OLOMUČANSKÝ

ZPRAVODAJ

1/2019

INFORMACE Z OLOMUČAN A PRO OLOMUČANY

Splašková kanalizace v Olomučanech
V současné době se splašky z domácností, které nevyužívají vlastní zachytávání a nakládání se splašky, vypouští spolu
s dešťovou vodou do zatrubněného potoka protékajícího obcí s vyústěním do řeky Svitavy. Ročně se za vypouštění takto
znečištěné vody do řeky platí poplatek cca 0,5 mil. Kč (0,10 Kč/m3). Poplatek platí Svazek vodovodů a kanalizací (dále jen
„Svazek”), jehož je obec členem, a to ze stočeného vybíraného od občanů. V této době probíhá na národní úrovni snaha
o více násobné zvýšení tohoto poplatku (na 10 Kč,-/m3 s předpokladem dalšího růstu) a pokud by se tak stalo, hrozí,
že by Svazek zvýšený poplatek v řádu mil. Kč ročně přenesl v plné výši na obec. Cílem projektu nové splaškové gravitační
kanalizace je oddělit splaškovou a dešťovou vodu. Cestou projdou splašky dvěma přečerpávacími stanicemi, které je
výtlakem dopraví do blanenské čistírny odpadních vod. Studie vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) se neprováděla.
Kanalizace je řešena tak, aby byla co nejméně nápadná.

OBEC OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
Zastupitelstvo schválilo následující obecně závazné

Kanalizační stoky povedou převážně po obecních
a krajské komunikaci s min. zásahem do soukromých
pozemků. Od stok bude vyvedena k nemovitosti vždy

vyhlášky. Vyhláška o místním poplatku z pobytu (1/2019)

jen jedna kanalizační přípojka a to na hranici pozemku,

- nová vyhláška, která stanovuje poplatek z pobytu každé

kde bude revizní šachta (v majetku vlastníků jednotlivých

osoby, která není v obci přihlášena a využije za úplatu

připojených objektů). Přesnou polohu odboček

ubytovacích zařízení (hotel, penzion, ubytování

k přípojce budou projektant, geodet a zástupce obce

v soukromí). Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného

konzultovat s vlastníkem nemovitosti. Dosavadní

pobytu. Sazba poplatku činí 21,- Kč za každý započatý den

„kanalizace” bude sloužit pouze jako dešťová a Svazek ji

pobytu mimo dne jeho počátku. Plátce odvádí poplatek

bezúplatně převede do majetku obce a již se o ní nebude

nejpozději do 10. dne následujícího kalendářního čtvrtletí.

starat (ale poruchy způsobené stavbou opraví a zaplatí).

Formuláře a plně znění jsou k dispozici na obecním webu.
Vyhláška o místním poplatku ze psů (2/20019) poplatky se nemění. Poplatek je splatný nejpozději
do 31. 6. příslušného kalendářního roku. Pro pořádek

Pokračování na straně 2.

AKCE V OBCI
27. 12. 19

Štěpánský turnaj ve stolním tenise
— 14:00, sál hospody U Kellnerů

29. 12. 19

Silvestrovský fotbal svobodní vs. ženatí
— 14:00, hřiště

31. 12. 19

Poslední startování
— hasičská zbrojnice

17. 01. 20

Sousedský bál
— 20:00, sál hospody U Kellnerů

31. 01. 20

Myslivecký ples
— 20:00, sál hospody U Kellnerů

15. 02. 20

Hasičský ples
— 20:00, sál hospody U Kellnerů

22. 02. 20

Masopust

doporučujeme vašeho psa (popř. více psů) znovu přihlásit
na obecní úřad. Formulář je přiložen v tomto vydání
Zpravodaje, popř. je dostupný včetně dalších na obecním
webu.
Vyhláška o místním poplatku za provoz systému
nakládání s komunálními odpady (3/2019) - předchozí
vyhláška byla vydána v roce 2012. Mezitím narostly náklady
na odvoz a zpracování odpadů a proto je hlavní změnou
nové vyhlášky navýšení poplatku za odpady na 600,-Kč
na osobu. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději
do 30. 6. příslušného kalendářního roku. Všechny vyhlášky
jsou platné od 1. 1. 2020. Plné znění vyhlášek včetně s nimi
spojených formulářů jsou dostupné na obecním webu.
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OBEC SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
Pokračování ze strany 1.
Bude provedena i obnova částí vodovodu na dnešní standardy - uhradí Svazek ze svých rezerv vytvořených z vybraného
vodného. Asfaltový povrch krajské silnice (průtah obcí) bude opraven v celé šíři komunikace. Místní komunikace budou
po výstavbě uvedeny do původního, případně lepšího stavu, tzn., že budou opraveny jen v šíři výkopů stoky a odboček
(cca 1,4 m). V nejužších uličkách může být opravena plná šíře komunikace. Ochranná pásma inženýrských sítí budou, pokud
to šíře místní komunikace umožní, respektována dle platných norem. V úzkých uličkách tomu tak nebude (sítě se mohou např.
i křížit), ale v tomto případě jsou tyto výjimky schváleny (jinak by projekt nezískal stavební povolení). Provozovatel elektro sítě
nepředpokládá, že by výhledově pokládal elektrické vedení do země. Současné vedení elektřiny (sloupy aj.)
má životnost ještě min. 20 let.
Pokud dojde při výstavbě k poškození majetku vlastníka okolního pozemku (např. nemovitost, opěrná zeď apod.), stavební
firma bude muset poškozenou část uvést na vlastní náklady do původního stavu (pro tento případ jsou stavební firmy
pojištěny a tento bod bude uveden i ve smlouvě). Stavební firma si před započetím prací provede pasport stavu objektů
proto, aby věděla, zda k poškození došlo výstavbou. Po dobu výstavby bude docházet k časově omezeným uzavírkám
místních komunikací a to tak, aby obec nebyla dopravně paralyzována. Koordinaci bude provádět stavební firma a obec (bude
hledat místa k parkování). Pěší přístup k nemovitostem zůstane po celou dobu výstavby. Přesný harmonogram stavby (včetně
uzavírek) bude znám poté, do zahájení stavby, které se předpokládá 2.3.2020 a bude postupně upřesňováno v průběhu
výstavby. Stavební firma bude informovat jednotlivé vlastníky. Při výstavbě bude rovněž docházet v jednotlivých částech obce
k přerušování dodávek vody (opět budou pokud možno co nejkratší a budou avizovány předem). V ideálním případě by měla
výstavba kanalizace trvat dva roky od zahájení stavby. Náklady na výstavbu kanalizace nebudou mít vliv na výši stočného.
Po dokončení kanalizace budou občané platit stejně jako kdyby obec novou kanalizaci neměla. Nehrozí však výše zmíněná
pokuta za vypouštění odpadních vod, která by byla patrně přenesena Svazkem na obec, v případě, že obec by novou
kanalizaci nechtěla financovat. Projektová dokumentace je v tištěné verzi k dispozici na obecním úřadě. Výtah byl zveřejněn
na obecním webu (https://www.olomucany.cz/kanalizace).
Je vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení, obojí s nabytím právní moci. Svazek si soutěží vybral technický dozor.
Obec si pro kontrolu průběhu výstavby najme svého. Svazek nyní čeká na administrativní potvrzení rozhodnutí o poskytnutí
dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR. Zahájení stavby je aktuálně plánováno na březen 2020. Soutěž na dodavatele
kanalizace vyhrálo sdružení společností s názvem “Společnost pro stavbu Olomučany - splašková kanalizace”. Vedoucím
sdružení je společnost STAEG Development, spol. s r.o. z Vyškova, členy jsou společnosti IMOS Brno, a.s. a MERTASTAV s.r.o.
z Předklášteří. Nabídková cena vítěze byla 193,86 mil. Kč bez DPH na celou akci (včetně částky na rekonstrukci vodovodu,
kterou obec neplatí a částky na rekonstrukci výtlaku z Kamenolomu na čistírnu. Rovněž je v částce zahrnut také přibližně 15%
podíl nákladů Blanska na odkanalizování Klepačova). Svazek počítá s tím, část nákladů bude hrazena z dotace Státního fondu
životního prostředí ČR (SFŽP), dále z dotací Jihomoravského kraje. Na zbytek si bere Svazek úvěr s úrokem kolem 2%. To vše
znamená, že obec bude stát nová kanalizace předběžně cca 55 mil. Kč + úroky + vícepráce. Skutečnou celkovou výši podílu
obce budeme znát po dokončení stavby (po kolaudaci). Protože obec nemá pro takovou investici dostatečné zdroje, dohodla
se se Svazkem na způsobu financování svého podílu. Jednorázově splatíme při zahájení stavby 6 mil. Kč. Roční splátka podílu
bude po dobu 15 let minimálně 2,5 mil. Kč, po splacení úvěru na koupi restaurace u Červené Růže (dnes 0,7 mil. Kč)
se minimální splátka navýší na 3,2 mil. Kč. K případné aktualizaci podmínek splácení bude probíhat jednáním se Svazkem
každých 5 let. Obec může dle svých finančních možností kdykoliv navýšit roční splátku nebo poskytnout mimořádnou
jednorázovou splátku. Případné uznané vícepráce budou řešeny příslušným prodloužením doby splatnosti. Tento režim bude
platit do vyrovnání všech závazků obce vůči Svazku. Kolem problematiky kanalizace padlo za poslední dobu mnoho dotazů
a koluje mnoho dohadů. Požádali jsme Svazek o odpovědi na ty, které zaznívají mezi občany nejčastěji.
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Proč je obec ve Svazku?

Může obec ze Svazku vystoupit? Co by se stalo?

Je členem Svazku proto, že ho spolu s ostatními v roce 1993

Ano. Obci by byl, poté co uhradí náklady, které Svazek

spolu zakládala. Na základě privatizačního protokolu přešel

do infrastrukturního majetku vložil, vrácen oddělitelný

vodohospodářský infrastrukturní majetek na obce, který

vodohospodářský infrastrukturní majetek.

ho vložily do Svazku a na základě provozní smlouvy

Obec by si musela zajistit provozovatele tohoto majetku

ho provozuje VAS, a.s.

nebo ho provozovat sama.

Proč obec kanalizaci již nemá?

Kolik z úvěru, který si bere Svazek je určeno pro olomučanskou

Olomučany kanalizaci mají a to jednotnou s povolenými

kanalizaci?

limity vypouštění, kanalizačním řadem atd. K vybudování

Svazek si bere na financování této stavby úvěr určený jen

oddílného systému dosud nebyly legislativou „nuceny“.

pro tuto stavbu. Za tento úvěr ručí Svazek, ne obec. Obec
bude Svazku tento úvěr splácet.

Proč se platí stočné? Proč nejsou náklady na kanalizaci
alespoň částečně hrazeny z vybraného stočného?

Kolik z toho doplatí Olomučany? V jakém horizontu

Stočné hradí subjekty, které mají s provozovatelem

a za jakých podmínek?

uzavřenou smlouvu o odvádění odpadních vod, tudíž mají

Celková částka bude záležet na finálním rozpočtu.

legálně zajištěný odvod odpadních vod. Náklady na změnu

Zastupitelstvo obce zatím odsouhlasilo, že maximální roční

parametrů vodohospodářské infrastruktury (což

částka hrazená z obecního rozpočtu bude 2,5 mil. Kč.

vybudování oddílného systému je) hradí dle Svazku obec,

Po splacení úvěru na koupi budovy restaurace U Červené

pro kterou je tato investice určena.

Růže bude tato částka navýšena na 3,2 mil. Kč ročně.
Každých pět let bude obec jednat se Svazkem o případné

Kolik občané na stočeném zaplatili od roku 2014?

změně této částky. Tento model je dohodnutý na 15 let

Cca 6 494 000,- Kč.

a poté dojde k jednání o způsobu splacení zbývající části

Kolik Svazek od roku 2014 vynaložil na opravy a jiné náklady?
Cca 6 397 000,- Kč.
Proč má Svazek snahu řešit kanalizaci nyní a ne dříve nebo
později?
Svazek pouze upozorňuje obec na změnu podmínek
se všemi důsledky a navrhuje možné řešení. Rozhodnutí,
jak se ke změně podmínek postavit, je na obci.
Kolik byl v roce 2018 poplatek za 1 m3 vypouštění znečištěných
vod do řeky?
Poplatek byl a je 0,10 Kč/m3. Platí se při překročení množství
100 000 m3/rok za celkový objem. Kromě toho se platí
i za koncentrační znečištění a hmotnostní znečištění
odpadních vod u jednotlivých ukazatelů. Limity jsou však
zatím v Olomučanech plněny.
Kolik znečištěné vody (m3) bylo vypuštěno v roce 2018?
V roce 2018 to činilo 95 659 m3, o rok dříve (2017) však

úvěru.
Kolik z toho doplatí Blansko? Kolik z toho doplatí Svazek?
Spoluúčast Blanska je cca 15% (bude hrazeno z jeho
plusovosti u Svazku). Svazek hradí náklady spojené
s obnovou vodovodu a náklady spojené s obnovou stávající
kanalizace, která se stane dešťovou.
Kdo zaplatí vícepráce? Jak se bude postupovat?
Vícepráce musí být odsouhlasené dozorem investora, který
rozhodne z jakého titulu vznikly, z toho vyplyne, jestli je
bude hradit obec či Svazek. Dle zákonných podmínek
nesmí překročit 20% celkového rozpočtu, jinak by muselo
dojít ke změnám projektu se všemi důsledky
ve schvalování.
Co je vše v rozpočtu zahrnuto? Co ne a kdo to zaplatí?
V rozpočtu je zahrnuto vše, co obnáší vybudování oddílné
kanalizace.

126 932 m3. Objem závisí zejména na tom, jak „suchý“

Jak je to s DPH (v rozpočtech jsou uvedeny ceny bez DPH)?

je rok.

Protože je investorem a stavebníkem Svazek, který

Kolik bude poplatek v budoucnu (předpoklad/výhled)?

je plátcem DPH, ceny bez DPH jsou konečné.

Podle původního návrhu předloženého před několika lety

Co bude se současnou kanalizací? Bude také opravena? Pokud

(na státní úrovni) by to u vypouštěné a nečištěné odpadní

ano, jsou náklady zahrnuty v rozpočtu?

vody mělo postupně činit 10,- Kč/m3, tedy 100x více než

Stávající kanalizace se stane kanalizaci dešťovou a bude

nyní. Kromě toho se však měly progresivně zpřísňovat

převedena bezúplatně do majetku obce. Nutné opravy

i limity koncentrační a hmotnostní, např. dusíku a fosforu.

zaplatí Svazek. Do rozpočtu zahrnuty nejsou.

Kolik bude kanalizace stát?

Bude při rozkopání komunikací modernizován i vodovod?

Kdo poskytne dotace a v jaké výši?

Opraveny jeho poruchy? Jsou náklady zahrnuty v rozpočtu?

Kolik zbývá doplatit?

Vodovod bude v obci v celém rozsahu opraven. Náklady

Viz. úvodní část tohoto článku.

hradí Svazek.
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Bylo provedeno posouzení situace každého domu?

Musí se připojit i ti, co si řeší odpady sami (např. doloží

Dle Svazku bylo posouzení každého domu provedeno

vyvážení jímky apod.)?

projektantem. Obec má ale za to, že tlakovou kanalizaci

Dle zákona o vodovodech a kanalizacích v případě,

bude mít více domů než ty, co jsou uvedeny v projektové

že v obci existuje kanalizace, je povinností majitele

dokumentaci. Situace bude znovu posuzována při řešení

nemovitosti, pokud je to technicky možné, být napojen

jednotlivých kanalizačních přípojek.

do kanalizace.

Musí se připojit i ti, k nimž nově budovaná kanalizace

Co si budou muset občané řešit sami a ve vlastní režii?

nezasahuje?

Rozdělení splašků a dešťových vod a jejich oddělené

Ne, nicméně musí doložit jak likvidují své odpadní vody

napojení do dešťové a splaškové kanalizace.

(nepropustný septik a jeho vyvážení, domácí ČOV aj.).
Nyní musí obec v šibeničním termínu (do začátku stavby) připravit projektovou dokumentaci přípojek. Obec již jedná
s projektantem o ceně za projekt přípojky a o tomto pak bude informovat občany (začátkem roku 2020). Případné dotazy
posílejte na e-mail obec@olomucany.cz

nová gravitační kanalizace
stávající dešťová stoka
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OBEC NOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD AUTOBUSU OBEC SOUTĚŽ VESNICE ROKU
15. 12. 2019 začal platit nový jízdní řád autobusové linky

Naše obec se letos podruhé v historii rozhodla přihlásit

230. Ve dnech školního vyučování byl zařazen nový vložený

do soutěže Vesnice roku. Hlavním důvodem účasti bylo

spoj s odjezdem v 6:50 z Olomučan a 7:03 z Blanska,

vyzdvihnout práci všech složek a spolků v obci a ukázat

kdy se tento v 7:14 vrací zpět do Blanska. Na základě

posun obce v rámci dokončených projektů za poslední rok:

provedených průzkumů vytíženosti spojů byl zrušen málo

revitalizace lesního hřbitova, oprava pomníku 1. světové války,

využívaný spoj s odjezdem z Olomučan v 5:20, kdy cestující

oprava křížků a výsadba lípy svobody, nová knihovna na

mohou využít předcházející spoj odjezdem v 5:05.

obecním úřadě, dokončení rekonstrukce muzea olomučanské

Pro autobus vracející se po 22:50 prázdný zpět do Blanska

keramiky, nové družiny a interaktivní tabule v základní škole,

navrhovala obec, aby zastavil na zastávkách, ale protože

rekonstrukce požární zbrojnice, nové prvky na dětském hřišti,

dopravce požadoval plnou úhradu výkonů vedených jako

kompletní rekonstrukce sportovního areálu: víceúčelové hřiště

nový spoj, nebylo toto spojení ve večerních hodinách

s umělým povrchem, nový chodník, úprava svahu, nové lavice

do jízdního řádu zařazeno.

a odpadkové koše, nová pergola, nové osvětlení travnatého
hřiště včetně opravy kabin.

OBEC REKONSTRUKCE A OPRAVY
Výletiště Bahňák se konečně dočkalo zasloužené

Proti loňskému ročníku nám letos přálo počasí a celý
průběh probíhal v pohodové atmosféře. Vzhledem k tomu,
že naše obec byla v časovém harmonogramu hodnocení

rekonstrukce toalet. Dále byl opraven parket, stoly a lavice

zařazena až jako poslední, proběhlo ještě to samé

pro posezení. Dle finančních možností budou opravy

odpoledne ve Křtinách vyhodnocení soutěžících

na Bahňáku pokračovat … Na spodním dětském hřišti byl

a vyhlášení výsledků krajského kola - letos jsme získali

vyměněn hlavní herní prvek. Zpracovává se projekt opravy

mimořádné ocenění “Za péči o lesní hřbitov

poškozené opěrné zdi kolem silnice naproti obecnímu

a památníky obětem světových válek”. Poděkování patří

úřadu. Ve staré hospodě byla opravena část střechy v zadní

všem, kteří se zasloužili o to, že bylo a je co ukázat.

části a střecha verandy, bylo opraveno pódium,
vymalována nálevna, veranda a zázemí.

OBEC Z OÚ A ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo schválilo rozvojový strategický dokument
pro roky 2020-23 jehož cílem je vymezení investičních akcí
na následující roky. Jedná se o investice do dopravní a
vodohospodářské infrastruktury, do oblasti informovanosti
a ochrany obyvatel, do občanské vybavenosti a dalších
oblastí. Plná verze dokumentu je k dispozici na webu.
Obec využila možnost a zakoupí za 65 000,- Kč pozemek
pod zahrádkářskou kolonií nad cestou do Blanska. Pozemek
má výměru 3,7 tis. m2 a je určen k plnění funkcí lesa.
Na adrese https://olomucany.gis4u.cz/ jsou pro zájemce
dostupné mapy pasportů obecních komunikací, místního
lesního hřbitova, osvětlení.
Po několika pádech stromů na hřbitově proběhl
průzkum stavu ostatních, který ukázal, že tyto nejsou díky
svému věku a suchým obdobím v posledních letech
v dobré kondici. Bohužel musíme přikročit jejich
postupnému a systematickému kácení. To je naplánováno
v horizontu následujících 10-ti let s tím, že dojde k výsadbě
stromů nových, tak, aby hřbitov zůstal lesním
i pro následující generace.
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OBEC KNIHOVNA
Začátkem listopadu se konalo každoroční setkání

ŠKOLA TÝM KAJESY NA ANGLII
Díky druhému místu v hlasovací soutěži Srdcem spolu

knihovníků našeho regionu, na kterém probíhá výměna

v rámci největšího celorepublikového fotbalového turnaje

zkušeností a předávání informací o chystaných projektech.

základních škol McDonald´s cup se hráči, kteří

Na tomto setkání byla oceněná naše obecní knihovna spolu

reprezentovali naši školu v minulém ročníku turnaje,

s paní knihovnicí Evou Vašíčkovou, která získala ocenění

dočkali zájezdu na mezistátní kvalifikační utkání české

pověřené knihovny za modernizaci knihovnických služeb

reprezentace proti Anglii. Kluci si zápas neuvěřitelně užili

v obci a za podporu dětského čtenářství v obci.

a i díky jejich perfektnímu fandění se nakonec Česká

Paní Vašíčková pracuje v naší knihovně od roku 2017

republika radovala z nečekané výhry nad jedním

a za dobu svého působení vložila všechny knihy

z nejlepších evropských týmů 2:1. Děkujeme všem, kteří

do elektronického systému - knihovna je tak plně

poslali hlasy našemu týmu KAJESY. Jen díky Vám si mohli

automatizovaná a nabízí moderní služby svým čtenářům.

kluci užít tento krásný fotbalový zážitek.

Dále paní knihovnice aktualizovala knihovní fond, podílela
se na stěhování knihovny do nových prostor, rozšířila
výpůjční dobu pro veřejnost, organizuje aktivity pro širokou
veřejnost v obci, spolupracuje s obecním úřadem,
se základní školou a dalšími složkami v obci a podporuje
čtenářství u dětí v aktivitách, které organizuje pověřená
knihovna, např. Čtoucí rodiny regionu Blansko nebo
Moravská zemská knihovna v Brně - Jižní Morava čte.

OBEC SPOLUPRÁCE S KOMETOU
Díky spolupráci obce s extraligovým hokejovým klubem
HC Kometa Brno v rámci projektu „Jižní Morava – Království
Komety” nabízí obec možnost
zapůjčení dvou permanentních
vstupenek na domácí
extraligová utkání.
Permanentky jsou
Od podzimu jsou v nabídce vybrané tituly ve formě
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na stání. Zájemci mohou

audio knih (CD). Vyzkoušejte číst knihy poslechem.

kontaktovat místostarostu

V případě zájmu se nabídka rozšíří o další tituly.

na telefonu 733 625 292.

TJ SOKOL REKONSTRUKCE KABIN
Proběhla rekonstrukce kabin na hřišti - máme nové

HASIČI ČINNOST SBORU A JEDNOTKY
Spolek se schází měsíčně na schůzích, kde se plánuje

rozvody vody, plynu, nové radiátory, nové WC. Dále se díky

a hodnotí činnost v oblasti kultury, sportu, práce s mládeží:

dotaci z JMK podařilo realizovat i výměnu oken a dveří.

hasičský ples, pomlázkování, pálení čarodejnic, letní provoz
občerstvení na Bahňáku, taneční zábavy, prodej na hodech,
poprvé spolu s dalšími složkami a obcí proběhl čertovský
pochod. Na Silvestra proběhne poslední startování. Valná
hromada všech členů a hostů bude 10. 1. 2020 od 18 hod.
na Olbergu. Mladí hasiči se scházejí každý pátek v kroužku
a připravují se na soutěže v požárním sportu.
Jednotka SDH Olomučany je předurčená pro ochranu
obyvatelstva v rámci JMK. Dále se podílí na výjezdech
na likvidaci nebezpečných vosích a sršních hnízd.

SPOZ DEN OLOMUČAN
Díky SPOZ Olomučany a obecnímúřadem ve spolupráci

25. 4. 2019 jsme se zúčastnili v Ostrově u Macochy
taktického cvičení složek integrovaného záchranného
systému na téma společných postupů při záchraně osob

s hasiči, mysliveckým sdružením, TJ Sokol, včelaři, MŠ a ZŠ,

z jeskyně a při pátrání po ztraceném člověku. 7. 6. 2019

knihovnou a klubem důchodců proběhl v srpnu pro občany

jsme zasahovali v Březině a několikrát během roku jsme

a rodáky obce Den Olomučan. Účastníci mohli nahlédnout

zasahovali v okolí obce při odstraňování stromů padlých

do prostor obecního úřadu, knihovny, muzea, do zázemí

přes silniční komunikace. 27. 10. 2019 byla naše jednotka

fotbalového areálu, do mateřské a základní školy (kde měli

vyslána ve 2:44 k požáru do Ivančic a to z důvodu vytvoření

výstavu včelaři), hasičské zbrojnice, do myslivecké chaty

týlového zázemí pro zasahující hasiče. V Ivančicích byl

a do kostela a zvoničky. Byla zajištěna doprava mikrobusem

vyhlášen III. poplachový stupeň, na místě zasahovalo 28

k Máchovu pomníku a Novému hradu. Akce byla ukončena

hasičských jednotek, z toho 12 profesionálních. Naše

posezením s hudbou na Bahňáku.

jednotka byla výpomocná i k hasebním pracem a zároveň
k doplňování vody do cisteren. Zásah probíhal až do

MYSLIVCI Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ

pozdních hodin a jednotka se na základnu vrátila až večer.

Ve spolupráci se základní školou byla obnovena činnost
kroužku myslivosti a ochrany přírody. V rámci akce „Ukliďme
svět, ukliďme Česko” jsme spolu s dobrovolníky sesbírali
z obce a jejího okolí cca 2,8 t odpadu, z toho se podařilo
vytřídit cca 1,8 t. Zrekultivovali jsme černou skládku
u Čertova hrádku. Dále jsme ve spolupráci s hasiči provedli
v obci svoz železného šrotu a elektrospotřebičů. Sdružení
provádí údržbu naučné stezky Olomučan a Facírky, zajišťuje
odbornou správu obecních lesů a péči o veřejnou
a rozptýlenou zeleň v katastru obce.
Prosíme o ohleduplné chování vůči zvěři a přírodě, v lese
se chovejte tiše,nerozdělávejte oheň,neodhazujte odpadky.
Děkujeme a přejeme příjemné chvíle v přírodě.

SPOLKY KAJESAN
Spolek organizuje Svatováclavské hody. Pořádá akce jako
pomlázkování, pěveckou soutěž Superstar, vánoční koncert

Žádáme spoluobčany, aby neparkovali své automobily

a mnoho dalších. Členy spolku budete moci vidět také

před hasičskou zbrojnicí, komplikujete nám tím výjezd

na předtančeních na plesích konaných začátkem roku 2020.

vozidel. Děkujeme za pochopení.
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OBEC FOTOGALERIE Z VYBRANÝCH AKCÍ ROKU 2019
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