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Vážení a milí spoluobčané!

        Blíží se závěr roku a tak se s vámi chce-
me společně se zástupci spolků podělit 
o nové informace, pozvat vás na akce. 
Přeji vám krásné adventní dny, najdě-
te si čas na společná setkání s rodinou 
a přáteli, příjemně se nalaďte do 
vánoční pohody. Děkuji vám za účast 
na akcích během roku, což je největší 
odměnou pro pořádající.   
   Děkuji všem zastupitelům, zaměst-
nancům, mnohým z vás za úsilí a čas 
strávený nad činnostmi, které pomohly 
ke zkrášlení naší malebné vesničky. Vel-
ké poděkování patří zástupcům spolků 
a jiných zájmových organizací, členům 
kulturní komise obce i vám dalším, 
kteří jste pomáhali či zajišťovali různé 
akce v obci. Jejich příprava a organiza-
ce obnáší spoustu hodin práce na úkor 
vašeho volného času, moc si vážíme 
této pomoci a spolupráce. Určitě se 
i v příštím roce sejdeme při různých 
kulturních či sportovních akcích. 
     Přeji vám pohodové prožití vánoč-
ních svátků, zvláště dětem bohatou 
nadílku pod stromečkem. Během 
Vánoc vám již tradičně přineseme 
novoročenku. Rok 2023 prožijte ve 
zdraví a spokojenosti. 

AKTUALITY

Výsledky voleb 
do zastupitelstev obcí

    Voleb ve dnech 23. a 24. září se v Olša-
nech zúčastnilo 293 ze zapsaných 492 
voličů, tj. 59,55 %. Občané si ze 4 kandi-
dátních listin zvolili tyto své zástupce:

     Odpoledne po škole přišly i děti na „lízačku“. Zpívalo se a vyprávěly se strašidelné 
příběhy. Hotové švestky plnily ženy do velkých kameninových hrnců a měly zásobu na 
celou zimu. 
    Přezrálé švestky padaly ze stromů na zem. „Nic z toho, co nám příroda nadělila, 
nesmí přijít na zmar“, pravila Vaškova stařenka a pilně sbírala švestky do dřevě-
ných sudů na slivovici. Po několika týdnech, až švestky zkvasily, se její syn domlu-
vil s dalšími sousedy a vydali se kvas do blízké vesnice vypálit. Na vlečku traktoru 
naložili sudy, k tomu pytle dřeva, aby bylo čím topit pod kotlem. Každý chtěl být 
u své várky sám, to proto, aby ho někdo neošidil. Byl to výlet na celý den. Čeká-
ní na lahodný mok si pánové krátili kartami, klábosením a koštováním svých 
pálenek. K večeru se s plnými demižony vraceli domů. Hrdý Vašek si svůj 20lit-
rový demižon nesl domů. Po chodníku k domu to bylo pár metrů. Už už chytal po 
klice dveří, když najednou KŘACH. Zavadil o kamenný schod a slivovice vytek-
la na schody. Když uslyšela jeho manželka naříkání, vyběhla z domu a naříkala ješ-
tě víc. Manželé chtěli větší část slivovice prodat kamarádům do továrny, aby utržili 
nějaké peníze. „Proč já jsem nekoupil opletený demižon, když mi ho v krámě nabí-
zeli, kdybych nešetřil, nestalo by se to“ bědoval. Babička je doma utěšovala, že 
materiální škody se přece dají nahradit, daleko horší by bylo, kdyby se těžce zranil.
      Ještě několik let poté připomínaly ženy svým mužům, když jeli pálet „ne abys dopa-
dl jak Vašek, bud opatrný!“. 
      Na tento příběh si možná někteří z Vás vzpomenou, a tak jsme jména, stejně jako 
u všech našich příběhů, záměrné změnili. 
Přeji vám mnoho krásných chvil, pokojný čas adventní a Na zdraví 

Eva Modlitbová
     Informace na závěr 
     Děkujeme všem za poskytnutí vašich příspěvků a fotografií. 
      Své příspěvky do dalšího čísla můžete poslat na náš e-mail během února a března.
      Vyhrazujeme si právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. 

- 1 -  

Snad již dojde ke zklidnění a nebudou 
nám  komplikovat život negativní udá-
losti doma i v okolních státech. 

Dana Křížová, starostka obce          

    Švestky
    V tom roce se urodilo tolik švestek, že se větve lámaly pod jejich tíhou. Vařily se 
švestkové knedlíky, švestky se sušily v troubě kachlových kamen a vařila se švestková 
povidla. U nás v Olšanech se jim říkalo trnky.
     Soused Jan z Močárů vystavěl za vesnicí v polích v tzv. „Zukalových zmolách“ pro-
vizorní trnkárnu. Nad ohniště z kamenů umístil velký plechový pekáč. Kam se švestky 
vysypaly a velkou kopistí se míchaly tak dlouho, až zhoustly. Hospodyňky si přinesly 
své švestky a postupně je vařily. Mělo to tu výhodu, že se doma nedělal nepořádek. 
Horká směs vařících švestek totiž bublala tak divoce, až vystřikovala v kuchyni na plot-
nu i na stěnu. Při vaření trnek se užilo hodně veselí, jako vždy, když se sejde pár žen-

ČTENÍ KE KAFI



     Dotace, příprava a realizace investičních akcí
    Stále probíhá příprava dokumentace pro vznik nového areálu na horním hřišti. 
Žádost o dotaci na úpravu tohoto prostoru pro konání kulturních a sportovních 
akcí se má podávat až na začátku příštího roku. 
    Pokračujeme v úpravách požární zbrojnice, kde proběhlo zateplení budovy, stře-
chy a byl vyměněn plynový kotel. Celkové náklady akce jsou ve výši 738 100 Kč, což 
z větší části pokryje dotace Jihomoravského kraje ve výši 457 000 Kč.  
  Letos došlo ke zlepšení vybavení obecního úřadu. V budově byl upraven elek-
trický rozvaděč, byla instalována klimatizace na úřadě, venku přibyla kamera. Byla 
pořízena lednička, výpočetní technika a další inventář. Celkové náklady akce byly 
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Jméno Strana Počet hlasů

Ing. Arnošt Ohli Pro Olšany 125

Jan Ivanšík „2018-SNK v Olšanech“ 115

Dana Křížová Pro Olšany 96

Mgr. Milada Veronese Olšany nejen pro naše děti 94

Ing. Aleš Skřepek „2018-SNK v Olšanech“ 93

Jakub Tomášek Pro Olšany 92

Ing. Eva Modlitbová KDU-ČSL 90

Vít Kunc KDU-ČSL 89

Ing. Michaela Straková Olšany nejen pro naše děti 86

Na ustavujícím zasedání  dne 19.  10.  2022 byla  starostkou obce zvolena p.  Dana
Křížová, místostarosty Ing. Arnošt Ohli a Jan Ivanšík. Na zasedání zastupitelstva dne
9. 11. byl p. J. Ivanšík zvolen statutárním místostarostou. 
Děkujeme volební komisi za řádné zajištění těchto voleb. 

Výbory a komise obce
Finanční výbor: předsedkyně – p. Ing. Eva Modlitbová, členové: p. Ing. Aleš Skřepek,
Ing. Michaela Straková
Kontrolní výbor: předseda – p. Vít Kunc, členové: p. Jakub Tomášek, Mgr. Milada
Veronese
Stavební komise:  předseda –  p. Ing. Aleš Skřepek,  členové: p. Ing. Zbyněk Hrtáň,
Ing. Tomáš Nentvich
Kulturní  komise:  předsedkyně  –  p.  Ing.  Michaela  Straková,  členky:  p.  Ing.  Eva
Modlitbová, Kristýna Modlitbová, Mgr. Zdeňka Jičínská 
Sociální  komise:  předsedkyně  –  p.  Mgr.  Milada  Veronese,  členky:  p.  Lada
Puškáčová, Jana Pilátová 
Komise pro životní prostředí a bezpečnost: předseda – p. Jakub Tomášek, členky:
p. Mgr. Zdeňka Jičínská, Ing. Eva Modlitbová 

FOTOVZPOMÍNKY
    Tentokrát jsme z historických fotografií, které se nám zachovaly, vytáhli pohledy na 
doškové chaloupky v Olšanech. 

   Oblíbený je historický pohled na kap-
ličku, původní autobusovou zastávku a 
sklep u ní. Nahoře je došková chaloupka 
č. 27 (dům dnes již také nestojí).

        Fotografie je z 30. let 20. století. Doš-
ky  je na ní kryt dům č. 63.       Na fotografii ze začátku 20. století 

jsou došky kryty domy č. 30, 31, 44 a 32.

      Dvě doškové chaloupky vidíte na foto-
grafii z roku 1958. Obě už dnes nestojí. 
Nacházely se mezi Kopcem a ulicí K Bazé-
nu. 

  Poslední fotografie dokumentuje 
dům č. 60. 

KDU-ČSL
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ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…

    Územní plán obce
   Vzhledem k mnoha návrhům zadání nového územního plánu obce probíhá ještě 
jejich zapracování a v závěru listopadu budou podklady předány pořizovateli, aby je 
projednal s dotčenými orgány, Krajským úřadem. Občanům bude zadání představeno 
na veřejném projednání až v jarních měsících. 

    Zimní údržba silnic
   Žádáme řidiče, aby v době výskytu sněhových srážek či náledí neparkovali svými 
vozidly na místních komunikacích. Brání tím v provádění zimní údržby silnic p. Vysou-
dilem. Děkujeme. O schůdnost chodníků se budou starat naši zaměstnanci p. Eva Kun-
cová a p. Tomáš Kubín. 

    Poplatky v roce 2023
     V listopadu byl vyhláškou obce stanoven místní poplatek za obecní systém odpado-
vého hospodářství pro fyzické osoby přihlášené v obci nebo pro vlastníky nemovitostí 
na výši 830 Kč. Sazbu jsme museli zvednout kvůli avizovanému navýšení cen svozo-
vou společností o 20 %. Letos se zvedly náklady na likvidaci odpadu o nové nádoby, 
kontejner na bio odpad. Osoby s trvalým pobytem v obci si mohou platbu rozdělit na 
dvě splátky v termínu do 31. března a 30. června. Při platbách vám bude opět pře-
dán stolní čtrnáctidenní kalendář naší obce. 
    Do konce března je splatný poplatek ze psů ve výši 150 Kč na jednoho psa. 
   Zastupitelstvo obce určilo cenu stočného pro příští rok ve výši 54,85 Kč/m3 bez 
DPH. 

ve výši 212 217 Kč, což je částečně pokryto dotací Jihomoravského kraje ve výši 
78 000 Kč. 
   Čekáme na dodání dopravního automobilu pro naší zásahovou jednotku hasičů 
v hodnotě 1 391 151,52 Kč, jehož nákup z části pokryjí dotace ve výši 750 000 Kč. 
   Kromě dotace na refundaci mzdových nákladů pracovnice v rámci veřejně pro-
spěšných prací ještě v závěru roku obdržíme dotaci od Jihomoravského kraje na 
zpracování Generelu – koncepce zmírnění dopadů změny klimatu řešící zadržování 
vody v krajině ve výši 25 200 Kč.  

    3. září pořádal TENIS BIKE Olšany za podpory Obce Olšany na víceúčelovém hřišti 
druhý letošní tenisový turnaj ve čtyřhře pod názvem OLŠANY TENIS OPEN II. 2022. 
Turnaj probíhal oproti turnaji z jara letošního roku již v tradičním formátu za účasti 
hráčů z Olšan a okolí. Na stupních vítězů se umístili: 1. místo: Michal Sommer a Richard 
Horký, 2. místo: Michal Mičík a Petr Džiuban, 3 místo: Michal Vinklárik a Michal Růžička. 
Děkujeme všem zúčastněným za příjemně strávený sportovní den.

za TENIS BIKE OLŠANY z.s. Antonín Trávník
foto na další straně

- v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu dvou 
a více funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze 
za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna
- bere na vědomí, že p. D. Křížová, Ing. A. Ohli, J. Ivanšík a Ing. E. Modlitbová jsou 
oprávněni k podpisu dokladů týkajících se vedení běžného účtu u ČS Vyškov a.s. Sta-
rostka podepisuje doklady týkající se vedení účtu v ČNB
- odvolává Ing. Ivo Hermana, bytem Olšany č. p. 220 z funkce jednatele Společnosti KD 
Olšany, s účinností od 20. 10. 2022
- Olšany jmenuje pana Ing. Arnošta Ohliho, bytem Olšany č. p. 10 jednatelem Společ-
nosti KD Olšany s účinností od 21. 10. 2022
- schvaluje přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jiho-
moravského kraje ve výši 25 200 Kč na akci Generel na opatření pro zmírnění dopadů 
změny klimatu Olšany v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), ve znění pozdějších předpisů, a pověřuje starostku podpisem smlouvy
- schvaluje obsah Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PR-014330064219/001-ADS 
na pozemku p.č. 201, 735/5 v k.ú. Olšany a pověřuje starostku jejím podpisem
- bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6 
- schvaluje starostku obce Olšany jako určeného člena zastupitelstva pro projednává-
ní všech podkladů spojených s pořízením nového územního plánu obce
- schvaluje obsah Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zhotovení územního plánu pro obec 
Olšany uzavíraného s Ing. Arch. B. Jenčkovou a pověřuje starostku jejím podpisem.

9. 11. 2022 Zastupitelstvo obce Olšany
- volí statutárního místostarostu p. Jana Ivanšíka
- schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2023 SH-ČMS, Sboru dobrovol-
ných hasičů Olšany ve výši 96 000 Kč. Zastupitelé schvalují uzavření smlouvy a pově-
řují starostku jejím podpisem
- schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2023 SK Olšany ve výši 182 000 
Kč, pokud bude žádost do 15. 1. 2023 doplněna o povinné přílohy. Zastupitelé schva-
lují následné uzavření smlouvy a pověřují starostku jejím podpisem
- schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2023 TENIS BIKE OLŠA-
NY z.s. ve výši 30 000 Kč. Zastupitelé schvalují uzavření smlouvy a pověřují starostku 
jejím podpisem
- schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2023 ČSV z.s., základní 
organizaci Olšany ve výši 25 000 Kč. Zastupitelé schvalují uzavření smlouvy a pověřují 
starostku jejím podpisem
- schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2023 Sdružení nejen 
olšanských bab ve výši 120 000 Kč. Zastupitelé schvalují uzavření smlouvy a pověřují 
starostku jejím podpisem
- Olšany schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2023 TJ Hab-
rovany, spolek ve výši 25 000 Kč. Zastupitelé schvalují uzavření smlouvy a pověřují 
starostku jejím podpisem
- schvaluje Cenové oznámení výše stočného na rok 2023 a pověřuje starostku jeho 
zveřejněním
- schvaluje Plán financování obnovy kanalizace
- schvaluje vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
a pověřuje starostku jejím zveřejněním ve Sbírce právních předpisů
- schvaluje členy povodňové komise obce, a to p. Křížovou, Ing. Ohliho, p. Ivanšíka, 
Zagoru, Ing. Skřepka, p. Kunce a Tomáška
- schvaluje cenovou nabídku p. Vavrouška na zpracování pasportizace kanalizace v 
celé obci.
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      3. září pořádala Lesní škola Slavnost Olše. U příležitosti zahájení projektu lesní 
školy Olše jsme strávili odpoledne na hřišti za rybníkem ve slavnostní náladě. Ochut-
nali jsme mnohé domácí dobroty i zážitkovou kávu, děti si užily tvoření, nechybělo 
společné muzicírování a ukázky praxí pro meditaci a relaxaci. Slavnost zakončila skupi-
na Tranzan svým koncertem inspirativních písní. Těšíme se na vás při další příležitosti.

Natálie Presová 

      10. září uspořádal SK Olšany Volejbalový turnaj na víceúčelovém hřišti. 

    16. září pořádaly stárky Kácení máje na návsi. Stárky akci zahájily svým nástu-
pem následovaným dražbou máje. K dobré náladě přispěla skupina Akcent. Vrcholem 
večera bylo půlnoční překvapení. Ani 9 °C nás nezastavilo a jsme rády, že jste si to užili 
s námi.                              stárky

     15. října shlédly děti i rodiče divadelní představení s názvem „Vojta a strašidla“ 
v podání členů divadla Elf z Prahy v sále KD.                        

     23. října proběhlo vítání občánků v sále Kulturního domu. Mezi občánky obce
jsme přivítali 8 dětí. 
      foto na další straně

    Rádi vás uvítáme u nás na chatě č. 550. Více informací na www.naseolse.cz, facebooku 
KomunitaOlse nebo osobně.                               

Natálie Presová 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
       Uvádíme usnesení schválená na zasedáních zastupitelstva od minulého čísla občas-
níku (bez osobních údajů). S celým obsahem zápisů se můžete seznámit na OÚ.

14. 9. 2022 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje dar Klubu českých turistů-JMO ve výši 9 tis. Kč na značení nové turistické 
trasy na našem katastru 
- schvaluje rozpočtové opatření č. 5
- bere na vědomí zprávy finančního a kontrolního výboru obce
- pověřuje starostku a místostarostu účastí na valné hromadě svazku Rakovec dne 
26. 9. 2022. 

19. 10. 2022 Zastupitelstvo obce Olšany
- schválilo zvolení dvou místostarostů
- v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty 
obce bude člen zastupitelstva uvolněn
- schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarostů
- volí starostou obce Olšany p. Danu Křížovou
- volí místostarostou obce Olšany p. Ing. Arnošta Ohliho
- volí místostarostou obce Olšany p. Jana Ivanšíka
- zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor, oba výbory budou tříčlenné
- volí předsedou finančního výboru p. Ing. Evu Modlitbovou
- volí předsedou kontrolního výboru p. Víta Kunce
- volí členy finančního výboru p. Ing. Aleše Skřepka a Ing. Michaelu Strakovou 
- volí členy kontrolního výboru p. Jakuba Tomáška a paní Mgr. Miladu Veronese 
- stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitel-
stva obce ve výši Kč 7 301 za měsíc, a to od 1. 11. 2022
- stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výborů nebo komisí jako neuvolněného 
člena zastupitelstva ve výši Kč 1 622 za měsíc a u členů výborů a komisí ve výši Kč 
1 352 za měsíc, a to od 1. 11. 2022
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15. 10. Okresní kolo ZPV v Olšanech. Letos jsme se rozhodli pořádat okresní kolo 
v branném závodě u nás v obci. Přes měsíc příprav a chystání s mladými hasiči a členy 
SDH se nám podařilo zorganizovat tuhle velkou hasičskou akci, na které se zúčastni-
lo 480 dětí a cca 100 dospělých, 63 hlídek a 19 jednotlivců. Našim starším žákům se 
povedlo umístit na 20. místě. V kategorii Dorostu naši zazářili, hlídky dorostenek se 
umístily na krásném prvním a druhém místě a v kategorii jednotlivců se Daniel Jahoda 
umístil na prvním místě a Josef Jahoda na čtvrtém místě. Dále v rámci závodního dění 
probíhala netradiční soutěž v požárním útoku naopak, kde se umístili starší žáci na 
čtvrtém místě a družstva dorostenek na prvním a druhém místě, družstvo dorostenců 
se umístilo na prvním místě. Děkuji všem za podporu a pomoc s touto soutěží a pře-
devším chci poděkovat dětem, které pomohly nachystat a uklidit trať a zorganizovat 
soutěž. Jsem na ně právem pyšný, za jejich odvedenou práci a za krásné umístění.
Přeji všem zdraví a rodinnou pohodu

Jakub Tomášek, vedoucí kolektivu mladých hasičů a žen
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    24. října pořádala ZO ČSV v sále Kulturního domu Besedu o včelích produktech.

    29. října se konalo přeložené divadelní představení muzikálu „Na pospas“ v podání 
členů D.A.V.A Rousínov. Přítomní se skvěle pobavili a už se těšíme na jarní vystoupení.

   5. listopadu pořádal spolek Haltýř akci Olšanský kapr – výlov tůně spojený s pro-
dejem ryb pod hrází rybníka. 
    Podzim je obdobím, kdy se dny pomalu krátí, přichází chladný vzduch a příroda hraje 
různými barvami. K tomuto období neodmyslitelně patří také výlovy rybníků.
    Nám se přes veškerou snahu chov ryb v našich olšanských podmínkách příliš nedaří, 
takže jsme  upustili od klasického výlovu a rybníček jsme nelovili. Nechtěli jsme ale 
nikoho ošidit o možnost koupit si čerstvou rybu přímo z výlovu. Vyřešili jsme to tak, že 
jsme ryby nechali přivézt z výlovu, který se konal na Vysočině. Od stejného dodavatele, 
se kterým spolupracujeme již několik let. Jsme si jisti, že nám vždy dodá krásné, zdravé 
a baculaté kapříky. Kapři byli opravdu krásní. Váha se pohybovala od 3,5 do 5,5 kg a pře-
vážně to byli lysci. Zákazník si mohl odnést rybu živou, nebo si ji nechat zdarma usmrtit, 
vykuchat, nebo různě rozporcovat.
Pro návštěvníky jsme měli připravené občerstvení, z grilu voněly klobásy a makrely. 
V kotlíku se hřála černá zabijačková polévka, pro kterou si někteří přišli i s konvičkou, 
čímž nám udělali velikou radost. Na zahřátí pro dospělé byl připraven svařák a pro děti 

    Lesní škola Olše
   Od tohoto školního roku začala v Olšanech fungovat Lesní škola Olše. Základem pro-
jektu je učení s prožitkem a v souvislostech, s respektem k vlastnímu tempu každé-
ho žáka a s důrazem na měkké dovednosti (komunikace, spolupráce, tvořivost…). 
Našim cílem je poskytovat podnětné prostředí a nabídky pro výběr té pravé aktivity 
v pravý čas, kdy je na to vnitřně i mentálně připraven. Dáváme dětem prostor rozvíjet 
se ve svých přirozených talentech a schopnostech na základě svého zájmu. Po ukončení 
základního vzdělávání pak může mít směr a vizi, kam se chce v životě ubírat a smysluplně 
pokračovat v dalším vzdělávání nebo začít realizovat své vlastní podnikání. Důležitost 
přikládáme také posilování vztahu k přírodě a sounáležitosti mezi lidmi.
    V Olši se děti učí i participaci na rozhodování o chodu i programu skupiny – společně 
vaříme, uklízíme, připravujeme dřevo, zařizujeme prostor. 
   Olše je školou komunitní – děti jsou zapsány v kmenové akreditované škole a jsou tam 
dvakrát za rok přezkušovány. 
    Přijďte za námi do Olše pobýt s dětmi, povyprávět, ukázat své koníčky či jiné doved-
nosti.
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     5. listopadu pořádal T.K. Wild Horse Olšany Strašidelný les na hřišti nad rybní-
kem. 
      V 16 hodin se opět otevřely brány do strašidelného lesa. Děti z Olšan i širokého 
okolí se přišly bát, zkusit si svoji odvahu a kuráž. Cesta byla značena pouze svíčkami 
a místy jim pomáhal i měsíc, který tu noc svítil jako obrovská lucerna. Během této stra-
šidelné cesty se dětem ukazovali různí upíři, noční ptáci, čerti, bezhlavý rytíř, kostlivci, 
smrťák a různá jiná strašidla. Dokonce tu byl i vzteklý pes! Svoji odvahu zkusilo 150 
dětí, ale ne všechny došly až na konec. Za jejich kuráž byly všechny odměněny drob-
ným dárečkem od upírky, špekáčkem a teplým čajem. Pro ty, které neodradila vlezlá 
zima, bylo připravené překvapení v podobě Ohňové show. Zmrzlíci se mohli ohřát
u ohně nebo si trošku zatančit při hudbě. A co příští rok? Zkusíte to také?
                                                                         za T. K. Wild Horse Katka Volfová                                                                                             
       foto na další straně
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čaj.
    Pro děti jsme měli připravenou také výstavku živých tvorů žijících v našem rybní-
ku nebo v jeho blízkém okolí. Měly možnost vidět, ty odvážnější si dokonce i sáhly na 
raka, skokana nebo různé malé rybky.
     Věřím, že byli všichni spokojeni a příští rok se zde zase potkáme, až si půjdete pro 
čerstvou rybu na váš stůl.

za spolek Haltýř Karel Gregor

opravdu letěli! Jako obvykle nám ale vítr nefoukal, takže jsme se všichni hodně nabě-
hali. To nám ale radost nezkazilo. Někdo si zatančil, někdo zazpíval, všichni se dobře 
pohostili a popovídali si. Děkujeme všem rodičům za krásnou spolupráci a těšíme se 
na další ročník.                                                                                                                                           

                                                                                        Za kolektiv MŠ Katka Volfová

     Sbor dobrovolných hasičů Olšany 
    Zdravíme veškeré nadšence hasičů obce Olšany. Nabízíme přehled, co se v posled-
ních měsících událo a co se bude dít. 
      
      Kolektiv mladých hasičů se rozhodl sbírat papír. Do sběru patří noviny, letáky, časo-
pisy a jiné. Sběr probíhá celoročně, a to každý čtvrtek na hasičské zbrojnici od 16 do 
17 hod. Také je možnost si pro papír přijet k Vám domů po domluvě na tel. 601 588 
440. Více info na plakátcích po obci.

28. 9. Krajské kolo TFA. Na tomto krajském kole jsme se s dorosty zúčastnili jako roz-
hodčí. Tímto chci poděkovat všem, co se zúčastnili.

30. 9. – 2. 10. Školení vedoucích a rozhodčích. Školení rozhodčích se zúčastnili dva 
naši členové, kteří zdárně obnovili zkoušky a mohou nadále dělat rozhodčího.
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CHYSTÁ SE ...

     14. listopadu pořádala Obec Olšany v Kulturním domě Setkání seniorů. Těm se 
nejprve představili žáci Mateřské školy s pěkným pásmem, následovala beseda s pra-
covnicí Charity. Na závěr si mohli účastníci zazpívat s členy Olšanského pěveckého sbo-
ru Florián.    
    17. listopadu se uskutečnil Lampionový průvod. Děti i jejich rodiče a další se 
setkali u obchodu. Odtud se světýlkový lampionový průvod vydal přes vesnici na hřiš-
tě u rybníka. Tam na všechny čekalo něco teplého pro zahřátí a pro děti i malé pře-
kvapení.

     27. listopadu proběhne Zahájení adventu, viz níže. 

    2. prosince bude na obecním úřadě Posezení u vánočního cukroví. Snad i letos 
ochotné cukrářky donesou své upečené dobroty, abychom je mohli společně ochutnat 
na Setkání s Mikulášem. 

   2. prosince pořádá spolek TENIS BIKE OLŠANY z.s. ve spolupráci s Hasiči Olšany  Miku-
lášskou rockovou nadílku, která se uskuteční od 20 hodin v Kulturním domě. Na akci 
vystoupí prostějovská skupina DAMAGE-INC. – METALLICA REVIVAL. Vstupné v rámci 
předprodeje 170 Kč, na místě 200 Kč.

    5. prosince pořádá Obec Olšany od 16 hodin na návsi Setkání s Mikulášem. Přijď-
te shlédnout vystoupení dětí Mateřské školy, přivítat Mikuláše s jeho družinou a roz-
svítit vánoční strom. a rozsvítit vánoční strom. 

   Farnost plánuje řadu koncertů v našich kostelích, přijďte se podívat, všichni jste 
zváni.
    Vše ostatní je uvedeno na webu farnosti www.farnostrousinov.cz.
Přeji Vám požehnané dny a radost z příchodu Spasitele nalezeného v jesličkách. Vypro-
šuji pro Vás zdraví a Boží požehnání a těším se na setkání s Vámi, váš P. Ondřej.

    Tříkrálová sbírka 2023 v Olšanech
Na tři krále, kteří zazpívají u našich dveří, se můžeme těšit v první polovině led-
na 2023. Pokud by Vaše děti měly chuť koledovat, ozvěte se mi prosím na mail 
milada.veronese@volny.cz do 25. 11. 2022. Děkuji. Milada Veronese

   Mateřská škola
   KRUŠNOHOLKA V MATEŘSKÉ ŠKOLE    
   Dne 5. 10. nás navštívila v mateřské škole paní Štěpánka, která si říká Krušnohol-
ka. Její zálibou je totiž stopování vlků v Krušných horách. Právě o tom, jak takové 
stopování probíhá, nám přišla vyprávět. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých věcí 
o životě a výskytu vlků, o jejich chování, třeba i to, že vlčí hovínko může měřit až 80 cm! 
A co děti ocenily nejvíce, byl samotný vlk jménem Nukilík. Tato Krušnoholka nám totiž 
přivedla svého vlka ukázat a dovolila nám se s ním i pomazlit. Děkujeme za krásné 
vyprávění a silný zážitek.
   BESEDA O VČELKÁCH
   Jsme moc rádi, že nám již žádný virus nebrání v návštěvách v mateřské škole. Bylo by 
velice smutné nemít v MŠ našeho již známého včelaře Pepíka. Každý rok se děti těší 
na jeho povídání o včelkách, o jejich životě, velice důležité práci, o způsobu domlou-
vání… Již dříve nám vyrobil a věnoval na školní zahradu čmelín. S dětmi jsme pozo-
rovali, jak se zabydlují postupně královny (zabydlela se až třetí), jak čmeláčci boju-
jí s dotěrnými vosami a jak vylézají úplně malincí čmeláčči. Nyní, když už je čmelín 
prázdný, nám Pepík ukázal, jak to vypadá uvnitř, jak tam ti čmeláčči bydleli. Ukázal 
nám i včelí úl, vysvětlil, jak si včelky vystavují plástve a plní je pylem a nektarem 
a jak se vyrábí med. Potom si děti s jeho drobnou pomocí vyrobily rámeček a do něj 
si nakreslily vlastní včelky, kytičky a co je napadlo. Všechny děti dostaly malou lah-
vičku medu a paní učitelky i léčivou mastičku s propolisem. Děkujeme moc za pří-
jemné dopoledne plné ukázek, povídání a zajímavých činností a také za dárečky.
   VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
   Již dlouhou dobu se děti z naší mateřské školy podílí na programu při Vítání občán-
ků. Vždy mají připravený krátký program plný básniček a písniček o miminkách
 a o štěstí rodičů. Je to velice slavnostní chvíle, děti se krásně ustrojí a předvedou svůj 
program. Každé z vítaných děti pohoupají v kolébce, která symbolizuje kolébku jejich 
dětství v Olšanech. Letošní rok jsme přivítali 8 nových občánků. 
    DRAKIÁDA
   Dne 1. 11. 2022 jsme již tradičně pořádali Drakiádu aneb Podzimní piknik s rodiči. 
Scházíme se na louce na Statku v Olšanech, kde nám rodiče připraví spoustu dobrůtek 
na piknik. Děti s rodiči už předem vědí, že si mají vyrobit doma draka, kterého nám při 
promenádě představí. Zahrajeme si pár dračích her, zavoláme na vítr a jdeme pouštět 
draky. Letos se sešlo opravdu moc krásných draků. Potvrzuje se, že opakování je matka 
moudrosti. Spousta doma vyrobených draků byla totiž i konstrukčně správně a draci 
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INFORMUJEME ...
   Volby prezidenta ČR
   Ve dnech 13. a 14. ledna proběhne volba prezidenta a zřejmě ve dnech 27. a 28. 
ledna bude druhé kolo voleb. Vzhledem k akcím v sále bude volební místnost opět na 
obecním úřadě. 

     Vzkaz z farnosti...
     Pokud budete cokoli potřebovat ohledně kostela v Habrovanech, obracejte se nyní 
prosím na paní Evu Modlitbovu. V případě vyřízení pohřbu, křtin, svatby a návštěv 
nemocných kontaktujte vždy faráře, abyste domluvili vše potřebné. 
   Pokud vyřizujete církevní pohřeb, je vždy třeba nejdříve kontaktovat farní úřad 
v Rousínově, kde Vám podrobně vysvětlíme, jak postupovat. Po domluvě na farním 
úřadě teprve domlouvejte termín pohřbu s pohřební službou. Mnohokrát dochází 
k chybám, kdy je domluven termín a farní úřad o tom není informován, pak může 
docházet k častým nedorozuměním. 
    Kontakt. P. Andrzej Wasowicz, tel 604 487 737, rousinov@dieceze.cz

ření. Sejdeme se 1. ledna 2023 v jedenáct hodin na návsi v Olšanech a vydáme 
se vstříc neobyčejnému zážitku. Přijďte nový rok zahájit odhodlaným činem, přijďte 
popřát sousedům všechno nejlepší do Nového roku. Těší se na Vás Boris Krais, Pavel 
Indruch, Martin Flora, Rostislav Baťa, Oto Hofman a David Rotter.

    1. ledna 2023 připravujeme společně s ostatními obcemi svazku Rakovec Novoroč-
ní setkání na Kalečníku. Sraz účastníků je ve 13 hodin u rybníka v Olšanech. Odtud 
vyrazíme kolem Koretinky a srubu na místo setkání, kde bude připraveno občerstvení. 
Na Kalečníku se sejdeme se svými sousedy, známými z okolních obcí a vzájemně si 
popřejeme jen to dobré v novém roce.  

    7. ledna 2023 pořádáme společně s místními spolky Obecní ples v sále KD, k posle-
chu i tanci hraje skupina Panorama Band.     

    28. ledna 2023 vás zveme na Košt slivovice a jiných pálenek. V sále kulturního 
domu proběhne hodnocení přihlášených vzorků pálenek a k příjemné náladě přispěje 
i bohaté občerstvení. Bližší informace sdělíme.  

vánoční strom. 

   Vážení a milí, čas adventní, čas příprav na oslavu nejslavnějších narozenin v ději-
nách naší civilizace, by měl být časem ztišení a otevírání srdcí. Zpěv je k tomu dobrým 
pomocníkem, proto dovolte, abych Vás jménem Olšanského pěveckého sboru Florián 
pozval k adventním setkáním:

    27. listopadu, o první Adventní neděli, Zahájíme Advent. V 17 hodin se sejdeme 
u věžičky a vydáme se na Promenádu Bolka Polívky, kde si v tichu a za svitu svíček 
zazpíváme a začneme se těšit na nadcházející Vánoce. Zazpíváme si roráty a zopakuje-
me koledy, abychom byli na blížící se Štědrý den dobře připraveni. Přineste si lucerny 
či jiná světla, která nám pomohou navodit tu správnou předvánoční atmosféru.

    10. prosince se se sborem vydáme na Předvánoční obchůzku. Byli bychom rádi, 
kdybyste se k nám přidali a zazpívali koledy a roráty pod okny našich sousedů a roze-
zněli olšanské uličky duchem blížících se Vánoc. Sejdeme se v pět hodin odpoledne 
před Koudelkovým. Lucerny a zvonečky vítány.

   23. prosince se s námi vydejte do habrovanského kostela na Pouť pro betlém-
ské světlo. Odcházíme ve tři hodiny od věžičky. Ve čtyři hodiny sbor v kostele zazpí-
vá svůj adventní a vánoční repertoár a zase se vydá zpět do Olšan. Vy, kdož půjdete 
s námi, si nezapomeňte vzít lucerničku na betlémské světlo, které si z kostela můžete 
odnést do svých domovů.    
    25. prosince v sedm hodin večer přijměte pozvání na Hodobóžové zpívání s Flo-
riánem. Zazpíváme koledy a jiné písně radostné a oslavíme nejdůležitější narozeniny 
na světě.
    Olšanský pěvecký sbor Florián se těší na setkání s Vámi. Pokusme se společně zasta-
vit předvánoční shon a vytvořit atmosféru tichou, radostnou a přátelskou. Občerstve-
ní duše zajištěno!       

David Rotter, sbormistr

   27. prosince pořádá SK Olšany Pingpongový turnaj pro děti a dospělé v sále KD.

   1. ledna 2023 přijměte pozvání na 10. výroční Novoroční rituální koupel. Za 
zpěvu kurážných písní se vydáme z návsi k rybníku, kde symbolicky otevřeme vodu 
a požádáme ji, aby nám do nadcházejícího roku dala sílu. Aby dala sílu nejen těm 
odvážlivcům, kteří do rozbouřených vod ponoří tělo celé, nýbrž i těm, kteří se svlaží 
jen částečně nebo dokonce toliko symbolicky – připraveným kouskem dřívka. Pro pří-
tomné bude ve varných kádích připraven čaj, grog i svařené víno. Otužilcům doporu-
čujeme vzít s sebou také osušku a placatici ostřejší lihoviny pro první chvíle po vyno-

     Rádi bychom Vás pozvali dne 23. 12. 2022 od 17:00 do 17:45 do kapličky v Olšanech, 
kde si můžete vyzvednout betlémské světlo.
    V předvečer Štědrého dne od 16 do 18 hod se můžete přijít podívat do vánočně 
vyzdobeného kostela v Habrovanech a taktéž si přinést betlémské světlo. 
    Dne 24. 12. v 15:30 hod bude Půlnoční mše svatá pro děti v kostele sv. Filipa a Jaku-
ba v Královopolských Vážanech. Mše je speciálně určená pro děti s rodiči. 
   Půlnoční mše svatá bude 24. 12. v 21 hod v Rousínovci u sv. Václava, jste srdečně 
zváni. 
     Na Boží hod (25. 12.) v 9:30 Vás zveme na bohoslužbu do farního kostela Kr. Vážanech, 
26. 12. v 9:00 bude bohoslužba v Habrovanech.



- 8 -  - 9 -  

INFORMUJEME ...
   Volby prezidenta ČR
   Ve dnech 13. a 14. ledna proběhne volba prezidenta a zřejmě ve dnech 27. a 28. 
ledna bude druhé kolo voleb. Vzhledem k akcím v sále bude volební místnost opět na 
obecním úřadě. 

     Vzkaz z farnosti...
     Pokud budete cokoli potřebovat ohledně kostela v Habrovanech, obracejte se nyní 
prosím na paní Evu Modlitbovu. V případě vyřízení pohřbu, křtin, svatby a návštěv 
nemocných kontaktujte vždy faráře, abyste domluvili vše potřebné. 
   Pokud vyřizujete církevní pohřeb, je vždy třeba nejdříve kontaktovat farní úřad 
v Rousínově, kde Vám podrobně vysvětlíme, jak postupovat. Po domluvě na farním 
úřadě teprve domlouvejte termín pohřbu s pohřební službou. Mnohokrát dochází 
k chybám, kdy je domluven termín a farní úřad o tom není informován, pak může 
docházet k častým nedorozuměním. 
    Kontakt. P. Andrzej Wasowicz, tel 604 487 737, rousinov@dieceze.cz

ření. Sejdeme se 1. ledna 2023 v jedenáct hodin na návsi v Olšanech a vydáme 
se vstříc neobyčejnému zážitku. Přijďte nový rok zahájit odhodlaným činem, přijďte 
popřát sousedům všechno nejlepší do Nového roku. Těší se na Vás Boris Krais, Pavel 
Indruch, Martin Flora, Rostislav Baťa, Oto Hofman a David Rotter.

    1. ledna 2023 připravujeme společně s ostatními obcemi svazku Rakovec Novoroč-
ní setkání na Kalečníku. Sraz účastníků je ve 13 hodin u rybníka v Olšanech. Odtud 
vyrazíme kolem Koretinky a srubu na místo setkání, kde bude připraveno občerstvení. 
Na Kalečníku se sejdeme se svými sousedy, známými z okolních obcí a vzájemně si 
popřejeme jen to dobré v novém roce.  

    7. ledna 2023 pořádáme společně s místními spolky Obecní ples v sále KD, k posle-
chu i tanci hraje skupina Panorama Band.     

    28. ledna 2023 vás zveme na Košt slivovice a jiných pálenek. V sále kulturního 
domu proběhne hodnocení přihlášených vzorků pálenek a k příjemné náladě přispěje 
i bohaté občerstvení. Bližší informace sdělíme.  

vánoční strom. 

   Vážení a milí, čas adventní, čas příprav na oslavu nejslavnějších narozenin v ději-
nách naší civilizace, by měl být časem ztišení a otevírání srdcí. Zpěv je k tomu dobrým 
pomocníkem, proto dovolte, abych Vás jménem Olšanského pěveckého sboru Florián 
pozval k adventním setkáním:

    27. listopadu, o první Adventní neděli, Zahájíme Advent. V 17 hodin se sejdeme 
u věžičky a vydáme se na Promenádu Bolka Polívky, kde si v tichu a za svitu svíček 
zazpíváme a začneme se těšit na nadcházející Vánoce. Zazpíváme si roráty a zopakuje-
me koledy, abychom byli na blížící se Štědrý den dobře připraveni. Přineste si lucerny 
či jiná světla, která nám pomohou navodit tu správnou předvánoční atmosféru.

    10. prosince se se sborem vydáme na Předvánoční obchůzku. Byli bychom rádi, 
kdybyste se k nám přidali a zazpívali koledy a roráty pod okny našich sousedů a roze-
zněli olšanské uličky duchem blížících se Vánoc. Sejdeme se v pět hodin odpoledne 
před Koudelkovým. Lucerny a zvonečky vítány.

   23. prosince se s námi vydejte do habrovanského kostela na Pouť pro betlém-
ské světlo. Odcházíme ve tři hodiny od věžičky. Ve čtyři hodiny sbor v kostele zazpí-
vá svůj adventní a vánoční repertoár a zase se vydá zpět do Olšan. Vy, kdož půjdete 
s námi, si nezapomeňte vzít lucerničku na betlémské světlo, které si z kostela můžete 
odnést do svých domovů.    
    25. prosince v sedm hodin večer přijměte pozvání na Hodobóžové zpívání s Flo-
riánem. Zazpíváme koledy a jiné písně radostné a oslavíme nejdůležitější narozeniny 
na světě.
    Olšanský pěvecký sbor Florián se těší na setkání s Vámi. Pokusme se společně zasta-
vit předvánoční shon a vytvořit atmosféru tichou, radostnou a přátelskou. Občerstve-
ní duše zajištěno!       

David Rotter, sbormistr

   27. prosince pořádá SK Olšany Pingpongový turnaj pro děti a dospělé v sále KD.

   1. ledna 2023 přijměte pozvání na 10. výroční Novoroční rituální koupel. Za 
zpěvu kurážných písní se vydáme z návsi k rybníku, kde symbolicky otevřeme vodu 
a požádáme ji, aby nám do nadcházejícího roku dala sílu. Aby dala sílu nejen těm 
odvážlivcům, kteří do rozbouřených vod ponoří tělo celé, nýbrž i těm, kteří se svlaží 
jen částečně nebo dokonce toliko symbolicky – připraveným kouskem dřívka. Pro pří-
tomné bude ve varných kádích připraven čaj, grog i svařené víno. Otužilcům doporu-
čujeme vzít s sebou také osušku a placatici ostřejší lihoviny pro první chvíle po vyno-

     Rádi bychom Vás pozvali dne 23. 12. 2022 od 17:00 do 17:45 do kapličky v Olšanech, 
kde si můžete vyzvednout betlémské světlo.
    V předvečer Štědrého dne od 16 do 18 hod se můžete přijít podívat do vánočně 
vyzdobeného kostela v Habrovanech a taktéž si přinést betlémské světlo. 
    Dne 24. 12. v 15:30 hod bude Půlnoční mše svatá pro děti v kostele sv. Filipa a Jaku-
ba v Královopolských Vážanech. Mše je speciálně určená pro děti s rodiči. 
   Půlnoční mše svatá bude 24. 12. v 21 hod v Rousínovci u sv. Václava, jste srdečně 
zváni. 
     Na Boží hod (25. 12.) v 9:30 Vás zveme na bohoslužbu do farního kostela Kr. Vážanech, 
26. 12. v 9:00 bude bohoslužba v Habrovanech.
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CHYSTÁ SE ...

     14. listopadu pořádala Obec Olšany v Kulturním domě Setkání seniorů. Těm se 
nejprve představili žáci Mateřské školy s pěkným pásmem, následovala beseda s pra-
covnicí Charity. Na závěr si mohli účastníci zazpívat s členy Olšanského pěveckého sbo-
ru Florián.    
    17. listopadu se uskutečnil Lampionový průvod. Děti i jejich rodiče a další se 
setkali u obchodu. Odtud se světýlkový lampionový průvod vydal přes vesnici na hřiš-
tě u rybníka. Tam na všechny čekalo něco teplého pro zahřátí a pro děti i malé pře-
kvapení.

     27. listopadu proběhne Zahájení adventu, viz níže. 

    2. prosince bude na obecním úřadě Posezení u vánočního cukroví. Snad i letos 
ochotné cukrářky donesou své upečené dobroty, abychom je mohli společně ochutnat 
na Setkání s Mikulášem. 

   2. prosince pořádá spolek TENIS BIKE OLŠANY z.s. ve spolupráci s Hasiči Olšany  Miku-
lášskou rockovou nadílku, která se uskuteční od 20 hodin v Kulturním domě. Na akci 
vystoupí prostějovská skupina DAMAGE-INC. – METALLICA REVIVAL. Vstupné v rámci 
předprodeje 170 Kč, na místě 200 Kč.

    5. prosince pořádá Obec Olšany od 16 hodin na návsi Setkání s Mikulášem. Přijď-
te shlédnout vystoupení dětí Mateřské školy, přivítat Mikuláše s jeho družinou a roz-
svítit vánoční strom. a rozsvítit vánoční strom. 

   Farnost plánuje řadu koncertů v našich kostelích, přijďte se podívat, všichni jste 
zváni.
    Vše ostatní je uvedeno na webu farnosti www.farnostrousinov.cz.
Přeji Vám požehnané dny a radost z příchodu Spasitele nalezeného v jesličkách. Vypro-
šuji pro Vás zdraví a Boží požehnání a těším se na setkání s Vámi, váš P. Ondřej.

    Tříkrálová sbírka 2023 v Olšanech
Na tři krále, kteří zazpívají u našich dveří, se můžeme těšit v první polovině led-
na 2023. Pokud by Vaše děti měly chuť koledovat, ozvěte se mi prosím na mail 
milada.veronese@volny.cz do 25. 11. 2022. Děkuji. Milada Veronese

   Mateřská škola
   KRUŠNOHOLKA V MATEŘSKÉ ŠKOLE    
   Dne 5. 10. nás navštívila v mateřské škole paní Štěpánka, která si říká Krušnohol-
ka. Její zálibou je totiž stopování vlků v Krušných horách. Právě o tom, jak takové 
stopování probíhá, nám přišla vyprávět. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých věcí 
o životě a výskytu vlků, o jejich chování, třeba i to, že vlčí hovínko může měřit až 80 cm! 
A co děti ocenily nejvíce, byl samotný vlk jménem Nukilík. Tato Krušnoholka nám totiž 
přivedla svého vlka ukázat a dovolila nám se s ním i pomazlit. Děkujeme za krásné 
vyprávění a silný zážitek.
   BESEDA O VČELKÁCH
   Jsme moc rádi, že nám již žádný virus nebrání v návštěvách v mateřské škole. Bylo by 
velice smutné nemít v MŠ našeho již známého včelaře Pepíka. Každý rok se děti těší 
na jeho povídání o včelkách, o jejich životě, velice důležité práci, o způsobu domlou-
vání… Již dříve nám vyrobil a věnoval na školní zahradu čmelín. S dětmi jsme pozo-
rovali, jak se zabydlují postupně královny (zabydlela se až třetí), jak čmeláčci boju-
jí s dotěrnými vosami a jak vylézají úplně malincí čmeláčči. Nyní, když už je čmelín 
prázdný, nám Pepík ukázal, jak to vypadá uvnitř, jak tam ti čmeláčči bydleli. Ukázal 
nám i včelí úl, vysvětlil, jak si včelky vystavují plástve a plní je pylem a nektarem 
a jak se vyrábí med. Potom si děti s jeho drobnou pomocí vyrobily rámeček a do něj 
si nakreslily vlastní včelky, kytičky a co je napadlo. Všechny děti dostaly malou lah-
vičku medu a paní učitelky i léčivou mastičku s propolisem. Děkujeme moc za pří-
jemné dopoledne plné ukázek, povídání a zajímavých činností a také za dárečky.
   VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
   Již dlouhou dobu se děti z naší mateřské školy podílí na programu při Vítání občán-
ků. Vždy mají připravený krátký program plný básniček a písniček o miminkách
 a o štěstí rodičů. Je to velice slavnostní chvíle, děti se krásně ustrojí a předvedou svůj 
program. Každé z vítaných děti pohoupají v kolébce, která symbolizuje kolébku jejich 
dětství v Olšanech. Letošní rok jsme přivítali 8 nových občánků. 
    DRAKIÁDA
   Dne 1. 11. 2022 jsme již tradičně pořádali Drakiádu aneb Podzimní piknik s rodiči. 
Scházíme se na louce na Statku v Olšanech, kde nám rodiče připraví spoustu dobrůtek 
na piknik. Děti s rodiči už předem vědí, že si mají vyrobit doma draka, kterého nám při 
promenádě představí. Zahrajeme si pár dračích her, zavoláme na vítr a jdeme pouštět 
draky. Letos se sešlo opravdu moc krásných draků. Potvrzuje se, že opakování je matka 
moudrosti. Spousta doma vyrobených draků byla totiž i konstrukčně správně a draci 
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     5. listopadu pořádal T.K. Wild Horse Olšany Strašidelný les na hřišti nad rybní-
kem. 
      V 16 hodin se opět otevřely brány do strašidelného lesa. Děti z Olšan i širokého 
okolí se přišly bát, zkusit si svoji odvahu a kuráž. Cesta byla značena pouze svíčkami 
a místy jim pomáhal i měsíc, který tu noc svítil jako obrovská lucerna. Během této stra-
šidelné cesty se dětem ukazovali různí upíři, noční ptáci, čerti, bezhlavý rytíř, kostlivci, 
smrťák a různá jiná strašidla. Dokonce tu byl i vzteklý pes! Svoji odvahu zkusilo 150 
dětí, ale ne všechny došly až na konec. Za jejich kuráž byly všechny odměněny drob-
ným dárečkem od upírky, špekáčkem a teplým čajem. Pro ty, které neodradila vlezlá 
zima, bylo připravené překvapení v podobě Ohňové show. Zmrzlíci se mohli ohřát
u ohně nebo si trošku zatančit při hudbě. A co příští rok? Zkusíte to také?
                                                                         za T. K. Wild Horse Katka Volfová                                                                                             
       foto na další straně
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čaj.
    Pro děti jsme měli připravenou také výstavku živých tvorů žijících v našem rybní-
ku nebo v jeho blízkém okolí. Měly možnost vidět, ty odvážnější si dokonce i sáhly na 
raka, skokana nebo různé malé rybky.
     Věřím, že byli všichni spokojeni a příští rok se zde zase potkáme, až si půjdete pro 
čerstvou rybu na váš stůl.

za spolek Haltýř Karel Gregor

opravdu letěli! Jako obvykle nám ale vítr nefoukal, takže jsme se všichni hodně nabě-
hali. To nám ale radost nezkazilo. Někdo si zatančil, někdo zazpíval, všichni se dobře 
pohostili a popovídali si. Děkujeme všem rodičům za krásnou spolupráci a těšíme se 
na další ročník.                                                                                                                                           

                                                                                        Za kolektiv MŠ Katka Volfová

     Sbor dobrovolných hasičů Olšany 
    Zdravíme veškeré nadšence hasičů obce Olšany. Nabízíme přehled, co se v posled-
ních měsících událo a co se bude dít. 
      
      Kolektiv mladých hasičů se rozhodl sbírat papír. Do sběru patří noviny, letáky, časo-
pisy a jiné. Sběr probíhá celoročně, a to každý čtvrtek na hasičské zbrojnici od 16 do 
17 hod. Také je možnost si pro papír přijet k Vám domů po domluvě na tel. 601 588 
440. Více info na plakátcích po obci.

28. 9. Krajské kolo TFA. Na tomto krajském kole jsme se s dorosty zúčastnili jako roz-
hodčí. Tímto chci poděkovat všem, co se zúčastnili.

30. 9. – 2. 10. Školení vedoucích a rozhodčích. Školení rozhodčích se zúčastnili dva 
naši členové, kteří zdárně obnovili zkoušky a mohou nadále dělat rozhodčího.



- 12 -  

15. 10. Okresní kolo ZPV v Olšanech. Letos jsme se rozhodli pořádat okresní kolo 
v branném závodě u nás v obci. Přes měsíc příprav a chystání s mladými hasiči a členy 
SDH se nám podařilo zorganizovat tuhle velkou hasičskou akci, na které se zúčastni-
lo 480 dětí a cca 100 dospělých, 63 hlídek a 19 jednotlivců. Našim starším žákům se 
povedlo umístit na 20. místě. V kategorii Dorostu naši zazářili, hlídky dorostenek se 
umístily na krásném prvním a druhém místě a v kategorii jednotlivců se Daniel Jahoda 
umístil na prvním místě a Josef Jahoda na čtvrtém místě. Dále v rámci závodního dění 
probíhala netradiční soutěž v požárním útoku naopak, kde se umístili starší žáci na 
čtvrtém místě a družstva dorostenek na prvním a druhém místě, družstvo dorostenců 
se umístilo na prvním místě. Děkuji všem za podporu a pomoc s touto soutěží a pře-
devším chci poděkovat dětem, které pomohly nachystat a uklidit trať a zorganizovat 
soutěž. Jsem na ně právem pyšný, za jejich odvedenou práci a za krásné umístění.
Přeji všem zdraví a rodinnou pohodu

Jakub Tomášek, vedoucí kolektivu mladých hasičů a žen
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    24. října pořádala ZO ČSV v sále Kulturního domu Besedu o včelích produktech.

    29. října se konalo přeložené divadelní představení muzikálu „Na pospas“ v podání 
členů D.A.V.A Rousínov. Přítomní se skvěle pobavili a už se těšíme na jarní vystoupení.

   5. listopadu pořádal spolek Haltýř akci Olšanský kapr – výlov tůně spojený s pro-
dejem ryb pod hrází rybníka. 
    Podzim je obdobím, kdy se dny pomalu krátí, přichází chladný vzduch a příroda hraje 
různými barvami. K tomuto období neodmyslitelně patří také výlovy rybníků.
    Nám se přes veškerou snahu chov ryb v našich olšanských podmínkách příliš nedaří, 
takže jsme  upustili od klasického výlovu a rybníček jsme nelovili. Nechtěli jsme ale 
nikoho ošidit o možnost koupit si čerstvou rybu přímo z výlovu. Vyřešili jsme to tak, že 
jsme ryby nechali přivézt z výlovu, který se konal na Vysočině. Od stejného dodavatele, 
se kterým spolupracujeme již několik let. Jsme si jisti, že nám vždy dodá krásné, zdravé 
a baculaté kapříky. Kapři byli opravdu krásní. Váha se pohybovala od 3,5 do 5,5 kg a pře-
vážně to byli lysci. Zákazník si mohl odnést rybu živou, nebo si ji nechat zdarma usmrtit, 
vykuchat, nebo různě rozporcovat.
Pro návštěvníky jsme měli připravené občerstvení, z grilu voněly klobásy a makrely. 
V kotlíku se hřála černá zabijačková polévka, pro kterou si někteří přišli i s konvičkou, 
čímž nám udělali velikou radost. Na zahřátí pro dospělé byl připraven svařák a pro děti 

    Lesní škola Olše
   Od tohoto školního roku začala v Olšanech fungovat Lesní škola Olše. Základem pro-
jektu je učení s prožitkem a v souvislostech, s respektem k vlastnímu tempu každé-
ho žáka a s důrazem na měkké dovednosti (komunikace, spolupráce, tvořivost…). 
Našim cílem je poskytovat podnětné prostředí a nabídky pro výběr té pravé aktivity 
v pravý čas, kdy je na to vnitřně i mentálně připraven. Dáváme dětem prostor rozvíjet 
se ve svých přirozených talentech a schopnostech na základě svého zájmu. Po ukončení 
základního vzdělávání pak může mít směr a vizi, kam se chce v životě ubírat a smysluplně 
pokračovat v dalším vzdělávání nebo začít realizovat své vlastní podnikání. Důležitost 
přikládáme také posilování vztahu k přírodě a sounáležitosti mezi lidmi.
    V Olši se děti učí i participaci na rozhodování o chodu i programu skupiny – společně 
vaříme, uklízíme, připravujeme dřevo, zařizujeme prostor. 
   Olše je školou komunitní – děti jsou zapsány v kmenové akreditované škole a jsou tam 
dvakrát za rok přezkušovány. 
    Přijďte za námi do Olše pobýt s dětmi, povyprávět, ukázat své koníčky či jiné doved-
nosti.
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      3. září pořádala Lesní škola Slavnost Olše. U příležitosti zahájení projektu lesní 
školy Olše jsme strávili odpoledne na hřišti za rybníkem ve slavnostní náladě. Ochut-
nali jsme mnohé domácí dobroty i zážitkovou kávu, děti si užily tvoření, nechybělo 
společné muzicírování a ukázky praxí pro meditaci a relaxaci. Slavnost zakončila skupi-
na Tranzan svým koncertem inspirativních písní. Těšíme se na vás při další příležitosti.

Natálie Presová 

      10. září uspořádal SK Olšany Volejbalový turnaj na víceúčelovém hřišti. 

    16. září pořádaly stárky Kácení máje na návsi. Stárky akci zahájily svým nástu-
pem následovaným dražbou máje. K dobré náladě přispěla skupina Akcent. Vrcholem 
večera bylo půlnoční překvapení. Ani 9 °C nás nezastavilo a jsme rády, že jste si to užili 
s námi.                              stárky

     15. října shlédly děti i rodiče divadelní představení s názvem „Vojta a strašidla“ 
v podání členů divadla Elf z Prahy v sále KD.                        

     23. října proběhlo vítání občánků v sále Kulturního domu. Mezi občánky obce
jsme přivítali 8 dětí. 
      foto na další straně

    Rádi vás uvítáme u nás na chatě č. 550. Více informací na www.naseolse.cz, facebooku 
KomunitaOlse nebo osobně.                               

Natálie Presová 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
       Uvádíme usnesení schválená na zasedáních zastupitelstva od minulého čísla občas-
níku (bez osobních údajů). S celým obsahem zápisů se můžete seznámit na OÚ.

14. 9. 2022 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje dar Klubu českých turistů-JMO ve výši 9 tis. Kč na značení nové turistické 
trasy na našem katastru 
- schvaluje rozpočtové opatření č. 5
- bere na vědomí zprávy finančního a kontrolního výboru obce
- pověřuje starostku a místostarostu účastí na valné hromadě svazku Rakovec dne 
26. 9. 2022. 

19. 10. 2022 Zastupitelstvo obce Olšany
- schválilo zvolení dvou místostarostů
- v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty 
obce bude člen zastupitelstva uvolněn
- schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarostů
- volí starostou obce Olšany p. Danu Křížovou
- volí místostarostou obce Olšany p. Ing. Arnošta Ohliho
- volí místostarostou obce Olšany p. Jana Ivanšíka
- zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor, oba výbory budou tříčlenné
- volí předsedou finančního výboru p. Ing. Evu Modlitbovou
- volí předsedou kontrolního výboru p. Víta Kunce
- volí členy finančního výboru p. Ing. Aleše Skřepka a Ing. Michaelu Strakovou 
- volí členy kontrolního výboru p. Jakuba Tomáška a paní Mgr. Miladu Veronese 
- stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitel-
stva obce ve výši Kč 7 301 za měsíc, a to od 1. 11. 2022
- stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výborů nebo komisí jako neuvolněného 
člena zastupitelstva ve výši Kč 1 622 za měsíc a u členů výborů a komisí ve výši Kč 
1 352 za měsíc, a to od 1. 11. 2022
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ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…

    Územní plán obce
   Vzhledem k mnoha návrhům zadání nového územního plánu obce probíhá ještě 
jejich zapracování a v závěru listopadu budou podklady předány pořizovateli, aby je 
projednal s dotčenými orgány, Krajským úřadem. Občanům bude zadání představeno 
na veřejném projednání až v jarních měsících. 

    Zimní údržba silnic
   Žádáme řidiče, aby v době výskytu sněhových srážek či náledí neparkovali svými 
vozidly na místních komunikacích. Brání tím v provádění zimní údržby silnic p. Vysou-
dilem. Děkujeme. O schůdnost chodníků se budou starat naši zaměstnanci p. Eva Kun-
cová a p. Tomáš Kubín. 

    Poplatky v roce 2023
     V listopadu byl vyhláškou obce stanoven místní poplatek za obecní systém odpado-
vého hospodářství pro fyzické osoby přihlášené v obci nebo pro vlastníky nemovitostí 
na výši 830 Kč. Sazbu jsme museli zvednout kvůli avizovanému navýšení cen svozo-
vou společností o 20 %. Letos se zvedly náklady na likvidaci odpadu o nové nádoby, 
kontejner na bio odpad. Osoby s trvalým pobytem v obci si mohou platbu rozdělit na 
dvě splátky v termínu do 31. března a 30. června. Při platbách vám bude opět pře-
dán stolní čtrnáctidenní kalendář naší obce. 
    Do konce března je splatný poplatek ze psů ve výši 150 Kč na jednoho psa. 
   Zastupitelstvo obce určilo cenu stočného pro příští rok ve výši 54,85 Kč/m3 bez 
DPH. 

ve výši 212 217 Kč, což je částečně pokryto dotací Jihomoravského kraje ve výši 
78 000 Kč. 
   Čekáme na dodání dopravního automobilu pro naší zásahovou jednotku hasičů 
v hodnotě 1 391 151,52 Kč, jehož nákup z části pokryjí dotace ve výši 750 000 Kč. 
   Kromě dotace na refundaci mzdových nákladů pracovnice v rámci veřejně pro-
spěšných prací ještě v závěru roku obdržíme dotaci od Jihomoravského kraje na 
zpracování Generelu – koncepce zmírnění dopadů změny klimatu řešící zadržování 
vody v krajině ve výši 25 200 Kč.  

    3. září pořádal TENIS BIKE Olšany za podpory Obce Olšany na víceúčelovém hřišti 
druhý letošní tenisový turnaj ve čtyřhře pod názvem OLŠANY TENIS OPEN II. 2022. 
Turnaj probíhal oproti turnaji z jara letošního roku již v tradičním formátu za účasti 
hráčů z Olšan a okolí. Na stupních vítězů se umístili: 1. místo: Michal Sommer a Richard 
Horký, 2. místo: Michal Mičík a Petr Džiuban, 3 místo: Michal Vinklárik a Michal Růžička. 
Děkujeme všem zúčastněným za příjemně strávený sportovní den.

za TENIS BIKE OLŠANY z.s. Antonín Trávník
foto na další straně

- v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu dvou 
a více funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze 
za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna
- bere na vědomí, že p. D. Křížová, Ing. A. Ohli, J. Ivanšík a Ing. E. Modlitbová jsou 
oprávněni k podpisu dokladů týkajících se vedení běžného účtu u ČS Vyškov a.s. Sta-
rostka podepisuje doklady týkající se vedení účtu v ČNB
- odvolává Ing. Ivo Hermana, bytem Olšany č. p. 220 z funkce jednatele Společnosti KD 
Olšany, s účinností od 20. 10. 2022
- Olšany jmenuje pana Ing. Arnošta Ohliho, bytem Olšany č. p. 10 jednatelem Společ-
nosti KD Olšany s účinností od 21. 10. 2022
- schvaluje přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jiho-
moravského kraje ve výši 25 200 Kč na akci Generel na opatření pro zmírnění dopadů 
změny klimatu Olšany v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), ve znění pozdějších předpisů, a pověřuje starostku podpisem smlouvy
- schvaluje obsah Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PR-014330064219/001-ADS 
na pozemku p.č. 201, 735/5 v k.ú. Olšany a pověřuje starostku jejím podpisem
- bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6 
- schvaluje starostku obce Olšany jako určeného člena zastupitelstva pro projednává-
ní všech podkladů spojených s pořízením nového územního plánu obce
- schvaluje obsah Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zhotovení územního plánu pro obec 
Olšany uzavíraného s Ing. Arch. B. Jenčkovou a pověřuje starostku jejím podpisem.

9. 11. 2022 Zastupitelstvo obce Olšany
- volí statutárního místostarostu p. Jana Ivanšíka
- schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2023 SH-ČMS, Sboru dobrovol-
ných hasičů Olšany ve výši 96 000 Kč. Zastupitelé schvalují uzavření smlouvy a pově-
řují starostku jejím podpisem
- schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2023 SK Olšany ve výši 182 000 
Kč, pokud bude žádost do 15. 1. 2023 doplněna o povinné přílohy. Zastupitelé schva-
lují následné uzavření smlouvy a pověřují starostku jejím podpisem
- schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2023 TENIS BIKE OLŠA-
NY z.s. ve výši 30 000 Kč. Zastupitelé schvalují uzavření smlouvy a pověřují starostku 
jejím podpisem
- schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2023 ČSV z.s., základní 
organizaci Olšany ve výši 25 000 Kč. Zastupitelé schvalují uzavření smlouvy a pověřují 
starostku jejím podpisem
- schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2023 Sdružení nejen 
olšanských bab ve výši 120 000 Kč. Zastupitelé schvalují uzavření smlouvy a pověřují 
starostku jejím podpisem
- Olšany schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2023 TJ Hab-
rovany, spolek ve výši 25 000 Kč. Zastupitelé schvalují uzavření smlouvy a pověřují 
starostku jejím podpisem
- schvaluje Cenové oznámení výše stočného na rok 2023 a pověřuje starostku jeho 
zveřejněním
- schvaluje Plán financování obnovy kanalizace
- schvaluje vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
a pověřuje starostku jejím zveřejněním ve Sbírce právních předpisů
- schvaluje členy povodňové komise obce, a to p. Křížovou, Ing. Ohliho, p. Ivanšíka, 
Zagoru, Ing. Skřepka, p. Kunce a Tomáška
- schvaluje cenovou nabídku p. Vavrouška na zpracování pasportizace kanalizace v 
celé obci.



     Dotace, příprava a realizace investičních akcí
    Stále probíhá příprava dokumentace pro vznik nového areálu na horním hřišti. 
Žádost o dotaci na úpravu tohoto prostoru pro konání kulturních a sportovních 
akcí se má podávat až na začátku příštího roku. 
    Pokračujeme v úpravách požární zbrojnice, kde proběhlo zateplení budovy, stře-
chy a byl vyměněn plynový kotel. Celkové náklady akce jsou ve výši 738 100 Kč, což 
z větší části pokryje dotace Jihomoravského kraje ve výši 457 000 Kč.  
  Letos došlo ke zlepšení vybavení obecního úřadu. V budově byl upraven elek-
trický rozvaděč, byla instalována klimatizace na úřadě, venku přibyla kamera. Byla 
pořízena lednička, výpočetní technika a další inventář. Celkové náklady akce byly 
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Jméno Strana Počet hlasů

Ing. Arnošt Ohli Pro Olšany 125

Jan Ivanšík „2018-SNK v Olšanech“ 115

Dana Křížová Pro Olšany 96

Mgr. Milada Veronese Olšany nejen pro naše děti 94

Ing. Aleš Skřepek „2018-SNK v Olšanech“ 93

Jakub Tomášek Pro Olšany 92

Ing. Eva Modlitbová KDU-ČSL 90

Vít Kunc KDU-ČSL 89

Ing. Michaela Straková Olšany nejen pro naše děti 86

Na ustavujícím zasedání  dne 19.  10.  2022 byla  starostkou obce zvolena p.  Dana
Křížová, místostarosty Ing. Arnošt Ohli a Jan Ivanšík. Na zasedání zastupitelstva dne
9. 11. byl p. J. Ivanšík zvolen statutárním místostarostou. 
Děkujeme volební komisi za řádné zajištění těchto voleb. 

Výbory a komise obce
Finanční výbor: předsedkyně – p. Ing. Eva Modlitbová, členové: p. Ing. Aleš Skřepek,
Ing. Michaela Straková
Kontrolní výbor: předseda – p. Vít Kunc, členové: p. Jakub Tomášek, Mgr. Milada
Veronese
Stavební komise:  předseda –  p. Ing. Aleš Skřepek,  členové: p. Ing. Zbyněk Hrtáň,
Ing. Tomáš Nentvich
Kulturní  komise:  předsedkyně  –  p.  Ing.  Michaela  Straková,  členky:  p.  Ing.  Eva
Modlitbová, Kristýna Modlitbová, Mgr. Zdeňka Jičínská 
Sociální  komise:  předsedkyně  –  p.  Mgr.  Milada  Veronese,  členky:  p.  Lada
Puškáčová, Jana Pilátová 
Komise pro životní prostředí a bezpečnost: předseda – p. Jakub Tomášek, členky:
p. Mgr. Zdeňka Jičínská, Ing. Eva Modlitbová 

FOTOVZPOMÍNKY
    Tentokrát jsme z historických fotografií, které se nám zachovaly, vytáhli pohledy na 
doškové chaloupky v Olšanech. 

   Oblíbený je historický pohled na kap-
ličku, původní autobusovou zastávku a 
sklep u ní. Nahoře je došková chaloupka 
č. 27 (dům dnes již také nestojí).

        Fotografie je z 30. let 20. století. Doš-
ky  je na ní kryt dům č. 63.       Na fotografii ze začátku 20. století 

jsou došky kryty domy č. 30, 31, 44 a 32.

      Dvě doškové chaloupky vidíte na foto-
grafii z roku 1958. Obě už dnes nestojí. 
Nacházely se mezi Kopcem a ulicí K Bazé-
nu. 

  Poslední fotografie dokumentuje 
dům č. 60. 

KDU-ČSL
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Vážení a milí spoluobčané!

        Blíží se závěr roku a tak se s vámi chce-
me společně se zástupci spolků podělit 
o nové informace, pozvat vás na akce. 
Přeji vám krásné adventní dny, najdě-
te si čas na společná setkání s rodinou 
a přáteli, příjemně se nalaďte do 
vánoční pohody. Děkuji vám za účast 
na akcích během roku, což je největší 
odměnou pro pořádající.   
   Děkuji všem zastupitelům, zaměst-
nancům, mnohým z vás za úsilí a čas 
strávený nad činnostmi, které pomohly 
ke zkrášlení naší malebné vesničky. Vel-
ké poděkování patří zástupcům spolků 
a jiných zájmových organizací, členům 
kulturní komise obce i vám dalším, 
kteří jste pomáhali či zajišťovali různé 
akce v obci. Jejich příprava a organiza-
ce obnáší spoustu hodin práce na úkor 
vašeho volného času, moc si vážíme 
této pomoci a spolupráce. Určitě se 
i v příštím roce sejdeme při různých 
kulturních či sportovních akcích. 
     Přeji vám pohodové prožití vánoč-
ních svátků, zvláště dětem bohatou 
nadílku pod stromečkem. Během 
Vánoc vám již tradičně přineseme 
novoročenku. Rok 2023 prožijte ve 
zdraví a spokojenosti. 

AKTUALITY

Výsledky voleb 
do zastupitelstev obcí

    Voleb ve dnech 23. a 24. září se v Olša-
nech zúčastnilo 293 ze zapsaných 492 
voličů, tj. 59,55 %. Občané si ze 4 kandi-
dátních listin zvolili tyto své zástupce:

     Odpoledne po škole přišly i děti na „lízačku“. Zpívalo se a vyprávěly se strašidelné 
příběhy. Hotové švestky plnily ženy do velkých kameninových hrnců a měly zásobu na 
celou zimu. 
    Přezrálé švestky padaly ze stromů na zem. „Nic z toho, co nám příroda nadělila, 
nesmí přijít na zmar“, pravila Vaškova stařenka a pilně sbírala švestky do dřevě-
ných sudů na slivovici. Po několika týdnech, až švestky zkvasily, se její syn domlu-
vil s dalšími sousedy a vydali se kvas do blízké vesnice vypálit. Na vlečku traktoru 
naložili sudy, k tomu pytle dřeva, aby bylo čím topit pod kotlem. Každý chtěl být 
u své várky sám, to proto, aby ho někdo neošidil. Byl to výlet na celý den. Čeká-
ní na lahodný mok si pánové krátili kartami, klábosením a koštováním svých 
pálenek. K večeru se s plnými demižony vraceli domů. Hrdý Vašek si svůj 20lit-
rový demižon nesl domů. Po chodníku k domu to bylo pár metrů. Už už chytal po 
klice dveří, když najednou KŘACH. Zavadil o kamenný schod a slivovice vytek-
la na schody. Když uslyšela jeho manželka naříkání, vyběhla z domu a naříkala ješ-
tě víc. Manželé chtěli větší část slivovice prodat kamarádům do továrny, aby utržili 
nějaké peníze. „Proč já jsem nekoupil opletený demižon, když mi ho v krámě nabí-
zeli, kdybych nešetřil, nestalo by se to“ bědoval. Babička je doma utěšovala, že 
materiální škody se přece dají nahradit, daleko horší by bylo, kdyby se těžce zranil.
      Ještě několik let poté připomínaly ženy svým mužům, když jeli pálet „ne abys dopa-
dl jak Vašek, bud opatrný!“. 
      Na tento příběh si možná někteří z Vás vzpomenou, a tak jsme jména, stejně jako 
u všech našich příběhů, záměrné změnili. 
Přeji vám mnoho krásných chvil, pokojný čas adventní a Na zdraví 

Eva Modlitbová
     Informace na závěr 
     Děkujeme všem za poskytnutí vašich příspěvků a fotografií. 
      Své příspěvky do dalšího čísla můžete poslat na náš e-mail během února a března.
      Vyhrazujeme si právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. 
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Snad již dojde ke zklidnění a nebudou 
nám  komplikovat život negativní udá-
losti doma i v okolních státech. 

Dana Křížová, starostka obce          

    Švestky
    V tom roce se urodilo tolik švestek, že se větve lámaly pod jejich tíhou. Vařily se 
švestkové knedlíky, švestky se sušily v troubě kachlových kamen a vařila se švestková 
povidla. U nás v Olšanech se jim říkalo trnky.
     Soused Jan z Močárů vystavěl za vesnicí v polích v tzv. „Zukalových zmolách“ pro-
vizorní trnkárnu. Nad ohniště z kamenů umístil velký plechový pekáč. Kam se švestky 
vysypaly a velkou kopistí se míchaly tak dlouho, až zhoustly. Hospodyňky si přinesly 
své švestky a postupně je vařily. Mělo to tu výhodu, že se doma nedělal nepořádek. 
Horká směs vařících švestek totiž bublala tak divoce, až vystřikovala v kuchyni na plot-
nu i na stěnu. Při vaření trnek se užilo hodně veselí, jako vždy, když se sejde pár žen-

ČTENÍ KE KAFI


