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Vážení a milí spoluobčané.  
 Pomalu se blíží konec roku a tak Vám letos naposledy 

přinášíme informace o dění v obci. Chtěla bych Vám 
za sebe a za zastupitele obce poděkovat za Vaše 
podněty, nápady, za Vaší účast na různých akcích 
v obci. Moc děkujeme těm, kteří se přičinili o rozkvět 
naší malebné vesnice a přispěli finančním darem na 
pořízení sochy do kapličky. Mile nás překvapilo, že 
mnohým z vás nebyla tato záležitost lhostejná 
a i v této pro nás všechny nelehké finanční době jste 
byli ochotni přispět. Prozatím jsme vybrali částku 
27.360 Kč. V kupní smlouvě s řezbářem byla 
sjednána částka 20.000 Kč a tak bychom vás dárce 
chtěli požádat o souhlas, že zbývající prostředky 
využijeme na lepší zabezpečení kapličky. S výsledky 
darů – sochou a novými mřížemi – vás seznámíme 
až v rámci červnových oslav, nyní přikládáme jen 
černobílou fotografii sochy sv. Jana Křtitele. 

Přejeme Vám pohodové adventní dny, příjemné prožití 
vánočních svátků a v novém roce zdraví, štěstí a spokojenost. 
Během Vánoc vám zastupitelé již tradičně přinesou novoročenku 
s malým kalendářem na r. 2013. V rámci svazku Drahanská 
vrchovina jsme pořídili stolní kalendáře, které obdrží majitelé trvalé 
obydleného rodinného domu při platbě poplatků za likvidaci 
domovního odpadu v měsících leden - březen 2013. 
 
 
AKCE V ROCE 2012 
Na podzim proběhla výsadba víceúčelového areálu firmou KAVYL 
a bylo dokončeno zabezpečení areálu. Společnost E-ON získala 
stavební povolení na přeložku NN, realizace proběhne v příštím roce.  
 
V části Olšanské vinohrady jsme zbudovali kanalizaci v hodnotě 
1.157.517,33 Kč. V těchto dnech jsme obdrželi akceptační dopis 
ohledně naší dotace na akci „Olšany kanalizace“. O přidělení dotací 
má fond rozhodnout pravděpodobně v březnu 2013. 



 
 

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…  
- 15. září – pořádala Obec Olšany Vycházku - návštěvu arboreta ve 
Křtinách. Zde jsme s průvodcem prošli rozlehlý park a na závěr jsme 
si opekli tradiční špekáčky. Ve Křtinách jsme navštívili barokní poutní 
chrám Jména Panny Marie, který je dílem slavného stavitele 
J. B. Santiniho. Dověděli jsme se něco o historii, poslechli si 
zvonkohru a navštívili kostnici.  
 
- 6. října – pořádala Obec Olšany Vítání občánků, kterého se 
zúčastnili manželé Pernicovi se svou dcerou Nikolkou.  
 
- 3. listopadu – pořádal T.K. Wild Horse Olšany Strašidelný les na 
hřišti nad rybníkem. 
Již deset let vás pravidelně každý podzim zveme do Strašidelného 
lesa. Pokaždé nás odměníte hojnou účastí a připraveností. Letošní 
ročník byl pro nás velikým překvapením, neboť se přišlo bát více než 
100 dětí s rodiči i bez. V lese na ně číhali kostlivci, lidojedi, zombie 
a jiná strašidelná havěť. Děti byly označeny světélkujícími náramky, 
což se všem velice líbilo. Po obchůzce světelné strašidelné cesty děti 
dostaly špekáček a balíček sladkostí. V pekelné sluji byl připravený 
také čaj a spousta dobrot pro děti i dospělé, které vydávaly sličné 
čertice. 
Děkujeme Vám za přízeň a těšíme se na další rok. 

Kateřina Volfová 
 

- 11. listopadu  – pořádaly maminky Lampiónový průvod.  
Už posedmé se svítící průvod asi 60 dětí se spoustou příbuzných 
prošel od návsi ke hřbitovu ztemnělými Olšany. I když fučelo, 
lampióny a lucerničky zvládly svíčky ochránit, elektrické na baterky 
byly úplně v pohodě. U hřbitova si děti mohly "utrhnout" a odnést 
domů světýlka, která "vyrostla na kouzelných stromech", každé 
dostalo i něco malého sladkého. 

Milada Veronese 
 

- 16. listopadu  – uspořádala Obec Olšany zájezd do Mahenova 
divadla na Veselé paničky windsorské. Využili jsme nabídky NDB na 
bezplatnou dopravu a podařilo se nám obsadit autobus. Myslím si, že 
účastníci měli pěkný kulturní zážitek. 
 



 
 

- 1. prosince – pořádala Obec Olšany Kurz pečení vánočního 
cukroví, kdy již tradičně ženy napekly nebo donesly hotové cukroví, 
které jsme rozdali na Rozsvícení vánočního stromu a setkání 
důchodců. Děkujeme všem zúčastněným za připravené výrobky.  
 
- 5. prosince – pořádala Obec Olšany Rozsvícení vánočního stromu 
na návsi, kde po krátkém úvodu přítomní shlédli poutavý kulturní 
program dětí Mateřské školy, zazpívali si koledy, zapálili si svíčku. 
Následovalo rozsvícení vánočního stromu, nového osvětlení kapličky, 
túje a vchodu Mateřské školy. Mikuláš se svou družinou předal dětem 
dárky – pexeso svazku obcí Rakovec, perníky a ovoce pořízené 
z daru sponzora akce. Na závěr se přítomní občerstvili cukrovím, děti 
čajem a dospělí grogem. 
 
- 10. prosince  – pořádala Obec Olšany Setkání důchodců v restauraci 
U Kalábů. Po zahájení přítomní shlédli kulturní program dětí Mateřské 
školy, od kterých dostali i dárek společně s dárkem obce. Po 
občerstvení přítomným Ing. E. Modlitbová vyprávěla své poznatky 
z kurzu praktické genealogie a starého písma - kurentu.  
 
 
CHYSTÁ SE ... 
- 29. prosince – bude pořádat SK Olšany turnaj ve stolním tenise 
v sále pohostinství U Pštrosa.  
Na úvod příštího roku připravujeme již tradiční Košt slivovice, 
T.K. Wild Horse chystá Maškarní bál pro děti a dospělé. Na začátku 
února bude i vítání občánků. Termíny akcí ještě nebyly upřesněny.  
 
 
INFORMUJEME …  
Pro příští rok jsme nezvýšili poplatky za likvidaci domovního odpadu, 
takže poplatek je Kč 440,- za trvale bydlící osobu nebo dům, kde není 
nikdo přihlášen k trvalému pobytu. Poplatek ze psů je rovněž ve výši 
Kč 150,-. Oba poplatky můžete začít platit od 2. ledna 2013 a jsou 
splatné do konce března. Trvale bydlící osoby si mohou platbu TDO 
rozdělit na 2 splátky - do konce března a června.   
 
V prostorách chodby Mateřské školy stále probíhá sbírka plastových 
víček pro postiženou Michalku Láníkovou.  
 



 
 

V letošním roce jsme od uživatelů víceúčelového hřiště na Močárech 
vybrali částku Kč 16.990,-. Opět připomínáme, že děti do 15 let mají 
vstup zdarma, ovšem v doprovodu dospělé osoby, což při větším 
počtu dětí může být i někdo ze správců hřiště. Moc děkujeme 
p.Bezroukovi a Rőssovi za jejich činnost spojenou s užíváním tohoto 
areálu.  
 
Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 proběhne na obecním úřadě volba 
prezidenta ČR, případné druhé kolo je plánováno na 25. a 26. ledna 
2013.  
 
Oddíl stolního tenisu vstoupil do letošní sezóny prvními zápasy 
odehranými poslední zářijový víkend. Oslabeni o jeden oddíl bojují 
olšanští hráči v oddílech „A“ i „B“ v rozdílných okresních soutěžích. 
V těchto dnech se nachází někde uprostřed pingpongové sezóny 
a tvrdým tréninkem se připravují na své osobní i týmové odvety. 
Oddíl letos posílili dva hráči z žákovských řad a mnoho dětí 
navštěvující úterní tréninky projevuje značný talent, proto věříme ve 
slibnou budoucnost olšanského „pinecu“. Příjemné prožití svátků 
vánočních přeje OST Olšany.  

Zdeněk Libánek 
 
Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2013 přeje SK 
Olšany.  

Ing. Martin Svoboda, DiS. 
 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
Na základě vašich požadavků uveřejňujeme nejdůležitější usnesení, 
která byla přijata na zasedáních zastupitelstva obce Olšany 
od minulého čísla občasníku, osobní údaje jsou anonymizovány. 
S celým obsahem zápisu se můžete seznámit na obecním úřadě. 
 
26. 9. 2012 
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje záměr prodeje p.č. 312/3 
o výměře 240 m2 v k.ú. Olšany a pověřuje starostku vyvěšením 
záměru na úřední desku 
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje rozpočtové opatření č. 6  
- zastupitelstvo obce Olšany bere na vědomí zápis kontrolního výboru 
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje záměr směny části p.č. 464/4 
ve vlastnictví manželů K. za pozemek obce p.č. 192/10 a st. p.č. 392 



 
 

v k.ú. Olšany. Na celé p.č. 192/10 bude věcným břemenem ošetřen 
přístup a umístění rozvaděče VO 
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje obsah Smlouvy o zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemenu se společností E.ON 
Distribuce a.s. na p.č. 202/1 a 735 v k.ú. Olšany v rámci stavby 
„Olšany, připojení p.č. 202/1 - areál obec“ 
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje obsah Smlouvy o zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemenu se společností E.ON 
Distribuce a.s. na p.č. 600/201 v k.ú. Olšany v rámci stavby „Olšany, 
přípojka p.č. 600/244 RD Ing. P.“ 
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje přijetí nabídky společnosti 
E.ON Energie a.s. ohledně fixace cen elektrické energie do konce 
r. 2015 dle zaslaného Ceníku Obec36. 
 
17. 10. 2012 
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje rozpočtové opatření č. 7 
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje návrh na vyřazení majetku 
obce 
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje obecně závaznou vyhlášku 
č. 2/2012 o místních poplatcích 
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje bezplatnou směnu parcely 
č. 464/19 ve vlastnictví manželů K. za pozemek obce p.č. 192/10 
a st. p.č. 392 v k.ú. Olšany, zřízení věcného břemene na p.č. 192/10 
v k.ú. Olšany a obsah směnné smlouvy s manžely K. 
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje prodej p.č. 312/3 o výměře 
240 m2 v k.ú. Olšany p. R. D. za 250,- Kč a obsah kupní smlouvy 
 
14. 11. 2012 
- zastupitelstvo obce Olšany ruší platnost dohody o budoucím 
zvýšení základního kapitálu uzavřenou s p. S. a Vodovody 
a kanalizacemi Vyškov a.s. ohledně prodloužení vodovodního řádu 
o 86 m v obci Olšany 
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje rozpočtové opatření č. 8 
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje záměr prodeje části parcely 
č. 736/1, nyní p.č. 736/14  o výměře 77 m2 v k.ú. Olšany 
- zastupitelstvo obce Olšany bere na vědomí zápis z jednání dozorčí 
rady Svazku obcí Drahanská vrchovina z května r. 2012 
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje prodejní cenu zimních 
čokolád, kterým na konci listopadu končí doba minimální trvanlivosti 
ve výši 45 Kč. 



 
 

Čtení ke kafi. 
Přichází adventní doba a Vánoce… 

Rok se s rokem sešel a opět k nám přichází čas adventu. Čas očekávání 
příchodu Vánoc. Tato doba je stále častěji charakterizována jako hektická 
a náročná. Lidé uklízí, dodělávají úkoly v práci, honí se po obchodech, 
aby svým blízkým nakoupili to nejlepší. Pak zasednou ke stolu rychle 
sníst kapra nebo řízek, rozbalí dárky a kouknou, jakou televize nabízí 
novou pohádku. Zkrátka místo abychom byli pokojní a těšili se na 
Vánoce, jsme nervózní, otrávení a vkrádá se nám do duší nepěkná 
myšlenka … zase ty Vánoce. 
Myslíte, že právě tak je to správně? Zamýšleli jste se někdy, proč právě 
advent, proč právě adventní věnec? Proč jíme rybu, vánočku a proč se 
líbáme pod jmelím? Během svého života jsem se od prarodičů a starých 
pamětníků dozvídala tradice, ale správný význam mi někdy unikal. Řada 
lidí namítne, že tyto tradice vycházejí především z křesťanství. Ano, je to 
tak, ale pro všechny bez rozdílu mají jedno společné. Mají přiblížit lásku, 
úctu k druhému a význam lidských hodnot, které se ze světa bohužel 
vytrácejí. 
Ráda bych Vám pověděla o původu vánočních symbolů a jejich významu. 
Snad následující řádky budou pro Vás inspirací k vánočnímu zamyšlení 
a zastavení se ve vánočním shonu. 
 
Advent a adventní v ěnec  
Doba přípravy na Vánoce se nazývá "ADVENT". Toto označení pochází 
z latinského slova "adventus", což znamená příchod. Myslí se zde na 
příchod Vykupitele Ježíše Krista. 
První začátky slavení adventu se objevují v jižní Galii a ve Španělsku 
koncem 4. století. Od 12. do 13. století se stal advent začátkem nového 
liturgického roku, který do té doby začínal Vánocemi. Datum první 
adventní neděle je pohyblivé. Je to proto, že poslední adventní neděle – 
čtvrtá – připadá vždy na neděli před 25. prosincem (který je hlavním 
vánočním svátkem). A protože 25. prosinec je každý rok v jiném dni 
v týdnu, tak i 1. adventní neděle má každý rok jiné datum. 
Věnec ze zelených rostlin, stejně jako svíčky, byly zřejmě symbolicky 
používány v Evropě už před příchodem křesťanství. Podle některých 
teorií byl v předkřesťanské době symbolicky (zelené rostliny a svíčky 
symbolizují život v protikladu k okolní studené zimě) využíván i věnec v té 
podobě, kterou má dnes věnec adventní, a křesťanstvím byl přímo 
převzat někdy okolo šestnáctého století. Dle křesťanské tradice je 
adventní věnec holdem tomu, kdo je očekáván, a kdo zároveň již přichází 
jako vítěz, jako král a osvoboditel: Ježíš Kristus. Rozlévající se světlo 
z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu 



 
 

a strach, neboť on je "Světlo světa" (Jan 8,12). Základním prvkem 
tradičního věnce jsou čtyři svíčky symbolizující čtyři neděle. Svíčky by 
měly mít správně fialovou barvu, protože je to podle církevních předpisů 
barva adventu. Kruhová podoba věnce také symbolizuje ustavičnou cestu 
slunce a zároveň i věčnost. Pěkným dekorativním předmětem jsou věnce 
zavěšené na domovní dveře, NENÍ to ale pravý adventní věnec. 
 
Vánočka 
Vánočka nemívala vždy tvar pletené housky, jak ji známe dnes. Zpočátku 
to bývalo pečivo nepletené, podlouhlého tvaru, tak zvaná calta. Calta byla 
známa již ve 14. století a její původní vzhled se s postupem času měnil 
na vrkoče, pletence, štědrovky – tedy na dnešní podobu vánočky.  
Pletence mají připomínat malého Ježíška zabaleného v peřince. 
Používaly se také názvy pletenice, pletanka, štědrovice, štědrovečernice, 
štricka, štrucla, žemle nebo ceplík. 
Každý člen rodiny musel dostat svou vánočku. Pro rodinné příslušníky je 
hospodyně pekla z bílé mouky, s rozinkami a mandlemi, a kořenila je 
anýzem nebo fenyklem. Na čeládku čekala vánočka z obyčejného 
kynutého těsta.  
První z upečených vánoček dostával hospodář, aby se mu urodilo hojně 
obilí, on ji také směl jako první nakrojit. Nepovedená, připálená nebo 
natržená vánočka věštila nezdar, proto se při přípravě těsta, pletení 
a pečení vánočky udržovaly různé zvyky a pověry, které měly vánočce 
zajistit zdar. 
Hospodyně musela zadělávat těsto v bílé zástěře a šátku, nesměla 
mluvit, při kynutí těsta vyskakovat vysoko do výšky, aby těsto dobře 
nakynulo. Vánočka se pletla ze šesti pramenů najednou, aby se při 
pečení nesesunula. Dávným zvykem bylo také zapékání mince. Kdo ji při 
krájení našel, měl jistotu, že bude zdráv a bohatý po celý následující rok. 
 
 
Ryba, Zvon a dárky 
Na štědrovečerním stole se ryba začala objevovat až někdy v 19. století, 
do té doby byla považována za jídlo postní. Proč právě ryba patří 
k vánočním symbolům? Narození Ježíše se datuje na rozhraní dvou 
věků. Právě končil rok ryb a začínal věk skopce. Kristus byl zobrazován 
jako beránek nebo ryba. 
Zvoneček je častou ozdobou na vánočním stromečku, má připomínat, že 
cennější než bohatství je lidská láska a soucit v našich srdcích.  
Vánoční nadělování dárků má svůj původ v dobách narození Ježíška. 
Všechen lid chtěl pomoci Svaté rodině, která se ocitla v nesnázích, 
a současně chtěl udělat radost a projevit úctu budoucímu králi. 



 
 

Jmelí 
Jmelí je opředeno řadou pověr, tajemnými legendami a jsou mu 
přisuzovány kouzelné účinky. Podle jedné legendy bylo jmelí stromem. 
Z jeho větví prý vyřezal Josef o Vánocích Ježíškovi kolébku. Po 33 letech 
strom porazili Římané. Z jeho dřeva byl vytesán kříž, na němž Ježíš trpěl 
a skonal. Strom nemohl tu hanbu unést, proto seschl do malých keříčků 
a ze statného stromu se stala malá rostlina. Jmelí je symbol, v jehož 
kouzelnou moc věřili lidé odpradávna. Zavěšené jmelí přináší do domu 
štěstí a lásku, chrání proti zlým duchům a čarodějnicím. Kouzelná moc se 
umocňuje, pokud je snítka jmelí darována, nikoli zakoupena. Zvyk líbat se 
pod zavěšeným jmelím pochází z dob starých Keltů, kteří věřili, že jmelí 
zajišťuje plodnost. Věřili, že díky svým lepivým semenům má moc vyvolat 
nebo udržet svazek mezi dvěma osobami opačného pohlaví. 
 
Většina lidí v dřívějších dobách nevlastnila mnoho majetku a nemohli dát 
svým dětem tolik, co mohou dát rodiče dětem nyní. Ale v rodinách bylo to, 
co dnes často chybí, lidé se učili lásce a úctě k bližním, uvědomovali si 
blízkost toho druhého a s přicházejícím světlem jim zářila duše plná 
očekávání v dobro a lepší časy, přesto, že zažívali i chvíle těžké. 
 
U nás doma máme pár starých vánočních ozdob. Každá z nich patřila 
jedné prababičce nebo babičce. Na Štědrý den, když zdobíme stromeček, 
navzdory módním stylům, pověsíme i staré ozdoby a rádi vzpomínáme na 
ty, kterým ozdoby patřily a jak nám bylo s nimi dobře. Upečeme vánočku 
a uvaříme houbovou polévku, co vařila maminčina babička, a zároveň 
věříme v to, že napřesrok těchto pár dnů strávíme zase všichni pěkně 
spolu v pokoji, ve zdraví a bez rozepře …   
Přeji Vám všem, aby pro Vás letošní Vánoce byly symbolem třeba 
zvonění zvonů a světla, teplé vánočky nebo polibkem pod jmelím v pár 
dnech, kdy bychom si měli uvědomit to, že vzájemná blízkost a láska 
mezi námi je velmi důležitá a je pro nás tím nejcennějším, co máme.   
Krásný advent, veselé Vánoce a dobré časy v budoucím roce 2013  
   přeje Ing. Eva Modlitbová 

(z knihy Lidové tradice - Dagmar Šottnerová) 


