Vesnice roku 2018 – závěrečné hodnocení
V úterý 5. 6. 2018 nás navštívila krajská hodnotící komise soutěže Vesnice roku, které jsme naši
obec v rámci dvouhodinové časové dotace odprezentovali. Sice nám nepřálo počasí, ale podařilo se
nám dodržet plánovaný program. Celý průběh probíhal ve velmi příjemné atmosféře. Komise byla
překvapena velkou rozmanitostí naší obce. Následně v pátek 8. 6. 2018 proběhlo v Kozojídkách
vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku 2018.
Ve velké konkurenci 25 přihlášených obcí se nám podařilo získat hned dvě ceny. Nezískali jsme sice
žádnou stuhu, což je největší ocenění v soutěži, ale diplom, což je druhé nejprestižnější ocenění
v soutěži. Znamená to tedy, že jsme se umístili v první desítce obcí, které byly hodnoceny.

Naše obec získala tyto ocenění:
Diplom za vzorné vedení kroniky – cena patří všem kronikářům v historii obce, kteří
kroniku od roku 1925 až po současnost poctivě psali a zaznamenávali důležité události obce
Olomučany.

Mimořádné ocenění za obnovenou expozici Muzea olomučanské
keramiky - ocenění bychom chtěli věnovat našim předkům za zachování odkazu olomučanské
keramiky, která naši obec proslavila po celém světě.
Vzhledem k tomu, že jsme se soutěže účastnili poprvé, je tento výsledek velkým úspěchem.
Mottem naší přihlášky do soutěže bylo „ Respekt a úcta ke všem lidem, kteří se starali a starají o
život obce“. Komise práci všech složek a občanů velmi ocenila.
Závěrem bych chtěl velmi poděkovat všem, kteří se podíleli na prezentaci obce. Panu Janu
Klimešovi za představení muzea, jednotlivým složkám za přípravu svých stanovišť a prezentaci
jejich činností, tanečnímu kroužku Kajesánek za heroický výkon v dešti a po dešti a v neposlední
řadě za krásná slova panu Jiřímu Kaňovi, která zazněla v našem kostele.
Díky všem obětavým lidem v obci. Něco jsme dokázali nejen sami pro sebe, ale také jsme
zviditelnili obec Olomučany v rámci Jihomoravského kraje.
Ještě jednou všem velké poděkování.
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