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Závěr 2. sv. války v obci
Chtěla bych vám přiblížit událos z konce 2. světové války,
které probíhaly od 17. dubna 1945 do osvobození naší obce
tak, jak jsou zaznamenány v naší kronice.
Do Olomučan se přistěhovali občané z okolních vesnic,
které Němci zabrali pro střelnici a dále ke svým známým
a příbuzným značná část rodin z Brna. Dále byli v této době
v obci němeč vojáci, kteří hlídali sovětské zajatce.
17. dubna vzniká panika, že Němci sbírají všechny muže.
Někteří raději odchází do okolních lesů. Později se vysvětlilo,
že v Babicích použili muže na zakopání uhynulých koní.
19. dubna přijíždí do obce mnoho německého vojska
a na 500 koní. 21. dubna přijíždí tanky a obrněná auta.
24. dubna přijíždí další vojsko a ubytovává se v naší obci.
Po polích a v obci rozmísťují děla a palebná postavení
směřují na Babice a Bílovice. Asi k 17 hod. bombardují
sovětská letadla okolí Kř n a do naší obce dopadá několik
lehkých bomb, které způsobují jen nepatrné materiální
škody. Bombardováno je rovněž Blansko. 26. dubna
v 10 hod. je obec opět bombardována a způsobuje úmr
děvčátka a muže. Dále byl v Blansku zabit další náš občan.
30 dubna se po celý den střílí z děl a u vojska se projevuje
značná nervozita. 2. května prochází přímo na babickou
frontu mnoho vojáků a je mezi nimi vidět unavené mladé
nezkušené chlapce. 4. května se němeč vojáci dovídají
o smr Adolfa Hitlera. 5. května přichází na frontu další
německé vojsko. Po celý den je slyšet střílení z děl
a detonace z Adamova. 7. května shazují sovětská letadla
letáky s výzvou, aby se Němci vzdali a přijali kapitulaci.
Ti se připravují na ústup, pálí dokumenty, psací stroje a další
cenné věci. Mezi touto dobou vynáší jejich soud rozsudek
smr nad dezertéry (dva důstojníci a tři vojíni). S nimi
zastřelili neznámého sovětského zajatce. 8. května
po ul mátu, které Němci dostali, byly vidět hloučky vojáků,
štáb měl celý den poradu. Pokračovalo se v pálení
dokumentů. V 17 hod. začal ústup vojska z obce směrem
na Blansko, který trval celou noc. Ráno Němci vyhazují
do vzduchu most u ČKD. 9. května kolem 15 hod. po šes
letech utrpení přivítali občané prvního sovětského vojáka.
Po něm přichází další včetně vojáků rumunských. Vyhrávala
místní dechová kapela, obcí prošel průvod a na hřiš byla
manifestace. Tak skončila 2. světová válka v naší obci,
ze které byli tři občané umučeni v koncentračních táborech,
jedna občanka zastřelena gestapem v Brně a mnozí další
se vrá li domů s podlomeným zdravím.
Výtah z obecní kroniky připravila kronikářka paní Rašková

Vážení spoluobčané, zdravím vás u druhého čísla našeho
obnoveného Zpravodaje. Rád bych využil této příležitosti
a stejně tak jako pan starosta v minulém čísle, ještě
dodatečně poděkoval za vaše hlasy v komunálních volbách.
Beru vaši důvěru jako velký závazek. I přesto, že jsem
v komunální politice nováček, snažím se některé věci, které
byly mojí prioritou, uvádět do života obce. Za jednu
z nejdůležitějších priorit považuji péči o občany samotné,
jejich rodiny a děti. Především pak jejich informovanost
o dění v obci. K tomu slouží nejen Zpravodaj, ale i nová
služba SMS InfoKanál s bezplatnou registrací pro odběr zpráv.
SMS InfoKanál bude využívat OÚ v Olomučanech nejen
k informacím o mimořádných událostech v katastru obce,
ale také např. o plánovaných akcích. Dále se nám podařilo
ve spolupráci s ředitelem ZŠ a MŠ Olomučany nastartovat
projekt realizace víceúčelového hřiště, které bude sloužit
zejména dětem ZŠ a MŠ Olomučany, ale také široké
veřejnosti pro sportovní vyžití. (v současné době ve fázi
zpracování projektové dokumentace). Na závěr chci
poděkovat všem složkám a SPOZ, které se velkou měrou
podílí na přípravě akcí pro veřejnost. Mnohé z těchto akcí
se staly nebo se již stanou tradičními. Pojďme tedy tradice
společně udržovat a obohatit si tak život v obci.
Miroslav Žáček, místostarosta obce

OSLAVY 70. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ NAŠÍ OBCE
Při příležitosti 70. výročí osvobození Československa
se v naší obci uskutečnily oslavy s následujícím programem.
5. května 2015 se v zasedací místnosti OÚ uskutečnila
beseda na téma „Konec 2. světové války v Olomučanech
očima pamětníků”. Pořádala obecní knihovna s OÚ.
7. května 2015 se uskutečnil lampionový průvod. Pořádal
TJ Sokol Olomučany. 8. května proběhlo na místním hřbitově
u Památníku padlých za 2. světové války pietní shromáždění
k uctění památky obětí nacismu. Pořádal OÚ ve spolupráci
s TJ Sokol Olomučany a SDH Olomučany.
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INFO Z RADY A ZASTUPITELSTVA
SMS INFOKANÁL

NOVINKA

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 termínech svozů
odpadu? O termínech konání zasedání zastupitelstva obce,
konání kulturních a společenských akcí a dalších
informacích?
Jak se zaregistrovat? Např. pomocí SMS ve tvaru:
REGISTRUJ JMENO PRIJMENI OLOMUCANY CISLOPOPISNE
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).

Z OBECNÍ RADY
Rada rozhodla o ukončení pronájmu nebytových prostor
na Bahňáku. Od června se o provoz výle ště starají
olomučanš hasiči.
Rada schválila, že letos proběhnou opravy následujících
místních komunikací: Blafanda, Humna, za starou školkou.
Oprava komunikace Za mlýnem, která je v plánu, je aktuálně
ve fázi vydaného stavebního povolení.

VÝBĚR USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO
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Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet a účetní
závěrku obce za rok 2014 bez výhrad.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 571,
prodej části pozemku p. č. 1478/1 a prodej části pozemku
p.č. 729/11 a to vždy na cenu 30,- Kč/m2. Veškeré náklady
spojené s převodem uhradí kupující.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odkupu Restaurace
U Červené Růže včetně všech přilehlých pozemků
a pověřuje starostu obce přípravou podkladů pro odkup.
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření 1/2015
(nákup kotlů v MŠ a ZŠ, vybavení kuchyně v MŠ).
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o bezúplatném
převodu majetku infrastruktury vodního hospodářství
a pověřuje starostu obce podpisem.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje a pověřuje starostu
obce podpisem.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce hlasováním
ve věci nového znění Stanov Svazku VaK měst a obcí
se sídlem 17. listopadu v Boskovicích na jeho následující
valné hromadě.

OBECNÍ VODOVOD
O VODĚ
V posledních letech, v období od druhé poloviny května
a v průběhu června, dochází v naší obci k prudkému zvýšení
spotřeby pitné vody. Zvýšení dosahuje v jednotlivých dnech,
převážně v sobotu a v neděli, jedné třetiny až dvojnásobku
průměrné spotřeby. To znamená, že spotřeba převýší
možnosti doplňování z dostupných zdrojů.
Následuje nouzový provoz vodovodu, při kterém dochází
k vyprazdňování vodojemu a postupnému vyprazdňování
vodovodní sítě. Tento provoz je velmi nevýhodný
pro vodovodní zařízení a hlavně pro odběratele. Dochází
k opětnému doplňování vodovodních rozvodů, nasávání
vzduchu a zakalení vody, ke kolísání tlaku v potrubí
a ucpávání přívodů do splachovačů, perlátorů a dalších
zařízení.
Nouzový provoz se nejvíce projevuje ve výše položených
částech obce, v nižších většinou pouze snížením tlaku.
Ve spodní části obce je provoz vodovodu normální.
Po krátkém, většinou jednodenním, trvání nouzového stavu
dojde ke snížení spotřeby vody na průměrnou hodnotu,
vodojemy se postupně doplní a normální provoz vodovodu
se obnoví.
Vzhledem k velkým výškovým rozdílům mezi jednotlivými
částmi obce není možno zajistit stejné podmínky pro odběr
vody v jednotlivých domech. Regulace odběru pomocí
upozornění a zákazů se jeví jako neúčinná. Proto je nutno
předpokládat podobné potíže i v dalším období. Zlepšení
by mělo nastat po ukončení prací na skupinovém vodovodu
Blansko. Je nutno dodat, že k problémům vodou může dojít
i při poruchách havarijních rozvodů, případně při výpadku
elektřiny.
Mnoha lidem vadí vysoká cena vody. Zdá se, že
zapomínáme, že je naší základní životní potřebou a nelze
ji nijak nahradit. I když „teče ze země“, její každodenní
a samozřejmé používání vyžaduje mnoho nelehké, fyzicky
náročné práce, času, znalostí a dovedností.
Jan Štětina

OZNÁMENÍ
POŠTA: ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY
Od července 2015 bude mít olomučanská pošta nově
otevřeno ve středu od 14:00 do 17:00.

KNIHOVNA: PROVOZ O PRÁZDNINÁCH
Oznamujeme čtenářům, že obecní knihovna bude
v červenci a srpnu otevřena v pravidelné půjčovní době
tj. ve čtvrtek od 15:30 do 18:30.

NABÍDKA SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ
Oddělení sociální pomoci Odboru sociálních věcí Městského
úřadu Blansko nabízí v případě potřeby občanům následující
služby:
- základní sociální poradenství
- pomoc při řešení nepříznivých životních situací
- informace o sociálních službách a jejich zprostředkování
- pomoc při vyplňování formulářů dávek pomoci v hmotné
nouzi a pro osoby se zdravotním postižením
Najdete nás v Blansku na nám. Republiky 1, v 1. patře,
chodba vpravo, tel. 516 775 210.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE
NEMÁTE UHRAZENÝ POPLATEK ZA ODPAD?
Podle 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. Pokud jste
poplatek ještě nezaplatili, můžete tak učinit 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”.

PROČ A JAK TŘÍDIT ODPAD?
• tříděním odpadů chráníme životní prostředí
- druhotné suroviny jsou cenným zdrojem materiálů
• třídění odpadu stanovuje Zákon o odpadech
• tříděním odpadu snižujeme výdaje obce na odstranění
směsného komunálního odpadu
• předcházejte vzniku odpadů
• odpady třiďte ihned jak vzniknou, zvlášť do košů
nebo tašek
• do barevných kontejnerů dávejte jen to, co do nich
opravdu patří
• před vhozením odpadu do kontejneru minimalizujte
jeho objem sešlápnutím

KAM V OBCI S TŘÍDĚNÝM ODPADEM?
svoz po obci na výzvu
v místním rozhlase,
na stránkách obce
a SMS InfoKanálem.

spodní zastávka

Poustka
škola
zastávka u školy
OÚ
sběrný dvůr

U Červené Růže

PLASTY
Pytlový sběr pro sešlápnuté PET lahve (i s víčkem),
nápojové kartony – obaly (krabice) od mléka a nápojů,
sáčky, tašky, folie:
• svoz po obci na výzvu v místním rozhlase, na stránkách
obce a SMS InfoKanálem.
PAPÍR
Noviny, časopisy, knihy, školní sešity, brožury, katalogy,
reklamní letáky, psací a balicí papír, čisté papírové obaly
a sáčky, rozložené krabice a kartony:
• základní škola
• sběrný dvůr
BÍLÉ SKLO
Kontejnery na veškeré obalové sklo (lahve od nápojů
bez kovových či plastových uzávěrů, skleněné nádoby)
a tabulové sklo:
• parkoviště U Červené Růže
• zastávka autobusu před základní školou
• sběrný dvůr
BAREVNÉ SKLO
Kontejnery na veškeré obalové sklo (lahve od nápojů
bez kovových či plastových uzávěrů, skleněné nádoby):
• parkoviště U Červené Růže
• zastávka autobusu před základní školou
• zastávka autobusu na horním konci
• sběrný dvůr
KOVY
• sběrný dvůr
BIOODPAD
Šedé kontejnery na zbytky jídel rostlinného původu,
ovoce a zeleniny, zbytky pečiva a obilnin; květiny, kávový
odpad vč. filtrů a ubrousků, čajové sáčky, listí, seno,
sláma, piliny, hobliny v menším množství:
• hřiště
• parkoviště U Červené Růže
• parkoviště pod horní zastávkou
• Poustka
• prostranství u spodní zastávky
,- Kč
zahradu za poplatek 150
V případě zájmu lze na vaši
bioodpad.
na
er
tejn
kon
t
tavi
přis
za dopravné
Obecním úřadě.
Službu objednávejte na

ELEKTRO, VYBITÉ BATERIE
• elektro: sběrný dvůr
• baterie: sběrné nádoby ve vestibulu OÚ, v základní škole

hřiště

TEXTIL
• kontejner na parkovišti U Červené Růže
horní zastávka

STAVEBNÍ SUŤ
Pouze z drobných stavebních úprav:
• velkoobjemový kontejner na sběrném dvoře
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Historie Sboru dobrovolných hasičů v Olomučanech
Boj člověka s přírodou a jejími ničivými živly byl odjakživa velice nerovný. Živelné pohromy byly nezvladatelné a zvláště oheň
si často vybíral krutou daň. I proto se říkávalo, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. V minulos měla lidská obydlí doškové
střechy, stěny ze dřeva či vepřovic. V obcích stála spousta dřevěných stodol, sví lo se loučemi, svíčkami nebo pochodněmi.
A tak stačila drobná nedbalost nebo neopatrnost a pohroma byla na světě.
Bohužel někdy i lidská zlomyslnost či msta zavinila požáry. Proto panovníci vydávali různá nařízení, jak se při požáru chovat.
Jednou z nich byla i císařovna Marie Terezie, která roku 1751 vydala Řád k hašení ohně pro města zemská, městečka a dědiny
markrabství moravského. V roce 1875 byl vydán Řád policie požárové pro Království české, který mimo jiné nařizoval starostům
obcí usilovat o zřízení hasičských sborů nebo zavedení služby ponocného. Hlavní zásady tohoto pla ly až do roku 1941.
Na základě těchto zkušenos byli v lednu 1886 svoláni občané Olomučan na veřejnou schůzi, kde jim byl vysvětlen význam
boje s požáry a předložen návrh na založení dobrovolného sboru hasičů. Občané však nepochopili význam tohoto návrhu
a se založením sboru nesouhlasili. Teprve když v září téhož roku vznikl požár v domu číslo 142, jehož majitelem byl Vincenc
Průcha a dům lehl popelem, uznali prospěšnost pro požární ochrany a se založením dobrovolného sboru hasičů souhlasili.
Bylo započato vypracování stanov a tyto předloženy císařsko-královskému místodržitelství, se žádos o povolení činnos
sboru. Schválen nebyl ani opravený návrh. Teprve tře návrh stanov byl 6. srpna 1887 schválen a od tohoto data povolena
činnost dobrovolného hasičského sboru v Olomučanech.
Na základě povolení byla svolána valná hromada, na které se do sboru přihlásilo 31 činných členů a odsouhlasen roční
příspěvek ve výši 1 zlatý 20 krejcarů. Valná hromada zvolila i představenstvo sboru, starostou se stal nadučitel místní školy
Karel Tůma, který tuto funkci zastával až do své smr plných 22 let. Velitelem sboru byl zvolen Filip Kadrman, jednatelem
a prvním podnáčelníkem Englbert Plhal, druhým podnáčelníkem se stal Karel Kalvoda, pokladníkem Edvard Kyzlink a zbojmistrem Ferdinad Rumler. Mimo činných členů bylo získáno ještě 14 přispívajících.
Pro založený sbor zakoupila obec čtyřkolovou ruční stříkačku od ﬁrmy Knaust z Vídně. Jako základní vybavení bylo z darů
občanů zakoupeno 40 metrů hadic, 20 košů na vodu, 4 obyčejné a 4 hákové žebříky a výzbroj pro celé mužstvo.
První křest ohněm prodělal hasičský sbor dne 5. září 1888 při požáru domku č. 151, jehož majitelkou byla Marie Musilová.
Následovala celá řada úspěšných zásahů při likvidaci požárů v Olomučanech a sousedních obcích. Tím byla dostatečně
prokázána oprávněnost založení a existence požárního sboru.
Pokračování příště.
Miroslav Dvořáček, starosta SDH Olomučany
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JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

OLOMUČANSKÁ LÁVKA

Jednotku PO zřizuje obec na základě povinnosti ze zákona
o požární ochraně. V současné době jednotka pracuje
ve složení 15 osob, z toho jeden velitel jednotky, dva velitelé
družstev, čtyři strojníci a ostatní hasiči. Z tohoto počtu jsou
dva profesionální hasiči. Jednotka vyjíždí na pokyn
Operačního střediska HZS nebo na pokyn zřizovatele
(starosta obce) a to do deseti minut od vyhlášení poplachu.
Jednotka v loňském roce získala speciální předurčenost
pro ochranu obyvatelstva. Tuto specializaci mají pouze čtyři
jednotky na území okresu Blansko. Jedná se o speciální
činnosti, při kterých mohou být jednotky s touto
předurčeností krátkodobě a dlouhodobě nasazeny na území
Jihomoravského kraje při zásazích na ochranu obyvatelstva
(záplavy, povodně, sesuvy půdy, nahrazování technologických
zařízení apod.). Další odbornou specializací je kurz tří členů
jednotky pro zásahy s motorovou pilou, která je ve vybavení
jednotky. Jednotka provádí pravidelný (měsíční) odborný
výcvik a školení se zaměřením na všechny činnosti, které
může při zásahu provádět. Jednotka musí nejméně jednou
ročně provést cvičení - v loňském roce se jednalo
o prověřovací cvičení (členové jednotky o něm neví)
s námětem požáru v objektu bývalé hájenky nad Bahňákem.
Tímto cvičením prošla jednotka bez závad a opatření.
V současné době se jednotka připravuje na kurz
a odbornou přípravu Ochrana obyvatelstva, dále na kurz
první pomoci pro jednotky PO a na kurz Technik jednotky PO.
Všechny tyto specializace zvyšují kvalitu nejen jednotlivých
členů, ale i jednotky jako celku a budou uplatnitelné kdykoliv
při zásahu v obci, ale i mimo obec.

II. ročník Olomučanské lávky proběhl za velkého vedra.
Naštěstí bylo pro tisícovku spokojených diváků připraveno
dostatek možností občerstvení včetně vodního zchlazení.
Třicet centimetrů úzká a přibližně třicet metrů dlouhá
mokrá a houpající se lávka byla pro většinu ze zhruba stovky
odvážlivců z naší obce, širokého okolí ať už na kole nebo
trakaři opět nepřekonatelnou překážkou ...
Podle jednoho z organizátorů Martina Raibla a jeho
rozhovoru pro Blanenský deník se můžeme příští rok těšit
na novou disciplínu. Jaká asi bude?

foto: Jiří Baštář

FARNOST

TJ SOKOL OLOMUČANY

75. VÝROČÍ OLOMUČANSKÉHO KOSTELA

JARNÍ FOTBALOVÁ SEZÓNA

Kostel v Olomučanech byl postaven v roce 1940 a proto
slaví v tomto roce své 75. výročí. Blanenská farnost
připravila hlavní oslavu této událos na neděli 14. června.
Na programu byla slavná bohoslužba a po ní následovalo
u kostela pro přítomné sousedské posezení s občerstvením.
Součás oslavy byla i zajímavá výstava dokumentů a fotograﬁí vztahujících se ke stavbě kostela.
V současné době se připravuje mimořádné číslo
občasníku blanenské farnos „Plášť“ (svatého Mar na)
věnované tomuto výročí, které bude nabídnuto zdarma
i obyvatelům obce.
Co říct závěrem? Bez kostela nebo kapličky je obec jen
shlukem domů bez duše. Kdo nevěří, ať se zajede podívat
do kteréhokoli satelitního sídliště kolem Brna. Proto
můžeme brát náš kostel, i přes jeho mládí, jako symbol
sícileté živé lidské pospolitos a poděkovat našim předkům
za to, že jej dokázali i v nelehké době postavit. Tím nám dali
příklad, že žádná doba není tak těžká, aby v ní nešlo udělat
něco dobrého.
Jiří Kaňa, farář

Skončila nám fotbalová sezóna 2014/2015, kdy jsme měli
zástupce ve všech věkových kategoriích proto mi dovolte,
abych shrnul výsledky našich družstev.
Naši nejmladší hráli pod vedením Petra Horvátha soutěž
mladších žáků, kde obsadili 7 místo se ziskem 24 bodů.
Těší nás, že se nejlepším střelcem celé soutěže s přehledem
stal náš hráč Vojtěch Fedra.
Dorostence v uplynulé sezóně vedli a o chod celého
mužstva se starali pan Sáňka a bratři Čípkové. Dorostenecká
soutěž byla rozdělena na základní skupiny a následně,
dle umístění v nich do výkonostních skupin. Dorostenci
po úspěšné základní části postoupili do silnější skupiny,
kde obsadili 8 místo. Na výsledcích v druhé části soutěže
se podepsal odchod některých hráčů a častá zranění.
I tak lze uplynulou sezónu hodnotit jako úspěšnou.
U týmu našich mužů visel po úspěšné podzimní části,
kdy získali 22 bodů velký otazník. Jak si po odchodu dvou
klíčových hráčů na hostování povedou v jarní části soutěže?
K překvapení všech si mužstvo dobrou formu a výsledky
udrželo i v jarních bojích. Se ziskem 42 bodů obsadilo
historicky nejlepší umístění v okresním přeboru a to 5. místo.
Úspěch je o to cennější, že na rozdíl od jiných týmů v okresní
soutěži hrajeme většinou s kmenovými hráči. Přesto jsme za
sebou nechali mnohem větší obce našeho okresu. Hlavním
trenérem byl po celou sezónu pan Pokoj a o chod celého
mužstva se starali Horváth, Kučera, Šebek a Nesrovnal.
V nové sezóně 2015/2016 budou naši obec reprezentovat
tři družstva. Pro naše nejmenší jsme přihlásili nově kategorii
Starší přípravka 5+1. V dorostenecké kategorii jsme z důvodu
malého počtu hráčů museli upustit od přihlášení
dorostenecké soutěže. Jako alternativu jsme se rozhodli naše
dorostence doplnit o zkušené bývalé hráče a hráče, kteří
nedostanou šanci v „A“ mužstvu a přihlásit IV. okresní třídu.
Jestli to byla volba správná, ukáže až čas. V neposlední řadě
je třeba zmínit, že již sedmým rokem budou Olomučany hrát
okresní přebor.
Do nové sezóny vstupujeme s novým odhodláním a novými
cíly. Proto je třeba našim hráčům popřát hodně úspěchů
a fanouškům mnoho krásných fotbalových zážitků, aby nová
sezóna byla minimálně stejně úspěšná, jako ta letošní a tím
jsme přispěli k dobré reprezentaci naší obce.
Všechny bych Vás tímto rád pozval na naše zápasy i ostatní
akce, aby jste tak podpořili snahu nás všech něco dokázat
a olomučanská kopaná a s ní i celá naše obec slavila úspěch.
Závěrem dovolte, abych poděkoval našim sponzorům,
především obecnímu úřadu, bez jehož pomoci by více než
80-ti letá tradice fotbalu v Olomučanech nemohla
pokračovat. A samozřejmě všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem podíleli na chodu a organizaci Sokola.
Pavel Klíma

foto: Vojta Mrázek

VČELAŘI
PŘEHLED UDÁLOSTÍ PRVNÍHO POLOLETÍ
Dne 29. března proběhla v sále hotelu Olberg přednáška
MUDr. Jany Hajdůškové, která seznámila posluchače
s významem včel pro lidstvo a s jejich produkty rostlinného
původu – medem, pylem, propolisem a s produkty
živočišného původu – voskem, mateří kašičkou a včelím
jedem. Dále byly prezentovány způsoby užívání uvedených
produktů a jejich vliv na zdraví dospělého člověka a malých
dětí a dalších tématech.
V neděli 14. června se zájemci z řad včelařů z Olomučan
a Klepačova zúčastnili ve Vilémovicích kurzu chovu včelích
matek. Někteří z účastníků si pro oživení svých chovů
a pro jejich vyzkoušení a porovnání užitkových vlastností
se včelami na svých včelnicích zakoupili tzv. „otevřené
matečníky“.
21. června vyjeli včelaři do Rakouska na přednášku
„Ekologický a přírodě blízký chov včel“. O týden později,
27. června se zájemci z řad včelařů vypravili na zájezd
do Příchovic. Tentokrát byla akce v režii Blanenské okresní
organizace včelařů a cílem byla návštěva známého
chovatele včelích matek.

NÁBOR DĚTÍ DO FOTBALOVÉ PŘÍPRAVKY
Naši nejmenší fotbalisté se zapojí v příštím soutěžním
ročníku do okresní soutěže přípravek. Budeme rádi,
když naše mužstvo čítající momentálně 12 hráčů doplníme
novými dětmi. Do soutěže se mohou zapojit jak chlapci,
tak dívky. V letních měsících trénujeme dvakrát týdně
na našem hřišti. V zimě využíváme prostory naší školní
tělocvičny. V případě zájmu se prosím obraťte na trenéra
Petra Horvátha tel. 606 880 902. Tréninky na příští sezónu
začnou v polovině srpna. Těšíme se na nové spoluhráče!
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SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

ÚSPĚCHY NAŠICH SPORTOVCŮ

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PA-PAPAPA-PA-PA

OLOMUČANŠTÍ PLAVCI

6. května proběhl zájezd do brněnského Divadla na Orlí
na muzikálovou komedii PA-PAPAPA-PA-PA o kontroverzním
rakouském herci, pěvci a básníkovi Emanuelu Schikanederovi.

Co start, to medaile. Takovou bilancí se může pochlubit
plavecký šampión Milan Kučera, který na Mistrovství ČR
dvanáctiletého žactva přetavil všech šest startů na medaile.
Mistrem republiky se stal talentovaný borec na padesátce
kraul, stovce kraul a stovce motýlek. Na všech startech
si zaplaval osobní rekordy a stal se jedním z nejúspěšnějších
plavců na letním šampionátu. Toho se letos ve Zlíně
zúčastnilo osmaosmdesát plaveckých klubů z celé ČR.
Na stejném Mistrovství startoval také Štěpán Pokorný,
který na medaile sice nedosáhl, ale do první desítky
výsledkové listiny se zapsal hned třikrát.
V Poháru Moravy desetiletého žactva v Kopřivnici
vybojovala Anička Kučerová na stovce znak bronz
a na padesátce kraul stříbro.
A na Mistrovství ČR dorostu si dobře vedla Petra Pokorná,
která se 4x probojovala do finále. Nejblíže k medaili měla
na dvoustovce polohově, kde s osobním rekordem dohmátla
na pátém místě.
Zdroj a foto: Věra Vencelová, plavecký oddíl ASK Blansko

JARNÍ PROBOUZENÍ BROUČKŮ
25. dubna jsme s dětmi za slunečného počasí píšťalkami
probudili boučky, které jsme společně na podzim uspali.

DEN MATEK
3. května proběhl v sále Obecní hospody u Kellnerů
Den matek. S programem vystoupily olomučanské děti.

PŘEDNÁŠKA O BYLINKÁCH
16. března se konala v sále Obecní hospody u Kellnerů
přednáška „O bylinkách, mastičkách a jejich domácí výrobě
a užití”.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
16. května proběhlo v zasedací místnosti Obecního úřadu
vítání nově narozených občánků.

ODPOLEDNE PRO DĚTI
V neděli 28. 6. 2015 uspořádali TJ Sokol a SPOZ
Olomučany "Báječné odpoledne pro malé i velké děti."

KUŽELKÁŘKA LUCIE NEVŘIVOVÁ
Koncem dubna reprezentovala kuželky
KK Blansko Lucie Nevřivová na Mistrovství
ČR juniorek 2015 v Praze, kde zazářila
a vyhrála. Z mistrovství si přivezla nakonec
dvě medaile. Tomuto vítězství předcházel
hattrick v Jihomoravském kraji juniorek.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
PROBĚHL DEN ČISTÉHO LESA
11. dubna uspořádalo MS Olomučany za účas veřejnos Den čistého lesa na Facírce. Podařilo se od odpadu vyčis t velkou
část obecního lesa. Členové MS osázeli okrasnými dřevinami obecní pozemek u základní školy nad zastávkou a doplnili zeleň
na místním hřbitově. Akci byla zakončena opékáním buřtů. MS děkuje touto cestou občanům za pomoc při náročné akci
ve prospěch přírody.
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LÉTO V OLOMUČANECH
S

1 cm = 300 m

vyhlídky

pomníky

studánky

Kraj lesů, studánek,
pomníků, vyhlídek
a pokladů

1

1. U sasanky
2. U Tetřeva
3. U Kukačky
4. U Huberta
5. Sv. Hubert
6. Kančí studánka
7. Pod Jasanem
8. Pod Doubskou
9. U Srnce
10. Pod Hradem
11. Nad Doubskou
12. U Bažanta

1. J. Wachtla
2. J. E. Chadt-Ševě nského
3. Lichtenštějnský památník
4. K. Knapa
5. Hradská
6. K. H. Máchy
7. L. Grabnera
8. E. Purkyně
9. J. Wiehla
10. J. Žalmana
11. J. E. Purkyně

1. U hrušky
2. U Máchova pomníku
3. Na Bačině
4. Výří skála

100 m

Čertův
hrádek

muzeum
keramiky

1

4

naučná stezka
Olomučany

2

4

3

Máchův
pomník

7
8

9
11

1

2
3 4

3

Nový
hrad

10
10

mini geopark

5

26

5

7

9
6
8

jeskyně
Býčí skála

11
12

Další informace hledejte na: www.turistika.cz, www.estudanky.eu, geocaching.com

Panorama Dlouhý vrch. Foto: Jiří Baštář

Máchův pomník

Pro naši obec vytvořil Lubomír Vaněk, který je zapsán v Guinnessově
knize rekordů jako nejrychlejší karikaturista na světě.
Více na www.lubomirvanek.cz
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ŽIVOT V OBCI

OLOMUČANY DŘÍVE A DNES

Olomučanský taneční
soubor
I když je to jen těžko k uvěření, tradice tanečního souboru
pod vedením Jirky Daniela trvá s několika málo přestávkami
již více než dvacet let. Začalo to docela nenápadně - sešlo
se pár nadšených dětí s chutí něco dělat, něčemu se naučit.
A k mání byl i člověk, který jim měl co dát a nabídnout. Slovo
dalo slovo a mohlo se začít zkoušet a nacvičovat. Nejprve to
byla pásma lidových tanců na motivy řemesel, následovaly
tance jako polka, valčík a třasák. V období plesů nesměly
chybět jive, waltz, cha-cha, ale třeba i rock and roll
a westernové vystoupení.
Léta běžela a chuť tancovat byla pořád. Jen složení aktérů
se měnilo s tím, jak tanečníci dospívali. Dnes Jirka učí
tancovat děti svých prvních tanečníků. První vystoupení
měla charakter přehlídek toho, co se děti naučili. Později
toto vše vedlo k tomu, že obec začala pořádat Václavské
hody, jejichž tradice se udržuje dodnes. Tanečníci měli také
možnost představit se i za hranicemi obce. Opakovaně
vystupovali na tradiční přehlídce lidových soubor v Kořenci
nebo v rámci dříve velmi populárních rájeckých slavností.
Dodnes je hlavní činnost zaměřena na přípravu pro
Václavské hody a plesová předtančení. Soubor spolupracuje
i s cimbálovou muzikou. Dříve to byla cimbálová muzika
Drahan, kterou vystřídala Koliba a dnes je to cimbálová
muzika pod vedením Jirky Daniela mladšího.
V současné době se tanečníci schází každé úterý v sále
obecní hospody. Pravidlem se stala i před hodová
soustředění, která se dříve konala v penzionu na Svojanově
a nyní v táborové základně v Karolíně. Je potěšením,
že tanečníků neustále přibývá. Dnes se jejich počet blíží
třicítce a za zmínku stojí i to, že mají všichni kořeny
v Olomučanech. Vše výše napsané by se nedalo dělat
bez podpory rodiny, obce a zájmových složek. Všem patří
dík a ten největší patří bezpochyby Jirkovi, pro něhož
je jedinou odměnou radost z vydařených tanečních
vystoupení a dobrý pocit z toho, že dává dohromady děcka,
která by se bez úterního tancování možná neznala nebo
by se při cestě autobusem do školy ani nepozdravila.
Nezbývá než popřát hodně elánu a chuti do další práce
a spoustu dalších krásných představení.
Připravil Martin Rameš
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