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Naše děti uspěli v soutěži Srdce s láskou darované

VÝSLEDKY DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI OBČANŮ

— červen 2016 —
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čtení z Olomučan
a pro Olomučany

 V hlavním zasedacím sále Poslanecké sněmovny zasedli 
poslední dubnové pondělí na místa poslanců žáci se svými 
učiteli. Byli to ti nejlepší z 5000 dětí z více než 160 škol z celé 
republiky, které se do soutěže Srdce s láskou darované 
zapojily. Do soutěže nakonec poslaly přes 200 přihlášek,
z nichž vybrat ty nejlepší dalo porotě, ve které mimo jiné 
zasedali herci Studia Ypsilon Marek Eben, Jiří Lábus a Jan 
Jiráň s ředitelem Ypsilonky Janem Schmidem, hodně zabrat. 
Soutěže se pod vedením vychovatelky Ivany Čechové 
zúčastnilo 19 dětí naší školní družiny a svým srdcem
pro Elišku (které najdete ve škole) získaly krásné 3. místo.

  „Soutěž přinesla dětem možnost zamyslet se nad osudem 
těch, kteří neměli tolik štěstí v životě jako ony. Ukázat,
jak si váží druhých a jak jim můžeme my všichni pomoci. 
Nejenom sbírkami, ale i drobnou pomocí, laskavým slovem
či povzbuzujícím úsměvem. Naše děti darovaly své srdce 
Elišce a část výhry mamince Elišky. Mamince, která měsíc
po měsíci, rok po roku bojuje o zdraví své malé dcerky. 
Ukázaly, že mají srdce na pravém místě a i v budoucnu se tím 
budou řídit. Děkujeme porotě, že ohodnotila naše srdce
a my měli možnost podělit se o krásné a nezapomenutelné 
zážitky z předávání cen v Poslanecké sněmovně se spolužáky, 
učiteli, rodiči a celou veřejností.”
 Text: ČTK a Ivana Čechová

 Na přelomu roku jste mohli vyplnit anonymní dotazník 
spokojenosti se stavem naší obce a životem v ní. Celkem 
bylo zpět doručeno z celkem 420 distribuovaných 70 
dotazníků (cca 17% návratnost). 53% dotazníků bylo 
vyplněno online a 47% v papírové formě. 57% respondentů 
byli muži a 43% ženy. Cca polovina respondentů byla ve věku 
30 až 44 let a více než čtvrtina byla starší 60 let. Převažovalo 
středoškolské nebo vyšší odborné vzdělání a většina pracuje 
jako zaměstnanci. Na otázku spokojenosti v životem v obci 
odpovědělo 28% velmi spokojen/a, 56% spíše spokojen/a, 
13% spíše nespokojen/a a 3% velmi nespokojen/a.
Jako největšími přednostmi obce jsou vnímány její poloha 
(dostupnost Brna a Blanska), okolní příroda a akce v obci. 
Nedostatky jsou chybějící nebo nevyhovující místní 
komunikace a chodníky, hromadná doprava, bezpečnost 
provozu (rychlost projíždějících vozidel, chybějící přechody 
pro chodce). Některé podněty jsme zapracovali do letošního 
rozpočtu (jeho přehled najdete na další straně).
 Souhrnné výsledky včetně grafů a komentářů najdete
na obecním webu v sekci „Pro občany”. Děkujeme všem, 
kteří věnovali trochu svého času na vyplnění dotazníku. 
 Zastupitelstvo obce

AKCE V OBCI

Sportovní odpoledne pro děti
 areál hřiště—

Svatováclavské hody  informace—
budou k dispozici na webu 

Olomučanská lávka (ve spolupráci
s dalšími složkami)  13:00 Bahňák —

Turnaj v malé kopané
— areál hřiště

září
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Před konáním akce si její termín, místo konání a čas ověřte na 
webových stránkách obce nebo na vývěskách jednotlivých složek.
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 Proběhla dlouho očekávaná rekonstrukce komunikace 
„Za kostelem”. Práce provedla společnost STRABAG, která 
vyhrála výběrové řízení s nejnižší cenou (1,272 mil. Kč
bez DPH). Práce trvaly cca měsíc.  

 V letošním roce je v plánu oprava parkoviště a přístupové 
cesty u hřbitova, dále se bude pokračovat v opravách 
chodníků (např. u garáží před Olbergem včetně prostoru 
kolem křížku). Je zažádáno o schválení demolice domu
č. p. 28 u hospody U Kellnerů. Pokud vše půjde bez 
problémů, dojde k ní ještě letos. Dále začnou přípravy na 
revitalizaci prostoru za garážemi naproti Olbergu včetně 
kanalizační vpusti a dále svahu směrem k dětskému hřišti.  

 Po již dokončené revitalizaci svahu v horní části obce 
pokračovaly úpravy sadu při výjezdu na Rudici. Bylo také 
dokončeno nové dětské hřiště v prostoru „u Kola”, které
je již možné využívat. 

 V dubnu provedla odborná firma deratizaci v obecní 
kanalizaci. Obecní úřad ve spolupráci s firmou nabízí 
možnost objednávky deratizačních balíčků určených
do domácností a hospodářství. Cena balíčku se pohybuje
od 150,- Kč výše. Zájemci nechť se obrátí na obecní úřad.

Obecní úřad:  pondělí a čtvrtek 13:00 - 18:00
   středa 18:00 - 20:00 (místostarosta)
  čtvrtek 18:00 - 20:00 (starosta)
Pošta (do září): pondělí až pátek 8:00 - 9:00, 14:00 - 16:00
  středa 8:00 - 9:00, 14:00 - 17:00
Sběrný dvůr: sobota (po svozu odpadů) 8:00 - 10:00
Knihovna: čtvrtek 15:30 - 18:30

 V rámci odpadového hospodářství bylo zřízeno ve 
vstupní hale obecního úřadu sběrné místo pro prázdné 
tonerové obaly.  V nejbližší době budou u školy, u Červené 
Růže a u horní autobusové zastávky dodány sběrné 
kontejnery na plastový odpad. U horní autobusové zastávky 
bude přistaven i kontejner na sklo.

ÚPRAVY HORNÍ ČÁSTI OBCE

NABÍDKA DERATIZAČNÍCH BALÍČKŮ

PROVOZNÍ DOBY

DALŠÍ MOŽNOSTI RECYKLACE ODPADŮ

 Od září 2016 dojde ke změně provozovatele poštovních 
služeb v naší obci. Státní podnik Česká pošta oznámila 
záměr převést provozování pobočky pod program Pošta 
Partner, kdy pobočku provozuje třetí osoba. V rámci 
zachování poštovních služeb se zastupitelstvo rozhodlo,
že provozovatelem pobočky bude nadále sama obec.
Rozsah služeb bude pokud možno zachován. Další informace 
najdete v dalším Zpravodaji.

ZMĚNA V PROVOZOVÁNÍ POŠTOVNÍCH SLUŽEB

Z OBECNÍHO ÚŘADU A ZASTUPITELSTVA

 V prvních měsících letošního roku proběhlo výběrové 
řízení na provozovatele hostinské činnosti v restauraci
U Červené Růže. Informace si vyžádalo celkem sedm 
zájemců. Nabídku podali dva. Výběrová komise se rozhodla 
pro spolupráci se společností Hrádek PUB s.r.o., která již 
provozuje hostinskou činnost v Růži od října 2014. Obec, 
jako majitel restaurace, provedla opravu toalet, prostoru 
předzahrádky a opravu přístupového chodníku tak, aby vše 
bylo připraveno před letní sezónou.
 Co se týká přístavby kulturního sálu: v současné době 
probíhá změna územního plánu. Čekáme na dodání dvou 
nezávislých návrhů koncepční studie, které poslouží pro 
specifikaci zadání pro projektovou dokumentaci. Chceme, 
aby přístavba sloužila jako obecní kulturní centrum, které
by mělo vedle sálu zahrnovat i knihovnu a klubovnu.

RESTAURACE U ČERVENÉ RŮŽE

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

 Výtěžek ze Sousedského bálu byl využit jako podpora 
školy v přírodě dě� ze ZŠ. V únoru jste si mohli poslechnout 
cestovatelkou přednášku o Novém Zélandu. Spolu se stárky 
jsme zorganizovali v polovině března pro dě� diskotéku. 
Ve spolupráci s obecní knihovnou proběhla v březnu beseda 
Roberta Čumy na téma „Historie kina v Olomučanech”.
 V dubnu se uskutečnil zájezd pro seniory do Domu 
přírody Moravského krasu.  S dětmi proběhlo probouzení 
broučků aneb Broučkiáda. V květnu proběhl zájezd
na divadelní představení Strakonický dudák a návštěva 
dětského dopravního hřiště v Blansku.

 Sbor pro občanské záležitosti navázal spolupráci
s Městským kulturním střediskem Adamov a nabízí 
olomučanským občanům možnost účasti na kulturních 
akcích (zájezdy do divadel apod.). Plánované akce a způsob 
přihlášení budou průbězně zveřejňovány na obecním webu 
v sekci „SPOZ”.

PŘEHLED KONANÝCH AKCÍ

KULTURNÍ SPOLUPRÁCE S ADAMOVEM

OPRAVY, REKONSTRUKCE A DEMOLICE
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§ Název Poznámky Částka

1037 Lesy Údržba (kácení, čištění), příspěvek mysliveckému sdružení 80 000

2141 Restaurace Energie, koupě movitého vybavení v Růži, opravy v Růži (WC, kuchyně, předzahrádka) 367 000

2212 Silnice    Rekonstrukce silnice "Za kostelem" (1,272 mil. Kč bez DPH), lokální opravy ostatních cest, zimní údržba 2 320 000

2219 Chodníky Parkoviště a přístupová cesta u hřbitova, chodníky u garáží před Olbergem a u hospody 964 000

2221 Autobusová doprava 59 900

2310 Pitná  voda    Příspěvek  Svazku 21  000

3113 ZŠ  a  MŠ Energie,  vybudování  nové  šatny  ve  škole,  oprava  opěrné  zdi  na  dvoře  školy,  ostatní  provoz 1  191  000

3314 Knihovna Provoz  a  údržba 81  300

3319 Kronika Nákup  nové  kroniky 30  000

3341 Rozhlas Provoz  a  údržba 5  000

3399 SPOZ 120  000

3419 Tělovýchovná  činnost Provoz  a  údržba  hřiště,  příspěvek  Sokol,  rekonstrukce  kabin 494  400

3421 Dětské  hřiště Provoz  a  údržba 10  000

3631 Veřejné  osvětlení Energie,  provoz  a  údržba 320  000

3632 Hřbitov Provoz  a  údržba,  oprava  cesty,  stromy 50  000

3639 Komunální  služby Odměny,  pojištění,  poplatek  za  srážkovou  vodu 542  300

3722 Komunální  odpad Svozová  služba,  kontejnery 600  000

3745 Veřejná  zeleň Údržba 37  000

3900 Včelaři Příspěvek  spolku 10  000

4319 Charita  a  s ociální  prevence 30  300

4329 Sociálně  právní  ochrana  dětí 8  000

4351 Pečovatelská  služba  -  obědy 25  000

5212 Ochrana  obyvatelstva 50  000

5311 Přestupková  řízení 8  000

5512 Požární  ochrana Vybavení,  energie,  pohonné  hmoty,  provoz 332  000

6112 Zastupitelstvo  obce 895  000

6171 Místní  správa Mzdy  a  pojištění,  násypka  pro  zimní  údržbu,  odpadkové  koše,  info cedule,  energie,  provoz 1  893  400

6310 Peněžní  ústavy 14  000

6399 Daň  za  obec 33  500

6402 Vypořádání  minulých  let 3  600

8124 Splátka  úvěru Úvěr  na  nákup  Červení  Růže 700  000

Nespecifikovaná  rezerva 5  035  754

Celkem  bez  rezervy 11  295  700

Možné  výdaje  celkem 15  496  000

§ Název Částka

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků  2 000 000

Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 70  000

Daň z příjmu fyzických osob z kapit. výnosů 250 000

Daň z příjmů právnických osob 2  30 0  000

Daň  z  příjmů  právnických  osob  za  obce 33  500

 Daň  z  přidané  hodnoty 4  400  000

 Poplatek  za  provoz,  shromažďování  a  odstraňování  kom.  odpadu 500  000

 Poplatek  ze  psů 14  000

 Odvod  z  loterií  a  podobných  her  kromě  výh. hrac. přístrojů 40  000

 Správní  poplatky 6  000

 Daň  z  nemovitých  věcí 480  000

 Neinvestiční  přijaté  transfery  ze  státní ho  rozpočtu  v  rámci  souhr.  fin.  vztahu 184  200

 2141  Příjmy  z  pronájmu  nemovitostí 150  000

 3632  Příjmy  z  poskytnutých  služeb  a  pronájmu  hrobů 10  000

 3639  Příjmy  z  prodeje  pozemků 20  000

 6310  Příjmy  z  úroků 2  500

Příjmy  celkem 10  460  200

Stav  účtu  v  České  s pořitelně  k  31.12.2015  310  600 

 Stav  účtu  v  K omerční  bance  k  31.12.2015  205  600 

 Stav  účtu  v  České  národní  bance  k  31.12.2015  4  519  600 

Celkem  na  účtech  k  31.12.2015  5  035  800 

 Celková  výše  použitelných  finančních  prostředků 15  496  000

ROZPOČET OBCE OLOMUČANY NA ROK 2016
PŘÍJMY

VÝDAJE
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NÁZOR
STARÁ HOSPODA V OLOMUČANECH
 Kellnerova (Stará) hospoda v Olomučanech patří k vůbec 
nejstarším a nejvýznamnějším objektům v obci. Hospoda
v obci Olomučanech existovala už v roce 1679 a nacházela
se zřejmě právě na místě dnešní Staré hospody. Je možné,
že část této původní stavby se dochovala i v dnešním, 
mnohokrát přestavěném objektu. Ve druhé polovině
17. století se v okolí olomučanské hospody nacházel areál 
skláren, které v té době náležely k vůbec nejproslulejším 
podnikům svého druhu na Moravě. Obec díky existenci 
sklárny zažívala jedno ze svých nejvýznamnějších období, 
jehož posledním svědkem zůstává právě Stará hospoda. 
 Jádro současného objektu vzniklo poněkud později, 
zřejmě kolem poloviny 18. století. Rozměrná stavba
hospody je zakreslena už na tzv. tereziánském katastru
z let 1780–1784. Tehdy již objekt měl dodnes dochovaný obdélný půdorys, který zaznamenal i mladší katastrální plán obce
z roku 1826. Hospoda byla celá zděná, pouze její příslušenství ve dvoře bylo dřevěné. Stará hospoda už od doby své výstavby 
společně s blízkou zvoničkou (vystavěnou roku 1767) tvořila nejdůležitější část historického centra Olomučan. Zatímco 
zvonička nahrazovala chybějící kostel (byla tedy jakýmsi symbolem církevní moci), blízká obecní hospoda tvořila její „světský“ 
protipól. Podobná spojitost hospody a zvoničky se dochovala např. na Klepačově nebo v Šebrově. V 18. a 19. století Stará 
hospoda představovala vůbec nejvýznamnější budovu v obci, která sloužila jako přirozené centrum kulturního a společenského 
života celé vesnické komunity. Bližší podobu hospody známe, díky starým fotografiím, pro sklonek 19. a počátek 20. století.
 Tehdy byla olomučanská hospoda jednopatrová, krytá sedlovou střechou a ještě neměla vstupní terasu. V prvních 
desetiletích 20. století byla hospoda přestavěna. Z původní jednopatrové budovy byla přebudována v budovu přízemní, jejímž 
největším prostorem se stal velký sál, osvětlený rozměrnými obdélnými okny v její horní části (blíže obecní zvoničce).
Ve střední části se nacházela místnost s výčepem, spojená se sálem i dvorem. Právě tato střední část byla tehdy rozšířena
o novou místnost, pod níž ležel sklep (nejblíže dnešní samoobsluze). Při přestavbě dostalo průčelí hospody bohaté a kvalitní 
omítkové členění, které zdůraznilo důležitost a výjimečnost objektu v rámci celé obce. Na počátku 30. let 20. století pak vznikla 
vstupní prosklená terasa, která současně rozšířila i užitný prostor nálevny. V této podobě zůstala hospoda i přes řadu mladších 
úprav dochována dodnes. Dále lze zmínit adaptaci sálu na kino, jehož bohaté dějiny tvoří samostatnou a významnou kapitolu 
bohatého kulturního života Olomučan ve 20. století. 
 V současné době se rozhoduje o budoucím osudu historické Kellnerovy hospody, která má být demolována a nahrazena 
odpočinkovou zónou. Jistě dobře míněnému záměru vedení obce na zušlechtění středu vesnice a zkvalitnění života obyvatel
by tak padla za oběť hodnotná historická stavba, která zůstává svědkem bohatých dějin obce a jejích obyvatel za poslední více 
než tři století. Právě objekty jako je Stará hospoda, které na vesnici bytostně patří, jsou totiž jedinečnými nositeli historické 
kontinuity obce, jakýmsi symbolickým spojením mezi minulostí a současností. Z hlediska zachování „historické paměti“
má pro obec velký význam tuto kvalitní stavbu, spojenou vlastně s celými novověkými dějinami Olomučan, zachovat a nadále 
udržet. Už z úcty k hodnotám, které z minulosti přetrvaly, by bylo vhodné dát hospodě nové poslání a znovu ji vrátit do života 
obce, například jako středobod zamýšlené odpočinkové zóny. Při zacházení s historickými stavbami nelze přece zohledňovat 
pouze hledisko ekonomické výhodnosti opravy či provozu daného objektu, ale také širší, historický kontext a roli konkrétního 
objektu v organismu sídla. Spíše nežli demolice objektu se tedy nabízí adaptace Staré hospody pro obecní potřeby – mohla by 
sloužit např. jako informační centrum s malým muzeem, věnovaným nesmírně bohaté historii obce a jejího okolí. Využití by 
jistě našel i velký sál, který obci ostatně chybí. Zastávám tedy názor, že Stará hospoda by měla být citlivě obnovena a nadále 
zachována pro potřeby všech obyvatel Olomučan i další generace.
 Jan Štětina mladší

OBECNÍ KNIHOVNA
BESEDA O HISTORII KINA VÝSLEDKY FOTBALOVÝCH TÝMŮ

PŘEDNÁŠKA O OLOMUČANSKÝCH HRADECH

 V březnu se uskutečnila ve spolupráci se SPOZ
v zasedací místnosti Obecního úřadu velmi zdařilá beseda 
pana Roberta Čumy na téma Historie kina v Olomučanech. 
Pan Robert Čuma promítal filmy čtyřicet let. Všem se líbilo 
jeho vyprávění, které bylo velmi zajímavé a dokonalé
po odborné stránce. Bylo přínosem pro všechny přítomné.

 V dubnu proběhla v sále hospody u Kellnerů přednáška 
Jana Štetiny na téma „Hrad Olomučany, Starý a Nový Hrad”, 
která přiblížila stavební vývoj a dějiny hradů v okolí 
Olomučan. Zajímavosti z přednášky přineseme formou 
článku v některém z příštích Zpravodajů.

TJ SOKOL OLOMUČANY

 Tým mužů A skončil v letošní sezóně v okresním přeboru 
na skvělém 2. místě. Tým mužů B uzavřel sezónu ve IV. třídě 
na 10. místě. Po skončení sezóny absolvovala fotbalová 
přípravka soustředění v Karolíně, kdy se zúčastnila turnaje 
deseti týmu přípravek v Rájci. Tým starších vybojoval ve své 
skupině 3. místo. Pro tým mladších to byla první turnajová 
zkušenost a ve své skupině skončili na 5. místě. 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLKA

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

 Vážení občané obce Olomučany,
dovolte mi, abych Vás informoval o dění v naší škole
za  období od svého nástupu do funkce ředitele školy
do současnosti. 
 Začněme tedy srpnem 2014, kdy v mateřské i základní 
škole došlo k personálním změnám vzhledem k odchodu 
některých dosavadních zaměstnanců. Do funkce ředitele 
školy byl jmenován nový ředitel, do funkce vedoucí učitelky 
mateřské školy nastoupila paní Mgr. Renata Bednářová
a paní učitelka Mgr. Ivana Vašíčková dostala nelehký úkol
v podobě třídní učitelky nových prvňáčků společně s žáky
3. ročníku. V základní škole začala také vyučovat, především 
předmět Anglický jazyk, slečna učitelka Mgr. Ilona Novotná. 
 Škola byla ve školním roce 2014/15 dvoutřídní s výukou 
do 4. ročníku základní školy. V I. třídě probíhala sloučená 
výuka žáků  1. a 3. ročníku, ve II. třídě pak sloučená výuka 
žáků 3. a 4. ročníku. Již při svém jmenování jsem v koncepci 
rozvoje školy pro následující roky nastínil plán rozšířit výuku 
i o 5. ročník na trojtřídní a dosáhnout tak běžného 
standardu výuky uceleného prvního stupně, což se podařilo 
realizovat o rok později, tedy k 1. 9. 2015. 
 Během následujících měsíců se díky  finanční podpoře
ze strany zřizovatele podařil další úspěšný krok, a to vybavit 
stávající 2 třídy moderní didaktickou technikou umožňující 
uplatnit nejmodernější trendy ve výuce formou prezentace 
učiva a jeho procvičování za pomoci interaktivní tabule. 
Začátkem nového školního roku 2015/16 jsme touto 
technikou vybavili i nově vzniklou III. třídu. Nová koncepce 
výuky znamenala v prvé řadě rozdělení žáků tak, abychom 
co nejvíce usnadnili přechod žáků z mateřské školy
do základní. Od 1. 9. 2015 se žáci 1. ročníku učí v jedné 
samostatné třídě a v ostatních dvou jsou žáci sloučeni. 
II.třída zahrnuje žáky 2. a 3. ročníku s novou třídní učitelkou 
paní Mgr. Hanou Žáčkovou a III. třída je určena pro žáky
4. a 5. ročníku. Jejich třídním učitelem je ředitel školy.
Celá škola také nově relizuje výuku plaveckého výcviku
a má rozšířený a aktualizovaný školní vzdělávací program.
 Nejzásadnější změnou byla ale dlouho plánovaná 
realizace přístavby budovy mateřské školy s rozšířením 
výuky z jednotřídní na dvoutřídní. Během prvního roku
se bez dlouhodobého přerušení provozu podařilo vyřešit 
veškeré náležitosti s tím spojené a od 1. září přijmout
do MŠ většinu dětí, které se v minulých letech vzhledem
k nízké kapacitě MŠ přijmout nepodařilo. Ve zkratce šlo
o vypracování projektové dokumentace, realizaci 
výběrového řízení realizátora stavby, podání (v budoucnu 
uznané a úspěšné) žádosti o finanční dotaci z rozvojových 
programů EU, renovaci topného systému včetně nových 
plynových kondenzačních kotlů, přestavba školní kuchyně
s modernizovaným vybavením, přestavba a dovybavení 
dětského hřiště v areálu MŠ, vybavení nově přistavené třídy, 
zahájení správního řízení ve věci přijetí žáků k předškolnímu 
vzdělávání do nově vzniklé třídy MŠ, provedení změny 
zápisu navýšení kapacity MŠ i ZŠ ve školském rejstříku, 
přijetí nových pracovníků na pozice učitelek MŠ - slečny Bc. 
Kristýna Krejčí a Zuzana Slováková, DiS ....)
 Výsledkem těchto změn je zlepšení pracovního prostředí  
žáků a zaměstnanců a zkvalitnění vzdělávacího procesu  
žáků olomučanské základní a mateřské školy ,,rodinného 
typu"..
 Mgr. Jiří Pukl, ředitel školy

 SDH vás ve spolupráci s dalšími složkami zve na 
Olomučanskou lávku, která se koná 5. července na Bahňáku. 
Program začíná od 13 hodin a vyvrcholí večerní taneční 
zábavou.

INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY

OLOMUČANSKÁ LÁVKA

 Koncem roku 2015 vyhlásila Moravská zemská knihovna 
v Brně ve spolupráci s Místní akční skupinou Moravský kras 
výzvu ke čtení a tvoření pro skupinky čtoucích rodin
v knihovnách. Do projektu se zatím zapojilo 25 knihoven
a škol s více než 400 dětmi. Společně se nejen četlo z obou 
dílů o dobrodružství šneka Krasíka, ale i tvořilo.
 Tvořily také děti z obou družin naší školy. Výstava je 
putovní a od 25. 6. do 17.7.2016 je v pondělí v 17–18.30,
v sobotu a neděli vždy od 13–17 hod. k vidění v Rudické 
galerii. Zveme rodiče dětí z naší školy, aby využili příležitost 
podívat se jak byly jejich děti a paní družinářky šikovné. 
Účastníky čeká také malé tvoření a další zajímavé 
informace.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU PRACÍ NAŠICH DĚTÍ

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ

 Děkujeme zástupcům Českého svazu včelařů a občanům 
za pomoc při úklidu odpadu v přírodě u příležitosti akce 
„Ukliďme svět, ukliďme Česko”. Podařilo se během 
dopoledne vyčistit lokality Facírka, Bahňák, Čumova horka
a další.

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO

 Koncem května hasiči zasahovali po prudkých deštích jak 
v naší obci při odstraňování splavené zeminy na komunikaci, 
tak i v Blansku, které si vyžádalo pomoc po bleskové 
povodni na potoku Sloupečník. Muži uspěli na soutěži  
požárním sportu v Březině - vybojovali zlato a postoupili
do okresního kola. Mladí hasiči soutěžili v Šebetově a v 
polovině června proběhlo víkendové soustředění v Karolíně.

Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ



Stane se Bahňák důstojným místem pro obecní akce a aktivní odpočinek? Foto z 80. let 20. stol. a současný stav.

Zpravodaj obce Olomučany. Vydává obecní úřad Olomučany, se sídlem Olomučany 123, 679 03 Olomučany, www.olomucany.cz, zpravodaj@olomucany.cz
Číslo 1/2016 vychází v červnu 2016 nákladem 450 kusů. Grafika: Martin Rameš, tisk: Litera BRNO. Za obsah jednotlivých příspěvků odpovídají jejich autoři.

PAMATUJETE?

6

  Pokračování z čísla 1/2015.

 Dne 4. 12. 1924 byla ustanovena knihovní rada Obecní veřejné knihovny v Olomučanech, jejímž předsedou se stal Karel 

Dosedla, učitel Zouhar knihovníkem a jednatelem, učitel Havelka knihovníkem. Tato knihovna neměla nic společného s 

knihovnou Čtenářsko-vlas�vědného spolku v Olomučanech. Byla vybudována dle požadavku zákona o povinnos� obcí, jež měly 

veřejné knihovny zřizovat, což bylo splněno také v Olomučanech, a to 20. 12. 1924.
 Knihovna dostala od ministerstva 1200 Kč, za které byly zakoupeny a�kvární knihy. Mimo to bylo zakoupeno 50 knih ze 

státního nakladatelství v ceně 1284 Kč. Obcí byla vložena dotace 750 Kč.
 Knihovna byla umístěna ve škole a byla spojena s místní osvětovou činnos�. Půjčování bylo v neděli od 10 do 11.30 hodin.
V té době tedy v Olomučanech byly knihovny dvě. Již v roce 1925 bylo ve  veřejné knihovně zapsáno 55 čtenářů. Jako první byla 

zapsána paní Marie Maixnerová, učitelka, Olomučany. Vzhledem k tomu, že při stěhování knih byl nalezen starý seznam 

čtenářů, je možno uvést ještě několik údajů. Počet čtenářů Veřejné knihovny v Olomučanech: r. 1937 - 111 čtenářů, r. 1941/42 - 

150 čtenářů, r. 1948/49  - 128 čtenářů, atd.  Z uvedených čísel je vidět, že v Olomučanech se vždycky hodně četlo. Knihovníky 

byli dobrovolní pracovníci z řad občanů nebo učitelé.
 V roce 1952 byla ukončena činnost Čtenářsko-vzdělávacího spolku v Olomučanech. Knihy byly převážně převezeny do veřejné 

knihovny. V této podobě měla knihovna 1870 svazků celkem.
 Po několika přesunech byla veřejná knihovna již natrvalo přestěhována do budovy Základní školy v Olomučanech, kde se 

začalo 12. 1. 1962 půjčovat. Od té doby do současnos� zde pracovali postupně �to knihovníci a knihovnice: Anežka Rumlerová – 

ředitelka školy, Karel Štěpánek, Hana Ondroušková a Hana Kalová..

 Pokračování příště.
 Karel Machač a Hana Kalová, knihovnice

Historie Obecní knihovny

 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

FOTO Z AKCE SPOZ „MALOVANÁ ULICE”
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