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Vážení a milí 
spoluobčané!

V  úvodu bych vás chtěla pozvat na všechny 
prosincové akce, abyste se příjemně naladili 
do adventní a vánoční pohody. Jejich přehled 
je opět bohatý. Děkuji všem zástupcům spolků 
a jiných zájmových organizací, členům kulturní 
komise obce i vám dalším, kteří jste pomáhali či 
zajišťovali různé akce v obci. Každá příprava při-
náší spoustu hodin práce na úkor vašeho vol-
ného času a tak doufám, že i v příštím roce se 
sejdeme na spoustě akcí. Občané určitě ocení 
toto snažení tím, že se přijdou na akce podívat.    
Prožijte příjemné a  pohodové vánoční svátky 
v kruhu svých nejbližších a známých. Do roku 
2019 vám přeji hodně zdraví, štěstí a spokoje-
nosti. Během Vánoc vám zastupitelé již tradičně 

přinesou novoročenku s kapesním kalendářem 
na příští rok.  Dana Křížová, starostka obce

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí
Voleb ve dnech 5. a 6. října se zúčastnilo 310 ze zapsaných 458 voličů, tj. 67,69 %. Občané si ze 
4 kandidátních listin zvolili tyto své zástupce:

JMÉNO STRANA POČET HLASŮ

Ing. Arnošt Ohli ČSSD 159

Dana Křížová ČSSD 158

Ing. Aleš Skřepek „2018-SNK v Olšanech“ 121

Jan Ivanšík „2018-SNK v Olšanech“ 118

Ing. Eva Modlitbová KDU-ČSL 114

Ing. Tomáš Nentvich „2018-SNK v Olšanech“ 107

Vít Kunc KDU-ČSL 103

Ing. Miroslav Zonek Sdružení nezávislých kandidátů 90

Ing. Ivo Herman Sdružení nezávislých kandidátů 89

AkTuALiTy
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Na ustavujícím zasedání dne 31. 10. 2018 byla starostkou obce zvolena p. Dana Křížová, mís-
tostarostou Ing. Ivo Herman. 
Děkujeme volební komisi za řádné zajištění těchto voleb.

Poplatky v roce 2019
Na listopadovém zasedání se zastupitelé do-
hodli, že nebudeme měnit výši poplatku za 
odstraňování odpadu, i  když svozová firma 
avizuje navýšení cen v  příštím roce. V  lednu 
můžete uhradit poplatek za likvidaci odpadu 
ve výši 500 Kč na trvale bydlícího občana nebo 

dům k rekreaci a poplatek za psa ve výši 150 Kč. 
Na prosincovém zasedání budou zastupite-
lé schvalovat cenové oznámení, na základě 
kterého bude stočné pro rok 2019 stanoveno 
zřejmě ve výši 43 Kč bez DPH. 

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…
28. září pořádala Obec Olšany akci Vysazení 
pamětní lípy v  rámci oslav 100. výročí vzniku 
Československé republiky. Za pěkného počasí 
jsme se sešli u torza lípy Karolínky, kde byla od-
halena nová informační tabule. Průvodem se 
pak účastníci přesunuli do prostoru za hřbitov, 
kde jsme vzpomněli na události z konce října 
1918 uvedené v kronice. Děti z Mateřské školy 
vystoupily s kulturním programem. U kořenů 
lípy bylo uloženo pouzdro s odkazem pro pří-
ští generace a  děti pomohly přihrnout hlínu 
i k nově zasazené lípě. Mile nás překvapila hoj-
ná účast občanů. 

13. října pořádala Obec Olšany Podzimní 
studánkovou vycházku ke studánkám v  oko-
lí. Účastníci kolem Kamenné boudy došli na 
Malou Říčku a cestu si zpříjemňovali i sběrem 
hub. Po občerstvení na Kalečníku jsme trasou 
Studánkové naučné stezky došli do obce. Ško-
da, že ani hezké počasí nevylákalo do přírody 
větší množství účastníků.  

27. října pořádal spolek Haltýř Výlov rybníčku 
pod hrází.

28. října jsme na obecním úřadě přivítali 4 nové 
občánky obce.

3. listopadu pořádal T.K. Wild Horse Olšany 
Strašidelný les na hřišti nad rybníkem.
Tak jako každý rok, tak i  letos v  čase Dušiček 
proběhl velmi oblíbený Strašidelný les. V  ta-
jemném lese plném světýlek, stínů, hlasů a še-
velení jste mohli spatřit klasická strašidla, je-
žibabu, loupežníky, čerty, duchy apod. Kdo se 
nebál a měl pro strach uděláno, mohl navštívit 
i  sluj velkého loupežníka a  odnést si z  jeho 
truhly kousek zlata. O odvaze a strachu si pak 
děti mohly s kamarády ještě popovídat u ohně 
při opékání špekáčků.

 Tato akce je velmi oblíbená nejen dětmi 
z  Olšan, ale i  z  širokého okolí, a  tak po zku-
šenostech z  minulých ročníků, kdy kapacita 
přerůstala již přes 500 zúčastněných, jsme se 
rozhodli tuto akci již dále nepropagovat na 
sociálních sítích. Chceme ji zachovat takovou, 
jako se nám to povedlo letos – krásnou, tajem-
nou, trochu strašidelnou a hlavně se spokoje-
nými dětmi i rodiči. Letošním lesem prošlo 170 
dětí, převážně z Olšan. Děkujeme všem za milá 
slova plná chvály nejen od rodičů, ale i  dětí. 
Také děkuji všem pomocníkům, kteří nám 
s akcí pomáhají, a že Vás je – Díky!!! 

 za T.K. Wild Horse Olšany Žaneta Tomášková
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Děkujeme všem pořadatelům za skvělé zvlád-
nutí této akce. Vzhledem k  počasí byl dobře 
vybrán prostor procházky lesem.  

16. listopadu se konal Lampionový průvod 
obcí. 
Počasí nám přálo, sešlo se nás celkem dost. 
Průvod začal u  obchodu a  zakončili jsme jej 
na hřišti nad rybníkem, kde na zúčastněné 

čekalo drobné občerstvení a  také si mohli 
opéct špekáčky. Děkujeme za pomoc hasičům 
s přípravou ohně a všem, kdo přinesli občer-
stvení. Chtěla bych také poděkovat spoluor-
ganizátorkám, p. Arnoštu Ohlimu za zhasnutí 
světel v době průvodu a obci za vstřícnost při 
domlouvání akce. Budeme se těšit možná opět 
příští rok. 

Eliška Pospíchalová

CHYSTÁ SE…
30. listopadu proběhne na obecním úřadě od 
17 hodin Posezení u vánočního cukroví. Věříme, 
že ochotné hospodyňky nám pomohou s pří-
pravou cukroví na Mikuláše. 

2. prosince proběhne akce Zahájení adventu. 
Přijďte si zazpívat s  olšanským sborem a  roz-
svítit vánoční strom na první adventní neděli.

5. prosince pořádá Obec Olšany od 16.15 ho-
din na návsi Setkání s  Mikulášem. Zveme na 
vystoupení dětí Mateřské školy a  společné 
sousedské setkání. 

10. prosince pořádá Obec Olšany od 16 hodin 
Setkání důchodců v restauraci U Kalábů. 

Vážení a  milí spoluobčané, čas adventní by 
měl být časem otevírání srdcí a zpěv je k tomu 
dobrým pomocníkem. Dovolte, abych Vás 
jménem olšanského pěveckého sboru pozval 
k adventním setkáním.
První adventní neděli 2. prosince ve čtyři ho-
diny odpoledne Vás zveme na náves na Zahá-
jení adventu. Zazpíváme si roráty a zopakuje-
me koledy, abychom byli na blížící se Štědrý 
den dobře připraveni. A všichni společně roz-
svítíme olšanský vánoční strom.
O druhé adventní neděli 9. 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  rozezněli olšanské uličky du-

chem blížících se Vánoc. Sejdeme se v  pět 
hodin odpoledne před Koudelkovým.
O  čtvrté adventní neděli 23. prosince se 
s  námi vydejte do habrovanského kostela na 
Pouť pro Betlémské světlo. Odcházíme o půl 
třetí od věžičky. Ve čtyři hodiny sbor v koste-
le zazpívá svůj adventní a  vánoční  repertoár 
a zase se vydá zpět do Olšan. Vy, kdož půjdete 
s námi, si nezapomeňte vzít lucerničku na Bet-
lémské světlo, které si z kostela můžete odnést 
do svých domovů.
A  konečně 25. prosince v  sedm hodin večer 
přijměte pozvání na Hodobóžové zpívání 
s olšanským pěveckým sborem. Na návsi si 
zazpíváme koledy a  dáme si něco svařeného 
vínka. Společně se poveselíme…
Olšanský pěvecký sbor se těší na setkání s Vámi. Po-
kusme se společně zastavit předvánoční shon a vy-
tvořit atmosféru tichou, poklidnou a radostnou.

David Rotter

1. ledna se již posedmé ve vodách olšanského 
rybníka uskuteční Novoroční rituální koupel. 
Za zpěvu kurážných písní se znovu vydáme 
z  návsi k  rybníku, kde symbolicky otevřeme 
vodu a požádáme ji, aby nám do nadcházejí-
cího roku dala sílu. Aby dala sílu nejen těm od-
vážlivcům, kteří do rozbouřených vod ponoří 
tělo celé, nýbrž i  těm, kteří se svlaží částečně 
nebo dokonce jen symbolicky – připraveným 
kouskem dřívka. Pro přítomné bude ve var-
ných kádích opět připraven čaj, grog i svařené 
víno. Otužilcům doporučujeme vzít s  sebou 
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také osušku a  placatici ostřejší lihoviny pro 
první chvíle po vynoření. Jako obvykle se se-
jdeme 1. ledna 2019 v jedenáct hodin na návsi 
v Olšanech a vydáme se vstříc neobyčejnému 
zážitku. Jubilejní sedmý ročník pro vás připraví 
Boris Krais, Pavel Indruch, Martin Flora, Rosti-
slav Baťa a David Rotter.    
     
1. ledna 2019 ve 14 hodin pořádáme společ-
ně s ostatními obcemi svazku Rakovec Novo-
roční setkání na Kalečníku. Sraz účastníků je ve 
13 hodin u rybníka v Olšanech. Odtud vyrazí-
me kolem Koretinky a srubu na místo setkání, 
kde bude připraveno občerstvení. 

26. ledna 2019 bude pořádat Obec Olša-
ny Košt slivovice a  jiných pálenek v  restauraci 
U Kalábů. Těšíme se na vaše chuťově zajímavé 
vzorky a především příjemné společné setká-
ní. Bližší informace upřesníme.

Po zamrznutí rybníka, v  lednu či únoru, 
bude pořádat T.K. Wild Horse Olšany Maškarní 
bál na ledě, proto můžete začít chystat masky. 
Přesný termín karnevalu není znám, budeme 
trpělivě čekat, až nám zamrzne rybník. Minulý 
rok bylo velmi náročné udržet led bez sněhu. 
Proto bychom chtěli poprosit, pokud půjdete 
s vašimi dětmi bruslit, buďte tak hodní a od-
hrnujte dětem celou plochu od kraje do kraje. 
Nebo alespoň od středu ke kraji, aby upro-
střed rybníka nezůstal nános zmrzlého sněhu. 
A když nám před karnevalem přijdete pomoct 
odhrnout celou plochu, budeme moc rádi. 

členové T.K. Wild Horse Olšany  
vám přejí hezké dny

Za dobrých sněhových podmínek uspořá-
dají místní hasiči druhý ročník v  bobování. 
Termín i trasa budou upřesněny.

INfORmujEmE…
Sál v obci

Stavba pomalu pokračuje, bohužel se nepo-
dařilo do zimy postavit hrubou stavbu.  Děku-
jeme vám za vstřícnost při občasných doprav-
ních komplikacích na návsi.

Obnova katastrálního  
operátu

Pracovníci Katastrálního úřadu budou pokračo-
vat s obchůzkami nemovitostí v rámci obnovy 
katastrálního operátu na jaře příštího roku.

Svoz odpadu 
Sdělujeme občanům, že se během vánoč-
ních svátků pro část obce Olšanské Vinohrady 
a v prvním týdnu nového roku pro obec Olšany 
svoz odpadu uskuteční místo v úterý ve středu.

Telefonní automat  
u mateřské školy

Na základě rozhodnutí společnosti O2 Czech 
Republic a.s. bude s  platností od 1. 1. 2019 
zrušen u  Mateřské školy telefonní automat. 
Telefonní kabinu odkoupíme a  určitě pro ni 
najdeme další využití.

Knihovna 
Každou středu od 16 do 18 hodin můžete navští-
vit naši knihovnu v budově Mateřské školy, kte-
rou pravidelně doplňujeme o nové knižní tituly 
a časopisy. K uzavření dojde jen během vánoční 
svátků. 

24. prosince v 15.30 bude v Rousínově v kostele 
sv. Václava a pak v 22.00 v kostele sv. Maří Mag-
dalény „Půlnoční“ mše svatá s Betlémským svět-
lem. Seznam vánočních bohoslužeb bude umís-
těn na vývěsce u obchodu.

Od 2. 1. do 15. 1. 2019 budeme opět moci přispět 
do Tříkrálové sbírky i u nás v Olšanech.
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Včelařské pranostiky
Leden  V lednu silný led, v květnu bujný med.
Únor  Bílo a mráz v únoru, požehnání medu na celý rok.
Březen  Teplý březen rozehřeje včelám srdce.
Duben  Dubnové štěstí – slunce a déšť.
květen  Roj, který se v máji rojí, za fůru sena stojí, v červnu rojení nestojí za zvonění.
Červen  Nejlepší včelí roje, které padly před svatým Janem Křtitelem.
Červenec Na svatou Magdalénu pohoda, pro včely výhoda; a když slota, to lichota.
Srpen  Udělá-li se v srpnu deštivo, prší med a dobré víno.
Září  V půli září úly zavři a zahoď klíč.
Říjen  Na zimu dej kabát, na jaro kožich.
Listopad Když v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.
Prosinec Jestli vítr o Vánocích věje, jest v hojnosti dobrá naděje.

Sbor dobrovolných hasičů Olšany 
Zdravím veškeré nadšence hasičů obce Olša-
ny. Tímto bych vám sdělil pár vět, co se v po-
sledních měsících událo a co se bude dít. 

20. 10. – Sběr železného šrotu – v  obci byl 
proveden sběr železného šrotu. Částka za ode-
vzdaný šrot putovala na podporu činnosti SDH 
a na rozvoj a vybavení mladých hasičů. Tímto 
Vám chci poděkovat za nachystání železného 
šrotu před vaše domy.

17. 11. – Soutěž v  uzlování v  Drnovicích – 
této soutěže se zúčastnilo mladší i starší druž-

stvo dětí. Zde jsme skončili s  mladším druž-
stvem na 37. místě z 51 družstev a se starším 
na 29. místě z 56 družstev. 

Dále připravujeme v  zimním období druhý 
ročník v  bobování. Více informací se dozvíte 
z naší nástěnky, facebooku SDH Olšany, Insta-
gramu #sdholsanyuvyskova.
 
Hasičskému sportu 3x ZDAR!!!

Jakub Tomášek

Bobování
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Uvádíme usnesení schválená na zasedáních zastupitelstva od  minulého čísla občasníku (bez 
osobních údajů). S celým obsahem zápisů se můžete seznámit na OÚ.

19. 9. 2018 – Zastupitelstvo obce Olšany
- bere na vědomí Protokol finančního výboru obce k provedené kontrole za období leden – sr-
pen 2018 a Protokol kontrolního výboru o kontrole za období leden – srpen 2018, které jsou 
přílohou zápisu
- schvaluje upravený provozní řád víceúčelového hřiště
- schvaluje obsah Smlouvy č. 1030043829/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
se společnosti E.ON Distribuce a.s. ohledně stavby Olšany, připojení NN k RD Ing. Kandrnálová 
a pověřují starostku podpisem
- nemá námitek k realizaci stavby „Rodinný dům Olšany k.ú. Olšany, parcela č. 600/175“ dle před-
ložené projektové dokumentace. Souhlasíme s  napojením RD na splaškovou kanalizaci. Sou-

ZASEDÁNÍ ZASTuPiTELSTVA OBCE

Děkujeme všem hasičům – vedoucím kroužku 
mladých hasičů – za jejich příkladnou práci 
s dětmi. Jsme moc rádi, že si pomalu vychová-
vají své nástupce. 
Děkujeme členům naší JSDHO za aktivní účast 

dne 21. září při likvidaci požáru kulturního 
domu v obci Drnovice. Na vývěsce byl zveřej-
něn i děkovný dopis starostky této obce. Jsme 
hrdi na naše hasiče, že se na ně můžeme spo-
lehnout při mimořádných situacích.
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hlasíme s uložením přípojky vody a kanalizace do pozemku obce p.č. 600/200 v k.ú. Olšany za 
podmínky položení nového asfaltového povrchu na dvou úsecích komunikace, které budou do-
tčeny provedenými překopy pro uložení přípojek. Starostka vydá rozhodnutí na zvláštní užívání 
a napojení na místní komunikaci
- nemá námitek k realizaci stavby „Výstavba souboru RD Olšany-lokalita B1 komunikace a inže-
nýrské sítě“ dle předložené projektové dokumentace. Souhlasíme s napojením na splaškovou 
kanalizaci u komunikace na Močáry, uložením přípojky vody a kanalizace do pozemku obce p.č. 
600/200 v k.ú. Olšany. Starostka vydá rozhodnutí na zvláštní užívání a napojení na místní komu-
nikaci
- schvaluje zrušení chodníku před domem č.p. 51 v Olšanech pro rozšíření předzahrádky při za-
chování vydlážděného místa pro 2 nádoby na bio odpad.
- schvaluje rozpočtové opatření č. 6
- schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě s firmou Unistav Construction a.s. a pověřuje sta-
rostku jejím podpisem
- bere na vědomí zprávu dozorčí rady svazku Rakovec ze dne 23. 7. 2018. 

31. 10. 2018 Zastupitelstvo obce Olšany
- schválilo zvolení jednoho místostarosty
- v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude 
člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněný
- v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce místostarosty obce 
bude člen zastupitelstva neuvolněný
- schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty
- volí starostou obce Olšany p. Danu Křížovou
- volí místostarostou obce Olšany p. Ing. Ivo Hermana
- zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné
- volí předsedou finančního výboru p. Ing. Aleše Skřepka
- volí předsedou kontrolního výboru p. Víta Kunce
- volí členy finančního výboru p. Jana Ivanšíka a Ing. Miroslava Zonka
- volí členy kontrolního výboru p. Ing. Evu Modlitbovou a Ing. Arnošta Ohliho 
- v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce 
neuvolněného člena zastupitelstva – místostarosty ve výši 45 % z maximální možné výše odměn 
pro danou funkci dle přílohy nařízení vlády č. 318/2017 Sb., tj. Kč 9.961 za měsíc, a to od 1. 11. 
2018. Od 1. 1. 2019 bude odměna ve výši Kč 10.658,-
- v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce 
neuvolněného člena zastupitelstva – předsedy výborů nebo komisí ve výši 45 % z maximální 
možné výše odměn pro danou funkci dle přílohy nařízení vlády č. 318/2017 Sb., tj. Kč 1.107,- za 
měsíc a u členů výborů a komisí ve výši Kč 923,- za měsíc, a to od 1. 11. 2018. Od 1. 1.2019 bude 
odměna u předsedů ve výši Kč 1.184,- a u členů ve výši Kč 987,-
- v souladu s § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n) 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
- schvaluje obsah Smlouvy o  zřízení služebnosti se společností Česká telekomunikační infra-
struktura a.s. ohledně stavby 16010-040175 RVDSL1621_M_B_HAOL630_MET+NN a  pověřují 
starostku podpisem
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- schvaluje podání návrhu k Okresnímu soudu na zahájení dědického řízení ohledně určení maji-
tele pozemku p.č. st. 31/2 v k.ú. Olšany o výměře 56 m2 a pověřují starostku tímto úkolem
- navrhuje svolat jednání se zástupci UNISTAVU ohledně průběhu stavebních prací a projednání 
obsahu dodatku č. 3. ke smlouvě
- souhlasí se vznikem pracovněprávního vztahu s Ing. A. Ohlim z důvodu zajištění údržby, servisu 
výpočetní techniky a webových stránek úřadu.  

14. 11. 2018 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2019 ZO ČSV z.s. Olšany ve výši 
10.000,- Kč. Zastupitelé schvalují uzavření smlouvy a pověřují starostku jejím podpisem
- schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2019 SDH Olšany ve výši 50.000,- Kč. 
Zastupitelé schvalují uzavření smlouvy a pověřují starostku jejím podpisem
- schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2019 SK Olšany ve výši 40.000,- Kč. 
Zastupitelé schvalují uzavření smlouvy a pověřují starostku jejím podpisem
- schvaluje rozpočtové opatření č. 7
- schvaluje propočet poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2019 ve výši 500,- Kč, který je tvořen:

a) z částky 102,- Kč za kalendářní rok kalendářní rok (tato částka pokrývá náklady na svoz 
tříděného odpadu) a
b) z částky 398,- Kč za kalendářní rok (tato částka je stanovena na základě skutečných nákla-
dů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu 
za poplatníka a kalendářní rok).

Skutečné náklady roku 2017 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 279 254,- Kč 
a byly rozúčtovány takto: náklady 279 254 děleno 701 (581 - počet osob s pobytem na území 
obce + 120 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých 
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 398,37 Kč, zaokrouhleně 398,- Kč.
- schvaluje zaslání dopisu firmě Neoarch s.r.o. Blansko ohledně uplatnění citace bodu 8.4 Smlou-
vy o dílo č. 1/2017
- schvaluje zaslání dopisu firmě Dvakrát měř s.r.o. Brno o neoprávněnosti k výkonu činnosti TDI
- schvaluje pořízení kopírky dle zaslané nabídky firmy RICOH Czech Republic s.r.o. Praha a poři-
zovací náklady se zahrnou do dnes schváleného rozpočtového opatření č. 7.

Podzimní studánková vycházka
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listopad 2018

Nevydařená zabíjačka 
Na vesnici, kdo měl kousek políčka, vykrmil si 
každým rokem prasátko, a jak přišla zima, byla 
zabíjačka. Pozvala se celá rodina, strýčkové, te-
tičky, aby se sešli a také pomohli s prací kolem 
zabíjačky. Napekly se bábovky, koupil se rum 
i slivovice na zahřátí. 
Muži se točili ve dvorku kolem řezníka a  vaří-
cích kotlů a ženy posedávaly v kuchyni, škrábaly 
zeleninu do polévky, krájely cibuli a čekaly, až 
začnou vařit rozporcované maso. Čekání si krá-
tily klábosením o všem možném. Ale co se jed-
nou nestalo. Babička pozvala na takovou olšan-
skou zabíjačku svá vnoučata z  města ležícího 
u hranic republiky. Tehdy šestiletý Jirka se svou 
sestrou Mirkou obdivovali řeznické řemeslo 
a bedlivě poslouchali ženské klepety. „Víš Máňo, 
musíme si dát pozor, až se maso uvaří, aby nás 
někdo nepředběhl a nesnědl nám špičku jazy-
ka. Víš přece, že se říká, kdo sní špičku jazyka 
na zabíjačce, nikdo jej nepředčí ve výřečnosti.“ 
Teda to jsou věci, říkaly si děti. „Sebereme teti-
nám ten jazyk, stejně jsou upovídané až běda. 
To bude legrace, až zjistí, že jazyk zmizel.“ Mirka 
s Jiříkem se hašteřili, kdo ukořistí jazyk nejdřív. 
Mirka využila situace, když Jiřík koukal na řez-
níka, jak mistrovsky zachází s  nožem, běžela 
do kuchyně a poprosila babičku o špičku jazy-
ka. Co by babička pro vnučku neudělala, uřízla 
kousek masa a dala Mirce ochutnat. I nelenilo 
mladé děvče a  utíkalo za Jirkou. Heč vyhrála 
jsem, vyhrála. To Jirku rozhněvalo a  začal bít 
svou sestřičku. „Co se to tu děje,“ zahrozil řezník 
na děti. „Jirko, copak holky se bijí?“ Jirka zalapal 
po dechu „ale já … Já jsem chtěl taky jazyk.“ 
Strýčkové se smáli a vtipkovali o tom, že ženy 
vždy na zabíjačce snědí jazyk, aby nezůstala je-
jich výřečnost pozadu. To byla pro Jiříka velká 
křivda, ačkoli mu babička nabízela lepší kousky 
masa, bylo to zbytečné. Vytratil se z  kuchyně, 
oblékl si kabát a  vyšel z  domu ven. Silnicí šel 
dolů z vesnice, pak odbočil na lesní cestu „van-
drovnici“ do lesa. Bylo pozdní odpoledne a sníh 

žádný, cesty holé, ale po chvíli začalo sněžit 
a Jirka šel a šel … 
Zabíjačka byla v plném proudu. Dělaly se jitrni-
ce, jelita, ochutnávalo se, strýcové si přiťukávali 
na zahřátí skleničkou a tetičky přidávaly do čaje 
víc a víc rumu. Pomalu se začalo stmívat a ba-
bička se podivovala, kde chlapec je. Asi si hraje 
v pokoji. Šla se podívat, ale Jirka nikde. Strachy 
se celá třásla, Jirkova sestřička začala plakat 
a všichni dospělí začali hledat. Po celém domě, 
ale chlapec nikde. Místní rozhlas žádal o  po-
moc, lidé se dostavili na náves a také přijeli ha-
siči z Rousínova s hasičským autem. Že by snad 
šel do lesa? Ale na cestách do lesa nebyly vidět 
žádné stopy. I přesto se lidé vydali Jiřího hledat, 
část ze spodní strany a  část z  horní, ale nikde 
žádné stopy. Až hasiči, kteří se vydali pěšky po 
vandrovnici k Olšanům, našli dětské stopy a po 
několika metrech promrzlého chlapečka. 
Stopy od vesnice nemohly být vidět, neboť za-
čalo sněžit, až byl chlapec hluboko v lese. Opa-
trnosti není nikdy nazbyt, nikdy nevíme, co se 
urodí v malé hlavičce dětí, které se občas škádlí-
vají. Dejme na to pozor. Tehdy lidé vyšli z domo-
va, aby zachránili lidský život. 
Buďme obezřetní i my, dívejme se okolo sebe, 
někdy se to nezdá, ale potkáváme na ulicích 
děti a  nejen ty, které něco trápí. Muže to být 
i maličkost a můžou se dostat do nesnází, ztratí 
se, ublíží jim někdo nebo mají v hlavě trucující 
plán jako Jiřík v tomto příběhu. I to malé dítko, 
které vidíme na ulici, si s vámi třeba rádo popo-
vídá a tak se muže zabránit různým nepříjem-
nostem. 
Přeji všem maličkým dětem krásného Mikuláše, 
hodného anděla a  žádného čerta . Ať vám 
Ježíšek přinese spoustu dárků a splní všechna 
přání. A nezlobte se na sebe . Vám dospělým 
klidný advent, který nás má připravit na příchod 
Vánoc, svátků naděje, příchodu světla a  Svět-
la. Mnoho dobrého do nového roku a buďme 
obezřetní. 

Eva Modlitbová

ČTENÍ kE kAfi
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