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2. Kulturní a společenský život 
 

Turnaj v mariáši 
 V hostinci Pod věží se dne 5. ledna 2008 konal již 4. ročník turnaje v mariáši. 

Organizaci si vzal na starost pan Zdeněk Janíček, o občerstvení se postarala paní Hana 

Buršíková. Hrálo se od deseti hodin. Startovné činilo 50 kč, v ceně byl i guláš. Opět se kromě 

diváků sešlo plno hráčů, kteří tuto hru mají rádi. Strávili čas při činnosti, která je baví a ještě 

mohli vyhrát některou prima cenu. Tou hlavní cenou byl pohár. Ale radost ze hry měli určitě  

i ti, kteří nevyhráli. 

 

Divadelní soubor Jeseník 
 Dne 15. ledna měli žáci základní školy příležitost seznámit se s našimi dějinami 

netradiční formou. Do školy přijela šermířská skupina Jeseník a předvedla dětem příběh  

o příchodu Slovanů na naše území. Žáci tak poznali zbraně, oblečení a způsob života našich 

předků v zajímavějším podání, než jen z učebnice. Dověděli se, jaké uctívali bohy, co pro ně 

bylo v životě důležité a jak se museli starat o živobytí. Herci předváděli různé scénky, ve 

kterých vtipně  a s humorem oživili minulost.  Nakonec proběhla přehlídka dobového 

oblečení, do které byli zapojeni žáci z 9. ročníku. Jako manekýni vystoupili dokonce i chlapci. 

Dětem se vystoupení moc líbilo, zejména ukázky různých bojových technik. No a jestli si 

někdo myslel, že v minulosti měli hlavní slovo jen muži, protože byli silnější, tak ho snad 

herci vyvedli z omylu.  
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Sportovní ples 
 Sportovní ples, který pořádala Tělovýchovná jednota Sokol Olbramovice, se konal 

v sobotu 19. ledna. Zájem o ples byl veliký, bylo „totálně narváno“. Polonézu nacvičila Mgr. 

Michaela Vejvalková s žáky 9. a 8. ročníku.  

 

 
 

Masopust 
           Masopustní průvod se konal letos 2. února. Asi 20 účastníků v maskách se vydalo na 

cestu po Olbramovicích. Rozdávali bonbóny a házeli různobarevné konfety (což je určitě 

příjemnější než stříkání silnou voňavkou). Především ale rozdávali dobrou náladu a budili 

zájem všech dětí. Škoda, že během dne pršelo. 
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Společenský ples 
 Ples, který pořádal Úřad městyse Olbramovice, byl naplánován na pátek 29. února. 

Polonézu opět nacvičila Mgr. Michaela Vejvalková se žáky základní školy. Pro každý ples 

měli žáci letos připravenou jinou polonézu. Jednu na skladbu popové zpěvačky Enya, jednu 

na klasickou hudbu Frederica Chopina. O ples byl opět velký zájem, všechny stoly byly 

obsazené. 
 

 
  

Dětský maškarní karneval    

 Dne 8. března se v sále Agry konal maškarní karneval pro děti. Akci zorganizovalo 

občanské sdružení Kaňka. Pro děti byl připravený bohatý program – vystoupila kouzelnická 

dvojice Duo Logarex, další dvojice chlapců předvedla žonglování s diabolem, pro děti bylo 

přichystáno hodně her a soutěží. Potěšila i bohatá tombola a občerstvení. Vstupné bylo 

dobrovolné.  
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Josefská zábava 
 Sdružení dobrovolných hasičů Olbramovice uspořádalo Josefskou zábavu dne 15. 

března. K tanci i poslechu hrála skupina Roman & Jarda Band. Vstupné činilo 70 Kč, jako 

vždy byla zajištěna bohatá tombola.  

 

Velikonoční svátky 
 V letošním roce připadlo Velikonoční pondělí již na 24. března. Je to proto, že 

Velikonoce jsou pohyblivé svátky. První den Velikonoc se určuje podle pravidla, aby 

Velikonoce začínaly první neděli po prvním jarním úplňku. Tedy datum určuje nejen jarní 

rovnodennost, ale i úplněk měsíce. Proto je datum vždy jiné než v předchozích letech. Letošní 

termín byl skoro o tři týdny dřív než vloni. Proto bylo mnohem chladnější počasí i když 

nebylo tak zlé jak předvídali meteorologové. V den, kdy chodili hrkači, v poledne hustě 

sněžilo. Odpoledne už ale stihlo všechno roztát a tak kluci už chodili jen po mokré zemi. 

Hrkače, kterých bylo asi dvacet, vedli deváťáci – Petr Dudák, Honza Gruna, Pepa Paračka. 

Skoro všichni hrkači měli v uchu přehrávač, což se k tradici moc nehodí. Netradiční je i to, že 

na Zelený čtvrtek si mohli návštěvníci restaurace Pod Věží dát zelené pivo. Třináctistupňové 

zelené pivo je specialitou brněnského pivovaru Starobrno. Letos vyrobili tento nápoj už 

potřetí a mohli si jej objednat všichni majitelé restaurací, kde se točí Starobrno. 

O Velikonočním pondělí chodilo na pomlázku míň kluků než jindy, snad k tomu přispělo 

chladnější počasí. 

 

Čarodějnický sraz 
 V sobotu 26. dubna měli všichni čarodějové a čarodějnice sraz u Domu služeb. Odtud 

se průvod všech zúčastněných vydal k budově základní školy u kostela. Tam byly pro děti 

nachystané různé atrakce a hry, opékaly se špekáčky a přijeli i hasiči. Nemohla samozřejmě 

chybět vatra, na které všichni společně spálili hadrovou čarodějnici. Akci pořádalo občanské 

sdružení Kaňka. 

 

 
 



Rok 2008 

 6 

Den otevřených dveří 
 Ve čtvrtek 24. dubna proběhl v budově základní školy Den otevřených dveří. Každá 

třída si vybrala jednu evropskou zemi a připravila si nástěnky, modely, plakáty a povídání o 

věcech, které jsou pro danou zemi typické. Tento svůj půlhodinový program pak předvedla 

všem ostatním třídám a všem návštěvníků, kteří se přišli podívat. Projekt nazvaný „ U nás 

v Evropě“ dal sice hodně práce, ale všem se líbil. 

 

 
 

Oslavy Dne vítězství 
 Ve středu 7. května jsme si připomněli konec 2. světové války. Každoročně se při této 

příležitosti sejdou naši občané u památníku před školou, aby uctili památku těch, kteří za 

svobodu naší země položili své životy. Po hymně, položení věnců a proslovu vystoupili i žáci 

základní školy s programem složeným z písní, básní a tanečků. 
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Výstava vín 
 V sobotu 10. května proběhla již 27. výstava vín. Spolek vinařů v čele s panem 

Pavlem Matoušem přesvědčil spoustu místních i přespolních vinařů, aby se opět ve velkém 

množství zapojili do této akce a poskytli své vzorky vín. Na výstavě bylo celkem 364 vzorků, 

které ohodnotila 29 členná porota, v čele s předsedou panem Jiřím Hyblerem. Degustace 

těchto vzorků proběhla 4. května. Nejlépe ohodnocení vinaři z Olbramovic v kategorii 

„Kolekce tří nejlépe hodnocených vín“ byli: Ing. Oldřich Holánek, Eliška Čeperová,  

Ing. František Janíček. Při výstavě, která byla v pohostinství U Matesa, pak mohli návštěvníci 

vybírat již zhodnocené vzorky podle katalogu. K příjemné zábavě zahrála cimbálová muzika. 

Výstavu navštívilo 130 hostů, mezi nimi byl i poslanec Ing. Ladislav Skopal. 

 

Rybářské závody 
 Skupina rybářů v Olbramovicích uspořádala dne 17. května rybářské závody. Akce se 

konala na rybníku Rašeláku. Start byl již v 6 hodin ráno, v 9 hodin proběhlo střídání místa a 

ukončení závodu bylo ve 12 hodin. Startovné činilo pro dospělé 150 Kč, pro děti do 15 let  

100 Kč. Přišlo celkem 62 soutěžících. Vyhrál pan Mahr, na druhém místě byl pan Tůma a třetí 

pan Bis. Pro všechny bylo zajištěno bohaté občerstvení, např. tolstolobik na způsob pana 

Malého, uzená cigára pana Šimka. Byla připravena i bohatá tombola (prase, kapři a spousta 

dalších cen). Závody se vydařily, přispělo i hezké počasí. 
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Dětský den 
 V pátek 30. května se konal již 23. ročník turnaje o Jahodový pohár. Tato akce se 

pořádá při příležitosti Dne dětí. Letos ale 1. června vyšlo na sobotu a tak se slavilo o den dřív. 

Jahodový pohár je určený pro žáky 1. stupně, letos se jej zúčastnilo 7 škol. Také žáci druhého 

stupně hráli fotbal a vybíjenou, ale tyto soutěže už nejsou určené pro přespolní školy. 

Všechny třídy si připravily dresy v jednotné barvě, maskota třídy a povzbuzující pokřik.  

V červnu pak proběhla oslava Dne dětí i ve školce. Děti soutěžily v různých sportovních 

činnostech – např. házení na cíl, skoky, závod s míčem mezi kužely a jízda na koloběžce. 

V sobotu 21. června pak uspořádalo občanské sdružení Kaňka pro děti den plný zábavy a her. 

Pro děti byly připraveny různé soutěže, malování na asfaltovém hřišti a ukázka výcviku psů. 

 

 
 

 

Cirkus 
 Dne 3. června měli zájemci možnost navštívit cirkus Adonis. Cirkusový stan stál 

v areálu základní školy vedle botanické zahrady. Vstupné pro dospělé bylo 120 Kč, pro děti 

100 Kč.  
       

Zábava na hřišti   
 V sobotu 26. července byla na hřišti taneční zábava. Při hraní se vystřídalo pět kapel, 

přišlo asi 250 tancechtivých návštěvníků. 

 

Sportovní turnaje 
 V sobotu 19. července uspořádala Tělovýchovná jednota Sokol Olbramovice fotbalový 

turnaj za účasti 4 týmů: Olbramovice A, Olbramovice B, Rakšice a Suchohrdly. 

Dne 2. srpna se pak konal již 32. ročník tradičního turnaje Kontinentál. Vyhráli fotbalisté 

z Babic. Jako vždy šlo o přitažlivou akci nejen pro samotné hráče, ale především pro diváky.            
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Svatojakubská bohoslužba   
 V neděli 27. července byla v kostele sv. Jakuba svatojakubská bohoslužba. Na tuto 

poutní mši přišlo plno místních i přespolních. Odpoledne pak bylo posezení a pohoštění na 

faře. Výtěžek poutní sbírky věnoval farář Jan Fiala na pořízení elektronického pohonu zvonu. 

Zvon nyní odbíjí pravidelně každý den v 18 hodin.  

 

Posezení u cimbálu   
 Vinařský spolek kromě květnové výstavy vína a prosincového svěcení vína 

zorganizoval i „nultý ročník“ nové akce, kterou bylo posezení u burčáku s cimbálovou 

kapelou. Toto posezení se konalo v sobotu 23. srpna v Obecním domě. Mladý burčák přišlo 

ochutnat 75 návštěvníků. K poslechu hrála cimbálová kapela Sylván z Brna. Bude jen dobře, 

jestli se tato akce zalíbí a bude mít pravidelné pokračování. 

 

Přehlídka tahačů   
 V sobotu 23. srpna projelo přes celé Olbramovice přes 20 tahačů, což rozhodně nešlo 

ani přehlédnout ani přeslechnout. Tahače se pak shromáždily na hřišti, kde byla uspořádána 

jejich přehlídka k velké radosti dětí. 

 

Malý festival loutky   
 Ve dnech 25. až 31. srpna se v obcích na Moravskokrumlovsku konal loutkový 

festival. V rámci tohoto festivalu zavítalo loutkové divadlo i do Olbramovic a to v úterý  

26. srpna. Přijelo Divadlo u staré herečky z Hradce Králové a zahrálo hru TUČ a ŇÁK. 

Akce se konala v Obecním domě. Loutkové divadlo není již tak často k vidění, zejména 

malým dětem udělalo radost. 

 

Výlet do Lysic   
 Občanské sdružení Kaňka uspořádalo v sobotu 30. srpna zájezd do Lysic. Šlo o noční 

prohlídku zámku a pro děti to mělo být rozloučení s prázdninami. Kromě zámeckého 

vybavení měli návštěvníci možnost shlédnout i scénky v dobových kostýmech.   
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Svatováclavské hody 
 Svatováclavské hody letos vyšly opravdu na Václava, tedy na víkend 27. a 28. září. 

Stavění máje, chystání krojů, uklízení, smažení a pečení začalo samozřejmě už dřív. V sobotu 

pak zavádějící obcházeli jednotlivé domy a zvali na hody. Odpoledne u máje i na večerní 

zábavě hrála Petrovanka, druhý den pak byla večer diskotéka s disžokejem Witheckerem. 

Stárci byli Milan Brázda a Veronika Trundová, mládci David Mikulec a Jaroslava Pavelková. 

Počasí naštěstí přálo, bylo pěkně. 
 

Volby 
 V říjnu proběhly dvoje volby. Jednak volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje a 

jednak volby do Senátu. 

 

Vyřezávání dýní a lampiónový průvod 
 V neděli 26. října uspořádalo občanské sdružení Kaňka vyřezávání dýní. Akce se 

uskutečnila v Obecním domě za hojné účasti dětí i jejich rodičů. Každý se snažil vytvořit co 

nejhezčí dýni. Druhý den si pak osvícené dýně mohli všichni prohlédnout při lampiónovém 

průvodu. Po průvodu čekalo na účastníky ještě občerstvení. 

 

 
 

Adventní výstava 
 Ve čtvrtek 27. listopadu měli zájemci možnost shlédnout v tělocvičně vystoupení žáků 

5. třídy nazvané „Čerti v pekle aneb přijde taky Mikuláš?“ Už příchod po ztemnělé chodbě, 

osvícené pouze svíčkami a ozdobené obrázky čertů navozoval tajuplnou atmosféru. Žáci 

v kostýmech čertů zazpívali a zatancovali plno písniček s čertovskou tematikou. Vystoupení 

s dětmi nacvičila paní učitelka Semerádová, o hudební doprovod se postarala Míša Košíková 

z 9. třídy, která hrála na varhany. Představení končilo příchodem Mikuláše, který malým 

dětem z řad diváků rozdal sladkosti. 
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Kromě vystoupení byla přichystána i adventní výstavka, kde bylo možné si prohlédnout i 

zakoupit adventní věnce, svíčky a další vánoční ozdoby. Některé ozdoby si mohli návštěvníci 

letos vytvořit i sami ve tvořivé dílně, kterou vedla paní učitelka Vaculíková. 

 

 
 

Mikulášská diskotéka 
Mikuláš, andělé i čerti nadělovali ve školce, ve škole, po domácnostech a také na 

mikulášské diskotéce, kterou uspořádalo občanské sdružení Kaňka dne 6. prosince v sále 

Agry. Nejdříve zatancovaly dívky z 6. a 7. ročníku, pak taneční skupina Skotský pes. Kromě 

tancování a rozdávání balíčků čekalo děti i malování. 
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3. Budování v obci 
 

Přístavba nového patra základní školy 
 Nejdražší akcí v roce 2008 byla půdní vestavba nového patra základní školy.  

V Olbramovicích byly doposud dvě školy: „národní“ u kostela a „měšťanka“ u hřiště.  

Na tu první chodili žáci 1. až 3. ročníku a byla zde umístěná i družina. Už hodně let se 

uvažovalo o výstavbě nových tříd v prostorách půdy, aby se nemusely vytápět a udržovat dvě 

budovy a aby žáci byli pohromadě. Zejména docházení do tělocvičny zabíralo hodně času a 

neustálé přecházení silnice bylo pro malé děti pochopitelně i nebezpečné. Překážkou výstavby 

byl nedostatek peněz. V letošním roce se úřadu městyse podařilo získat státní dotaci ve výši 

10 milionů Kč. Zbytek byl financován z rozpočtu městyse. Náklady na celou stavbu dosáhly 

do výše 11,8 mil Kč. Generálním dodavatelem stavby se stala firma OSP z Moravského 

Krumlova. Práce na škole začaly koncem července a do konce prázdnin se provedla většina 

prací spojená s bouráním půdy. S bouráním byl spojen ten největší nepořádek, který stihly 

uklizečky uklidit ještě před zahájením školního roku. Školní rok pak probíhal souběžně 

s výstavbou. Sice bylo slyšet, že se v budově pracuje, ale jinak byl pořádek a bezpečno. 

Hlavní stavební práce uvnitř budovy byly ukončeny do konce kalendářního roku. V novém 

patře vznikly tři třídy, školní družina, sborovna, kabinety, sociální zařízení a respirium (místo 

určené pro odpočinek). 
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Výstavba místní komunikace 
 Další nákladnou záležitostí se stala stavba místní komunikace v části Olbramovic a to 

v ulici od Sixtů až ke garážím. V této ulici byla vybudována splašková kanalizace 

s odbočkami k přilehlým nemovitostem, opravila se dosavadní dešťová kanalizace a 

vybudovala se nová vozovka. Práce se rozběhly počátkem června, skončily v srpnu a 25. září 

proběhla kolaudace stavby. Stavbu prováděla firma Ryšavý Vémyslic. Náklady na celou akci 

činily přibližně 2,5 milionu Kč. Současně firma Ryšavý vybudovala i část asfaltové 

komunikace v Lidměřicích a část v Babicích. 

 

 
 

Oprava kapličky v Lidměřicích 
 V říjnu byla opravena kaplička v Lidměřicích. Tato stavba je zapsána v seznamu 

kulturních památek ČR. Na tuto akci se podařilo získat dotaci od Jihomoravského kraje přes 

svazek obcí Daníž. Zbytek byl hrazen z rozpočtu městyse. 

 

Rekonstrukce veřejného osvětlení 
 O prázdninách začala rekonstrukce veřejného osvětlení, dokončena byla do konce 

roku. Rekonstrukci provedla firma JMK elektro bratrů Křížových z Branišovic. V dosavadním 

veřejném osvětlení bylo několik různých druhů svítidel, proto došlo k výměně všech svítidel 

za jeden typ. Tam kde chyběly, tak se doplnily. Došlo i k novému osvětlení radnice a kostela. 

 

Závlahový systém na hřišti 
 Na fotbalovém hřišti bylo v květnu dokončeno vybudování automatického 

závlahového systému. Tento automatický systém postupně spíná výsuvné trysky, které 

zavlažují trávník. Celkové náklady včetně projektů a stavebního povolení byly zhruba 

250 000 Kč. 
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Stavební úpravy v Domě služeb 
 V lednu byly dokončeny stavební úpravy v Domě služeb. Provedla se výměna oken, 

podlah a nátěrů. Po provedení úprav se do nových prostor přestěhovala ordinace praktického 

lékaře MUDr. Růžičky. Pacienti získali i novou čekárnu a nemusí sedět na chodbě. Náklady 

na tyto úpravy byly přibližně 200 000 Kč. 

 

4. Občanské sdružení Kaňka 

 Dne 14. ledna 2008 se na Ministerstvu vnitra ČR zaregistrovalo občanské sdružení 

Kaňka. Je to sdružení rodičů, kteří se starají a volný čas dětí. Připravují pro ně akce, zajišťují 

výlety, starají se o jejich kulturní i sportovní vyžití. Kaňka je nezisková organizace, která je 

financována z členských příspěvků, z darů, z prostředků obce a ze zisků z vlastní činnosti. 

V roce 2008 zorganizovali již plno akcí: maškarní karneval, čarodějnický slet, dětský den, 

vyřezávání dýní, lampiónový průvod a Mikulášskou diskotéku. Na všechny akce jsou děti 

upozorněny krásnými plakáty. Je dobře, že se dali dohromady rodiče, kteří jsou schopni a 

ochotni dělat něco pro všechny děti, nejen pro ty své. Předsedkyní sdružení je Marcela 

Mančíková, ve funkci místopředsedy je Aleš Tauvinkl, ve funkci pokladníka a hospodáře je 

Ilona Janderková. K ostatním členům patří: Blanka Benešová, Kateřina Cihlová, Radka 

Daňhelová, Olga Čiháčková, Dana Illková, Naděžda Knoflíčková, Dita Kvapilová, Miluše 

Prášková, Jana Šidlová, Šárka Štrauchová a Dagmar Veselá. 
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5. Prezentace Olbramovic 

 Zprávy o dění v Olbramovicích přinášel Olbramovický zpravodaj, který vycházel 

každého čtvrt roku. Další aktuální informace bylo možné získat z internetových stránek na 

adrese www.obec-olbramovice.cz. 

 V regionálním tisku se bylo možné dočíst o úspěších našich občanů. K těm je jistě 

možné počítat například výsledky v házené. Družstvo starších žákyň TJ Sokol Olbramovice 

vyhrálo Jihomoravský zimní halový pohár 2008 v národní házené a postoupilo do celostátního 

kola. Finále se konalo v Červeném Kostelci a naše házenkářky zde získaly třetí místo. 

 Včelařství ing. Jaroslava Kavalce z Olbramovic získalo ocenění Zlatá chuť jižní 

Moravy za výrobek „Vlašské ořechy v akátovém medu“. 

 Rodinné vinařství pana Pavla Matouše a jeho dcery Elišky Čeperové pravidelně sklízí 

různá ocenění. V roce 2008 získali ocenění „šampion červených vín“ za slámové víno 

Svatovavřinecké (na výstavě v Moravském Krumlově) a „šampion výstavy“ za tramín 

červený (na výstavě ve Vedrovicích). 

 

 
 

 Blanka Ferusová v roce 2005 vyhrála pěveckou soutěž Vémyslická lyra. Společně 

s ostatními nejlepšími zpěváky posledních let byla pozvána do nahrávacího studia 

v Čermákovicích, kde nahráli cédéčko The best of Lyra. V různých místech našeho regionu se 

pak konaly koncerty. Každý zpěvák zazpíval svou píseň, diváci přitom mohli sledovat 

nahrané videozáznamy o zálibách zpěváka i o jeho bydlišti. 

 Kromě tisku se Olbramovice objevily i v televizi. Dne 12. října byla v pořadu Toulavá 

kamera (na ČT 2) zhruba pětiminutová reportáž věnovaná sklepní uličce. PhDr. Jiří Marek 

v reportáži připomněl historii sklepů v Olbramovicích a provedl diváky sklepními prostory. 
 

 

http://www.obec-olbramovice.cz/
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6. Obyvatelstvo 
K 1. lednu 2008 bylo v městysi Olbramovice nahlášeno k trvalému pobytu 1053 

obyvatel. 

 

Sňatky 

Luboš Sobotka – Jaroslava Sedmerová   
Moravský Krumlov  –  Olbramovice 

 

Narození dětí 
 V letošním roce se narodily pouze 3 děti. 

 

Adéla Ferusová   
květen 2008 

 

Viola Čiháčková 
červen 2008 

 

Samuel Selner 
listopad 2008 

 

Nejvýznamnější jubileum  
 

95 let – František Cvan 
 

Úmrtí  
 

Josef Král 
ve věku 52 let 

Olbramovice 110 

 

Marie Holasová 
ve věku 85 let 

Olbramovice 

 

Eva Prajzlerová 
ve věku 72 let 

Olbramovice 145 

 

Hedvika Buršíková 
ve věku 78 let 

Olbramovice 2 

 

Marie Šidlová 
ve věku 77 let 

Olbramovice 153 

 

Ivana Hanzlíková 
Olbramovice  
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Zbyněk Šidlo  
Olbramovice 266 

 

Miroslav Dejdar  
Olbramovice 137 

 

Václav Buršík 
ve věku 82 let 

Olbramovice 2 

 

Julie Jelínková 
ve věku 87 let 

Olbramovice  

 
 

9. Počasí 
 Letošní zima byla velmi mírná, skoro jako vloni, kdy podle meteorologů bylo 

nejtepleji za posledních 60 let. V lednu byla průměrná teplota až o 4 ˚C vyšší než je 

dlouhodobý průměr. Stejně tak únor byl velmi mírný a hlavně extrémně suchý. V sobotu 1. 

března se přes naši republiku přehnala vichřice Emma. Na mnohých místech republiky ničila 

střechy a sloupy elektrického vedení, v Olbramovicích došlo jen k menším škodám. 

V Lidměřicích zlomila mohutný strom, naštěstí nikdo nebyl zraněn. Duben byl jako vždy 

charakteristický velkou proměnlivostí počasí. V květnu bylo pěkně, zemědělci by jistě 

přivítali víc srážek. V červnu opět meteorologové naměřili vyšší teploty než je dlouhodobý 

průměr. V polovině července se ochladilo, dost často pršelo a jen málo dní bylo vhodných ke 

koupání. Zato se dalo koupat i v srpnu, kdy začalo být opět hezky. Na počátku září bylo velmi 

teplé počasí, ale od poloviny měsíce se výrazně ochladilo a lidé začali topit. Na hody se 

udělalo naštěstí hezky, ale pak se opět ochladilo a začaly deště. V říjnu se ještě víc ochladilo a 

byly často mlhy. Začátek listopadu byl příjemný. Bylo teplo i o dušičkách, nebylo sychravé 

počasí, které k dušičkám patří. Od půlky listopadu začalo mrznout. Prosinec moc sněhu 

nepřinesl, no alespoň nebylo nutné uklízet chodníky. 
 

 


