat různé ekologické 

projekty. 

  

Májové oslavy 
 Dne 7. května proběhly májové oslavy, do kterých patří: oslava ukončení 2. světové 

války, oblastní výstava vín a oslava Dne matek. Jako první začala ve 13 hodin oblastní 

výstava vín. O půl druhé proběhl pietní akt u pomníku, kde byly položeny věnce. Poté se 

veřejnost odebrala do budovy základní školy, kde v tělocvičně proběhlo vystoupení s názvem 

Supermiss. Program se velice líbil. Šlo o parodii na volbu miss. Mezi jednotlivými koly se 

kromě adeptek na titul královny krásy měly možnost předvést i ostatní děti. Vedle básniček, 

písniček, tanečků, reklam a rozhovorů nechyběla ani gymnastika a pohádka. 
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Rybářské závody 
 Skupina rybářů Olbramovice pořádala dne 6. května rybářské závody na rybníku 

Rašeláku. Start byl naplánován na 6 hodin, v 9 hodin došlo ke střídání místa, ukončení závodu 

bylo ve 12 hodin. Pak si i neúspěšní rybáři mohli pochutnat na občerstvení, které bylo pro 

všechny soutěžící i diváky zajištěno, stejně tak jako bohatá tombola. Příznivci Petrova cechu 

připravili před závodem násadu 200 kg kaprů. 
                   

Den dětí 
 Na Den dětí se žáci 2. stupně účastnili závodu v přespolním běhu s plněním různých 

úkolů na jednotlivých stanovištích. Dvoučlenná a tříčlenná družstva byla rozdělena do čtyř 

kategorií – mladší a starší žáci a žákyně. Důležitá je nejen rychlost a vytrvalost, ale také 

znalosti a dovednosti, které žáci na jednotlivých stanovištích museli prokázat. Ti nejlepší pak 

za své výkony dostali zaslouženou odměnu. Mladší žáci se zapojili do Jahodového poháru. 

Tento turnaj pořádá místní škola už několik let. Letos se dostavilo osm škol z okolí. Chlapci 

hráli fotbal, děvčata kapitána. V obou soutěžích se místní umístili na třetím místě. 

  

 
 

Turnaj starých pánů   
 Tělovýchovná jednota Sokol Olbramovice pořádala dne 8. července turnaj starých 

pánů za účasti družstev: TJ Sokol Olbramovice, Pohořelice, Nové Hrady, Kadaň.                                                                                          
 

Kontinentál 
 Dne 5. srpna se na místním hřišti sešli příznivci fotbalu na turnaji Kontinentál. 

Přestože bylo deštivé počasí, přišlo hodně diváků – plné dvě tribuny. V letošním roce probíhal 

již 30. ročník tohoto turnaje. Pořadí v letošním roce bylo následující: 1. Babice, 2. Lidměřice, 

3. Olbramovice, 4. Želovice. Příznivci sportu si současně připomněli 60 let od založení TJ 

Sokol Olbramovice a 60 let od založení fotbalového klubu. Lidem, kteří se zasloužili o rozvoj 

fotbalu v naší obci, bylo veřejně vysloveno poděkování. Zakládající členi obdrželi dárkové 

koše. Pozvaní byli i sponzoři, kteří na sportovní akce přispívají. Průběh celé akce komentoval 

do mikrofonu pan Pokorný. Během odpoledne si mohli diváci zakoupit občerstvení, večer pak 

byla na hřišti zábava. Ale protože pořád pršelo, byla účast na zábavě malá.                            
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Průvod věřících 
 Dne 16. srpna šel přes Olbramovice průvod věřících v počtu asi 50 lidí. Šli od 

Miroslavi. Bylo mezi nimi hodně mladých. Po cestě se modlili, zpívali, u samoobsluhy si při 

svačině odpočinuli. Místním rozhlasem byli naši občané vyzvání, aby je přivítali. 

 

Soutěž hasičů 
 Sbor dobrovolných hasičů pořádal dne 19. srpna ve 21 hodin noční soutěž požárních 

družstev. Soutěžilo se v požárním útoku na 2 pokusy. Doplňkovou soutěží byla pivní štafeta. 

Původně se tohoto nočního cvičení mělo zúčastnit 12 družstev, ale přijela jich asi polovina. 

I tak se ale diváci nenudili. O zábavu i občerstvení měli postaráno. 

                                    

Hody 

 I letos začaly hody již v pátek stavěním máje. V sobotu nejdříve kluci s doprovodem 

kapely chodili zvát, odpoledne zaváděli na place. V letošním roce zavádělo 19 párů. První den 

byli stárek a stárková Milan Brázda a Veronika Trundová. Večer byla taneční zábava. 

V neděli šli zavádějící položit kytici k pomníku, odpoledne pak zaváděli i ženáči. Po oba dva 

dny hrála kapela Petrovanka. Druhý den večer pak byla pro mladé diskotéka. V sobotu bylo 

krásné slunečné počasí, druhý den bylo chladněji, ale naštěstí nepršelo. Na place byla spousta 

atrakcí, stejně jako každý rok. Bohužel jsou čím dál dražší a tak  to rodiče malých dětí přijde 

na pěkné peníze. Ale hody jsou jen jednou do roka, tak každý dětem tu zábavu dopřeje. 
  

Lampionový průvod 
 Paní učitelky z mateřské školky a z 1. stupně základní školy zorganizovaly dne 1. 

listopadu lampionový průvod pro malé děti. Začátek byl v pět hodin, kdy se už stmívalo, aby 

byl hezký pohled na rozsvícené lampiony. Sešlo se hodně dětí i dospělých, kteří je 

doprovázeli. Přestože počasí nebylo zrovna nejpříznivější, průvod se vydařil a všem se večer 

moc líbil. Dříve se chodilo s lampiony na oslavu VŘSR, dnes při příležitosti Dušiček.  

I vydlabané dýně, které v předchozích dnech byly před budovou základní školy už navodily 

atmosféru svátků zemřelých, který děti znají z amerických svátků jako halloween. 
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Divadelní přestavení 
 Pohořelický divadelní ansámbl Pohoda při MěÚ Pohořelice uspořádal v naší obci 

divadelní reprízu pohádky Mrazík. Představení se konalo v odpoledních hodinách v sále 

hostince u Matesa. Představení se líbilo dětem i rodičům. 

 

Vánoční koncert Yamaha 
 Hudební škola Yamaha, pod vedením paní učitelky Olgy Čiháčkové, připravila 13. 

prosince pro místní občany koncert. Koncert se konal v hostinci U Matesa. Diváci mohli 

vyslechnout zpěváky a hráče na klávesové nástroje a flétny. Šlo především o koledy a skladby 

s vánoční tématikou. Návštěvníků byl plný sál. Koncert všem navodil vánoční náladu. 

 

Brigáda 
 V sobotu 16. prosince v odpoledních hodinách pořádali místní hasiči brigádu na 

rybníčku u koupaliště. Zvali především větší kluky s lopatami, aby pomohli z rybníčku 

vytahat řasy. To proto, aby se po zamrznutí dalo dobře bruslit. 

 

Vánoční výstava a živý betlém 
 V předvánočním shonu je potřeba se zastavit a připomenout si smysl Vánoc. O to se 

snažili žáci místní školy, kteří dne 20. prosince předvedli vystoupení spojené s živým 

betlémem. Děti představovaly svatou rodinu a ty, kteří se přišli poklonit narozenému 

Ježíškovi. Do představení byla zapojena i živá zvířata – koza a poník. Poník se trochu plašil, 

davy diváků a hudba byly pro něj nezvyklé, ale majitel ho dokázal utišit. K průvodnímu slovu 

o zrození Ježíška přidaly děti i plno koled. Po vystoupení pozval pan ředitel všechny přítomné 

do školy na prodejní výstavku vánočních prací žáků. Bylo možné zakoupit  vánoční svícny, 

svíčky a mnoho dalších drobností. Na vystoupení i výstavku přišlo plno lidí. Odcházeli 

spokojeni. 
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3. Komunální volby  
 Ve dnech 20. a 21. října proběhly v celé naší republice volby do zastupitelstev obcí. 

V Olbramovicích bylo zapsáno 817 voličů, voleb se jich zúčastnilo 447, což je skoro 55 %. 

O místa v zastupitelstvu se ucházelo celkem 7 stran a sdružení. 

 1. Nezávislí I 

 2. Česká strana sociálně demokratická 

 3. Sdružení nezávislých kandidátů – za mládež 

 4. Nezávislí II 

 5. Sdružení nezávislých kandidátů – OSVČ 

 6. Hasiči 

 7. Komunistická strana Čech a Moravy 

Nezávislí I získali nejvíce mandátů – celkem 4: 

 Ing. Čech Lubomír  276 hlasů 

 Ing. Rozmahel Vladimír 195 hlasů 

 Tesař Josef   146 hlasů 

 Brhel Petr   105 hlasů 

Komunistická strana Čech a Moravy získala dva mandáty: 

 Šidlová Dana   198 hlasů 

 Kavalec Jaroslav  125 hlasů 

Česká strana sociálně demokratická získala jeden mandát: 

 Mgr. Ladislav Ruibar  190 hlasů 

Nezávislí II získali jeden mandát: 

 Doubek Pavel   203 hlasů 

Hasiči získali jeden mandát: 

 Hybler Roman  188 hlasů 

Pro příští čtyřleté funkční období je složení zastupitelstva následující: 

 Ing. Lubomír Čech  - starosta 

 Dana Šidlová   - místostarosta 

 Ing. Jaroslav Kavalec  - předseda výboru pro životní prostředí 

 Mgr. Ladislav Ruibar  - předseda sociálního a kulturního prostředí 

 Josef Tesař   - předseda výboru pro tělovýchovu a sport 

 Pavel Doubek   - předseda finančního výboru 

 Ing. Vladimír Rozmahel - předseda kontrolního výboru 

 Roman Hybler  - předseda požárního a protipovodňového výboru 

 Petr Brhel   - předseda výboru pro prezentaci obce 

Každý výbor musí mít nejméně tři členy jmenované z řad občanů. 
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4. Budování v obci 
 

Školní jídelna 
 Při vstupu do Evropské Unie byly zvýšeny hygienické požadavky na školní kuchyně a 

jídelny. Proto musela být provedena stavební úprava budovy, nová vzduchotechnika, 

elektrorozvody a plynové rozvody. Kuchyň musela být vybavena novým vybavením, které 

splňuje všechny současné hygienické požadavky. Také jídelna byla přebudována a strávníci 

v ní mají více místa. Náklady činily přibližně 4 miliony Kč. Obci se podařilo získat dotaci ze 

státního rozpočtu ve výši 3 miliony Kč a z rozpočtu Jihomoravského kraje dalšího půl milionu 

Kč. Práce byly prováděny během hlavních prázdnin a od 11. září byla kuchyň i jídelna 

v plném provozu. Tuto rekonstrukci prováděla firma MMB Rosice. Budova školní jídelny i 

budova mateřské školy dostaly novou fasádu a byly zatepleny. Náklady těchto prací přesáhly 

600 000 Kč. Práce prováděla firma OSP z Moravského Krumlova. 

 

 
 

Rekonstrukce v Babicích 
 Do výběrového řízení na rekonstrukci místní komunikace v Babicích se přihlásilo 

celkem 11 firem. Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podala firma COLAS, a.s., Znojmo a 

tak byla vybrána jako generální dodavatel. Subdodavatelem pro splaškovou kanalizaci byla 

firma Miloš Ryšavý, s.r.o, Vémyslice. Stavba započala v dubnu. Před zahájením stavby 

musely být provedeny všechny zemní práce, hlavně vodovodní přípojky. Vlastní rekonstrukce 

spočívala ve výstavbě splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, položení chodníků a nového 

živičného povrchu vozovky v celkové délce 500 m. Souhrnné náklady na tuto stavbu činily 

8 100 000 Kč. Ze státního rozpočtu získala obec dotaci 1 900 000 Kč, dar z Nadace ČEZ činil 

150 000 Kč. Zbytek investic byl z obecního rozpočtu. Tato stavba byla slavnostně otevřena 

26. září. 
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Rekonstrukce v Lidměřicích 
 Při této rekonstrukci šlo o prodloužení sítě vodovodu, plynovodu, výstavbu splaškové 

kanalizace, položení vozovky a chodníků. Investice činily přibližně 4 miliony Kč. Výběrové 

řízení na tuto stavbu vyhrála firma OSP Moravský Krumlov. Výstavba začala v červenci, 

dokončena byla v září. 
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Další práce v obci 
 Pracovníci, kteří byli zaměstnaní u obce na veřejně prospěšné práce, se starali o 

úpravu celé obce. V blízkosti Duhového hřiště bylo upraveno okolí, byl položen nový chodník 

a byly vysázeny nové stromky. Také byla dokončena oprava chodníku kolem koupaliště a 

kolem hřbitova. Vydláždil se i dvůr hasičské zbrojnice, část prostoru u pravoslavné kaple a 

nový chodník od transformátoru k Nejedlovým. 

 

Oprava kostela 
 V letošním roce získal kostel novou fasádu. Pan farář Fiala musel opět přistoupit na 

kompromis s památkáři, ale hlavní je, že k loňské nové střeše přibyla další potřebná věc. 

Kostel tak teď září novotou a snad to tak co nejdéle vydrží. 
 

                         
 

5. Sport 
 V letošním roce slavili sportovci v Olbramovicích 3 důležitá výročí. Letos to bylo 

právě 60. let, kdy byla založena Tělovýchovná jednota Sokol Olbramovice. Ustavující valná 

hromada proběhla dne 31.1.1946. Starostou byl zvolen Karel Plaček, jednatelem Vladislav 

Hybler, místopředsedou Václav Pichrt. 

 Před šedesáti lety, v roce 1946, byl založen i fotbalový klub SK Olbramovice. 

Předsedou byl zvolen Antonín Forman, jednatelem Bohuslav Fasl, pokladníkem a kapitánem 

František Hos. Fotbalový klub SK Olbramovice vystupoval jako samostatný klub do konce 

roku 1948, v roce 1949 se sloučil s TJ Sokol Olbramovice a takto působí dodnes.  

 Třetím důvodem k oslavě byl již 30. ročník fotbalového turnaje Kontinentál.Tento 

turnaj se hraje od roku 1977, kdy bylo v obci plno zájemců o kopanou. Ne všichni měli 

možnost hrát mistrovská utkání a tak výbor Sokola uspořádal turnaj mezi jednotlivými částmi 

obce. Původně mužstva neměla jména, ale od 6. ročníku již hrála pod názvy: Ajax 

Olbramovice, Lamač Lidměřice, Maliňák Želovice a Slezan Babice. Za uplynulých 30 let byl 
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nejúspěšnější Ajax Olbramovice, který získal celkem 12 vítězství. Slezan Babice dosáhl 9 

vítězství, Maliňák Želovice získal 5 vítězství a Lamač Lidměřice 4 vítězství. Všechna utkání 

se hrají 2 x 30 minut. V případě remízy kope všech 11 hráčů pokutové kopy až do rozhodnutí. 

Hrát mohou všichni hráči registrovaní i neregistrovaní od 15 let. Hrají za to mužstvo, kde mají 

nebo měli trvalé bydliště.Turnaj vyžaduje nejen sportovní nasazení hráčů, ale i obětavost celé 

řady lidí, kteří se starají o organizaci. Je třeba zajistit dovoz a prodej piva, alkoholu, limonád a 

sladkostí, připravit a péct maso, udit klobásy. 

 

 
 

 Fotbal je samozřejmě sportem číslo jedna. Ale je zájem i o další sportovní odvětví. 

Už dlouhé roky mají velké úspěchy místní házenkáři. Oddíl národní házené měl  v letošním 

roce v soutěži několik družstev. Mladší žákyně trénoval Ladislav Ruibar a Blanka Ferusová, 

starší žákyně Pavel Doubek, ženy Bořivoj Ziegler a Alena Vespalcová, dorostenky Ivana 

Buriánková. Mladší žákyně v soutěži oblastního přeboru Jihomoravského kraje vyhrály 

všechna svá utkání a postoupily na Mistrovství ČR v Dobrušce, kde obsadily 5. místo. Starší 

žákyně na Mistrovství ČR v Krčíně obsadily 6. místo. Dorostenky v soutěži oblastního 

přeboru Jihomoravského kraje obsadily 4. místo. 
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 Dalším oblíbeným sportem je aerobik. Kroužek aerobiku pro žákyně základní školy 

vedla již několik let Jana Martináková. Tento kroužek byl pod patronací Domu dětí a mládeže 

v Moravském Krumlově. Zájemce o aerobik z řad žen vedla paní Bučková. 
 

 
 

 

 

6. Jubilejní 25. oblastní výstava vín 
 Olbramovice patří mezi nejsevernější vinařské obce Znojemské vinařské podoblasti. 

Vinařství má v obci svou tradici, o čemž svědčí listiny uložené ve znojemském archívu - např. 

právo udělené roku 1596 Jiřím Hodickým z Hodic šenkovat domácí vína. Vinařství bylo a je 

natolik významné, že je i ve znaku obce. 

 Největšími producenty vín jsou Rodinné vinařství Eliška Čeperová (Matoušová) a 

Pavel Matouš a Vinařství Marek & Ascherl – Markovy vinné sklepy Olbramovice. Matoušovi 

kromě prodeje vína nabízí příjemné posezení v adaptovaných prostorách vinného sklepa 

pocházejícího z 15. století. Sklepní komplex  Markovy vinné sklepy je vybudovaný v 

pískovci, má délku půl kilometru a je přístupný veřejnosti v rámci exkurzí spojených s 

ochutnávkou vín. Kromě těchto dvou vinařství je ale v obci spousta dalších milovníků vína, 

kteří této zálibě věnují spoustu práce a volného času. Aby jejich produkty dosáhly uznání, 

domluvili se vinaři již před čtvrt stoletím na uspořádání výstavy vín. Při degustaci navzájem 

hodnotí svoje vzorky a tak přispívají k tomu, aby kvalita vína byla na úrovni.   

 V letošním roce se uskutečnila již 25. výstava vín v Olbramovicích. Při degustaci, 

kterou řídil pan Jiří Hybler, bylo hodnoceno celkem 274 vzorků. Vzorky poskytli vinaři 

z Olbramovic i z okolí. 

Nejlepší bílá vína olbramovických vystavovatelů: 

 Čeperová Eliška Veltlínské zelené 

 Ing. Čech Lubomír Ryzlink rýnský 
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Nejlepší červená vína olbramovických vystavovatelů: 

 Ziegler Jan  Zweigeltrebe 

 Juráň Jan  Cabernet Sauvignon 

 Ing. Machálek Luboš Svatovavřinecké 

Nejlepší kolekce tří vzorků olbramovických vystavovatelů: 

 Čeperová Eliška 

 Ziegler Jan 

 Ing. Čech Lubomír 

Nejlepší kolekce pěti hodnocených vzorků: 

 Čeperová Eliška 

K příjemnému posezení u skleničky vína přispěla dechová hudba Leskouňanka a cimbálová 

muzika Polajka. 

 

 
 
 

7. Prezentace Olbramovice 
 

Olbramovický zpravodaj 
 Obecní úřad v Olbramovicích vydával Olbramovický zpravodaj každého čtvrt roku. 

Občané se tak měli možnost seznámit se všemi důležitými akcemi, které v Olbramovicích 

proběhly. Do zpravodaje přispívali zejména: starosta obce Ing. Lubomír Čech (zprávy 

z obce), představitelé místních církví farář Jan Fiala a jer. Karel Podracký (církevní události), 

Josef Tesař (sport), ředitel ZŠ a MŠ Olbramovice Mgr. Ladislav Ruibar (události ve škole), 

MVDr. Julius Klejdus (informace z přírody) a další. 
 

 

Elektronická komunikace s Obecním úřadem v Olbramovicích 
Obec je prezentována na třech internetových stránkách: 

 www.obec-olbramovice.cz 

 www.daniz.cz 

 www.nasemorava.cz 

Občané také mají možnost využít elektronické podatelny obecního úřadu na adrese: 

 podatelnaolbramovice@seznam.cz 
 

 

http://www.obec-olbramovice.cz/
http://www.daniz.cz/
http://www.nasemorava.cz/
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8. Obyvatelstvo 
K 1. lednu 2006 měla obec 1047 obyvatel. 

 

Sňatky 

David Podborský – Kamila Nováková 
Veverská Bitýška - Olbramovice 

 

Luděk Čepera – Eliška Matoušová 
Olbramovice 

 

Jan Juřík – Vladimíra Kačírková 
Brno – Olbramovice 

 

Miroslav Hybler – Ivona Svobodová  
Olbramovice 

 

Jiří Čeman – Michaela Kecková 
Valtice – Olbramovice 

 

Eduard Pichrt – Ludmila Bilíková 
Olbramovice – Kosova Hora  

 

Martin Řezníček – Ivana Hromádková 
Olbramovice – Brno 

 

 Radek Peca – Martina Orlíčková 
Pohořelice 

 

Martin Hybler – Lenka Kandriková 
Olbramovice – Vítkov 

 

Milan Novotný – Ivona Drybčáková 
Olbramovice – Ivančice 

 

Lubomír Kvapil – Růžena Vaicová 
Olbramovice 

 

Narození dětí 
 

Siksta Mirek  
únor 2006 

 

Novotná Sylva 
květen 2006 

 

Čepera Matěj 
květen 2006 
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Votoupal Jakub 
červenec 2006 

 

Chrást Lukáš 
říjen 2006 

 

Dimitrov Christo 
prosinec 2006 

 

Nejvýznamnější jubileum 
 

93 let – František Cvan 
 

Úmrtí 
 V letošním roce zemřelo mnoho olbramovických občanů, snad k tomu přispěla i 

dlouhotrvající zima, která určitě starší a nemocné lidi ještě více oslabila. 
 

Antonie Kačírková 
ve věku nedožitých 93 let 

Olbramovice 11 
 

Vlasta Suchá 
ve věku nedožitých 83 let 

Olbramovice 352 
 

Jaroslav Holas 
ve věku nedožitých 65 let 

Olbramovice 166 
 

Marie Novotná 
ve věku 76 let 

Olbramovice 155 
 

Josef Pavelka 
ve věku nedožitých 72 let 

Olbramovice 226 
 

Elfrída Hanáková 
ve věku 70 let 

Olbramovice 352 
 

Marie Podhrázská 
ve věku 96 let 

Olbramovice 20 
 

Jaroslav Nečas 
ve věku nedožitých 81 let 

Olbramovice 199 
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Eduard Pichrt 
ve věku nedožitých 78 let 

Olbramovice 223 

 

Zdenka Hyblerová 
ve věku nedožitých 77 let 

Olbramovice 152 
 

Josef Šidlo 
ve věku nedožitých 61 let 

Olbramovice 266 
 

Vlastimil Sýkora 
ve věku 58 let 

Brno, Slavkovská 865 
 

Karel Ziegler 
ve věku 88 let 

Olbramovice 150 
 

Josef Matouš 
ve věku 78 let 

Moravský Krumlov, Jiráskova 634 
 

Otilie Suchánková 
ve věku 81 let 

Olbramovice 293 
 

Vlastimil Suchánek 
ve věku 80 let 

Olbramovice 293 
 

František Kadlec 
Olbramovice 280 

 

 

9. Počasí 
 Počasí v lednu bylo hodně mrazivé. Podle novin už 30 let nebyla taková zima. V naší 

obci klesaly teploty až k - 20 °C. Studenti, kteří jezdí do gymnázia na zemědělskou školu do 

Moravského Krumlova se dvakrát vrátili domů, neboť krumlovské školy byly zavřené. 

V Krumlově dvakrát za sebou prasklo mrazem potrubí s vodou a celý střed města byl bez 

vody. V naší obci tak velká havárie nenastala, ale i tady měli naši občané menší problémy 

například se zamrzlou pitnou vodou. Také někde nešla zavírat vrata, neboť mráz zvedl práh. 

 V únoru se teplota o trochu zvýšila, ale pořád ještě byla zima a stále padal sníh. Bylo 

neustále zapotřebí odhazovat a odmetat sníh. V jiných krajích byla nadílka sněhu ještě větší. 

Desítky střech zátěž nevydržely a zřítily se. Nejtragičtěji dopadla výstava holubů v Polsku, 

kde pod zřícenou střechou zahynulo přes 60 lidí, mimo jiné i tři muži z jižní Moravy. Na 

svátek všech zamilovaných (svatého Valentýna) v posledních letech vždy kvetly sněženky. 

Letos v důsledku chladnější zimy v této době ještě ani nevyrazily listy ze země. 
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 I v březnu stále hustě sněžilo. Teploty klesaly až k  - 8 °C. Letošní zimu nejlépe 

vystihl písničkář Jaromír Nohavica ve své písni Ladovská zima: 

 To mokré bílé svinstvo padá mi za límec 

 už čtvrty měsíc v jednom kuse furt prosinec. 

 Večer to odhažu, namažu zada 

 ráno se vzbudím a zas …. padá. 

 Děcka maju zmrzle kosti 

 sáňkuji už jenom z povinnosti. 

 Mrzne jak sviňa třicet pod nulu 

 auto ani neškytne, hrudky se dělaju v Mogulu. 

 Kolony aut krok – sun – krok 

 bo silničáři tak jak každý rok 

 su překvapeni velice 

 že sníh jim zasypal silnice 

 ……… 

 V dubnu skončila zima a začalo být tepleji. V půlce dubna přiletěly vlaštovky, ale 

podle mínění ornitologů bylo vzhledem k chladnému počasí málo hmyzu. 

 Měsíc květen přinesl konečně příjemné počasí. Jaro bylo v letošním roce velmi krátké. 

Přechod mezi zimou a létem proběhl velmi rychle. 

 21. června přišlo podle kalendáře léto. Teploty kolem 30 °C tomu dávaly za pravdu. 

Už před tímto datem bylo skutečné teplo jak v létě. 

 Červenec byl vysloveně tropický. Teploty okolo 30 °C sice bývají v létě běžné, ale 

nebývají tahem celý měsíc jako letos. Ti kteří měli naplánovanou dovolenou na měsíc 

červenec byli určitě spokojeni 

 V polovině prázdnin přišel deštivý týden a pak už byl skoro celý srpen chladný. Vlhký 

srpen prospěl houbám. Houbaři měli letos hotové žně.  

 První školní den pršelo. Září začalo chladnými dny, ale brzy se oteplilo a přišlo krásné 

babí léto. I na konci září byly teploty kolem  25 °C. 

 V říjnu bylo počasí jak na houpačce. Meteorologické stanice hlásily rekordy. Na jednu 

stranu mrazíky, pak pro změnu teploty okolo 20 °C. Celkově bylo v říjnu hezké a většinou 

teplé počasí. 

 V listopadu dalo počasí najevo, že se blíží zima. Přišel rychlý přechod z vysokých 

teplot až k nule. Teplé dny vystřídal silný vítr a oblačnost. Hned zpočátku listopadu přišel 

první sníh. Zasněžené a namrzlé silnice přinutily řidiče přezout pneumatiky, ale sníh naštěstí 

dlouho nevydržel, protože se opět oteplilo. 

 Prosinec byl nejteplejší za posledních 50 let. Spokojeni byli silničáři, kteří ušetřili 

spoustu práce i posypového materiálu a hlavně lidé, protože ušetřili za topení. 
 

 

 


