OLOMUČANSKÝ

čtení z Olomučan
a pro Olomučany

ZPRAVODAJ

2/2016
— prosinec 2016 —

Studie přístavby kulturního sálu u Červené růže
Objekt má sloužit jako kulturní centrum, které by mělo vedle
sálu zahrnovat i knihovnu a klubovnu. S žádostí o dodání
nezávislých návrhů studie jsme oslovili tři projektanty. Studii
dodali dva z nich. Při současné dispozici objektu a okolí nebylo
jednoduché navrhnout ideální řešení tak, jako kdyby se stavěl
nový objekt. Po posouzení obou studií jsme se rozhodli pro
řešení dodané Ing. Radkem Klímou z Rájce-Jestřebí, kterého
jsme poté vybrali jako dodavatele kompletního projektu.
Přístavba bude situována k severní stěně stávajícího objektu.
Jednotlivé prostory mohou fungovat samostatně (restaurace,
sál, přísálí, knihovna, klubovna) i společně (akce v sálu s využitím restaurace pro občerstvení a bar). Vstup do restaurace
zůstane stávající. Přístavba bude mít samostatný vstup. Sál
a přísálí bude možné dle potřeby rozdělit skládací stěnou.

návrh

návrh

návrh

Klubovna, galerie a sklad budou situovány v podkroví
s přístupem schodištěm a zvedací plošinou ze sálu,
zapuštěnou v podlaze. Rovněž knihovna v přízemí bude
samostatně bezbariérově přístupná zvenčí. Max. kapacita
sálu, přísálí a galerie bude 166 osob.
Odhadované náklady stavby jsou 21 mil. Kč - výslednou
cenu očekáváme nižší a budeme ji znát poté, co vyhlásíme
výběrové řízení na dodavatele stavby.

návrh

PŘÍZEMÍ

Zázemí
restaurace

Bar

30. 12. 15

Turnaj ve stolním tenise „O pohár
starosty” — sál hospody U Kellnerů

14. 01. 16

Sousedský bál
— 20:00, sál hospody U Kellnerů

20. 01. 16

Sokolský ples
— 20:00, sál hospody U Kellnerů

03. 02. 16

Myslivecký ples
— 20:00, sál hospody U Kellnerů

18. 02. 16

Hasičský ples
— 20:00, sál hospody U Kellnerů

Před konáním akce si její termín, místo konání a čas ověřte na
webových stránkách obce nebo na vývěskách jednotlivých složek.

Přísálí
(55 míst)

Sál
(96 míst)

Restaurace

AKCE V OBCI
Vánoční mše svatá zejména pro rodiny
s dětmi — 16:00, kostel

Pódium
se zázemím

Zadní část

WC

24. 12. 15

WC

Letní zahrádka

Šatna

Knihovna

PODKROVÍ

Náklady na projektovou
přípravu stavby budou
kolem 300 s. Kč. Dále
zjišťujeme náklady na
projekty jednotlivých
profesí (sta ka, elektro,
vzduchotechnika, plyn,
voda, odpady, vytápění)
a náklady na ostatní
podklady (bezpečnostně
požární řešení, hluková
studie, inženýrskogeologický průzkum, aj).

Klubovna

Galerie
(15 míst)

Sklad

Sál
(96 míst)

Galerie a čítárna
knihovny
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Z OBECNÍHO ÚŘADU A ZASTUPITELSTVA
ZMĚNA V PROVOZOVÁNÍ POŠTOVNÍCH SLUŽEB

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Od září 2016 došlo ke změně provozovatele poštovních
služeb v naší obci. Po rozhodnutí zastupitelstva převedl
Státní podnik Česká pošta provozování pobočky v rámci
programu Pošta Partner na naši obec. Na pobočce jsou
stejně jako doposud poskytovány následující služby:
- podání obyčejných listovních zásilek, doporučených
zásilek odpovědních zásilek, cenných psaní, obyčejných
balíků, cenných balíků, balíků Do ruky, balíků Na poštu,
zásilek EMS a poštovních poukázek A, B, C a D,
- budou zde ukládány a vydávány zásilky, u kterých byl
proveden neúspěšný pokus o doručení,
- výplatu poštovních poukázek A, B, C a D, výplatu
důchodů,
- operace ERA platebními kartami (vklad, výplata, příkaz
k úhradě), Vkladními knížkami (vklad a výplata), transakce
k účtům (vklady, výplaty a příkazy).
Pravidelná otvírací doba:

Rozpočtovými opatřeními byly z nespecifikované rezervy
rozpočtu vydány částka 55 tis. Kč na zabezpečení provozu
poštovní služebny. Dále částka 150 tis. Kč na opravu šatny
v ZŠ. Dále částka 50 tis. Kč na tělovýchovnou činnost.
Dále částka 20 tis. Kč na opravu herních prvků na dětském
hřišti. Částka 10 tis. Kč na monitorovací a závěrečnou zprávu
o dotaci na zeleň. A částka 200 tis. Kč na nákup hasičského
vozidla.

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

13:00-18:00 07:00-10:00 07:00-10:00 13:00-18:00 07:00-12:00
14:00-16:00 14:00-16:00

PERSONÁLNÍ ZMĚNY
Novou zaměstnankyní obecního úřadu se z důvodu
provozování poštovních služeb obcí od letošního září stala
Svatava Klímová, která se tímto zároveň vzdala funkce člena
zastupitelstva, kde ji nahradil Miloslav Krajíček.
Od nového roku se novou knihovnicí stane Eva Vašíčková
a kronikářkou Marie Kűhlerová. Dosavadní knihovnici Haně
Kalové a kronikářce Elišce Raškové za jejich dlouholetou
službu občanům děkujeme.
Další změny letos proběhly také ve skupině pracovníků
zajišťující pro obec technické služby. Také Jaroslavu Pařilovi
tímto děkujeme. Novým pracovníkem skupiny se stal Václav
Šebek.

OPRAVY A REKONSTRUKCE
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ÚZEMNÍ PLÁN OBCE
Na obecní úřad bylo doručeno 17 návrhů změn Územního
plánu obce. Pořizovatel, kterým je stavební úřad, odbor
územního plánování posoudil jednotlivé předložené návrhy
dle zákona o územním plánování a stavebnímu řádu
v platném znění. Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení
změny u deví návrhu. U osmi žádos se rozhodlo
pro nepořízení změny. Více informací lze získat na vyžádání
na obecním úřadě.

DOTACE, VYHLÁŠKY A DALŠÍ AKTIVITY
Nepodařilo se nám získat dotace na opravu sakrálních
objektů (křížků) u garáží před Olbergem a na horní točně
autobusů. Rovněž nebyla získána dotace na mul funkční
hřiště s umělým povrchem. V tomto případě byla vypsáno
další kolo dotace na rok 2017, do něhož jsme žádost opět
podali.
Obec připravuje obecně závazné vyhlášky o nočním klidu,
o pohybu psů, řád veřejného pohřebiště a dále směrnici
o zadávání zakázek malého rozsahu.
Pracujeme na studii zajišťující větší bezpečnost chodců
na křižovatce před základní školou (prostor přechodu
pro chodce, osvětlení, autobusová zastávka).
Připravujeme obecní navigační systém ve formě
směrových cedulí umístěných na průtahu obcí sloužící
motoristům a návštěvníkům obce k orientaci k místním
cílům.

V letošním roce byla v plánu oprava parkoviště a cesty
u hřbitova, která se zatím nepodařila. Pokračovaly opravy
chodníků - např. u garáží před Olbergem včetně prostoru
kolem křížku a přilehlé zdi.

VÝSTAVA „PŘÍBĚH KERAMIKY Z OLOMUČAN”

Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o účas obce na
ﬁnancování díla „Olomučany – náprava tlakových poměrů
a rozšíření vodovodu v lokalitě Na Raškách a Na Poustkách“.
Úhrada částky stanovené smlouvou bude provedena
z „plusovos “ našich příspěvků v rozpočtu Svazku vodovodů
a kanalizací. Opravu havárie kanalizace Na Raškách musíme
uhradit z rozpočtu obce - letos zapla me položení sí
a na jaře 2017 ﬁnální úpravy konstrukčních vrstev vozovky.

PF 2017

Do poloviny ledna 2017 můžete v Blansku navštívit
výstavu, která vypráví příběh olomučanské keramiky, která
se začala vyrábět ve druhé polovině 19. století. Firmu založili
v roce 1859 bratři Schützové. Výrobky byly v průběhu let
velmi rozmanité, od jednoduchých krémových talířů
s rytinami či selské kameniny až po výtvarně náročně řešené
barevné výrobky s rozmanitými secesními, romantickými
i ručně malovanými motivy, které preferovali městští
zákazníci a výrobky se vyvážely do celého Rakouska–Uherska.
V roce 1890 se cesty bratrů rozešly Arnold zůstal
na Moravě a Ludvík začal keramiku vyrábět v Libojí
(Cilli v dnešním Slovinsku), kde výroba funguje dodnes.
Jemná dekorativní a užitková keramika se v Olomučanech
v roce 1909 přestala vyrábět a továrna se zabývala výrobou
převážně šamotového zboží, obkladaček a kamen.
Muzeum Blanenska, www.muzeum-blanenska.cz

Příjemné proži vánočních svátků, šťastný nový rok,
mnoho štěs , zdraví, osobních a pracovních úspěchů Vám
přeje Zastupitelstvo obce a zaměstnanci obecního úřadu.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

TJ SOKOL OLOMUČANY

Z ČINNOSTI SBORU

DĚTSKÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

S pomocí obecních složek jsme uspořádali již třetí ročník
Olomučanské lávky. Jak jednotlivci na kole, tak i dvojice
na trakaři se 5. července 2016 odhodlali vjet na třicet
centimetrů širokou a asi třicet metrů dlouhou lávku.
V kategorii jednotlivců se podařilo lávku překonat třem
mužům, přičemž nejrychlejší byl clomučanský závodník
David Sedlák. Ženám se lávku nepodařilo překonat, avšak
nejdále dojela domácí závodnice Anna Riznerová.
V kategorii dvojic se na cílové molo dostal největší počet
závodníků, z nichž nikdo nestačil na výkon Marka Póče
se synem. Letošní ročník lávky byl velmi vydařený, zavítala
k nám asi tisícovka návštěvníků ze širokého okolí.
Děkujeme všem závodníkům a zúčastněným za skvělou
zábavu a výbornou atmosféru.
Naše jednotka si z vlastních zdrojů zakoupila prostředky
na likvidaci nebezpečných včelích rojů, vosích a sršních
hnízd. V případě mimořádné události provedeme na žádost
bezplatnou likvidaci, a to ve večerních hodinách po
domluvě s velitelem p. Machačem (tel. 704 069 850) nebo
zástupcem velitele p. Valouchem (tel. 731 110 029). Naše
jednotka doposud provedla likvidaci asi 6 až 8 hnízd.
V dopoledních hodinách dne 20. 8. 2016 jsme byli
povolání k požáru stromu se sršním hnízdem u autobusové
točny v Olomučanech. Ve spolupráci s HZS Blansko jsme
provedli likvidaci hnízda a následné uhašení požáru. Strom
byl z bezpečnostních důvodů pokácen.
Tradičně jsme se zúčastnili memoriálu Vlastimila Trnečky
v Habrůvce, odkud jsme si odvezli pěkné třetí místo. Naše
ženy se zde umístily na krásném druhém místě. I mladí
hasiči se zúčastnili mnoha soutěží, na kterých předváděli
obdivuhodné výkony. Co v nich je ukázali na 105. výročí SDH
Klepačov, kde provedli ukázku požárního útoku. Při této
příležitosti naše jednotka ukázala svojí techniku.
Na podzim tohoto roku byly zjištěny závažné poruchy
na naší cisterně, kvůli kterým musela být odstavena
z provozu. Z tohoto důvodu jsme začali uvažovat o koupi
nové cisterny. Zanedlouho se nám podařilo pořídit zánovní
LIAZ CAS K25 od našich kolegů z SDH Kněžmost.
Na financování se podílela obec Olomučany a SDH
Olomučany. Ihned započaly úpravy naši zbrojnice, které
byly za velmi krátkou dobu dokončeny. Dne 22. 10. 2016
jsme se pro naši novou cisternu vydali do Kněžmostu
a bez větších komplikací ji dovezli domů do Olomučan.

Kdo si chtěl vyzkoušet svoji rychlost, sílu, pružnost
a vytrvalost zavítal 10. září 2016 na fotbalové hřiště,
kde se konal Atle cký víceboj pro dě . Na dě čekaly čtyři
disciplíny: hod do dálky, skok z místa, běh na 60 metrů
a vytrvalostní běh. Dě podaly vynikající sportovní výkony,
projevily svoji všestrannost a zájem o sport. Víceboje
se nakonec zúčastnilo neuvěřitelných 68 dě , které přijel
podpořit bývalý vynikající československý reprezentant
a účastník olympijských her v Soulu v silniční cyklis ce Josef
Regec, který všem dětem daroval cyklis cké lahve. Všem,
kteří zavítali na tuto akci, děkujeme a příš rok se v zase
v září těšíme na shledanou.
Za pořadatele Miroslav Žáček

BRUSLENÍ
Jako každý rok, pokud nám bude přát počasí, nabízíme
možnost veřejného bruslení v areálu hřiště. Ledová plocha
bude osvětlená, občerstvení k dispozici. Pokud to podmínky
dovolí, bruslí se každý den až do večera. Informace
o spuštění a dalších aktivitách sledujte na obecním webu.

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
PŘEHLED KONANÝCH AKCÍ
Také letos proběhlo v říjnu tradiční „Uspávání broučků”
v areálu mateřské školy. Před samotným uspáním broučků
dě absolvovaly kvíz o pohádkách a pohádkových
bytostech. Jako dárek dostaly dě lahvičku medu
od olomučanských včelařů, kterým patří velké poděkování.
V listopadu proběhlo vítání občánků. Dále se konala
přednáška „Včely a včelař”, na které si dě mohly
prohlédnout včelařské pomůcky, vyzkoušely si včelařskou
kuklu, viděly úl, plástve. Osahaly vosk i propolis a shlédly
ﬁlm o životě včel. Další akcí byla beseda s panem Čumou
na téma „Obchody a řemesla v Olomučanech před druhou
světovou válkou”.
V prosinci jsme rozsví li náš vánoční strom. Konal se
adventní muzikálový koncert, na kterém vystoupili Michaela
Baladová a Jiří Daniel. Dále se konalo „Předvánoční
posezení” pro seniory.
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FOTO Z VYSTOUPENÍ DĚTÍ NA HODECH

FOTO Z AKCÍ ŠKOLY A ŠKOLKY

Tradice Vánočních stromů republiky
V roce 1919 byl v lese u Bílovic nad Svitavou na procházce s přáteli spisovatel Rudolf Těsnohlídek. Uslyšeli pláč. Když přišli
na místo, kde se pláč ozýval, našli opuštěné a téměř zmrzlé několikaměsíční děvčátko. Děvčátko dopravili na četnickou stanici
v Brně. Děvčátka se ujala rodina Polákových a dostala jméno Liduška. Osud Lidušky zasáhl Těsnohlídka natolik, že se začal
zajímat o opuštěné dě bez domova. V té době přišla na naše území inspirace z dánské Kodaně – stavby vánočních stromů
na náměs měst ve vánočním období. Rudolf Těsnohlídek tento přicházející zvyk přijal, přivezl z bílovického lesa smrk a nazval
jej Vánoční strom republiky. Pod mto stromem probíhala peněžní sbírka pro chudé a opuštěné dě . Pomocí darovaných peněz
se splnil jeho sen o otevření dětského domova pro opuštěné dě . Stalo se tak 8. prosince 1929 v Brně–Žabovřeskách. Tento
domov byl pojmenován Dagmar, po dánské královně Dagmar, která pocházela z českého rodu Přemyslovců. Domov slouží
dětem dodnes. Po brněnském Těsnohlídkově vánočním stromu se zvyk ujal i v jiných městech republiky. Jedno z prvních měst
bylo Blansko.
V olomučanské kronice je o tom zápis z roku 1925: „Letos poprvé byl k nám přenesen ze severských zemí krásný dánský zvyk –
postavení vánočního stromu v Blansku okrasnými péčemi připomíná české veřejnos , malým i dospělým bez rozdílu tříd,
náboženství a polického vyznání povinnos k českému trpícímu dítě “. V roce 1949 čteme, že 11. prosince byl veřejnos předán
Vánoční strom republiky. Pro tento účel byl již na podzim zasazen smrk na upraveném náměs čku u obecní váhy. Předání bylo
zahájeno dechovou hudbou. Za místní národní výbor promluvil Fran šek Ryčl, školní dě zazpívaly koledy. Pod vánočním
stromem bylo vybráno 18 544 Kčs a ty byly odevzdány Okresní péči o mládež v Blansku. A v roce 1950 bylo v naší obci pod
vánočním stromem vybráno dokonce 22 120 Kčs. Peníze šly opět péči o mládež v Blansku. Obec obdržela čestné uznání.
V roce 2003 bylo konstatováno, že pod vánoční strom byly instalovány pěkné jesličky a celý prostor tak navozoval vánoční
atmosféru. Další rok už v jesličkách ležela panenka – Ježíšek. V roce 2009 čteme, že poslední listopadovou neděli byl rozsvícen
vánoční strom, vysoký smrk, jehož stáří je asi 70 let. Roste
uprostřed obce před domem Ryčlových, dříve „u váhy“.
Osvětlení stromu zajišťoval místní elektrikář Jan Staněk.
SMS INFOKANÁL
Program připravily dě z MŠ a ZŠ, k občanům promluvil farář
Chcete dostávat včasné informace o dění v obci?
Jiří Kaňa a mládež předvedla příchod tří králů k jesličkám.
Registrujte se do SMS InfoKanálu, který umožňuje
Pak byl strom rozsvícen. Za obecní úřad popřál všem lidem
zasílání důležitých informací na registrovaná čísla vašich
starosta obce Jiří Baštář spokojené a klidné vánoce a hodně
mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).
zdraví do nového roku. I letos byl tento zvyk organizován díky
Jak se zaregistrovat? Např. pomocí SMS ve tvaru:
inicia vě obce a Sboru pro občanské záležitos . Podílely se
REGISTRUJ JMENO PRIJMENI OLOMUCANY CISLOPOPISNE
na něm nejen naše dě se svými učitelkami, ale také místní
Sbor dobrovolných hasičů, který instaluje osvětlení a dohlíží
např.
REGISTRUJ
JAN NOVAK OLOMUCANY 123
na bezpečnost silničního provozu. Příjemná je i možnost
zakoupení sladkos a nabídka občerstvení. Velmi emo vně
Pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat
působí vypouštění barevných balónků s dětskými přáními
mezeru
a slovo EVID. SMS odesílejte na číslo SMS
i závěrečné přání současného starosty Josefa Smíška všem
InfoKanálu 516 412 550.
již
obyvatelům obce – krásné proži vánočních svátků a hodně
Přidejte se k
zdraví v novém roce 2017.
lům
150 odběrate
Z olomučanských kronik vybrala Marie Kűhlerová

4

Zpravodaj obce Olomučany. Vydává obecní úřad Olomučany, se sídlem Olomučany 123, 679 03 Olomučany, www.olomucany.cz, zpravodaj@olomucany.cz
Číslo 2/2016 vychází v prosinci 2016 nákladem 450 kusů. Grafika: Martin Rameš, tisk: Litera BRNO. Za obsah jednotlivých příspěvků odpovídají jejich autoři.

