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Vážení a milí spoluobčané!
Léto rychle uběhlo a opět je tu čas vás informovat o aktuálním dění v obci. O důležitých

informacích vás informujeme prostřednictvím
rozhlasu, uveřejňujeme je na klasické i internetové úřední desce obce. Zveřejňované informace
vám můžeme zasílat i na vaši emailovou adresu.

AKTUALITY
Provoz kanalizace v obci
V současné době je většina z vás napojena na kanalizační řád v obci, na konci června
jsme vystavovali první faktury za stočné. Bohužel jsme několika majitelům domů či chalup
museli zaslat urgenci, aby provedli napojení
nemovitosti do konce prázdnin. Mnozí výzvu
vyslyšeli, s dalšími jednáme. V srpnu zastupitelstvo schválilo text žádosti o snížení stočného, kterou si můžete vyzvednout na úřadě nebo stáhnout z našeho webu. Žádost je
možno podat po skončení kalendářního roku
v termínu do konce května. Připomínáme, že
odpočet je možný na vodu spotřebovanou
bez vypouštění do kanalizace a toto množství
je prokazatelně větší než 30 m3/rok (objem
zjištěný měřením nebo odborným výpočtem
podle technických propočtů předložených
odběratelem).

Sál v obci
V červnu proběhlo setkání s občany, kde byl
prezentován záměr výstavby nového sálu
s tělocvičnou. Architekt porovnal obě varianty,
tj. sál na návsi a na Močárech. Během diskuse
se většina přítomných přikláněla k názoru odkoupit současný sál a zachovat kulturní vyžití
na návsi. Výstavba na Močárech může proběhnout kdykoliv v budoucnu. Zastupitelstvo
obce schválilo na svém červencovém zasedání záměr odkupu nemovitosti pohostinství
U Pštrosa se sálem, a to na základě právního

posouzení, že se můžeme odchýlit od ceny
stanovené znaleckým posudkem. V současné době se připravuje návrh kupní smlouvy.
P. R. Röss ukončil v této provozovně hostinskou činnost na konci srpna. Po odkupu nemovitosti posoudí statik stav tohoto objektu
a pak rozhodneme o jeho dalším osudu.

Akce v roce 2016
Po opravě střechy kapličky jsme během prázdnin zrealizovali renovaci knihovny. Bylo odstraněno obložení stěn, snížen strop, vymalováno,
instalováno nové osvětlení, koberec a nábytek.
V září pořídíme rovněž z dotace kraje nové vybavení členům zásahové jednotky hasičů.
Úřad práce Vyškov nám schválil prodloužení
smlouvy a budou nám dotovat mzdové náklady pracovníka na veřejně prospěšné práce p.
L. Hály do 31. 3. 2017.
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Sběr odpadu

Mateřská škola Olšany

V sobotu 15. října budou hasiči od 8 hod.
po obci provádět sběr železného šrotu. Od 14.
do 16. října bude na parkovišti u autobusové
zastávky přistaven velkoobjemový kontejner.
Nesmí zde být uložen nebezpečný odpad
nebo elektroodpad.
Na návsi bude od října umístěna separační
240l nádoba pro sběr použitého potravinářského oleje a tuku, který se zde bude ukládat
v použitých PET lahvích nebo v jiném plastovém obalu.

Díky vám jsme za sběr papíru v červnu získali
3 859 Kč na učební pomůcky pro děti. V listopadu vyhlásíme novou sběrovou akci a požádáme o spolupráci.
V MŠ pracují ředitelka školy Marcela Coufalová, učitelky Kateřina Volfová, Bc. Martina Vašíčková. Školnice a uklízečka Jiřina Hrdinková.
Účetní školy Yvonne Sonkolyová. Ve školní kuchyni hlavní kuchařka Miloslava Škaroupková,
vedoucí stravování a pomocná síla Lenka Kalvostrová. Od 1. 9. 2016 byla přijata pomocná
síla do kuchyně Lenka Kovářová z důvodu navýšení počtu obědů. Začalo se vařit i pro základní a mateřskou školu Nemojany.
Ve školním roce 2016/2017 navštěvuje mateřskou školu 37 dětí. Z obce Olšany 17 chlapců, 5 děvčat. Z obce Habrovany 5 chlapců,
6 děvčat, z Rousínova 2 děvčata, z Královopolských Vážan 2 děvčata. Do mateřské školy jsou
přijímány i děti od dvou let. Vyřizuje se dotace
na novou pracovní pozici Chůva. Bude k dispozici učitelce a starat se o tyto dvouleté děti.
M. Coufalová, ředitelka školy

Volby do zastupitelstva kraje
V pátek 7. října od 14 do 22 hodin a v sobotu
8. října od 8 do 14 hodin se můžete na obecním úřadě zúčastnit voleb do zastupitelstva
kraje. Do 4. října vám budou dodány hlasovací lístky. Volič může ze závažných, zejména
zdravotních důvodů požádat obecní úřad a ve
dnech voleb okrskovou volení komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost.

Stav obyvatel v obci k 31. 8. 2016
Celkem
Osoby
Muži
Ženy
Děti do 15 let
Děti do 18 let
Starší 60 let

Datum narození
nejstaršího občana

Datum narození
nejmladšího občana

15. 5. 1926
25. 11. 1932
15.5. 1926
1. 2. 2002
8. 10. 1998
15. 5. 1926

3. 6. 2016
9. 1. 2016
3. 6. 2016
3. 6. 2016
3. 6. 2016
8. 8. 1956

580
295
285
107
129
123

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…
- 21. června – proběhlo v Mateřské škole
Rozloučení s předškoláky. Žáci si pro nás připravili
krásný program. Společně s rodiči a učitelským
sborem školy jsme se rozloučili s 12 předškoláky.
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- 25. června – se konaly na návsi Svatojánské hody. Jak všichni víme, naše kaplička je zasvěcená svatému Janu Křtiteli. Slavnost tohoto
patrona připadá na 24. 6. (narození Jana Křtite-
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le) a tak jsme se rozhodli přizpůsobit se tomuto zavedenému rytu a oslavili jsme hody druhý
den po jeho svátku, tedy 25. 6. 2016. Byla sice
škoda, že se vesnicí neprocházel průvod krojovaných stárků, ale vyvážil to lesk nové opravené věže a nová socha Ježíše Krista. Socha je
sice staršího data, protože pochází z kostela
svaté Máří Magdalény v Rousínově, ale je nově
opravena. Krásný rukopis na ní zanechal rousínovský rodák a všestranný umělec Karel Cyril
Votýpka.
Ač byl horký letní den, nesl se v duchu Svatojánské slavnosti. Jak je psáno v básničce
starého písmáka M. Dundálka, který projevil
v básni přání, aby zvon zvonil lidem všem,
rozzvonil se naší obcí hned na začátku. Hlas
olšanského zvonu nás tak vyzýval ke vzpomínce na ty, kteří se o kapličku starali a žili tu
před námi. Poté nás pozdravila paní starostka
a seznámila s programem hodů. O nové soše
Ježíše Krista nám pověděl K. C. Votýpka a současně nás seznámil i s renovací sochy svatého
Jana Křtitele.
Poté pan farář Mgr. Michael Macek požehnal
novou sochu a všem udělil požehnání. Během
této liturgie se v podání olšanského sboru rozezněl hymnus ke svatému Křtiteli Ut queant
laxis, jehož slova v překladu znamenají – Aby
mohli služebníci tvoji volným hlasem rozzvučet
zázrak díla tvého, očisti vinu z našich poskvrněných rtů, o svatý Jene. A v tomto duchu se neslo i duchovní podání promluvy Otce Michaela.
Po liturgické části nám pár v olšanském kroji
představil lidové zvyky a obyčeje vážící se
k tomuto svátku. Na závěr této části o tradicích
zazněla lidová píseň O Jene, Jene. Chtěla bych
velice poděkovat olšanskému sboru a především panu sbormistrovi D. Rotterovi za výběr
písní, které svým obsahem, myšlenkou a v podání místních lidí vyplnily srdce snad každého
s nás.
Na závěr slavnostního zahájení hodů se ujal
slova náměstek hejtmana pan Bc. R. Hanák,
který nám pomohl se získáním mimořádné

dotace kraje na opravu naší kapličky. Pozdravil občany a popřál nám krásné hody. Potom
už se jedlo, pilo a tancovalo. O pěknou muziku
se postarala dechová kapela Sebranka, a i když
bylo parno, pár tanečníků si také zatancovalo
a lidé si zazpívali. Akce byla slavnostní, pěkná
a hlavně lidé si byli zase blíž a to je nejdůležitější….
I když kaplička je nově opravená jak z venku,
tak i její interiér je pěkný, je škoda, že je málo
využívaná. Proto bych vás ráda pozvala každý
první čtvrtek v měsíci v 19 hod na modlitbu
růžence tak, jak se jí modlívaly naše babičky.
V postním období (před Velikonocemi) bude
probíhat pobožnost křížové cesty. Datum pobožnosti bude vyvěšen na kapličce.
Ing. Eva Modlitbová

- 9. července – pořádala restaurace U Čer-

veného buku Letní noc u rybníka, k poslechu
a tanci hrála skupina Rančeři.

- 9. července – pořádal SK Olšany Turnaj

ve fotbale na víceúčelovém hřišti na Močárech. Jako každým rokem jsme měli štěstí na krásné počasí a tak se dostavil nejen
velký počet hráčů, ale i fanoušků. Kapacita
turnaje čítá osm týmů a byla opět zaplněna
již dlouho dopředu. Také úroveň hráčů každým rokem roste. K vidění tak byli například
i hráči rousínovského „A“ mužstva a několik
mladých fotbalistů hrajících okresní přebor
v „B“ týmu. V turnaji již potřetí za sebou
zvítězilo mužstvo Bezejmenných, posílené o Lukáše Berného, několikanásobného
nejlepšího střelce turnaje, dříve hrajícího
za mužstvo EDP. Tentokráte pro ně bylo
nejtěžší semifinálové utkání proti Dudes
City, z kterého postoupili až na penalty. Ve
finále si pak poradili 4:1 s mladým týmem
Blues. Dudes City pak prohráli souboj o třetí
místo s týmem z Holubic těsně 1:2. Nejlepším střelcem byl se 7 góly Miroslav Divácký
z týmu Blues.
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Vítězné mužstvo Bezejmenní hrálo ve složení:
brankář Tomáš Chelik, v poli T. Tuma, J. Legner, P. Kervitzer, L. Berný, J. Hůlka, D. Nohel
a T. Toman.
Oto Valehrach

- 15.–16. července – pořádal p. R. Röss
na návsi již 6. ročník Pivobraní. Na pípách se
protočilo 25 druhů piv. Tuto nabídku využilo
několik set návštěvníků a to i přes mírnou nepřízeň počasí. V pátek bylo na aktuální letní
období poměrně chladno a v sobotu se chvílemi přidal i drobný déšť. Ale věrní fanoušci
skupiny Modul si nenechali ani tak ujít jejich
sobotní vystoupení. V pátek na návsi hrála,
pro mnohé místní dosud neznámá, kapela
Veřejná zkouška. Během celé akce se účastníci mohli jako vždy zapojit do soutěží o ceny,
ochutnat grilované dobroty, či alko i nealko
koktejly.
- 23. července – pořádal p. Ondra na víceúčelovém hřišti na Močárech Volejbalový
turnaj. Sedm týmů zde měřilo své síly v turnaji o putovní pohár starostky obce. Olšanský
tým, který nedosahuje výkonnosti zúčastněných téměř závodních sestav, pilně trénoval
a zaznamenal hned několik úspěchů. Poprvé
porazili jedno z mužstev a umístili se na vysoce hodnoceném šestém místě. Dále olšaňáci
dominovali v počtu nasazených hráček, kdy
překonali i limit stanovený pravidly turnaje.
- 30. července

– pořádala na rybníku
Obec Olšany ve spolupráci s hasiči a o. s. Haltýř Neckyádu. Hasiči oslavili 110. výročí založení SDH v obci a rybáři současně pořádali
Rybářské hody.
I když nebylo v letošním roce takové horko
jako vloni, přišli si milovníci vody opět na své.
Poslední sobotu v červenci proběhl druhý
ročník Olšanské neckyády. Přestože zrána počasí nevypadalo dobře, nakonec se vyjasnilo
a všude vládla dobrá atmosféra.
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Soutěžilo se v několika kategoriích. Děti
soutěžily v přechodu po vratké lávce anebo
po ní jezdily s koloběžkou. Totéž si vyzkoušeli
i dospělí. V dospělácké kategorii se soutěžilo v kutálení nafouklé duše po lávce a rodiče
dětem vzorně ukazovali, jak se má, nebo spíš
nemá na koloběžce po lávce jezdit. Po těchto
disciplínách přišla na řadu plavidla. K vidění
byl parník z lepenky, auto, stan, hospodská
zahrádka s pípou či obrovský traktor. Nádherná plavidla se tak proháněla anebo potápěla
po hladině rybníku za zvuku známých songů
o vodě. Diváci obdivovali vynalézavost místních konstruktérů. Na nejlepšího majitele či
konstruktéra plavidla čekala odměna v podobě věnce buřtů, letos dali diváci nejvíc hlasů
rodině Blažíkové. Na závěr nechyběl ani turnaj v souboji žen a mužů.
Během celé akce bylo prodáváno občerstvení od našich rybářů. Takže každý, kdo přišel,
mohl ochutnat rybí polévku, uzenou či grilovanou makrelu anebo kapra, který pocházel
právě z olšanského rybníka. V podvečerních
hodinách nám předvedli hasiči svoji požární techniku v humorné ukázce, kdy zapálili
lepenkovou chaloupku a předvedli svůj zásah. Celou akci svým moderátorským umem
provázel Jakub Libánek. Jeho moderování
bylo vkusné a vhodně okořeněné a celou akci
tak pozvedlo na velmi dobrou úroveň. Chtěli
bychom mu moc poděkovat – Jakube byl jsi
úžasný!
Myslím si, že olšanská neckyáda se může
zařadit mezi jednu z nejlepších akcí v roce.
Rybářům patří dík za práci při přípravě všech
rybích specialit a ostatního občerstvení. Dalo
jim mnoho času nalovit ryby, připravit je, vše
uvařit a upéct. Celý den museli obsluhovat
mnoho lidí, i přesto, že sami nejsou vyučení
„hostinskému“ řemeslu. Členové hasičského
sboru zase plnili funkci záchranářů a technické zázemí. Přiznejme si, že být celý den
ve střehu, plavat neustále ve studené vodě,
není zrovna příjemné. Již bývá automatické,
že vždy a podotýkám, že při každé akci, po-
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máhá i Zdeňka s Arnoštem. Zde bych jim opět
chtěla poděkovat a říct, že jejich práce je velmi cenná. Nesmírně si jich vážím a děkuji jim
a také dalším dobrovolníkům.
Není vždy lehké se v tak velkém kolektivu
domluvit na všem. Mnoho lidí má mnoho
názorů, zvlášť když akci pořádá více spolků.
I tak díky všem za jedno pěkné sobotní odpoledne.
Ing. Eva Modlitbová

- 3. září – se na víceúčelovém hřišti v Olšanech za podpory Obce Olšany konal letošní druhý tenisový turnaj ve čtyřhře pořádaný
spolkem TENIS BIKE OLŠANY z.s. Za krásného
počasí se turnaje zúčastnil rekordní počet celkem 7 dvojic. S ohledem na velký počet hráčů
se turnaj protáhl až do pozdních hodin a po-

slední dva zápasy se musely dohrávat již za
umělého osvětlení. Na stupních vítězů se po
celodenním soupeření umístily tyto dvojice:
1. místo – Petr Džiuban (Vážany), Radoslav
Dvořáček (Habrovany), 2. místo – Jiří Juráček,
Antonín Trávník (oba Olšany), 3. místo – Ondřej Král, Martin Leznar (oba Slavíkovice). Za
organizátory turnaje děkuji všem hráčům za
vynaložené sportovní úsilí a výdrž. Poděkování pak patří i přítomným divákům, kteří svým
fanděním oživili průběh celé akce.
Ing. Antonín Trávník,
předseda spolku TENIS BIKE OLŠANY z.s.

- 10. září – pořádal SK Olšany na víceúčelovém hřišti denní nohejbalový turnaj trojic.

CHYSTÁ SE ...
- 17. září

– pořádá na rybníku SK Olšany
Amatérský turnaj v pétanque od 13.13 hodin.

- 1. října – pořádá Obec Olšany Uzavření
studánek – pochod Moravským krasem. Autobus nás v 9 hodin zaveze do Jedovnic, odkud
půjdeme do Rudice a projdeme si zajímavá
místa kolem této vesnice. Účastníci si mohou
prohlédnout muzeum Větrný mlýn nebo v turistickém informačním centru zakoupit malé
občerstvení.
- 22. října – pořádá Obec Olšany Vítání občánků od 14 hodin na obecním úřadě.
- říjen, listopad –

uspořádá Obec Olšany zájezd do Městského divadla. Termín a další
podrobnosti zveřejníme po zajištění lístků na
vytipované představení.

- 5. listopadu – pořádá T.K. Wild Horse Olšany Strašidelný les od 16 hodin na hřišti nad
rybníkem.

- 27. listopadu – proběhne akce Zahájení

adventu, takže si přijďte zazpívat s olšanským
sborem a rozsvítit vánoční strom na první adventní neděli.

- 2. prosince – proběhne na obecním úřadě od 17 hodin Posezení u vánočního cukroví.

- 5. prosince – pořádáme od 16 hodin na

návsi Setkání s Mikulášem. Přijďte zhlédnout
divadelní představení a vystoupení dětí Mateřské školy.
Ostatní prosincové akce budeme prezentovat
v dalším čísle občasníku, ale nyní již chceme
informovat, že v závěru roku proběhne výstava na téma „Vánoc“. Pokud máte zájem prezentovat své vánoční ozdoby, pohledy apod., budeme moc rádi za zapůjčení těchto exponátů.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Uvádíme usnesení schválená na zasedáních zastupitelstva od minulého čísla občasníku (bez
osobních údajů). S celým obsahem zápisů se můžete seznámit na OÚ.

15. 6. 2016 – Zastupitelstvo obce Olšany:
- pověřuje starostku a p. Ing. Indrucha zajištěním právního názoru na možnost odkupu č.p. 8
v Olšanech, tj. pohostinství U Pštrosa se sálem za cenu vyšší než je znalecký posudek
- schvaluje podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů přijetí dotace ve výši 70.000 Kč na pořízení požární techniky pro JSDHO Olšany
- bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3
- schvaluje rozpočtové opatření č. 4
- schvaluje záměr pronájmu části p.č. 466/3 a 466/28 v k.ú. Olšany o výměře 210 m², kde je
umístěna příjezdová komunikace a WC k chatě ev. č. 523, a to z důvodu změny majitele tohoto
objektu
- schvaluje obsah Dohody o zajištění průběhu kulturní akce – Pivobraní 2016 uzavírané
s p. F. Kolmačkou
- schvaluje příspěvek p. F. Kolmačkovi na kapelu při Pivobraní ve výši 5.000 Kč
- schvaluje prodejní cenu letní 100 g čokolády ve výši 48 Kč
- schvaluje obsah Plánu financování obnovy kanalizace v obci Olšany 2016–2025
- schvaluje obsah upravené Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností Severočeská správa nemovitostí ohledně uložení kanalizace do jejich pozemku p.č. 265 v k.ú.
Olšany
- schvaluje obsah upravené Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností Cygnet
ohledně uložení kanalizace do jejich pozemků p.č. 275/7, 600/396, 600/411 a 600/421 v k.ú.
Olšany
- schvaluje obsah Smlouvy o zřízení služebnosti č. 14114116/2016 s Lesy České republiky s.p.
ohledně uložení kanalizace do jejich pozemků p.č. 764/1, 184/2 a 184/4 v k.ú. Olšany
- bere na vědomí zprávu dozorčí rady svazku Drahanská vrchovina ze dne 13. 5. 2016.

13. 7. 2016 – Zastupitelstvo obce Olšany:
- stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích p. A. Rössovi odměnu za výkon
funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši Kč 600,- měsíčně od 13. 7. 2016
- uděluje souhlas p. Kolmačkovi s pronájmem 40 m² pozemku p.č. 736/1 v k.ú. Olšany před
pohostinstvím U Pštrosa třetí osobě, a to p. Romanu Rössovi dle Smlouvy o nájmu pozemku
čl. VI. bodu 5)
- schvaluje obsah Smlouvy o nájmu části pozemků p.č. 466/3 a 466/28 v k.ú. Olšany o výměře
210 m2 uzavíranou s p. Linduškovou
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září 2016
- bere na vědomí změnu pořadatele akce Pivobraní
- schvaluje obsah upravené Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s manžely Kostrbíkovými ohledně uložení kanalizace do jejich pozemku p.č. 464/4 v k.ú. Olšany
- schvaluje v souladu s § 39 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů záměr odkupu pohostinství U Pštrosa č. p. 8, na st. pozemku p.č. 26/1
v k.ú. Olšany od p. Romana Rösse za cenu ve výši 1.250.000 Kč, kterou již nelze navyšovat.

17. 8. 2016 – Zastupitelstvo obce Olšany:
- stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích p. Z. Libánkovi odměnu za
výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši Kč 600 měsíčně od 18. 8. 2016
- volí předsedou kontrolního výboru p. Víťu Kunce
- volí člena kontrolního výboru p. Zdeňka Libánka
- schvaluje finanční příspěvek na tenisový turnaj dne 3. 9. 2016 ve výši 1.200 Kč a prominutí
poplatku za užívání víceúčelového hřiště při konání tohoto turnaje
- schvaluje prominutí poplatku za užívání víceúčelového hřiště při konání volejbalového turnaje dne 23. 7. 2016 ve výši 600 Kč
- schvaluje čerpání finanční rezervy v roce 2016 na sanační a rekultivační práce pozemků dotčených hornickou činností v dobývacím prostoru Olšany
- schvaluje finanční odměnu za renovaci sochy sv. Jana Křtitele p. K. C. Votýpkovi ve výši 20.000 Kč
- schvaluje obsah žádosti o odpočet stočného
- bere na vědomí vnitřní předpis stanovující výši platu p. Sotoláře a p. Hály.

ČTENÍ KE KAFI

Vzpomínka na prázdniny
dětí olšanských kameníků
Prázdniny, čas, na který se děti těší, jsou za
námi. Před sedmdesáti lety to nebylo jiné. Děti
se těšily na vytoužené volno, ale přesto měly
své povinnosti.
Většina olšanských tatínků pracovala v místních kamenolomech. Před 70 lety zde bylo
zaměstnáno až 100 lidí. Maminky pracovaly
v domácnosti a pečovaly o děti, domácí zvířata, na zahrádkách pěstovaly zeleninu a na políčkách brambory.

Nepsanou povinností žen však bylo přinést
mužům do kamenolomu v poledne oběd. Vařilo se skromně z domácích zdrojů a to většinou
z brambor. Byly to placky, šulánky, taštičky,
knedlíky s ovocem, či omáčkou koprovou,
cibulovou, česnekovou s uvařeným vajíčkem.
Ze sladkého to byly lívance a vdolky s borůvkami a s povidly. Jídlo se pak dalo do malých
kastrůlků a konviček a ty pak do zvláště zhotovených proutěných tašek. A už se běželo
„doskale“. Muži čekali usazeni ve stínu stromů
na lavičkách sbitých z prken zděné budovy
kanceláře a pustili se do oběda.
Aby ne, vždyť pracovali od 6 hodin a tak jim
i ten nejchudší oběd přišel vhod. V zimě oběd-
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vali ve zděné boudě, kterou nazývali ohřívárna. V létě, když přišly prázdniny, zastávaly
tento úkol starší děti. A s radostí, vždyť v kamenolomu se bylo na co dívat, někteří tatínci dole
lámali velké kusy kamene, ty pak nakládali na
malé vozíčky a výtahem vyváželi nahoru k drtiči. Již z dáli bylo slyšet mohutné rány, jak ocelové čelisti drtiče kámen drtily na štěrk, který
byl určen k výstavbě silnic, železničních tratí či
jiných staveb.
Poblíž drtiče byla malá strojovna, kde se vyráběla energie na pohon drtiče a dalších spotřebičů, a naproti kanceláře v kovárně kovář
nad rozpáleným ohništěm koval železná dláta
a špice pro kameníky. Ti v malých dřevěných
boudách chráněni před deštěm a sněhem otesávali z velkých kvádrů olšanské droby malé
dlažební kostky, hranečníky a sádníky.
Kluci nejvíce obdivovali pana střelmistra,
který pomocí zápalné šňůry a střelného pra-

chu odstřelil celou stěnu, aby mohli kameníci
dále zpracovávat kámen. Děti se ale nesměly
s bezpečnostních důvodů pohybovat po areálu kamenolomu a vše mohly pozorovat pouze
z povzdáli. Ale na konci prázdnin je vzal pan
mistr pod svou ochranu a dětem vše ukázal, za
odměnu, že tatínkům vzorně nosily oběd. A to
byl pro děti vždy velký zážitek.
Ne vždy však cesta s obědem dobře dopadla. Polévka byla „vyžbrundaná“ po tašce, buchty oválené v hlíně a v kastrůlku s omáčkou
byli mravenci. To když děti cestou něco zajímavého zaujalo a položily oběd v lesíku blízko mraveniště. A kolikrát bylo obědu polovic,
protože děti trochu ujedly či „okoštovaly“. Pak
se tatínci divili, co jim mnohokrát děti přinesly.
A maminka jim tak přikazovala, aby šly rovnou
cestou a nikde se nezastavovaly.
Taková je vzpomínka na prázdniny, jak je
prožívaly děti olšanských kameníků. 		
			Ing. E. Modlitbová
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