
OLOMUČANSKÝ

ZPRAVODAJ
KULTURNÍ CENTRUM

Sobota 4. 6. 2022 byl den, na který jsme
s radostí čekali, proběhlo oficiální otevření na-
šeho nového Kulturního centra. Slavnostní
pásku přestřihl starosta a místostarosta obce ve
13.30 a tím byl zahájen i doprovodný program.
Celým odpolednem nás provázel Jirka Daniel
ml., tohoto úkolu se zhostil na výbornou. Sta-
rosta přivítal pozvané hosty, paní senátorku
Vítkovou, dále všechny, kteří se podíleli na
realizaci projektu a také zástupce spolků a or-
ganizací naší obce i všechny občany, kterým
děkujeme, že s námi přišli strávit tento výji-
mečný den.

Po mluvených projevech zástupců obce
proběhl koncert Michaely a Jiřího Danie-
lových, následně prohlídka Kulturního centra.
Pro všechny přítomné bylo připravené občer-
stvení, na závěr slavnostního dne k tanci a po-
slechu zahrála hudební skupina SPRINT.

Pokračování na str. 3

Vážení spoluobčané, vstu-
pujeme do nového čtyřletého
volebního období a při této pří-
ležitosti mi dovolte poděkovat
za podporu všem voličům, kteří
svými hlasy v komunálních vol-
bách určili složení nového za-
stupitelstva. Zároveň mi dovol-
te poděkovat odstupujícímu za-
stupitelstvu za jeho práci v mi-
nulém volebním období. Věřím,
že částečná obměna členů zastu-
pitelstva přinese pozitivní vý-
sledky v jeho práci a bude příno-
sem pro další rozvoj naší obce.
Přál bych si, abychom se
společně zapojili do správy
obce, vznášeli své problémy a
náměty na veřejných zasedáních
zastupitelstva obce, abychom se
s nimi následně společně vy-
rovnali a dosažená řešení byla
jen ku prospěchu nejen občanů
Olomučan, ale i všech ná-
vštěvníků naší obce. Z pozice
starosty obce vám chci slíbit, že
ve spolupráci se členy zastupi-
telstva, zaměstnanci obecního
úřadu, ale i s kandidáty jednot-
livých stran, kteří se do zastupi-
telstva obce nedostali, se poku-
sím pro všechny občany vytvo-
řit zdravé a otevřené prostředí
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2022
prosinec



2

radnice a konstruktivně tak navázat
na práci z minulého období.

Jedním z předpokladů pro vytvo-
ření takového prostředí a pro
úspěšný rozvoj obce je bezesporu
informovanost občanů a jejich ko-
munikace s obecním úřadem. Z toho
důvodu jsme se rozhodli zahájit opě-
tovné vydávání zpravodaje, jehož je-
diné letošní číslo se vám právě
dostává do rukou. Přáli bychom si
zpravodaj vydávat 4x ročně a pevně
doufáme, že se nám to podaří. Jeho
prostřednictvím vás chceme infor-
movat o záměrech obce v jejím roz-
voji, o práci obecního úřadu,
o plánech v kultuře, společenských
událostech, historii, školství... Zkrát-
ka o veškerém dění v naší obci. Vě-
řím, že tento zpravodaj bude sku-
tečným obrazem života naší obce a i
díky vašim příspěvkům přispěje
k vytvoření příjemného domova a
stane se nedílnou součástí života nás
všech.

Letošní rok jistě patří k těm vý-
znamnějším v historii naší obce, a to
především výstavbou nové splaškové
kanalizace, která byla v květnu
dokončena a zkolaudována. Spo-
lečně s plynofikací obce patří k nej-
větším stavbám obce Olomučany vů-
bec. V červnu letošního roku byla
slavnostně otevřena budova Kul-
turního centra U Červené růže
s prostorným sálem, knihovnou
s galerií, barem a veškerým zázemím
potřebným pro pořádání kulturně-
společenských akcí.

V rámci dotace na protipovod-
ňová opatření byl v jarních měsících
vybudován nový bezdrátový rozhlas,
který nahradil již téměř nefunkční a
neopravitelný původní drátový.
V letních měsících došlo k demolici
budovy č. p. 50 vedle bývalé tiskárny.
Část pozemku byla využita na rozší-
ření přilehlé křižovatky, část bude
sloužit jako odpočinkové místo se
zelenou plochou, chodníkem s lavič-
kami a část bude vyhrazena pro par-
kovací místa. V letošním roce byla
řešena i otázka bezpečnosti na hlavní
silnici. Byla zpracována studie, na je-
jímž základě byla rozeslána poptávka
na cenovou nabídku realizace mě-
ření rychlosti. Na základě cenových
nabídek bude vyčleněna finanční
částka v návrhu rozpočtu na příští
rok a následně proběhne samotná
realizace.

Vážení spoluobčané, na závěr
úvodního slova našeho staronového
zpravodaje mi dovolte, abych vám
jménem svým, jménem zastupitelů a
jménem zaměstnanců obecního úřa-
du popřál do blížícího se roku 2023
vše dobré, mnoho osobních a pra-
covních úspěchů, štěstí, pohody a
především pevné zdraví.

Josef Smíšek, starosta obce
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Následující den, v neděli 5. 6. 2022 se Kulturní centrum představilo zejména
našim nejmenším občanům – našim dětem, které se mohly pobavit u Pohádkových
kočičin, kde zahrála Michaela Danielová a Zdeněk Ševčík. Odpoledne jsme se za-
poslouchali do tónů mužského vokálního kvarteta Q VOX a cimbálové muziky
Kvapilka Brno.

Věříme, že Kulturní centrum bude sloužit všem občanům a podporovat komu-
nitní styl života v naší obci. Od září v něm získal zázemí pro své pravidelné aktivity
Klub maminek, Klub seniorů, ve velkém sále probíhají tréninky Sokola, lek-
ce taneční školy Danza. Kulturní centrum ale může využít i každý z vás, např. k ro-
dinné oslavě, schůzi vašeho spolku nebo za účelem jiných pravidelných aktivit. Sta-
čí kontaktovat správce a domluvit vše potřebné. Kalendář obsazenosti, stejně jako
ceník (zvýhodněný pro místní občany) a kontakty naleznete na webových strán-
kách rezervace.olomucany.cz.
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané, rádi bychom vás informovali také o tom, že byla vytvoře-

na pracovní skupina pro kulturu a sport, kde se zástupci všech místních spolků,
organizací, ZŠ a MŠ Olomučany budou 4x ročně scházet, vyhodnocovat a plánovat
svoji činnost společně, a tím smysluplně podporovat komunitní život v obci. Dále
byla vytvořena pracovní skupina propagace, která má za úkol spravovat webové
stránky obce a olomučanský zpravodaj.

Komunální volby
V termínu 23. 9. 2022 a 24. 9. 2022 se uskutečnily komunální volby. Zastupitel-

stvo naší obce má 15 členů, z toho je pětičlenná obecní rada a 10 členů zastupitel-
stva, dle výsledků voleb složeno následovně:

Rada
• Starosta – Josef Smíšek
• Místostarostka – Ilona Mahrová
• Člen rady – Martin Raibl
• Člen rady – Ing. Jiřina Čípková
• Člen rady – Michal Mahr

Členové zastupitelstva
• Bc. Jiří Daniel st.
• Marek Póč
• Ing. Michaela Straková
• Miroslav Žáček

– předseda kontrolního výboru
• Jiří Baštář
• František Navrátil
• Jiří Novotný
• Ing. Ladislav Krejčí
• Ing. Ivan Mrázek

– předseda finančního výboru
• Ing. Marcel Krupka

Několikrát do roka je realizováno
veřejné zasedání obecního zastupitel-
stva, nebojte se této příležitosti využít a
podílet se na dění v obci. Stejně tak se
můžete na naše zastupitele obracet se
vším, co vám v rámci života v obci leží
na srdci.

SMS INFOKANÁL
Vážení spoluobčané, připomínáme
vám možnost zaregistrovat se do
obecního SMS InfoKanálu. Ve sna-
ze zajistit dostatečnou infor-
movanost funguje provoz SMS
InfoKanálu obce, který umožňuje
zasílání důležitých informací na za-
registrovaná čísla vašich mobilních
telefonů v krátkých textových
zprávách (SMS). Olomučany vám
tímto nabízí jednoduchý a pohodlný
způsob získávání důležitých infor-
mací o dění v obci.

Jak se zaregistrovat pomocí SMS?
SMS na číslo 516 412 550 napište ve
tvaru dle vašeho bydliště:

REGISTRUJmezeraJMENOmeze-
raPRĲMENImezeraOLOMUCANYmeze-
raCISLOPOPISNE

Pro registraci chaty je potřeba za číslo
popisné přidat mezeru a slovo EVID.
Nebo se přijďte osobně registrovat
na obecní úřad, kde vám rádi se
vším pomůžeme.
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Poplatky
Dovolte nám na tomto místě připo-

menout, jaké poplatky je nutné obci hra-
dit a jakým způsobem to lze udělat:

Poplatek za odpad
Platbu je možné provést převodem

na č. ú. 1360642319/0800, do zprávy pro
příjemce prosím uveďte číslo popisné,
nebo evidenční a příjmení plátce. Úhra-
du je možné provést i hotově v úředních
hodinách na obecním úřadu. Platba
musí být uhrazena do 30. 6. Výše úhrady
dle platné vyhlášky 5/2021 je 700,- Kč /
osoba a rok.

Co dělat při narození dítěte? Poplatek za dítě se platí až od roku následujícím po
roce narození.

Přistěhoval(a) jsem se do Olomučan: Ohlášení na OÚ musí být podáno nejpozději
do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

Poplatek za psa
Nawebových stránkách obce najdete formulář k ohlášení poplatku za psa a for-

mulář k odhlášení poplatku za psa, částky poplatku jsou uveřejněny v obecně zá-
vazné vyhlášce 2/2019. Číslo účtu pro platbu: 1360642319/0800, do zprávy pro pří-
jemce prosím uveďte číslo popisné, nebo evidenční a příjmení plátce, druh po-
platku (pes). Úhradu je možné provést i hotově v úředních hodinách na obecním
úřadu.

Rezervace pronájmu obecních budov
Na webových stránkách rezervace.olomucany.cz je pravidelně aktualizován re-

zervační kalendář na pronájem obecních budov a sportovišť. Nebojte se tyto
možnosti využívat, jsou to místa určená k příjemnému trávení času nás všech.

Kontakty:

Kulturní centrum a sál „U Kellnerů“: Jiří Novotný, tel. 721 907 127;

Výletiště Bahňák: Ilona Mahrová, tel. 723 303 861;

Víceúčelové hřiště TJ Sokol Olomučany: Marek Póč, tel. 775 208 617.

ODPADY V ZIMĚ
Od 1. prosince 2022 do 28. února
2023 budou k dispozici kontejnery
na bioodpad pouze na sběrném
dvoře. V případě potřeby odvozu
většího množství bioodpadu bude
možné přistavení kontejneru ob-
jednat na obecním úřadě.

Ve stejném období, t.j. od 1. pro-
since 2022 do 28. února 2023 bude
zrušena otevírací doba sběrného
dvora ve středečním termínu.
Pravidelný sobotní termín zůstane
nezměněn.
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Splašková kanalizace
V letošním roce 2022 byla v naší obci dokončena stavba vodního díla „Olomu-

čany – splašková kanalizace“. Jednalo se o uložení potrubí hlavní stokové sítě s od-
bočkami a přípojkami k jednotlivým nemovitostem. Přípojky byly uloženy,
v souladu s podmínkami dotace, pouze na veřejné části. Zbývající část přípojky je
věcí vlastníků jednotlivých nemovitostí. Součástí stavby splaškové kanalizace je
čerpací stanice uložená v prostoru bývalé násypky v části nazývané Nad Mlýnkem.
Od této čerpací stanice je vedeno tlakové potrubí podél Olomučanského potoka do
blanenské čerpací stanice Kamenolom, odkud je splašková voda čerpána do
blanenské čistírny odpadních vod. Na tuto stavbu byl na základě žádosti investora
stavby, kterým byl „Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí“ (sídlem Boskovice),
vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby. Vydáním souhlasu s užíváním stavby
byly zahájeny práce na připojování jednotlivých nemovitostí, které v současné
době nadále probíhají. Termín dokončení napojení jednotlivých nemovitostí je
stanoven na 31. května 2023. Vybudování nové splaškové kanalizace je význam-
ným přínosem jak pro občany obce, tak, a to především, pro zlepšení životního
prostředí naší obce, ale i povodí řeky Svitavy.

ZŠ A MŠ OLOMUČANY
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych se společně s vámi poohlédnul za rokem 2022

v naší Základní škole a Mateřské škole Olomučany.

Během tohoto roku jsme díky uvolněné situaci ohledně covidu mohli rea-
lizovat velké množství akcí nad rámec běžné výuky zaměřených především na 3
zásadní oblasti:

1/ Obohacení a zpestření vzdě-
lávacích aktivit – Navštívili jsme cent-
ra environmentální výchovy v Brně
společnosti Lipka (Jezírko, Rozma-
rýnek), vzdělávací centrum VIDA, Dům
přírody v Moravském krasu, brněnské
planetárium. Ve výuce angličtiny byly
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realizovány projektové dny s návštěvami rodilého mluvčího. Žáci 4. ročníku ab-
solvovali výuku dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti Blansko, vybraní
žáci se účastnili celorepublikové sportovní fotbalové soutěže McDonald’s Cup.

2/ Rozvoj kulturního rozhledu našich žáků a aktivní podíl na kul-
turních akcí na území obce – Z mnoha realizovaných kulturních akcí stojí za
zmínku například návštěva divadla Radost v Brně, kde jsme měli možnost na-
hlédnout i do běžně nepřístupných prostor a vyzkoušet si na jevišti část z diva-
delního představení Sněhurka, které žáci v tu dobu nacvičovali na tradiční školní
akademii. Pravidelně také navštěvujeme výstavy na blanenském zámku tematicky
zaměřené na vánoční a velikonoční řemesla a tradice regionu. Velkým přínosem je
pro naše děti i spolupráce s místní obecní knihovnou a paní knihovnicí díky rea-
lizovaným besedám se spisovateli a ilustrátory knih a především pěstováním
kladného vztahu dětí k aktivní četbě. S cílem přispět do kulturního programu obce
se naši žáci každoročně účastní vítání občánků na obecním úřadě, vystupují na
Svatováclavských hodech a při rozsvícení vánočního stromu a účastní se programu
pro seniory. Z mnoha aktivit realizovaných v MŠ můžeme zmínit besídku pro ma-
minky ke dni matek a loučení s předškoláky.

3/ Preventivní programy – Dvakrát ročně spolupracujeme se společnostmi
Podané ruce Brno a Dobronauti. Jedná se o aktivity zaměřené především na vzá-
jemné mezilidské vztahy, komunikaci mezi lidmi, ale také na zdravý životní styl.

Škola také letos realizovala desetihodinovou výuku plavání v bazénu měst-
ských lázní Boskovice a pětidenní lyžař-
ský kurz pro žáky ZŠ v Hodoníně u
Kunštátu.

Pestrý program po celý školní rok
nabízí žákům ZŠ také obě oddělení
školní družiny. Průběžné informace ze
ZŠ, MŠ i ŠD včetně fotografií zveřejňu-
jeme na webových stránkách školy,
sumarizačně pak ve výroční zprávě.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se
na přípravě a realizaci akcí podíleli a po-
přát hodně elánu do další práce. V roce
2023 bychom rádi navázali na úspěšnou
spolupráci se stávajícími subjekty a pro-
hloubili zejména spolupráci s obcí a
místními spolky.

Mgr. Jiří Pukl, ředitel školy



8

KAJESAN, Z.S.
Spolek Kajesan byl založen v roce

2018 a v rámci své činnosti se zabývá
především organizací aktivit a činností
pro děti, mládež a dospělé. Spolek ak-
tivně podporuje oprávněné zájmy dětí a
mládeže ve snaze napomáhat k jejich
všestrannému rozvoji po stránce du-
ševní, sociální, morální, tělesné, a při-
spívat tak v boji proti různým sociálně-
patologickým jevům působícím na děti a
mládež.

Jedná se o kulturní, kulturně-vzdě-
lávací činnosti, pořádání kulturní pro-
dukce, zábav a výstav, přehlídek,
prodejních a obdobných akcí pro ve-
řejnost za účelem obnovy lidových tra-
dic a zvyků a jejich uchovávání. Spolek
pořádá a organizuje pravidelné celo-
roční aktivity formou činnosti zá-
jmových kroužků, ale i jednorázové
akce. Na vedení kroužků a dílen pro děti
a mládež se podílí také rodiče. Během
školního roku Kajesan vede pravidelné
nácviky lidových tanců na Svatováclav-

ské hody, organizuje tvoření pro děti i dospělé (např. pletení z pedigu pro seniory,
„dýňování“, vánoční dílna pro děti ad.).

V létě jezdíme pravidelně na taneční soustředění stárků, naše celoroční činnost
pak vrcholí na Svatováclavských hodech, které spolu s ostatními složkami or-
ganizujeme. Spolek byl na činnost v roce
2022 podpořen dotací z rozpočtu obce
Olomučany, Nadací Via a sponzorskými
dary místních firem – všem děkujeme.
Z nejbližších akcí pak všechny srdečně
zveme na Vánoční koncert Michely a Ji-
řího Danielových, 22. 12. 2022 od 18 hod
v Kulturním centru.

Bc. Jiří Daniel, předseda (danieldefoe@seznam.cz),
Ing. Kateřina Dubská, místopředsedkyně
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KLUB MAMINEK
Od září 2022 začal v Olomučanech

fungovat Klub maminek. Scházíme se
pravidelně každé úterý dopoledne
v novém Kulturním centru, kde je pro
děti i maminky připraveno příjemné zá-
zemí. Cca 1x za 14 dní zařazujeme na za-
čátku setkání cvičení pro nejmenší,
nebo rukodělné aktivity a tvoření. Poté
mají děti čas užít si volnou zábavu
v herničce a maminky zase aspoň chvíli
prostor dát si v klidu kávu, čaj a popovídat si s ostatními. V rámci Klubu začal
fungovat také hudební kroužek pro předškolní děti, a to ve středu odpoledne.

Na zimní měsíce jsme otevřeli volnou hernu pro rodiče s dětmi také ve čtvrtky,
od 16 do 18 hod. Plánujeme besedu o výchově a společný výlet. Měli bychom v od-
poledních hodinách zájem o všestranné pohybové cvičení pro předškolní děti 3–6
let, ale nemáme bohužel vhodného lektora. Obracíme se na vás tedy s prosbou,
pokud byste znali někoho, koho baví sport, práce s dětmi, budeme vděční – nadšení
je pro nás důležitější než odborné zkušenosti.

Koho by aktivity Klubu zajímaly více, může se obrátit na email milana.mraz-
kova@gmail.com, rády mezi sebou uvítáme nové tváře.

KLUB SENIORŮ
Klub seniorů se v uplynulém roce vrátil po všech covidových omezeních

k běžné činnosti. Program klubu je velice pestrý, ať už se jedná o společné vycházky
po okolí, přednášky, debaty nebo aktivity na rozvoj paměti. V létě klub k příjem-
nému posezení využil prostředí na výle-
tišti Bahňák. Od nového školního roku
pak získal velmi pěkné zázemí v novém
Kulturním centru, kde se schází cca 1x za
14 dní ve čtvrtek odpoledne.

Rádi bychom na tomto místě také
poděkovali ostatním obecním složkám a
spolkům, které pro seniory připravily
tvoření, posezení s muzikou ad.
V novém roce plánujeme na plejádu ak-
tivit navázat, rádi mezi sebou uvítáme i
nové členy (můžete se hlásit na email
mariekuhlerova@seznam.cz).
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KNIHOVNA
Místní knihovna pokračovala ve

svém obvyklém chodu i v uplynulém
roce. Kromě tradičních činností se
uskutečnilo i mnoho zajímavých akcí.
Naše knihovna má totiž v Olomučanské
aleji zasazenou svoji malou jablůňku a
obdržela na památku Darovací listinu.

Po covidové pauze proběhly ná-
vštěvy knihovny dětmi z MŠ a ZŠ Olo-
mučany. Dětem zMŠ se v knihovně moc
líbilo. Každý si vybral knížku podle
svých zájmů, někdo auta, jiný zvířátka,
pohádky atd. Přednesly také básničku o
Olomučanech, kterou samy složily. Ná-
vštěva se vydařila a v knihovně se těším
na další nové čtenáře.

Před začátkem prázdnin připravila
knihovna ve spolupráci s paní učitelkou Žáčkovou slavnostní Pasování prvňáčků
do Řádu čtenářského. Každý z žáčků převedl své čtenářské umění a poté byli pa-
sováni panem starostou. Následně složili čtenářský slib a dostali na památku
Čtenářský glejt a pěknou knížku s věnováním.

Na konci září děti ze 4. a 5. třídy v rámci vyučování navštívily knihovnu, aby se
dozvěděly, jak to v knihovně chodí, jak jsou knihy tříděny a uspořádány, aby každý
snadno našel knihu, kterou potřebuje.

Děti se zájmem prohlížely dětské knihy a některé si rovnou vypůjčily. Těším se
na další návštěvu školních čtenářů.

Ve středu 12. 10. 2022 se podařilo zrealizovat velmi zajímavou besedu, za dětmi
do školy přišla paní GalinaMiklínová, aby s nimi podebatovala o své práci. Je česká
režisérka, výtvarnice animovaných filmů a ilustrátorka (např. známé knihy Li-
chožrouti). Dětem povyprávěla o své práci, jak vzniká kniha, jak se tvoří obrázky
a animované filmy. Věřím, že se beseda dětem líbila a získaly spoustu nových infor-
mací o tom, jak vznikají dětské knihy.

Ke konci roku 2021 bylo v knihovně registrováno 91 čtenářů a během letošní-
ho roku jsem opět registrovala několik nových čtenářů.

Eva Vašíčková, knihovnice
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
Myslivecké sdružení Olomučany má v současné době 23 členů a 2 adepty.

V roce 2022 se nám podařilo znovu obnovit činnost kroužku Myslivosti a ochrany
přírody, vedoucí je naše členka Adéla Skotáková a děti se schází 1x týdně. Kromě
plánovaného lovu pečujeme o veřejnou zeleň, provádíme odbornou správu
obecního lesa, staráme se o stezku Olomučan. V květnu pořádáme sběr železného
šrotu a organizujeme akci Ukliďme svět, ukliďme Česko. V roce 2022 jsme se
účastnili akce pro děti na hřišti, kde jsme měli na starost stanoviště Střelba ze
vzduchovky a lukostřelba.

SDH OLOMUČANY
Činnost hasičů v roce 2022 byla velice rozmanitá. Dne 24. 4. 2022 jsme se po

krátké covidové pauze zúčastnili tradiční hasičské pouti ve Křtinách, kde jsme se
zapojili do průvodu i s naší hasičskou technikou. Koncem dubna, jako každý rok,
jsme uspořádali pálení ča-
rodějnic s doprovodným
programem pro děti, ve-
čer proběhla taneční zá-
bava. V měsíci květnu
jsme tradičně společně
s myslivci provedli svoz
elektroodpadu a želez-
ného šrotu. V rámci pří-
prav na oslavy 135 let od
založení našeho sboru
byla vymalována naše
zbrojnice.
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Oslavy se konaly o prvním
červencovém víkendu. Součástí
byly ukázky hasební techniky jak
historické, tak i té nejmodernější.
Navštívil nás i hasičský speciál
Titan z Hlučína. Poté následovalo
ocenění členů SDH Olomučany.
V rámci oslav jsme poděkovali
Otci Jiřímu Kaňovi za dlouhole-
tou spolupráci a popřáli mu
mnoho štěstí v další životní
etapě. V neděli 3. 7. 2022 byla
v kostele slavnostní bohoslužba
za sestry a bratry hasiče. Po

ukončení oslav jsme otevřeli občerstvení na výletišti Bahňák, které bylo v provozu
celé prázdniny. V září jsme se zúčastnili memoriálu Vlastimila Trnečky v Habrův-
ce, kde z důvodu nemoci soutěžilo pouze družstvo žen, které si odtud odvezlo
krásné druhé místo. V letošním roce bohužel z našich řad odešli někteří kamarádi
hasiči, vyprovodili jsme je tedy na jejich poslední cestě. K 12. 11. 2022 náš sbor evi-
duje 93 dospělých členů (61 mužů a 32 žen) a 14 členů do 18 let.

Co se týče zásahové jednotky, tak ta v tomto roce určitě nezahálela. K 14. 11.
2022 evidujeme 36 událostí, přičemž 6x jsme byli vyslání k požáru, 5x se jednalo o
technickou pomoc, 2x jsme vyjeli k záchraně osob a zvířat a 2x k ostatní pomoci
spojené s Covid-19. 21x jsme prováděli činnost pro naši nebo jinou obec (ZOČ).

27. 10. 2022 jsme se zúčastnili výcviku zaměřeného na požár v Hradském tune-
lu. V průběhu roku se nám s velkou pomocí obce podařilo obnovit část našeho vy-
bavení, pravidelně docházelo ke školení členů jednotky a k údržbě naší techniky a
zbrojnice. Dále připomíná-
me, že naše jednotka je
předurčena k likvidaci ob-
tížného hmyzu a je
možnost se na nás obrátit se
žádostí o likvidaci vosích a
sršních hnízd na tel. č.
723 125 558 Baštrnák Jakub.
K 14. 11. 2022 zásahová
jednotka SDH Olomučany
eviduje 17 členů.
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SPOZ
Sbor pro občanské záležitosti

funguje v obci již od roku 1961. Za
tu dobu se k tradičním činnostem
SPOZ, kterými je návštěva jubi-
lantů či vítání občánků, přidala i
řada dalších aktivit, např. kul-
turní akce, zájezdy nebo akce pro
děti. Na mnoha z nich se podílí
svým vystoupením nejen děti
z MŠ a ZŠ Olomučany, ale i další
nadané děti z naší obce. Ani
v roce 2022 tomu nebylo jinak.

Naše nejmenší občánky jsme přivítali na Slavnostním vítání, které proběhlo
v květnu 2022. Další vítání nových občánků obce se uskuteční 29. 1. 2023. S gra-
tulací a s dárkovým balíčkem jsme během roku navštívili 24 jubilantů, abychom

jim poblahopřáli k jejich výročí. Ke
konci roku se pak senioři mohou tě-
šit na předvánoční posezení.

Společně jsme se vydali do města
Hustopeče na Slavnosti mandloní a
vína, na mezinárodní květinovou a
zahradnickou výstavu Flora Olo-
mouc a v létě na výlet do ZOO Zlín.
Druhou květnovou neděli jsme
oslavili Den matek a v červnu, ve
spolupráci s TJ Sokol Olomučany a

DDM Blansko, Den dětí. Ve
spolupráci s Aktiv BESIP při
MěÚ Blansko a Autoškolou
Pernica mohly děti navštívit
Dětské dopravní hřiště
v Blansku. V letních měsících
se nám za pomoci
dobrovolníků, kterým patří
velké poděkování, podařilo
uspořádat Pohádkový podve-
čer spojený se stezkou odvahy,
inspirovaný kultovním fil-
mem pro děti Ať žijí duchové!
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Na podzim proběhlo pouštění draků. Konec roku patří již tradičně rozsvícení
vánočního stromu a výletu na adventní trhy, tentokrát Brněnské Vánoce. Doufá-
me, že na začátku roku, konkrétně 13. 1. 2023, se společně setkáme na Sousedském
bále, a to již v novém Kulturním centru.

SPOZ Olomučany děkuje za vaši přízeň a podporu a těšíme na další společné
zážitky.

TJ SOKOL OLOMUČANY
Po složitém období posledních dvou let covidu mohla v letošním roce Tělový-

chovná jednota Sokol fungovat bez omezení. Naše první akce pro naše spoluobča-
ny, kterou pravidelně pořádáme a letos po covidové odmlce jsme opět uspořádali,
je tradiční lampionový průvod. Pravidelně se koná v květnu na výročí osvobození
naší republiky. I další akce v letošním roce, které jsme uspořádali pro naše nej-
menší, se vydařily, a to oslava Dne dětí, Sportovní den a v neposlední řadě Spor-
tovní příměstský tábor, na který se nám hlásí každý rok čím dál více dětí. Dále také
pořádáme jednou za rok pobytový tábor na Baldovci, a to pro děti členů spolku
(děti starší 12 let).

Jako každý rok, tak i v letošním roce se naši členové od nejmenších až po nej-
starší účastní organizované fotbalové okresní soutěže pod hlavičkou FAČR . A to
mladší přípravka, starší přípravka A a B, mladší žáci a mladší dorost, muži. Za
zmínku jistě stojí, že naše starší přípravka A pod vedením Jiřího Pokoje hraje kraj-
skou soutěž poprvé v historii naší obce a hraje proti velkým týmům jako jsou
Zbrojovka, Líšeň, atd...

Rádi bychom touto cestou poděkovali našim trenérům mládeže, kteří svoji
činnost vykonávají ve svém volném čase, a to: Jiří Pokoj, Miroslav Žáček, Jiří
Streit, Marek Póč a Pavel Motal. Poděkování za spolupráci míří také k ostatním
obecním spolkům: hasičům, myslivcům, SPOZ.
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VČELAŘI OLOMUČANY A KLEPAČOV
Místní základní organizace Českého

svazu včelařů by vám ráda představila
přehled své činnosti za rok 2022.
Tříčlenný výbor včelařské organizace se
schází pravidelně 1x měsíčně většinou
v první úterý v měsíci od 19 hod v restau-
raci hotelu Olberg. V únoru jsme se sešli
na výroční členské schůzi, kde byly
předneseny např. zprávy o činnosti za
rok 2021, o hospodaření nebo postřehy a
fotografie z průběhu XI. sjezdu ČSV v Praze. Bylo předáno Čestné uznání k život-
nímu jubileu 90 roků našemu členovi Václavu Karbanovi. Od členů byly vybrány
vzorky pro vyšetření zdravotního stavu včelstev. V dubnu byla pro zájemce uspořá-
dána odborná přednáška na téma Chov matek a plemenářská práce. Přednášející
byl profesionální včelař Vít Marada, který má včelstva v Rakousku s produkcí bio
medu a další včelstva na jižní Moravě. V říjnu jsme se sešli na další členské schůzi,
kde byla vydána objednaná léčiva pro podzimní léčení včelstev, vybrány členské
příspěvky na rok 2023 a předány aktuální informace z jednání Okresní organizace
ČSV.

Vrcholnou akcí pro veřejnost se stalo Včelařské odpoledne konané dne 22. 10.
2022 v novémKulturním centru. Na této akci byla přichystána ochutnávka 4 druhů
medů a 3 druhů medoviny. Dále byl k vidění prosklený úl s živými včelami, některé
včelařské potřeby, nástroje a pomůcky. Byla zde i přednáška o včelách pro zájemce
z řad veřejnosti. Pro děti bylo přichystáno zdobení medových perníčků, zhotovení
svíčky ze včelího vosku a co si děti nazdobily, mohly si i odnést. K dispozici byl
mikroskop s prohlídkou včely a mnoho dalších věcí. Zájem o přednášku o včelách
a také o ochutnávkymedu amedových produktů byl velký. Produkty našich včelařů
přichystané na prodej byly vyprodány již po 45 minutách od zahájení. Těšíme se, že
tuto úspěšnou akci zopakujeme i v příštím roce 2023.

Za výbor ZO ČSV Olomučany, z.s., Ing. Jiří Hlaváček, předseda
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Změny v časech a v plánovaných akcí jsou vyhrazeny. Aktuální informace naleznete na www.olomucany.cz. Vydává obecní
úřad Olomučany, Olomučany 123, 679 03. Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři. Kontakt na redakční radu: zpravo-
daj@olomucany.cz nebo přes obecní úřad. Vydáno pro vnitřní potřebu obce.

FARNOST
V červnu 2022 se naše obec rozloučila s místním farářem O. Jiřím Kaňou. Po více

než 20 letech jeho příkladné služby byl přeložen do nového působiště ve Velkém
Meziříčí. (Pozn. překládání kněží na nová působiště je běžnou praxí v církvi). Při jeho po-
slední bohoslužbě v našem kostele O. Jiřímu poděkovali zástupci obce, spolků i míst-
ních farníků. Loučení vždy bývá těžké, ale jsme vděční za léta, která jsme mohli
s panem farářem prožít a také za jeho zapojení do obecních záležitostí.

S radostí i s očekáváním jsme pak přivítali nového faráře O. Jaroslava Čupra, kte-
rý se v naší obci oficiálně představil při našich Svatováclavských hodech. Jeho přítom-
nost na celém hodovém programu jistě napovídá, že v dobré spolupráci bude obec a
farnost pokračovat i nadále. O. Jaroslav se již nyní těší na setkání s dětmi z MŠ a ZŠ
v předvánočním týdnu, kdy všechny zve na prohlídku kostelního betléma. Pozvání
pak platí i na vánoční bohoslužbu 24. 12. 2022 v 16.00, kdy bude v místním kostele
sloužena „půlnoční“ mše zejm. pro rodiny s dětmi. Ostatní bohoslužby probíhají
pravidelně. Pozvánku na další akce farnosti i kontakt na nového pana faráře najdete
na webu www.farnostblansko.cz.

Na závěr bychom rádi zmínili životní jubileum jáhna Oldřicha Němce, který v na-
šem kostele vede každou neděli bohoslužbu a významnou měrou přispívá k životu
celé farnosti (i v naší obci). K jeho 70. narozeninám mu za celou obec přejeme hodně
zdraví, radosti z rodiny a děkujeme za jeho službu lidem.

PLÁNOVANÉ AKCE
22. 12. 2022 v 18:00Vánoční koncert M+J Danielovi v KC

31. 12. 2022 Poslední startování u hasičské zbrojnice

13. 1. 2023 Sousedský bál v KC

26. 1. 2023 Přednáška K. Ostrá – cestování po Řeckých ostrovech

29. 1. 2023 Vítání občánku na OÚ

3. 2. 2023 Myslivecký ples v KC

11. 2. 2023 Hasičský ples v KC

18. 2. 2023 Masopustní zábava

23. 2. 2023 Přednáška Moravský kras a lidé v KC

25. 2. 2023 Dětský karneval v KC


