
Olšanský občasník
č. 53 / březen 2017

Vážení a milí spoluobčané!
Přinášíme nové aktuální informace o  dění 

v  obci. Snažíme se vás o  všech událostech in-
formovat prostřednictvím rozhlasu a důležité 
informace uveřejňujeme na klasické i  interne-
tové úřední desce obce. Zprávy mnohým z vás 
zasíláme i na vaše emailové adresy. Pokud máte 
připomínky, nové nápady či podněty, využijte 
svých zastupitelů nebo se zastavte na obecním 
úřadě.  

Informujeme, že kdokoliv z vás má právo ve 
zpravodajích prezentovat své příspěvky. Občas-

ník vychází čtvrtletně, takže vždy do začátku 
března, června, září a prosince můžete emailem 
zaslat nebo donést osobně na úřad svůj článek. 
Ten rádi otiskneme, ale vyhrazujeme si možnost 
úprav jednak ze strany textové korektury, tak 
i  obsahu. Jistě chápete, že nemůže otisknout 
případné hanlivé texty či osobní údaje. Občas-
ník zasíláme dle zákona č. 46/2000 Sb. do růz-
ných knihoven v  celé republice. Do uzávěrky 
tohoto čísla bohužel zástupci spolků či jiných 
organizací v obci nedodali téměř žádné podkla-
dy. Chápeme, že někdy není časový prostor člá-
nek napsat. Těšíme se na vaše příští příspěvky.

OBSAH:
Aktuality ..............................................................1
Rozpočet r. 2017 ................................................. 2 
Úspěšně proběhlo ............................................... 2
Chystá se ............................................................. 4
Informujeme ....................................................... 4
Zasedání zastupitelstva obce ............................... 5
Čtení ke kafi ......................................................... 7
Vzdělávání praxí .................................................. 8

AKTUALITY

Sál v obci

Provoz kanalizace v obci Akce v roce 2017

Na základě různých podkladů a informací se 
zastupitelé rozhodli, že budovu pohostinství 
se sálem necháme zbourat a postavíme novou 
stavbu. Oslovili jsme projektanty a nakonec jsme 
vybírali z 5 nabídek. Nejlepší nabídku na zpraco-
vání dokumentace na odstranění stavby, zpraco-
vání studie, dokumentace pro územní a stavební 
řízení, prováděcí dokumentace a autorský dozor 
předložila firma NeoArch s.r.o. Blansko. Zastupi-
telstvo na posledním zasedání schválilo uzavření 
smlouvy o dílo a příkazní smlouvy. Firmě postup-
ně uhradíme částku 545 tis. Kč. Budova zůstává 
pro veřejnost uzavřena.

V závěru loňského roku došlo konečně k zú-
čtování všech dotací týkající se výstavby kana-
lizace. Její provoz je prozatím téměř bezpro-
blémový. V prosinci jsme vám zasílali faktury za 
stočné za II. pololetí roku 2016. Cenovým ozná-
mením bylo stanoveno stočné pro rok 2017 ve 
výši 41 Kč bez DPH. Doposud jsme řešili tři žá-
dosti o snížení stočného, formulář s podmínka-
mi si může stáhnout z webu obce.

Kromě přípravy dokumentace pro výstavbu 
nového sálu na návsi plánujeme opravu hráze 
rybníka. Nyní se připravuje dokumentace. Na 
podzim by se upustila nádrž a na hrázi u schodů 
se musí vyskládat kameny tvořící opěru této stav-
by. Firma EDMA Drnovice u lípy instaluje litinový 
žlab pro zachycení dešťových vod z kopce, které 
se dostávají do kanalizace. Rovněž opraví povrch 
komunikace u autobusové zastávky betonovou 
dlažbou a pročistí propustek u pomníku.
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Rozpočet schválilo zastupitelstvo obce dne 
7.  12.  2016, pro jeho obsáhlost uvedeme jen 
několik údajů.

Celkové příjmy:    8 421 200 Kč
Kromě daní, poplatků a dalších příjmů je zde 
zahrnuta i dotace od Úřadu práce na  1  pra-
covníka na veřejně prospěšné práce ve výši  
56 000 Kč.  

Celkové výdaje:   19 821 200 Kč
Z toho největší výdaje jsou na provoz kanali-
zace (včetně rezervy) 3 500 000 Kč; na opravu 
a údržbu rybníka 470  000 Kč; příspěvek Ma-
teřské škole 430 000 Kč; na zaměstnance obce  
a provoz budov 1  007  400 Kč; projekt sálu 
(včetně rezervy na výstavbu) a výkupů po-

zemků Zahrádková cesta 7 333 500 Kč; odmě-
ny, školení a cestovné zastupitelů 810 000 Kč; 
mzdové náklady účetní a provoz úřadu 
603  000 Kč. Plánovaná vratka poměrné čás-
ti dotace Jihomoravského kraje na výstavbu 
kanalizace byla nakonec uhrazena v  prosinci 
2016, takže došlo letos k navýšení rezervy. 

Financování:  11 400 000 Kč
Plánovaný zůstatek běžného účtu k 31. 12. 2016 
k pokrytí výdajů roku 2017 a splátky úvěru. 

Závěrečný účet obce za rok 2016 byl zveřejněn 
na úředních deskách po auditu hospodaření 
obce 15. března. S  jeho zkráceným obsahem 
vás seznámíme v dalším čísle občasníku. 

- 2. prosince proběhlo na obecním úřadě 
od 17 hodin Posezení u vánočního cukroví. 
Děkujeme všem ochotným hospodyňkám za 
cukroví upečené na mikulášskou akci.

- 5. prosince se konalo na návsi za mra-
zivého počasí Setkání s  Mikulášem. Zhlédli 
jsme pěkné vystoupení dětí Mateřské školy  
a divadelní představení, ve kterém se nám 
všem představil i samotný svatý Mikuláš. Byl 
to příjemný podvečer pro všechny zúčastněné 
a děkujeme všem, kteří pomohli s  přípravou 
akce a zajištěním programu. 

- 13. prosince se uskutečnilo Setkání dů-
chodců v  restauraci U Kalábů. Předvánoční 
setkání zpříjemnili svým programem školáci 
z MŠ a místní hudebníci, všem děkujeme za 
pěkná vystoupení. 

- 23. prosince proběhlo Předvánoční se-
tkání s Betlémským světlem. 

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

- 27. a 28. prosince jsme pořádali výsta-
vu na téma „Vánoce“. Po oba dny jste si mohli 
ve víceúčelové budově prohlédnout vánoční 
dekorace, betlémy, zvyky a  tradice. Bohužel 
malá účast nás odrazuje od pořádání podob-
ných akcí.

- 1. ledna se v 11 hodin vydala početná sku-
pina odvážných otužilců za zpěvu kurážných 
písní z návsi k rybníku, kde se po symbolickém 
otevření vody uskutečnila Novoroční rituální 
koupel.

- 1. ledna se v  13 hodin vydali turisté  
i z ostatních obcí svazku Rakovec od rybníka 

ROZPOČET r. 2017

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…
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na Novoroční setkání na Kalečníku. Zde dora-
zila i od Vítovic spousta zájemců o společné 
setkání, které si zpříjemnili připraveným ob-
čerstvením. Všichni si vzájemně popřáli vše 
dobré do nového roku a spokojeně se pak vy-
dali na zpáteční cestu do svých domovů. 

- 14. ledna proběhl Maškarní karneval na 
ledě – Ledové království. Jelikož letos (po dlou-
hé době) nastaly na místním rybníku vhodné 
podmínky pro bruslení, uskutečnil se letošní 
maškarní bál na ledě. Pořádající T.K. Wild Horse 
Olšany připravil odpoledne pro děti spoustu 
soutěží, bruslení při hudbě, tombolu a  tep-
lé občerstvení. Děti přenášely sníh na lopa-
tě, hrály slalom s hokejkou a pukem, posílaly 
vločky, rybičky apod. Rybník se proměnil na 
„Ledové království“ a děti, kterých přišlo více 
než 50, si ledový karneval náramně užily. Po 
setmění pak pokračovalo bruslení plné soutěží 
i pro dospělé. Někteří dospělí také přišli v mas-
kách a navodili tak skvělou atmosféru. Žezla 
(mikrofonu) se chopili Kuba s Romanem a tak 
o zábavu nebyla nouze. Velké poděkování pa-
tří hasičům a rodičům, kteří opakovaně museli 
bojovat se sněhovou nadílkou, aby připravili 
velkou ledovou plochu pro celou tuto akci. 

Děkujeme i všem, kteří se podíleli na organi-
zaci akce. 

- 28. ledna se konal již 11. ročník Koštu 
slivovice a jiných pálenek v restauraci U Kalá-
bů. Více než 45 hodnotitelů zkoumalo kvalitu  
54 vzorků slivovic, hruškovic, meruňkovic, 
třešňovic a pálenek z jablek. Stejně jako loni 
byly mezi vzorky i netradiční pálenky. Le-
tos např. z dřínu, šípků a kdoulí.  Po ukonče-
ní soutěžní části byly spočítány známky na 
hodnotících kartách a určeno pořadí nejlep-
ších pálenek. Všichni netrpělivě čekali, jak se 
umístil právě jejich vzorek. To se odtajnilo až 
při vyhlášení, kdy byly oceněny tři nejlepší 
pálenky v každé kategorii a jejich majitelé si 
převzali chutné odměny. Absolutním vítězem 
se stala meruňkovice, kterou přihlásil Vít Kunc. 
Navíc každý soutěžící, který dodal vzorek(y) 
pálenky, se mohl pokusit poznat „tu svoji“. To 
se povedlo deseti hodnotitelům. Doprovod-
ným programem byl tentokrát přehled růz-
ných druhů slaných koláčků a pochutin. Nej-
žádanější se stala „slaninová marmeláda“ od 
Ilony M. z Holubic. Po předání všech cen po-
kračovali téměř všichni ve srovnávání již ohod-
nocených pálenek. 
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INFORMUJEME…

- 11. dubna – se v 16 hodin uskuteční Se-
tkání důchodců v restauraci U Kalábů, na pro-
gramu je beseda s p. J. Říhovou. 

- 22. dubna – pořádá Obec Olšany Ote-
vírání studánek – pochod okolím obce. 
V  9  hodin se sejdeme u rybníka v  Olšanech  
a půjdeme po Vandrovnici ke studánce Na 
Hrázi a pak po zelené turistické značce dojde-
me do Panské skály, kde na nás bude čekat 
malé občerstvení. 

- 30. dubna – pořádá T.K. Wild Horse Olša-
ny ve spolupráci s JSDHO na hřišti nad rybní-
kem od 16 hodin Pálení čarodějnic. 

Oddíl stolního tenisu
Zdravím všechny příznivce sportu a stolního 
tenisu zvlášť. Chtěl bych vás informovat o dění 
ve stolním tenisu v Olšanech. Tým Olšany „A“, 
který hraje soutěž OS I. je s náskokem 5 bodů 
na prvním místě a s jistotou kráčí do okresního 
přeboru. Tým „B“, který se momentálně nachá-
zí na devátém místě v tabulce, bojuje o udrže-
ní ve své skupině. Pokud se jim podaří ze dvou 
posledních utkání vyhrát alespoň jednou, mají 
zaručeno setrvání v OS II.
Tak nám držte palce a pinecu zdar!

Za oddíl stolního tenisu Olšany Ondřej Libánek

Tříkrálová sbírka
V letošní tříkrálové sbírce se v Olšanech vybra-
lo celkem 15 009 Kč, což je o čtvrtinu více než 
v  minulém roce. Děkuji všem za finanční pří-
spěvky do sbírky i za sladkosti nachystané pro 
děti, které koledovaly. Za jejich čas věnovaný 
sbírce děkuji vedoucím skupinek Evě Modlit-
bové a Pavle Ondrouškové. Všem dětem, které 
s námi chodily v převlečení za Kašpara, Meli-
chara a Baltazara, děkuji za milou společnost, 

stále dobrou náladu a krásné zpívání. Mé po-
děkování patří i paní účetní za pomoc s počí-
táním.

Milada Veronese

Sbor dobrovolných hasičů 
SDH Olšany zakládá oddíl mladých hasičů ve 
věku od 6 do15 let. Děti se zde seznámí s ha-
sičskou technikou, budou se učit základům 
zdravovědy, při hrách si budou udržovat kon-
dičku, chodit do přírody. Oddíl se bude účast-
nit závodů mladých hasičů v hasičském sportu 
PLAMEN, závodů požárnické všestrannosti, 
soutěží v  požárním útoku či různých výletů. 
V  případě zájmu o členství napište na email 
mh.olsany@gmail.com nebo zavolejte na číslo 
601 588 440. První schůzka je naplánována na 
neděli 2. dubna v 15 hodin na hasičce v Olša-
nech. 

Upozorňujeme občany, aby zástupcům růz-
ných distribučních společností neposkytovali 
pod jejich záminkou kontroly elektroměrů 
doklady a smlouvy na odběr energií. Elektro-

- 20.–21. května – pořádá p. Zonek Závod 
minikár.

- 27.–28. května – pořádá Obec Olšany 
Zájezd do Českého Krumlova a Nové Bystřice. 

- 3. června – pořádá OS Haltýř na rybníku 
od 7 do 12 hodin Rybářské závody pro dospělé.

- 3. června – pořádá T.K. Wild Horse Olšany 
od 15 hodin na hřišti nad rybníkem Dětský den.

- 3. června – pořádá SK Olšany na hřišti nad 
rybníkem od 18 hodin Noční turnaj v nohejba-
lu trojic.

CHYSTÁ SE…
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STAV OBYVATEL V OBCI K 31. 12. 2016

měry jsou majetkem společnosti E.ON a její 
zástupci se vám musí prokázat průkazkou. 
Pokud si chcete ověřit, zda se opravdu jedná 
o jejich zástupce, opište si z  průkazky jméno 
a identifikační číslo. Ověření udělejte na zá-
kaznické lince č. 800  773  322. Telefonickým 
sjednáním návštěv tito zástupci distribučních 
společností obcházejí platný tržní řád v  obci. 

V  sobotu 25. března bude Respono a.s. Vyš-
kov provádět na návsi od 8.00 do 8.30 hodin  

sběr nebezpečného odpadu a elektroodpadu. 

V  sobotu 29. dubna provedou hasiči po obci 
sběr železného šrotu. Během víkendu 29.–30. 
dubna bude na parkovišti u zastávky autobu-
su přistaven velkoobjemový kontejner.

Zápis do mateřské školy
Dne 3. května 2017 od 10.00 do 14.00 hodin 
proběhne v Mateřské škole Olšany zápis dětí 
na školní rok 2017 – 2018.

Celkem Datum narození nejstaršího občana Datum narození nejmladšího občana

Osoby 582 15. 5. 1926 3. 12. 2016

Muži 294 25. 11. 1932 9. 1. 2016

Ženy 288 15. 5. 1926 3. 12. 2016

Děti do 15 let 107 23. 4. 2002 3. 12. 2016

Děti do 18 let 126 10. 4. 1999 3. 12. 2016

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.

7. 12. 2016 – Zastupitelstvo obce Olšany:
- schvaluje rozpočtové opatření č. 9
- schvaluje rozpočtové opatření č. 10
- schvaluje rozpočet na rok 2017, včetně rozpočtu sociálního fondu a příspěvků svazku obcí 

Drahanská vrchovina ve výši 20 000 Kč a Rakovec 876 Kč. Celkový objem příjmů včetně fi-
nancování a výdajů je ve výši 19 821 200 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. 2017. V rámci paragrafů změnu v jednotlivých položkách 
výdajů povoluje starostka. Zastupitelstvo obce Olšany pověřuje starostku prováděním roz-
počtových opatření v nejnutnějších případech na konci měsíce a tyto úpravy pak zastupitel-
stvo na nejbližším zasedání schválí. 

- schvaluje rozpočtový výhled na r. 2018 a 2019 
- schvaluje Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
- schvaluje vyhlášku obce č. 1/2016, kterou se mění a doplňuje vyhláška obce č. 2/2015, o míst-

ních poplatcích 
- schvaluje Cenové oznámení výše stočného na rok 2017
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18. 1. 2017 – Zastupitelstvo obce Olšany:
- schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje na 

splátky úroků z úvěru. Zastupitelé pověřují starostku podáním žádosti. 
- schvaluje Směrnici pro vedení účetnictví.

1. 2. 2017 – Zastupitelstvo obce Olšany:
- schvaluje rozpočtové opatření č. 1
- schvaluje návrh na vyřazení majetku obce  
- schvaluje, že pozveme na schůzky všechny firmy, které k  dnešnímu dni podaly nabídku na 

zpracování studie kulturního domu, aby si obhájily své návrhy. 

22. 2. 2017 - Zastupitelstvo obce Olšany:
- schvaluje záměr výstavby rodinného domu na oddělené parcele č. 600/529 v k.ú. Olšany za 

podmínky uzavření Smlouvy o právu umístit a provést stavbu sjezdu a přípojek na inženýrské 
sítě uložené v pozemku obce 

- schvaluje obsah účetní závěrky Mateřské školy Olšany k 31. 12. 2016
- schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Olšany ve výši  

45 396,68 Kč, a to 25 396,68 Kč do Fondu rezervního a 20.000 Kč do Fondu odměn
- bere na vědomí změny ve schváleném rozpočtu obce na rok 2017 v důsledku novely vyhlášky 

č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, a to:
     - zpřesnění názvů daňových příjmů položek 1111 až 1113
     - zrušení položky 1351 a nahrazení novou položkou 1382 (odvody loterií)
      - zrušení položky 2343 na § 2119 a nahrazení novou položkou 1356 (příjmy úhrad za dobývání  

      nerostů)
     - zrušení § 2221 a nahrazení novým § 2292 (dopravní obslužnost). 
- schvaluje rozpočtové opatření č. 2 
- schvaluje zpracování veškerých podkladů na stavbu Kulturního domu od firmy NeoAchr s.r.o. 

Blansko
- bere na vědomí Protokol finančního a kontrolního výboru obce k provedené kontrole za obdo-

bí září – prosinec r. 2016

15. 3. 2017 – Zastupitelstvo obce Olšany:
- pověřuje starostku obce Olšany k účasti na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace 

Vyškov, a.s. dne 19. 5. 2017. Toto zmocnění platí nejdéle do 19. 7. 2017
- schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů Účetní závěrku obce Olšany sestavenou k 31. 12. 2016
- schvaluje rozpočtové opatření č. 3  
- schvaluje navýšení příspěvků při čerpání sociálního fondu obce při významných životních výročích 

a odchodu do důchodu na 2 000 Kč, v ostatních bodech vnitřního předpisu nedošlo ke změně
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ČTENÍ KE KAFI

Byl krásný, májový den, svatodušní neděle. 
Každoročně tuto neděli chodívali lidé z Olšan 
i z blízkých vesnic do Křtin na pouť. 
Cesta z  Olšan trvala 3 hodiny. Šlo se pořád 
lesem, v půli cesty se přešel potůček a říčská 
louka plná jarních květin, kopretin, blatouchů 
a vzácných žlutých upolínů či růžových lilií. 
I olšanský chasník Václav se vydal na pouť. Byl 
to kameník – sochař, tak jak jeho tatínek. Před 
několika lety jako mladý chlapec pomáhal ta-
tínkovi při zhotovování vstupních schodů prá-
vě postaveného kostela ve Křtinách.
Byl dosud svobodný a říkal si, že by se třeba 
na pouti mohl poohlédnout po nějaké dívce. 
Jeho první kroky vedly do kostela. Vzpomínal, 
jak zde s tatínkem a ostatními pomocníky pra-
covali, a rozhlížel se po krásné barokní výzdo-
bě. Procházeli poutníci a různá procesí. 
Tu zahlédl starší panímámu s mladou dívči-
nou. Na první pohled se mu dívka zalíbila. Ce-
lou dobu z ní nemohl spustit oči. Když se ženy 
pomodlily, odešly z  kostela a Václav se vydal 
za nimi. Vzájemně se vyptávali, odkudže přišli. 
Václav jim řekl, že z Olšan a ony z vesnice Obce, 
která se nachází v  blízkosti Ochozu. Dívka se 
jmenovala Karolína.
Procházeli mezi krámky se svatými obrázky  
a perníkovými srdíčky, cukrovinkami s  pent-
lemi, fajkami a jiným poutním zbožím. Václav 
tam Karolínce koupil nádherné srdce z perníku  
a její mamince cukrový růženec. Zdálo se mu, 
že i on se dívce líbí, a tak se cestou domů za-
stavili v malé hospůdce na občerstvení. Václav 
se zeptal maminky, zda by je mohl doprovodit 
domů. Ta svolila. Když přišli domů, představila 

Karolínka Václava tatínkovi, ještě chvíli pose-
děli u svátečních koláčů s  příslibem, že zase 
může přijít na besedu. 
Netrvalo dlouho a byla svatba. Vozka s koňmi 
odvážel plný vůz Karolíniny výbavy do Olšan. 
Aby jí nebylo smutno po domově, vykopali ro-
diče za jejich zahrádkou dva stromky – kaštan 
a lípu, aby si je Karolínka zasadila blízko svého 
domova.
Václav vyhlídl místo pro kaštan přímo před 
svým domkem. Karolínka byla ráda, že se bude 
z okénka dívat, jak kaštan roste a kvete, či na 
podzim se zabarví žlutavými listy a vydá hně-
dé kaštánky. Štěstím se usmívala a žertovala: 
„Milý muži, jaké mu dáme jméno? Už to mám! 
No přece Václav“.
„No, dobře“ souhlasil Václav „a mladé lipce 
dáme jméno po tobě Karolínka v upomínku, 
že jsi mne z lásky následovala až k nám do Ol-
šan“. Před lípou pak Václav postavil pomník na 
poděkování Bohu, za lásku a život. 
Stalo se to téměř před 250 lety. Lidé se zde ro-
dili, žili, umírali, ale mohutný kaštan i lípa stá-
le vzhlíží na vesničku Olšany jako důkaz lásky 
dvou lidí. Vzpomínka na ty, kteří tu již nejsou. 
A na ty, kteří naší vesnici milovali. Tyto stromy 
patří mezi dominanty naší obce a tím krásnější 
je, že jsou památkou velké lásky dvou lidí. 

(z vyprávění místního rodáka M. Dundálka)
Ing. Eva Modlitbová

Pokud máte podobné pěkné historické příbě-
hy vztahující se k  obci a poskytnete nám je, 
rádi je otiskneme. 

Stromy lásky

- schvaluje obsah Smlouvy o dílo č. 1/2017 a obsah Příkazní smlouvy č. 1/2017 s firmou NeoAchr 
s.r.o. Blansko a pověřuje starostku a místostarostu k podpisům obou smluv

- schvaluje podání žádosti o individuální dotaci Jihomoravského kraje na zpracování projektové 
dokumentace na výstavbu kulturního domu v Olšanech.
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Projekt Vzdělávání praxí propojuje zájemce, 
kteří chtějí získat nové znalosti a  zkušenosti  
v reálném pracovním prostředí, a na druhé 
straně firmy, které naopak chtějí prostřednic-
tvím nabízených praxí jednotlivcům pomoci, 
aby byl jejich vstup nebo udržení se na pra-
covním trhu co nejsnadnější. 

Do projektu se tak mohou zapojit lidé starší 
15 let, kteří jsou uchazeči o zaměstnání, rodiče 
na/po rodičovské dovolené, nízkokvalifikovaní 
nebo lidé ve věku nad 50 let. Na druhé straně 
jsou potřebné firmy.

Účastníci si následně vybírají z  nabízených 
pozic jednotlivých firem, které se do projek-
tu přihlásily. Samotná praxe je pak v  délce  
1–6 měsíců dle vybrané pozice. A vybírat je 
možné opravdu z velkého spektra oborů, jed-
ná se např. o pozice v administrativní, ekono-
mické a strojírenské oblasti, ale také pozice 
v  rámci zemědělství, cestovního ruchu, sta-
vebnictví, informačních technologií, marketin-
gu a reklamy a mnoho dalších. Po celou dobu 
vzdělávání účastníka provází zkušený a zaško-
lený zaměstnanec dané firmy, tzv. mentor. 

Účast v  projektu není nijak zpoplatněna, na-
opak přináší jak účastníkům, tak firmám řadu 
výhod. Pro účastníky je to zejména možnost 
prohloubení si dosavadních znalostí, získání 
praktických zkušeností a v  neposlední řadě 
případná možnost uplatnění se v dané firmě. 

Firmy si v  projektu naopak vyzkouší svého 
potencionálního zaměstnance v  praxi, ověří 
si mentorské schopnosti svých zaměstnanců  
a získají kompenzaci vynaložených nákladů.

K  dispozici je také regionální projektový ma-
nažer, který rád a bezplatně poskytne veškeré 
informace v  souvislosti s projektem, zodpoví 
případné dotazy a pomůže Vám s registrací. 

Regionální manažer pro Jihomoravský a Zlín-
ský kraj
Bc. Michaela Procházková 
+420 778 439 737
michaela.prochazkova@fdv.cz

Pro další informace můžete navštívit stránky 
www.vzdelavanipraxi.cz nebo facebook.com/
vzdelavanipraxi.

Projekt je realizován Fondem dalšího vzdě-
lávání, příspěvkovou organizací Ministerstva 
práce a sociálních věcí a je financován z Evrop-
ského sociálního fondu prostřednictvím Ope-
račního programu Zaměstnanost a  státního 
rozpočtu ČR.

VZDĚLÁVÁNÍ PRAxÍ ZNAMENÁ NOVé ZKUŠENOSTI  
A VĚTŠÍ ŠANCI NA PRACOVNÍM TRHU 


