
Rok 2007 

 1 

Rok 2007 
 

1. Obsah 
 

 Strana 

1. Obsah  1 

2. Kulturní a společenský život  2 

3. Městys Olbramovice 12 

4. Budování v obci 13 

5. Firmy, podnikatelé, sdružení a spolky, neziskové organizace 15 

6. Bunkry 17 

7. Prezentace Olbramovic 18 

8. Obyvatelstvo 20 

9. Počasí 23 
 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavnostní akt předání dekretu o stanovení 

obce městysem 

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 

Praha, 18. 12. 2007 

 

Zleva: 

Paní Milada Čechová 

Předseda sněmovny Ing. Miloslav Vlček 

Starosta Olbramovic Ing. Lubomír Čech 

 

 

Zápis obsahuje 23 stran dokumentace. 

 

Zapsala:   Marie Martináková 

 

Schválil: Ing. Lubomír Čech, starosta obce 



Rok 2007 

 2 

2. Kulturní a společenský život 
 

Třetí ročník turnaje v mariáši 
 V hostinci Pod Věží se dne 6. ledna konal již 3. ročník mariášového klání. Občerstvení 

zajistila vedoucí restaurace paní Hana Buršíková. Opět se hrálo podle pravidel schválených 

hráči a výsledky jednotlivých kol byly zapisovány na turnajové tabuli. Vítězem se stal pan 

Buček. Za vítězství získal pohár hostince Pod Věží a láhev domácí slivovice. 

 

Sportovní ples 
 Tělovýchovná jednota Sokol Olbramovice uspořádala 20. ledna svůj první sportovní 

ples. Akce se konala v sále Agry. K tanci a poslechu hrála skupina Roman & Jarda Band.  

O předtančení se postarali žáci základní školy pod vedením paní učitelky Vejvalkové. Dále 

vystoupil taneční klub Akademik z Brna, který předvedl ukázky latinskoamerických tanců. 

V tomto klubu tančí vnuk manželů Pokorných, kteří toto vystoupení zprostředkovali. 

K příjemné náladě přispěla i bohatá tombola. 

 

Masopust 
           Masopustní maškary se letos vydaly na průvod po vesnici v sobotu 17. února. Na 

harmoniku jim k tomu hrál pan Václav Bohdanský z Vedrovic. V průvodu bylo mnoho 

krásných masek, například beruška, medvěd a netradičně i dvojice bonbónků. Pro naši 

generaci je masopust spojen se smažením koblih, vlastní půst už asi moc lidí nedodržuje.     

Za připomenutí snad stojí pár poznámek o masopustu z knihy Církevní rok a lidové obyčeje 

od Vlastimila Vondrušky: 

Masopust je třídenní lidový svátek. Slavil se ve dnech předcházejících Popeleční středě, 

kterou začíná čtyřicetidenní půst před Velikonocemi. Přípravou na masopust býval čtvrtek 

před masopustní nedělí, nazývaný tučný čtvrtek. Panovalo přesvědčení, že v tento den má 

člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle. Hlavní masopustní zábava začínala o 

masopustní neděli. Oběd byl bohatý, ale netrval příliš dlouho, protože se všichni chystali  

do hospody k muzice. Také masopustní pondělí probíhalo ve znamení zábavy a tance. 

Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne procházely vesnicemi průvody maškar. 

Masky byly všude pohoštěny něčím k zakousnutí a především pálenkou a pivem, které ještě 

zvyšovaly rozpustilost a veselí. Bývalo několik tradičních masek, které se objevovaly 

každoročně. Mezi ně patřil např. medvěd, kobyla, bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel  

a mnoho dalších. Téměř všude končila masopustní zábava přesně o půlnoci. Tehdy zatroubil 

ponocný na roh a rychtář či někdo z radních všechny vyzval, aby se v klidu rozešli domů, 

protože nastala středa a s ní předvelikonoční půst. Někde zakončili  muziku pochováním basy 

- symbol toho, že v době půstu si hudebníci nezahrají. O masopustních rejích z Čech i Moravy 

jsou dochovány písemné zprávy již ze 13. století, i když svátek je zřejmě ještě staršího data. 

Od středověku mravokárci vystupovali proti rozpustilostem, které se o masopustu děly, lidem 

to však nijak neubíralo na dobré náladě.  

 

Karneval pro děti    

 Dne 24. února připravily maminky karneval pro děti. Na akci přispěl Obecní úřad 

Olbramovice, pošta Olbramovice, Smíšené zboží paní Vážanové, Jednota a organizátoři 

masopustního průvodu. Pro děti bylo připraveno občerstvení, bohatá tombola a hlavně bohatý 

program plný hudby. Akce se konala v sále Agry. Všem dětem se karneval líbil a o to 

pořadatelům šlo. 
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Společenský ples 
Obecní úřad Olbramovice uspořádal dne 2. března již 12. společenský ples. Konal se 

stejně jako v předchozích letech v sále Agry Olbramovice. K tanci i poslechu hrála hudební 

skupina Fantazie. Jako vždy byla bohatá tombola. 
         

 
 

Josefská zábava 
 Sdružení dobrovolných hasičů Olbramovice a hostinec U Matesa pravidelně pořádají 

Josefskou zábavu. Ta letošní se konala 17. března. K tanci i poslechu hrála skupina Víkend, 

bylo zajištěno občerstvení i bohatá tombola. Hlavní cenou bylo jateční prase. 

 

Velikonoční svátky 
 Letošní Velikonoční pondělí připadlo na 11. dubna. Počasí bylo velice příjemné. Celý 

den svítilo sluníčko, nicméně koledníků bylo méně než v předchozích letech. 

 Také hrkači měli krásné počasí. Chodilo asi 25 kluků pod vedením Pepíka Paračky a 

Karla Nováka. Tradice hrkání se stále udržuje, kluci se těší na vydělané koruny. Barvení 

vajíček postupně upadá, nahrazují je čokoládová vajíčka a figurky zvířátek. Také další zvyky 

a tradice našich předků postupně upadají v zapomnění.  

 Pár poznámek podle knihy Velikonoce od Dagmary Šottnerové: 

Předvelikonoční čas trvá 40 dní. Začíná POPELEČNÍ STŘEDOU po skončení masopustu. 

Popelec je křížek na čele, který je namalovaný popelem. 

1. postní neděle - ČERNÁ .V době půstu se ženy oblékaly do tmavých šatů, zástěr a šátků. 

2. postní neděle - PRAŽNÁ. Podle tradičního jídla pražmy z praženého obilí. 

3. postní neděle - KÝCHAVNÁ. Kdo toho dne 3x kýchne, bude celý rok zdráv. 

4. postní neděle - DRUŽEBNÁ. Bylo možné porušit přísný půst, poveselit se na návsi. 



Rok 2007 

 4 

5. postní neděle - SMRTNÁ. Vynášení Smrti - symbol vyhánění zimy. 

6. postní neděle - KVĚTNÁ. Svěcení kočiček, kterým se přisuzovala zázračná moc. 

PAŠIJOVÝ TÝDEN - poslední týden před Velikonocemi: 

MODRÉ PONDĚLÍ, ŽLUTÉ ÚTERÝ - v těchto dnech se ve všech chalupách gruntovalo. 

ČERNÁ STŘEDA (škaredá, sazometná) - vymetaly se komíny, nikdo se nesměl mračit. 

ZELENÝ ČTVRTEK - název podle zelené barvy Olivové hory, kde začalo Kristovo utrpení. 

VELKÝ PÁTEK - den ukřižování Krista, země se otvírá a vydává své poklady. 

BÍLÁ SOBOTA - uklízelo se a bílilo, pletly se pomlázky, zdobila se vajíčka. 

VELIKONOČNÍ NEDĚLE (BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ) - den zmrtvýchvstání Krista. 

ČERVENÉ PONDĚLÍ - velikonoční pomlázka, symbol omlazení. 
 

Turnaj ve stolním tenise 
 V hostinci U Matesa se dne 7. dubna konal již čtvrtý ročník turnaje ve stolním tenise. 

Startovné bylo 100 Kč, v této částce byl zahrnut i guláš. 

 

Den Země 
 Dne 22. dubna proběhl na základní škole Den Země. Nejstarší žáci si připravili 

program zaměřený na ekologii a předávali žákům z nižších ročníků své vědomosti o 

globálních problémech a o nutnosti je řešit. V rámci šetření druhotných surovin proběhl sběr 

hliníku. Nasbíralo se ho 55 kg. Tentokrát byl Den Země součástí celotýdenní akce nazvané 

Duhový týden. Každý den v týdnu chodili žáci oblečeni do jedné barvy. Ráno v rozhlase 

zazněla píseň, která s příslušnou barvou nějak souvisela. Kontrolovalo se, která třída má na 

sobě nejvíc oblečení určené barvy. Nejlepší kolektivy byly pak odměněny sladkostmi. Celý 

týden probíhala normální výuka, ale jednotné oblečení učitelů i dětí a každodenní soutěž 

přispěly k veselejší náladě všech. 
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Rybářské závody 
 Spolek rybářů v Olbramovicích  pořádal 28. dubna na rybníku Rašelák rybářské 

závody. Začátek závodů byl v 6 hodin ráno. Rybáři jsou na ranní vstávání zvyklí, diváci přišli 

později. Pro všechny bylo zajištěno bohaté občerstvení. K velké návštěvnosti přispělo i krásné 

počasí. 

 

Čarodějnický slet 
 Dne 29. dubna se konal sraz čarodějů a čarodějnic. Rodiče i děti se sešli u Domu 

služeb. Průvod masek malých čarodějů se pak přesunul na zahradu budovy základní školy u 

kostela. Sešlo se hodně dětí a určitě nelitovaly, protože pro ně bylo připraveno hodně akcí. 

Hasiči zde předváděli, jak pomáhají při požárech, umožnili dětem lézt do auta a zkoušet 

stříkat vodu. Proběhly různé soutěže a hry, pálila se vatra, opékaly se špekáčky. Akci 

pořádaly olbramovické maminky. 

 Také dospělí si zorganizovali akce spojené s čarodějnicemi. Členové masopustního 

průvodu pořádali 30. dubna posezení v hospodě U Matesa, mladí se sešli na Rašeláku. 

 

 
  

Májové oslavy 
 Dne 5. května proběhly májové oslavy. Začaly pietním aktem, kdy členové spolku 

dobrovolných hasičů položili věnce u pomníku padlých. Hrála dechová kapela Leskouňanka. 

 Po hymně, položení věnců a proslovu se návštěvníci mohli jít podívat do tělocvičny 

základní školy, kde proběhlo vystoupení žáků ke Dni matek. V programu se předvedli mladí 

recitátoři, zpěváci, tanečníci, sportovci a herci. 
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Výstava vín 
 Dne 5. května v rámci májových oslav proběhla tradiční výstava vín. Spolek vinařů  

ve spolupráci s Obecním úřadem Olbramovice zorganizoval ochutnávku celkem 314 vzorků : 

196 bílých, 111 červených a 7 růžových vín. Nejlepší kolekci pěti vzorků měla paní Eliška 

Čeperová z Olbramovic. Vítězem v kategorii bílých vín se stal pan Václav Hans z Ivančic  

(z olbramovických vystavovatelů byl nejlepší Ing. Lubomír Čech). V kategorii červených vín 

se stal vítězem pan Jan Plaček z Bránic (z olbramovických vystavovatelů byla nejlepší paní 

Eliška Čeperová). Druhy, které byly hodnocené: Směs bílá, Směs bílá určená, Veltlínské 

červené rané, Veltlínské zelené, Müller Thurgau, Ryzlink vlašský, Sylvánské zelené, 

Neuburské, Jubilejní, Kerner, Hibernal, Aurelius, Ryzlink rýnský, Rulandské bílé. Rulandské 

šedé, Sauvignon, Moravský muškát, Sieger, Děvín, Chardonnay, Tramín červený, Směs 

červená, Svatovavřinecké, Frankovka, Modrý Portugal, Zweigeltrebe, Rulandské modré, 

André, Cabernet Sauvignon, Cabernet Moravia, Dornfelder, Merlot. Pro všechny návštěvníky 

bylo zajištěno občerstvení. K dobré pohodě přispěla Leskouňanka a cimbálová muzika. 
      

Cirkus 
 Dne 9. května mohli naši občané shlédnout cirkusové představení. Cirkus Pacifik ve 

svém dvouhodinovém programu nabízel vystoupení artistů z Varšavy, Prahy i Bratislavy. 

Kromě artistů nemohli pochopitelně chybět ani klauni, kouzelníci, fakír, vrhači nožů a 

cvičená zvířata. Jako raritu předváděl cirkus anakondu z Jižní Ameriky, která měřila 5 metrů a 

vážila 96 kg. Anakonda je největší druh hada na světě. Zájemci z řad diváků se mohli 

s anakondou vyfotit.  
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Bolkova jedenáctka 
 V rámci Evropského dne surovin se dne 12. května konalo fotbalové utkání Bolkovy 

jedenáctky Brno a TJ Sokol Olbramovice. Generálním sponzorem byla společnost 

Českomoravské štěrkovny a.s. Mokrá a Lom Olbramovice. Vstupné včetně atrakcí pro děti 

bylo zdarma. Valašský král, herec a klaun Bolek Polívka sice nepřijel, ale přesto tu bylo 

hodně známých osobností. Například zpěvák Bob Frídl. 
 

Den dětí 
 1. června proběhla oslava Dne dětí. V mateřské škole se děti sešly v maskách a 

zatančily si. Pak mezi sebou soutěžily v různých disciplínách, např.: foukání do míčku, házení 

míče na koš, shazování kuželek, běh s kuličkou na lžíci kolem mety. Všechny děti pak 

obdržely balíček se sladkostmi a drobnými dárky.  

 Na základní škole se pro mladší žáky  pořádal Jahoďák. Je to fotbalový turnaj pro 

chlapce a kapitán pro dívky. Přijeli i žáci z okolních škol (Dolní Dubňany, Bohutice, Jezeřany 

– Maršovice, Miroslav, Vedrovice). Jahoďák  je určený pro mladší žáky. Aby se zabavili i 

starší žáci, byla pro ně zorganizována soutěž s názvem Hry bez hranic. Žáci házeli vejcem, 

skákali v pytli, závodili v novinové i limonádové štafetě. Nakonec se soutěžilo  

o největšího jedlíka, který za 2 minuty sní co nejvíc rohlíků.  

 

 
 

Sportovní turnaje   
 Dne 6. července pořádala Tělovýchovná jednota Sokol Olbramovice turnaj starých 

pánů. Dne 28. srpna pak byl naplánovaný tradiční turnaj Kontinentál. Vítězem se stal Maliňák 

Želovice.                                                                                         
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Průvod věřících 
 Dne 22. srpna šli přes naši obec poutníci. Již posedmé se uskutečnila pouť věřících 

z Vranova na Velehrad. Celá trasa měřila asi 150 kilometrů a tak byla rozdělena na několik 

úseků a poutníci ji šli několik dní. Doprovodné vozidlo pomáhalo těm, kteří by cestu 

nezvládli dokončit. Poutníci se po cestě modlili, zpívali a rozdávali fotografie Pražského 

Jezulátka. Počasí jim letos moc nepřálo. Poprchávalo a tak šli v pláštěnkách. 

                                  

Hody 

 V letošním roce zavádělo kolem 30 párů. První den byli stárek a stárková: Jiří Kaluža 

a Veronika Štefaniková, druhý den: David Mikulec a Jaroslava Pavelková. Stejně jako 

v loňském roce hrála kapela Petrovanka. Bylo krásné slunečné počasí, což jistě přispělo 

k dobré náladě i k velké návštěvnosti.  
  

 
 

Lampionový průvod 
 Lampionový průvod, který letos organizovaly místní maminky, se konal 24. října. 

Průvod tentokrát vyrazil již za světla, ale než obešly děti celou vesnici, bylo šero a rozsvícené 

lampiony zářily a vytvářely kouzelnou atmosféru. 
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Mikulášská nadílka 
Mikuláš byl jako vždy na roztrhání. Naděloval žákům ve škole, ve školce, v hostinci 

U Matesa, večer v domácnostech a letos poprvé i v kostele. No a aby to vůbec zvládl, měl víc 

podob. Ve škole se o nadílku postarali žáci devátých tříd pod vedením paní učitelky Michaely 

Vejvalkové. Měli pro ostatní žáky kromě balíčků nachystané i hudební číslo – upravenou 

mikulášskou píseň. Do školky pak zavítali čtvrťáci. S paní učitelkou Semerádovou připravili 

představení s názvem Čertovské rejdování. V kostele byl Mikulášem pan Kvasnička.             

V hostinci U Matesa byla kromě nadílky i mikulášská diskotéka. Akci zorganizovaly místní 

maminky za podpory obecního úřadu. No a večer po obci chodilo jako vždy plno Mikulášů. 
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Vánoční koncert  
 Hudební škola Yamaha, pod vedením paní učitelky Olgy Čiháčkové, připravila 12. 

prosince koncert s názvem Půjdem spolu do Betléma. Koncert se konal stejně jako v loňském 

roce v hostinci U Matesa. Malí zpěváci i hráči na klávesy a flétny nejdřív předvedli své 

vystoupení odpoledne žákům základní školy, večer pak všem příbuzným a známým. 

 

Vánoční výstava  
 Dne 19. prosince vystoupili žáci ze základní školy s připraveným vánočním 

programem před kostelem svatého Jakuba. Paní učitelka Olga Čiháčková nacvičila s dětmi 

české koledy, paní učitelka Lenka Bognerová v letošním roce přispěla novinkou – anglickými 

koledami. Na varhany hrála Míša Košíková. K vystoupení se připojili i malí žáčci z prvního 

stupně, kteří zarecitovali básničky. Ředitel základní školy pan Ladislav Ruibar popřál všem 

přítomným hezké a klidné vánoce a pozval je na vánoční výstavku, která byla připravena ve 

škole. Pro zahřátí diváků bylo připravené i svařené víno. 

 

 

 
 

Svěcení vína 
 Dne 27. prosince ve večerních hodinách proběhlo svěcení vzorků vína, které donesli 

místní vinaři do kostela svatého Jakuba. Před tímto aktem byl pro milovníky hudby koncert 

sboru Juventus z Jihlavy. 
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3. Návrat statutu městys 
 V českých zemích začala od 14. století vznikat kromě obcí a měst i městečka. Statut 

městečka uděloval panovník. Od 16. století se v historických pramenech městečka označovala 

i jako městyse. Městys plnil roli spádové obce pro okolní vesnice. Jednalo se o sídla, která 

měla různá práva, například právo pořádat trhy. Statut městyse přestal být používán zhruba od 

roku 1950 (po únorovém převratu v roce 1948). Po sametové revoluci v roce 1989 

představitelé bývalých městysů usilovali o obnovení tohoto statutu. Jejich snaha byla 

korunována úspěchem v roce 2006. Tehdy byla schválena novela, podle které mohou obce, 

které měly oprávnění užívat označení městys, zažádat o jeho navrácení. 

  Obec Olbramovice byla povýšena na městečko 24. září 1436 markrabětem 

Albrechtem Rakouským. Měla právo dvou výročních trhů a dokonce i právo hrdelní. I u nás 

proběhla veřejná diskuse, zda o název městys požádat nebo ne. Zvažovaly se výhody a 

nevýhody. K nevýhodám patří snad jen potřeba nových razítek. Pokud jde o výhody, tak  

v současné době samozřejmě nejde o udělení různých práv, ale o zvýšení prestiže. 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 13. června rozhodlo o požádání předsedy 

Poslanecké sněmovny o právo používat název městys Olbramovice. Slavnostní akt předání 

dekretu o stanovení obce městysem se uskutečnil 18. prosince v Praze v budově Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR. Dekrety obdržel starosta Olbramovic Ing. Lubomír Čech  

od předsedy Poslanecké sněmovny Ing. Miloslava Vlčka a místopředsedkyně Miroslavy 

Němcové. 
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4. Budování v obci 
 

Rekonstrukce náměstí v Olbramovicích 
 Největší akcí v roce 2007 byla celková rekonstrukce náměstí. Na plánech se podílelo 

pět projektantů, protože se provádělo pět samostatných akcí: vybudování splaškové 

kanalizace, dešťové kanalizace, přeložení sítě nízkého napětí, rekonstrukce vozovky a 

chodníků, rekonstrukce veřejného osvětlení. Výběrového řízení na dodavatele celé stavby se 

zúčastnily čtyři firmy. Toto řízení vyhrála firma Ryšavý z Vémyslic. Práce byly zahájeny 10. 

srpna. Nejdříve byla položena splašková a dešťová kanalizace. Vedení nízkého napětí bylo 

přesunuto pod zem, kde byl položen kabel. Tím zmizely z náměstí elektrické sloupy. Proběhla 

rekonstrukce vozovky i chodníků, přibyla i parkoviště na náměstí a u obecního úřadu. 

Nakonec bylo vybudováno veřejné osvětlení pomocí parkových lamp. Celkové náklady byly 

přes 6 milionů korun. Od ministerstva financí byla přislíbena dotace ve výši 3 miliony. 

Slavnostní otevření se uskutečnilo 29. listopadu. Kolaudace proběhla o den později. Před 

rekonstrukcí vozovky proběhl i archeologický výzkum. Bylo nalezeno množství střepů 

dokládajících dlouhodobé osídlení této oblasti.  
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Rekonstrukce kotelen 
 V závěru topné sezóny došlo k havárii dvou kotlů, které vytápí budovy mateřské 

školy. Stejný problém postihl i jeden ze dvou kotlů v základní škole. Ve školce byly 

vyměněny oba kotle a byl předělán vnitřek kotelny. Dodavatelem byla firma Topení – izolace, 

s.r.o. Brno. Celkové náklady byly přibližně 700 000 Kč. Nová kotelna byla v provozu od září. 

Na základní škole byl vyměněn vadný kotel za kotel, který byl původně určen pro obecní 

úřad. Protože nebylo zapotřebí nový kotel kupovat, byly náklady nízké. K další úpravě 

kotelny došlo na Domě služeb, celkové náklady byly přes 500 000 Kč.  
 

Další práce v obci 
 V letošním roce dostala obec od úřadu práce příspěvek pouze na 2 pracovníky. Další 

dva pracovníky zaměstnávala obec na plné náklady (hrazené z obecního rozpočtu). Tito 

pracovníci zajišťovali sečení trávy a uklízení na velkých obecních plochách. Provedli 

vydláždění hlavního chodníku na hřbitově a u dětského hřiště. 
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Oprava pravoslavné kaple svatého Cyrila a Metoděje 
 V letošním roce se uskutečnila generální oprava střechy, kterou provedla pokrývačská  

firma pana Daňhela z Olbramovic. Na opravu přispěla obec, firma Bramac, Českomoravské 

štěrkovny i samotní občané. Kaple byla po opravě střechy i nově vymalovaná, přibyly nové 

lustry a nový koberec. Vnitřní úpravy vidí jen návštěvníci kaple, ovšem novou střechu 

nemůže přehlédnout nikdo. 

 

 
 

 

5. Firmy, podnikatelé, sdružení a spolky, neziskové organizace 
 

Personální změny 
 V letošním roce zahájil svou praxi MUDr. Růžička, tím se ukončila výměna lékařů, 

poté co předchozí kolektiv postupně odešel do důchodu. Nyní lékařskou službu zabezpečuje: 

MUDr. Jiří Růžička – praktický lékař pro dospělé 

MUDr.  Pavel Kosek – praktický lékař pro děti a mládež 

MUDr. Milan Sedláček – zubní lékař 

Na obecním úřadě odešla do důchodu matrikářka paní Milada Čechová. Po loňském 

odchodu paní Antonie Dobrovolné zde nyní pracuje nový tým: paní Radka Hyblerová a paní 

Jana Šidlová. 

 Ve školní kuchyni odešla do odchodu paní Stanislava Černá. Novou vedoucí školní 

jídelny se stala paní Jitka Doubková 

 

Neziskové organizace 

Základní a mateřská škola Olbramovice – ředitel Mgr. Ladislav Ruibar 

TJ Sokol Olbramovice – předseda Josef Tesař 

Sbor dobrovolných hasičů – velitel Miroslav Žitný 
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Sdružení a spolky 
Český svaz zahrádkářů – předseda František Kubeš 

Rybářský spolek Olbramovice – předseda František Černý 

Vinařský spolek Olbramovice – předseda Pavel Matouš  

Svaz bojovníků za svobodu 
 

Betonárka 
 V roce 2007 byla uvedena do provozu nová betonárna TBG Znojmo, s. r. o., která byla 

postavena u kamenolomu v Olbramovicích. Firma TBG Znojmo patří do společnosti TBG 

Betonmix a. s. Brno. Betonárna Olbramovice používá nejmodernější technologie. Je plně 

automatická, kompletní výroba probíhá bez zásahu člověka. Pracuje v celoročním režimu, je 

vybavena ohřevem kameniva i záměsové vody. Disponuje autodomíchavači o přepravních 

kapacitách 6 a 9m3. Výrobní kapacita betonárny je 60m3/hod. Vyrábí se zde na 200 druhů 

betonů. Vedoucím betonárny je pan Lubomír Fojtík. 
  

 
 

Další firmy a podnikatelé  

Airanet s.r.o. - datové služby, prodej a servis PC, webdesign 

Bramac střešní systémy, spol. s r.o. - výrobce střešních tašek 

Česká pošta, pobočka Olbramovice    

Českomoravské štěrkovny, a.s. Brno, provozovna Olbramovice 

Drogerie Šedrla 

ERPECO a.s. Havířov, provozovna Olbramovice - sklad potravin 

Jednota Moravský Krumlov, 2 prodejny 

Pat a Mat - autoopravna 

Pohostinství Pod Věží 

Pohostinství U Matesa 

Prodejna Ivanka - květiny, dárkové zboží 

Rodinné vinařství Eliška Čeperová, Pavel Matouš - prodej a výroba vín, společenské akce 

Textil Malá 
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Včelařství Kavalec - prodej medu a včelích produktů 

Zámečnictví Malý - klempířské práce 

Zahradnictví Hyblerová 

Zahradnictví u Buršíků 

Viktor Haken – pálenice 

Zdeňka Janíčková - masérské služby 

Jiří Kellner - soukromý zemědělec 

Ladislav Košík - autodoprava 

Antonín Malý - autodoprava 

PhDr. Jiří Marek - prodej lahvového i sudového vína 

Ing. Pavel Maxera - puškařství 

Luděk Pichrt - čalounictví 

Renata Remiášová - kadeřnictví 

Vladimír Rozmahel - revize elektrických zařízení, hromosvodů 

Hana Sedmerová - kadeřnictví 

Otto Selner - autodopravce 

Jitka Selnerová - dárkové zboží 

Petr Schreier - opravy nákladních vozidel 

Josef Svatuška - soukromý zemědělec 

Milan Štefanik - distributor ovoce a zeleniny 

Ladislava Vážanová - potraviny, smíšené zboží 

Anna Vybíralová - účetnictví 

 

6. Bunkry 
 Olbramovice získaly bezúplatně do svého majetku tři bunkry. Tyto bunkry byly 

vybudovány jako součást pevnostního systému ve 30. letech 20. století na obranu republiky. 

Leží v katastru obce a jsou nefunkční. Již tři roky v těchto bunkrech funguje malé muzeum 

vojenské historie, které zajišťuje sdružení Minimuzeum československého opevnění. Toto 

sdružení mělo doposud bunkry v pronájmu od armády. Předsedou sdružení je Tomáš 

Buchmaier. V letošním roce navštívilo bunkry kolem 400 návštěvníků. 
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7. Prezentace Olbramovice 
 

Olbramovický zpravodaj 
 Olbramovický zpravodaj vycházel každého čtvrt roku. Přinášel zprávy o 

uskutečněných akcích doplněných o spoustu fotografií.  
 

Informační tabule 
 V roce 2006 byl zahájen projekt mikroregionu  Moravskokrumlovska na podporu 

rozvoje informačních systémů. V každé obci tohoto regionu byly umístěny informační tabule. 

V loňském roce se v Olbramovicích objevily jen prázdné konstrukce z dubových hranolů, 

v letošním roce na ně přibyly informační tabule. Na tabuli je turistická mapa mikroregionu a 

informace o obci, ve které tabule stojí. Tyto tabule mají sloužit k podpoře rozvoje cestovního 

ruchu. V Olbramovicích se tabule nachází naproti radnici a u Domu služeb. 

 

 
 

 

Internetové stránky 
 Od června byly zprovozněny nové stránky na adrese www.obec-olbramovice.cz. 

Kromě základních informací o Olbramovicích zde byly i informace o různých akcích, 

fotografie, ankety… 

 Na internetových stránkách www.seznam.cz jsou mapy všech obcí ČR. Umožňují 

vyhledávat dokonce i jednotlivé domy podle popisných čísel. 

 

http://www.obec-olbramovice.cz/
http://www.seznam.cz/
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Knížka O hřbitovním strašidle 
V říjnu 2007 vyšla knížka „O hřbitovním strašidle a jiné pověsti i vyprávění 

z jihozápadní Moravy“. Jde o pověsti z okolních obcí i měst. Pověsti sesbíral a upravil Martin 

Sklenář podle vyprávění různých pamětníků. Vzhledem k tomu, že Olbramovice byly 

osídleny zejména německým obyvatelstvem, které bylo po válce odsunuto, nenašel se žádný 

pamětník, který by do knížky přispěl i pověstí z Olbramovic. Pouze povídka „O pokladu na 

Leskounu“ patří do našeho regionu. O grafickou stránku knížky se postarali žáci ze Základní 

umělecké školy v Moravském Krumlově. Mezi těmito žáky jsou i děti z Olbramovic: 

Alexandra Remiášová, Kristýna Buriánková, Nikola Čechová, Aneta Malá a Simona 

Čechová.  

 
 

8. Obyvatelstvo 
 

K 1. lednu 2007 měla obec 1046 obyvatel. 

 

Sňatky 

 

Radek Szabó – Karolína Čeperová  
Šatov  –  Olbramovice 

 

Petr Kratochvíl  – Marcela Cihlová  
Jezeřana - Maršovice – Olbramovice 

 

Kamil Loskot – Petra Řezáčová  
Olbramovice  –  Brno 

 

Marek Lišťák – Jana Hlubinková  
Vedrovice  –  Olbramovice 

 

 

 

Narození dětí 
  

V letošním roce se narodilo 18 dětí, což je daleko víc než v předchozích letech. 
 

Buriánková Valentýna   
leden 2007 

 

Machálková Linda  
leden 2007 

 

Kačírek Antonín   
únor 2007 

 

Grunová Julie  
březen 2007 
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Čeman Jiří   
květen 2007 

 

Hybler Matyáš  
květen 2007 

 

Štrauch Jakub   
červen 2007 

 

Mančík Jiří  
červen 2007 

 

Holeček Petr   
červenec 2007 

 

Řezníčková Zuzana  
červenec 2007 

 

Hakerová Eliška a Haker Matěj 
srpen 2007 

 

Kellnerová Bára   
srpen 2007 

 

Brázdová Jana  
srpen 2007 

 

Pešík Dan   
říjen 2007 

 

Tomešová Kristýna  
říjen 2007 

 

Kunčíková Klára  
listopad 2007 

 

Dimitrovova Sofie  
prosinec 2007 

 
 

Nejvýznamnější jubilea  
 

94 let – František Cvan 

90 let – Leopoldina Remiášová 
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Úmrtí : 
  

Václav Hybler 
ve věku nedožitých  77 let 

Olbramovice 352 
 

Františka Vespalcová   
ve věku nedožitých 87 let 

Olbramovice 181 
 

Alena Šidlová 
ve věku nedožitých 58 let 

Olbramovice 266 
 

Jaroslava Šišková 
ve věku nedožitých 76 let 

Olbramovice 352 
 

Stanislav Nejedlý 
ve věku nedožitých 70 let 

Olbramovice 132 
 

Barbora Matoušová 
ve věku nedožitých 75 let 

Olbamovice 165 
 

Marie Mikušová 
ve věku nedožitých 79 let 

Olbramovice 122 
 

Jaroslav Košina 
ve věku nedožitých 78 let 

Olbramovice 352 
 

Karolína Čeperová 
ve věku nedožitých 86 let 

Olbramovice 115 

 

Bývalý občan Olbramovic 

Jaroslav Novák 
ve věku nedožitých 58 let 

Brno, Jírova 19 
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9. Počasí 
 Letošní rok byl plný extrémů. V lednu, v noci ze čtvrtka 18. ledna na pátek 19. ledna, 

se nad naší republikou přehnala vichřice o rychlosti přes 110 km/hod. Byl to nejsilnější orkán 

v historii České republiky. Meteorologové mu dali jméno Kyrill. V Evropě připravil o život 

kolem padesáti lidí. V České republice bylo 6 obětí. V naší obci naštěstí nebyl nikdo zraněn, 

došlo pouze ke škodám na majetku. Vichřice shodila střechu ze skladu firmy Erpeko a došlo i 

k poškození vedlejší budovy, ve které bydlí Polívkovi. Při odstraňování škod pomohli místní 

hasiči. 
 

 
 

 
 

 V únoru bylo teplo. Příroda se začala probouzet asi o měsíc dřív než bývá obvyklé. 

Podle meteorologů byl leden i únor nejteplejší za posledních 50 let. Už v první polovině února 

byly teploty kolem 10 °C. Lidem teplá zima ušetřila tisíce. Spotřeba elektřiny i plynu díky 

teplu byla mnohem nižší. Po teplé zimě přišlo suché jaro. V březnu mohli být zemědělci ještě 

spokojeni, ale duben byl v podstatě bez srážek. Bylo mimořádně teplo a dalo se chodit 

v krátkých rukávech. V první polovině května přišlo ochlazení, ale v druhé polovině už zase 

bylo velmi teplo. Už 20. května byly první jahody. V tomto týdnu byly teploty kolem 30 °C. 

Podle meteorologů bylo takové teplo naposledy před 30 lety. Pršelo, ale jen málo. Zemědělci 

by po předchozím suchu rádi přivítali větší závlahu. V červnu už byly srážky průměrné. 

Pršelo víc než v loňském roce, také průměrná teplota byla o trochu vyšší než vloni. 

V červenci a v srpnu se počasí velice měnilo, chladné dny střídalo tropické vedro. Opět 

padaly rekordy. Průměrné teploty byly vyšší než je dlouhodobý průměr, srážky byly mnohem 

nižší než v loňském roce. Horko a sucho způsobilo špatnou úrodu. V září a říjnu bylo ve 

srovnání s loňským rokem chladněji, srážky byly větší než vloni. Podle lidové pranostiky má 

první sníh přijít 11. listopadu na svatého Martina. Letos Martin opravdu přijel na bílém koni. 

Nasněžilo asi 5 cm. Pak ale přišel déšť, sníh začal tát a na silnici zůstala jen břečka. 

V prosinci mrzlo, ale sníh, který k pravé vánoční náladě patří, o letošních Vánocích nebyl. 
 


