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Olšanský občasník č. 48        prosinec 2015 
 

Vážení a milí spoluobčané! 

Naposledy v tomto roce vás chceme seznámit s aktuálními informacemi o dění 
v obci. Děkujeme vám za vaše podněty, nápady a účast na různých akcích v obci. 
Oceňujeme, že se do dění v obci zapojili i další občané, např. při Neckyádě. Vznikl 
i olšanský pěvecký sbor. Děkujeme členkám kulturní komise obce, zástupcům všech 
organizací, spolků, i vám dalším, kteří jste pomohli se zajištěním všech událostí v obci 
nebo svou prací přispěli k rozkvětu naší vesnice.  

Letošní rok byl náročný vzhledem k realizaci doposud největší investiční akce 
v obci. Těší nás, že výstavba probíhala bez větších problémů a v současné době jsou 
zapravené povrchy na všech komunikacích v obci, opět máme malebnou obec. 

Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků a v roce 2016 hodně zdraví, 
štěstí, lásky, osobní i pracovní spokojenosti. Během Vánoc vám zastupitelé již 
tradičně přinesou novoročenku s malým kalendářem na příští rok.  
 

Provoz kanalizace v obci 

Od 15. 10. 2015 mohou občané napojit svou domovní přípojku na zkolaudovaný 
kanalizační řád v obci Olšany. Doporučujeme oznámit záměr realizace napojení 
cca 10 dnů předem našim zástupcům – Ing. H. Krmíčkové nebo L. Hrdinkovi. 
Následně si nechá majitel nemovitosti zkontrolovat napojení výše uvedenými zástupci 
obce a vyplní čestné prohlášení s protokolem o kontrole připojení. Pro uzavření 
smlouvy nám následně dodá přihlášku k odvádění odpadních vod. Smlouvy na 
likvidaci odpadních vod budeme uzavírat od ledna 2016, takže doporučujeme 
přihlášku předávat až s aktuálním stavem vodoměru k 1. 1. 2016.   

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 9. 12. 2015 schválilo cenové 
oznámení výše stočného pro rok 2016 ve výši 40 Kč bez DPH, tj. 46 Kč za m3 s DPH. 
První platby stočného budou v červenci /po odečtech vodoměrů/, a to buď v hotovosti 
na pokladně OÚ Olšany nebo bezhotovostním bankovním převodem na účet obce. 
 

 

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…  

- 3. října – jsme pořádali akci Uzavření studánek – pochod v Moravském krasu. 
Cca 40 účastníků ráno odjelo autobusem do Babic nad Svitavou, kde jsme se prošli 
k Alexandrově rozhledně. Pak jsme zajeli k huti Františka, kde nás Z. Jičínská 
v krátkosti seznámila s historií tohoto objektu. Kolem jeskyně Jáchymka jsme došli 
k vývěru Jedovnického potoka v Josefovském údolí, jednom z nejkrásnějších údolí 
Moravského krasu. Na závěr pochodu jsme si prohlédli okolí Býčí skály. 

- 10. října – jsme na obecním úřadě přivítali 4 nové občánky naší obce. Rodiče 
s dětmi shlédli pěkný program žáků MŠ a na závěr si mohli děti vyfotit v kolébce. 
Kromě dárků obdrželi rodiče i videozáznam akce, který pořídil místostarosta.   
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- 17. října – pořádala Obec Olšany Slavnostní předání stavby “Olšany – kanalizace” 
na návsi za účasti senátora Ing. Ivo Bárka, předsedy finančního výboru 
Jihomoravského kraje Bc. Romana Hanáka, zástupce zhotovitele, firmy ČAK CZ s.r.o. 
Ing. Zdeňka Čevely, zástupců firmy AP Investing s.r.o. Brno a dalších hostů. Po 
úvodním slovu starostky a dalších hostů byla slavnostně odhalena pamětní deska na 
kamenném monolitu. Přítomni pak mohli ochutnat připravené občerstvení, prohlédnout 
si panel s fotografiemi z výstavby kanalizace a zaposlouchat se do melodií kapely pod 
vedením p. Karla Votýpky. 

- 24. října – pořádal T.K. Wild Horse Olšany Strašidelný les na hřišti nad rybníkem. 
Příchozí děti se mohly těšit na různé zombíky, vřískoťáky, mumie, lesní strašidla, 
šílenou doktorku a spousty jiných příšer, které na ně na hrůzostrašné cestě lesem 
čekaly. Tu a tam se dětem zjevil i záhadný svítící pejsek. Svoji cestu musely na konci 
stvrdit svým podpisem. Při této disciplíně na ně ale čekalo nemilé překvapení. Krásně 
bát se přišlo na 100 dětí. Všechny děti byly odměněny teplým čajem, párkem 
a nějakou sladkostí.  
Těšíme se z Vaší přízně a děkujeme všem kamarádům za pomoc.  T.K. Wild Horse 

- 17. listopadu – jsme měli štěstí, počasí nám přálo, nepršelo a bylo teploučko, 
ideální podmínky na naši tradiční olšanskou procházku se světýlky. Šli jsme obvyklou 
trasu horní cestou okolo stromů nazdobených zelenými světluškami z baru, pak po 
Močárech dolů a zase nahoru až k lesu vedle hřbitova. Na některé úseky se 
zhasnutými pouličními lampami jsme si svítili jen svými lampiónky a jinými přenosnými 
lampičkami, kupovanými i vlastnoručně vyrobenými. V lese děti prošly světýlkovou 
cestou, podepsaly se u stolečku s živou lampou, dostaly dobrůtku a po cestě zpátky 
si mohly jedno světýlko ze stromu nebo keře "utrhnout". Děkujeme všem 60 dětem 
a jejich rodičům, prarodičům a kamarádům, že přišli. Obecními úřadu děkujeme za 
příspěvek a za zhasnutí veřejného osvětlení.  

Jarka Chelíková, Milada Veronese, Zuzka, Verča a Massi 

- 27. listopadu – pořádala Obec Olšany zájezd do Mahenova divadla na představení 
Saturnin. Opět jsme využili nabídky NDB s dopravou zdarma a zhlédli jsme představení 
dle románu Zdenka Jirotky. V představení zazněla řada vtipných dialogů a tak jsme svůj 
všední týden mohli zakončit úsměvných pohledem na svět dvacátých let minulého století. 
Budeme se těšit na další návštěvu divadla.  Ing. Eva Modlitbová 

- 29. listopadu – při první adventní neděli vás olšanský pěvecký sbor pozval k setkání 
a zpívání na návsi. K našemu milému překvapení vás přišlo mnoho a společně jsme 
vytvořili krásnou a tichou atmosféru, ve které bylo cítit očekávání Vánoc a vaše touha 
po klidu v tomto čase. Mnoho z vás se k nám přidalo při zpěvu rorátů a koled, 
společně jsme vyslechli poutavá slova otce Michaela, který také požehnal našim 
adventním věncům. Zažehli jsme i vánoční strom. Abyste celý advent mohli prožít 
v tak klidné a milé atmosféře, jako byla o první adventní neděli v Olšanech na návsi, 
Vám přeje pěvecký sbor. David Rotter 

- 3. prosince – Setkání s Mikulášem 
S dětmi z MŠ jsme letos pojaly Mikuláše trochu netradičně. Každý rok chodil Mikuláš 
za námi a letos jsme se rozhodli, že navštívíme my jeho. K tomuto setkání nám 
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dopomohl p. Jiří Paluda, který nás pozval do restaurace U Kalábů. Po příchodu na 
nás čekal teplý čaj a výborná jablková buchta. Následovalo promítání pohádky a pak 
už přišel Mikuláš s andělem a čertem. Některé děti pokáral, jiné pochválil a všechny 
po zásluze odměnil. Bylo to velice hezké a příjemné prostředí. 
Tímto bychom chtěli poděkovat za pozvání a Mikuláši za trpělivost a ochotu. 

paní učitelky z MŠ  

- 4. prosince – pořádala Obec Olšany Posezení u vánočního cukroví. Na obecním 
úřadě se sešlo 14 žen, které nám přinesly cukroví na setkání s Mikulášem. Příjemně 
jsme si popovídaly u dobré kávy. Děkujeme všem, kteří jsou ochotní obětovat svůj čas 
a pro ostatní napéct tak pěkné druhy vánočního cukroví. Bylo krásné sledovat, jak si 
místní vyměňují zkušenosti, recepty a navzájem obdivují své výrobky.  
Děkujeme za pomoc.  Ing. Eva Modlitbová 

- 5. prosince – jsme pořádali Setkání s Mikulášem. Sešli jsme se na návsi, abychom 
si společně popovídali a potěšili naše nejmenší malým překvapením. V úvodu nás 
všechny přivítala starostka a popřála k Vánocům a k novému roku. Potom přišly na 
řadu děti. Po návsi se rozsvítily dětské oči plné očekávání a rozzvonily se jejich dětské 
hlásky, které nám říkaly pěkné básničky o svatém Martinovi, o zimě a Ježíškovi. 
Představení bylo velmi milé a pěkné. Děkujeme dětem z MŠ a učitelkám za krásné 
vystoupení. Následovalo krátké představení osoby svatého Mikuláše. Pár slovy jsme 
si představili jeho život, vysvětlili si význam jeho oděvu a pověděli si něco o jeho 
skutcích. Pak už jen zazvonil zvon a navštívil nás sám svatý biskup Mikuláš se dvěma 
anděly a rarachem, který představoval zlo. Divadelní scénka byla veršová a věnovaná 
dětem, ale i dospělí si z ní mohli vzít poučení. Nakonec Mikuláš s anděly rozdal dětem 
dárky a nabízelo se i dobré cukroví od našich hospodyněk. Příjemný byl i teplý grog 
a čaj pro děti. Děkujeme všem účinkujících a organizátorům akce za pěkné zdařilé 
setkání.  Ing. Eva Modlitbová 

Jsem moc ráda, že se po roce obnovila tradice mikulášských setkání. Sešlo se nás 
hodně a všechny přítomné nadchla úžasná divadelní scénka. Myslím si, že se všem akce 
líbila a strávili jsme na pěkně osvětlené návsi příjemný podvečer. Ještě jednou moc 
děkujeme účinkujícím a budeme se těšit na další představení 5. 12. 2016.   
 Dana Křížová  

- 7. prosince – pořádala Obec Olšany Setkání důchodců v restauraci U Kalábů.  
V úvodu všechny přítomné pozdravila paní starostka, dále bylo na programu poutavé 
vystoupení našich nejmenších z Mateřské školky. Popovídali jsme si o legendách 
sv. Mikuláše a o vývoji vánočních ozdob. Naši starší občané dostali pěkné dárečky od 
dětí z MŠ a od obce voňavý levandulový pytlíček.  Ing. Eva Modlitbová 
 

 

CHYSTÁ SE ... 

- 25. prosince – v 19 hodin přijměte srdečné pozvání na náves v Olšanech, kde se 
odehraje premiéra divadelního představení O narození Ježíše Krista. Představení 
opráší naše povědomí o důležitých událostech, které se odehrály před více než 
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dvěma tisíci léty a které stály u vzniku naší společnosti. Nenechte si ujít jedinečnou 
příležitost, jak si připomenout naše kořeny a také vidět v hlavních rolích své sousedy 
a olšanský pěvecký sbor. David Rotter 
 

- 1. ledna – se ve vodách olšanského rybníka znovu uskuteční Novoroční rituální 
koupel. Za zpěvu kurážných písní dojdeme z návsi k rybníku. Symbolicky otevřeme 
vodu a požádáme ji, aby nám dala sílu. Aby dala sílu nejen těm odvážlivcům, kteří do 
rozbouřených vod ponoří tělo celé, nýbrž i těm, kteří se svlaží částečně nebo jen 
symbolicky – připraveným kouskem dřívka. Pro přítomné bude ve varných kádích 
připraven čaj, grog i svařené víno. Otužilcům doporučujeme vzít s sebou také osušku 
a placatici ostřejší lihoviny pro první chvíle po vynoření. Sejdeme se 1. 1. 2016 
v 11 hodin na návsi v Olšanech a vydáme se vstříc neobyčejnému zážitku. 

David Rotter 

- na konci ledna, začátku února – bude pořádat Obec Olšany Košt slivovice a jiných 
pálenek, těšíme se na vaše vzorky. Bližší informace upřesníme. 
 

 

INFORMUJEME …  

Na lesní mýtině nad domem č. p. 38 zbudovaly Lesy ČR, Oblastní správa toků, 
posezení se stojanem na kola a deskovou hrou. Při svých vycházkách se zde mohou 
zastavit občané či návštěvníci obce.  

23. prosince od 14 do 18 hod. proběhne v kostele Nejsvětější Trojice v Habrovanech 
setkání u betléma s Betlémským světlem. Přijde se podívat do vánočně vyzdobeného 
kostela a prohlídnout si starý betlém. Domů si můžete odnést Betlémské světlo.  

24. prosince v 20.30 bude  „Půlnoční“ mše svatá s Betlémským světlem 
v Královopolských Vážanech. Seznam vánočních bohoslužeb bude umístěn na 
vývěsce u obchodu. 

Ve víceúčelové budově je obnoven provoz posilovny a po delší přestávce opět cvičí 
ženy pod vedením p. Paludové. Dále zde probíhá kroužek Majáku – střediska volného 
času Vyškov, chodí sem nacvičovat olšanský pěvecký sbor a také naši divadelníci.  

Od 4. ledna 2016 můžete na obecním úřadě uhradit poplatek za svoz odpadů opět ve 
výši 460 Kč na poplatníka nebo neobydlenou nemovitost. Do konce března bude 
splatný i poplatek ze psů ve výši 150 Kč za jednoho psa. 
 

SK Olšany  

Vážení sportovci a příznivci sportu, 
SK Olšany pořádalo v roce 2015 celkem 3 turnaje (Noční nohejbalový turnaj, 
Fotbalový turnaj a Denní nohejbalový turnaj) a jak už bylo popsáno v minulých 
občasnících, všechny tyto akce proběhly úspěšně a předčily naše očekávání. Všem 
zúčastněným sportovcům i fanouškům moc děkujeme za podporu a doufáme, že se 
v příštím roce zase setkáme při sportovních akcích pořádaných nejen SK Olšany.  



5 

Chtěli bychom vyzdvihnout úspěchy člena našeho sportovního klubu Lukáše 
Koudelky. Lukáš dosáhl v roce 2015 několika skvělých výsledků ve vytrvalostním 
běhu. Pod vedením trenéra Zdeňka Smutného reprezentuje tým AK Drnovice 
a v blanenské běžecké lize také hostuje za družstvo AC Okrouhlá. V letošním roce se 
zúčastnil už 65 závodů a v roce 2014 stihl dokonce neuvěřitelných 100 závodů. Za své 
největší úspěchy roku 2015 považuje skvělá umístění v pohárech a obhajobu 
loňského vítězství v běhu „Slavkovská pípa“, kde navíc vytvořil traťový rekord.  

Výběr několika závodů, kterých se v roce 2015 zúčastnil: 

Poháry: 
- Cyrilometodějský maratón, Běžecká tour 2015 – 4 závody na jižní Moravě a na 
Slovensku, 2. místo v kategorii Muži A; 
- Vyškovská běžecká Tour 2015 – 10 závodů na Vyškovsku,2. místo v kat. Muži A; 
- Kuřimská běžecká liga 2015 – 7 závodů v okolí Kuřimi, 2. místo mezi Muži do 39 let; 
- Okresní běžecká liga Blansko 2015 – 29 závodů, 4. místo v kategorii Muži do 39 let; 
- Brněnský běžecký pohár 2014/2015 – seriál 10 závodů od listopadu do dubna v okolí 
Brna za účasti elitních běžců, ve svém druhém ročníku celkově 20. místo 
z 843 zúčastněných a 15. místo ze 494 v kategorii Muži do 39 let. 

Stupně vítězů:  
22. 3. Běh na Nový hrad, Adamov, 8,3 km – 3. místo mezi Muži do 39 let i celkově; 
4. 4. Kroměřížský půlmaratón – 3. místo v kategorii Muži do 35 let, 13. místo celkově; 
3. 6. Nemojanský kros, 9 km – 2. místo v kategorii Muži A i celkově;  
8. 8. Slatinická sedmička, 7,6 km - 2. místo v kategorii Muži, 5. místo celkově; 
30. 8. Kuřimská hora, 5,4 km - 2. místo v kategorii Muži do 39 let, 3. místo celkově; 
5. 9. Slavkovská pípa, Slavkov u Brna, 11 km + 4 piva – vítěz závodu (obhajoba 
vítězství) + traťový rekord; 
17. 10. Kuřimská hodinovka – 2. mezi Muži do 39 let, 3. místo celkově; 15 429 m; 

Týmové soutěže:  
16. 5. Vltava run, štafetový závod 360 km ze Šumavy do Prahy, 2. místo ze 177 týmů; 
24. 10. Půlmaratón Moravským krasem, Blansko – 1. místo  
5. 9. Slavkovská pípa, člen týmu Slavkovský pivovar – 1. místo 

Dosavadní osobní rekordy: 
5 km – 28. 3. 2014 Jarní pětka na dráze Blansko – 17:47 
10 km – 13. 8. 2014 Triexpert cup, Brno – Palackého vrch - 35:56 
Půlmaratón – 1. 1. 2015 Tuřanský novoroční půlmaratón – 1:20:15 (6. místo)  
Maratón – 27. 9. 2014 Ostravský maratón – 3:00:46 (4. mezi Muži do 35 let) 
Hodinovka – 3. 9. 2014 Triexpert cup, Brno – Palackého vrch – 15 480 m. 
 

Gratulujeme ke skvělým výkonům a přejeme, ať se ti vyhýbají veškeré zdravotní 
potíže a ať ti to pořád skvěle běhá. 
 

Na závěr mi dovolte, abych Vám jménem SK Olšany popřál pěkné a klidné vánoční 
svátky strávené v kruhu rodiny a mezi Vašimi blízkými. V novém roce pevné zdraví, 
hodně sportovních úspěchů a spokojenost v osobním i pracovním životě. Ať je rok 
2016 Vašim šťastným a úspěšným rokem! 

Předseda SK Olšany Zdeněk Modlitba  
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Letošní sezónu stolního tenisu zahájilo první padající listí. Již koncem září borci zúročili 
veškeré své úsilí na hodinách a hodinách tréninku v prvních zápasech, a to v nových 
prostorách. Ani jeden z olšanských týmů se nenechal ukolébat nastávajícím ospalým 
podzimem a vystřelili důrazně napříč tabulkami. "A" tým, úřadující v okresní soutěži I., 
statečně bojuje o své místo za horní polovinou tabulky i přes velkou marodku. "B" tým 
nemilosrdně drtí své protivníky v okresní soutěži III. a tím tvrdí svoji pozici na předních 
místech tabulky. Navíc stíhá také podpořit zkušenější, nicméně oslabený tým. Pevně 
věříme a děláme vše pro to, abychom se udrželi ve svých soutěžích, ideálně postoupili do 
soutěží vyšších. Rozhodující bude zdravotní stav hráčů a také adaptace v novém 
prostředí, jelikož jsme vůbec poprvé v historii olšanského stolního tenisu poznali, jaké to 
je o své, opravdu domácí prostředí přijít. Přejeme si hodně síly a pevné zdraví pro pány 
Petra Kleina a Václava Rause a i všem ostatním hodně zdraví a štěstí v novém roce!  

hráči stolního tenisu Olšany 

 

 

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. 

7. 10. 2015 – Zastupitelstvo obce Olšany: 
- schvaluje obsah Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci Olšany – kanalizace“. 
Zastupitelé pověřují starostku podpisem dodatku č. 3 a změnových listů č. 3 a 4, na 
základě kterých se vytvořil tento dodatek 
- bere na vědomí Protokol finančního a kontrolního výboru obce k provedené kontrole 
za období leden – červen r. 2015 
- schvaluje úhradu nákladů na opravu sochy sv. Ježíše Krista do kapličky 
p. K. Votýpkovi ve výši 5.000 Kč 
- pověřuje starostku vypsáním nového výběrového řízení na akci „Oprava střechy 
kapličky“ na začátku prosince 

11. 11. 2015 – Zastupitelstvo obce Olšany: 
- schvaluje prodejní cenu nových zimních čokolád ve výši 80 Kč 
- schvaluje uzavření Smlouvy č. 1030027134/001 o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene se spol. E.ON Distribuce a.s. na stavbu „Olšany, kabel NN připojení 
RD Valoušek“ a pověřuje starostku jejím podpisem a zasláním vyjádření ke stavbě  
- schvaluje podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na Výdaje na 
zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na rok 2015 ve výši 2.400 Kč a pověřuje 
starostku podpisem smlouvy 
- bere na vědomí vnitřní předpis ohledně stanovení platu p. Sotoláře, p. Hály, 
p. Kuncové od 1. 11. 2015 
- bere na vědomí uzavření Dodatku na prodloužení současné smlouvy na pracovníka 
na VPP a Dohody na příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa 
s Úřadem práce Vyškov  
- schvaluje rozpočtové opatření č. 7 
- schvaluje Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce 
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- schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, o místních poplatcích. 
- pověřuje p. Ing. Hermana a Ing. Modlitbovou k účasti na valné hromadě svazku 
Rakovec dne 19. 11. 2015, náhradníkem je p. Valehrach 
- schvaluje Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů a.s. TextilEco ohledně 
odvozu textilu 

9. 12. 2015 – Zastupitelstvo obce Olšany: 
- schvaluje finanční dar starostce ve výši 15.000 Kč 
- schvaluje rozpočtové opatření č. 8 
- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu obce v roce 2016 SK Olšany ve výši 
40.000 Kč a ZO ČSV Olšany ve výši 10.000 Kč. Zastupitelé pověřují starostku uzavřít 
s žadateli veřejnoprávní smlouvy 
- schvaluje rozpočet na rok 2016, včetně rozpočtu sociálního fondu a příspěvků 
svazku obcí Drahanská vrchovina ve výši 20.000 Kč a Rakovec 876 Kč. Celkový 
objem příjmů včetně financování a výdajů je ve výši 16.112.700 Kč. Výdaje sociálního 
fondu jsou ve výši 30.000 Kč. Ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být překročen 
stanovený objem výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu r. 2016. 
V rámci paragrafů změnu v jednotlivých položkách výdajů povoluje starostka. 
Zastupitelstvo obce Olšany pověřuje starostku prováděním rozpočtových opatření 
v nejnutnějších případech na konci měsíce a tyto úpravy pak vezme zastupitelstvo na 
nejbližším zasedání na vědomí 
- schvaluje rozpočtový výhled na r. 2017 a 2018 
- schvaluje Směrnici o zabezpečení zákona o finanční kontrole, která nabývá účinnosti 
dnem schválení 
- schvaluje Návrh na vyřazení majetku Mateřské školy 
- schvaluje druhé čerpání úvěru na výstavbu kanalizace ve výši 5.774.000 Kč 
- schvaluje Smlouvu o dílo uzavíranou se společností LANAK CZ a.s. na konzultační 
činnost spojenou s provozováním kanalizace v obci s platností do 31. 12. 2017 
a pověřuje starostku jejím podpisem 
- schvaluje Cenové oznámení výše stočného na rok 2016 
- bere na vědomí Zápis z jednání dozorčí rady Mikroregionu Rakovec ze 12. 10. 2015 
- schvaluje obsah Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavíraných s Majákem – 
střediskem volného času Vyškov, příspěvkovou organizací. 
 

 

Čtení ke kafi 

Rok se s rokem sešel a opět je tu čas předvánoční. Ráda bych vám napsala o tom, 
jak se u nás v Olšanech slavily Vánoce. Naše vesnice se nám rozrůstá o nové 
občany, kteří pochází odjinud a mnohdy, i když si myslí, že perfektně znají tradice, 
možná neví, jak to bývalo právě zde. Jako kovaná Olšaňačka (v Olšanech se říká 
„kovaný“, těm, jejichž rodiče a prarodiče pochází z Olšan) si myslím, že bych 
především těm, kteří zde našli svůj domov, měla alespoň v tomto článku něco povědět 
o místních vánočních tradicích a zvycích a okolnostech okolo nich. 

Na Štědrý den se v Olšanech vařila houbová polévka, byla to polévka z hub 
a zeleniny, zahuštěná jíškou. Byly v ní brambory a nočky. Pak už byly jen pečené 
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brambory a k tomu se udělaly francky, což byly osmažené placičky z vajec, strouhanky 
a majoránky, dále kysané zelí. Hospodyňky upekly vánoční perníčky, vanilkové 
rohlíčky, slepovaná kolečka s marmeládou a sádlová kolečka. Nesměly chybět ani 
křížaly ze sušených jablíček, hrušek, třešní a višní. Mužskou záležitostí pak bylo 
donést stromeček a tak ráno před svítáním se muži vydali do lesa, aby svým dítkům 
přinesli většinou smrček, který dali do dřevěného stojanu. Stromeček se zdobil tím, co 
doma bylo. Jablíčky, ořechy, ale i skromnými ozdobami. Pod stromeček se umístil 
papírový betlém a čekalo se na Ježíška. Lidé z místního kraje byli chudí, muži 
pracovali v kamenolomu a ženy se živily sběrem lesních plodů. K velké zálibě 
některých místních mužů patřilo roubování ovocných stromů. Muži si vyměňovali 
rouby a leckdy měli na jednom stromu tři odrůdy jablek. Moje prababička si dokonce 
jako nevěsta donesla do nového domu od rodičů stromek ořechu. Pole nebyla tak 
úrodná, aby poskytla lidem dobrou úrodu, proto i Vánoce byly chudé. Avšak děti byly 
rády za každou drobnost a těšily se na dárky. Místní udržovali i zvyky. Postili se, 
krájeli jablíčka nebo pouštěli lodičky. Odpoledne navštěvovali hřbitovy, kde zapálili 
svíce za zemřelé. Také se říkalo, že na Štědrý den nesmí viset prádlo (to se někde 
říkalo i o Velikonocích) aby do roka někdo nezemřel v rodině.  

Adventní věnce se nedělaly, dokonce si ani místní katolíci nepamatují, že by byly 
v kostelích. Kostelní výzdoba byla skromná, zřejmě bez adventního věnce pouze 
s fialovými svícemi. Na Půlnoční se chodilo do Vážan, kde je místní farní kostel. 
Habrovanský kostel byl vždy jen kostelem filiálním. A tak se křtilo, oddávalo dle 
církevního práva ve Vážanech. Na Štědrý den ve Vážanech, v Rousínově a v Kroužku 
chodili zpěváci zpívat koledy. Ne všichni šli ale na půlnoční do Vážan. Mnoho rodin 
olšanských kameníků totiž přestoupilo na církev československou. Pan Fiala, místní 
majitel kamenolomu, byl příznivcem této nové „nehabsburské“ církve a tak velká 
většina jeho zaměstnanců tuto novou víru přijala za svou. Katolíků nebylo tolik a ve 
vedení obce byli tehdy členové z církve československé, a proto místní hřbitov a zvon 
není posvěcen, aby sloužil všem. Tedy nejen katolíkům, ale i ostatním. Vesnice 
Olšany byla svou vírou různorodá, avšak jedno bylo krásné a společné. Vždy si našla 
rodina a sousedé k sobě cestu. Když bylo třeba, pomohli si a měli se rádi. Rodina 
držela při sobě za každých okolností. Možná to zní jako fráze, ale bylo tomu tak. 

Víte, v televizích a rádiích nám pořád přejí klidný advent, ale víme, o co v něm jde. 
Podle nás katolíků se máme ztišit, rozjímat v Písmu a očekávat příchod spasitele. Ale 
naší přirozeností má být i láska k bližním. Ale je tomu tak skutečně? Každý sice 
nejsme věřící, ale myslím si, že jedno bychom měli mít společné všichni, tak jako 
tenkrát. Chovat lásku k bližnímu. Zkusme se zamyslet sami nad sebou. Odpouštíme 
si? Máme se rádi a tolerujeme se navzájem, vážíme si úsilí a práce těch druhých? Co 
děláme pro ostatní? Máme rádi lidi takové, jací jsou, tedy i s chybami? Neublížili jsme 
těm, kdo nás milují? I to mohou být adventní zamyšlení pro každého z nás. 

Přeji vám tedy krásné svátky vánoční prožité v kruhu svých blízkých, mnoho zdraví 
a štěstí v novém roce 2016. A děkuji všem, kteří se s láskou jakkoli věnují ostatním na 
úkor sebe sama. Vaše Eva Modlitbová 


