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Nové kulturní centrum
Stavba nového kulturního centra začala v dubnu 2020 a je koncipována jako přístavba ke stávajícímu objektu
restaurace U Červené Růže. Součástí stavby je rovněž parkoviště včetně přilehlé opěrné zdi. V červnu 2021
byla stavba včetně parkoviště zkolaudována. Obec na stavbu získala dotaci 10 milionů Kč z Ministerstva
pro místní rozvoj. Ostatní náklady hradí obec z vlastních zdrojů. Na dofinancování stavby nebyl potřeba úvěr.
V 1. NP se nachází hlavní prostor - sál s jevištěm a pódiem se zázemím pro učinkující (šatna, WC se sprchou),
přilehlá galerie (přísálí) a na ni navazující místnost s barem a přípravnou, vstupní místnost se šatnou, knihovna.
Ve 2. NP jsou umístěny galerie nad hlavním sálem, galerie nad knihovnou a čítárna, kancelář, sklad, technická
místnost se vzduchotechnikou. Původní sál (bez pódia) v obecní hospodě U Kellnerů má rozměr 7 x 11,2 m
(78,4 m2). Nový sál (opět bez pódia) má rozměry 12,7 x 13,2 m (167,6 m2). To je více než dvakrát tolik.
V sále v 1. nadzemním podlaží se počítá buď s variantou se stoly a židlemi v sestavách pro 6 nebo 8 osob.
Dle potřeby lze do sálu umístit 72 až 80 sedících osob u stolů. Při sestavě židlí pro koncert či divadlo bude
kapacita maximálně 144 sedících. V přísálí v 1. NP bude možné při zachování funkční ergonometrie usadit
u stolů maximálně 31 osob. Maximální počet osob v přísálí je 50. Na galerii 2. NP lze při zachování funkční
ergonometrie usadit 23 osob. V baru je maximální prostor pro 6 osob, kdy návrh počítá se třemi sedícími
osobami na barových židlích. Max. počet osob na pódiu je 15. Celková maximální kapacita prostor je
při dodržení všech předpisů 269 osob (popřípadě 205 osob ve variantě se stoly v sále). Kulturní centrum bude
nožné využívat pro plesy, taneční zábavy, koncerty, divadelní představení, přednášky, výstavy, školení,
konference, výroční schůze, svatby, oslavy narozenin a výročí, cvičení maminek s dětmi nebo cvičení jógy
a podobně, dále například pro turnaj ve stolním tenise. Základní a mateřská škola využije prostory pro besídky
a cvičení děti. Prostory bude pro své akce využívat i knihovna a provozovatel restaurace.
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1. NP
Sociální zařízení

Pódium včetně zázemí
pro učinkující. Maximální
kapacita 15 osob
Hlavní sál: až 80 sedících osob
u stolů. Maximální kapacita
144 sedících

Bar
Přísálí s kapacitou
31 sedících osob.
Maximální kapacita 50 osob

Pro ilustraci poměru velikostí sálu
se sálem v hospodě u Kellnerů
je tento zakreslen do půdorysu
nového sálu. Nový sál má více
než 2x větší plochu.

Šatna
Knihovna
2. NP
Kancelář

Galerie s maximální
kapacitou 23 sedících osob

Sklad

Galerie nad knihovnou
s čítárnou
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Výběrové řízení vyhrála a celou stavbu realizovala firma Markus – provádění staveb s.r.o. Interiér navrhl
brněnský architekt Jan Zezůlka. Stavba je již zkolaudována. Nyní zbývá dokončit realizaci interiéru, kdy chybí
dodělat šatní pult a věšáky, botník, parapety, obklady těles ústředního topení, žaluzie mezi sálem a přísálím,
portál u jeviště, opona, mobilní pódium pro rozšíření jeviště, temnící závěsy na oknech sálu, akustický závěs
na zadní stěně sálu a vyrobit stoly (židle jsou již nakoupené) a zakoupit vybavení baru. Dovybavení by mělo
proběhnout během jarních měsíců roku 2022 a pokud nebudou překážky, začne se celé kulturní centrum,
mimo knihovny, využívat ke konci prvního pololetí příštího roku. Celkové dosavadní náklady na vybudování
kulturního centra činí 20,76 mil. Kč. 9,46 mil. Kč bylo hrazeno z dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní
rozvoj. Knihovna se bude dokončovat odděleně, nyní se zpracovává projekt jejího interiéru a obec se bude
snažit na její vybavení získat prostředky z dotace.

OBEC RYCHLOSTNÍ RADARY
Vzhledem k novému povrchu vozovky na průtahu obcí a dále z důvodu vlakové výluky mezi Blanskem
a Adamovem dochází k nárůstu počtu vozidel projíždějících obcí za současného častého nedodržování
maximální povolené rychlosti. Proto se obec rozhodla, že nechá posoudit opatření snižující rychlost
projíždějících vozidel. Protože na komunikaci III. třídy nelze z důvodu propustnosti komunikace pro složky
integrovaného záchranného systému použít jakékoliv mechanické omezovače rychlosti (například retardéry),
je pravděpodobně jediným řešením instalace radarů zobrazujících rychlost vozidel. Do konce tohoto roku
by měla být zpracována studie a projekt o vhodném počtu radarů a jejich umístění. I v této záležitosti se musí
postupovat podle norem a předpisů, ale obec se bude snažit o to, aby umístění radarů bylo smysluplné.
Pokud vše půjde podle plánu, budou radary instalovány během příštího roku. Velkou nevýhodou je absence
obecní policie. Okolní obce a města včetně Policie ČR nemají v této věci kapacitu s námi spolupracovat.
Nelze tedy překračující povolenou rychlost pokutovat.

OBEC SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
Jsou dokončeny domovní přípojky na veřejných pozemcích. Proběhly nutné opravy vodovodního řadu. Byla
dokončena pokládka finálních asfaltových vrstev. Místní komunikace jsou zapraveny v šíři výkopu. Tam, kde se
stavební firma dohodla s obcí nebo stavební práce zasáhly převážnou část plochy komunikace, jsou tyto
opraveny celoplošně. Komunikace „Za Mlýnem“ byla v části od křižovatky u kamenictví po křižovatku do nové
zástavby vyspravena v celém profilu (včetně spodních konstrukčních vrstev). Ve zbývající části (kostelkamenictví) byla provedena celoplošně nadvrstva. Pro novostavby na konci komunikace Za Mlýnem je na
hlavní potrubí napojena přípojka, která je ukončena revizní šachtou umístěnou mimo vozovku. V současné
době se připravuje napojení čerpací stanice na elektrickou energii. Většina prací je tedy dokončena. Stavbu
krajské komunikace převzala SÚS. Splaškovou kanalizaci převezme Svazek vodovodů a kanalizací. Úklid
proběhne v jarních mesících. Připojování do kanalizace bude možné až po její finální kolaudaci. Ta se nadále
předpokládá v dubnu 2022. Poté budou mít občané jeden rok na připojení ke kanalizaci (do konce dubna 2023).
O dalším vývoji a postupu bude obec průběžně informovat.
Během prací na splaškové kanalizaci bylo zjištěno, že je stávající jednotná kanalizace (budoucí dešťová)
v místní komunikaci směr Poustka navazující na nově vybudovanou komunikaci v havarijním a tedy nefunkčním
stavu. Proto vyzvala obec vlastníka kanalizace k nápravě. Po opravě kanalizace byla kompletně rekonstruována
celá komunikace včetně konstrukčních vrstev, uložení nových dešťových vpustí a položení nových obrubníků.

OBEC ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE NA POUSTKA
Původní šířka komunikace byla v nejužším místě cca 3 m, nová šířka kolem 6 m umožňuje bezproblémový
průjezd dvou osobních vozidel nebo nákladního automobilu. Díky rozšíření došlo zároveň k zpřehlednění
celého úseku. Opěrná konstrukce (zeď a svah) jsou vybudovány technologií vyztužené zeminy. Pod komunikací
je položena nová splašková a dešťová kanalizace. Pro výstavbu komunikace vykoupila obec části pozemků
sousedních majitelů. Inženýrsko geologický průzkum provedla firma AGS Hruby s.r.o. z Boskovic. Projekt cesty
dodala blanenská firma ODEHNAL PROJEKT s.r.o., projekt opěrné konstrukce (vč. jejího autorského dozoru)
firma GEOMAT s.r.o. z Brna. Vlastní výstavbu provedla firma Jakuba Havla z Olomučan. Stavba je dokončena
a zbývá ještě provést výsadbu popínavých rostlin, které porostou strmý svah nad opěrnou zdí. Celkové náklady
byly 6,68 mil. Kč. 4,13 mil Kč bylo uhrazeno z dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj.

OBEC ŘEŠENÍ SITUACE V KŘIŽOVATCE U ČERVENÉ RŮŽE
Obec vykoupila pozemek a na něm stojící dům č. p. 50 nacházející se v prostoru křižovatky naproti novému
kulturnímu centru. Na tento dům získala demoliční výměr. Záměrem je rozšířit křižovatku (hlavně ze směru
z Poustek), aby došlo ke zlepšení rozhledových úhlů. Kolem cesty od bývalé tiskárny se vybuduje nový
chodník a vystaví nová opěrná zeď (bude posunuta kvůli chodníku více směrem do svahu). V horní části
pozemku vznikne několik nových parkovacích míst a zbývající prostor bude osázen zelení. Vše je nyní věcí
projektu, který se zpracovává a také financí, které budou nutné pro realizaci.

OBEC PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A NOVÝ ROZHLAS
V současné době obec disponuje dvěmi rotačními sirénami a drátovým rozhlasem. Obě zařízení jsou
zastaralá a jejich technický stav nevyhovuje v krizových situacích pro zajištění dostatečné informovanosti
obyvatelstva. Proto je nutná kompletní modernizace těchto zařízení a celkové zpracování dle aktuálních
pokynů v krizových situacích a zároveň odpovídajících současným požadavkům. Obec se v rámci
protipovodňových opatření rozhodla požádat o dotační titul přidělovaný Ministerstvem životního prostředí.
Díky kvalitně zpracovanému projektu se nám podařilo na tyto peníze dosáhnout a větší část prostředků
na realizaci se nám podařilo získat.
Již zpracovaná dokumentace k tomuto titulu obsahuje digitální povodňový plán (najdete ho na stránce
https://www.portalobce.cz/povodnovy-plan/olomucany/), dále vybudování varovného informačního
systému a lokálního výstražného systému, tedy nový obecní rozhlas. Realizace rozhlasu proběhne v prvním
pololetí příštího roku.

OBEC NOVÁ VYHLÁŠKA O PYROTECHNICE
Zastupitelstvo schválilo novou obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 o regulaci používání zábavní
pyrotechniky. Předmětem vyhlášky je zákaz používání zábavní pyrotechniky na celém katastrálním území
obce. Zákaz se nevztahuje na ohňostrojové práce, které podléhají ohlašovací povinnosti, dále na pyrotechnické
výrobky pokud jsou zařazeny do kategorie F1 a F2 (např. prskavky, konfety, dětské dortové a ozdobné fontány),
dále na dny 7. května (lampiónový průvod), 31. prosince a 1. ledna, dále v den oslavy založení obce Olomučany.
Vyhláška nabývá účinnosti patnáctý den po vyhlášení (vyhlášena byla 10. 12. 2021). Plné znění vyhlášky
je dostupné na úřední desce obce (https://edeska.olomucany.cz/).

OBEC NOVÁ VYHLÁŠKA O POPLATKU ZA ODPADY
Zastupitelstvo schválilo novou obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství. Vzhledem k tomu, že v posledních letech narůstají náklady na odvoz a zpracování
odpadů a zároveň je svozovou firmou avizováno navýšení cen i v příštím roce, stanovilo zastupitelstvo novou
výši vybíraného poplatku a to na částku 700,-Kč na osobu. Vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2021. Poplatek
je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku. Plné znění vyhlášky
je dostupné na úřední desce obce (https://edeska.olomucany.cz/).

Zastupitelstvo obce přeje všem občanům příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

HASIČI ČINNOST SBORU A JEDNOTKY
Dne 27. listopadu 2020 naše zásahová jednotka obdržela díky dotacím a zásluhou obecního úřadu nový
devítimístný dopravní automobil Volkswagen Crafter. Vozidlo je vybaveno pohonem všech čtyř kol, které jsou
poháněny 2 litrovým naftovým motorem s výkonem 130 kW a je převážně určeno k přepravě hasičů na místo
zásahu, jak běžným, tak i k zásahům s využitím vozíku pro ochranu obyvatel. Kvůli proticovidovým opatřením
byla činnost sboru velmi omezena. Musela být zrušena valná hromada, nekonal se i tradiční hasičský ples
ani oblíbené pálení čarodějnic. Zato zásahová jednotka měla bohatou činnost:
 7. ledna a 7. února 2021 – likvidace 4 stromů spadlých přes silnice na Blansko a Rudici
 13. února jsme byli povoláni k požáru rodinného domu v Ostrově u Macochy
 24. února čerpání vody ze sklepa v naší obci
 3. března – likvidace požáru osobního auta
 7. června – byla jednotka využita na úklid polní nemocnice v Brně na Výstavišti při demontáži lůžek
 26. června v 20:08 hodin jsme byli vysláni do obce Mikulčice k záchraně osob po tornádu a od příštího
dne jsme až do 30. června prováděli týlové zabezpečení v Moravské Nové Vsi

 28. června v 15:05 hodin svolala siréna zbývající členy jednotky k likvidaci požáru traktoru při sečení





trávy nad kostelem a 18:24 hodin k hašení auta na poli
během měsíce srpna jsme registrovali tři výjezdy na likvidaci vosích a sršních hnízd
18. října ve spolupráci s myslivci jsme likvidovali utopenou srnku z Bahňáku
5. listopadu vyjela jednotka k taktickému cvičení složek IZS v Jedovnicích
13. listopadu proběhla prověřovací cvičení jednotky SDH a pravidelná kontrola a zkouška hasičského
vybavení a techniky

 26. listopadu vyhlášen výjezd k odstranění nalomeného stromu nad komunikací směrem na Blansko
Za obětavou práci patří příslušníkům zásahové jednotky veliké poděkování. Po ukončení opatření jsme od
měsíce května uklízeli na Bahňáku a od 2. července zahájili provoz občerstvení,který trval až do konce
prázdnin. V tomto období proběhlo vystoupení manželů Danielových s muzikálovými melodiemi a pořádali
jsme tři taneční zábavy. Podíleli jsme se na průběhu Václavských hodů.
Co plánujeme v dalším období, jestli nám to situace dovolí:
 31. prosince 2021 v 10 hodin – poslední startování mašin
 7. ledna 2022 – valná hromada
 30. dubna 2022 – pálení čarodějnic
 2. července 2022 – oslavy 135. výročí založení sboru

TJ SOKOL Z ČINNOSTI KLUBU
Činnost klubu v roce 2021 byla zcela ovlivněna pandemii Covidu a omezeními s ní související. Tato omezení
se projevila jak do oblasti sportovní činnosti klubu, tak do oblasti kulturní činnosti (pořádání kulturních
a společenských akcí). Přípravu jsme zahájili až po uvolnění epidemiologických opatření, a to jak naši nejmenší,
tak i muži. Příprava se odehrávala na našem novém víceúčelovém hřišti a v pronajatých prostorách tělocvičen
a sportovních hal v okolí. V kulturní činnosti jsme bohužel v první polovině roku nemohli uspořádat tradiční
Masopust ani lampiónový průvod. Ale podařilo se nám již 4 rokem uspořádat týdenní soustředění mladých
hráčů na Baldovci a také uspořádání již třetího ročníku Sportovního příměstského tábora, který se těší velkému
zájmu každým rokem. Také se nám podařilo uspořádat v červnu tři turnaje pro naše nejmenší s velkou účastí
týmů z okolí. V současné době máme 80 aktivních členů jak z řad dětí tak mužů. Rozdělení fotbalových skupin
je na předpřípravku od 6 let, mladší přípravku do 9 let, starší přípravku do 11 let, mladší a starší žáky a muže.
Uplynulý rok byl na organizaci velmi složitý. O to větší poděkování patří všem, kteří si v této nelehké době našli
čas udělat něco pro druhé, především pro naše nejmenší a vedou je ke sportu a pohybu vůbec.

Pohled do nejmladších kategorií
Předpřípravka je kategorie nejmenších dětí. Na jaře roku 2021 se podařilo znáborovat deset dětí, to je dnes,
kdy se dětem nabízí mnoho různých možností, krásné číslo a děkujeme rodičům, že svoje děti vedou k fotbalu.
Děti trénují dvakrát týdně a každým tréninkem se zlepšují. V zimě využíváme k tréninkům víceúčelové hřiště
a tělocvičnu v Blansku. Na jaře bychom chtěli, aby děti odehrály co nejvíc přátelských utkání a byly dobře
připraveny na přechod do starší. Rodičům děkujeme za spolupráci. V mladší přípravce jsou děti dětí od sedmi
do devíti let a hrají již oficiální soutěž pod hlavičkou FAČR a to blanenský okresní přebor. V soutěži nejde o
výsledky, ale hlavně o radost ze hry a vstřelené góly. Do zápasů mladší přípravky se během podzimní sezóny
zapojilo 14 hráčů a hráček a v některých zápasech byl tým doplněn hráči z předpřípravky. Velkou radost máme
i z toho, že máme v týmu tři dívky, které jsou pevnou součástí týmu a mnoho týmů nám je závidí! V podzimní
sezóně se podařilo dát našemu týmu v 15. zápasech 130. branek. Za výbornou podzimní část všem dětem moc
děkujeme a těšíme se na jarní část sezóny. Děkujeme také rodičům a fanouškům za úžasnou podporu, kterou
děti měly jak v domácích, tak venkovních utkáních.
6. listopadu zasadily děti a zástupci Sokola v rámci druhé etapy výsadby ovocné aleje pod vyhlídkou
na Dlouhém vrchu za klub jednu jabloň.

MYSLIVCI Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
Veškerá naše činnost byla limitována vládními opatřeními a nařízeními v souvislosti s nákazovou situací
Covid 19. Zrušeny byly všechny kulturně společenské akce, ples, hody, společné lovy, naháňky, brigády,
schůze tzn. všechno. V této složité době navíc lesy města Brna požadovaly náhradu škod způsobených zvěří
ve výši až 200 tis. Kč za zničené travní porosty. Po jednání, které však bylo ovlivněno nátlakem ředitele LMB
byla škoda snížena na 70 tis. Kč, které jsme byli nuceni uhradit. Jen díky tomu, že jsme zavedli výběr finančních
příspěvků od členů 200 Kč měsíčně na škody způsobené zvěří a provoz Sdružení, především investice, jsme
tuto složitou finanční ustáli. Také další finanční ztráty v rozpočtu byly citelné např. ples -40 tis. Kč, železný šrot
-20 tis. Kč, dotace od obce -30 tis. Kč, prodej zvěřiny -15 tis. Kč, hody -15 tis. Kč. Celkem byly tedy příjmy
kráceny cca o 120 tis. Kč. V této složité finanční situaci jsme museli upustit od investice 80 tis. Kč do nového
skladu.
V další práci však musíme pokračovat. V srpnu 2021 jsme dovezli bažanty, velký objem práce je třeba
odvádět pro obec, a to na obecním lese, úklid klestu po těžbě, výsadba nových stromků, vyžínání a výřez
nežádoucích dřevin, péče o veřejnou zeleň v obci a údržba Stezky Olomučan. V kulturní oblasti jsme se podíleli
na organizaci hodů úklidem areálu a prodejem občerstvení. Dále je třeba práce na políčku u chaty na řepě,
v honitbě při údržbě mysliveckých zařízení atd. V neposlední řadě je třeba se max. věnovat lovu, zejména tam,
kde může docházet k dalším škodám způsobených černou zvěří a zvýšeným lovem také předcházet
možnému riziku šíření afrického moru prasat.
V příštím roce nás čeká aktualizace honitby k čemuž je třeba zakoupit PC program, i když to bude stát
nemalé finanční prostředky. Navíc rok 2022 bude rokem volebním a myslivecký hospodář oznámil výboru,
že již nebude kandidovat. Mezi členy s vyšší zkouškou myslivosti tudíž musíme najít vhodného kandidáta
na mysliveckého hospodáře. Všeobecně by se však měli funkcí ve výboru ujmout mladší členové, kteří lépe
rozumí dnešní době.
Žádáme veřejnost o součinnost při hlášení nálezů uhynulé zvěře. Prosíme chovatele psů, aby dodržovali
obecní vyhlášku o volném pohybu, neumožňovali psům štvaní, zraňování a usmrcování zvěře. Vzhledem
k výskytu afrického moru prasat v sousedních zemích Polsko, Německo, Slovensko, při nálezu uhynulé černé
zvěře se jí nedotýkejte a nález oznamte.
Řidiči motorových vozidel dbejte zvýšené opatrnosti v ranních, večerních a nočních hodinách, zvláště
v lesních úsecích hrozí střet se zvěří.

SPOZ ZE SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA OBCE
Covidová situace v České republice v loňském roce ani začátkem roku letošního nepřála společenským
a kulturním akcím. Byli jsme tak nuceni zrušit některé již tradiční akce, např. Předvánoční posezení pro seniory,
Sousedský bál, Karneval pro děti či Dětské dopravní hřiště v Blansku. Rozsvícení Vánočního stromu
v Olomučanech jsme však nevynechali. V sobotu 28. 11. 2020 v obvyklém čase, i když netradičně, byl rozsvícen
náš Vánoční strom. Prostřednictvím obecního rozhlasu jsme si poslechli vánoční koledy a vánoční přání
starosty obce. Pod Vánočním stromem byla zřízena „Ježíškova pošta“, a děti tak nepřišly o možnost poslat
Ježíškovi své dopisy s přáním.
V roce 2021 jsme společně symbolicky přivítali jaro a připomněli si jednu z velikonočních tradic.
Před Obecním úřadem byla připravena břízka, na kterou mohl každý, kdo chtěl, pověsit své velikonoční vajíčko.
Břízka s vajíčky byla pěknou velikonoční výzdobou. Ani další akce pořádaná hasiči, kterou je „Pálení čarodějnic“,
se bohužel nekonala. Jelikož u Obecního úřadu zůstala stát břízka, rozhodli jsme se ji zde ponechat a zkusit
na ni pochytat čarodějnice, které 30. dubna poletí kolem na svůj „každoroční sraz“, aby si tak užily magickou
„Filipojakubskou noc“. A povedlo se! Pár čarodějnic se chytlo a mohlo se tak uskutečnit „Pálení nepálení
čarodějnic“.

Pokračování na další straně

Pokračování z předchozí strany

Druhou květnovou neděli slaví svůj svátek všechny maminky a bývá pro ně připraven „Den matek“.
Jako malé připomenutí blížícího se svátečního dne obrostla naše břízka malými srdíčky, které si každý mohl
utrhnout a darovat je právě té své mamince. Po prázdninách, dne 11. 9. 2021, jsme do naší obce na Slavnostním
vítání přivítali další nové občánky. S gratulací a malým dárkem k životnímu jubileu (75, 80, 85 a více let) jsme
navštívili naše seniory. K podzimu patří „Podzimní pouštění draků“, které se uskutečnilo dne 16. 10. 2021.
Děti si se svými rodiči na louce za hřištěm užili nejen krásného slunečného počasí, ale hlavně spousty zábavy.
K modré obloze se vzneslo velké množství draků. Na víceúčelovém hřišti byly pro děti připraveny hry
s motivem podzimu: šťouchání brambor do cíle, házení kaštanů do kbelíků, skákání přes „oheň“ a hra na
honěnou s „dračími ocásky“. Nechybělo ani opékání špekáčků, jablíček a „maršmelounů“. V sobotu 27. 11. 2021
jsme rozsvítili vánoční strom.

OBEC SVATOVÁCLAVSKÉ HODY
Po roční odmlce se v naší obci povedlo opět zorganizovat Svatováclavské hody. Jejich tradice je zde
poměrně dlouhá. V letošním roce se hody uskutečnily v termínu 30. 9. – 3. 10. 2021. Scénář vychází
ze zavedeného a osvědčeného harmonogramu. Ve čtvrtek se stavěla mája (zelený rovný nazdobený smrk),
kterou si vybírají stárci v místních lesích. Za pomoci techniky byla dovezena na hodové místo, kde se vše
odehrálo - v našem případě je to místní výletiště Bahňák. Mája je nazdobena a postavena a stárky a stárkami
po celou dobu veselí hlídána. V pátek proběhla hodová zábava, za velmi početné účasti místních i okolních
hodovníků. V sobotu bylo v naší obci tradiční hodové zvaní, kdy mladá krojovaná chasa obchází celou obec
a zve všechny k účasti na vrcholu nedělního svátečnímu programu – příjezdu sv. Václava. Celou obec projela
a prošla s koňským povozem a cimbálovou muzikou a protančila se až do večera. V neděli dopoledne
proběhla svatováclavská mše, kterou vedl otec Jiří v našem kostele Božského srdce páně. Poté odpoledne
následoval příjezd sv. Václava, proslov starosty, svěcení nového hasičského vozu a předání hodového práva,
kterým hlavní stárek a hlavní stárka zahájili hodový program plný tanců a lidové zábavy. Nechyběly
ani kolotoče a dobré občerstvení zajištěné místními složkami hasičů, myslivců a sokolů. Celý program
korunovalo nádherné slunečné počasí. Těší nás, že mladí lidé se v této „rychlé“ době jsou schopni scházet
a program natrénovat – jsou to dlouhé měsíce práce předem. V uplynulé době byla jejich možnost potkat se
velmi omezena. Proto jsme rádi, že se hody mohly v tradičním formátu opět uskutečnit a přinést tak radost
z osobního setkání. Je třeba poděkovat všem, kteří se na přípravě a průběhu celých hodů podíleli. Pevně
věříme, že tato tradice bude pokračovat i v budoucích letech.
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