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2. Kulturní a společenský život 
 

Společenský ples 
 V pátek 22. ledna se konal 1. společenský ples, který pořádala restaurace U Matesa. 

Plesová nabídka se tak rozšířila o dalšího organizátora. Ples se konal v sále restaurace, k tanci 

a poslechu hrála skupina Star Band. Slosovatelné vstupné v ceně 70 Kč a bohatá tombola 

(televize, digitální fotoaparát, kolo, uzená kýta a další ceny) bylo jistě lákavé. 
 

Turnaj v mariáši 
 V sobotu 23. ledna se konal šestý ročník turnaje v mariáši. Akce se uskutečnila 

v hostinci Pod Věží, o organizaci se postaral pan Zdeněk Janíček, paní hostinská Hana 

Buršíková a Úřad městyse Olbramovice. Milovníci čertových obrázků hráli jako vždy  

o putovní pohár a věcné ceny.   

 

Školní společenský ples 
 V sobotu 6. února se uskutečnil společenský ples pořádaný Úřadem městyse 

Olbramovice a Sdružením rodičů při ZŠ a MŠ Olbramovice. K tanci a poslechu hrála taneční 

skupina Hurikán. O předtančení se postarali žáci základní školy pod vedením pana učitele 

Marka Dostála. Opět byla připravena bohatá tombola (paleta krytiny Bramac, mixér, váha, 

hodiny a jiné ceny). Ples se konal v sále Agry. 

 

 
 

Masopustní průvod 
 V sobotu 13. února chodil po Olbramovicích průvod masek. Masky většinou chodí 

v doprovodu harmonikáře nebo kytaristy, ale letošní počasí tomu nepřálo. Ráno mrzlo a 

v mrazu bez rukavic se hrát nedá. Proto průvod doprovázela jen hudba z přehrávače. Sešly se 

asi dvě desítky masek (například voják, medvěd), nechyběly ani děti. 
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Dětský maškarní ples 
 Po masopustním průvodu se pak odpoledne konal dětský maškarní ples, který pořádalo 

občanské sdružení Kaňka. V sále Agry se od 14 hodin konala diskotéka, děti tancovaly a hrály 

různé hry. Vystoupila zde i místní taneční skupina Knuckle Up. Kromě zajímavého programu 

čekalo děti i občerstvení a bohatá tombola. V maskách přišli i dospělí. 

 

 
 

Masopust ve školce 
 Ve čtvrtek 18. února si masopustního veselí užily i děti  ze školky a z prvního stupně 

základní školy. Děti i paní učitelky se převlékly do masek a celé dopoledne si užívaly soutěží, 

zpěvu, tance a hlavně legrace. 

 

Přednáška o ptácích 
 Ve stejný den se v Obecním domě konala přednáška bývalého občana Olbramovic 

MVDr. Julia Klejduse na téma Ptáci Miroslavska. Pan doktor Klejdus seznámil posluchače se 

svou knihou Průvodce živou přírodou Miroslavska a se svými fotografiemi místních druhů 

ptáků. 

 

Sokolský ples 
 V sobotu 27. února se konal již 4. sportovní ples, který pořádal TJ Sokol Olbramovice. 

K tanci a poslechu hrála skupina Roman & Jarda Band. Pro účastníky byla připravena bohatá 

tombola, občerstvení a předtančení skupiny Knuckle Up ve stylu hip hop. 

 

Josefská zábava 
 Po skončení plesové sezóny měli milovníci tance další příležitost k protažení těla na 

Josefské zábavě, která se konala v sobotu 20. března. Tuto zábavu pravidleně pořádá Sdružení 

dobrovolných hasičů Olbramovice. K tanci a poslechu hrála skupina Roman & Jarda Band. 

 

Velikonoce 
 Velikonoční svátky zahájili jako vždy hrkači. Chodilo asi 30 kluků pod vedením 

Marka Svobody, Lukáše Beneše a dalších nejstarších kluků. Ráno byly zamrzlé kaluže, noční 

hrkání určitě nebylo příjemné. Ale ve dne už bylo hezky. Velikonoční pondělí připadlo letos 

na 5. dubna. Koledníků chodí stále míň a míň. Už je to tak netáhne. Občas si člověk myslí, že 

je to třeba deštěm nebo zimou, ale na chladné počasí se to svést nedá. Už tolik nechodí ani 

když je hezky. Dřív byli kluci rádi, že si mohou vykoledovat vajíčka, sladkosti a pár korun. 

Dnes mají všeho plno, tak jim to není vzácné. 
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Rybářské závody 
 V pátek 30. dubna se konala na Rašeláku brigáda. Bylo zapotřebí připravit vše na 

závody – nachystat místa k chytání, navozit stoly, lavice, udírnu a slunečníky. O víkendu se 

pak uskutečnily vlastní závody. I přes nepříznivé počasí se akce vydařila. Přišlo 52 

soutěžících a mnoho dalších návštěvníků. Vítězem se stal pan Šabata, jehož úlovky měřily 

dohromady 247 cm. Na druhém místě skončil pan Coufal, na třetím pan Veselý. Celkem se 

chytilo 64 kaprů a několik amurů a línů. 
 

    
 

 

Pálení čarodějnic 
 V sobotu 1. května připravilo občanské sdružení Kaňka pálení čarodějnic. Akce se 

uskutečnila na dvoře bývalé staré školy. Sešlo se mnoho dětí, ti nejmenší v doprovodu rodičů. 

Organizátoři pro ně připravili bohatý program – hry, soutěže, pálení čarodějnice a opékání 

buřtů. 
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Uctění památky obětí 2. světové války a oslavy Dne matek 
 V pátek 7. května se sešli naši občané u pomníku před budovou základní školy, aby 

uctili památku obětí 2. světové války. Po proslovu starosty Ing. Lubomíra Čecha, položení 

věnců k pomníku a po krátkém programu žáků se všichni přesunuli před budovu školy. Zde 

byly připraveny lavičky a židle pro zájemce o shlédnutí programu k oslavě Dne matek. Žáci 

základní školy pod vedením svých učitelů a učitelek nacvičili plno písniček, tanečků a také 

anglickou pohádku. Počasí bylo pěkné a tak se celá akce vydařila. Žáci byli za své vystoupení 

odměněni sladkostmi a rodiče odcházeli s hrdostí a dojetím, jak jsou ty jejich ratolesti 

šikovné. Součástí těchto oslav byla i výstava fotografií v Obecním domě, na kterých bylo 

vidět, jak se Olbramovice za posledních pár let změnily. 

 Oslava Dne matek pak proběhla ještě ve středu 12. května ve školce. Tentokrát měli 

připravené vystoupení ti nejmladší zpěváčci a recitátoři.  

 

 
 

Výstava vín 
 V sobotu 8. května se konal již 29. ročník výstavy vín, kterou uspořádal Vinařský 

spolek Olbramovice. Akce se konala od 13 hodin v sále restaurace U Matesa. Návštěvníci 

měli možnost ochutnat přes 300 vzorků vín místních i přespolních vinařů. K příjemnému 

posezení přispěla i cimbálová muzika Lalia. 

 

Jahoďák 
 Jahodový pohár se uskutečnil v úterý 1. června. Zúčastnilo se ho celkem 8 škol. 

V kopané se žáci z Olbramovic umístili na 2. místě, v kapitánovi se místní děvčata umístila na 

3. místě. Počasí bylo hodně chladné, ale naštěstí nepršelo, a tak akce proběhla úspěšně. 
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Den slunce 
 V sobotu 12. června proběhla akce nazvaná Den slunce aneb Indiánské léto. Akce se 

konala na hřišti, pořádalo ji občanské sdružení Kaňka. Pro děti bylo připraveno plno her a 

různých soutěží. Děti vyráběly indiánské totemy, shlédly vystoupení kynologického spolku 

z Miroslavi a mohly se zúčastnit i projížďky po Olbramovicích v koňských spřeženích. Akce 

se původně měla konat o týden dřív, ale z obavy z nepříznivého počasí byla přesunuta. 
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Pohanské vinné slavnosti 
 Ve dnech 3. a 4. července se konaly Pohanské vinné slavnosti v areálu Markových 

vinných sklepů. Akci vymyslel a zorganizoval PhDr. Jiří Marek, který slavnost zahájil 

v převleku za boha Baccha. Návštěvníci měli možnost ochutnat vína místních vinařů a různé 

druhy občerstvení. Sobota byla zaměřena na kulturu. Odpoledne hrála country skupina 

Paroháči, večer pak cimbálová muzika Kasanica. Mnozí návštěvníci si zazpívali, někteří i 

zatancovali. Neděle pak byla zaměřená na sport. Hrály se ruské kuželky, plážový volejbal a 

petanque. Přišlo ale celkově velmi málo lidí, což bylo škoda, protože akce byla dobře 

zorganizovaná. Bylo sice velké horko, ale stály zde stany a altánky, takže návštěvníci seděli 

ve stínu. Snad příští rok přijde více lidí. 

 

 
 

Turnaj starých pánů 
 V neděli 4. července se konal turnaj starých pánů. Akci pořádala Tělovýchovná 

jednota Sokol Olbramovice. Turnaje se zúčastnila mužstva z Pohořelic, Nových Hradů, 

Olbramovic a družstvo Kamioňáci. Vyhráli fotbalisti z Olbramovic. Pro všechny příznivce 

fotbalu bylo zajištěno občerstvení a večer se pak na hřišti pořádala taneční zábava se skupinou 

Premiéra. 

 

Kontinentál 
 V sobotu 24. července se konal další fotbalový turnaj Kontinentál. I tuto akci pořádala 

Tělovýchovná jednota Sokol Olbramovice. Letošní klání vyhrál Ajax Olbramovice. Na 

dalších místech se postupně umístila tato družstva: Lamač Lidměřice, Slezan Babice, Maliňák 

Želovice. Počasí ale tentokrát nevyšlo. Foukal vítr a pršelo. Odpoledne jen trochu, ale 

k večeru už hodně. 
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Posezení v Effatě 
 Před rokem slavnostně zahájil svůj provoz farní klub Effata. Pan farář Jan Fiala proto 

uspořádal v sobotu 24. července posezení, zajistil občerstvení i živou hudbu. Klub neslouží 

jen církevním akcím, je možné si jej pronajmout i na rodinné oslavy, srazy a další akce. 

 

Noční soutěž v požárním sportu 
 V sobotu 14. srpna uspořádalo Sdružení dobrovolných hasičů Olbramovice noční 

soutěž v požárním sportu. Akce se konala v noci na místním hřišti. Dařilo se zejména 

družstvu z Loděnic. Pro návštěvníky bylo zajištěno občerstvení. Počasí se bohužel nevydařilo, 

večer pršelo. 

 

Seminář o ochraně vinné révy 
 Vinařský spolek Olbramovice uspořádal v úterý 17. srpna seminář o ochraně vinné 

révy. Akce se konala v Obecním domě, byla určena pro místní vinaře a zahrádkáře. Přednášeli 

Ing. Pavel Fučík a Ing. Drahomíra Musilová. 

 

Burčákobraní 
 V sobotu 28. srpna se konal již 3. ročník burčákobraní. Akce se konala na farské 

zahradě v klubu Effata, kde kromě společenské místnosti byl k dispozici i altán na dvoře 

zahrady. Akci pořádal Vinařský spolek Olbramovice. Přišlo 116 platících návštěvníků, což 

bylo o něco méně než vloni. K poslechu hrála cimbálová muzika Lalia. 

 

 
 

Malý festival loutky 
 Na konci prázdnin se konal Malý festival loutky, šlo již o 4. ročník. V Olbramovicích 

vystoupili herci divadla Akuma z Prahy s pohádkou O větrném králi. Představení se odehrálo 

ve čtvrtek 26. srpna v Obecním domě. 

 

Olbramovický výšlap 
 Občanské sdružení Kaňka připravilo pro děti i jejich rodiče výšlap v okolí 

Olbramovic. Akce proběhla v sobotu 4. září. Zájemci se sešli ve 14:30 na Duhovém hřišti. 

Pak se vydali na exkurzi, při které se u místních chovatelů dozvěděli plno zajímavostí o chovu 

koní, ovcí a včel. Pro děti bylo připraveno opékání buřtů a pro dospělé ochutnávka vína. Akce 

končila v areálu Markových vinných sklepů. 
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Václavské hody 
 Ve dnech 2. a 3. října se konaly tradiční Václavské krojované hody. Zavádělo 27 párů. 

První den se jako stárci představili Michal Štefanik a Markéta Kavalcová, druhý den pak 

funkci mládků převzali Daniel Mazur a Tereza Janderková. Na oběd se zavádějící sešli na 

farské zahradě v klubu Effata, pak zatancovali u kostela. Zavádění na place bylo přesně podle 

rozpisu, což přihlížející potěšilo. V předchozích letech se na příchod zavádějících čekalo i půl 

hodiny. Tanečníci měli nacvičené různé choreografie, což byla moc hezká novinka. Zasloužil 

se o to Milan Brázda. Hrála dechová kapela Dubňanka. Bylo chladné počasí, foukal vítr, ale 

naštěstí nepršelo. 
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Dýňobraní a lampiónový průvod 
 Občanské sdružení Kaňka pořádalo ve čtvrtek 28. října dýňobraní. Akce proběhla 

v Obecním domě. Děti si měly možnost pod dohledem dospělých vyřezat ozdobné dýně. 

Osvětlené si je pak mohly prohlédnout při lampiónovém průvodu, který se konal v sobotu 30. 

října. 

 

Den otevřených dveří 
 V neděli 28. listopadu se na základní škole konal Den otevřených dveří. Akce byla 

určena pro všechny občany, kteří chtějí vidět, co je na naší škole nového, zejména pro rodiče 

budoucích prvňáčků, kteří zvažují, do které školy dítě přihlásit. Ve všech třídách byli 

pedagogové nebo proškolení žáci, kteří seznámili příchozí s vybavením školy, s učebními 

pomůckami, s dokumentací o uspořádaných akcích, o způsobu výuky a dalších zajímavostech. 

V tělocvičně si zájemci mohli zacvičit, v dílnách si mohli vyrobit vánoční přání, svícny nebo 

různé ozdoby. Pro nejmenší byl připraven i dětský koutek ve školní družině. V 16 hodin pak 

všichni před školou rozsvítili vánoční strom, u kterého pak zpěváčci ze školky i ze školy 

zazpívali koledy. Děti nakonec vypustily balonky, na kterých měly napsaná svá vánoční přání. 

 

 
 

Mikuláš 
 V pátek 3. prosince bylo ve škole rušněji než jindy. Po jednotlivých třídách chodil 

Mikuláš v doprovodu andělů a čertů. Zlobivé žáky odnesli čerti v pytli. Bohužel je po chvíli 

vrátili, protože ani peklo o ně nestálo. Všichni pak dostali balíček sladkostí.  Druhý balíček 

pak dostali ti menší doma v neděli 5. prosince, kdy chodily skupinky Mikulášů a čertů po 

obci. 
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Zpívání v kostele 
 Žáci základní školy si pro veřejnost připravili pásmo koled a básniček. Vánoční 

zpívání se uskutečnilo v místním kostele ve čtvrtek 16. prosince ve večerních hodinách. 

Vystoupení se všem moc líbilo, krásně osvětlený kostel vytvořil nádhernou sváteční 

atmosféru. 
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Turnaj ve stolním tenise 
 V pondělí 27. prosince se v restauraci U Matesa konal turnaj ve stolním tenise. 

Milovníci tohoto sportu mohli celý rok trénovat v prostorách bývalé staré školy u kostela. 

V jedné z místností měli k dispozici dva pingpongové stoly. 

 

Svěcení vína 
 Zatímco odpoledne byl turnaj v ping-pongu, večer se uskutečnila další akce – svěcení 

vína. Své vzorky přinesli vinaři z Olbramovic i blízkého okolí. V šest hodin posvětil pan farář 

Fiala víno v kostele svatého Jakuba, pak se zájemci přesunuli na farskou zahradu do klubu 

Effata, kde se kromě vína věnovali i zpěvu.  

 

3. Volby 
 

Volby do Poslanecké sněmovny 
 Ve dnech 28. a 29. května se konaly volby do Poslanecké sněmovny. Při těchto 

volbách Olbramovice získaly publicitu, o kterou určitě nikdo nestál. Stalo se totiž, že volební 

komise v Olbramovicích špatně spočítala preferenční hlasy. Členové komise si svou chybu 

sami uvědomili a napravili, ale způsobili tak zpoždění vyhlášení celostátních výsledků. 

 

Volby do zastupitelstva 
 Druhé letošní volby se konaly ve dnech 15. a 16. října. Šlo o komunální volby, které 

rozhodly o tom, kdo bude v následujícím období organizovat život v Olbramovicích.  

Do voleb šlo 5 stran: Strana přátel dobrovolných hasičů, Spolek Kaňka Olbramovice, Česká 

strana sociálně demokratická, Sdružení nezávislých kandidátů, Nezávislí – Pro Olbramovice. 

Nejvíce mandátů dostali Nezávislí – Pro Olbramovice (3 mandáty), nejméně Spolek Kaňka 

Olbramovice (0 mandátů), ostatní strany získaly stejně (2 mandáty). Do zastupitelstva 

městyse byli zvoleni tito naši občané: Roman Hybler (307 hlasů). Ing. Jaroslav Kavalec (290 

hlasů), Pavel Doubek (245 hlasů), Mgr. Ladislav Ruibar (223 hlasů), Mgr. Olga Čiháčková 

(183 hlasů), Petr Dejdar (175 hlasů), Josef Tesař (163 hlasů), Ing. Vladimír Rozmahel (152 

hlasů), Petr Schreier (122 hlasů). Do funkce starosty byl zvolen Roman Hybler, do funkce 

místostarosty Pavel Doubek. Voleb se zúčastnilo 468 osob, což je 54,93 % z celkového počtu 

voličů. 

 

Starosta roku 2010 
 Dosavadní starosta městyse Ing. Lubomír Čech do voleb již nešel s ohledem na svůj 

věk. O rozvoj městyse se zasloužil velkou měrou. Za jeho působení ve funkci starosty došlo 

k vybudování silničního obchvatu obce, k výstavbě domu s 22 byty pro seniory, byla 

provedena rekonstrukce ZŠ i MŠ, vybudovalo se nové dětské hřiště, provedly se rekonstrukce 

komunikací. Starosta dokázal zorganizovat plno akcí, zajistit pro ně dotace a přitom udržet  

na účtě městyse dostatek rezerv pro další rozvoj. Za jeho zásluhy, schopnosti, úsilí, ochotu a 

slušné jednání jej přihlásila paní Dana Šidlová do soutěže Starosta roku 2010. Do této soutěže 

bylo přihlášeno 212 starostů. Soutěž nakonec vyhrál pan Josef Zámečník z obce Písečná 

v Pardubickém kraji, který byl ve vedení své obce téměř 40 let. Starosta našeho městyse,  

Ing. Lubomír Čech, tedy nevyhrál, ale to nijak nesnižuje jeho zásluhy. To, co pomohl 

vybudovat, budou mít místní občané stále na očích. A mimo jiné také pod jeho vedením 

povýšila obec do stavu městyse. 
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4. Budování a změny v obci 
 

Výstavba rodinných domů 
 Největší stavební akcí, která se v roce 2010 započala, byla výstavba infrastruktury  

pro následnou výstavbu rodinných domů. Jde o lokalitu za mateřskou školkou. Bude zde 

vystavěno celkem 19 rodinných domů. Výběrové řízení na zhotovitele stavby vyhrála firma 

Miloš Ryšavý, Vémyslice.  Cena stavby bude zhruba 9,5 milionů Kč. V dubnu proběhla 

všechna stavební řízení. Vlastní práce byly zahájeny na podzim. V letošním roce se 

vybudovala splašková kanalizace, plynovod a vodovod v celkové ceně 3,5 milionů Kč. 

Ostatní práce (výstavba vozovky, chodníků, veřejného osvětlení, rozvodů..) se budou dělat 

příští rok. 

 

Oprava radnice 
 Radnice dostala v červenci novou střechu. Bylo zapotřebí vyměnit dosavadní krytinu 

za pálenou bobrovku. Přitom se vyměnily i části krovu. Náklady činily zhruba 800 000 Kč, 

stavbu provedla firma Roman Daňhel, Olbramovice. 
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Rekonstrukce spojovací chodby v mateřské školce 
 Akce byla zahájena 3. července, proto byla školka o prázdninách zavřená. Chodba  

ve školce již byla nevyhovující z hlediska tepelných ztrát a začalo do ní i zatékat. 

Rekonstrukci provedla firma OSP Moravský Krumlov. Současně proběhla i výměna oken ve 

školce i ve školní jídelně. Rekonstrukce chodby a výměna oken přišla zhruba na 1,5 milionů 

Kč. 

 

Splašková kanalizace 
 Další stavební akcí bylo položení splaškové kanalizace v uličce ke Kalvárce a v uličce 

vedle paní Králové. 

 

Vandalové 
 Na jedné straně se mnozí občané i organizace snaží zlepšit a upravit své okolí, na 

druhé staně jsou i takoví, kteří jsou spokojeni, když mohou něco zničit. Z pátku na sobotu 6. 

listopadu se někteří jedinci bavili tím, že rozbíjeli, co se dalo. Byly vyrvané dopravní značky, 

Vaculíkovi měli na autě postavenou popelnici a i na jiných místech byl nepořádek. Informace 

o rozbitých dopravních značkách se objevila i v regionálním zpravodajství na ČT1. O dalším 

víkendu pak vandalové řádili na dětském hřišti. 

 

IDOS 
 Od 1. července byl náš region zapojen do integrovaného dopravního systému celého 

Jihomoravského kraje. Autobusů teď jezdí daleko víc, je mnohem snazší se dostat třeba do 

Brna. Dřív si člověk často při návratu domů musel zajistit odvoz z Branišovic, teď dojede až 

domů. Při cestě do Brna pak jízdenka platí i pro cestování městskou dopravou. Systém má i 

pár stinných stránek, například některé autobusy na zastávce u restaurace stojí skoro 10 minut. 

A některé jezdí přes Loděnice a Cvrčovice do Pohořelic, kde se přesedá. Je to zdlouhavější 

než přes Branišovice. 

 

Provozovny 
 V červenci bylo otevřeno nové kadeřnictví v prostorách Domu služeb 

v Olbramovicích. Kadeřnice Ivana Rozmahelová tak nahradila paní Hanu Sedmerovou, jejíž 

kadeřnictví tu už delší domu nefungovalo. Také obchod s bytovým textilem, který měli na 

náměstí v rodinném domě manželé Trčkovi, už nefunguje. Trčkovi se odstěhovali. 

 

5. Prezentace Olbramovic 
 

Tisk a internet 
 Olbramovický zpravodaj pravidelně informoval o většině akcí. Další články byly 

občas i v jiných regionálních novinách (například Zrcadlo, Znojemsko, Znojemský týden, 

Znojemský deník). S rozvojem internetu je také stále více organizací, které se prezentují na 

svých webových stránkách. 
 

Vysílání Českého rozhlasu 
 Český rozhlas Brno připravil pořad Moravská rodina 2010. V tomto pořadu 

seznamoval posluchače s různými obcemi Jihomoravského a Zlínského kraje. V pátek 16. 

dubna měli posluchači možnost seznámit se s Olbramovicemi. V pořadu zazněly informace  

o našem městysi, rozhovory s představiteli Olbramovic, recepty kuchařek a zazněly i písně. 

Zazpíval kostelní sbor a žáci základní školy. Písničky naštěstí nebyly přenášeny živě (to by 

zpěváci měli velkou trému), ale pracovníci rozhlasu je přijeli dopředu nahrát. 
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Úspěchy národní házené 
 Největších sportovních úspěchů dosahují pravidelně hráčky národní házené. Mladší 

žákyně v letošním roce vyhrály Jihomoravský oblastní přebor a probojovaly se až na 

Mistrovství České republiky, kde obsadily 4. místo. Mistrovství se konalo v Tymákově u 

Plzně ve dnech 17. až 20. června. 

Také starší žákyně vyhrály Jihomoravský oblastní přebor a tím se probojovaly na 

Mistrovství České republiky, kde obsadily 5. místo. Toto mistrovství se konalo ve dnech 11. 

až 13. června ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 

Ženy se v Jihomoravském oblastním přeboru umístily na 2. místě. 

Nejlepší střelkyně z řad mladších žákyň: Chrástová Martina, Hyblerová Veronika, Svobodová 

Věra. Nejlepší střelkyně z řad starších žákyň: Buriánková Kristýna, Mikušová Michaela, 

Čechová Nikola. Nejlepší střelkyně z řad žen: Mičková Jana, Martináková Jana, Mičková 

Martina. 

 

Úspěchy tanečníků 
 Místní taneční skupina Knuckle Up již pár sezon předváděla své taneční umění na 

společenských akcích. Letos se dočkali velkého úspěchu i v krajském kole taneční soutěže 

EMCO Taneční skupina roku 2010, která se konala 11. dubna ve Zlíně. V kategorii HIP – 

HOP obsadili 1. místo a postoupili na mistrovství republiky. Kluci pravidelně trénovali 

v budově bývalé staré školy, kde si na stěny umístili zrcadla, aby lépe viděli, co jim jde a co 

ne. Aby si zajistili dostatek nových tanečníků, proběhl nábor juniorů. Základy stylů street 

dance se mohli zájemci naučit pod vedením Petra Brhela i na letním tanečním soustředění. 

 

Vémyslická Lyra 
 Žáci základní školy pravidelně jezdí na pěveckou soutěž Vémyslická Lyra. Letos se 

tato soutěž konala v úterý 19. října. Naši školu reprezentovali tito zpěváci: Vendula Košíková, 

Josef Prášek, Věra Svobodová, Veronika Hanusová a Veronika Hellarová. Nejlépe dopadla 

Vendula Košíková, která ve své kategorii (1. – 3. třída) obsadila 3. místo. Tímto skvělým 

umístěním získala možnost vystoupit na koncertech pro veřejnost ve Vémyslicích a 

v Moravském Krumlově za doprovodu kapely Dreams. Soutěž se malým zpěvákům moc 

líbila, největší radost měli z toho, že členkou poroty byla i Monika Bagárová, finalistka 

soutěže Česko Slovenská superstar. Monika po soutěži zazpívala své nejnovější písně a 

vyfotila se s dětmi na památku. 
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Festival žákovských projektů 
 Žák 9. ročníku, Marek Svoboda, se zúčastnil Festivalu žákovských a studentských 

multimediálních projektů. Festival se konal v Ostavě a mohli se do něj přihlásit žáci z celé 

ČR. Marek si připravil videoprezentaci o tepelném záření. Tato práce byla v příslušné 

kategorii zařazena mezi vítězné projekty. Proto byl Marek pozván 21. dubna do Ostravy  

na slavnostní vyhlášení výsledků. Převezl si motivaci do dalšího studia a plno zážitků a cen.  

 

6. Obyvatelstvo 
 K 1. lednu 2010 bylo k trvalému pobytu v Olbramovicích hlášeno 1055 obyvatel (+ 4 

cizinci). 

  

Narozené děti 
Votoupalová Vanda 

Jaroš Lukáš 

Řezníčková Terezie 

Matoušová Zuzana 

Karas Josef 

Doubek Adam 

Bláhová Adéla 

Cihla Alex 

Kasal Jakub 

Hyblerová Aneta 

Veselá Laura 

Lišťák Marek Milan 

 

Nejstarší občan Olbramovic 
Nejstarším občanem Olbramovice je pan František Cvan, který se dožil 97 let. 

 

Zemřelí 
Hyblerová Stanislava, ve věku 71 let 

Světlík František, ve věku nedožitých 49 let 

Zábranský Josef, ve věku 82 let 

Minarčík Jaromír, ve věku nedožitých 66 let 

Kellner Andělín, ve věku nedožitých 79 let 

Prajzler Vladimír, ve věku 77 let 

Kocourková Anežka, ve věku nedožitých 78 let 

Kocourek Zdeněk, ve věku nedožitých 79 let 

Žitná Antonie, ve věku 86 let 

Veselý Rostislav, ve věku 58 let 

Jiří Král, bývalý občan Olbramovic, ve věku nedožitých 50 let 

 

7. Počasí 
 Zima dala o sobě letos pořádně vědět. Koncem ledna bylo v noci až - 20 °C. I přes den 

mrzlo a pořád se držel sníh. Odházený sníh z chodníků tvořil závěje až 1 m vysoké. V únoru 

přes noc klesala teplota ještě pod nulu, ale přes den už nemrzlo. Sníh začal tát, ale jen 

postupně. Závěje u silnic se stále držely. Na začátku března přes noc mrzlo, až - 5 °C. 

V dřívějších letech v Agře sázeli na MDŽ brambory. Tak to by letos opravdu nešlo. Teprve 

v druhé polovině března se konečně oteplilo.  
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Duben byl příjemný, na konci měsíce se dalo chodit v krátkých rukávech. Zato 

v květnu bylo chladno a často pršelo. Chladné počasí vydrželo i na začátku června. Když se 

hrál na Den dětí Jahodový turnaj, byla taková zima, že se snesla i zimní bunda. Zato o týden 

později už bylo nádherně. V polovině června byly i tropické teploty kolem 30 °C, ale pak se 

opět ochladilo a 21. června, kdy je první letní den, bylo celý den chladno. Většinou se 

dubnové počasí považuje za aprílové, tentokrát nám velice proměnlivé počasí přinesl červen.  

Červenec už byl jak se patří. Ve dne teploty kolem 30 °C, v noci kolem 20 °C. Kromě 

veder bylo i sucho. Teprve v polovině července přišly bouřky. Teploty zůstaly vysoké, ale 

aspoň napršelo. V srpnu se sklízí úroda, počasí ovlivňuje, jak jsou pěstitelé spokojeni. Ti 

letošní asi byli rozpačití. Zejména vinaři byli zklamaní, na mnohých vinicích byly hrozny 

úplně zaschlé, nejen od sucha, ale i od plísní. Nemělo cenu je sklízet. Také medu bylo letos 

hrozně málo. Na začátku září se značně ochladilo, teploty byly přes den kolem 15 °C. Mnozí 

si doma přitopili. Kolem 10. září se oteplilo, teploty stouply nad 20 °C, opět se dalo chodit 

v krátkém rukávu. Teprve na konci měsíce se výrazně ochladilo, přišel déšť a teploty kolem 

12 °C.  

V půlce října bylo ráno kolem nuly. Voskovky  a další květiny byly přešlé mrazem. 

Zato začátek listopadu byl příjemný. Bylo teplo, slunečno, ve dne až ke 20 °C. Vůbec to 

nebylo dušičkovské počasí. Podle pranostiky přijíždí Martin na bílém koni. Letos ale bylo 

teplo a blátivo. Teprve na konci listopadu přituhlo. Ochladilo se, bylo sychravo. Přes den 

kolem nuly, večer - 7 °C. První sníh napadl 27. listopadu. Začátek prosince byl studený, tak 

jak má být. V noci mrzlo, až - 12 °C, ve dne až - 5 °C, sněhu napadlo skoro 20 cm. Před 

Vánocemi se ale oteplilo, na Štědrý den bylo bláto. Kdo se vydal na procházku nebo třeba se 

svíčkou na hřbitov, přišel zablácený. 

 

 


