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 V loňském roce došlo při dvou větrných vichřicích k poškození hrobových míst polámanými stromy, poškození střechy 

márnice a zhroucení opěrné zdi kolem hřbitova. Škody na hrobových místech a márnici byly uhrazeny pojišťovnou.

Opěrná zeď bude opravena.  Ukázalo se, že stav stromů není úplně ideální, proto budou v následujících letech postupně

dle potřeby nahrazovány novou výsadbou.

 V současnosti probíhá projekt revitalizace hřbitova - byl vybudován nový rozvod vody až do horní části hřbitova. 

Obnovila se páteřní komunikace, která je nyní tvořena 2 m širokou mlatovou cestou s obrubníky ze žulových kostek

a s drenážními trativody. V centrální březové aleji bylo nutné stromy nahradit novou výsadbou. Projekt revitalizace

je financován z dotace.  Závěrem bude rovněž celkově inovován inventář hřbitova (odpadkové koše a další).

Pohled na současný stavPůvodní stav
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 Protože část státní silnice na průtahu obcí vedla

na obecních pozemcích a obec naopak využívala část 

pozemků patřící Jihomoravskému kraji, byl schválen 

bezúplatný převod části pozemků mezi obcí a krajem.
2Na obec bylo z krajského převedeno 1794 m  a na kraj

2z obecního 141 m . 

 Zastupitelstvo schválilo změnu způsobu odkanalizování 

a čištění odpadních vod obce, která spočívá v napojení 

budoucí splaškové kanalizace obce na čistírnu odpadních 

vod v Blansku. Celkové náklady na výstavbu kanalizace

jsou odhadovány na cca 140 milionů Kč bez DPH

a předpokládá se spolufinancování z dotací Státního

fondu životního prostředí ČR, Jihomoravského kraje,

Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí a naší obce. 

Zastupitelstvo schválilo, že maximální výše spoluúčasti 

obce na financování výstavby kanalizace nepřesáhne

12 milionů Kč. Svazek podal žádost o stavební povolení, 

které je podmínkou pro podání žádosti o dotaci.

 Provedlo se zatrubnění potoka za garážemi naproti 

Olbergu. Náklady 700 tisíc Kč byly uhrazeny z plusovosti 

obecních příspěvků u Svazku vodovodu a kanalizací.

Dále byla provedena rekonstrukce kanalizace na Raškách. 

Náklady ve výši cca 700 tisíc Kč byly uhrazeny z obecního 

rozpočtu. 

 Byly schváleny změny územního plánu obce. Detaily

a dokumentace je k dispozici ke stažení na webových 

stránkách obce. Náklady na vypracování změn uhradila 

obec ze svého rozpočtu.

 U plánované přístavby kulturního sálu u Červené Růže 

byla vypracována hluková studie. Pokračuje projektování

a příprava dalších nutných studií. Proběhla výměna oken

a dveří na zahrádku ve směru k silnici a oplocena zahrádka. 

 Pro pokračování dalších kroků byla nutná změna 

územního plánu, která proběhla a byla schválena v létě 

2018. Nyní bude proveden proces povolení stavby a další ...

  V hospodě u Kellnerů byl vymalován sál a opraveno 

pódium. Objekt jako takový bude nadále sloužit veřejnosti 

minimálně do doby zprovoznění nového sálu. Až poté

se bude rozhodovat o jeho další budoucnosti. Demolice,

o které se po obci šíří řeči jako skoro o již hotové věci,

je pouze jednou z možných variant, o kterých se teprve 

bude debatovat.

OBEC Z OÚ A ZASTUPITELSTVA OBEC U RŮŽE A STARÁ HOSPODA

Studie baru v přísálí

Část dokumentace územního plánu „Zásady územního rozvoje”
byla spolufinancována Jihomoravským krajem

 Z Ministerstva zemědělství jsme získali dotaci 700 tisíc Kč 

na rekonstrukci hasičské zbrojnice, která právě probíhá.

 Dále jsme získali dotaci z Jihomoravského kraje ve výši

105 tisíc Kč na nákup vybavení pro jednotku sboru 

dobrovolných hasičů.

HASIČI REKONSTRUKCE ZBROJNICE 

Vybavení jednotky spolufinancováno Jihomoravským krajem

Spolufinancováno Ministerstvem zemědělství

Zatrubnění potoka za garážemi



 Někteří říkají, že se naše obec nemá čím pochlubit. Není 

to pravda! A abychom nezůstali jen u domněnek, přihlásili 

jsme naši obec s mottem „Respekt a úcta ke všem lidem, 

kteří se starali a starají o život v naší obci“ do letošního 

ročníku soutěže Vesnice roku. Stihnout v předepsaných 

dvou hodinách ukázat deseti členné hodnotící komisi 

vybraná místa v obci nebylo snadné. Se všemi přejezdy

s načasováním na minuty, přes počáteční nepřízeň počasí, 

se to však podařilo na jedničku.

 Slavnostní předání cen proběhlo ve druhé červencové 

sobotě v obci letošního vítěze krajského kola soutěže -

v Hruškách nedaleko Slavkova. Slavnosti se zúčastnil 

hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek a zástupci 

vyhlašovatelů a spolu vyhlašovatelů soutěže (Ministerstvo 

pro místní rozvoj, Spolek pro obnovu venkova, Ministerstvo 

zemědělství, Svaz měst a obcí). Mimo předání ceny a titulu 

krajskému finalistovi, byly předány také další ceny.

 Naše obec získala mimořádné ocenění za obnovenou 

expozici muzea olomučanské keramiky a diplom

za vzorné vedení kroniky.

 I v ostatních přihlášených obcích řeší podobné problémy 

jako my. Obecní rozvoj a úspěchy jsou přímo závislé

na snaze a zapojení občanů do aktivit spolků a zájmových 

sdružení. Lepší obec neuděláme tím, že budeme sedět 

doma a stěžovat si, že jinde to jde lépe…

 Věříme, že budeme obec prezentovat v dalším ročníku 

soutěže a ukážeme další posun nejen například 

rekonstrukci hasičské zbrojnice, přístavbě základní školy

a obnově školních družin, zlepšení podmínek v knihovně, 

dokončení víceúčelového hřiště, ale i v zájmových 

činnostech dětí a dospělých ve sdruženích a spolcích

a v dalších do budoucna plánovaných aktivitách 

podporujících rozvoj naší obce.

OBEC SOUTĚŽ VESNICE ROKU
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 Od června 2018 byla znovuotevřena expozice 

olomučanské keramiky v opravených prostorách muzea

v budově obecního úřadu. Muzeum můžete navštívit

po domluvě s obecním úřadem. 

 V loňském roce vydal kolektiv autorů publikaci „Příběh 

keramiky z Olomučan“. Lze ji zakoupit na obecním úřadě.

 Díky spolupráci obce s extraligovým hokejovým klubem 

HC Kometa Brno v rámci projektu „Jižní Morava – Království

 Zveme všechny občany na oslavy vzniku republiky,

které se budou konat 27. - 28. října 2018 a které vyvrcholí 

výsadbou lípy. Program oslav bude zveřejněn během října.

Komety” nabízí obec 

možnost zapůjčení dvou 

permanentních vstupenek 

na domácí extraligová 

utkání. Permanentky

jsou na stání.  Zájemci

o zapůjčení vstupenek 

kontaktujte místostarostu 

na telefonu 733 625 292.

OBEC

OBEC

OBEC

MUZEUM KERAMIKY

SPOLUPRÁCE S KOMETOU

OSLAVY 100 LET REPUBLIKY



 Od nového školního roku 2018/2019 je v Základní škole 

v otevřena nová třída školní družiny v prostorách bývalé 

knihovny. Ta byla přesunuta do budovy Obecního úřadu. 

Obec jako zřizovatel Základní školy tímto reagovala

na narůstající počet dětí v družině (ze 45 na 60).

 V rámci této akce došlo také na rekonstrukci stávající 

družiny, která byla již v nevyhovujícím stavu. Původní 

družina je inspirována sportovní tématikou, nová družina 

pro nejmenší děti je inspirována olomučanskou keramikou. 

Děti budou svůj čas po vyučování trávit v krásném 

prostředí, které si zaslouží. Celá akce byla financována

z obecního rozpočtu a rozpočtu Základní školy. 

ŠKOLA NOVÉ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Foto Barbora Grünwaldová

Foto Barbora Grünwaldová

Foto Barbora Grünwaldová

 Stejně jako u družin musí obec z důvodu narůstajícího 

počtu dětí ve škole řešit kapacitu tříd pro výuku.

Po konzultaci s projektantem a zvážení všech dostupných 

možností prostorového řešení se jako nejlepší ukázala 

moderní a energeticky nenáročná přístavba navazující

na schodiště, která vně budovy směrem do dvora překlene 

ve výšce patra prostor nad dvorním traktem. V přístavbě 

jsou navrženy dvě odborné učebny - jazyková a počítačová. 

Z učeben bude výstup na školní zahradu. Rovněž bude 

zajištěn bezbariérový přístup výtahem z krytého dvora

pod novými učebnami. Záměrem je financovat výstavbu 

pomocí dotace.

ŠKOLA PŘÍSTAVBA NOVÝCH TŘÍD
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20 m

zpevněná plocha

42,3 m

chodník
upravený svah

travnaté hřiště

budova
kabin

s terasou

Komu bude hřiště sloužit?

 Záměrem je vytvořit ze sportovního areálu sportovní 

centrum pro občany, které bude sloužit nejen fotbalistům. 

Povrch hrací plochy „spodního hřiště“ neodpovídal 

dnešním standardům - nechránil zdraví sportujících jeho 

povahou, nebylo možné zajistit jeho rovinatost a byl 

nedostatečně odvodněn. Hřiště bude sloužit dětem 

(mateřská škola, základní škola včetně výuky tělocviku, 

žákovským týmům kolektivních sportů) a také dospělým

ať už v organizovaném sportu nebo rekreačně.

Jak je hřiště řešeno a pro jaké sporty hřiště bude?

 Povrch hřiště z umělého trávníku pro víceúčelové využití 

bude mít plochu cca 42x20 m a budou na ní vyznačeny 

plochy např. pro malou kopanou, tenis, volejbal a streetball. 

Po obvodě bude hřiště uzavřeno oplocením o výšce 4 m

s nylonovou sítí zavěšenou na ocelových sloupcích. Spodní 

část bude tvořena dřevěnými mantinely. Vstup bude řešen 

dvěma brankami. Parkování pro návštěvníky zůstane 

stávající na přilehlé zpevněné ploše.

Termíny

 Do poloviny září 2018 byly dokončeny základové 

konstrukce, drenážní systém a konstrukční vrstvy

a betonové patky pro oplocení. Během druhé poloviny

září proběhla pokládka povrchu umělého trávníku. V říjnu

se začne instalovat oplocení. Hřiště musí být, vzhledem

ke spolufinancování z dotace, dokončeno a předáno obci 

nejpozději do poloviny listopadu 2018. S běžným 

provozem počítáme od jara 2019.

Kolik hřiště stojí?

 Od začátku jsme uvažovali s využitím financování 

pomocí dotací. Žádali jsme o ně třikrát a až letos to vyšlo. 

Na výstavbu hřiště jsme získali dotaci z Ministerstva

pro místní rozvoj a to ve výši 70 % z uznatelných nákladů. 

Po vypsání soutěže se cena snížila na 2 366 178,- Kč.

Z obecního rozpočtu tedy přispějeme cca 710 tisíc Kč. 

Mimo dotaci jsme („když už se kopalo do země a byla

k dispozici mechanizace“) nechali vystavět chodník kolem 

hřiště, pod který se položily nové inženýrské sítě (elektřina, 

plyn, voda) pro budoucí využití v zázemí (kabinách, 

pergola).

Jak bude provozováno?

 Pro hřiště bude vytvořen provozní řád, který stanoví 

pravidla provozu hřiště (včetně například otevírací doby

a podobně). Hřiště bude volně přístupné mimo předem 

rezervované časy. Bude jmenován správce hřiště, který 

bude zodpovědný za provoz a rezervační systém. Vedle 

školy, školky, sportovních klubů bude hřiště přístupné

i dětem v jejich volném čase a také ostatním občanům 

Olomučan.

Musely se kácet stromy mezi hřišti?

 I když nás to netěší, bohužel ano. Jejich přítomnost by 

spadem jehličí na povrch umělého trávníku tento zanášel, 

bránil jeho bezproblémovému odvodnění a tím způsobil 

jeho znehodnocení a dodatečné náklady na údržbu. 

Odstranění stromů naopak přineslo pocitově subjektivní 

zvětšení sportovního areálu. Svah mezi oběma hřišti bude 

po dokončení stavebních prací upraven a pro přilehlou část 

fotbalového hřiště budou vztyčeny sloupy s ochrannou sítí 

a několika světlomety umožňujícími hrát na cca ¼ 

travnatého hřiště i pod osvětlením. 

Kde budou zábavy a kulturní akce?

 Konání zábav, kulturních akcí a provoz veřejného kluziště 

se přesunou na Bahňák, kde je pro obojí dostatečné zázemí, 

které ale bude potřeba  vylepšit (stav celého areálu, jeviště, 

parket, WC a další). Pro provoz veřejného kluziště bude 

potřeba upravit (vyrovnat) povrch hráze, připravit osvětlení 

a převézt mantinely.

OBEC VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ

Stav výstavby k 28. září 2018
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U Červené Růže

rozšíření
komunikace

a nová
opěrná zeď

 Dlouhodobým problémem naší obce (i ve vnímání 

občanů v dotazníku spokojenosti z roku 2016)

je bezpečnost silničního provozu spolu nevyhovujícími 

místními komunikacemi a chodníky. Prostorové dispozice 

obce jsou její polohou a povahou výstavby dané

a nezměníme je. Průtah obcí (v majetku Jihomoravského 

kraje) zůstane průtahem se zvýšeným provozem. Rychlost 

vozidel bohužel neovlivníme, ta je v rukou řidičů. Retardéry 

nebo jiné prostředky pro aktivní zpomalení rychlosti žádný 

z dotčených orgánů na průtahu obcí neschválí. Přesto bude 

obec nadále usilovat o změnu názoru těchto orgánů.

Obec začala zjišťovat možnosti řešení zpomalení provozu 

na křižovatce u školy. Bude se nadále prosazovat vytvoření 

přechodu pro chodce pod mateřskou školkou. Podařilo

se schválení a instalace silničních zrcadel pro bezpečné 

vyjetí aut z bočních uliček. Dále obec připravila projekt 

směrových cedulí pro lepší orientaci v obci (nyní žádáme 

souhlas dotčených orgánů s jejich umístěním a instalací).

 Je připraven podklad pro výběrové řízení na výměnu 

autobusových zastávkových přístřešků. Byla dokončena 

nová ulice (sítě, povrch a osvětlení) v horní části Poustek.

 Problémem jsou i úzké ulice, které jednoduše 

nerozšíříme. Přesto se naskytla příležitost, kterou jsme 

využili a připravujeme rozšíření komunikace od křižovatky

u Červené Růže směrem na Poustka v úseku cca 100 m. 

Dojde k odkopání svahu, vybudování nové opěrné zdi

a zpevněného svahu nad ní. Komunikace bude rozšířena 

minimálně o 2 m, budou v ní položeny sítě a vybudováno 

nové osvětlení. Nyní se připravuje projekt a výkup pásu

z přilehlých pozemků nutný pro rozšíření. Realizace

by mohla proběhnout v příštím roce a budeme usilovat

o financování z dotací.

 Postupně jsou opravovány chodníky (naposledy

v Růžové ulici). Tam, kde je to možné, obec chodníky 

rozšiřuje. Záměrem je rovněž postavit chodník ke hřbitovu 

a pokud se bude realizovat kanalizace, tak i chodník kolem 

potoka směrem k řece. Obojí je termínově zatím nejasné.

 Dlouhodobé stížnosti jsou i na parkování aut. Pokud

to jde, buďte ohleduplní k ostatním a parkujte svá auta 

na vlastních pozemcích nebo odstavných parkovištích! 

Když už musíte využít obecní komunikaci, volte takové 

místo, které nebrání ostatním v bezpečném pohybu

po komunikaci, popř. odvozu odpadů, případnému 

zásahu záchranných složek a nebo v zimní údržbě.

OBEC BEZPEČNOST PROVOZU

Současný stav nejužšího místa cesty na Poustka

Vzhledem k rozšíření školní družiny bude knihovna 

dočasně provozována v budově obecního úřadu

v prostorách bývalé ordinace. Otevření proběhne

v průběhu října a budeme o něm informovat. S finálním 

umístěním knihovny se počítá v objektu přístavby 

kulturního sálu. 

OBEC Z KNIHOVNY

Studie interiéru knihovny v budoucím kulturním centru

6



SPOLKY KLUB  DŮCHODCŮ
 Již třetí rok, dvakrát v měsíci vždy ve středu od 17 hodin 

je otevřen v salonku pohostinství U Červené Růže Klub 

důchodců. Schází se v něm ti, kteří si chtějí povídat, pobavit 

se i poučit a setkat se jeden s druhým. Srdečně zveme

do klubu všechny, kteří mají chuť navštívit naše pořady.

Program klubu do konce roku 2018

- každé úterý od 18:30 cvičení pro ženy v tělocvičně ZŠ

- sobotní vycházky do okolí podle počasí a podle zájmu

- 10. října: myslíte si, že znáte dobře svou obec? Přijďte

  si to   ověřit do naší soutěžní hry. Hostem bude     

  pan   Robert Čuma, který nám vědomosti rozšíří

  a   položí soutěžní otázku. Výhra vás nemine.

- 24. října: zpívání pro radost a zdraví s Country kapelou

  z Klepačova. Výuka tance možná.

- 7. listopadu: beseda s geologem Martinem Ramešem

   o olomučanských kamenech a geologii.

- 5. prosince:   mikulášská nadílka písniček a koled. Výměna

  perníkových receptů.

- 19. prosince: výstava betlémů a věcí, které nám navodí

  vánoční atmosféru. Host: paní Dana Rybářová.

Spolufinancováno Jihomoravským krajem
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TJ SOKOL SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
 Olomučanští rodiče a TJ Sokol zvou všechny děti,

rodiče, prarodiče a příznivce sportu na dětské sportovní 

odpoledne pro děti od 5 do 15 let „Memoriál Mojmíra 

Štěpánka”, které se koná v neděli 7. října 2018

na fotbalovém hřišti. Prezentace účastníků 12:30 - 13:30. 

Začátek soutěží ve 13:00. Děti budou podle věku

a pohlaví rozděleny do osmi kategorií. Soutěžit se bude

v běhu na 60 m, vytrvalostním běhu, skoku z místa

a hodu kriketovým míčkem. Pro všechny účastníky

budou připraveny odměny. Občerstvení zajištěno.

Těšíme se na vaši účast.

OBEC SVATOVÁCLAVSKÉ HODY
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA S PRAVIDLY PRO POHYB PSŮ

 Chcete dostávat včasné informace o dění v obci?

Registrujte se do SMS InfoKanálu, který umožňuje 

zasílání důležitých informací na registrovaná čísla 

vašich mobilních telefonů v krátkých textových 

zprávách (SMS).

 Jak se zaregistrovat? Např. pomocí SMS ve tvaru:

 
 např.
 REGISTRUJ JAN NOVAK OLOMUCANY 123

 Pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat 

mezeru a slovo EVID. SMS odesílejte na číslo SMS 

InfoKanálu 516 412 550.

Pro odregistraci platí tvar SMS: ODREGISTRUJ.

SMS INFOKANÁL

REGISTRUJ JMENO PRIJMENI OLOMUCANY CISLOPOPISNE

 Zastupitelstvo obce Olomučany vydalo obecně 

závaznou vyhlášku stanovující pravidla pro pohyb psů

na veřejných prostranstvích, která jsou následující:

 a) na veřejných prostranstvích v obci, v zastavěném 

území  obce včetně chatových oblastí (vyznačených

na mapě  barvou) je možný pohyb psů pouzezelenou

na vodítku v doprovodu svého držitele, popřípadě jiné 

osoby, pověřené držitelem psa,

 b) ve stejné oblasti se zakazuje výcvik psů,

 c) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených

na mapě  barvou, se jakýkoliv vstup a pobyt psů  červenou

zakazuje. Týká se to vodní plochy rybníku na výletišti 

Bahňák, dětských hřišť a  sportovišť ve sportovním areálu.

vodní plocha

sportoviště

dětské hřiště

dětské hřiště

Pronájem obecní
restaurace U Červené Růže
v Olomučanech
Obec Olomučany nabízí od 1.1.2019 k pronájmu
obecní restauraci U Červené Růže.

Podrobnosti získáte na tel. 516 412 550,
e-mailu obec@olomucany.cz
nebo na webových stránkách www.olomucany.cz
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