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2. Kulturní a společenský život 
 

Turnaj v mariáši 
 Pohostinství Pod Věží paní Hany Buršíkové uspořádalo v sobotu 18. ledna 13. ročník 

turnaje v mariáši. Turnaj začal v 10 hodin, startovné činilo 150 Kč. V ceně startovného byl 

jako obvykle i guláš. 

 

Společenský ples 
 V sobotu 1. února se konal společenský ples, který uspořádal městys Olbramovice a 

Sdružení rodičů při ZŠ Olbramovice. Ples se konal v sále restaurace U Matesa, k tanci a 

poslechu hrála skupina Stone. O předtančení se postarali žáci základní školy pod vedením 

paní učitelky Ivany Suchánkové. Vstupné činilo 100 Kč, zajištěna byla bohatá tombola i 

občerstvení. Na ples přišlo plno zájemců o tanec, sál byl úplně plný. 
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Bruslení s Kaňkou a sportovní ples 
 V sobotu 22. února uspořádala Kaňka zájezd do Náměště nad Oslavou, kde si mohli 

všichni účastníci zabruslit na ledě. Akce stála 100 Kč, odjezd ze zastávek byl naplánován na 

1345. 

 Ve stejný den se konala i další akce pro sportovce. Tělovýchovná jednota Olbramovice 

uspořádala 8. sportovní ples, který se konal v restauraci U Matesa. K tanci i poslechu hrála 

skupina Merllin. O předtančení se opět postarali žáci základní školy. Byla zajištěna bohatá 

tombola i občerstvení. 

 

 
 

Přednáška o ptactvu 
 V pátek 28. února se v prostorách Obecního domu konala přednáška MVDr. Julia 

Klejduse o biologických vlastnostech a chování ptáků v naší krajině. Zájemci si mohli 

zakoupit i dvě autorovy výpravné fotografické publikace vydané v letech 2011 – 2013: Ptačí 

sezóna, Z ptačí perspektivy. 

 

Masopust 
 V sobotu 1. března vyrazil po obci masopustní průvod. V maskách různých postav i 

zvířátek se bavili dospělí i děti. Do kasičky vybírali dobrovolné příspěvky, které pak jako 

sponzorský dar věnovali dětem mateřské školy. 
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Závod psů a maškarní ples 
 V sobotu 15. března se od 9 hodin uskutečnil závod psů ve sportovní kynologii. Akci 

uspořádal kynologický klub z Miroslavi. Závod proběhl na fotbalovém hřišti TJ Olbramovice 

a byl součástí 3. ročníku Jihomoravské ligy. 

 Ve stejný den proběhla i akce pro děti – maškarní ples, který uspořádala Kaňka 

v restauraci U Matesa. Ples začal ve 14 hodin a již od samého začátku bylo plno. V maskách 

přišly nejen děti, ale i mnozí dospělí. Pro všechny bylo připraveno občerstvení a hlavně 

zábavné hry. Tentokrát byly zaměřené na fotbalovou tematiku, například střelba míčem do 

brány a běh s překážkami. K tanci a poslechu hrál DJ Heart. 

 

 
 

Josefská zábava 
 V sobotu 22. března se konala Josefská zábava, kterou uspořádal Sbor dobrovolných 

hasičů Olbramovice. Akce se konala od 20 hodin v sále restaurace U Matesa. K tanci a 

poslechu hrála skupina Stone, vstupné činilo 100 Kč, připravena byla i bohatá tombola. 

 

Velikonoce 
 Velikonoční pondělí bylo letos 21. dubna. Jako vždy mu přecházelo hrkání místních 

kluků. Věřící měli příležitost zajít na velikonoční mše: 13. dubna byla Květná neděle, kdy se 

světily ratolesti, 19. dubna byla Bílá sobota, kdy se při mši žehnal oheň, velikonoční svíce a 

křestní voda, v neděli 20. dubna se pak při slavnosti Zmrtvýchstání Páně žehnaly velikonoční 

pokrmy. 
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Den Země 
 V pátek 25. dubna se konal Den Země. Žáci 9. ročníku si pod vedením paní učitelky 

Suchánkové připravili prezentace, scénky a testy  na téma ekologie. Kromě toho kontrolovali 

barvu oblečení, hodnotili vytvořené básničky a pomazánky. Dále přijela záchranná služba z 

Ivančic a seznámila všechny žáky se zásadami první pomoci. Mnoho věcí se žáci učí i 

v hodinách přírodopisu, ale prohlédnout si vybavení sanitky záchranářů měli poprvé. 

 

 
 

Turnaj ve stolním tenise 
 V sobotu 19. dubna se konal turnaj ve stolním tenise. Akci uspořádala Tělovýchovná 

jednota Olbramovice, organizaci měla na starosti paní Hana Grunová. Turnaj se konal v sále 

restaurace U Matesa. Startovné činilo 100 Kč. 

 

Okrsková soutěž v požárním sportu 
 V sobotu 3. května uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Olbramovice okrskovou 

soutěž v požárním sportu. Akce se konala od 14 hodin na hřišti TJ Olbramovice. Občerstvení 

bylo zajištěno. 

 

Rybářské závody 
 V sobotu 10. května proběhly na nově opraveném Rašeláku rybářské závody. 

Startovné pro dospělé činilo 200 Kč, pro děti do 15 let 150 Kč. Závody probíhaly od 6 do 12 

hodin. Hlavní výhrou pro nejlepšího rybáře bylo sele. Občerstvení pro soutěžící i diváky bylo 

zajištěno. 
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Výstava vín 
 Ve stejný den uspořádal Vinařský spolek Olbramovice za podpory vinařského fondu 

33. výstavu vín. Akce se konala v prostorách Obecního domu od 13 hodin, přišel rekordní 

počet návštěvníků. Na výstavě bylo 317 vzorků, z toho 196 bílého vína, 94 červeného, 23 

růžového a 4 portského. Šampionem bílých vín se stal Sauvignon Ing. Libora Košíčka 

z Rybníků, šampionem červených vín se stal Cabernet Sauvignon Pavla Matouše 

z Olbramovic, který vyhrál i kolekci tří nejlépe bodovaných vín olbramovických vinařů. 

Kolekci pěti nejlepších vín vyhrál Ing. Luboš Machálek z Olbramovic. Nejlépe hodnocené 

růžové víno měl Zdeněk Dřevo z Bohutic. Nejlepší vína měli tito olbramovičtí vinaři: Lenka 

Palkovičová, Markovy vinné sklepy, Ing. František Janíček, Libor Dvořák a Karel Vodák. 

Ceny, které vyrábí firma Noami art glass, předával senátor Ing. Stanislav Juránek a starosta 

městyse Roman Hybler. K příjemné zábavě hrála cimbálová muzika Neoveská a také 

olbramovický rodák Josef Šabaka. Novinkou byla řízená degustace. 

 

 
 

Den osvobození a Den matek 
 Jak bývá často zvykem, společně s výstavou vín je i oslava Dne osvobození  a Den 

matek. Nejdříve se všichni sešli u pomníku, kde si po položení věnců vyslechli proslov 

starosty Romana Hyblera a básničky v podání žáků základní školy. Po skončení vzpomínkové 

akce se zájemci přesunuli do tělocvičny základní školy, kde jim děti MŠ a ZŠ předvedly 

připravený program: básničky, písničky, taneční vystoupení, scénky, hrané vtipy i vystoupení 

mažoretek. Děti se na vystoupení pečlivě připravovaly, generálka proběhla už den předtím. 

 

 



Rok 2014 

 7 

Jahodový turnaj 
 V pátek 30. května proběhl Jahodový turnaj. Žáci 1. stupně soupeřili s žáky okolních 

škol. Olbramovická děvčata skončila ve vybíjené na 2. místě, olbramovičtí kluci skončili ve 

fotbale na 3. místě.  Žáci 2. stupně soutěžili v mezitřídních turnajích. Bylo chladno, ale 

naštěstí nepršelo. Všichni si zasportovali a oslavili tak Den dětí. 

 

 
 

Výlet do ZOO 
 V sobotu 31. května uspořádala Kaňka zájezd do Prahy. Zájemci se mohli nahlásit u 

paní Práškové. Cena pro dospělého byla 300 Kč, pro dítě 250 Kč. V ceně byla doprava 

autobusem a vstupenka do zoologické zahrady. Odjezd byl v 6 hodin ze zastávek. K vidění 

bylo plno zvířat, hlavně dětem se to moc líbilo. 
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Hudební festival 
 V pátek 25. července se na místním koupališti konal hudební festival Revivel fest. Šlo 

tedy o koncert hudebních skupin, které hrají písničky známých kapel. Návštěvníci si tak mohli 

vyslechnout byť ne v originále kapely Black Sabbath, Pražský výběr a Katapult. Hudební 

festival se líbil zejména těm, kteří si originální písničky pamatují ze svého mládí. Vstupné 

činilo 99 Kč. 

 

Jakubská pouť 
 V sobotu 26. července se konala Jakubská pouť. V loňském roce, při příležitosti oslav 

950 let od první písemné zmínky o Olbramovicích, nacvičily místní ženy taneční vystoupení. 

Protože je tancování bavilo, rozhodly se, že budou nacvičovat každý rok a zavedou tak novou 

tradici: Svatojakubskou babskou pouť. Scházely se dvakrát týdně a pod vedením paní učitelky 

Olgy Čiháčkové natrénovaly choreografie sedmi tanců z repertoáru dechové kapely 

Túfaranka. Společně s kapelou obcházely ženy v krojích od rána celé Olbramovice a zvaly 

všechny občany na odpolední vystoupení, které se konalo od 16 hodin. Oslava začala před 

radnicí proslovem pana starosty Romana Hyblera. Vlastní vystoupení pak uváděl pan 

František Šidlo. Bylo teplo, ale naštěstí ne takové vedro, jako v loňském roce. Tanečnice 

předvedly své taneční choreografie a pak vyzvaly k tanci i ostatní občany z řad diváků. Večer 

pak ženy zatančily ještě jednou. Kromě tance proběhla i ukázka mladých hasičů v požárním 

sportu. Pro zájemce byla zpřístupněna věž kostela sv. Jakuba. Na náměstí byly připraveny 

stánky s občerstvením. Stánky s ukázkami řemesel, které byly vloni, letos chyběly. Až do 2 

hodin do rána hrála Túfaranka ze Šakvic. Ve 22 hodin, když se setmělo, byl pro diváky 

připraven nádherný ohňostroj doprovázený hudbou. Před pár lety také byla párkrát Jakubská 

pouť, ale tradice se z toho nestala. Snad to tentokrát vyjde. 
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Kontinentál 
 V sobotu 2. srpna uspořádala Tělovýchovná jednota Olbramovice již 38. ročník 

tradičního turnaje Kontinentál za účasti mužstev: Ajax Olbramovice, Lamač Lidměřice, 

Slezan Babice, Maliňák Želovice. Turnaj začal ve 13 hodin, k občerstvení bylo připraveno 

maso na kotlíku a uzená cigára. Bylo hezké počasí, bavili se sportovci i diváci, a to nejen 

fotbalem. 

 

 
 

Expedice za sousedy 
 V sobotu 23. srpna se uskutečnil druhý ročník cyklistické akce Expedice za sousedy. 

Do akce, kterou pořádají Kubšice, se zapojily i Olbramovice, Bohutice, Vedrovice, Loděnice, 

Jezeřany-Maršovice a Šumice. Start byl v 9 hodin v Kubšicích, odkud se zhruba 90 cyklistů 

vydalo na  trasu dlouhou 20 km nebo 30 km. Každá obec zpřístupnila nějakou zajímavost na 

svém katastru. V Olbramovicích to byla vyhlídka z věže kostela sv. Jakuba. Unavení cyklisté 

si mohli dopřát odpočinek a ochutnávku vín ve Vinařství Elišky a Pavla Matoušových. Po 

návratu do cíle čekala účastníky country skupina Paroháči a taneční soubor Sousedé 

z Chvalovic. Akce Expedice za sousedy probíhala za podpory sponzorů z okolí: EVT Svitavy, 

Cykloservis Pavel Novotný, pokrývačství Roman Daňhel, Kellner Jiří – soukromý zemědělec, 

Miloš Ryšavý – stavební a obchodní firma, Zahradnictví Olbramovice, MZ sport Pohořelice, 

Cykloservis Viktor Antl. Zahradní sety, které sloužily cyklistům, byly nakoupeny 

prostřednictvím DSO Moravsko-krumlovsko za finanční podpory ČEZ. 
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Dětský den s hasiči 
 V sobotu 30. srpna byla pro děti připravena akce s názvem Dětský den s hasiči. Akce 

začala v 10 hodin. Na programu byl požární útok mladých hasičů a žen, dále pak různé hry a 

soutěže, např. štafeta, střelba, překážkový běh. V průběhu dopoledne přijel i požární vůz 

z Moravského Krumlova. Vstupné bylo dobrovolné, občerstvení bylo zajištěno. Počasí 

celkem ušlo. Sice poprchávalo, ale nebyl to takový déšť jako v ostatní dny. Děti si tak mohly 

užít poslední volný čas o prázdninách. 

 

Malý festival loutky 
 Po akci s hasiči měly děti ještě další zábavu. V Obecním domě se od 15 hodin konalo 

loutkové představení s názvem Jonáš a velryba. Představení zahrálo divadlo Bubec v rámci 

Malého festivalu loutky, který organizuje Městské kulturní středisko Moravský Krumlov, 

Jaderná elektrárna Dukovany a všechny městské úřady obcí, ve kterých jednotlivá představení 

probíhají. 

 

 
 

Burčákobraní 
 V sobotu 13. září uspořádal Vinařský spolek Olbramovice za podpory vinařského 

fondu burčákobraní. Akce proběhla v Obecním domě. Začátek byl ve 14 hodin. Letošní úrodě 

požehnal pan děkan z farnosti v Moravském Krumlově. K poslechu hrála cimbálová muzika 

Neoveská, a to od 15 do 19 hodin. Poté se návštěvníci začali rozcházet. Bylo škaredé počasí, 

možná to ovlivnilo návštěvnost. Bylo méně lidí než v předchozích letech. 
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Rybářské závody 
 V sobotu 20. září uspořádal Rybářský spolek Olbramovice podzimní rybářské závody 

na rybníku Rašelák. Závody probíhaly od 7 do 13 hodin. Lovili se pouze kapři. Startovné pro 

dospělého rybáře činilo 200 Kč. 

 

 
 

Václavské hody 
 Ve dnech 27. a 28. září uspořádala olbramovická mládež tradiční krojované Václavské 

hody. Tentokrát probíhaly opravdu na Václava. Zavádělo kolem 20 párů. O organizaci se 

postarali sourozenci Lukáš a Karolína Honkovi, kteří si pak za to na place zatancovali čestné 

sólo. Zavádějící měli nacvičené i překvapení – taneční vystoupení na téma pohádky Mrazík. 

Bylo krásné počasí, hlavně v neděli. Organizátoři si nemohli zvolit lepší datum. Večer na 

hodové zábavě bylo méně návštěvníků než v jiných letech. Přišlo 120 platících diváků. Jindy 

nebývalo místo ani na sezení, ani na tancování. Po oba dny hrála kapela Zlaťulka, jako 

v loňském roce. 
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Výšlap na Leskoun 
 V sobotu 18. října uspořádala Kaňka výšlap na Leskoun. Sraz zájemců o tuto 

turistickou akci byl v 11 hodin u radnice, odkud se rodiče a děti vydali na Leskoun. Čekala je 

prohlídka bunkru a opékání špekáčků. 

 

Kácení máje 
 V sobotu 25. října uspořádala olbramovická mládež zábavu, která se konala 

v restauraci U Matesa od 20 hodin. Vstupné činilo 70 Kč. Ve 23 hodin pak vystoupili 

zavádějící páry, které pod vedením Karolíny Honkové nacvičily taneček pro pobavení diváků. 

K tanci a poslechu hrála skupina Stone. 

 

Zabíjačková ochutnávka 
 V sobotu 15. listopadu se v Obecním domě konala zabíjačková ochutnávka. Akce 

začala ve 14 hodin, vstupné činilo 100 Kč. 

 

Podzimní výlov pstruhů 
 V neděli 16. listopadu uspořádala Kaňka výlov pstruhů na rybníčku u Vážanů. Akce 

začala od 14 hodin. Přišlo asi 60 dětí, které se snažily ulovit pstruhy. Některé děti ulovily 

dokonce i zlatou rybku. Komu bylo zima, mohl se zahřát u ohýnku. Pro dospělé byl 

připravený svařák, pro všechny pak čaj a párky k opékání. 

 

 
 

Lampionový průvod 
 V neděli 30. listopadu zorganizovala Kaňka lampionový průvod. Děti a jejich dospělí 

průvodci se sešli na place u obchodu. S rozsvícenými  lampiony se vydali po obci, vyhrávala 

jim k tomu hudba z rozhlasu. U školy na děti čekalo občerstvení – čaj a perníčky. Pěvecký 

sbor zde zazpíval několik vánočních písní, kterými si všichni připomněli, že začíná advent. 

Ve škole pak byla připravena prodejní výstava vánočních výrobků. 
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Mikuláš 
 V pátek 5. prosince chodil v mateřské školce i v základní škole Mikuláš. 

Žáci devátého ročníku si pod vedením paní učitelky Lenky Bognerové připravili mikulášské 

vystoupení, při kterém všichni žáci obdrželi balíčky sladkostí. 
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Den otevřených dveří v MŠ 
 Ve čtvrtek 11. prosince uspořádala mateřská škola Den otevřených dveří. Návštěvníci 

si mohli prohlédnout školku, zazpívat si s dětmi a ve vánoční dílničce si mohli vyrobit 

andílka, přáníčko či svícen. Pro rodiče a děti to jistě byla příjemná akce. Byla užitečná 

zejména pro ty, kteří školku ještě neznají a přitom uvažují, že sem umístí svého potomka. 

 

3. Budování a změny v městysi 
Na základní škole byla zrekonstruována kotelna. Byly zakoupeny dva nové 

kondenzační kotle, byla vyměněna část vodovodního potrubí ve sklepních prostorách, kotelna 

dostala nová okna, protipožární dveře, rozdělovač vody a novou teplotní regulaci. To vše 

přispěje k úspoře spotřeby zemního plynu, a tím ke snížení nákladů na teplo. 

 V lokalitě za mateřskou školkou začala v dubnu výstavba nových inženýrských sítí 

určených pro zástavbu novými rodinnými domy. Vznikne zde 7 stavebních míst. Ze zájemců 

o výstavbu těchto sítí byla komisí vybrána firma Miloš Ryšavý z Vémyslic. Stavební část 

inženýrských sítí stála městys přes 3 miliony Kč. Cena za nově zbudované pozemky byla po 

usnesení zastupitelstva určena na 465 Kč (+ 21 % DPH) za 1 m2. 

 

 
 

 Největší akcí ve fázi přípravy byla výstavba splaškové kanalizace. Úřad městyse 

připravil a zajistil všechny potřebné projekty a finance. Nejnižší cenovou nabídku 

vypracovalo sdružení firem OHL ŽS Brno a IMOS Brno. 

 Zastupitelstvo městyse schválilo vypracování projektu stavby sběrného dvora odpadů 

od projekční kanceláře VH atelier Brno. Od Státního fondu životního prostředí ČR městys 

obdržel rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 4,7 milionu Kč. Sběrný dvůr se bude stavět 

před pěstitelskou pálenicí, směrem k obchvatu, a to firmou Kavyl s. r. o. z Mohelna, která 

podala nejnižší cenovou nabídku. 

 Městys Olbramovice v letní sezóně zaměstnával 10 pracovníků, kteří se starali o 

veřejnou zeleň, údržbu veřejných prostranství a prováděli i drobnější stavební a údržbářskou 

činnost. Na sedm z nich finančně přispíval Úřad práce Moravský Krumlov, tři platil městys 

Olbramovice z vlastního rozpočtu. 
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 V loňském roce byla ukončena údržba Rašelák. V letošním roce byly v jeho okolí 

vysázeny nové stromy a hlavně zde byla postavena nová pergola, která bude sloužit při 

rybářských závodech i dalších akcích. Rybářský spolek Olbramovice vede předseda Zdeněk 

Vážan a místopředsedové Jiří Kellner a Zdeněk Veselý.  

 

 
 

 Obvodní lékař MUDr. Jiří Růžička v listopadu přestěhoval svoji ordinaci do 

soukromých prostor na novou adresu Olbramovice 156 vedle hasičské zbrojnice. 

 

 
 

V Domě služeb byla otevřena nová prodejna, která patří zahradnictví Kopetka Jan 

Vedrovice. Je možné zde nakoupit ovoce a zeleninu, pokojové květiny, řezané květiny, 

květináče, drobné dárkové zboží a zahrádkářské potřeby - zeminy pro všechny druhy květin, 

hnojiva, základní postřiky.  

Paní Ladislava Vážanová ukončila v říjnu činnost prodejny potravin. 
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4. Volby 
 Ve dnech 23. a 24. května se konaly volby do Evropského parlamentu. Tyto volby 

mají vždy nejnižší účast. Z celkového počtu 909 oprávněných voličů se jich dostavilo 

k volbám pouhých 115, což je 12,65 %. Nejvíce hlasů dostala Česká strana sociálně 

demokratická (26 hlasů), Komunistická strana Čech a Moravy (22 hlasů) a strana ANO 2011 

(19 hlasů). 

 Ve dnech 10. a 11. října se konaly komunální volby do zastupitelstva městyse. 

Z celkového počtu 916 zapsaných voličů se voleb zúčastnilo 481, což je 52,51 % voličů.  

Do voleb se přihlásilo celkem 5 volebních stran:  

1) Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová a nezávislí získali 4 

mandáty: Roman Hybler 395 hlasů, Pavel Doubek 280 hlasů, Mgr. Ivana Suchánková 177 

hlasů, Petr Pešík 153 hlasů.  

2) Nezávislí – pro Olbramovice získali 2 mandáty: Josef Tesař 193 hlasů, Mgr. Olga 

Čiháčková 187 hlasů.  

3) Česká strana sociálně demokratická získala 1 mandát: Mgr. Ladislav Ruibar 224 hlasů.  

4) Strana přátel dobrovolných hasičů získala 1 mandát: Petr Schreier 172 hlasů.  

5) Nezávislí pro městys Olbramovice získali také 1 mandát: Lukáš Jaroš 73 hlasů.  

Na ustavujícím zasedání byl starostou městyse pro volební období 2014 – 2018 zvolen pan 

Roman Hybler a místostarostou pan Pavel Doubek. Předsedou kontrolního výboru pan Petr 

Schreier a finančního výboru pan Josef Tesař. 

 Volby do Senátu Parlamentu ČR se konaly ve dvou kolech. První kolo bylo současně 

s komunálními volbami ve dnech 10. a 11. října. Z celkového počtu 916 zapsaných voličů se 

voleb zúčastnilo 349 voličů, což je 38,10 %. O tyto volby většinou voliči nemají zájem. Ale 

protože toto kolo proběhlo současně s komunálními volbami, byl počet zúčastněných vysoký. 

V rámci volební kampaně navštívili  Olbramovice kandidáti Mudr. Karel Podzimek a PhDr. 

Vladimír Železný. V prvním kole si voliči mohli vybírat z 8 kandidátů. Druhé kolo pak 

proběhlo o týden později, k volbám přišlo již jen 92 voličů, což je 10,04 %. Do druhého kola 

postoupili dva kandidáti,  z nichž Ing. Jiří Němec získal 55 hlasů a Ing. Pavel Štohl získal 37 

hlasů.  
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5. Prezentace Olbramovic 
 Všechny důležité informace o chystaných i proběhlých akcích byly zapsané 

v Olbramovickém zpravodaji, který dostávají zdarma všichni občané do svých schránek 

čtyřikrát ročně. Vždy se tu objevily informace o dění v obci a ve škole, zprávy z farnosti, 

různé kulturní i sportovní příspěvky. 

 Stále více se využívaly i internetové stránky. Například: 

http://www.mestys-olbramovice.cz 

http://zsolbramovice.webnode.cz 

http://oskanka.webnode.cz 

http://www.vinoolbramovice.cz 

https://sites.google.com/site/markovyvinnesklepy 

http://kadernictviremiasova.huu.cz 

http://www.pravoslavolbramovice.estranky.cz 

 V červnu se uzavřel ročník 2013/2014 fotbalových soutěží Znojemska. „A“ mužstvo 

hrálo III. třídu skupiny B, obsadilo 2. místo. „B“ mužstvo hrálo IV. třídu skupiny B, obsadilo 

5. místo. Dorost hrál Okresní přebor, obsadil 11. místo. Žáci hráli v okresní skupině B a 

skončili na 7. místě. Přípravka hrála v okresní soutěži skupiny D a obsadila 10. místo. 

 Jihomoravského oblastního přeboru národní házené se v sezoně 2013/2014 zúčastnila 

4 družstva. Turnaj skončil pro místní ženy takto: družstvo TJ Olbramovice B skončilo na 3. 

místě, družstvo TJ Olbramovice A na 5. místě. Starší žákyně obsadily 4. místo. Mladší žákyně 

se umístily na 3. místě a získaly tak bronzové medaile. 

 Žák 5. ročníku Ondřej Štrauch reprezentoval ZŠ a MŠ Olbramovice na 2. ročníku 

regionální recitační soutěže a ve své kategorii se umístil na 1. místě. Soutěž se konala 27. 

února v Miroslavi. 

 

 

http://www.mestys-olbramovice.cz/
http://zsolbramovice.webnode.cz/
http://www.vinoolbramovice.cz/
https://sites.google.com/site/markovyvinnesklepy/
https://sites.google.com/site/markovyvinnesklepy/
http://kadernictviremiasova.huu.cz/
http://www.pravoslavolbramovice.estranky.cz/
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 Pěvecká soutěž Lyra proběhla letos 1. listopadu v Moravském Krumlově. Soutěže se 

zúčastnilo 22 škol a 68 zpěváků. Olbramovickou školu reprezentovali zpěváci: Josef Prášek, 

Vendula Košíková, Viktorie Benešová a Adéla Pešíková. Nejlépe dopadl Josef Prášek, který 

ve své kategorii obsadil 2. místo. 

 

 
 

 Úřad městyse Olbramovic nabízel k zakoupení dvě knihy, které sice nejsou o 

Olbramovicích, ale jsou o volyňštích Češích, což mnozí naši občané jsou. První publikace se 

jmenuje Návrat do vlasti. Jde o sborník příspěvků z konference konané k 65. výročí 

reemigrace volyňských Čechů. Autorem je Tomáš Bártek a Tereza Ničová. Sborník vydalo 

Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel v roce 2013. Cena činí 60 Kč. 

Druhá publikace má název Zapomenutý boj. Autorem je  Josef Foitík, Vladimír Foitík a 

Miloslava Žáková. Publikaci vydalo Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel v roce 2012. 

Cena publikace je 120 Kč. 

 V tomto roce dostaly všechny domácnosti zdarma kalendář, který nechal vytisknout 

městys Olbramovice. Je plný fotografií místních památek a přírodních krás.. 
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6. Obyvatelstvo 
 K 1. 1. 2014 bylo k trvalému pobytu přihlášeno 1095 obyvatel. K 31. prosinci 2014 

bylo přihlášeno 1120 obyvatel, z toho 580 mužů a 540 žen. 

 

Nejstarší občanka Olbramovic 
Nejstarší občankou Olbramovic se stala paní Květuše Vybíralová, která se dožila 89 let.  

 

Narozené děti: 
Samuel Kratochvíla 

Natálie Kratochvílová 

Vojtěch Domis 

Jan Bláha 

Kryštof Čepera 

Barbora Mikulcová 

Štěpán Rozmahel 

Michal Orlíček 

Samuel Katolický 

Štěpán Gaucan 

 

 
 

Zemřelí: 
Ladislav Vrána 

Zdeněk Kalužík 

František Mikuš 

Ing. Pavel Palkovič 

Lubomír Štrauch 

Josef Kozina 
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Smrtelná nehoda: 
Na obchvatu Olbramovic se stala dne 14. dubna smrtelná nehoda, při které se čelně 

srazila dvě osobní auta. Při havárii zemřela osmatřicetiletá žena a byl těžce zraněn 

pětatřicetiletý řidič. Ani v jednom automobilu nebyli občané Olbramovic. 

 

 
 

 
  

http://www.denik.cz/galerie/pri-nehode-u-olbramovic-dnes-rano-zemrela-zena.html?mm=5179851


Rok 2014 

 21 

7. Počasí 
 Lednové počasí začalo netypicky – bylo nad nulou a hodně dní byla mlha. Teprve 

v polovině ledna začalo mrznout, ale jen mírně. Sníh občas padal, ale jen poprašek. Únor 

začal deštěm a mírným mrazem, takže byla námraza, na chodníku to klouzalo, ale naštěstí 

nemrzlo dlouho.  

Mírná zima skončila a v březnu přišlo průměrné jaro. Nebylo nijak výrazné. Někdy 

bylo hezky slunečno, někdy chladno. Na Den matek bylo hezké počasí, na Den dětí bylo 

zapotřebí teplou bundu. 

 

 
 

Letní počasí nezklamalo. V červnu bylo teplo a hlavně sucho. V červenci bylo také 

teplo, ale na rozdíl od června často pršelo. Do poloviny srpna byly teploty kolem 300 C, 

v druhé polovině měsíce se ochladilo až o 15 stupňů. 
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V září přišel velký déšť, napršelo přes 100 ml. V Lidměřicích museli hasiči v noci 

vybagrovat dno potoka, aby stihla odtékat voda. V domech blízko potoka měli lidé zatopené 

sklepy. Ještě několik dní potom stála voda na zahradách. 

 

 
 

V říjnu bylo mlhavo, ale jinak hezky. V listopadu začala klesat noční teplota pod nulu. 

1. prosince pršelo a mrzlo. Klouzalo to na chodnících i na silnici. Na stromech, keřích a 

rostlinách byla námraza až 1 cm. Všechno bylo jako ze skla. Bylo to nádherné, filmaři by si 

pro filmování pohádky Mrazík nemohli přát lepší dekoraci. Ale větve byly díky ledu těžké, 

lámaly se, ohýbaly. Doprava byla problematická. Autobusy měly zpoždění, vlak z Brna do 

Krumlova přijel dokonce s 12hodinovým zpožděním. Ještě druhý den to klouzalo, ale už míň. 

O Vánocích bylo teplo, teprve na konci prosince napadl sníh a teploty klesly až k – 9 0 C. 

 

 
 


