
OLOMUČANSKÝ
ZPRAVODAJ

 V srpnu letošního roku byl ukončen provoz v obecní hospodě U Kellnerů. Prostory hospody je možno nadále využívat 
společně s prostorem sálu při krátkodobých kulturních, společenských (plesy) nebo soukromých (oslavy) akcích. Bližší 
informace o možnostech krátkodobého pronájmu lze získat na obecním úřadě (tel. 516 412 550, e-mail obec@olomucany.cz). 
 V minulém Zpravodaji jsme informovali o rozhodnu� zastupitelstva o koupi restaurace U Červené Růže včetně přilehlých 
pozemků. Spolu s vlastnictvím hospody U Kellnerů a nově vlastnictvím restaurace U Červené Růže a okolních pozemků
se naskytla příležitost jak nově pojmout střed obce jako centrum dění. Jeho vhodnou úpravou bychom rádi zvýšili atrak�vnost 
naší obce a vyřešili jeden velký územní celek, který naší obci chybí a to je důstojný a ucelený střed obce. 

  Dnešní situace nám umožňuje navázat na původní projekt Červené Růže
z konce 80. let 20. stol. a to přístavbou kulturního sálu s přiměřenou kapacitou
a se zázemím částečně v místě dnešního parkoviště a dále navázat na myšlenku 
rozšíření středu naší obce. Po jeho uvedení do provozu bychom rádi pokračovali 
odstraněním staré obecní hospody a na jejím místě vytvořili otevřený veřejný prostor 
s parkovou úpravou (lavičky, stoly, keře, živé ploty, stromy, vodní prvky a parkovací 
místa).  Obě místa bude možné propojit chodníkem a to tak, že bude možné projít 
bezpečně od Červené Růže ke zvoničce bez kontaktu se silničním průtahem obce.
 Kupní cena Červené Růže byla po odhadu nezávislým znalcem a po dohodě
s prodávajícím stanovena ve výši 4,8 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že takovou částku 
nelze uhradit z rozpočtu obce, oslovili jsme několik bankovních domů s žádostí o úvěr. 
Po posouzení nabídek jsme vybrali úvěr u České spořitelny ve výši 7 mil. Kč
se splatností 10 let a s možností postupného čerpání. Kupní cena je již uhrazena
a tím je restaurace v majetku naší obce.  Zbývající dostupná částka úvěru bude použita
na navazující aktivity a výdaje nutné pro dokončení celého záměru. V příštím roce 
dojde k nutné změně územního plánu. Rozběhnou se přípravy studie a projektové 
dokumentace a s tím spojené soutěže na urbanistické řešení a projektanta.

Později i na dodavatele stavebních prací.  Částka získaná 
úvěrem nebude pro celou akci dostatečná, proto budeme 
muset další finanční zdroje najít jak v obecním rozpočtu,
tak hledat možnosti získat další prostředky z dotací
jak regionálních, tak evropských.
 Pro svůj rozsah a finanční náročnost bude celá akce trvat 
několik let a pravděpodobně přesáhne funkční období 
tohoto zastupitelstva. Proto jsme pro lepší koordinaci aktivit 
vytvořili pracovní skupinu, která si průběh celého projektu 
vzala na starosti. Vedle starosty Josefa Smíška jsou jejími 
členy místostarosta Miroslav Žáček, zastupitelé Jiří Baštář,
Martin Raibl a Martin Rameš.  Aktuálně jsme se dohodli
se současným nájemcem restaurace na spolupráci v prvním 
čtvrtletí roku 2016. V následujících dnech bude vyhlášeno 
výběrové řízení na nového nájemce restaurace, kterého 
vybereme nejpozději do konce února 2016.
 O dalším postupu budete průběžně informováni všemi 
dostupnými prostředky. Jedná se o zásadní projekt, který
by neměl zůstat stranou žádného občana naší obce. Budete 
mít přímou možnost se k navrhovaným řešením vyjádřit.

Obecní hospoda, Červená Růže a střed obce

AKCE V OBCI

Turnaj ve stolním tenise „O pohár
starosty”  14:00, sál hospody U Kellnerů —

Mše svatá zejména pro rodiny s dětmi
 16:00, kostel—

Sousedský bál
 20:00, sál hospody U Kellnerů—

Sokolský ples
— 20:00, sál hospody U Kellnerů

Myslivecký ples
— 20:00, sál hospody U Kellnerů
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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.

26. 02. 16

— prosinec 2015 —
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3/2015

čtení z Olomučan
a pro Olomučany

Východní pohled na návrh sálu z původní projektové dokumentace Červené Růže

Současný prostor
hospody

U Kellnerů

Chodník

Restaurace
U Červené Růže

s budoucím sálem



Z OBECNÍHO ÚŘADU A ZASTUPITELSTVA
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 Proběhla změna na místě člena kontrolního výboru. Petra 
Horvátha nahradil Miloslav Krajíček.
 Rozpočtovým opatřením č. 2/2015 byla ze získané dotace 
poskytnuta částka 90 000,- Kč na výstroj a výzbroj Sboru 
dobrovolných hasičů.  Zastupitelstvo obce neschválilo záměr 
odprodeje části pozemku p. č. 1520 LV č. 1 Za mlýnem.
 Rozpočtovým opatřením č. 3/2015 byla z nespecifikované 
rezervy rozpočtu přesunuta částka 750 000,- Kč na uhrazení 
dodatečných nákladů na rekonstrukci mateřské školy.
Z kapitoly komunální služby byla přesunuta částka
50 000,- Kč do kapitoly Sokol mimo jiné i na projekt více-
účelového hřiště.
 Zastupitelstvo obce schválilo úvěrovou smlouvu mezi obcí 
a Českou spořitelnou a smlouvu o zastavení pohledávek. 
Dále byla schválena kupní smlouva se společností EREMOS, 
s.r.o. na koupi restaurace U Červené Růže. 

VÝBĚR USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO

 Byly dokončeny opravy komunikací na Blafandě a 
Humna, dále proběhla oprava chodníku kolem průtahu obcí 
včetně prostoru autobusové zastávky u obecní hospody.
 Rekonstrukce komunikace „Za kostelem” má schválené 
stavební povolení, projekt je připraven. Začátek stavebních 
prací je plánován na jaře 2016.

OPRAVY OBECNÍCH KOMUNIKACÍ

 Vážení občané,
zastupitelstvo obce si vás dovoluje požádat o vyplnění 
přiloženého anonymního dotazníku spokojenosti se stavem 
naší obce a životem v ní. Máme zájem spolupracovat s vámi
při rozhodování o hlavních směrech rozvoje obce a o jejím 
dalším vývoji v nejbližších letech i v dlouhodobějším 
horizontu.
 Pokud jste dotazník ve Zpravodaji nenašli, můžete si ho 
vyzvednout na obecním úřadě nebo si ho stáhněte
z obecního webu. Tam také najdete odkaz na jeho online 
formu, kterou můžete vyplnit a odeslat z pohodlí domova 
prostřednictvím Internetu. Vyplněnou papírovou formu 
dotazníku vhoďte do schránky na budově obecního úřadu.
S vyhodnocením dotazníku se budete moci seznámit
po jeho zpracování ve Zpravodaji a na webových stránkách. 
 Aby Váš dotazník mohl být zařazen do vyhodnocení,
je třeba jej odevzdat/odeslat nejpozději do 17. ledna 2016.
 O vaše názory se budeme zajímat i nadále. Připomínáme, 
že jednání zastupitelstva jsou veřejná. Děkujeme za váš čas 
a projevené názory.
 Zastupitelstvo obce

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI
 Před začátkem školního roku se podařilo dokončit 
rekonstrukci a přístavbu mateřské školy. Na hřiště se 
dokoupily další herní prvky a do školní kuchyně se pořídilo 
nové vybavení. Dále se pořídily do školy i školky nové kotle.

 V horní části obce byly dokončeny úpravy svahu a sadu.
Z důvodu suchého počasí se práce o měsíc prodloužily. 
Zbývá dokončit odpočívku pro cyklisty a nové dětské hřiště. 

MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ÚPRAVY PLOCH VEŘEJNÉ ZELENĚ

Blafanda

 Po veleúspěšném ročníku Okresního přeboru 2014/2015, 
kdy naši muži skončili na vynikajícím 5. místě, jsme 
vstupovali do nového ročníku s jistými rozpaky zda se nám 
podaří navázat na úspěchy z minulé sezóny. Při otázce jak 
vidí naše ambice v nové sezóně na umístění po podzimní 
části rozhovoru konstatoval trenér „Čenda” Jiří Pokoj: „Budu 
spokojený s klidným středem tabulky“. Přestože odešli tři 
zkušení hráči, doplnili jsme tým během podzimu o nové, 
mladé hráče z Blanska. Bohužel se nám nevyhnula některá 
vážná zranění hráčů, a to Andreje Vašáka, který si poranil 
koleno, zranění bylo natolik vážné, že to ohrozí jeho další 
působení v týmu. Mezi další zraněné hráče patřili Petr Klíma 
se zlomeným prstem na noze, Roman Nečas s naštípnutým 
nártem, Petr Opletal s vykloubeným palcem u nohy. Tito 
hráči po zotavení pokračovali v sezóně. I přes tyto problémy 
se podařilo vytvořit tým, kterému to dobře šlape jak
na hřišti, tak i v kabině. A dobré výsledky na sebe nenechaly 
dlouho čekat.
 Po podzimní části jsme skončili na vynikajícím 2. místě
za vedoucím týmem Rudice. Pevně věřím, že hráči 
nepodcení zimní přípravu a dobře naladí formu do jarní 
části soutěže. Velký dík patří obci, protože bez její pomoci 
by to zřejmě ani nešlo, také díky i správci hřiště za výborně 
připravený trávník a v neposlední řadě i všem ostatním, 
kteří se menší  či větší měrou podílejí na chodu oddílu 
Sokola Olomučany. Nelze opomenout a zvlášť poděkovat 
našim skvělým fanouškům, kteří nás v hojném počtu 
podporují nejen na domácích zápasech, ale zejména
i při utkáních venku. 
 Aleš Kučera

ZHODNOCENÍ PODZIMNÍ ČÁSTI MUŽŮ „A“

TJ SOKOL
BRUSLENÍ
 Jako každý rok, pokud nám bude přát počasí, nabízíme 
možnost veřejného bruslení v areálu hřiště. Ledová plocha 
je osvětlena, občerstvení k dispozici. Pokud to podmínky 
dovolí, bruslí se každý den až do večera. Aktuální informace 
sledujte na obecním webu.



MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ

Myslivost v Olomučanech
 Pokračování z čísla 1/2015
 V 60-tých letech se v okolí Olomučan začíná objevovat 
černá zvěř, prvního divočáka v honitbě Olomučany ulovil
v roce 1962 Josef Čuma st. Ještě v roce 1973 bylo na honu 
uloveno 25 zajíců a 39 bažantů, celkem tedy 64 ks drobné 
zvěře, výsledek svědčící o dobré péči o zvěř a dobrých 
stavech i bez umělého chovu bažan� zvěře. Nastupuje však 
doba rozvoje velkoplošného zemědělského hospodaření, 
následně katastrofálně klesají stavy bažan� a zaječí zvěře.
Opakuje se situace s koroptví zvěří, zdecimovanou 
chemizací zemědělství. Nastupuje těžká technika,
aby navždy zničila po stale� utvářenou, krásnou krajinu. 
Nenávratně mizí sady, meze, úhory, rozptýlená zeleň, 
větrolamy a dokonce i velká plocha luží u Černé Hlíny
i s velmi cenným biotopem a přísně chráněnými živočichy.
 V neposlední řadě potlačuje stavy zvěře také rozvoj 
městské rekreace, související s výstavbou rekreačních chat
a zaplocováním pozemků. V důsledku těchto změn bylo
i v Olomučanech započato s umělým chovem bažan� zvěře.
Nařízením ministersva zemědělství došlo ke slučování 
mysliveckých sdružení a honiteb. V roce 1978 bylo 
přinuceno MS Olomučany ke sloučení s obcemi Rudice, 
Lažánky, Vilémovice a Jedovnice. Honitba měla výměru 
2050 ha. Nově vzniklé MS mělo až 44 členů. Začínají
se zvyšovat stavy černé a vysoké zvěře, vznikají škody
na lesních i polních kulturách, které musíme dle zákona 
hradit.
 Pokračování příště.
 Michal Mahr

TJ SOKOL
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 V sobotu 17. října proběhla slavnostní kolaudace 
hospodářské budovy mysliveckého sdružení Olomučany
za účasti místostarosty obce, hostů a členů MS. Přivítání
se ujali lovečtí trubači ŠLP Křtiny. Budova chaty byla 
postavena v 60. letech k uskladnění sena pro zvěř
na pozemku, který poskytl MS pan Kellner. Později byl 
pozemek odkoupen a v roce 2013 až 2015 provedena 
oprava a přístavba budovy.
 V současnosti slouží budova k výborovým a členským 
schůzím, oslavám, ubytování loveckých hostů, schůzkám 
kroužku myslivosti a ochrany přírody, dětským dnům apod.
 MS děkuje zastupitelstvu obce za podporu při realizaci 
opravy. Pokud jsou členové MS na chatě, veřejnost rádi 
přivítají, provedou a poskytnou občerstvení.

REKONSTRUKCE MYSLIVECKÉ CHATY
 Na podzimní sezónu 2015/16 se nepodařilo složit úplný
a dostatečně početný kádr dorostenců. Proto vznikl nápad 
obnovit koncept mužů B začínajících od začátku, tedy
ve IV. třídě okresního přeboru. Tým se složil z dorostenců, 
kteří by ještě ve své soutěži mohli pokračovat, ale loajálně 
vyjádřili přání zůstat v Olomučanech, dále hochů, kteří
se již do dorostenecké kategorie ročníkově nevlezli a byl 
doplněn bývalými hráči, trenéry a nadšenci z řad Sokola.
Na prvních zápasech byla velmi hojná účast, téměř
se nedostávalo dresů a i přesto, že nám padl los těžkého 
soupeře – Lažan, ukázali hoši i muži (věkový rozdíl nej-
mladšího a nejstaršího hráče byl 25 let), že hrát fotbal stále 
umí a i bývalí dorostenci se dokáží prosadit i v mužské 
soutěži. Přes prohru prvního zápasu byla motivace velká.
S postupem sezóny se však rapidní zlepšení výsledků 
nedostavilo a mužstvo se začalo potýkat s očekávaným 
problémem četných zranění hráčů a nechuti do hry hráčů 
jiných, takže došlo i na citelnější prohry, které přesáhly
i 5 inkasovaných gólů. 
 Naštěstí i po ukončení podzimní sezóny, kdy se borcům 
nepodařilo ani jednou remízovat, natož zvítězit, hodlá tým 
dále bojovat a zapracovat na sehrání členů, které je jedním 
ze základních předpokladů fungování tohoto kádru, 
technice a všem ostatním, co je nutné ke slavení prvních 
výher. V zimní přípravě se nám to snad podaří a na jaře
se třeba snad i nějaký ten bod do našeho skóre dostane.
 Pavel Čípek

ZHODNOCENÍ PODZIMNÍ ČÁSTI MUŽŮ „B“

 Po letech se díky zvětšenému zájmu dětí podařilo 
obnovit družstvo přípravky a zapojit děti i do soutěže. 
Mužstvo vedené Petrem Horváthem společně s několika 
tatínky (za což jim patří díky) dokáže porážet mužstva
na stejné výkonnostní a věkové úrovni.  Postupem času hru 
zlepšujeme a to i proti družstvům zkušenějším. Výsledky
ale nejsou prozatím důležité! Hlavní je, že fotbal děti baví
a v hojném počtu navštěvují tréninky.
 V zimní přípravě jsme rozděleni na dvě družstva dle věku 
a navštěvujeme naši tělocvičnu. V případě zájmu a dotazů 
ohledně přípravky můžete volat na tel. 737 947 165.

FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

 Kulturní činnost za rok 2015 byla opravu pestrá. 
Zorganizovaly jsme mnoho ak�vit pro dě�, přivítaly
naše nejmenší, myslely na ženy i seniory a s gratulacemi 
obešly naše jubilanty. Zároveň jsme v rámci našeho 
rozpočtu finančně podpořily prak�cky všechny kulturní akce 
v obci tak, aby vyšly zájezdy do divadel, stárci na hodech 
mohli být jako ze škatulky, průběhy pravidelných akcí, aby 
byly s hudbou, mohly se konat koncerty a dě� se mohly 
vydovádět.
 Nemusely jsme být na všech kulturních akcích přímo 
organizátorkami, ale vězte, že většinu akcí jsme podpořily 
tak, aby se bavily všechny generace. A protože nás práce 
baví, chceme v tomto tempu pokračovat a bavit vás dál. 
Proto jsme rozšířily naše řady o dvě nové kolegyně.   
 My holky ze SPOZ Olomučany vám �mto děkujeme, 
přejeme všem krásné Vánoce a v novém roce na shledanou 
na dalších kulturních akcích.
 Za SPOZ Michaela Krňáková



Výstavba restaurace U Červené Růže, 2. pol. 80. let 20. stol. 

Zpravodaj obce Olomučany. Vydává obecní úřad Olomučany, se sídlem Olomučany 123, 679 03 Olomučany, www.olomucany.cz, zpravodaj@olomucany.cz
Číslo 3/2015 vychází v prosinci 2015 nákladem 450 kusů. Grafika: Martin Rameš, tisk: Litera BRNO. Za obsah jednotlivých příspěvků odpovídají jejich autoři.

PAMATUJETE?
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 Nestihnete hlášení obecního rozhlasu? Nabízíme vám 
jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých 
informací o dění v obci.
 Zahájili jsme provoz SMS InfoKanálu, který umožňuje 
zasílání důležitých informací na registrovaná čísla vašich 
mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).
 Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích, 
o odstávkách vody, o vzniklých haváriích? O plánovaných 
přerušeních dodávek elektrické energie nebo plynu?
O  uzavírkách místních komunikací? O t ermínech svozů 
odpadu? O termínech konání zasedání zastupitelstva obce,  
konání kulturních a společenských akcí a dalších 
informacích?
 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. Dále
se můžete zaregistrovat přes webové stránky obce nebo
na obecním úřadu (stačí dodat na papíru napsané jméno, 
příjmení, číslo popisné a telefonní číslo).

SMS INFOKANÁL

REGISTRUJ JMENO PRIJMENI OLOMUCANY CISLOPOPISNE

Inzerce

 Ve dnech 24. až 28. 9. proběhly tradiční Svatováclavské hody se stavěním máje, hodovým zvaním a programem včetně 
vystoupení stárků, dětí z mateřské i základní školy a pondělní hodovou mší.

SVATOVÁCLAVSKÉ HODY
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