
OLOMUČANSKÝ

ZPRAVODAJ
Vážení olomučanští spoluob-

čané, i přesto, že máme za sebou již
několik dnů nového roku a člověk by
se měl dívat spíše kupředu, rád bych se
ještě vrátil k závěru loňského roku.
Věřím, že jste si všichni užili vánoční
svátky, většina z vás především v kru–
hu svých nejbližších, a měli tak
možnost zastavit kolotoč všedních dní
naplněných prací, povinnostmi a sta-
rostmi. Nový rok je mnohými z nás
spojován s očekáváními, předsevzetí-
mi a přáními. Proto bych rád při této
příležitosti vyslovil, a věřím, že za nás
všechny, jedno, ale o to důležitější
přání, přání návratu světa do podoby,
jak jsme ho znali a měli rádi ještě před
třemi lety. Do doby, kdy nás neo-
hrožoval covid, kdy nikoho z nás
nenapadlo, že může dojít k válečnému
konfliktu v Evropě a kdy jsme nemu-
seli řešit otázku energetické krize,
která se dnes dotýká každého z nás.

S ohledem na dění v prvních
dnech a týdnech letošního roku se dá
říci, že se nám toto přání daří částečně
naplňovat, a to především v oblasti
kulturního dění obce. Sešli jsme se na
Tříkrálovém koncertě v místním
kostele, uspořádali jsme Sousedský
bál, vyslechli jsme si přednášku o
cestování po Kapverdách od paní Os-
tré, Myslivecké sdružení Olomučany

připravilo s velkým úspěchem Mys–
livecký ples, obcí prošel průvod ma-
sek, SDH Olomučany zrealizoval
Hasičský ples s velkou návštěvností,
TJ Sokol Olomučany uspořádala Ma-
sopustní zábavu, v sále KC proběhla
přednáška o Moravském krasu a v ne-
poslední řadě úspěšný dětský karne-
val.

Nejvýznamnější událostí letošní-
ho roku je však volba prezidenta Čes-
ké republiky, která proběhla ve dnech
13. a 14. ledna a druhé kolo 27. a 28.
ledna. Novým prezidentem České
republiky se stal armádní generál ve
výslužbě Petr Pavel. Věřme, že bude
prezidentem pro všechny naše obča-
ny.

1/2023
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Nyní mi dovolte zaměřit se na
budoucí dění naší obce. V první řadě
je důležité schválit rozpočet obce.
Návrh rozpočtu na rok 2023 je zve-
řejněn na webových stránkách obce.
Projednán bude zastupitelstvem
obce na veřejném zasedání ve čtvrtek
2. března 2023. Součástí návrhu roz-
počtu jsou investice, které povedou
k rozvoji naší obce v oblasti do-
pravní a technické infrastruktury,
volnočasových aktivit, kultury, škol-
ství i sportu. Z těch nejvýznam-
nějších bych rád zmínil vybavení
knihovny v novém Kulturním cent-
ru. Dále přípravu projektové doku-
mentace pro podání žádosti o
stavební povolení na vybudování
chodníku v horní části obce směrem
ke hřbitovu podél krajské komu-
nikace, včetně vybudování autobu-
sové zastávky na točně u Stolařského
výrobního družstva LINEA. Opě-
tovně připravujeme žádost o po-
skytnutí dotace na vybudování ko-
munikace od kostela k hájence, která
byla v loňském roce neúspěšná.

V rámci úspor energií připravu-
jeme výměnu stávajících světelných
bodů za nové LED osvětlení v jiho-
západní části obce, kam patří ulice

Růžová, místní část Humna, komu-
nikace k hájence Dlouhý vrch a loka-
lita od kostela po chatovou oblast
včetně odbočujících komunikací.
Pro zlepšení bezpečnosti na krajské
silnici umístíme měřiče rychlostí. Ve
snaze omezit vandalství pořídíme na
veřejné budovy kamerový systém.
Podrobně vás o těchto aktivitách bu-
deme informovat, jakmile budou
realizovány.

Rád bych se ještě zmínil o blíží-
cím se termínu ukončení napojení
jednotlivých objektů na nově vybu-
dovanou splaškovou kanalizaci. Po
dohodě se Svazkem vodovodů a
kanalizací měst a obcí okresu
Blansko je termín napojení stanoven
na 31. května letošního roku.

Na závěr mi ještě jednou dovolte
do letošního roku popřát každému,
aby se vyplnilo, co si přeje a ať se mu
vydaří, nač sáhne. Radujte se
z drobností, s úsměvem na tváři
zvládejme veškeré nástrahy života,
nebojte se pochválit za úspěchy a při
cestě životem ať se Vám daří dojít
tam, kam si přejete.

Josef Smíšek, starosta obce
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Výsledky prezidentských voleb v naší obci
V naší obci byla jedna volební komise. Celková účast byla 75,9 % (622 voličů)
v prvním kole a 78,5 % (638 voličů) v druhém kole prezidentské volby.

Poplatky obci
V minulém čísle jsme připomínali způsob přihlášení k poplatkům. Vzhledem

k tomu, že už začal nový rok, je nutné znovu uhradit poplatek za odpad a za psa.
Platbu je možné provést převodem na č. ú. 1360642319/0800 nebo osobně
v úředních hodinách (pondělí a čtvrtek 13:00 - 18:00) na obecním úřadu. Všechny
detaily o poplatcích naleznete na https://www.olomucany.cz/poplatky-obci/.

Poplatek za odpad
Při platbě na účet do zprávy pro příjemce

prosím uveďte číslo popisné, nebo evidenční
a příjmení plátce. Platba musí být uhrazena
do 30. 6. Výše úhrady dle platné vyhlášky
5/2021 je 700 Kč/osoba a rok.

Poplatek za psa
Přihláška je na webu obce. Při platbě na

účet do zprávy pro příjemce prosím uveďte
číslo popisné, nebo evidenční, příjmení
plátce a druh poplatku (pes). Výše úhrady
dle platné vyhlášky 2/2019 je, mimo výjimky
definované ve vyhlášce, 100 Kč a 50 Kč pro
osoby starší 65 let za každého psa.

Kandidát 1. kolo 2. kolo
hlasy % hlasy %

Fischer Pavel 40 6,47 X X
Bašta Jaroslav 39 6,31 X X
Pavel Petr Ing. M.A. 175 28,31 313 49,29
Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. 5 0,80 X X
Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. 82 13,26 X X
Babiš Andrej Ing. 256 41,42 322 50,7
Diviš Karel PhDr. 7 1,13 X X
Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. 14 2,26 X X

Pro QR platbu doplňte
patřičnou částku a zprávu

pro příjemce.
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Odpady
Od 1. dubna 2023 budou zase k dispozici kontejnery na bioodpad. Do té doby

využívejte prosím sběrný dvůr. V případě potřeby odvozu většího množství biood-
padu bude možné přistavení kontejneru objednat na obecním úřadě. Od dubna se
také rozšiřuje otvírací doba sběrného dvora nejen na každou druhou sobotu (po
svozu odpadu) 8:00 – 10:00, ale také na středy 16:00 – 17:00.

Rezervace budov
Připomínáme možnost rezervace obecních objektů – Kulturního centra, mul-

tifunkčního hřiště i výletiště Bahňák. Veškeré informace včetně kontaktů a
volných termínů naleznete na https://rezervace.olomucany.cz.

Plány a rekonstrukce
Jak bylo zmíněno v úvodníku, snažíme se získat dotaci na dvě významné stav-

by. První stavbou je chodník spojující horní konec obce s točnou autobusu a pak
dále pokračující na hřbitov. Mělo by se jednat o chodník v šířce 2 metry s celkovou
délkou přibližně 550 metrů. V rámci stavby je plánována i kultivace točny autobu-
su, kde vznikne autobusová zastávka. Opraví se také část cesty před hřbitovem a
parkoviště. Na přiloženém stavebním náčrtu můžete vidět vedení nového
chodníku (označeno žlutě). Na levé straně je horní konec obce, na pravé je hřbitov.

Další plánovanou stavbou, na kterou se obec snaží získat financování v rámci
dotačních titulů, je rekonstrukce cesty od kostela nahoru kolem Bahňáku až ke
krajové zástavbě obce. Dohromady se plánuje vybudovat 364 metrů dlouhá místní
komunikace v šířce od 3,5 do 5,5 metrů. Cesta by měla být na konci dle norem za-
končená obratištěm pro obslužné automobily. Součástí stavby by měla být i gabio-
nová stěna směrem k poli v délce 178 metrů a nové vedení dešťové kanalizace.
Vzhledem k finanční náročnosti tohoto projektu je však termín realizace závislý na
možnostech dotací. Koordinační plánek je přiložen, na levé straně je konec obce,
na pravé straně je kostel.
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MUZEUM KERAMIKY
Jak asi všichni víte, v budově našeho obecní-

ho úřadu najdeme také Muzeum olomučanské
keramiky. Muzeum je otevřeno po předchozí
domluvě na úřadě. Olomučanská keramika se vy-
ráběla přímo v naší obci ve druhé polovině 19.
století a počátkem 20. století. Ve své době byla
vyhledávaným užitkovým i okrasným zbožím. Je
pro ni typická bílá glazura s rostlinnou výzdobou. Dominantní je ztvárnění stolisté
růže doplněné oranžovými květy kopretin nebo karafiátů. U starších výrobků se
používal jednodušší motiv révových lístků.

Stálou expozici této vzácné keramiky přijíždějí
zhlédnout jak děti z okolních škol, tak studenti škol
uměleckých. Během sezóny je lákadlem i pro turisty
přicházející do naší obce za rekreací. Jsme hrdí na
tuto unikátní sbírku, ale abychom ji mohli prezen-
tovat ještě více návštěvníkům, potřebovali bychom
získat další ochotné průvodce.

Obracíme se na vás tedy s prosbou. Hledáme
člověka, který by se rád zapojil do nepravidelné prů-
vodcovské služby v našem malém muzeu. Nejsou po-
třeba žádné speciální odborné předpoklady, potřebné
zaškolení rádi poskytneme. Případní zájemci kontak-
tujte prosím starostu obce. Děkujeme.
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ZŠ OLOMUČANY
Děti ze ZŠ Olomučany před Vánoce-

mi vyrazily do lesa na zimní procházku
s přednáškou. Uskutečnila se ve spolu-
práci s paní Musilovou ze Školního
lesního podniku (Masarykův les Křti-
ny). Po vánočních prázdninách jsme se
se svým vystoupením zúčastnili charita-
tivního koncertu pro Tříkrálovou
sbírku v olomučanském kostele. Naši
žáci připomněli postavy mudrců z Vý-
chodu také svými kostýmy, ve kterých
vybírali do zapečetěných kasiček Chari-
ty ČR dobrovolné příspěvky. Mnozí
účastníci koncertu si s nimi také rádi
udělali fotografii na památku.

Ve čtvrtek 26. ledna naši školu navštívila paní knihovnice Alice Hrbková
s programem „Pohádkáři celého světa, spojte se!“. Děti z 1.–3. ročníku se dozvěděly
o autorech pohádek i o sběratelích lidové slovesnosti, porovnávaly různé verze po-

hádek nejen u nás, ale i ze zahraničí, po-
slechly si japonský příběh o Jamambě,
která se podobá našemu Otesánkovi. Na
závěr si zahrály štafetovou hru. Pro žáky
4. a 5. ročníku byl realizován program s
názvem „Karel žije“ – život a dílo Otce
vlasti jako průlet vrcholným českým
středověkem, gotikou, dvorskými mo-
resy, (ne)hygienou, pochoutkami i poli-
tickými intrikami. Žáci měli také
možnost ve hře získat 96 „drahokamů“
svatováclavské koruny. Na konci ledna
se vybraní žáci již tradičně zapojili do
vítání nových občánků obce Olomuča-
ny, a to recitací básní k této slavnostní
události.

Na jaře nás čekají zápisy nových
žáků. Zápis do ZŠ proběhne 4. 4. 2023,
zápis do MŠ pak 4. 5. 2023. O po-
drobnostech budete včas informováni.
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MŠ OLOMUČANY
Rády bychom se na tomto místě ohlédly za tím, co děti z naší školky prožily za

uplynulé tři měsíce. Měsíc prosinec byl pro všechny časem těšení se na Ježíška.
V adventním čase jsme si užívali vánočně vyzdobené školky. Děti odpočítávaly dny
na adventním kalendáři, kde je čekaly zábavné úkoly. Do školky za námi přišel sva-
tý Mikuláš s andělem a nadělil dětem bohatou nadílku. Užívali jsme si společné
vánoční tvoření, pečení cukroví, poslech koled a dalších aktivit spjatých
s vánočním časem. Ani jsme se nenadáli a čekala nás vánoční besídka, kterou jsme
pojali trošku netradičně, je-
likož se konala venku. Ten
den začalo sněžit, což hezky
dotvořilo příjemnou atmo-
sféru. V úterý 20. prosince
jsme si s dětmi užili krásný
vánoční den plný tradic:
rozkrojili jsme jablíčka,
pouštěli lodičky, zpívali ko-
ledy apod. Poté nás ve třídě
čekalo velké překvapení!
Ježíšek nám nadělil spoustu
krásných dárečků.

V novém roce jsme neotáleli s přípravou královských korun a vydali se na
tříkrálovou obchůzku. Navštívili jsme tak některé maminky a babičky našich dětí.
Když nám venku napadl sníh, užívali jsme si radovánek především na zahradě
školky, kde byly ideální podmínky např. pro bobování. Experimentovali jsme
s vodou a ledem, stavěli sněhuláky. Vydali jsme se také do lesa rozvěsit ručně dělaná
„krmítka“ pro ptáčky. K zimě neodmyslitelně patří sport, proto jsme jeden týden
v lednu prožívali v duchu olympijských her. Děti sportovaly, cvičily a také soutě-

žily. Odměnou jim byl nejen
diplom, ale především zábava,
kterou jsme přitom zažili.
V dalším období nás čeká spousta
zajímavých aktivit, na které se již
nyní moc těšíme. Děkujeme za zá-
jem o dění v mateřské škole,
spolupráci i vstřícný přístup rodi-
čů. Všem přejeme, aby poslední
zimní radovánky byly bezpečné a
první paprsky probouzejícího se
jara přinesly spoustu radosti.
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KAJESAN, Z.S.
V období Vánoc se mnozí z vás zú-

častnili některého z koncertů pořádaných
spolkem Kajesan. Těsně před Štědrým
dnem se uskutečnilo už tradiční Vánoční
hudební setkání manželů Danielových,
poprvé v nových krásných prostorách
Kulturního centra. Byla radost sledovat
profesionální výkony Jiřího a Michaely Danielových i jejich hostů v důstojném
moderním sále. Před zaplněným hledištěm zazněly muzikálové melodie, klasické i
vánoční písně, díky kterým jsme se slavnostně svátečně naladili. V novém roce se
v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně konal Tříkrálový koncert spojený s Tříkrálovou
sbírkou. V řadě vystupujících nechyběly místní děti, včetně sboru ze ZŠ Olomuča-
ny. Opět bylo plno a slavnostní odpoledne mile ukončilo sváteční období. Děkuje-
me všem vystupujícím a děkujeme za vaše příspěvky pro Kajesan i do Tříkrálové
sbírky.

Blíží se jaro, a tak už připravujeme další akce. Pomlázkování proběhne 8. 4. na
Bílou sobotu před Velikonocemi, kde si můžete uplést tradiční pomlázku z vrbové-
ho proutí. A také samozřejmě potkat své sousedy a připravit se na mrskut. 22. 4.
2023 se uskuteční první ročník Folklorního festivalu lidových chas z blanenského
regionu. Kromě olomučanských stárků a stárek tu své umění předvede i krojovaná
mládež ze sousedních vesnic. Jste srdečně zváni!

KLUB SENIORŮ
Členové Klubu seniorů se pravidelně setkávají jedenkrát za 14 dnů, vždy ve

čtvrtek od 17 hodin v Kulturním centru. V lednu jsme besedovali na téma novo-
ročních předsevzetí a zúčastnili se přednášky a ukázky výrobků kosmetičky p. Lus-
kové. V měsíci únoru jsme se věnovali rukodělným aktivitám pod vedením Jiřího
Daniela. Na měsíc březen pak plánujeme oslavuMDŽ. Od 1. 1. jsme se spolu s Klu-
bem maminek a Kajesanem zapojili do projektu První projekt MAS Moravský kras,
Podpora komunitního života a potřebných služeb na území MAS, který bude podrobněji
představen v příštím vydání zpravodaje.
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KLUB MAMINEK
Klub maminek fungoval i během

zimních měsíců, přestože některé z nás
a zejména děti dostihly různorodé
nemoci. V prosinci jsme si během na-
šich úterních dopoledních setkání s dět-
mi užili předvánoční tvoření. Vyráběli
jsme přáníčka, papírové kapříky, a
společně tak prožili advent. Účast nejen
maminek s dětmi, ale i tatínků zazna-
menala odpolední čtvrteční hernička.

S koncem roku skončil také Hu-
dební kroužek, rádi bychom tedy podě-
kovali jeho lektorce i všem, kteří se ho
zúčastňovali. Od měsíce února nabízíme
novou aktivitu, a to Pohybové cvičení
v místní tělocvičně ZŠ, každý čtvrtek od
17 do 18 h. Máme radost, že lektorku pro
tento kroužek se podařilo sehnat právě
díky naší výzvě v minulém vydání
zpravodaje.

Děkujeme všem za spolupráci a pokud by někoho aktivity Klubu zajímaly více,
může se obrátit na e-mail milana.mrazkova@gmail.com. Budeme se těšit na pří-
padné nové členy.

KNIHOVNA
V zimním období knihovna kromě běžné vý-

půjční činnosti uspořádala ve spolupráci se školní
družinou výstavu dětských výtvarných prací, a poprvé
tak využila krásné prostory Galerie v Kulturním cent-
ru Olomučany. Výstava byla ke zhlédnutí do konce
ledna. V polovině února byla instalována nová výstava
fotografií místního rodáka Ondřeje Grunda na téma
Bajkeři v obraze. Pokud se podaří sehnat dostatek ma-
teriálu, tak další výstava by byla na téma Historie
ochotnického divadla v Olomučanech.
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Ve čtvrtek 9. února byly v Kulturním centru dětem ze školní družiny předány
odměny za účast v soutěži Jižní Morava čte. Koncem března, zatím ještě není znám
přesný termín, proběhne v Kulturním centru beseda pro školní děti s ilustrátorem
dětských knížek Adolfem Dudkem.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
Vzhledem k výskytu afrického moru

prasat v Česku místní Myslivecké sdru-
žení zvýšilo lov černé zvěře. Na třech na-
háňkách bylo uloveno 10 kusů, při in-
dividuálních lovech dalších 26 kusů.
Tímto způsobem se snažíme plnit na-
řízení státní veterinární zprávy ke
snížení stavu černé zvěře.

3. 2. 2023 jsme uspořádali tradiční
Myslivecký ples, který navštívilo více
než 200 občanů. Jelikož myslivost byla
zapsána na seznam nehmotného kul-
turního dědictví národa, předvedli jsme
návštěvníkům plesu pasování na lovce, které také patří mezi staré myslivecké tra-
dice. MS Olomučany a SDH Olomučany děkují olomučanským stárkům za krásně
připravené předtančení na plesech.

1. 4. 2023 plánujeme tradiční akci Ukliďme svět, ukliďme Česko, 20. 5. 2023 pak
společně s SDH Olomučany Sběr železného šrotu a elektroodpadu.
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SDH OLOMUČANY
Poslední den roku 2022 jsme

tradičně od 10 hodin uspořádali
Poslední startování, kde byly na-
startovány všechny agregáty a poté
se chvíli posedělo u drobného ob-
čerstvení. 7. 1. 2023 jsme navštívili
Valnou hromadu SDH Rudice. O 2
týdny později se konala Valná hro-
mada našeho sboru v novém Kul-
turním centru, kde se zhodnotila
činnost za minulý rok a byl odsou-
hlasen plán práce na rok 2023.

25. 1. 2023 jsme se společně s pracovníky obce zúčastnili referenčního školení
řidičů, které se konalo na hasičské zbrojnici. 4. 2. 2023 vyrazili zástupci našeho
sboru do Rudice na okrskovou schůzi. 11. 2. 2023 se uskutečnil Hasičský ples
s hojnou účastí a skvělou atmosférou.

V prosinci jsme pro členy naší jednotky připravili výcvik nositelů dýchací tech-
niky v polygonu JSDH Lysice. Hasiči museli s dýchací technikou prolézt stísněnými
prostory a provést průzkum místnosti. 18. 1. 2023 se velitelé zúčastnili porady
jednotek předurčených k ochraně obyvatelstva na hasičské stanici Blansko. 22. 1. a
10. 2. 2023 jsme byli vysláni k požáru komína. V obou případech jsme vybrali
topeniště, provedli odvětrání zakouřených prostor a společně s profesionální
jednotkou Blansko jsme uhasili požár práškovým hasicím přístrojem.

Děkujeme všem za účast na našich akcích a rádi bychom vás pozvali na Pálení
čarodějnic 30. 4. 2023 na výletišti Bahňák. 20. 5. 2023 se pak uskuteční společně
s Mysliveckým sdružením Sběr železného šrotu a elektroodpadu.
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SPOZ
Rok 2023 jsme společně s obecním úřadem v Olomučanech již tradičně zahájili

Sousedským bálem dne 13. 1. 2023. Sousedský bál byl prvním plesem v novém Kul-
turním centru a současně započal plesovou sezónu v naší obci. Na plese vystoupil
taneční pár z taneční školy DANZA Brno s ukázkou společenských a latinsko-ame-
rických tanců. K tanci zahrála hudební skupina Hroši z Brna.

26. 1. 2023 se konala přednáška o cestování „Kapverdy, jak je neznáte“. Rodačka
z Bořitova, cestovatelka a autorka knih o cestování, Kateřina Ostrá se s námi podě-
lila o své zážitky z několika svých návštěv Kapverdské republiky, z níž se vrátila
pouhý den před naší přednáškou.

Poslední lednovou neděli 29. 1. 2023 jsme přivítali 3 nové občánky obce Olo-
mučany, a to dvě holčičky a jednoho chlapce. Slavnostní vítání kulturním vystou-
pením doplnily děti ze ZŠ Olomučany a Natálie Baráková. 23. 2. 2023 se uskutečni-
la přednáška speleologa, potápěče a fotografa žijícího v sousední obci Rudice,
Zdeňka Motyčky, člena České speleologické společnosti a americké National Spe-
leological Society, na téma „Moravský kras“.
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Závěr února patří maskám a masopustnímu veselí. V sobotu 25. 2. 2023 se
v sále Kulturního centra děti bavily na Dětském karnevalu. Byly pro ně připraveny
hry, soutěže, promenáda v maskách a nechyběly odměny i tanec za doprovodu DJ
Romana Dvořáčka.

Původně plánovaný výlet 11. 3. 2023 pro ženy k MDŽ spojený s prohlídkou zá-
vodu společnosti TYLEX Letovice, a.s. byl z důvodu odstavené výroby během
víkendů zrušen. V pátek 24. 3. 2023 se občané obce mohou těšit na divadelní před-
stavení „Když se zhasne“ Ochotnického divadla Boskovice v Kulturním centru Olo-
mučany. Druhou květnovou neděli 14. 5. 2023 zveme maminky na „Den matek“
opět v Kulturním centru Olomučany.

TJ SOKOL OLOMUČANY
V novém roce jsme opět začali naplno trénovat, zatím nám počasí celkem

přeje. Trénujeme venku na umělém hřišti, nebo na umělé trávě v Blansku. Máme
k dispozici i možnost tréninku v hale pro mladší děti. Zúčastnili jsme se
prvního přátelského utká-
ní našeho dorostu, který
je spojený s Blanskem B.
Naši kluci porazili RDR
Akademii 5:3. Sezóna zá-
pasů teprve bude začínat a
již se zúčastníme různých
turnajů, tak je potřeba ne-
povolit a být v dobré kon-
dici.

Také jsme po dvouleté covidové pauze uskutečnili Masopustní průvod masek
dědinou, a i přes nepříznivé počasí se průvod vydařil. Děkujeme všem maskám, že
nás podpořily. Taktéž Masopustní zábava v novém Kulturním centru měla úspěch
a příjemně jsme tak za-
končili letošní plesovou
sezónu.

Nejbližší plánovanou
akcí našeho spolku Sokol
je tradiční Lampionový
průvod s programem pro
děti a ohňostrojem. Usku-
teční se 7. 5. 2023. Na
všechny děti se moc těší-
me.



14

VČELAŘI OLOMUČANY A KLEPAČOV
Včelaři se v uplynulém období věnovali zej-

ména zajištění zdravotního stavu včelstev,
k němuž patří léčení proti varroáze včel, což je
celosvětově nejrozšířenější a nejzávažnější
onemocnění včelího plodu a dospělých včel.
První etapu podzimního léčení si dělá každý
včelař sám, a to podle jím vybraného způsobu
léčení. Nejčastěji je to léčení tzv. fumigací. Fu-
migace spočívá v uvolnění účinné látky do
kouře, který pronikne mezi včely. Koncentrace
účinné látky je taková, že včelám nijak neublíží,
roztoče Varroa však zabije a nezanechává měři-
telná rezidua ve včelích produktech. Provádí se
za teploty nad 10 °C v období od 1. 10. do 15. 4.

Poslední ošetření je ošetření aerosolem, které se zpravidla provádí jako třetí
ošetření včelstev a je možno je provádět až do teploty mínus 5 °C. Ošetření aeroso-
lem provádí v naší včelařské organizaci řádně proškolení členové. Při ošetření
včelstev aerosolem je nutné používat polomasku s respirátorem, ochranné brýle a
rukavice – pro ochranu zdraví léčitele. Většinou ošetřujeme desítky včelstev, a tak
je ochrana zdraví důležitá. Léčení včel aerosolem jsme prováděli 10. 12. 2022, viz
foto.

Dne 4. 2. 2023 jsme uspořádali
Výroční členskou schůzi, na které
jsme zhodnotili uplynulý rok 2022 a
stanovili si návrh rozpočtu a činnosti
na rok 2023. Činnost v uplynulém
roce 2022 byla přednesena ve zprávě
o činnosti a připomenuli jsme si ji
také promítnutím fotografií z jednot-
livých akcí. Přikládáme společné foto
členů a hostů na Výroční členské
schůzi. Pro zvýšení úrovně znalostí
našich členů jsme se rozhodli zor-
ganizovat 18. 2. 2023 odbornou

přednášku na téma Zootechnika včelstev, kterou zajistil učitel včelařství Mgr. Jiří
Kolář. V tomto roce bychom rádi zakoupili nové a lehčí zařízení na ošetřování
včelstev aerosolem, a tím léčitelům ulehčili fyzickou námahu při pohybu v členi-
tém terénu Olomučan.
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Včely v zimě nespí, ale ani my včelaři ne-
zahálíme. Kdo to nestihnul, provádí nyní vy-
tavení starého voskového díla (rámečky
s buňkami) na čistý včelí vosk. Z našeho
vosku si necháme vyrobit nové mezistěny,
které budou sloužit jako základ pro nové včelí
dílo v roce 2023. Z přebytku vosku se dají na-
příklad odlévat svíčky nebo ozdoby na
vánoční stromeček či jiné dekorace. Věnovali
jsme také po dvou kilech medu od našich včel
do tombol na Sousedský bál, ples SDH a Ma-
sopustní zábavu TJ Sokol.

FARNOST
Vnašem olomučanském kostele jsmeměli možnost prožít tradiční vánoční bo-

hoslužby, k hojně navštěvované patří hlavně odpolední „půlnoční“ pro rodiče s dět-
mi. Na děti v kostele čekal připravený velký betlém, jehož některé prvky jsou staré
téměř 100 let. Zajímavostí našeho kostelního betléma jsou i orientální postavy
dovezené místními dělníky, kteří jezdívali na montáže do dalekých krajin. Děkuje-
me všem, kteří se do vánočních příprav zapojili – od instalace betléma, výzdoby,
přes slavnostní zpěv sboru až po následný úklid. Zejména ale děkujeme všem účast-
níkům za jejich přítomnost a vytvoření společenství.

Na vánoční dobu jsme navázali charitativním Tříkrálovým koncertem, který se
uskutečnil 12. 1. Organizace se ujal spolek Kajesan ve spolupráci s místní ZŠ a
blanenskou farností. Po úvodním slovu pana faráře jsme se zaposlouchali do
krásných melodií různorodých písní. Bylo úžasné sledovat, kolik talentovaných
dětí v naší obci máme. Celé odpoledne nebylo pouze příjemným kulturním zá-
žitkem, ale také společnou pomocí letošní Tříkrálové sbírce pořádnou Charitou
ČR. V naší obci se vybralo 8 571 Kč, všem dárcům děkujeme.

Po jásavém masopustu
plném plesů a zábav vstu-
pujeme do doby postní, a tak
nám všem přejeme, ať je toto
období časem ke ztišení, ča-
sem pro druhé. Program ve-
likonočních bohoslužeb i na-
bídku aktivit na nadcházející
období najdete na webu
www.farnostblansko.cz
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Změny v časech a v plánovaných akcích 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.

PLÁNOVANÉ AKCE

Z technických důvodů jsou ZRUŠENY následující akce: Zájezd k MDŽ – Tylex Le-
tovice plánovaný původně na 11. 3., květnové Sousedování a červnový Diskomaratón
pro děti a mládež.

Inzerce:V příštích vydáních zpravodaje nabízíme prostor k inzerci místním firmám,
či občanům, kteří by chtěli zveřejnit pozvánku, reklamu, či jinou nabídku. Pro po-
drobnosti kontaktujte zpravodaj@olomucany.cz.

2. 3. 2023 Veřejné zasedání zastupitelstva v 18:00 na OÚ

9. 3. 2023 Oslava MDŽ Klubu seniorů v KC

24. 3. 2023 Když se zhasne – Ochotnické divadlo Boskovice v KC

1. 4. 2023 Ukliďme svět, ukliďme Česko

4. 4. 2023 Zápis do ZŠ

8. 4. 2023 Pomlázkování U Kellnerů

22. 4. 2023 Folklórní festival lidových chas Blanenska v KC

30. 4. 2023 Pálení čarodějnic na Bahňáku

4. 5. 2023 Zápis do MŠ

7. 5. 2023 Lampionový průvod na Bahňáku

14. 5. 2023 Den matek v KC

20. 5. 2023 Sběr železného šrotu a elektroodpadu

10. 6. 2023 Dětský den na hřišti

24. 6. 2023 Oslavy 670. výročí založení obce

25. 6. 2023 Slavnostní mše za obec v kostele

28. 6. 2023 Školní akademie v KC

10. – 14. 7. 2023 Umělecký příměstský tábor U Kellnerů


