OLOMUČANSKÝ

ZPRAVODAJ

čtení z Olomučan
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SLOVO STAROSTY

Zpravodaj je zpět
Držíte v rukou „první” číslo Olomučanského zpravodaje,
který pro vás bude vydávat jako své informační periodikum
několikrát do roka obec Olomučany. Nejde vlastně o první
číslo. Navazujeme na roky 1991 až 1994 a 2002 až 2003,
kdy Zpravodaj již vycházel. Naší snahou bude podávat vám
přehled o dění v obci, informovat o činnos obecního úřadu,
zastupitelstva, o kulturních, sportovních a společenských
akcích. Naším přáním je, aby vám Zpravodaj vedle webových
stránek obce přinášel zajímavé čtení. Máte zajímavý námět
nebo chcete do Zpravodaje přispět článkem? Kontaktujte
nás na e-mailu zpravodaj@olomucany.cz nebo zanechejte
vzkaz ve schránce na budově obecního úřadu.
Mar n Rameš, předseda redakční rady Zpravodaje

KONCERT PĚVECKÉHO SBORU LUMÍR
V neděli 11. ledna 2015 proběhl v olomučanském kostele
novoroční koncert brněnského pěveckého sboru Lumír pod
vedením Josefa Javory. Na programu byly vedle spirituálů,
skladeb A. Michny z Otradovic i skladby J. K. Vodňanského,
Fran ška Xavera Brixiho, Z. Lukáše, Z. Pololáníka,
W. A. Mozarta, Bortňanského a K. V. H. Rovenského.

AKCE V OBCI
13. 02. 15

Sousedský bál
— 20:00, obecní hospoda U Kellnerů

28. 02. 15

Přednáška „Pastva, ekologie
a kočování včel” — 15:00, hotel Olberg

07. 03. 15

Obnova a údržba veřejné zeleně
— 8:00, u školy

04. 04. 15

Den čistého lesa (úklid Facírky)
— 14:00, Facírka, most

25. 04. 15

Probouzení broučků
— Bahňák

30. 04. 15

Pálení čarodějnic
— hřiště

Před konáním akce si její termín, místo konání a čas ověřte na
webových stránkách obce nebo na vývěskách jednotlivých složek.

Vážení spoluobčané, vstoupili jsme do dalšího volebního
období. Chci poděkovat za podporu všem, kteří svými hlasy
určili složení nového zastupitelstva. Chci rovněž poděkovat
předchozímu zastupitelstvu za jeho práci v minulém období.
Věřím, že částečná obměna zastupitelstva přinese pozitivní
výsledky a bude přínosem pro další rozvoj obce. Přál bych si,
abychom se společně zapojili do správy obce, vznášeli své
náměty na veřejných zasedáních zastupitelstva, abychom
se s nimi společně vyrovnali a řešení byla ku prospěchu
všech. Z pozice starosty vám chci slíbit, že se ve spolupráci
s dalšími členy zastupitelstva a zaměstnanci obecního úřadu
pokusím pro všechny občany vytvořit zdravé a otevřené
prostředí a navázat tak na to dobré, co naší obci přineslo
minulé období a změnit to, co pozitivně hodnotit nelze.
Jedním z kroků je i větší informovanost občanů a jejich
komunikace s obecním úřadem. Proto jsme se rozhodli opět
vydávat obecní Zpravodaj. Věřím, že bude obrazem života
v naší obci, a přispěje k vytvoření příjemného domova
a stane se nedílnou součástí života nás všech.
Závěrem mi dovolte, abych vám jménem svým, jménem
zastupitelů a jménem zaměstnanců obecního úřadu popřál
v tomto roce vše dobré, pevné zdraví a mnoho osobních
a pracovních úspěchů.
Josef Smíšek, starosta obce

ÚPRAVY PLOCH VEŘEJNÉ ZELENĚ
Projekt úpravy ploch v horní čás obce zahrnuje dvě
čás : strmý svah a sad. Na svahu budou odstraněny
odumírající, náletové a plevelné rostliny, srovnán terén
a budou vysazeny nové, zdravé dřeviny domácích druhů.
Do svahu budou vysázeny středně vysoké a vyšší keře. Část
svahu s nejvyšším sklonem bude zabezpečena kokosovou
sí , část bude porostlá břečťanem.
V případě bývalého sadu budou upraveny nevzhledné
čás včetně plochy zeleně podél příjezdové komunikace
do obce. Budou ponechány a odborně ošetřeny tři jabloně
na doži pro částečné zachování biodiverzity. Celá plocha
bude pročištěna od náletových a keřových dřevin.
Současný trávník bude obnoven - s vyčleněním plochy
pro dětské hřiště. Při silnici do Rudice bude zřízena
odpočívka pro cyklisty. Vítězem výběrového řízení je ﬁrma
Kavyl, která již započala
s přípravnými pracemi.
Celková cena úprav
Svah
včetně dvouleté údržby
činí 1.207.992,- Kč bez
DPH. Na 80% z této
částky byla získána
dotace z Operačního
Sad
programu Životní
prostředí. Práce budou
dokončeny do konce
letošního září.
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Z OBECNÍHO ÚŘADU A ZASTUPITELSTVA
REKONSTRUKCE SILNICE II/379 V LAŽÁNKÁCH
Z důvodu rekonstrukce průtahu městskou čás Blanska
Lažánky byla v závěru loňského roku na několik dní
převedena doprava přes naší obec. Vzhledem k nárůstu
dopravy a zvýšenému riziku proběhlo školení čtyřech osob
pro zajištění zvýšené bezpečnos dě a to hlavně při ranní
docházce do školy. Obec rovněž zajis la pro dě reﬂexní
vesty. Rekonstrukce silnice bude pokračovat i v tomto roce
a není vyloučeno, že bude silnice v Lažánkách opět krátkodobě uzavřena.
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ZIMNÍ ÚDRŽBA OBECNÍCH KOMUNIKACÍ
Obecní úřad upozorňuje občany, kteří parkují svá vozidla
na místních komunikacích, aby vozidla v průběhu zimního
období parkovali na pozemcích, kde nebudou bránit
a omezovat zimní údržbu komunikací. V opačném případě
nebude možné provést jejich řádné ošetření a z tohoto
důvodu hrozí možnost úrazu nebo komplikace při zásahu
Jednotek integrovaného záchranného systému.
Všem občanům děkujeme za vstřícnost a pochopení
a za pomoc při zimní údržbě.
Josef Smíšek, starosta obce

JAK TŘÍDIT ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ?
Obec provozuje sběrné místo, které je v provozu 1x za dva
týdny vždy v sobotu a to od 8 do 10 hodin a do kterého lze
vozit kovy, plasty, elektroniku a směsné sklo.
Pro barevné a bílé sklo jsou v obci k dispozici kontejnery.
Na parkoviš u restaurace U Červené Růže jsou k dispozici
kontejner pro tex l (za rok 2014 jsme ho nasbírali více než
3 tuny) a kontejner pro bioodpad. Sběrné místo pro papír
je ve škole.
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Po bezmála půl stole je nás opět více než síc. Nejvíce
nás bylo v roce 1910 a to 1455.

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ŠKOLKA
PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Cílem probíhající přístavby je navýšení kapacity na dvě
třídy o celkovém počtu 41 dě a to přístavbou nové herny,
šatny a vstupu. V současné době je dokončena hrubá stavba
(obvodové zdivo bez výplní), zastřešení a dojde k instalaci
oken. Dokončení včetně kolaudace je plánováno ještě
před koncem letošních letních prázdnin.

přístavba vstupu
a šatny

JAK UHRADIT POPLATKY ZA ODPAD NEBO PSA?
Podle obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o poplatku
za komunální odpad činí jeho výše 500,- Kč za osobu,
je splatná nejpozději do 30. června příslušného kalendářního
roku. Poplatek můžete uhradit osobně na obecním úřadu
nebo bankovním převodem na účet obce. Číslo účtu
je 1360642319/0800 a jako variabilní symbol použijte číslo
popisné. Plné znění vyhlášky najdete na obecních webových
stránkách v sekci „Dokumenty” v části „Vyhlášky”.
Poplatek za psa je stanoven ve výši 100,- Kč a lze ho
uhradit stejnými způsoby jako poplatek za odpad.

DOJDE K OMEZENÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE V OBCI?
V současnos dojíždí k nám do obce prak cký lékař
MUDr. Jiří Danda, který poskytuje jedenkrát za 14 dnů každý
čtvrtek od 16:30 do 17 hod. v budově obecního úřadu
službu pro u něj registrované občany. Služba je dle sdělení
pana doktora málo využívána, stává se nerentabilní
a uvažuje o jejím zrušení. Péče o registrované občany
by pak mohla pokračovat vyšetřováním mobilních osob
dojížděním do ordinace na poliklinice v Blansku, u špatně
mobilních, chronicky nemocných případnou lékařskou
návštěvou na vyžádání přímo v bytě nemocného. Cestou
k zachování této služby je získání dostatečného počtu nově
registrovaných občanů do péče pana doktora. Zájemci
nechť se hlásí co nejdříve na obecním úřadě.
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přístavba
herny

EU PODPOŘILA OLOMUČANSKOU ŠKOLU
Základní škola ukončila realizaci projektu „EU peníze
školám - Otevřená škola” v celkové výši 423.919,- Kč,
do kterého se zapojili všichni pedagogič pracovníci školy,
kteří absolvovali školení, vytvářeli digitální učební materiály.
Hlavním cílem projektu bylo využi informačních technologií
ve vyučování a jeho modernizace. Dojde k vybavení dvou
učeben interak vními tabulemi s dataprojektory, ozvučením
v celkové hodnotě bezmála 180.000,- Kč a dále vybavení
výukovými programy v hodnotě 13.389,- Kč umožňujícími
žákům zopakovat a dále prohlubovat probrané učivo.

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V úterý 10. února 2015 proběhne od 15:00 do 17:00
v budově školy zápis dě do prvního ročníku. Do prvního
ročníku Základní školy jsou rodiče povinni zapsat dě , které
dovrší do 31. srpna 2015 šes let. K zápisu se dostaví též
rodiče s dětmi, kterým byl pro školní rok 2014/2015 udělen
odklad povinné školní docházky. Rodiče se dostaví k zápisu
s dítětem a předloží jeho rodný list a svůj průkaz totožnos .
Mgr. Jiří Pukl, ředitel školy

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ZVONOKOSY

NABÍDKA SVOZU ŽELEZNÉHO ŠROTU

19. ledna 2015 proběhl zájezd do brněnského Divadla
na Orlí na představení studentů muzikálového herectví
a to na muzikál inspirovaný jedním z nejpopulárnějších
humoris ckých románů - Zvonokosy. Jednu z hlavních rolí,
učitele Inocence Kulíška, s velkým úspěchem zahrál Jiří
Daniel ml. Představení stojí za shlédnu a román za přečtení!
Neměli bychom také vystavět obecní pisoár? Kde by stál?

Nabízíme občanům odvoz železného šrotu. Šrot na požádání demontujeme, vyneseme ze sklepů, půd a odvezeme
na sběrný dvůr. Odvoz šrotu si domluvíte na telefonu
607 847 773 nebo e-mailu mahrmichal@seznam.cz

foto: Divadlo na Orlí

Myslivost v Olomučanech
V dávných dobách byl lov výsadou vrchnos , nejinak tomu
bylo i na Pozořickém panství, kam správně spadaly
Olomučany a právo lovu tedy patřilo rodu Lichtensteinů.
Někteří místní občané drželi tzv. Lístek honební za správy
Knížete Jana z Lichtensteinů, např. v letech 1888-97 to byl
Otmar Selinka z Josefova. V roce 1923 vznikla Československá
myslivecká jednota a honitbu v Olomučanech měli soukromě
pronajatu pánové Řehořek a Čuma.
V roce 1947 bylo založeno myslivecké sdružení Olomučany.
Honitba měla výměru 299 ha. Zakládájícími členy byli pánové
Řehořek, Čuma, Jiříček a Šustáček. V roce 1962 byla uznána
honitba o výměře 596 ha, do které byl začleněn i Dlouhý
vrch a hranice vedla Kopaninským potokem. V 50. letech
v důsledku zcelování zemědělské půdy a používání chemie
v zemědělství dochází k úbytku bažantů a zajíců. Koroptev
polní z okolí Olomučan zmizela zcela.
Pokračování příště.
Michal Mahr

TJ SOKOL
DARY PRO MATEŘSKOU A ZÁKLADNÍ ŠKOLU
Sbor pro občanské záležitos zakoupil za prostředky
získané za dobrovolné vstupné na námi organizovaných
akcích pro mateřskou školu sedací vak v hodnotě 1.000,- Kč
a ve stejné hodnotě stavebnice a hry pro základní školu.
Děkujeme všem, kteří nás podpořili!

POZVÁNKA NA SOUSEDSKÝ BÁL
Obecní zastupitelstvo a Sbor pro občanské záležitos
vás srdečně zvou na Sousedský bál, který se koná 13. února
2015 od 20 hod. v sále obecní hospody U Kellnerů.

ZMĚNA V ORGANIZACI VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Prosíme zájemce o uvítání svých dě jako nových občánků
obce, aby se přihlásili na telefonu 516 412 550 nebo e-mailu
obec@olomucany.cz nebo osobně na obecním úřadě.
Pro vítání potřebujeme jméno, příjmení a datum narození
dítěte, jména, příjmení a adresu rodičů. Ke změně dochází
proto, že z důvodu ochrany osobních údajů nejsou již nyní
tyto informace obecnímu úřadu sdělovány. Děkujeme
za pochopení.
Mar na Mar nková, předsedkyně kulturní komise a SPOZ

VČELAŘI
POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU
Zájemce z řad veřejnos zveme na přednášku učitele
včelařství pana Jana Strouhala na téma „Pastva, ekologie
a kočování včel”, která proběhne 28. února 2015 od 15 hod.
v hotelu Olberg.

ŠTĚPÁNSKÝ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
26. prosince 2014 proběhl již tradiční Štěpánský turnaj
ve stolním tenise, který se konal pod záš tou starosty obce
a odměnou pro nejlepšího hráče byl krásný putovní pohár.
Do sálu obecní hospody zavítalo celkem 40 hráčů (21 mužů,
8 žen a 11 dě ) a mnoho diváků. Hráči byli rozděleni
do osmi skupin ve třech kategoriích. Z každé skupiny
postoupili dva nejlepší do vyřazovacích bojů. Hrálo se na
dva vítězné sety a ﬁnále mužů na tři vítězné.
V kategorii dě se na tře m místě umís l M. Šoba,
který porazil v boji o bronz svoji sestru M. Šobovu. Finále
vyhrál stejně jak v loňském roce M. Walsberger. Po výhře
2:0 nad Š. Pokorným, který tak skončil na druhém místě.
Mezi ženami kralovala R. Danielová, která porazila ve ﬁnále
P. Pokornou 2:0 a vrá la jí tak porážku ze vzájemného
zápasu ve skupině. Boj o tře místo skončil také výsledkem
2:0 a to pro H. Krupkovu, která porazila G. Barákovu. To byl
také opačný výsledek jejich vzájemného utkání ve skupině.
V mužích kraloval po roce opět J. Walsberger. Ten se
probojoval přes Janáčka (2:1), Daniela (2:0) a Krupku (3:1).
Předloňský vítěz Krupka skončil tedy na druhém místě. Boj
o tře místo ovládl J. Daniel, který porazil 2:0 M. Poláka.
Turnaj byl příjemným zpestřením vánočních svátků.
Už nyní se těšíme na ročník příš , na další naše malé
naděje - letos například Krňák s Barákem, na skvělé výkony
mladých zástupců rodiny Pokorných. Také na překvapení,
jako byli letos manželé Danielovi a nakonec i na tuhé boje
o přerušení nadvlády Walsbergerů.
Petr Horváth
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OLOMUČANY DŘÍVE A DNES
Obecní vodovod v jižní části obce, 30. léta 20. století a leden 2014

foto: Mar n Rameš

Víte něco o zveřejněné foto
graﬁi? Máte doma jinou
zajímavou historickou foto
graﬁi z Olomučan? Chcete,
aby byla o štěna ve Zpra
vodaji? Napište nám!

Historie Obecní knihovny
Veškerá dále uvedená fakta byla získána či přebrána z dochovaných protokolárních knih Čtenářsko-vzdělávacího spolku dělníků
v Olomučanech, či pamě kronikáře Karla Dosedly. Do obecní knihovny byla tato fakta předána panem Karlem Machačem.

Čtenářsko-vzdělávací spolek byl založen roku 1891. Jeho činnost se soustředila mimo jiné na koupi knih pro spolkovou
knihovnu. Dle dochovaných záznamů měl spolek svoje sídlo v restauraci u Kellnerů, kde měl svoji knihovnu a čítárnu. Dochovala
se jen část protokolárních knih, přesto víme, že roku 1898 byl knihovníkem zvolen Fran šek Rumler, místoknihovníkem Josef
Růžička. Toho roku již bylo ve spolkové knihovně 132 vázaných knih a velké množství zprvu zábavných časopisů. Členové spolku
si pak mohli oboje zapůjčovat domů. Finance na koupi knih byly získány z členských příspěvků či divadelních představení.
Roku 1899 byl na návrh upraven knihovní řád, od roku 1908 se půjčovalo v sobotu případně v neděli od 8 do 10 hod. večer.
Dne 31. ledna 1903 byla spolkem provedena první objednávka Velkého O ova naučného slovníku, a to sešitovým způsobem.
Od roku 1910 byla v knihovně vyvěšena pokladnička na vybírání peněz ve prospěch knihovny a byl vypracován nový knižní řád.
O dva roky později je uvedeno, že spolková knihovna měla 343 svazků knih vázaných a 25 dílů O ova slovníku, který se
půjčoval za 20 haléřů na týden. Pro časté nedodržení termínu byla v roce 1913 stanovena pokuta za pozdě vrácenou knihu
na 20 haléřů za týden. Roku 1914 bylo konstatováno, že se ročně vypůjčilo 528 knih.
Pokračování příště.

Olomučanský kostel a farnost
Náš kostel je poměrně mladý, byl postaven před 75 lety úsilím místních občanů. Farnos patří kostel i obec Olomučany
do Blanska. Co to je „farnost“? Název pochází ze starořeckého slova „paroikia“, kde „oikos“ znamená „dům“ a „par“ by se dalo
přeložit „za“. Přeneseně tedy „humna“ a také „venkov“. Objevuje se v prvních stale ch našeho letopočtu, kdy první křesťanské
obce vznikaly především ve městech a byly vedeny biskupem. Postupem času a s přibývajícím počtem křesťanů už biskup
nezval věřící z okolí na bohoslužby do města, ale vysvě l si kněze jako svou „pravou ruku“ a poslal je právě na venkov, aby jej
tam zastupovali v území nazvaném „paroikia“, tedy farnost. Dům, ve kterém kněz bydlel, se pak nazývá „fara“. Takovou
starobylou farnos je tedy Blansko, tamější kostel svatého Mar na si v roce 2016 připomene již 880 let od svého založení.
Je spolu s asi 400 dalšími jihomoravskými a vysočinskými farnostmi „venkovem“ vůči Brnu, kde působí biskup (v současnos
Vojtěch Cikrle). Dohromady tvoří tzv. „diecézi“.
Do blanenské farnos spadají kromě Olomučan také: Klepačov, Lažánky, obě Lhoty, Ráječko, Spešov, Olešná
a Hořice. Farnos pověřila císařovna Marie Terezie také vedením matrik křtů, svateb a pohřbů. Ty sloužily až do roku 1949 jako
jediný zdroj pro státní evidenci obyvatel. V tomto roce je všechny, včetně archivních, převzal stát a církev u nás si od toho roku
vede jen interní křestní a svatební matriky. To by měl vědět například každý, kdo sestavuje svůj rodokmen. Pro začátek rodové
nitky musí na obec (tam leží tzv. „živé“ matriky) a následně na Okresní státní archiv, kde jsou matriky více než sto let staré.
Zjis l jsem, že původně vedla farnost matriky pro každou svou obec zvlášť. Od roku 1949 už jsou společné, takže v matrikách
blanenské farnos jsou zapsány křty, svatby a pohřby, které proběhly i u nás, v olomučanském kostele.
Pokračování příště. Aktuality z života naší farnos najdete na webových stránkách www.farnostblansko.cz
Jiří Kaňa, farář
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