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2. Kulturní a společenský život 
 

Lyžařský zájezd 
 V sobotu 21. ledna uspořádal Úřad městyse Olbramovice jednodenní lyžařský zájezd 

do rakouského lyžařského střediska Stuhleck. Cena za celodenní permanentku činila 34 eur, 

cena za dopravu 400 Kč. Zájemci o lyžování vyrazili již o půl páté z autobusové zastávky od 

hostince U Matesa. 
 

Společenský ples 
 V pátek 27. ledna se konal společenský ples, který organizovalo Sdružení rodičů při 

ZŠ Olbramovice a Úřad městyse Olbramovice. Ples se konal v sále restaurace U Matesa.  

K tanci a poslechu hrála skupina Stone. O slavnostní předtančení se postarali žáci základní 

školy. Deváťáci již od podzimu nacvičovali polonézu pod vedením paní učitelky Ivany 

Suchánkové. O choreografii se postarala Veronika Hellarová. Polonéza byla nádherná, všem 

to moc slušelo. Dále vystoupila i taneční skupina mladších žáků Game body company. Toto 

taneční seskupení trénuje Jakub Brhel. Byla připravena bohatá tombola, která zahrnovala 290 

výher - darů od sponzorů. Vstupné bylo 100 Kč. 

 

 
 

Turnaj v mariáši 
 Hostinec Pod Věží uspořádal v sobotu 4. února tradiční turnaj v mariáši. Startovné 

bylo 100 Kč, v ceně byl i hovězí guláš. 
 

Masopust 
 V sobotu 18. února oživil ulice Olbramovic masopustní průvod. Masky jako vždy 

přitahovaly pozornost dětí, ale potěšily i dospělé. 
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Sportovní ples 
 V pátek 24. února se konal již 6. sportovní ples pořádaný v sále hostince  U Matesa. 

Ples zorganizoval TJ Sokol Olbramovice. Hrála skupina Roman & Jarda band a vystoupila 

také taneční skupina Game body company, která tancuje street dance. Vstupné činilo 100 Kč. 

Na plese bylo málo lidí. Nepřilákala je ani bohatá tombola. 
 

Maškarní karneval 
 V sobotu 10. března se za hojné účasti konal dětský maškarní karneval. Děti si 

zatancovaly, zahrály si připravené hry a hlavně se pobavily. A to i se svými rodiči a prarodiči. 

K tanci hrál DJ Heart. Akci zorganizovalo občanské sdružení Kaňka, taneční sál zapůjčila 

paní Hartmanová. Vstupné bylo dobrovolné. 
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Josefská zábava 
 V sobotu 17. března uspořádal Dobrovolný svaz hasičů Olbramovice Josefskou 

zábavu. Zábava se konala v restauraci U Matesa. Hrála skupina Roman & Jarda band. Tito 

hudebníci tu hráli už mnohokrát. Jsou dobří, ale přišlo málo lidí. 
 

Draví ptáci 
 V pátek 23. března měli žáci základní školy možnost seznámit se blíž s dravými ptáky. 

Na hřiště u školy přijela skupina cvičitelů dravých ptáků Seiferos. Žáci se od nich dozvěděli 

mnoho informací o životě dravců, viděli je zblízka a některých se mohli i dotknout. 
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Den Země 
 Ve středu 4. dubna proběhl na základní škole Den Země. Žáci měli místo normální 

výuky připravené programy na téma ekologie. Odpoledne se pak všichni zapojili do úklidu 

okolí školy. 

 

 
 

Vítání jara 
 Ve středu 4. dubna (před velikonočními prázdninami) bylo připraveno pásmo Vítání 

jara. Žáci z prvního stupně zatančili, zazpívali a zarecitovali u skořápkovníku, což byl 

stromek ozdobený malovanými kraslicemi. Navodili tak atmosféru nadcházejícího 

velikonočního období. 
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Velikonoce 
 Ve čtvrtek 5. dubna vyrazili na své pravidelné obchůzky hrkači. Vedli je deváťáci 

Hynek Knoflíček, Honza Kudelás, Tonda Haken a Láďa Svoboda. Celkem chodilo přes 

dvacet kluků. V neděli před Velikonočním pondělím chumelilo, ale sníh brzy roztál. 

V pondělí ráno pak bylo pod nulou (- 2 °C). Klukům se asi nechtělo moc vylézt z domu a 

obcházet děvčata, i když přes den už bylo docela hezky. Pravoslavná církev pak oslavila 

Velikonoce 15. dubna. 
 

 
 

Posezení důchodců 
 Ve čtvrtek 12. dubna od 16 hodin proběhlo v Obecním domě posezení zájemců z řad 

občanů důchodového věku. Akci připravil Sbor pro občanské záležitosti Olbramovice, Úřad 

městyse Olbramovice a Členský výbor SD Olbramovice. Akce byla pro starší občany určitě 

přínosem. Mladí lidé si dokáží najít zábavu vždy, ale starší lidé, zejména ti osamocení, už 

tolik příležitosti nemají. 
 

Zájezd do Brna 
 Občanské sdružení Kaňka uspořádalo v sobotu 21. dubna výlet pro děti i dospělé do 

Brna. Navštívili technické muzeum a zoologickou zahradu. Dospělí platili 200 Kč (v ceně 

byly vstupenky a autobus), děti jely zadarmo, ale každé dítě muselo být pod dohledem 

nějakého dospělého. Už od rána stál u zastávky autobus a čekal na rodiče s dětmi, kteří 

přicházeli s baťůžkama. Odjezd byl v 9 hodin. 
 

Zájezd do Vídně 
 V pondělí 30. dubna uspořádala Mgr. Ivana Suchánková pro žáky základní školy 

zájezd do Vídně. Jeli především starší žáci. Seznámili se s kulturními památkami, navštívili 

mnohá muzea i zábavní park. 
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Výstava vín 
 Vinařský spolek Olbramovice uspořádal v sobotu 5. května již 31. ročník výstavy vín. 

Akce se konala v Obecním domě, k příjemné náladě hrála cimbálová mmuzika Ponava. 

Zájemci mohli ochutnat přes 300 vzorků. Degustační komise pod vedením Jiřího Hyblera 

vyhodnotila jako nejlepší olbramovické vinaře Pavla Matouše, Jana Zieglera a Petra Cvana. 

 

 
 

Oslava Dne matek a Dne osvobození 
 Generálka na vystoupení ke Dni matek proběhla v pondělí 7. května. Pro veřejnost pak 

bylo vystoupení spojené s oslavou Dne osvobození v úterý 8. května. Po hymně, uložení 

věnců a proslovu starosty Romana Hyblera se veřejnost odebrala do tělocvičny. Žáci 

předvedli všem přítomným to, co dlouhou dobu pilně nacvičovali – tanečky, scénky, 

básničky, písničky i vystoupení mažoretek. 
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Zájezd na květinovou výstavu 
 V úterý 8. května uspořádal Úřad městyse Olbramovice zájezd na prodejní výstavu 

Floria do Věžek u Kroměříže. Odjezd byl v 8 hodin z autobusových zastávek, cena za jízdné 

byla 150 Kč. 
 

Rybářské závody 
 V sobotu 12. května proběhly rybářské závody na místní nádrži Rašelák. Rybáři i 

diváci se na akci těšili, ale nepřálo jim počasí. Kolem 11. hodiny přišel prudký déšť. Někteří 

ani nepočkali na vyhlášení výsledků a odešli. 
 

 
 

Sbírka ošacení 
 Ve dnech 14. až 16. května prověhla humanitární sbírka použitého ošacení. Věci, které 

občané donesli v pytlích k Obecnímu domu, byly předány občanskému sdružení Diakonie 

Broumov, které je pak rozděluje mezi potřebné. 
 

Cirkus Rodolfo 
 Ve dnech 29. a 30. května měli místní občané možnost navštívit cirkusové  

představení, kdy v devadesátiminutovém programu vystoupili cirkusoví umělci, klauni a 

dezertéři. Cirkusové šapitó stálo vedle pískového hřiště za mateřskou školou.  
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Jahodový turnaj 
 V pátek 1. června oslavily všechny děti Den dětí. Základní škola při této příležitosti 

uspořádala tradiční Jahodový turnaj pro žáky 1. stupně a Hry bez hranic pro žáky 2. stupně. 

Počasí dětem přálo, a tak se mohly odehrát turnaje ve fotbalu, vybíjené, ve volejbalu a další 

mezitřídní soutěže plné zábavy. Jahodového poháru se zúčastnilo 7 škol. Fotbalový turnaj 

vyhrálo družstvo z Miroslavi, kapitána vyhrála děvčata z Olbramovic. 

 

 
 

Fotbalový turnaj 
 V sobotu 9. června se odehrál fotbalový turnaj za účasti družstev: Bruselský dream 

team, Bolkova jedenáctka, Starší pání Sokol Olbramovice. Turnaj proběhlo za nepříznivého 

počasí. Vyhráli domácí. 
 

Vystoupení Yamahy 
 Ve čtvrtek 14. června proběhlo závěrečné vystoupení žáků hudební školy Yamaha. 

Tato škola fungovala v Olbramovicích hodně let, ale letos svou činnost pro malý počet žáků 

ukončila. Školu vedla paní učitelka Olga Čiháčková a v době, kdy byla na mateřské dovolené, 

vyučovala hru na hudební nástroje paní učitelka Lenka Bognerová. Při příležitosti ukončení 

školy se žáci rozloučili hudebními ukázkami, které nacvičili. Vystoupil i pěvecký sbor. 

Dopoledne byla v tělocvičně generálka pro školu, odpoledne v 17 hodin bylo vystoupení pro 

rodiče. 
 

Dětský den 
 Jako každým rokem, tak i letos, pořádalo občanské sdružení Kaňka na místním 

fotbalovém hřišti dětský den. Tentokrát děti mohly vyzkoušet několik povolání dospělých, 

jako například chemik, číšník, zedník atd. Akce se konala v sobotu 23. června, začátek byl od 

14 hodin. Kromě zábavy bylo připraveno bohaté občerstvení. 
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Turnaj starých pánů 
 Turnaj starých pánů proběhl v pátek 6. července. Byl zrovna státní svátek - Den 

upálení Jana Husa. Turnaje se zúčastnila tato družstva: TJ Sokol Olbramovice, Nové Hrady, 

Gladiators Drnholec. Vyhrálo mužstvo domácích starých pánů. Vzhledem k tomu, že teplota 

byla přes 30 °C, musel být turnaj pro fotbalisty opravdu náročný a únavný. O občerstvení bylo 

postaráno, kromě nezbytných tekutin byla připravena i zauzená cigára. 

 

 
 

Zájezd na Ukrajinu 
 Od neděle 8. července do soboty 14. července odjeli někteří naši občané na Ukrajinu, 

do rodiště volyňských Čechů. Zájezd uspořádal Úřad městyse Olbramovice ve spolupráci 

s cestovní kanceláří Pancest ze Žatce. Zájezd stál 6 000 Kč. Účastníci zájezdu navštívili 

Rovno, Český Malín, Sklíň, Vilhelmovku a prohlédli si místa, kde jejich předci žili. 
 

Kontinentál 
 V sobotu 4. srpna se odehrál již 36. ročník fotbalového turnaje Kontinentál za účasti 

tradičních mužstev Ajax Olbramovice, Lamač Lidměřice, Slezan Babice a Maliňák Želovice. 

Turnaj byl zahájen ve 13 hodin, vstupné činilo 20 Kč. Občerstvení bylo zajištěno. Večer pak 

na hřišti byla zábava, hrála skupina Kristovy Léta. Tento turnaj vyhrálo mužstvo Ajax 

Olbramovice. 
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Rocková noc 
 V sobotu 18. srpna proběhla již 6. ročník festivalu Rocková noc. Na tomto hudebním 

festivalu vystoupily kapely Salamandra, Eagleheart, Rimortis, Porta Inferi, Kristovy Léta. 

Rocková noc proběhla za krásného počasí v letním areálu hostince U Matesa, vstupné bylo 

150 Kč.  
 

Malý festival loutky 
 V týdnu od 31. srpna do 2. září proběhl loutkový festival pro děti v různých obcích 

regionu. Šlo již o 6. ročník. V Olbramovicích se odehrálo představení Princezna na hrášku, 

pohádku nacvičil soubor Dřevěné divadlo. Představení se odehrálo v sobotu 1. září v Obecním 

domě od 15 hodin. 
 

Noční soutěž v požárním sportu 
 Sdružení dobrovolných hasičů Olbramovice uspořádalo v sobotu 1. září na hřišti TJ 

Sokol Olbramovice noční soutěž v požárním sportu požárních družstev mužů i žen. Soutěž 

vyhráli hasiči z Vedrovic, kteří pravidelně trénují. 
 

Burčákobraní 
 V sobotu 8. září měli místní i přespolní zájemci možnost pochutnat si na burčáku a 

poslechnout si cimbálovou kapelu Lalia. Akce proběhla v Obecním domě od 14 hodin. 
 

Nábor hasičů 
 Aby měli místní hasiči své pokračovatele, uskutečnil se v úterý 11. září nábor chlapců 

i děvčat do sdružení dobrovolných hasičů. Nábor proběhl v hasičské zbrojnici, kde byly děti 

seznámeny s činností hasičů. 
 

Nábor mladých fotbalistů 
 Také sportovci se starali, aby měli širokou základnu. Ve středu 19. září proběhl nábor 

malých fotbalistů, a to chlapců i děvčat od 6 let. Nábor proběhl na hřišti v 17 hodin. 
 

Hody 
 Ve dnech 22. a 23. září proběhly tradiční Václavské krojované hody. V sobotu 

poprchávalo, zaváděči na place trochu zmokli. Stárkem byl Mirek Munduch, stárkovou 

Veronika Štefaniková. K tanci i poslechu hrála Dubňanka. V neděli už nepršelo, diváků bylo 

mnohem víc. Mohli v pohodlí sedět u placu, byly zde přichystány lavičky a stoly. 
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Výlov Rašeláku. 
 V sobotu 20. října od 8. hodin proběhl výlov Rašeláku. Občerstvení pro rybáře i 

diváky bylo zajištěno. Navíc si zájemci mohli odkoupit nalovené ryby. Upouštění Rašeláku 

probíhalo již týden před výlovem. Po odchytu ryb a úplném vypuštění zůstal Rašelák bez 

vody, aby mohl být vybagrován a vyčištěn. 
 

Lampionový průvod 
 V neděli 28. října prošel Olbramovicemi lampionový průvod. Sraz byl v 17 hodin  

u Domu služeb. Pak se děti s rozsvícenými lampiony vydaly na sváteční procházku. Obešly 

celou obec a skončily u Obecního domu. Tam na ně čekalo občerstvení a překvapení 

v podobě promítání pohádek o Krakonošovi. 
 

Mikulášská nadílka 
 V sobotu 1. prosince proběhla akce, kterou nachystalo občanské sdružení Kaňka. 

Nejdříve děti na rybníčku u Vážanů chytaly pstruhy a poté obdržely mikulášskou nadílku. 

Další nadílka od Mikuláše následovala ve středu 5. prosince ve škole, ve školce a večer i 

doma. 

 

 
 

Svěcení vína 
 Ve čtvrtek 27. prosince v 18 hodin proběhlo v kostele sv. Jakuba svěcení vína. Akci 

připravil Vinařský spolek Olbramovice ve spolupráci s panem farářem Fialou. 
 

 

3. Volby 
 Ve dnech 12. a 13. října se konaly volby do zastupitelstva kraje. V Olbramovicích 

přišlo k volbám 275 občanů, což bylo 32 % oprávněných voličů. Bylo 272 platných hlasů. 

Zvítězila ČSSD – 103 hlasů (37,8  %), dále následovala KSČM – 75 hlasů ( 27,6 % ),  

KDU-ČSL – 22 hlasů (8,1 % ), ODS – 17 hlasů (6,3  %) a Moravané – 10 hlasů (3,6 %). 
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4. Budování a změny v obci 
 

 Veřejně prospěšné práce, které v minulých letech umožňoval pracovní úřad, už nebylo 

možné provozovat. Proto se zastupitelstvo rozhodlo vytvořit 5 pracovních míst, které hradil 

Úřad městy Olbramovice ze svého rozpočtu. Tito lidé se starali o úpravu veřejných ploch a 

prostranství včetně hřbitova. Svou prací přispěl i pan Antonín Cihla, který před pohřbem své 

maminky opravil fasádu u hřbitovní brány. 

 

 
 

Opravy radnice 
 Po různých venkovních opravách radnice, které proběhly v minulých letech, došlo 

v letošním roce ke zvelebení vnitřních prostor. Byla provedena generální oprava 

elektroinstalace a počítačových rozvodů, kanceláře, chodby a schodiště dostaly nové omítky. 

V zadním traktu radnice byly sníženy stropy a položeny podlahové krytiny. 
 

Nové atrakce v mateřské školce 
 S úpravami se pamatovalo i na malé děti. Byly obnoveny atrakce v mateřské školce, ty 

staré již nevyhovovaly z důvodu bezpečnosti. Cena vybraných atrakcí činila 512 000 Kč, 

70 % z této částky pokryly dotace z ministerstva pro místní rozvoj. Přitom došlo i k úpravě 

terénu a výsadbě zeleně. 
 

Rekultivace skládky a odbahnění Rašeláku 
 Na tento projekt získal úřad městyse dotace z evropských fondů a fondů životního 

prostředí. Příprava na rekultivaci skládky zabrala celý rok. Proběhlo výběrové řízení na 

dodavatele stavebních prací a nejnižší nabídku vypracovala firma Kavyl s.r.o z Mohelna. 

Odbahňování Rašeláku bylo naplánováno až po jeho podzimním výlovu a úplném vypuštění. 

Bahno ze dna Rašeláku bylo určeno jako zavážka na skládku na Leskouně. 
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Úprava vodní nádrže v Lidměřicích 
 Kromě Rašeláku byla v centru pozornosti i další vodní plocha a to vodní nádrž u 

potoka v Lidměřicích. Opravu hrází a břehů provedli zaměstnanci úřadu městyse, materiál 

bezplatně dodala firma Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá. 
 

Kácení topolů na hřišti 
 Okolo hřiště byly vykáceny staré topoly, které byly ve špatném stavu a mohly ohrozit 

bezpečnost kolemjdoucích. 
 

Výměna oken v kapli sv. Cyrila a Metoděje 
 Pravoslavná církevní obec v Olbramovicích vyhlásila sbírku na výměnu oken v kapli 

sv. Cyrila a Metoděje. Do sbírky přispěli: Úřad městyse Olbramovice, Ministerstvo kultury 

ČR, firma Českomoravský štěrk a.s a jednotliví občané. Výměnu oken provedla firma 

Machát. Kazetová okna byla vyměněna za nová plastová. U tří oken (dvě do ulice, jedno do 

náměstí) došlo k zazdění. Vznikly tak výklenky, do kterých mají být časem umístěny 

posvěcené ikony sv. Cyrila a sv. Metoděje. Došlo také k výměně vchodových dveří a 

k vydláždění schodiště. 

 

 
 

Výměna oken na faře. 
 Výměna oken probíhala i na faře. Pan farář Jan Fiala podepsal smlouvu na výměnu 7 

oken. Na kraji vybojoval dotace ve výši 100 000 Kč, a tak výměna oken z předchozích let 

mohla pokračovat i v tomto roce. 
 

Oprava klubovny hasičů 
 V zimním období 2011 – 2012 provedli hasiči generální opravu své klubovny. 

Nakoupili dlažbu, sanitární zařízení, obložení a nábytek. Městys přispěl nákupem plastových 

dveří, okna a opravou elektroinstalace. 
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Nová pizzerie 
 V Olbramovicíh byla otevřena pizzerie, a to v horním patře Domu služeb. Kromě 

restaurace U Matesa (kde o prázdninách přestali vařit obědy) a hostince Pod Věží je tak další 

možnost posezení a občerstvení. V pizzerii slouží i rozvážková služba, je možné si pizzu 

objednat telefonicky až domů. Pizzerii vede Markéta Doubková. 
 

5. Prezentace Olbramovic 
 

Olbramovický zpravodaj 
 Úřad městyse Olbramovice vydal 4 čísla Olbramovického zpravodaje, který přinesl 

články o dění v obci, ve škole, v církvi i v různých společenských organizacích. Občané jsou 

pravidelně seznamováni s různými kulturními a sportovními akcemi, s rozvojem Olbramovic i 

s počtem obyvatel a společenskou kronikou. 
 

Internetové stránky 
 Byly založeny nové internetové stránky na adrese www.mestys-olbramovice.cz. 

Stránky mají lepší obsahovou i grafickou úroveň než ty minulé. Jsou zde všechny důležité 

dokumenty i oznámení o chystaných akcích, případně fotogalerie z těch, které se již 

uskutečnily. 

 

 
 

Sportovci 
 Národní házená měla čtyři družstva. Po ukončení trenérské činnosti pana Bořivoje 

Zieglera vedla družstvo žen A Jana Mičková. Družstvo žen B vedli manželé Knoflíčkovi. 

Družstvo starších žákyň vedli Pavel Doubek a Ladislav Ruibar. Družstvo mladších žákyň 

převzala po P. Doubkovi a  L. Ruibarovi Jana Martináková. 

 Také fotbal hrají čtyři rozličná družstva. A mužstvo si vítězstvím ve III.B třídě 

zajistilo postup do Hostan okresního přeboru. B mužstvo obsadilo ve IV.B třídě 10. místo. 

Družstvo dorostu hrálo ve skupině o udržení a v minitabulce 5 družstev obsadilo 4. místo. 

Žákovské mužstvo hrálo Okresní přebor a zde obsadilo poslední 12. místo. 
 

http://www.mestys-olbramovice.cz/
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Kristovy Léta 

 Rocková olbramovická kapela Kristovy Léta oslavila 15. výročí své činnosti.  Kapelu 

v roce 1997 založil Petr Matouš, který již ale nehraje. Současnou sestavu tvoří bubeník Lukáš 

Jaroš, kytarista Kamil Vidlák, baskytarista Petr Machálek, zpěvák Daniel Krhut, kytarista a 

zpěvák Tomáš Rajnoha. Pomáhá jim Zdeněk Soška, který alternuje kytaristu a klávesák 

Michal Kratochvíl. Za léta společného muzicírování prošla kapelou řada hudebníků, na 

výročním koncertu si zahráli všichni bývalí členové. Skupina hraje big beat až heavy metal a 

má mnoho příznivců po celém Znojemsku. 

 

 

Lyra 
 23. října se uskutečnila pěvecká soutěž Vémyslická Lyra, které se zúčastnilo 13 škol. 

Ve čtyřech kategoriích soutěžilo celkem 50 interpretů. Naši školu reprezentovali  Josef 

Prášek, Vendula Košíková, Monika Havlíčková a Věra Svobodová.  Odborná porota 

vyhodnotila v každé kategorii pět účinkujících. Ve druhé kategorii získal 5. místo Josef 

Prášek, ve třetí kategorii získala Věrka Svobodová 2. místo. Věrka pak díky svému umístění 

dostala možnost vystupovat na společných koncertech s ostatním výherci se skupinou 

Dreams. Mezi porotci byl i Jaromír Hnilica, který se stal známý díky televizní soutěži Hlas 

Česko Slovenska. Je zpěvákem skupiny Argema a má i vlastní skupinu Sillage. Setkání 

s Hnilicou byl jistě pro naše malé zpěváčky zážitek. A také motivace pro další zpívání. Když 

se mohl stát známým zpěvákem nenápadný Hnilica z Kadova, proč by se jednou nemohli stát 

pěveckou hvězdou oni. 
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Strom Znojemska 
 Již po několikáté byla vyhlášena soutěž o nejkrásnější strom Znojemska. V letošním 

roce jsme v této soutěži měli také svého zástupce. Pan Bohuslav Hybler do soutěže přihlásil 

alej topolů, které rostou kolem potoka u zídky bývalého Vašourkova mlýna. Jedná se o 17 

topolů ve stáří 100 let. Ukončení soutěže bude v březnu 2013. 
 

6. Obyvatelstvo 
 K 1.1. 2012 bylo k trvalému pobytu hlášeno 1059 obyvatel (467 mužů, 434 žen a 158 

dětí do 15. let). K 31.12. 2012 bylo k trvalému pobytu v městysi hlášeno 1057 obyvatel. 

 

Nejstarší občan Olbramovic 
Nejstarší občankou Olbramovic se stala Josefa Opatřilová, která se dožila 92 let. 
 

Narozené děti 
Veselá Vanesa  

Jarošová Tereza  

Šulerová Tereza 

Novotný Michal  

Kvasnička Viktor  

Votoupal Milan 

Čemanová Emilie 

Řezníčková Jana 

Čechová Eliška 

Pivodová Matylda 
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Zemřelí: 
Šponiar Andrej ve věku 34 let 

Buchtová Jitka ve věku 56 let 

Stehlíková Anna ve věku 78 let 

Buriánek Vlastimil ve věku 37 let 

Hybler Jan ve věku 72 let 

Košinová Ludmila ve věku 78 let 

Hyblerová Růžena ve věku 65 let  

Cihlová Marie ve věku 87 let 

Síč Jaroslav ve věku 71 let 

Šidlová Marie ve věku 88 let 

Holá Libuše ve věku 69 let 

Gregárková Libuše ve věku 75 let 

Novák František ve věku 64 let 

Peca Ladislav ve věku 57 let 
 

Největší tragédií byl případ Vlastimila Buriánka. V loňském roce v září se naboural. Po 

operaci zůstal ve vegetativním komatu, v letošním roce zemřel. Zůstala po něm vdova se 

čtyřmi dětmi (tři měli vlastní, jedno osvojené). Také Andrej Šponiar zemřel velmi mladý. 

Přemohla ho rakovina. Zůstala po něm manželka s malými dětmi. 
 

7. Počasí 
 Rok 2012 začal netypicky: 1. ledna pršelo. Po celý leden bylo docela teplo. Sice 

párkrát nachumelilo, ale vždy to brzy roztálo. Také mráz nebyl nic moc. Večer bylo 

maximálně - 7 °C, ráno byla námraza, ale přes den bylo většinou nad nulou. Únor už byl 

přece jen zimní. Mrzlo, sněžilo a sníh se udržel asi dva týdny. Také v březnu sněžilo, ale sníh 

se už neudržel, brzy roztál. Ranní teploty byly pod nulou, ale přes den nemrzlo.  
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V dubnu bylo klasické aprílové počasí. Před Velikonocemi chumelilo, ale hned to 

roztálo. Přišlo ochlazení, bylo pod nulou, ale na druhou stranu byly v dubnu teploty i kolem 

17 °C. Zato květen všechny zaskočil. Na začátku bylo abnormálně teplo. Ale v pátek 18. 

května mrzlo, bylo asi - 4 °C. Zmrzlo víno, papriky, rajčata, brambory i stromy. Pro 

zemědělce a zahrádkáře to byla velká pohroma. Navíc bylo i dlouhodobé sucho. Začátek 

června byl chladný, ale na konci už byly teploty přes 30 °C.  

V červenci začaly žně, úroda byla po květnových mrazech a suchu dost špatná. Zato 

děti byly určitě spokojené. Bylo teplo, a tak se mohly koupat celý červenec i srpen. V srpnu 

byly často bouřky, ale bylo nadprůměrné tropické teplo. Na začátku měsíce byly teploty přes 

35 °C, na konci byly kolem 30 °C. Pedle meteorologů bylo takové teplo, protože přišel teplý 

vzduch z Afriky. Voda na koupališti byla kvůli častým dešťům a bouřkám celkem chladná, 

ale bylo plno lidí, kteří se v těch teplech ve studené vodě rádi zchladili. Také v září bylo 

pěkně, dalo se chodit v krátkých rukávech. Stará pranostika říká, že „O Marie narození (12. 

září), vlaštovek už více není“. Ale vlaštovky tu byly nejméně o týden déle. Asi díky tomu 

teplu. Teplo bylo až do 20. září. V pátek 21. září pak ráno mrzlo, někteří řidiči museli ráno 

z oken aut seškrabávat námrazu. Přes den už ale bylo zase pěkně.  

Také začátek října byl slunečný, ve dne až 24 °C. Po týdnu však přišel pokles teploty 

až o 10 °C. Také poslední týden v říjnu se znovu výrazně ochladilo. Dva dny dokonce sněžilo, 

ale sníh se vždy během dne rozpustil. Bylo sychravé, deštivé, dušičkovské počasí. V polovině 

listopadu bylo přece jen příjemněji a tepleji. Už tolik nefoukalo, nepršelo. Občas bylo i 

slunečno. Člověk ani nemusel mít zimní bundu, stačila větrovka.  Až poslední týden 

v listopadu se ochladilo. Začátkem prosince sněžilo. Sníh vydržel, v noci bylo i - 10 °C. Až 

v půlce prosince přestalo mrznout. Sníh roztál, přišly mlhy. Před Štědrým dnem zase 

nasněžilo, ale odpoledne do toho pršelo, byla z toho břečka. Takže Vánoce byly bez sněhu, 

zato s mlhou a deštěm. Celkově byl rok nadprůměrně teplý. Jen ten květnový mráz ublížil 

vinné révě a zelenině. A také sadaři měli letos málo meruněk, broskví, jablek, švestek a 

ořechů. 
 

 


