
Olšanský občasník
č. 52 / prosinec 2016

Vážení a milí spoluobčané!
Letošní rok se pomalu chýlí ke konci a tak 

bych vám chtěla poděkovat za vaše podněty  
a účast na různých událostech v obci. I tento rok 
byl na akce opět bohatý a závěr roku obzvláště. 
Těší nás, že se do dění v obci zapojují nejen naše 
místní sdružení, ale i další občané, nyní např. 
klub rodičů. Děkujeme členkám kulturní komise 
obce, zástupcům všech organizací, spolků, i vám 
dalším, kteří jste pomohli se zajištěním všech 
událostí v obci na úkor svého volného času. Moc 
si vážíme této pomoci a spolupráce. Doufáme, 

že i v příštím roce bude v obci bohatý kulturní  
a sportovní život.  

Přejeme vám pohodový adventní čas a pří-
jemné prožití vánočních svátků. Ať jsou tyto 
dny naplněné klidem, láskou a porozumě-
ním. Přejeme vám příjemné vykročení do no-
vého roku 2017 a prožijte ho ve zdraví, štěstí 
a spokojenosti. Během Vánoc vám zastupitelé 
již tradičně přinesou novoročenku s kapesním 
kalendářem na příští rok. V lednu si mohou maji-
telé trvale obydleného domu na obecním úřadě 
vyzvednout stolní kalendář s fotografiemi pří-
rodních krás svazku obcí Drahanská vrchovina.

V listopadu jsme na SFŽP předložili závěreč-
nou monitorovací zprávu a po obdržení proto-
kolu musíme zúčtovat i dotaci Jihomoravského 
kraje. Na čerpací stanici a měrném objektu jsme 
již řešili drobné závady, které byly odstraněny  
v rámci reklamace. Většina z vás v polovině pro-
since obdrží fakturu za stočné, a to buď na váš 
e-mail nebo do poštovní schránky. Při platbách 
v hotovosti, prosíme, dodržujte úřední hodiny 
obecního úřadu, tj. pondělí 8–16 hodin, středa 
8–18 hodin. Od poloviny prosince bude poplatky 
vybírat nová pracovnice v knihovně. Na prosin-
covém zasedání budou zastupitelé schvalovat 
cenové oznámení, na základě kterého bude stoč-
né pro rok 2017 stanoveno na 41 Kč bez DPH.
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AKTUALITY
Provoz kanalizace v obci Sál v obci

Parkourové hřiště

Na začátku listopadu jsme převzali pohos-
tinství se sálem. V prosinci by se zastupitelé 
měli na základě různých podkladů rozhod-
nout, co dál s touto budovou – zda přikročíme 
k její rekonstrukci nebo zbourání. Obě varian-
ty mají své klady i zápory, a proto to nebude 
jednoduché rozhodnutí. Budova bude určitě 
v průběhu zimy veřejnosti uzavřena. 

Místní starší děti a mládež dostanou díky 
nabídce p. Bezuchy a souhlasu zastupitel-
stva bohatou mikulášskou nadílku v podobě 
parkourového hřiště. Bude umístěno vedle 
dětského hřiště. Obec celou sestavu získá za 
zvýhodněnou cenu.
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víc velkoobjemového odpadu, budeme muset 
přistoupit k úpravě ceny o 10 Kč. Od ledna mů-
žete platit poplatek za likvidaci odpadu ve výši 
470 Kč na trvale bydlícího občana nebo dům  
k rekreaci a poplatek za psa ve výši 150 Kč.

- 17. září uspořádal SK Olšany a další pří-
znivci rozličných sportů Amatérský turnaj  
v pétanque aneb „Olšanské koulení 2016“, což 
byl historicky první místní amatérský turnaj  
v pétanque. Navzdory nevlídným předpo-
vědím počasí a dopoledním deštíkům se  
v toto sobotní odpoledne vyčasilo a teplota 
na hru byla „tak akorát“.  Sešel se ideální počet  
16 týmů připravených užít si příjemný čas  
u této zdánlivě poklidné hry. Po úvodním roz-
losování do čtyř skupin a zahajovací sklence 
symbolického nápoje pastis se všichni pustili 
do napínavých zápolení plných zvratů a dra-
matických momentů. K mnoha překvapivým 
otočením výsledků hry přispělo i místní ne-
předvídatelné hřiště. Ze skupin postoupilo  
8 týmů do finálových klání. Oceněny byly 4 ví-
tězné týmy, které obdržely „koulaté“ ceny. Nej-
vyšší příčku vybojovala dvojice „VS“, manželé 
Trenzovi. Všichni ostatní účastníci si pak od-
nesli alespoň malou kuličku pro připomenutí 
tohoto turnaje. 

Jelikož zkušební ročník prokázal vysoký 
zájem o tuto hru a setkal se s kladným ohla-
sem (včetně samoobslužného baru), je na-
snadě obohatit o turnaj spektrum sportov-
ních a společenských akcí v obci i v dalších 
letech. 

Pořadatelé v čele s ředitelem turnaje  
(P. H.) děkují všem, kteří pomohli s přípravou  
a realizací celé akce. Dále také všem, kteří se 
zapojili do herního klání a svým nadšením 
tvořili příjemnou atmosféru celého dne.

Ing. Arnošt Ohli

- 24. září se konal po delší odmlce POTLACH 
T.K. Wild Horse Olšany. A co to vlastně ten 
potlach je? Jde o setkání spřátelených klubů  
a trampských osad, kamarádů, kteří rádi tráví 
svůj volný čas v přírodě a večery při ohni a ky-
taře. Vše začíná slavnostním zapálením ohně 
ze čtyř světových stran. Oheň vždy zapalují ka-
marádi, kteří jsou pro klub určitým způsobem 
významní. Letos tuto poctu dostali hned dva 
bývalí sheriffové (Brum a Bob), starostka Dana 
Křížová a náš dlouholetý kamarád Pepa Peká-
rek. Po zapálení ohně se s úctou a pokorou, za 
doprovodu trampské hymny, vztyčila vlajka 
ČTU i naše T.K. Wild Horse Olšany. A pak už se 
povídalo a zpívalo až do ranních hodin. Přišlo 
cca 50 kamarádů a kamarádek, kterým T.K. 
Wild Horse Olšany nějakým způsobem přirostl 
k srdci. Mnohým dalším bohužel nevyhovoval 
termín a těm se omlouváme. 

Největší díky patří mojí rodině za veške-
rou pomoc při organizování této akce (za-
jišťování a přípravy zázemí na Panské skale  
v Habrovanech, ohně, grilu, dřeva, mate-
riálu, převozy...). Především Katce Volfové 
a Kubu Tomáškovi, kteří pomohli úplně se 
vším. Také si vážím pomoci úžasných Pekár-
ků (Honzy a Pepy), kteří přišli a hned se dali 
do práce. DÍKY MOC!!!

Bylo to krásné, příjemné a milé se s vámi 
všemi zase po létech vidět nejen v běžném 
životě, ale i při vypnutí od všech těch kaž-
dodenních starostí a povinností. Setkání  
v lesích má vždy něco kouzelného a nena-
hraditelného.

za T.K. Wild Horse Olšany – Žaneta (sheriff)

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…

Poplatky v roce 2017
Na prosincovém zasedání budou zastupitelé 

schvalovat změnu vyhlášky ohledně poplatku 
za odstraňování odpadu. Jelikož v průběhu roku 
došlo k navýšení počtu nádob a bylo odvezeno 
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- 1. října pořádala Obec Olšany Uzavření 
studánek – pochod Moravským krasem.  Uni-
kátní pískovnu Seč, skalní amfiteátr Kolíbky, 
větrný mlýn a spoustu dalších zajímavých míst 
skrývá Rudice, obec uprostřed Moravského kra-
su. Prozkoumat její krásy a pozoruhodnosti se 
vypravila první říjnový den přibližně čtyřicítka 
výletníků v rámci tradiční podzimní výpravy do 
okolí. V průběhu opravdu krásného slunného 
dne jsme společně prozkoumali místní závrty  
a těžební jezírka, v pestrobarevné pískovně hle-
dali geody a zkameněliny, navštívili jsme míst-
ní muzeum ve větrném mlýně, prolezli skalní 
pozůstatky dávných jeskyní Kolíbky a sešli také 
k Rudickému propadání, ponoru vod Jedov-
nického potoka do podzemí. Vše dokreslovaly 
barevné podzimní scenérie. Děkujeme všem 
výletníkům za příjemný den a Zdeňce Jičínské 
za skvělé průvodcování a předání spousty zají-
mavých informací o navštívených místech. 

- 22. října pořádala Obec Olšany Vítání ob-
čánků, mezi nejmladší občánky jsme přivítali 
dvě letos narozené holčičky.

- 5. listopadu se uskutečnila již po něko-
likáté skvělá akce s názvem Strašidelný les, 
kterou na hřišti nad rybníkem připravili členo-
vé T.K. Wild Horse Olšany. Jde o strašidelnou 
stezku lesem určenou všem odvážným dětem. 
Tentokráte do lesa vstoupilo skoro 200 malých 
i velkých nebojsů. Ti, kteří nenašli odvahu, 
mohli zůstat u ohýnku, nasávat strašidelnou 
atmosféru, opéct si špekáček, dát si teplý čaj  
a okukovat ohřívající se strašidla. Celkový po-
čet zúčastněných odhadujeme na cca 400 lidí.

Jde zatím o největší zastoupení okolních 
vesnic a měst (Olšany, Habrovany, Rousínov, 
Komořany, Podbřežice, Slavíkovice, Vážany, 
Hlubočany, Holubice, Nemojany, Luleč, Vyš-
kov, Brno…) a přiznáváme, že jsme na takový 
počet lidí nebyli připraveni. Bereme to jako vý-
zvu do dalších let a už teď máme plno nápadů, 
jak s nekonečnou frontou zatočit. Velké díky 
patří všem „pomocníkům – strašidlům“ i všem 

dětem, rodičům, tetám, strýcům…, kteří přišli 
a vydali se na tuto strašidelnou akci. A že Vás 
bylo!!! Díky moc!!!

za T.K. Wild Horse Olšany – Žaneta (sheriff)

- 10. listopadu jsme uspořádali zájezd do 
Městského divadla na muzikál Limonádový 
Joe. Účastníci byli s výběrem představení moc 
spokojeni a užili si krásný večer.  

- 18. listopadu letošní lampionový prů-
vod pořádal nově Klub rodičů s dětmi z Olšan 
a okolí a přebral tak pomyslnou štafetu od pře-
dešlých organizátorů, kterým děti již odrostly. 
V pátek se sešlo přes 40 dětí s doprovodem  
a po páté se vyrazilo na cestu. Vzhledem  
k blížící se zimě byla zvolena trasa od obchodu  
k rybníku, kde je možnost si užít dostatek tmy 
(díky Arnoštovi) a také se na konci cesty ohřát. 
Počasí nám přálo a tak jsme se mohli beze spě-
chu kochat pohybujícími se světýlky. Na hřišti 
u rybníka čekala, kromě sladkého a slaného 
občerstvení, které napekly pro účastníky prů-
vodu rodinky z Klubu, také světýlková stezka 
lesem zakončená místem s dárečky – obráz-
kovými přívěsky a kamínky. U některých měly 
talismany takový úspěch, že stezku absolvo-
vali několikrát. Ostatní měli možnost se ohřát  
u ohně či využít teplého čaje a svařeného 
vína. Děkujeme všem, kteří se do příprav akce 
zapojili a umožnili tak strávit příjemný páteč-
ní večer zejména dětem, ale i jejich rodičům  
a prarodičům.                 za Klub rodičů s dětmi

z Olšan a okolí Natálie Presová

- 25. listopadu uspořádala základní orga-
nizace Českého svazu včelařů ve víceúčelové 
budově přednášku na téma Ošetřování včel-
stev během roku.

- 27. listopadu byl zahájen advent. Na 
první adventní neděli jste si přišli zazpívat ro-
ráty a koledy s členy olšanského sboru. Násled-
ně byl rozsvícen vánoční strom a další osvětle-
ní na návsi.



Olšanský občasník

4

CHYSTÁ SE…
- 2. prosince proběhne na obecním úřadě 
od 17 hodin Posezení u vánočního cukroví. 
Věříme, že mnohé ochotné hospodyňky nám 
pomohou a donesou upečené vánoční cukroví 
na společné Mikulášské setkání, případně na 
setkání seniorů. Nezapomeňte si vzít parago-
ny, abychom vám proplatili použité suroviny. 

- 5. prosince pořádáme od 16.15 hodin na 
návsi Setkání s Mikulášem. Přijďte shlédnout 
vystoupení dětí Mateřské školy a divadelní 
představení, ve kterém se nám všem předsta-
ví samotný svatý Mikuláš. Po vystoupení pak 
Mikuláš se svou družinou rozdá našim dětem 
dárky. Poté Mikuláš se svou družinou navštíví 
děti i v jejich domovech.

- 13. prosince pořádáme Setkání důchod-
ců od 16 hodin v restauraci U Kalábů. Předvá-
noční setkání zpříjemní svým programem děti 
Mateřské školy a místní hudebníci. 

- 23. prosince proběhne Předvánoční 
setkání s Betlémským světlem. Mezi 16. a 18. 
hodinou jste zváni k betlému do vánočně vy-
zdobeného kostela v Habrovanech. Můžete si 
domů odnést Betlémské světlo a naladit se na 
krásné vánoční svátky. Z Olšan se pro Betlém-
ské světlo do Habrovan vypraví i pouť. 

- 25. prosince si pod názvem Jak to bylo  
v Betlémě připomeneme vánoční příběh. 

- 27. a 28. prosince pořádáme výstavu 
na téma „Vánoce“. Po oba dny od 14 do 18 ho-
din můžete ve víceúčelové budově shlédnout 
vánoční dekorace, betlémy, zvyky a tradice. 
Prosíme o zapůjčení exponátů.

- 1. ledna 2017 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 rozbouře-
ných vod ponoří tělo celé, nýbrž i těm, kteří se 
svlaží částečně nebo dokonce 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 lihovi-
ny pro první chvíle po vynoření. Sejdeme se  
v 11 hodin na návsi v Olšanech a vydáme se 
vstříc neobyčejnému zážitku. Těší se na Vás po-
řadatelské kvarteto Boris Krais, Pavel Indruch, 
Martin Flora a David Rotter.

- 1. ledna 2017 pořádáme společně  
s ostatními obcemi svazku Rakovec od  
14 hodin Novoroční setkání na Kalečníku. Sraz 
zájemců o společnou cestu je ve 13 hodin  
u rybníka v Olšanech. Odtud vyrazíme kolem 
Koretinky a srubu na místo setkání, kde bude 
připraveno občerstvení. Doporučujeme vzít si 
tekutiny na cestu a baterku na zpáteční cestu. 

- na konci ledna, začátku února bude po-
řádat Obec Olšany Košt slivovice a jiných pále-
nek, těšíme se na vaše vzorky a příjemný den. 
Bližší informace upřesníme.

- po zamrznutí rybníka v lednu, únoru 
bude pořádat T.K. Wild Horse Olšany Maškarní 
bál na ledě.
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INFORMUJEME…
Vážení a milí spoluobčané, dovolte, abych Vás 

jménem olšanského pěveckého sboru pozval ke 
společným setkáním. 23. prosince se vydáme do 
habrovanského kostela na Pouť pro betlémské 
světlo. Odcházíme ve čtvrt na čtyři od věžičky. Ve 
čtyři hodiny sbor v kostele zazpívá svůj adventní 
a vánoční repertoár a zase se vydá zpět do Olšan. 
Vy, kdož se k nám přidáte, si nezapomeňte vzít 
lucerničku na Betlémské světlo, které si z kostela 
můžete odnést do svých domovů.

Na Boží hod, tedy 25. prosince v sedm hodin 
večer, si stejně jako vloni připomeneme vánoční 
příběh. Pod názvem Jak to bylo v Betlémě na 
něj tentokrát nahlédneme z jiné strany. A pak si 
zazpíváme koledy.

Olšanský pěvecký sbor se těší na setkání s Vámi. 
Pokusíme se společně zastavit předvánoční shon 
a vytvořit atmosféru tichou a poklidnou.

David Rotter

24. prosince v 20.30 hodin proběhne „Půlnoč-
ní“ mše svatá s Betlémským světlem v Královo-
polských Vážanech. Seznam vánočních boho-
služeb bude umístěn na vývěsce u obchodu.

V době od 2. do 15. 1. 2017 bude v obci probí-
hat Tříkrálová sbírka. 

Vážení čtenáři olšanského občasníku, píši Vám 
něco málo informací okolo místního „pine-
cu“! Letošní sezóna začala 1. 10. a nyní máme 
odehraných 7 kol soutěže. „A“ tým Olšan, kte-
rý hraje v okresní soutěži OS I. ještě nemá na 
svém účtu připsanou žádnou prohru. S šesti 
vítězstvími a jednou remízou shlíží na ostatní 
mančafty z prvního místa žebříčku. Chtěl bych 
tedy touto cestou pochválit hráče „A“ týmu  
a hlavně pak Borise Trávníčka, který od loňské 
sezóny hráčsky značně vyrostl. Ač hraje s hen-
dikepem (hraje na vozíčku), patří v této soutěži 
k nejlepším. Co se týče našeho druhého druž-
stva, které hraje OS II, kam postoupilo během 
letošního jara, má na svém kontě po sedmi 

utkáních 3 výhry, což je na nováčka dobrý po-
čin a jsou na děleném 7. a 8. místě, za což jsme 
také velmi rádi, jen tak dál! 
Poněkud nás však mrzí, že nad tréninky mláde-
že, které probíhají na hasičce, visí nízká účast. 
Fakt, že po přestěhování na hasičku, kde je na 
rozdíl od sálu hospody teplo a rodiče nemusí 
platit poplatky, chodí jen 1–2 děti, nás velice 
překvapil. Dokonce se stalo, že na trénink ne-
přišel vůbec nikdo. Do sálu hospody chodilo  
i přes jeho velmi nepříznivé podmínky 10, 12 
až 14 dětí. Věřím, že za tím stojí snad slabá in-
formovanost z naší strany k rodičům a ne úpa-
dek zájmu o tento krásný sport. Proto bych 
chtěl požádat rodiče, aby dětem o možnosti 
zahrát si pinec v Olšanech pověděli. Vždyť pře-
ci pohyb je tak důležitý a navíc, kdo neskáče, 
není Čech! Děkuji a jsem  s pozdravem. 

Zdeněk Libánek, 
vedoucí oddílu stolního tenisu v Olšanech 

Příprava včelstev na zimu – jednoduše
V tuto dobu mají včelaři svá včelstva zazimo-
vaná. Co to znamená? Přípravy včel na zimu 
začínají již v červenci prohlídkou stavu včel-
stev a potřebnými zásahy, aby do zimy byla 
včelstva silná a zdravá. Po posledním vytočení 
medu se odstraňují medníky. Medník je pro-
stor, kam včely ukládají zásoby medu, který 
včelař může odebrat. Včely mají med i mimo 
medníky, ale tento med jim včelaři necháva-
jí, zůstává pro potřebu včel. Aby měly včely 
přes zimu dostatek zásob, tak za odebraný 
med musí včelař dodat náhražku. Touto ná-
hražkou je cukr, který včely zpracují a uloží si 
do buněk na plástech. Tak mají nachystanou 
potravu potřebnou pro přežití zimy. Na zimu 
se včely, podle teploty venku, stahují do zim-
ního chomáče. Zimní chomáč je tvaru koule. 
Je to tvar, který nejhospodárněji šetří energii. 
No a protože i včely mají své nemoci, tak se 
musí léčit, a to podle veterinárních nařízení. 
Na léčení jsou různé prostředky, které se taky 
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Uvádíme usnesení schválená na zasedáních zastupitelstva od minulého čísla občasníku (bez 
osobních údajů). S celým obsahem zápisů se můžete seznámit na OÚ.

14. 9. 2016 – Zastupitelstvo obce Olšany:
- schvaluje zpracování projektové dokumentace na opravu vodní nádrže,
- schvaluje stavbu Zemědělské stavby u vinice na p.č. 607 v k.ú. Olšany dle předložené  

projektové dokumentace Ing. arch. Kokeše, 
- schvaluje rozpočtové opatření č. 5,
- schvaluje směnu pozemků obce p.č. 260/39 a 260/51 za pozemky p.č. 260/30, 260/13, 260/57, 

260/58 za podmínky zřízení věcného břemene na parcelách č. 260/70, 260/51 a 263/1 v k.ú. 
Olšany a obsah směnné smlouvy s Českomoravským štěrkem a.s.,

- schvaluje obsah Smlouvy o zřízení věcného břemene s Jihomoravským krajem ohledně ulože-
ní kanalizace do jejich pozemku p.č. 730/1 v k.ú. Olšany,

- schvaluje odkup budovy bez č.p. – objektu občanské vybavenosti na st. pozemku p.č. 26/1  
v k.ú. Olšany od p. Romana Rősse a obsah kupní smlouvy,

- schvaluje obsah smlouvy o úschově uzavírané s p. Romanem Rőssem a Mgr. Radkem Zapleta-
lem ohledně složení částky 1.250.000 Kč do úschovy,

- deleguje na valnou hromadu svazku Rakovec dne 20. 10. 2016 starostku a místostarostu obce, 
náhradníkem bude Ing. Modlitbová,  

- bere na vědomí protokol finančního a kontrolního výboru o provedené kontrole za období 
leden – srpen 2016,

- pověřuje starostku prováděním rozpočtových opatření v nejnutnějších případech na konci 
měsíce a tyto úpravy pak zastupitelstvo na nejbližším zasedání schválí

19. 10. 2016 – Zastupitelstvo obce Olšany:
- schvaluje uzavření Smlouvy č. 1030027134/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břeme-

ne 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 záměr zřízení práva stavby k realizaci stavby Olšany, připojení kabel NN rekreace 
Auda v rámci p.č. 307/4, 735/1 a 314/2 v k.ú. Olšany. Zastupitelé pověřují starostku zveřejně-
ním záměru.

- schvaluje záměr pronájmu p.č. 662/9 a 600/408 v k.ú. Olšany. Zastupitelé pověřují starostku 

podávají různými způsoby. Dnes si některá lé-
čiva může včelař vybrat, ale jsou i taková, která 
jsou nařízená zákonem. Léčiva jsou vesměs 
na lékařský předpis. Nyní bychom měli mít už 
všechna včelstva ošetřená. Ještě nás čeká asi 

v půli prosince vyčištění podložek, které jsou 
vloženy na dně úlů, abychom v lednu odebrali 
spad (zimní měl) a odeslali na vyšetření. Tak ať 
včelky dobře přezimují.

za ZO ČSV Olšany Jana Pilátová
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zveřejněním záměru.
- schvaluje rozpočtové opatření č. 6 a 7,
- bere na vědomí Zápis z jednání dozorčí rady Mikroregionu Rakovec ze dne 9. 9. 2016 a infor-

mace o hospodaření Mikroregionu Rakovec za rok 2015.

16. 11. 2016 – Zastupitelstvo obce Olšany:
- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu obce v roce 2017 SK Olšany ve výši 40.000 Kč a ČSV, z.s., 

ZO Olšany ve výši 10.000 Kč. Zastupitelé pověřují starostku uzavřít s žadateli veřejnoprávní 
smlouvy. 

- schvaluje rozpočtové opatření č. 8,
- schvaluje Smlouvu č. 1030028807/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  

k realizaci stavby Olšany, připojení kabel NN rekreace Auda v rámci p.č. 307/4, 735/1 a 314/2  
v k.ú. Olšany. Zastupitelé pověřují starostku podpisem smlouvy, zasláním vyjádření ke stavbě 
a vydáním rozhodnutí na zvláštní užívání komunikace.

- schvaluje pronájem p.č. 662/9 a 600/408 v k.ú. Olšany a obsah pachtovní smlouvy uzavírané se 
společností KIS Brno. Zastupitelé pověřují starostku podpisem smlouvy.

- schvaluje pořízení parkourového hřiště od firmy UniPark za maximální cenu 105.000 Kč včetně 
DPH.

V Olšanech, v malé světničce, po ránu vysvit-
ly hřejivé paprsky do oken. Jistě bude pěkný 
den, posteskla si Josefka. Podívala se na děti 
a v očích se jí leskly hořké slzy, když držela 
lístek, v kterém bylo psáno, aby se vydala za 
svým manželem Ondřejem do nemocnice 
ke sv. Anně do Brna. „Nu nic děti, musím za 
tatínkem, buďte hodné a starejte se o sebe 
a ty Matyldo, však jsi nejstarší, dej mi na děti 
pozor.“ Cesta pěšky do Rousínova se nezvyk-
le táhla a Josefka celou cestu přemýšlela, co 
si počne. Byla celá zoufalá z představy, co by 

se stalo, kdyby se Ondřej neuzdravil. Vždyť 
máme doma Matyldu, Karolínu, Hedviku, 
Bertinu, Slávu, Eduarda, Veroniku a teď ma-
lého Františka. Přišla na nádraží, nastoupila 
do vlaku a posadila se na lavičku do kupé. 
Na klín si položila malinkého syna Františka, 
kterého kojila, proto jej musela vzít s sebou. 
Vlak se rozjel a mířil si to rovnou k Brnu. Na 
hlavním nádraží vystoupila z vlaku a vydala 
se do nemocnice. Po dlouhé cestě došla ko-
nečně k manželovu lůžku. Dítě položila k otci 
na postel a sama si sedla na židli vedle něj. 
Nad předtuchou toho nejhoršího naříkala  
a plakala. Ubohé ženy bylo kolemjdoucím 
líto. Ve velké místnosti ležel na nemocničním 
lůžku jiný pacient, u kterého stal muž s ženou. 
Muž měl uniformu a žena byla oblečená veli-
ce noblesně. Na hlavě měla žlutý klobouček, 
krásné šaty, taktéž zlatavé, a bílé rukavičky. 
Josefka na ně pohlídla a všimla si, že si něco 
šeptají a dívají se na ni. Náhle přistoupili k ní 

Neobyčejný příběh 
obyčejných lidí aneb jak 
můj pradědeček mohl býti 
vídeňským měšťanem.
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a zeptali se jí, co se stalo. Ustaraná Josefka jim 
plačíc pověděla celou příhodu a vysvětlila jim 
své obavy o budoucnost. Noblesní městský 
pár ji pečlivě poslouchal. Sotva domluvila, 
muž se k ní naklonil a povídá jí: „Paní, já jsem 
Franz Hermann, důstojník CK armády, a rádi 
bychom vám nabídli pomoc ve vaší těžké 
chvíli. Víte i my máme trápení, již několik let 
jsme manželi, ale dosud nám nebylo dopřáno 
mít své vlastní dítě. Tak bychom Vás poprosili, 
zda byste nám to vaše dítě nedali k výchově. 
Jsme bohatí, máme zámeček u Vídně, poskyt-
li bychom mu vše potřebné, i vzdělání. Dáme 
Vám takový obnos, abyste nemusela strádat 
v těžkých chvílích, kdyby váš manžel zemřel.“ 
Josefka na ně pohlédla a hlavou jí probíhala 
spousta myšlenek. Na zámku by se měl Fran-
tišek dobře, nemusel by žít v bídě ani o chle-
bě. Avšak její srdce jí nedovolilo, pomyslila si: 
„Já že bych prodala své dítě, tohoto chlapeč-
ka, kterého jsem pod srdcem nosila, cizím li-
dem. Kdo by mu dal větší lásku než jeho mat-
ka! Třebas jsem chudobná, ale milující“.  Malý 
František se náhle začal probouzet, otevřel 
své krásné modré oči a malýma ručičkama se 
natahoval k mamince a Josefka jen přivinula 
k prsu a odvětila: „Jsem jen chudičká, ven-
kovská žena, ale dítě si nechám. Jak bych se 
dětem mohla podívat do tváře, kdybych při-
šla domů bez Františka, co by řekli sousedé.  
A já bych se soužila, že bych prodala dar, kte-
rý mi Pán dal, dítě které je pro každou matku 
tím nejdražším a plod naší lásky s Ondřejem. 
Když jsem vychovala s pomocí Boží sedm 
dětí, vychovám i Františka.“ Popadla Františka 
a vrátila se domů do Olšan.

Tento František byl můj pradědeček, který  
v 16 letech musel narukovat do 1. světové 
války, vrátil se, ale často býval nemocný. Vzal 
si mou prababičku a žili spolu na dolním kon-
ci. Jejich syn, můj dědeček Zdeněk, nám ten-
to příběh jako dětem povídal a vždy se smál, 
že mohl být vídeňským synkem a ne synkem 
olšanského kameníka, který o tatínka Fran-
tiška brzo přišel a těžko se musel protloukat  
a jako kluk si přivydělávat, aby mohl vystudo-
vat průmyslovku.
Snad se Vám tento skutečný příběh obyčej-
ných lidí líbil. Člověk mnohdy musí v životě 
stát před důležitým rozhodnutím, kdy musí 
na pomyslnou misku vah dát pro a proti  
a rozhodnout se. Zvážit, zda dát přednost 
cestě snadné a pohodné, před cestou plnou 
strastí a problémů. Je jasné, že jít cestou po-
hodlnou je snadnější, ale pohodlná cesta ne-
musí být cestou k tomu, abych byl dobrým, 
laskavým a chápavým člověkem. A i když ta 
dobrá cesta je kamenitá a dlážděná například 
lidmi, které nemusíme, snažme se je pocho-
pit, mít rádi s jejich chybami. Cítím, že to je 
to, co nám tu v Olšanech chybí, a přála bych 
si, abychom se o to alespoň pokusili. Zkusme 
o tom každý popřemýšlet v tomto adventním 
čase.
Přeji všem klidný adventní čas, krásné vá-
noční svátky, do nového roku mnoho zdraví 
a mějte na svých cestách vždy ten správný 
kompas – zdravé svědomí, které vám vždy 
určí správný směr …

Ing. Eva Modlitbová


