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2. Kulturní a společenský život 
 

Turnaj v mariáši 
 První akcí, která se v roce 2009 uskutečnila, byl turnaj v mariáši. Uskutečnil se 

v sobotu 3. ledna v hostinci Pod Věží. Šlo již o pátý ročník, letos se sešly tři desítky hráčů.  

Na prvních místech skončili: pan Šťastný z Tavíkovic, pan Novák z Bohutic a pan Horgoš 

z Moravského Krumlova. Hlavní cenou byl putovní pohár hostince Pod Věží. Mezi další ceny 

patřily láhve vína i tvrdého alkoholu, pivní sklenice, knihy, kalendáře. Akci organizoval pan 

Zdeněk Janíček, o občerstvení se postarala paní Hana Buršíková. 

 

Společenský ples 
 Sdružení rodičů ZŠ a MŠ Olbramovice ve spolupráci s městysem Olbramovice 

pořádalo v sobotu 31. ledna společenský ples. Konal se v sále Agry, který byl naplněn 

k prasknutí. Hrála skupina Hurikán pod vedením Václava Ostrovského, bývalého rodáka 

z Olbramovic a bývalého učitele místní základní školy. Ples byl zahájen předtančením žáků 9. 

ročníku pod vedením Mgr. Ivany Suchánkové. Žáci tančili na moderní hudbu od skupiny 

Enya a na rockenrollové melodie. Vystoupila také místní taneční skupina Knuckle Up, která 

předvedla styl street dance plný akrobatických prvků. Jako vždy byla připravena bohatá 

tombola, první cenou byl LCD televizní přijímač. 

 

 
 

Sportovní ples 
 Druhý letošní ples pro dospělé se konal v pátek 20. února, opět v sále Agry. I nyní, 

stejně jako v lednu, byla připravena bohatá tombola a polonézu zatančili žáci 9. ročníku pod 

vedením paní učitelky Suchánkové. 
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Magický karneval 
 V sobotu 7. února se uskutečnil maškarní bál pro děti. Akci organizovalo občanské 

sdružení  Kaňka. Bál se konal v jídelně Agry, bylo připraveno občerstvení i bohatá tombola. 

Celé odpoledne bylo o zábavu dětí postaráno. S bohatým programem vystoupila dvojice 

mladých kouzelníků Duo Logarex. Vystoupila i místní taneční skupina Knuckle Up. 

 

 
 

 

Josefská zábava 
 Sdružení dobrovolných hasičů Olbramovice uspořádalo zábavu na oslavu všech 

Pepíků, Josefů, Jožanů a samozřejmě i všech ostatních. Zábava se konala v sále restaurace 

U Matesa. Vstupné bylo 70 Kč, k tanci i poslechu hrála skupina Roman & Jarda Band. 

Vystoupila taneční skupina Knuckle Up, kluci byli letos opravdu na roztrhání. Skupina 

vznikla v roce 2008, k členům patří: Petr Brhel, Jakub Brhel, Jarek Remiáš, Michal 

Procházka, Tomáš Hauerland, Radek Haken, Jakub Kotyza a Ondřej Stehura. 
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Masopustní průvod 
 Průvod masek se na obchůzku celého městyse vydal v sobotu 21. února. Počasí bylo 

opravdu zimní a tak masky chodily po zasněžené vesnici. Kromě klasických masek se 

objevily i netradiční – kosmonaut, učitelka s třídní knihou či řezník se zakrvavenou rukou, 

kterou podával na pozdrav. 
 

 
 

Velikonoce 
 Oslavy Velikonoc začaly ve středu 8. dubna u staré školy. Ve škole byla přichystána 

velikonoční výstavka a před školou stál skořápkovník, což byl stromek ověšený malovanými 

vajíčky. U skořápkovníku vystoupily děti z 1. až  3. ročníku. Písničkami, básničkami a 

scénkami chtěly navodit velikonoční pohodu a také se rozloučit se starou školou, ve které 

tráví poslední školní rok. Vystoupení se moc líbilo, zejména tím, že bylo v jiném a 

netradičním prostředí. Škoda, že někteří starší žáci neměli nic lepšího na práci, než 

skořápkovník brzy zničit. 

 Druhý den pak velikonoční čas připomnělo tradiční hrkání. Po vesnici chodilo přes 

dvacet kluků pod vedením Marka Svobody, Marka Světlíka, Petra Černého a Jakuba Kotyzy. 

O Velikonočním pondělí, které tentokrát bylo 13. dubna, se pak vydali i další kluci na tradiční 

obchůzku, tentokrát už s žílou nikoliv s hrkačkou. Kromě velikonočních bohoslužeb se v kapli 

sv. Cyrila a Metoděje konalo i svěcení velikonočních pokrmů. 
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Prohlídka rekonstruované ZŠ 
 Ve středu 15. dubna v odpoledních hodinách proběhla prohlídka přistavěného patra 

v základní škole. Byli pozvání starostové okolních obcí, zástupci tisku, bývalí učitelé a další 

významní hosté. V prostorách bývalé půdy si mohli prohlédnout  tři nové třídy, družinu, 

sborovnu, kabinety a sociální zařízení. Prohlédli si i další úpravy školy – zateplování, 

přípravu nového hřiště na místě bývalých tenisových kurtů za tělocvičnou. Po prohlídce pak 

byli všichni zúčastnění pozváni na občerstvení do sklepa Elišky Čeperové a Pavla Matouše. 

Prohlídku organizoval městys Olbramovice a generální dodavatel stavby – firma OSP. 
 

 
 

Mejdan čarodějnic 
 Občanské sdružení Kaňka uspořádalo dne 2. května čarodějnický mejdan. Sraz byl 

jako v předchozích letech na dvoře staré školy u kostela. Rodiče spolu s dětmi vyrobili figuru 

čarodějnice a spálili ji na vatře. Kromě čarodějnice si pak na ohýnku upekli i špekáčky. 

Proběhla ukázka hasičské techniky a pro pobavení byly přichystány různé hry. 
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Oslava Dne vítězství 
 Ve čtvrtek 7. května odpoledne se konala oslava Dne vítězství. Akce začala v 16:30, 

kdy u pomníku položili hasiči věnce. Po hymně následoval proslov starosty Ing. Lubomíra 

Čecha a vystoupení žáků pod vedením paní učitelky Hany Semerádové. Žáci zarecitovali 

básně a zazpívali dvě písničky. Někteří z nich byli v převleku za jiné národnosti. Tím chtěli 

vyjádřit, že i děti v Africe, Asii či Americe mají stejnou touhu jako u nás – žít a hrát si v míru. 

 

 
 

Po této akci se všichni návštěvníci odebrali do školní tělocvičny, kde shlédli vystoupení 

„Z pohádky do pohádky“. Toto pásmo bylo připraveno především pro maminky a babičky 

v rámci oslav Dne matek. Program se skládal z jednotlivých čísel, které sice na sebe 

nenavazovaly, ale měly společné téma – všechno souviselo s pohádkami. Ať už to byly různé 

písničky, tanečky, módní přehlídka pohádkových bytostí nebo přímo scénky z pohádek. 

Průvodní slovo měli žáci devátého ročníku. 

Po kulturním vystoupení v tělocvičně byla zahájena prohlídka nového patra. Rodiče i 

bývalí žáci měli možnost posoudit, jak se povedla nová přístavba. Pro všechny návštěvníky 

bylo přichystáno i občerstvení. 

V prostorách chodeb byla i výstavka výkresů, které namalovali žáci naší školy i 

z okolních škol. Šlo o kresby s pohádkovou tematikou. Této výtvarné soutěže se zúčastnilo 

celkem 10 základních škol a Dům dětí a mládeže v Moravském Krumlově. Z místních žáků se 

nejlépe umístila Kristýna Buriánková. Ve své kategorii (6. až 9. třída) získala 1. místo. 

K dalším úspěchům pak patřilo 3. místo Vítka Brhela (kategorie 1. až 3. třída) a 3. místo 

Martiny Chrástové (kategorie 4. a 5. třída). 

Při příležitosti oslavy Dne vítězství byla připravena i výstava ručních prací a starých 

fotografií. 
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Rybářské závody 
 V pátek 8. května se uskutečnily rybářské závody na rybníku Rašelák. Akce začala v 6 

hodin ráno a vlastní závod skončil ve 12 hodin. Sešlo se celkem 85 startujících. Při závodech 

bylo chyceno 32 kaprů, 1 amur, 1 okoun. Vítězem se stal pan Tručka s úlovky v celkové délce 

192 cm. Kromě soutěžích přišlo i mnoho návštěvníků, kteří si mohli kromě podívané také 

pochutnat na tolstolobiku na způsob pana Malého či na uzených cigárech pana Šimka. Akce 

se vydařila, přispělo k tomu i hezké počasí. 
 

 
 

Výstava vín 
 V sobotu 9. května v restauraci U Matesa proběhla tradiční výstava vín, tentokrát již 

28. Akci organizoval Spolek vinařů Olbramovice, k tanci a poslechu hrála cimbálová muzika 

Sylván. Milovníci vína měli možnost ochutnat vzorky, které týden před výstavou ochutnaly a 

ohodnotily degustační komise pod vedením Františka Krábka a Pavla Matouše. Hodnotilo se 

celkem 364 vzorků (235 vzorků bílého vína, 113 červeného a 16 růžového). Nejlepší kolekce 

pěti hodnocených vzorků byla od Ing. Oldřicha Holánka z Olbramovic. Nejlepší víno 

olbramovických vystavovatelů bylo od Elišky Čeperové. Ceny vítězům předali významní 

hosté – europoslanec PhDr. Vladimír Železný, poslanec Ing. Ladislav Skopal a poslankyně 

Irena Kočí (rozená Řeřuchová, bývalá občanka Olbramovic). 
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Zájezd do divadla 
 V neděli 24. května zorganizovalo občanské sdružení Kaňka zájezd do Divadla Polka 

Polívky v Brně. Šlo o představení Lo Stupendo, převzaté představení Divadla na Vinohradech 

z Prahy. Šlo o komedii, která publikum pobavila. 

 

Jahoďák  
 V úterý 2. června proběhl již 24. ročník Jahodového turnaje. Kromě místních žáků se 

zúčastnilo i 9 škol z okolí. Naši kluci se ve fotbale umístili až na 8. místě, zato děvčata v 

kapitánovi obsadila 1. místo. Počasí bylo příhodné – ani moc vedro, ani déšť či vítr. Jahodový 

pohár se pravidelně pořádá pro žáky 1. stupně při příležitosti oslavy Dne dětí. Žáci druhého 

stupně se také věnovali sportu – kluci z jednotlivých tříd hráli mezi sebou fotbal. Kromě toho 

se uskutečnily vycházky do okolí. Šesťáci a sedmáci si zašli do Kubšic a prohlédli si místní 

zajímavosti (chov pštrosů, koní, koz). Ti nejstarší šli do Šumic, kde využili místní hřiště.  

I děti z mateřské školky slavily Den dětí. Sportovaly, kreslily a za své výkony byly odměněny 

malými dárky. 

 

 
 

Volby do Evropského parlamentu 
 Ve dnech 5. a 6. června se konaly volby do Evropského parlamentu. Z celkového 

počtu 832 voličů, přišlo volit jen 165. V těchto volbách (na rozdíl od parlamentních nebo 

krajských voleb) bývá jen jedna kandidátní listina pro celou Českou republiku.  

 

Premiéra skupiny Salvatori 
 V pátek 12. června byla na hřišti taneční zábava. Kromě kapely z Rouchovan 

vystoupila i kapela místních hudebních nadšenců. Už několikrát hráli v sále restaurace  

U Matesa, ale tohle bylo jejich první vystoupení venku pod širým nebem. Začali svou kariéru 

pod názvem Stalinec (podle buldozeru), ale protože většina lidí si jejich název spojovala se 

jménem Stalin, přešli k novému názvu Salvatori. Ve skupině hraje Jiří Gruna, Jiří Kaluža, 

Filip Salhab s Míšou Sochorovou, přespolním hráčem je Marek Sládek a se skupinou zpívá 

Milan Brázda. Počasí nakonec bylo bezproblémové i když odpoledne hrozily přeháňky. 
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Kaňkiáda 
 V sobotu 13. června proběhla Kaňkiáda – místní malá olympiáda, kterou uspořádalo 

občanské sdružení Kaňka pro všechny zájemce o sport a soutěžení. Akce se uskutečnila na 

hřišti, kde bylo připraveno 18 různých úkolů. Každý si mohl zkusit cokoliv, co ho zaujalo a na 

co si troufl. Vystoupila i skupina šermířů z Miroslavi, která předvedla všem divákům souboje 

s různými zbraněmi. 

 

Pohárový turnaj starých pánů 
 V sobotu 4. července se na místním hřišti konal turnaj starých pánů v kopané. Do 

turnaje se přihlásila mužstva z Olbramovic, Moravského Krumlova, Pohořelic a Kadaně. 

Mužstvo z Olbramovic skončilo třetí. Akce začala ve 13 hodin a poskytla zábavu příznivcům 

kopané na celé odpoledne. Večer pak měla být ještě zábava na koupališti, ale přišel déšť a tak 

se nekonala.  
 

 
 

Cirkus  NENE 
 V neděli 12. července se konalo cirkusové představení, které zpříjemnilo dětem 

prázdniny. Do Olbramovic zavítal cirkus NENE, který svůj stan postavil tentokrát na 

pískovém hřišti za školkou. Při vystoupení měli diváci možnost vidět různá zvířata – cvičené 

koně, opičky, lamy a psy. Kromě zvířat zaujali pozornost dětí především klauni, akrobati a 

žongléři. Vstupné bylo 100 Kč pro dospělé, 50 Kč pro děti. Kdo neutratil všechny peníze za 

vstupné a cukrovou vatu, mohl si zaplatit i jízdu na ponících. 

 

Spanilá jízda tahačů 
 V sobotu 18. července se uskutečnila „spanilá jízda“ tahačů kamionů přes 

Olbramovice. Jelo přes 20 vozidel. Vozidla jela ozdobena vlajkami, očíslovaná, seřazená 

v koloně za sebou. Nešlo je přehlédnou ani přeslechnout. Malí kluci i jejich tátové z nich 

určitě měli radost. Část tahačů pak byla k vidění ještě i druhý den –  byly zaparkované na 

asfaltovém hřišti. 
 

Klub Effata 
 V sobotu 25. července, den před svátkem svatého Jakuba, byl slavnostně otevřen nový  

kulturní dům Effata, který byl postaven na místě bývalého kravína na farním dvoře. Akci 

připravil pan farář Jan Fiala, Úřad městyse Olbramovice, místní vinaři a hasiči. Při příležitosti 

otevření kulturního domu bylo také vysvěceno hasicí auto místních hasičů. Žáci základní 

školy si připravili vystoupení s náboženskou tematikou. O nacvičení se postarala paní učitelka 

Hana Dancingerová, která na škole učí náboženství. 
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Kontinetál   
 V sobotu 1. srpna se konal již 33. ročník fotbalového turnaje Kontinentál. Na 1. místě 

se letos umístilo družstvo Ajax Olbramovice. Hráči ze sebe vydali jistě všechny své síly. 

Jednak se nejedná o aktivní hráče, zvyklé na pravidelný trénink, jednak bylo vedro. Ale o 

občerstvení bylo postaráno, tak to všichni ve zdraví přežili. 

 

Letní tábor pro děti  
 O prázdninách pořádala pravoslavná církev letní tábor pro děti. Hned první noc  

(v sobotu 1. srpna) však přišla větrná smršť a zničila stany. Proto děti tento rok spaly přímo 

v kapli. 
 

 
 

Léto s Topolem 
 V rámci předvolební kampaně přijel ve středu 26. srpna do Olbramovic předseda ODS 

Mirek Topolánek. Celé léto objížděl různá místa na Jižní Moravě na kole. I k nám přijel na 

kole a na místním koupališti se sešel se zájemci o rozhovor. Volební kampaň však byla 

předčasná, neboť parlamentní volby se v roce 2009 nakonec nekonaly a byly přesunuty na rok 

2010.  
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Malý festival loutky 
 Ve dnech 25. srpna až 31. srpna proběhl již 3. ročník kulturní akce nazvané Malý 

festival loutky. V těchto dnech se v mnoha okolních městech a obcích hrálo loutkové divadlo. 

Celkem 10 divadel ze všech koutů republiky navštívilo přes 30 obcí a odehrálo zde 44 

představení. Celý projekt finančně zajistila skupina ČEZ. V Olbramovicích se divadelní 

představení uskutečnilo ve čtvrtek 27. srpna od 18 hodin. Divadlo matky Vackové předvedlo 

hru Šamanka. 

 

Prohlídka a slavnostní otevření  víceúčelového hřiště 
 Ve čtvrtek 27. srpna se uskutečnila prohlídka víceúčelového hřiště, které bylo 

vybudováno za tělocvičnou základní školy. Slavnostní otevření hřiště začalo ve 14 hodin 

uvítáním pozvaných hostů a přestřižením pásky. Prohlídku připravil městys Olbramovice   

a firma Ryšavý - generální dodavatel stavby. Po prohlídce následovalo pohoštění v areálu 

Markových vinných sklepů. 

 V neděli 6. září bylo hřiště slavnostně otevřeno i za přítomnosti veřejnosti. Po 

proslovu Ing. Lubomíra Čecha, starosty městyse Olbramovice a Mgr. Ladislava Ruibara, 

ředitele ZŠ a MŠ Olbramovice, se zde odehrál první soutěžní zápas v národní házené. Zápas 

sehrály ženy Sokola Olbramovice proti Moravské Slávii Brno. V předzápase si zahrály i 

žákyně Sokola Olbramovice. Pro všechny diváky byly připraveny stolky, lavičky a 

občerstvení – koláče, víno, a burčák. 
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Burčákobraní 
 V sobotu 29. srpna se v kulturním sále na faře a na farní zahradě uskutečnila 

ochutnávka burčáku. Akce začala v 15 hodin úvodním slovem pana faráře Jana Fialy a  

Ing. Lubomíra Čecha, starosty městyse. Akci připravil místní vinařský spolek, který zajistil 

dostatek burčáku i pohoštění. K příjemnému posezení přispěla i cimbálová skupina Sylván 

z Brna. Protože dopoledne pršelo, byla akce zahájena uvnitř v sále. Později však byly 

postaveny stoly i venku, protože odpoledne bylo už pěkně a návštěvníků přišlo minimálně 

130, takže celý sál byl naplněn. Všichni účastníci strávili příjemné chvíle. Pojedli, popili, 

zazpívali si, někteří i zatancovali. Akce končila kolem půl desáté večer. Akce se zúčastnil i 

místopředseda ČSSD Bohuslav Sobotka a poslanec Ing. Ladislav Skopal. 

Tento den měla být na hřišti také akce Kaňky pro děti s názvem Bezpečně do školy, 

ale pro nepřízeň počasí před akcí byla zrušena. 
 

 
 

Zahájení nového školního roku 
 V úterý 1. září začal nový školní rok. Ten letošní byl pro místní žáky opravdu 

významný. Letos se všechny třídy sešly pod jednou střechou. Stará škola u kostela přestala 

plnit svou funkci a i ti nejmenší žáčci teď začali chodit do školní budovy u hřiště. Čekaly na 

ně nové třídy, nový nábytek a natěšené paní učitelky. I starší žáci dostali po prázdninách 

dárek v podobě nové multimediální učebny. Učebna je vybavená interaktivní tabulí, 

počítačem, projektorem i novým nábytkem. 
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Hody 
 O víkendu 26. a 27. září se konaly hody. V pátek ráno, když jeli kluci pro májku, 

pršelo. V sobotu a v neděli ale bylo počasí nádherné. První den šli v čele stárci David Mikulec 

a Jaroslava Pavelková. Druhý den pak převzali vedení hodů Martin Kratochvíla a Radka 

Trundová. Celkem zavádělo přes 30 krojovaných párů. Na zavádění se přišlo podívat plno 

místních občanů i přespolních návštěvníků. A děti se nenechaly ujít různé atrakce, které jsou 

bohužel stále dražší. K tanci i poslechu hrála Petrovanka. 
 

 
 

Vyřezávání dýní  
 V neděli 25. října uspořádalo občanské sdružení Kaňka akci pro děti i jejich rodiče. 

Zájemci se sešli v Obecním domě a zde si pod dohledem dospělých vyřezávali a vydlabávali 

dýně. Kdo mohl, přinesl si svou dýni, kdo nemohl, dostal od dobrovolných dárců. 
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Lampionový průvod  
 Ve středu 28. října v 16:45 vyšel z náměstí lampionový průvod. I tuto akci 

organizovalo občanské sdružení Kaňka. Průvod prošel Olbramovicemi a přitom si všichni 

prohlédli zapálené dýně. 

 

 
 

Divadelní představní 
 V pátek 27. listopadu měli zájemci o kulturu možnost přihlásit se na zájezd do Brna na 

divadelní představení Záhadná Irma. Akci naplánovalo občanské sdružení Kaňka. 

 

Rozsvícení vánočního stromu 
 V neděli 29. listopadu pak totéž sdružení zorganizovalo setkání u rozsvíceného stromu 

u školy. Děti ze školky i ze školy zazpívaly koledy, zarecitovaly básničky a navodily tak 

vánoční atmosféru. Akce se původně měla konat na náměstí před radnicí u smrku, který 

každoročně měl vánoční osvětlení. V létě ho ale bouřka vyvrátila. Teď už je na jeho místě 

náhradní  jiný smrk. 
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Mikuláš 
 K prosinci patří nadílka od Mikuláše. Ve školce a ve škole naděloval 4. prosince a 

v domácnostech 5. prosince. 
 

 
 

Dny otevřených dveří v kapli sv. Cyrila a Metoděje 
 Pravoslavná církev připravila kromě běžných mší i Dny otevřených dveří. Po celý 

advent byla pro zájemce kaple sv. Cyrila a Metoděje otevřena každou sobotu odpoledne a 

každou neděli dopoledne. Bylo možné si zde pořídit ikony, literaturu, dozvědět se něco o 

historii pravoslavné církve a pohovořit si o duchovních problémech.V neděli 13. prosince 

navštívil kapli sv. Cyrila a Metoděje ThDr. Simeon, olomoucko – brněnský arcibiskup. 

Vladyka Simon zde odsloužil svatou liturgii společně s otcem Lapinem z Vídně. Před liturgií 

byl vyznamenán jer. Karel Podracký na protojerera za svou práci v církvi. 
 

 
 

Svěcení vína 
 Jednou z posledních akcí, kromě silvestrovských oslav, bylo svěcení vína. Proběhlo 

v neděli 27. prosince. Už poněkolikáté se vinaři sešli a nechali si své produkty posvětit od 

pana faráře Jana Fialy. 
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3. Budování v obci 
 

Základní škola 

 V loňském roce začala půdní vestavba na budově základní školy. V únoru 2009 byla 

dokončena a proběhla i kolaudace. Celkové náklady činily téměř 12 milionů Kč. Na bývalé 

půdě bylo postaveno celé nové patro, ve kterém jsou tři třídy, sborovna, kabinet, družina, 

respirium a sociální zařízení. Do tohoto nového patra se v novém školním roce přestěhovali 

žáci ze staré školy u kostela. Odpadly jim tak přechody do tělocvičny, na hřiště, na oběd a 

zpětně do družiny. Také se sníží náklady na provoz školy, místo dvou budov se bude vytápět 

a udržovat jen jedna. 

 K dalším významným úpravám školy patří zateplení a nová fasáda. Nový školní rok 

již začal v hotové a upravené budově. Náklady na zateplení a fasádu činily přes 3 miliony Kč. 

Na tyto práce se podařilo získat dotace z ministerstva ve výši 2,1 milionu Kč. Všechny práce 

na školní budově prováděla firma OSP Moravský Krumlov. 
 

 
 

 Současně probíhaly i práce za tělocvičnou. Na místě tenisových kurtů bylo vystavěno 

víceúčelové hřiště. Generálním dodavatelem této stavby  byla firma Miloš Ryšavý 

z Vémyslic. Na výstavbu tohoto hřiště se podařilo vedení městyse získat dotace  ve výši přes 

5 milionů Kč, především z evropských fondů, část od Jihomoravského kraje. Hřiště má 

kvalitní umělý povrch i osvětlení. Bude sloužit především národní házené, tenisu, volejbalu, 

ale lze ho použít i pro další sporty. Při úpravě plochy byl z nepoužité zeminy vytvořen kopec, 

který v zimních měsících bude využit dětmi zejména k bobování. 
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 Bylo také postaveno nové oplocení okolo celého areálu školy. Důležitá byla i oprava 

dešťové kanalizace. O prázdninách pak byla ve škole vybavena ještě nová multimediální 

učebna v hodnotě přes 200 000 Kč. Dotace na učebnu získal starosta Ing. Lubomír Čech od 

firmy Energoregion. 

 

Radnice 

 V červnu začala oprava radniční věže. Fasáda dostala nový nátěr, aby nedocházelo ke 

zvětrávání omítky. 
 

 
 

Obecní dům 

 Obecní dům prodělal několik úprav, aby mohl dále sloužit ke spokojenosti všech. Byla 

položena nová podlaha, zajistilo se odhlučnění sálu od sousedního rodinného domu a provedla 

se výměna všech oken. 
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Dům služeb 

 V zimě proběhla výměna zbývajících oken v ordinacích v Domu služeb. Celkové 

náklady činily přibližně 120 000 Kč. Nová okna jistě přispějí ke snížení spotřeby energie. 

 

Veřejná prostranství 
I letos bylo několik nezaměstnaných občanů přijato na veřejně prospěšné práce. Díky 

nim jsou prostory v celém městysi udržovány v pořádku. Ať už jde o chodníky, zatravněné 

plochy či hřbitov. Na náměstí před radnicí byl 23. listopadu zasazen nový smrk jako náhrada 

za ten, který vyvrátila v létě vichřice. 

 

4. Služby 
 

Knihovny 

 V místní knihovně byla zavedena nový výpůjční doba. V předchozích letech se knížky 

půjčovaly v sobotu, nyní je knihovna otevřena 2 x týdně a to v pondělí a ve středu, vždy od 16 

do 18 hodin. V knihovně je k dispozici i internet a občas se zde pořádají různé výstavky. 

Nové je i zpracování seznamu knih na počítači. Knihovnicí se stala paní Milada Čechová, 

která nahradila paní Jiřinu Čechovou. Knihovna se nachází v přízemí radnice. 

 Také knihovna v základní škole prodělala změny. V souvislosti s přístavbou nového 

patra byla knihovna přestavěna a doplněna o knížky, které se sem přestěhovaly ze staré školy. 

O novou úpravu knihovny, příjemnější prostředí, nový výpůjční řád a různé akce se postarala 

paní učitelka Markéta Bokorová. 

 

Ubytování 
 V Olbramovicích mají návštěvníci možnost ubytování a to na několika místech. 

Penzion a restaurace U Matesa nabízí ubytování v ceně 300 Kč za osobu a noc 

v dvoulůžkových pokojích a v apartmánu. Restaurace nabízí také možnost konání 

společenských akcí, jako jsou plesy, školní srazy, svatby a podobně. Místní občané pro změnu 

rádi využívají možnost stravování. V restauraci je možné vybrat si ze dvou druhů obědů, 

zajištěn je i rozvoz.  
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 Kromě restaurace U Matesa je možné domluvit si ubytování i v penzionu, který patří 

k Rodinnému vinařství Elišky Čeperové a Pavla Matouše a je vybudován přímo nad sklepními 

prostorami. Mnozí návštěvníci sklepa po absolvovaném večírku rádi využijí možnost 

přespání. K dispozici jsou čtyři čtyřlůžkové pokoje, tři koupelny a jedna kuchyň. Cena 

ubytování je 300 Kč za lůžko a noc. 
 

 
 

 Další možnost ubytování je v areálu Markových vinných sklepů. Jsou zde k dispozici 

dřevěné sruby norského typu pro čtyři osoby s koupelnou a WC. Cena za 1 noc pro čtyři 

osoby i se snídaní je 1600 Kč. Také jsou k dispozici apartmány ve zděných domech, případně 

ubytování ve stanech, karavanech a vlastních zařízeních. Tyto ubytovací prostory slouží 

zejména v letním období k rekreaci. Vinárnu je možné využít pro oslavy, školení, večírky. 

K dispozici je i střelnice a půjčovna kol. 

 

 
 

Pozemkové úpravy 

 Na katastru Olbramovic začaly v roce 2009 probíhat Jednoduché pozemkové úpravy -

upřesnění přídělů. Pozemkový úřad ve Znojmě svolal všechny majitele pozemků do sálu 

Agry, kde se majitelé dozvěděli základní informace o této akci. Protože mezi majitele 

pozemků v katastru Olbramovic patří často i přespolní, byl sál nabitý k prasknutí. Kromě této 

společné akce pak byli jednotliví majitelé zváni na zaměřování jednotlivých parcel. 
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5. Prezentace Olbramovic 
 Olbramovický zpravodaj vycházel každého čtvrt roku. Starosta městyse Ing. Lubomír 

Čech pravidelně informoval občany o dění v Olbramovicích. Ředitel základní školy Mgr. 

Ladislav Ruibar společně s učiteli a učitelkami přispíval články o dění ve škole i ve školce. 

Pan farář Jan Fiala a protojerer Karel Podracký seznamovali farníky s náboženskými 

událostmi. O sportovních událostech, zejména o fotbalových výsledcích pravidelně 

informoval pan Josef Tesař. Zajímavosti a fotografie z přírody dodával MVDr. Julius Klejdus. 

O společenskou kroniku se starala paní Radmila Hyblerová, matrikářka Olbramovic. Také 

občanské sdružení Kaňka pravidelně informovalo veřejnost o chystaných i uskutečněných 

akcích. 

 Stále častější je prezentace Olbramovic na internetových stránkách. Svoje stránky má  

například městys Olbramovice, ZŠ a MŠ Olbramovice, rybářský spolek, Rodinné vinařství 

Elišky Čeperové a Pavla Matouše, Markovy vinné sklepy, penzion a restaurace U Matesa, 

občanské sdružení Kaňka, pravoslavná církev, kadeřnictví Renaty Remiášové, taneční 

skupina Knuckle  Up a  své sportovní úspěchy propaguje na internetu  i Jarda Smažil. 

 V roce 2009 se objevil v prodeji kalendář na rok 2010. V kalendáři jsou města, obce, 

městyse a osady Znojemska na starých pohlednicích. Kromě pohlednice je vždy uvedena ve 

zkratce i historie. Mezi mnoha dalšími obcemi jsou v kalendáři i Olbramovice. Kalendář jistě 

potěšil mnoho našich občanů, kteří jej pravděpodobně po skončení roku nezahodí, ale 

schovají si jej na památku.  

 

6. Obyvatelstvo 
  

K 1. lednu 2009 žilo v Olbramovicích 1049 obyvatel. 
 

Sňatky 
Thomas Andrew Eagles – Veronika Čechová   

 

Kamil Vidlák – Jana Kačírková   
 

Lukáš Jaroš – Lenka Jakoubková   
 

Narození dětí 
  

V letošním roce se narodilo 14  dětí. 
 

Hubert Machálek 
  leden 2009 

 

Linda Červenáková 
leden 2009 

 

Viktorie Veselá 
únor 2009 

 

Jana Sobotková 
březen 2009 

 

Josefa Šortnerová 
březen 2009 
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Štěpán Janíček 
duben 2009 

 

Michael Eagles 
duben 2009 

 

Dominik Selner 
duben 2009 

 

Lucie Janíčková 
květen 2009 

 

Lilien Minaříková 
červen 2009 

 

Sofie Pastorková 
červenec 2009 

 

Antonín Mikoláš 
srpen 2009 

 

Jan Novotný 
říjen 2009 

 

Simona Winterová 
říjen 2009 

 
 

Nejvýznamnější jubileum  
 

96 let – František Cvan 
 

Úmrtí  
 

Rozálie Zmrzlá 

ve věku 70 let 

Olbramovice 352 

 

Rainold Gregárek 

ve věku 74 let 

Olbramovice 116 

 

Terezie Procházková 

ve věku 86 let 

Olbramovice  

 

Františka Svobodová 

ve věku 83 let 

Olbramovice 352 - Tulešice 39               
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Josef Svatuška 

ve věku 79 let 

Olbramovice 191 

 

Petr Křenek 

ve věku 67 let  

Olbramovice 352 

 

David Kozina 

ve věku 35 let po transplantaci srdce 

Olbramovice 27 

 

7. Počasí 
 Leden byl mrazivý a sněžilo. Ranní teploty v půlce měsíce klesaly až na - 12°C. 

V únoru sněžilo i na konci měsíce. Stará pranostika říká: „Únor bílý, pole sílí.“ Tak to mohli 

mít zemědělci radost. Ranní teploty klesaly až na - 8 °C.  

Jaro letos nijak nespěchalo, teprve na konci března přišlo přece jen slunce i teplejší 

počasí. Po studené a tužší zimě už na jaro všichni čekali. Teplé jarní počasí pokračovalo i 

v dubnu, teploty dosahovaly až k příjemným 20 °C. Pranostika: „Březen - za kamna vlezem, 

duben - ještě tam budem“ v letošním roce neplatila. V dubnu byly teploty nadprůměrné. 

Meteorologové často hlásili překonání teplotních rekordů.  

Také v květnu bylo krásné teplé počasí, teploty kolem 25 °C. Bylo ale sucho. Teprve 

na konci května přišel déšť, přitom se ochladilo nejméně o 10 °C. I červen byl hodně deštivý. 

8. června je Medarda, kdy pranostika předvídá déšť. Letos ale období dešťů přišlo dřív. Pršelo 

asi 3 týdny, někdy přímo lilo jako z konve. Teprve poslední týden v červnu začalo pravé letní 

počasí.  

Na začátku července byly tropické teploty kolem 30 °C. Červenec byl ovšem velmi 

proměnlivý. Střídaly se horké dny s deštivými. V sobotu 18. července byla bouřka, kdy 

udeřilo na více místech - u Janíčků, na Kalvárce, dokonce i do transformátoru, takže mnoho 

domů bylo bez elektřiny. Také srpen začal bouřkou. V sobotu 1. 8. se strašně blýskalo, ale 

hromy bylo slyšet málo. Zato se strhla pořádná větrná smršť, která na náměstí před radnicí 

vyvrátila velký smrk i s kořeny. Po celých Olbramovicích bylo druhý den vidět plno 

rozlámaných stromů a ulámaných větví. Jinak ale bylo celý srpen krásně, teploty kolem 30 °C, 

až do konce prázdnin se dalo koupat.  

Ještě 1. září bylo na koupališti živo. Pak se na začátku září ochladilo, na hody ale bylo 

opět hezky. Říjen byl na začátku velmi teplý, dalo se chodit dokonce v krátkých rukávech. 

V půlce října se pak výrazně ochladilo a bylo nutné vytáhnout zimní bundy. Na konci října se 

pak počasí trochu zlepšilo.  

Listopad začal pravým dušičkovským počasím - mlhy, déšť, mrholení, sychravo, 

teploty kolem 3 °C, v noci namrzalo. 3. listopadu měl být v Olbramovicích cirkus. Celý den 

sněžilo, ale protože nemrzlo, bylo z rozpuštěného sněhu bláto. Cirkus proto zrušili, zřejmě by 

ani nemohli na blátě postavit stan. Prosinec přinesl sníh i mráz, bylo i - 15 °C. Před Vánocemi 

se ale oteplilo a sníh roztál. 

Rok 2009 celkově patřil k nejteplejším rokům v novodobé historii. Podle expertů bude 

stále častěji extrémní počasí - velká vedra, prudké deště, větrné smrště. 
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