Olbramovice
Kraj: Jihomoravský

Okres: Znojmo

Správní obvod: Moravský Krumlov

GPS souřadnice: 48.984804N, 16.402398E

Nadmořská výška: 200 m n. m.

První pís. zmínka: 1253 (768 let)

Počet obyvatel: 1 139

PSČ: 671 76

Adresa URL: www.mestys-olbramovice.cz

Historie obce Olbramovice
Osídlení oblasti Olbramovic trvá skoro 8000 let, vystřídala se zde řada kultur. Dle pověsti byl prý v
Olbramovicích kolem roku 880 s křesťanskou misí sv. Metoděj. Měl zde být postaven dřevěný kostelík,
na jehož místě dnes zřejmě stojí kostel sv. Jakuba většího. První písemná zmínka o obci je z roku
1063, kdy je Olbramovická farnost uváděna jako součást Olomouckého biskupství. Roku 1253 je písemně
zmiňována olbramovická tvrz. 24. září 1436 byla obec markrabětem Albrechtem Rakouským povýšena na
městečko s právem dvou výročních trhů a v roce 1440 získalo městečko právo hrdelní, které bylo
dříve udělováno pouze královským městům. Toto právo Olbramovicím patřilo 289 let, až do roku
1729. Roku 1827 přichází do obce významný vlastenecký kněz a sběratel lidových písní, páter
František Sušil. V novodobé historii je významným mezníkem rok 1945, kdy byla obec osídlena českým
obyvatelstvem. Připojením obcí Babice, Želovice a Lidměřice roku 1946 vznikla významná obec, jejíž
dvě věže, radnice a kostela, jsou charakteristickou dominantou pro široké okolí. V době třicetileté války
vznikly v obci unikátní sklepní komplexy, dodnes obdivované. Již pod vlivem římské kultury se v této
oblasti prosadilo vinařství. Od 23. října 2007 byl obci vrácen status městyse.Městys nebo také
městečko je typ obcí velikostně a významově stojící mezi městem a vsí. V minulosti se jednalo o sídla,
kterým bylo uděleno právo pořádat týdenní a dobytčí trhy (tím se městyse lišily od vsí) a zpočátku
výjimečně i výroční trhy. Městyse musely plnit roli spádového městečka pro okolní vesnice. Na rozdíl
od města zde bylo mnohem silněji zastoupeno zemědělství a sociální a profesní rozvrstvení nebylo tak
výrazné.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/2399/olbramovice/historie/
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