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2. Kulturní a společenský život   
 

Turnaj v mariáši 
 Za dlouhých zimních večerů není co dělat, a tak příznivci čertových obrázků mohli 

trénovat na tradiční turnaj v mariáši, který se konal v sobotu 10. ledna v pohostinství 

Pod Věží. Turnaj začal v 10 hodin, startovné činilo 150 Kč. V ceně startovného byl i guláš. 

 

Společenský ples 
 V pátek 6. února uspořádal městys Olbramovice a Sdružení rodičů při ZŠ 

Olbramovice společenský ples. K tanci a poslechu hrála skupina Dreams, o slavnostní 

předtančení se postarali žáci základní školy pod vedením paní učitelky Lenky Bognerové. 

Ples se konal v sále restaurace U Matesa, vstupné činilo 100 Kč. 

 

Sportovní ples 
 V sobotu 28. února se v restauraci U Matesa konal další ples, tentokrát sportovní, 

pořádaný Tělovýchovnou jednotou Olbramovice. K tanci a poslechu hrála skupina Fantastic 

band. O předtančení se opět postarali žáci 9. ročníku, kteří polonézu dlouhou dobu poctivě 

trénovali. Jak bývá zvykem, byla připravena i bohatá tombola. 

 

Maškarní ples 
 V sobotu 14. března měly příležitost k tančení pro změnu děti. Kaňka uspořádala 

tradiční dětský karneval. O hudbu se postaral DJ Heart. Kromě hudby a zábavy  bylo pro děti 

zajištěno malování na obličej, tombola a občerstvení. Akce probíhala od 14 do 17 hodin. 

 

Josefská zábava 
 V sobotu 21. března měli příležitost oslavit dodatečně svůj svátek všichni Josefové.  

Na Josefskou zábavu byli ovšem zváni i všichni ostatní. Zábavu uspořádalo Sdružení 

dobrovolných hasičů Olbramovice. Hrála skupina Roman a Jarda band. Vstupné činilo 

100 Kč, byla připravena bohatá tombola a i tato akce se konala v sále restaurace U Matesa. 

 

Ukázka dravců 
 V pondělí 23. března přijeli do základní školy zástupci organizace Seiferos 

s výukovým programem o dravcích. Žáci mohli zblízka vidět orly, sovy, sokoly, poštolky a 

další dravce. Seiferos k nám jezdí pravidelně, vždy dokáže děti zaujmout spoustou 

zajímavých informací, vtipných historek a hlavně ukázkou letu a lovu některých dravců. 

Přišly se podívat i děti z mateřské školky. 
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Turnaj ve stolním tenise 
 Klub přátel stolního tenisu ve spolupráci s městysem Olbramovice uspořádal v sobotu 

4. dubna velikonoční turnaj ve stolním tenise o putovní pohár starosty Olbramovic. Turnaj se 

konal od 13 hodin v restauraci U Matesa, startovné činilo 100 Kč, občerstvení bylo zajištěno. 
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Velikonoce 
 Kluci začali chodit hrkat ve čtvrtek 2. dubna. Chodilo asi 15 kluků pod vedením 

deváťáků Robina Slámy a Lukáše Hanuse. Počasí jim nepřálo. Foukal studený vítr, byly 

pouhé 4 °C, navíc přišla sprška ledových krupek a deště. Na Velikonoční pondělí 6. dubna už 

bylo lepší počasí. Koledníkům dopoledne svítilo sluníčko, odpoledne ale opět padaly sněhové 

krupky. 

 

Divadelní představení 
 V sobotu 18. dubna měli naši občané možnost shlédnout divadelní představení 

s názvem Don Quijote de la Ancha. Tuto klauniádu nastudoval chůdoherec Lennoire 

Montaines v režii Bolka Polívky. Hru hráli dva herci, kteří si vybírali pomocníky z řad 

diváků. Těch přišlo jen asi 30, takže chvílemi bylo na jevišti víc lidí než v hledišti. Vstupné 

činilo 50 Kč, představení se uskutečnilo v rámci projektu Comenius 2015 – Podpora kultury 

s EU. 

 

 
 

Indický misionář 
 Ve středu 22. dubna přijel do Olbramovic pan P. George Biju VC, indický misionář 

působící ve východní Africe. V 18 hodin koncelebroval při mši svaté v kostele svatého 

Jakuba, po mši následovalo povídání o misiích. Kázání a modlitba byly v angličtině 

s překladem do češtiny. 

 

Den Země 
 Ve čtvrtek 23. dubna proběhl na základní škole program ke Dni Země. Žáci devátého 

ročníku  připravili pro mladší žáky různé prezentace a soutěže se zaměřením na ekologii. 

Odpoledne pak šli všichni uklízet okolí školy, aby přispěli k lepšímu životnímu prostředí. 
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Pálení čarodějnic 
 Ve čtvrtek 30. dubna uspořádal městys Olbramovice pálení čarodějnic. Akce se konala 

od 17 hodin u pergoly nad Rašelákem. Občerstvení bylo zajištěné, děti dostaly zdarma 

limonádu a párek k opečení. Přišlo hodně lidí. 

 

 
 

 

Rybářské závody 
 Rybáři a městys Olbramovice uspořádali v neděli 2. května rybářské závody. Akce se 

konala na rybníku Rašelák od 6 hodin do 12 hodin. Startovné činilo 200 Kč, pro vítěze byl 

připravený pohár a 3000 Kč. Pro všechny soutěžící i diváky bylo zajištěno občerstvení a 

bohatá tombola. 
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Květnové oslavy 
 V sobotu 9. května proběhla oslava Dne osvobození a Dne matek. Ve 13 hodin se 

konala vzpomínková akce u pomníku. Po proslovu, položení věnců a recitaci básní se konalo 

v tělocvičně vystoupení dětí z mateřské školy a od 14 hodin pak vystoupení dětí ze základní 

školy. Vystoupení děti trénovaly dlouho dopředu, generálka proběhla už ve čtvrtek. Program 

zahrnoval básničky, písničky, hru na kytaru, kankán, různé scénky, vystoupení mažoretek i 

roztleskávaček. 

 

 
 

 

Výstava vín 
 V sobotu 9. května proběhla i výstava vín, kterou uspořádal Vinařský spolek 

Olbramovice za přispění Vinařského fondu. Degustační komise již týden dopředu ohodnotila 

celkem 279 vzorků. Šampionem bílých vín bylo veltlínské zelené od Ing. Františka Korbera 

z Trboušan. Šampionem červených vín byl dornfelder od pana Pavla Matouše z Olbramovic. 

Nejlepší kolekce tří vzorků olbramovického vinaře byla od pana Jana Zieglera. Vzorky vín 

mohli zájemci ochutnat v Obecním domě. K příjemnému posezení přispěla i cimbálová 

muzika Neoveská a zajištěné občerstvení. 

 

Cirkus 
 V úterý 12. května přijel do Olbramovic cirkus Pacific. V dvouhodinovém programu 

vystoupili artisté, kouzelníci, klauni, fakír a cvičená zvířata. Atrakcí byla anakonda z Jižní 

Ameriky. Cirkusové šapitó bylo postavené na pískovém hřišti za školkou. 
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Výstava fotografií a rukodělných výrobků 
 Při příležitosti květnových oslav měli občané možnost navštívit výstavu starých 

fotografií Olbramovic a rukodělných prací místních žen. Výstava trvala do 13. května. 

 

 
 

Výjezd starších občanů 
 Ve čtvrtek 28. května se uskutečnil výjezd starších občanů do Bohutic, kde si mohli 

všichni prohlédnout Lurdskou jeskyni, vinný sklep a zrestaurované sochy křížové cesty. 

 

Sportovní odpoledne 
 V sobotu 13. června byla ukončena sezóna fotbalové přípravky a házené. Na 

fotbalovém a víceúčelovém hřišti se od 10 hodin konaly různé sportovní soutěže pro děti i 

dospělé, včetně zápasu rodiče versus děti. Občerstvení bylo zajištěno. 

 

Zájezd na Sovinec 
 Na sobotu 20. června naplánovala Kaňka zájezd na hrad Sovinec, ale pro malý počet 

zájemců se akce nekonala. 

 

Letní noc 
 V pátek 3. července se konala na koupališti zábava. Hrála rocková kapela Pokrock 

z Bučovic, která má v repertoáru hity českých i zahraničních interpretů. Vstupné činilo 50 Kč. 

 

Turnaj starých pánů 
 V sobotu 4. července uspořádala Tělovýchovná jednota Olbramovice turnaj starých 

pánů s názvem Memoriál Františka Nováka. Turnaj začal ve 13 hodin za účasti družstev: TJ 

Olbramovice, Tatínkové FC Brno, Přibice, UFO Pohořelice. Vstupné činilo pouze 20 Kč. 

Večer byla na programu zábava, od 20 hodin hrál pan Jindřich Vokurka. 
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40. výročí založení NH 
 V sobotu 11. července uspořádala Tělovýchovná jednota Olbramovice, oddíl národní 

házené, oslavu 40. výročí založení oddílu národní házené v Olbramovicích. Oslava začala ve 

1230 zahájením, poté hrály mladší žákyně proti maminkám, starší žákyně proti místním ženám 

a proběhl i turnaj mužstev starých pánů z Miroslavi, Vémyslic, Olbramovic a Slávie Brno. 

Občerstvení bylo zajištěno. 

 

Svatojakubská pouť 
 V sobotu 25. července chodily od rána ženy v krojích po obci zvát občany na babské 

hody. Občas na ulici zatancovaly, občas se musely vyhýbat výkopům pro kanalizaci. 

Odpoledne začala oslava v 16 hodin před radnicí. Nejdříve zatancovaly malé holčičky 

v krojích. Pak přišly na řadu ženy. Choreografii i nácvik malých i velkých tanečnic měla na 

starosti Mgr. Olga Čiháčková. Ženy své tanečky nacvičovaly asi půl roku. Divákům je o pouti 

předvedly odpoledne i večer. Kromě tanečního vystoupení byly pro diváky připraveny stánky 

s občerstvením. Volná taneční zábava pak trvala až do 2 hodin do noci. K tanci i poslechu 

hrála kapela Túfaranka. Po setmění, ve 22 hodin, byl naplánovaný ohňostroj. Protože ale v tu 

dobu pršelo, začal až o půl dvanácté. Během deště se tancovalo a hrálo pod stanem. Diváci 

byli spokojeni, všechno občerstvení ve stáncích se snědlo a vypilo. Byla přístupná i věž 

kostela. 
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Kontinetál 
 V sobotu 1. srpna uspořádala Tělovýchovná jednota Olbramovice již 39. ročník 

tradičního fotbalového turnaje Kontinentál. Turnaj začal ve 13 hodin za účasti družstev: Ajax 

Olbramovice, Lamač Lidměřice, Slezan Babice a Maliňák Želovice. Občerstvení bylo 

zajištěno. Po turnaji se konala zábava, hrála skupina Kristovy Léta. 

 

Cyklovýlet 
 V sobotu 15. srpna se uskutečnil třetí ročník cyklovýletu, který se nazývá Expedice za 

sousedy. Akci pořádala obec Kubšice ve spolupráci s okolními obcemi, ve kterých bylo 

zajištěno občerstvení. V každé obci mohli cyklisté shlédnout vybrané pamětihodnosti a 

zajímavosti. V Olbramovicích měli tyto zastávky: vinařství Lenky Palkovičové, pergola u 

rybníku Rašelák a prohlídka věže kostela. Večer pak měli cyklisté zábavu v Kubšicích. 

 

 
 

 

 

Malý festival loutky 
 V neděli 30. srpna zavítal do Olbramovic divadelní soubor Divadlo z pytlíčku. 

V Obecním domě mohly děti shlédnout pohádku Jak na obra. Tato akce byla součástí Malého 

festivalu loutky, který pořádalo Městské kulturní středisko Moravský Krumlov ve spolupráci 

s obecními úřady okolních obcí. 
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Rozloučení s prázdninami 
 V sobotu 29. srpna připravila Kaňka ve spolupráci s místními rybáři dětem rozloučení 

s prázdninami. Na Rašeláku se od 14 hodin konaly různé soutěže, od 17 hodin byl táborák a 

všechny děti dostaly limonádu a špekáček. Večer pak pokračovala zábava pro dospělé. 

 

 
 

Podzimní rybářské závody 
 V sobotu 5. září připravili rybáři a městys Olbramovice rybářské závody. Konaly se na 

rybníku Rašelák od 6 do 12 hodin. Startovné činilo 250 Kč. Pro vítěze byl připraven pohár a 

finanční odměna. Občerstvení pro soutěžící i diváky bylo zajištěno, stejně tak bohatá tombola. 
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Burčákobraní 
 Z rybářských závodů se mohli zájemci přesunout na burčákobraní, které se konalo od 

13 hodin v Obecním domě. Akci uspořádal Vinařský spolek Olbramovice za podpory 

Vinařského fondu. Ve 14 hodin vystoupil tenor Josef Šabaka a soubor Nové operetní studio 

Brno. V 15 hodin pan farář Jan Fiala požehnal místní úrodu a pak zahrála cimbálová muzika 

Neoveská. Kromě vína a burčáku měli návštěvníci možnost zakoupit si v bufetu občerstvení. 

Byla přichystána i výstava ovoce a zeleniny. 

 

Rocková noc 
 Ve večerních hodinách se v sobotu 5. září konal festival Rocková noc, šlo již o 

9. ročník. Akce se konala v areálu restaurace U Matesa. Návštěvníkům se představily kapely: 

Rimortis, Flow, Neutral, Alta tempora, Andragona, Plattaris. 

 

Taneční zábava 
 V sobotu 19. září uspořádali rybáři taneční zábavu. Akce se konala od 19 hodin pod 

pergolou u Rašeláku, hrála skupina Trident. Vstupné činilo 50 Kč, občerstvení bylo zajištěno. 

 

Václavské hody 
 Ve dnech 26. a 27. září proběhly tradiční krojované Václavské hody. Zavádělo 25 

párů. K tanci a poslechu hrála dechová hudba Zlaťulka. V sobotu chodili zavaděči od 8 hodin 

zvát po obci, v 16 hodin zaváděli na place. Večer byla hodová zábava, přišlo přes 200 lidí, 

vstupné činilo 100 Kč. Tanečníci měli připravené půlnoční taneční vystoupení na téma Šakalí 

léta. V neděli odpoledne po tanečku u pana starosty zaváděli zavaděči od 15 hodin na place, 

od 17 hodin pak zaváděli se ženáči. Počasí jim po oba dva dny přálo, bylo pěkně. Hody 

připravil městys Olbramovice a olbramovická mládež pod vedením sourozenců Honkových. 
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Výukové pobyty v zahraničí 
 V říjnu měli žáci základní školy možnost jet na dotované výukové jazykové pobyty 

do zahraničí. Od 10 do 14 října bylo 15 žáků v Anglii, od 12 do 16 října bylo 10 žáků 

v Německu. Žáci byli ubytovaní v rodinách, navštěvovali jazykovou školu a absolvovali i 

různé výlety. Určitě to prospělo jejich jazykovým znalostem a pomohlo jim poznat i místní 

způsob života. 

 

Kácení máje 
 V sobotu 24. října uspořádal městys Olbramovice a olbramovická mládež zábavu 

Kácení máje. Zábava se konala v sále restaurace U Matesa. Zavádějící si připravili taneční 

vystoupení, byla připravena bohatá tombola a jako zpestření byl nachystán fotokoutek. 

K tanci a poslechu hrála skupina Stone. 

 

 

Divadelní představení 
 V neděli 22. listopadu uspořádal spolek starších občanů zájezd do Brna do divadla 

Reduta na hudební představení Bratránek z Batátie, ve kterém účinkoval i pan Josef Šabaka. 

Cena včetně dopravy byla 400 Kč. 

 

 
 

 

Zabíjačková ochutnávka 
 V sobotu 28. listopadu se konala v Obecním domě ochutnávka zabíjačkových 

specialit. Vstupné činilo 100 Kč. Zájemci si mohli pochutnat na zabíjačkových dobrotách 

hned na místě nebo si je mohli nakoupit do zásoby domů. 
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Lampionový průvod 
 V neděli 29. listopadu se sešli dospělí i děti v 17 hodin u školy, kde rozsvítili vánoční 

strom. Odtud se vydali s rozsvícenými lampiony k radnici, kde rozsvítili druhý vánoční strom. 

Zazpívali si společně koledy, podívali se na fotografie z činnosti Kaňky promítané na zeď 

radnice. Kdo chtěl, dostal něco pro zahřátí. Rozsvícené vánoční stromy, zářivé lampiony i 

svíčky kolem chodníku u radnice přivodily sváteční atmosféru a napověděly, že je 1. adventní 

neděle. Akci zorganizovala Kaňka. 

 

 
 

Mikulášská nadílka 
 V pátek 4. prosince měly děti na základní škole mikulášskou nadílku. Žáci 9. ročníku 

se převlékli za čerty, čertice, anděly a Mikuláše. Těšili se na to už delší dobu, chystali si 

kostýmy a trénovali úvodní řeč a básničky. Obešli celou školu a  zašli i do školky. Dětem 

rozdali balíčky sladkostí a ty zlobivé  aspoň na chvíli postrašili a odvedli je ze třídy. 

Odpoledne pak proběhla čertovská zábava v tělocvičně pro děti z družiny. Večer pak dostaly 

některé děti ještě dárek od Mikuláše i doma. 
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Mikulášský výlov pstruhů 
 V neděli 6. prosince zorganizovala Kaňka s úřadem městyse mikulášský výlov 

pstruhů. Zájemci se sešli ve 14 hodin u rybníčku v Babicích. Kromě lovení pstruhů potěšilo 

děti i opékání špekáčků a v 16 hodin pak přišel Mikuláš, který dětem donesl sladkosti. Na 

památku se děti mohly vyfotit coby sněhuláci. 

 

Vánoční dílničky 
 Ve středu 9. prosince odpoledne připravily paní učitelky z prvního stupně vánoční 

dílničky pro veřejnost. Přišlo hodně dětí i s rodiči a společně vyráběli svícny a různé vánoční 

ozdoby. 

 

Vánoční koncerty 
 Ve středu 16. prosince se v tělocvičně základní školy konal koncert ZUŠ Moravský 

Krumlov. Vystoupili zde žáci základní umělecké školy, mezi nimi i Blanka Matoušová. Mladí 

hudebníci zahráli a zazpívali pro radost všem dětem. 

 V neděli 20. prosince se konalo vystoupení žáků základní školy v kostele sv. Jakuba. 

Vystoupení začalo v 16 hodin, děti zazpívaly koledy a zarecitovaly básničky. Toto pásmo pak 

děti předvedly i svým spolužákům, a to v úterý 22. prosince. 

 

 
 

Svěcení vína 
 V neděli 27. prosince se v 18 hodin sešli věřící i vinaři v kostele svatého Jakuba. Pan 

farář Fiala všem posvětil donesené vzorky vína. Svěcení vína zorganizoval Spolek vinařů 

Olbramovice. Podle zákona o občanských sdruženích se spolek musel přejmenovat a přestal 

být občanským sdružením. Novou předsedkyní byla zvolena Bc. Jana Vyoralová. 
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3. Budování a změny v městysi 
 

Kanalizace 
 Největší stavbou, kterou městys v roce 2015 realizoval, byla výstavba splaškové 

kanalizace. Trvala po celý rok a ovlivnila život všech občanů. Každý, kdo se po obci 

pohyboval, viděl výkopy vlevo, vpravo, vepředu, vzadu, měl výkopy pod nohama ... a nad 

hlavou se mu míhala lžíce od bagru. Prostě kanalizace ve všech směrech. 

 Smlouva o dílo se zhotovitelem firmou IMOS byla podepsána již v roce 2014. V lednu 

začala výstavba, od poloviny března se začalo pracovat na více úsecích. Měsíčně se muselo 

podle plánu položit 800 metrů kanalizace. 
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Výstavba kanalizace byla náročná, neustále přinášela mnoho problémů všem, kteří se 

na ní podíleli, i všem občanům. Chudák pan starosta, pokud za tento rok nezešedivěl, tak 

určitě zestárl alespoň o 10 let. Také občané byli nepříjemně zaskočeni mnohými problémy. 

Používání kanalizace bylo zpožděno především proto, že na dříve vybudovaných úsecích 

docházelo k nátoku spodních vod do vodovodního řádu. Tyto problémy byly zejména 

v Lidměřicích. Na mnoha místech nebyla práce provedena důkladně, a tak se mnohé části 

musely opravovat. Několikrát za sebou probíhaly kamerové a tlakové zkoušky, které se 

snažily odhalit problémová místa, případně potvrdit, že daný úsek je bez problémů. 

Výstavba byla i finančně náročná. Městys Olbramovice za kanalizaci zaplatil 

v průběhu dvou let 22,7 milionů korun. Kanalizační přípojky byly hrazeny v rámci dotace 

pouze ke zkolaudovaným stavbám rodinných domů nebo k započatým stavbám rodinných 

domů před kolaudací. Městys Olbramovice v rámci stavby nechal vybudovat odbočku 

kanalizační sítě z hlavního řádu za hlavní vedení inženýrských sítí. K tomuto místu se 

napojují majitelé nemovitostí svou stavbou domovní přípojky již na své finanční náklady. 

V souvislosti s výstavbou kanalizace byly dočasně přesunuty autobusové zastávky. 

Linka směrem na Šumice měla zastávku v Lidměřicích u kapličky, linka na Branišovice měla 

zastávku před čalounictvím pana Pichrta. Autobusová zastávka u prodejny byla na čas 

přesunuta do blízkosti radnice.  

 

 

Sběrný dvůr 
V dubnu začala výstavba sběrného dvora tříděného odpadu. V listopadu proběhla 

kolaudace stavební části. V tomto roce byly naposledy přistaveny velkoobjemové kontejnery 

na vyřazené věci. Na dvoře úřadu byly přistaveny kontejnery na bioodpad ze zahrad a 

zelených ploch.  

 

Opravy v ZŠ a MŠ 
V době hlavních prázdnin bylo na základní škole opraveno vodovodní potrubí, 

pozinkované trubky byly vyměněny za plastové. V budově mateřské školy proběhla renovace 

umýváren a sprchových koutů v 2. patře. 

 

Služby 
Koupaliště měl v pronájmu pan Jan Šenkýř z Pohořelic. Bylo v provozu, ale voda byla 

zelená hned po napuštění, protože čistička nebyla v provozu. 

 

4. Prezentace Olbramovic 
 

 

Zpravodaj 
 Olbramovický zpravodaj vyšel během roku 2015 třikrát. Občané si v něm mohli 

přečíst informace starosty o dění v obci, zprávy o činnosti ZŠ a MŠ, zprávy o činnosti TJ 

Olbramovice, zprávy z farnosti, informace o různých kulturních akcích a pravidelné příspěvky 

z matriky a evidence osob. 

 

Kalendář 
 V roce 2014 vydal městys Olbramovice kalendář na rok 2015. Kalendář dostali občané 

Olbramovic do každého domu zdarma. Do kalendáře byly vybrány fotografie Olbramovic, 

které do daného časového období zapadly tématicky. 
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Výtvarníci 
 Galerie Knížecí dům v Moravském Krumlově uspořádala ve dnech 7. dubna až 

24. května výstavu s názvem Moravskokrumlovští výtvarníci. Mezi vystavujícími byli i 

olbramovští občané: MUDr. Jan Machálek, slečna Klára Vaculíková a svůj obrázek na 

výstavě měla i devítiletá Linda Machálková. 
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Hudební talenty 
 V říjnu se uskutečnil již 17. ročník pěvecké soutěže Lyra v Moravském Krumlově. 

Naši školu reprezentovali Adéla Pešíková, Viktorie Benešová, Iveta Bognerová a Vendula 

Košíková. Nejlépe dopadla Adélka, která ve své kategorii obsadila 4. místo. V pátek 

20. listopadu se v Moravském Krumlově konal koncert vítězů z roku 2014. Josef Prášek  

ze ZŠ Olbramovice zazpíval duet s Blankou Horákovou ze ZŠ Ketkovice za doprovodu 

skupiny Dreams. Další koncerty proběhly v Ivančicích, Myslibořicích a Oslavanech. 

 

 
 

Sportovci 
 Soutěžní ročník 2014/2015 ve fotbale skončil takto: 

Mužstvo Olbramovice A obsadilo 2. místo ve III.B třídě. Mužstvo Olbramovice B obsadilo  

8. místo ve IV.B třídě. Dorost obsadil 12. místo Okresního přeboru. Mužstvo žáků obsadilo  

9. místo v Okresní skupině B. Mužstvo přípravky obsadilo 3. místo v tabulce Starší přípravky 

skupiny C. 

 Národní házená v roce 2014/2015 skončila takto: 

Mladší žákyně obsadily 5. místo v Jihomoravském kraji. Starší žákyně se umístily 

v Jihomoravském oblastním přeboru na 4. místě. Družstvo žen Olbramovice A se umístilo 

v Jihomoravském oblastním přeboru na 4. místě a družstvo žen Olbramovice B dokonce 

na 3. místě. 

 

Kniha leteckých fotografií 
 Městys Olbramovice se zapojil do projektu fotografa pana Zdeňka Vošického Jižní 

Morava shůry. V 1. díle této publikace jsou i fotografie z Olbramovic. Je zde krátce popsána i 

historie obce. Publikaci bylo možné zakoupit na konci roku jako vánoční dárek v ceně 

547 Kč. Tato cena je dotována městysem, v obchodech je v prodeji za mnohem vyšší cenu. 
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5. Obyvatelstvo 
 

K 1. 1. 2015 bylo k trvalému pobytu v městysi Olbramovice přihlášeno 1118 obyvatel.  

K 31. 12. 2015 bylo přihlášeno 1124 obyvatel. 

 

Nejstarší občanka Olbramovic 
 

Nejstarší občankou Olbramovic se stala paní Květuše Vybíralová, která se dožila 90 let.  

 

Narozené děti: 

 
Elen Fialová 

Tereza Křečková 

Tereza Mánková  

Vojtěch Zoufalý 

David Říha 

Kateřina Čechová 

Karolína Lucie Vespalcová 

Dominik Stehura 

 

V roce 2015 přiletěl do Olbramovic párek čápů, který si zde postavil hnízdo. Podle pověry 

přináší čápi děti. Tak snad budeme mít v příštím roce hodně malých občánků. 

 

 
 

Zemřelí 
 

Antonín Holátko 

Viktorie Holasová 

Jan Juráň 

Arnošt Orlíček 

Peter Koller 

Vladislav Iran 

Ludmila Klímová 

Marta Rolinková 
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6. Počasí 
 

 Zima byla na počátku roku mírná. V lednu sice často sněžilo, ale teploty byly přes den 

většinou nad nulou, a tak se sníh nikdy dlouho neudržel. To, co nasněžilo, brzy roztálo. Také 

v únoru to tak bylo: to co nachumelilo, brzy roztálo. Denní teploty byly většinou nad nulou, 

jen v noci mírně mrzlo. 

 V březnu byly ranní teploty často pod nulou, ale přes den bylo hezky. Na začátku 

dubna přišlo několik přeháněk, směs ledových krupek a deště. Velikonoce proběhly za 

nepříznivého počasí. V květnu bylo celkem chladno, většinou bylo nutné mít bundu. 

 V červnu bylo krásné počasí. Na Den dětí už byli všichni v tričku. V první polovině 

června byly vysoké teploty kolem 30°C. V půlce června se pak ochladilo až od 10°C.  

Ke konci června se opět oteplilo a přišly i deště. V červenci byly často tropické teploty přes 

35°C, bylo dlouhodobě sucho. Také první polovina srpna byla tropická a bylo sucho. Teprve 

v druhé polovině srpna přišly deště, ale podle zemědělců to bylo příliš pozdě. Úrodě to už 

moc nepomohlo, jen výkopy pro přípojky kanalizací byly zatopené. 

Na začátku září bylo chladno, deštivo, dost foukalo, ke konci září se oteplilo a teplo 

vydrželo i přes hody. Také říjen začal chladným počasím, dost foukalo, pršelo, byly mlhy, 

v polovině října dokonce v noci mrzlo, řidiči museli z oken aut seškrabávat námrazu a také 

jiřiny byly namrzlé. Na konci října bylo zase sluníčko, na dušičky bylo slunečno a nefoukalo. 

Pravé dušičkovské počasí přišlo až v listopadu, kdy v noci mrzlo a ráno byla často 

velká mlha. První polovina prosince byla mrazivá, v noci bylo asi – 8 °C. Od poloviny 

prosince nemrzlo ani v noci, ve dne pršelo, byla mlha. Na to, že o Vánocích není sníh, jsme si 

už za posledních pár let zvykli. Ale letošní vánoční počasí bylo opravdu netypické. Letošní 

Vánoce byly bílé, ale ne díky sněhu, nýbrž díky mlze. Několik dní za sebou byla mlha od rána 

do večera.  O Vánocích se ve večerních hodinách ztratil šestaosmdesátiletý pan Hybler.  

Do pátrání, které ztěžovala hustá mlha, se zapojili policejní hlídky, hasiči i místní občané.  

Po dvouhodinovém pátrání byl nalezen vyčerpaný, podchlazený, dezorientovaný, ale naštěstí 

nezraněný. Podle meteorologů to byly nejteplejší Vánoce za posledních 200 let. Teprve na 

konci prosince začalo mírně mrznout. 

 

 


