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Vážení a milí spoluobčané!

   Děkujeme vám za účast na akcích, které 
proběhly nebo se uskuteční v závěru roku. 
Věříme, že vám pomohly se příjemně nala-
dit do adventní a vánoční pohody. Vaše 
účast je největší odměnou pro pořádající. 
Velké poděkování patří zástupcům spolků 
a jiných zájmových organizací, členům kul-
turní komise obce i vám dalším, kteří jste 
pomáhali či zajišťovali různé akce v obci. 
Za každou akcí je spousta hodin práce na 
úkor vašeho volného času. Moc si vážíme 
této pomoci a spolupráce. Doufáme, že 
i v příštím roce se sejdeme při různých kul-
turních či sportovních akcích, ať venku či 
v novém kulturním domě.  
  Přejeme vám příjemné a pohodové 
prožití vánočních svátků.  Ať jsou tyto 
dny naplněné klidem, láskou a poro-
zuměním. Příští rok prožijte ve zdraví, 
štěstí a spokojenosti. Během Vánoc vám 
zastupitelé již tradičně přinesou novoro-
čenku s kapesním kalendářem na příští 
rok.

Dana Křížová, starostka obce

AKTUALITY
   Výstavba kulturního domu

   K předání stavby došlo v dohodnutém 
termínu, ale pro značný počet vad a nedo-
dělků jsme se zhotovitelem dohodli slevu 
z ceny díla. V rámci posledního schvále-
ného dodatku smlouvy došlo k snížení 
ceny díla o 277 763 Kč bez DPH. Během 
listopadu a prosince proběhly prohlídky 

dotčených orgánů. Doufáme, že po kont-
rolní prohlídce stavebního úřadu dne 12. 
prosince bude zahájen zkušební provoz. 
Během něho musí proběhnout další měře-
ní hluku dle požadavku Krajské hygienické 
stanice. Rovněž ještě musíme vybavit sál 
a pivnici objednaným nábytkem, probíhá 
montáž jevištní techniky. Provoz kultur-
ního  domu bude zajišťovat naše zřízená 
společnost s ručením omezeným. Nadále 
hledáme zájemce o pronájem Kulturního 
domu nebo jeho části (pivnice) od začátku 
příštího roku. Na začátku ledna vám roz-
neseme pozvánky na  slavnostní otevření 
KD, které jsme naplánovali na 25. ledna 
2020, ale musíme počkat na povolení zku-
šebního provozu. (foto na str. 9)

     Dotace v roce 2019
   Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 
schválilo individuální dotaci na akci „Zvý-
šení bezpečnosti občanů na komunikacích 
obce Olšany“ ve výši 300 000 Kč. Po získání 

   Tento příběh ženy s velkým srdcem jsem začala citátem o ženě. Zkusme porozjímat 
v tyto adventní dny nejen my ženy, zda naše poslání nejen ženské či mužské, ale i to 
lidské vykonáváme na 100 %, či ne. Umíme překročit zdi našeho pohodlného soukromí, 
umíme se dívat kolem sebe a nad rámec svým vlastních povinností? Dokážeme pomoci 
a všimnout si potřeb druhých?  Někdy se stačí dívat okolo sebe srdcem a být světlem 
pro druhé tím, že si zkusím najít čas pomoci bližnímu třeba jen vlídným, milým slovem 
a povzbuzením. 
   Ať se blížící světlo Vánoc dostane i do Vašich srdcí na celý příští rok. 

To Vám přeje Eva Modlitbová

Filomena Růžičková se svou rodinou



všech potřebných povolení nyní musíme provést výběr zhotovitele, aby se akce do kon-
ce dubna příštího roku zrealizovala a vyfakturovala.  

       Svoz odpadu v závěru roku
    V části Olšanské Vinohrady a Lipky u Habrovan proběhne svoz odpadu přímo ve svá-
teční den 24. prosince, v Olšanech 31. prosince.  Sběrný dvůr v Rousínově bude otevřen 
23., 28. a 30. prosince.  

     Vyhlášky o místních poplatcích
Z důvodu novelizace zákona o místních poplatcích jsme museli i my provést úpravy

a zastupitelstvo obce vydalo tyto vyhlášky s platností od 1. 1. 2020:

Vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů – i v příštím roce bude stejná výše poplatku, 
a to 150 Kč za psa.

Vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství – zde došlo k mír-
ným úpravám některých sazeb poplatků. 

Vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu – poskytovatelé pobytu budou i nadále 
hradit sazbu ve výši 6 Kč za každý započatý den pobytu, s vyjímkou dne jeho počátku.

Vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – z důvodu navýšení cen svozo-
vou společností jsme stanovili cenu ve výši 520 Kč na poplatníka. 

S obsahem všech vyhlášek se můžete seznámit na webu obce nebo na obecním úřadě. 
Poplatek ze psů a za svoz odpadu můžete hradit na obecním úřadě od pondělí 6. ledna. 
Máme pro vás připraven malý dárek.  

     Změna č. 2 Územního plánu obce
      Dne 27. 11. 2019 proběhlo veřejné projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu 
Olšany. Změna se týká sjednocení dílčích ploch komerčního zařízení v areálu bývalé 
farmy B. Polívky. Dále se řeší úprava prostorového regulativu plochy bydlení – intenzity 
využití pozemků na 40 % z dosavadních 30 %, protože hlavně ve starší zástavbě u men-
ších pozemků byl problém tento regulativ dodržet. 

      Info úřadu - zimní údržba silnic, pracovníci obce, mapka obce
     Žádáme řidiče, aby v době výskytu sněhových srážek či náledí neparkovali svými 
vozidly na místních komunikacích a bránili tím v provádění zimní údržby silnic. 
       Děkujeme. 

       Během letošní zimy budou schůdnost chodníků zajišťovat p. Eva Kuncová a nový 
pracovník obce p. Tomáš Kubín. K 6. prosinci odešel do důchodu p. Milan Sotolář, které-
mu děkujeme za dlouholeté udržování a zkrášlování naší malebné obce. 

     Součástí občasníku je orientační mapka obce s místními názvy, aby se především 
nověji přistěhovaní občané orientovali v místním názvosloví a věděli, o kterém místě ve 
vesnici mluvíme.
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Světlo lásky v jednom ženském srdci
     „Žena byla učiněna z žebra z boku Adamova; ne z jeho hlavy, aby nad ním vládla, 
ne z jeho nohou, aby po ní šlapal, ale z jeho boku, aby s ním byla rovna, zpoza jeho paže, 
aby jím byla chráněna, a z místa blízko jeho srdci, aby jím byla milována.“ - Matthew 
Henry 
     Tento citát anglického faráře a komentátora Bible jsem si velmi oblíbila, neboť popi-
suje dle mého, v pravém slova smyslu vztah ženy k muži a obráceně. Možná řada z vás 
četla bestseller Žítkovské bohyně nebo viděla film Sestřičky. Mnoho žen v dávných 
dobách mělo své významné místo na vesnicích. Mezi takové v Olšanech dozajista patři-
la Filomena Růžičková. 
    Na první pohled obyčejná žena, která jednoho dne usedla na lavičku pod stařičkou 
jabloní. Cítila se unaveně, neboť od brzkého rána stihla plno práce. Nakrmila domácí 
zvířata, podojila kravku, zatopila v kamnech, uvařila bílou kávu a připravila snídani pro 
milovaného muže, děti i stařenku. Její muž Karel již pracoval v dílně od brzkého rána, byl 
truhlářem. Dvě dospělé děti odešly do práce, čtyři starší vypravila do školy a 2 nejmenší 
se jí batolily v kuchyni. Najednou pocítila nevolnost, že by snad ve svých 40 letech měla 
mít další, již deváté dítě. Zasteskla si, jak to vše zvládne, vždyť musí vystrojit svatbu 
své nejstarší Aničce, která je těhotná. Budu muset poprosit sousedky, aby mi pomohly 
napéct koláče a další jídlo v den svatby, řekla si.
     V listopadu se její dceři Aničce narodil syn Martin a v únoru Filomeně syn Viktor. Strýc 
byl tehdy mladší jak synovec. To se v dřívějších dobách stávalo, protože ženy měly mno-
ho dětí. Filomena měla však ke své roli matky ještě jedno povolání. Byla porodní bába 
pro Olšany a okolí. Již od mládí se velmi zajímala o léčení bylinkami a o to, jak pomoci 
druhému při nemocech nebo jak ošetřovat zraněné sousedy. 
    Jednoho dne se pan učitel zdejší školy dočetl v novinách, že se bude konat kurz 
porodních asistentek, navrhl Filomeně, aby se kurzu zúčastnila. S doporučením obecní 
rady se vydala do Brna a kurz zdárně dokončila. 
     Přivedla na svět stovky dětí. Před sto lety se totiž všechny děti rodily doma. Ponejvíce 
v noci se ozvalo zaklepání na Filoménino okno. Byl to vždy vyděšený tatínek, který přišel 
prosit o pomoc. A Filomena vždy bez řečí vstala, vzala kabát, brašnu a utíkala pomoci 
budoucí mamince. Kolik síly a lásky k bližnímu bylo v srdci venkovské ženy, která pomá-
hala druhým ženám v jejich těžkých chvilkách. Mnohokrát neměly chudobné ženy dře-
vorubců a kameníků ani na zaplacení. Těšilo ji i skromné „Zaplať Pánbůh“. Měla radost 
z každého narozeného dítěte. Do tří dnů po narození doprovázela porodní asistentka 
dítě s kmotry do farního kostela (kostel sv. Filipa a Jakuba ve Vážanech) ke křtu a zápi-
su do knihy narozených. Tyto knihy byly evidencí státu a království o počtu obyvatel. 
V rodném listě malého občana bylo kromě jména, příjmení, data narození, jména otce, 
matky a kmotrů uvedeno i jméno porodní asistentky. Z toho vidíme, jak si tehdy vážili 
tohoto poslání. 

ČTENÍ KE KAFI



ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…
5. října i přes nepřízeň počasí proběhl Podzimní studánkový výlet, ale místo výletu do 
Židlochovic navštívili účastníci v Býkovicích funkční historický vodní mlýn, občerstvili se 
v místní hospůdce. Pak jsme se podívali na pštrosí farmu se zahradnictvím v Doubravicích 
nad Svitavou.  

26. října uspořádal spolek Haltýř Výlov rybníčku, za příjemného počasí si spousta zájemců 
přišla nakoupit kapry a pstruhy či ochutnat makrelu z grilu. 

9. listopadu pořádal T.K. Wild Horse Olšany Strašidelný les na hřišti nad rybníkem s již 
tradičně vysokou účastí dětí. Děkujeme všem pořadatelům za zorganizování této oblíbené 
akce. 
Dne 9. 11. 2019 se v olšanském lese opět po roce objevila strašidla všeho druhu. Děti měly 
možnost nahlédnout do strašidelné obrazárny, projít záhadnými dveřmi uprostřed lesa, 
potkat se s divokým prasetem, vidět vyjícího  vlka, prohlédnout si živé kostlivce a popoví-
dat si s nimi, nebo si vzít dobrotu od strašidelného klauna. Na cestu jim svílily jen lucernič-
ky a svítící náramek.
Přestože jsme se snažili tuto kouzelnou noc udržet v tajnosti, cestu sem si našlo na 110 
dětí.
Pro přeživší jsme měli připravený párek a čaj a o občerstvení jejich doprovodu se nám 
postaral Jirka Paluda, kterému děkujeme.
Společně - děti, strašidla, dospělí - jsme si potom do pozdních hodin povídali u velkého 
ohně ve velice příjemné atmosféře.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli, a těšíme se zase za rok ve Strašidelném lese.
        za pořadatele Kateřina Volfová

13. listopadu pořádala ZO ČSV v restauraci U Kalábů Povídání o včelích produktech 
a výrobu svíček. Akce se zúčastnilo 14 dospělých a 12 dětí. Každý si vlastnoručně vyrobil 
svíčku a p. Rotter předvedl, jak se svíčky odlévají. P. Pilátová přítomné seznámila s včelími 
produkty: med, pyl, propolis, mateří kašička, vosk, včelí jed. Sladkou odměnou byla ochut-
návka medu.  (foto na str.10)

  

15. listopadu prošel obcí Lampionový průvod 
Sešli jsme se u obchodu a vyrazili se světýlky i lampiony tajuplnou cestou tmou. Na hřišti 
u rybníka na nás čekalo teplé pití a pochutiny od místních hospodyněk. Počasí nám přálo 
a k pohodové atmosféře přispěl i táborák, který obstarali naši hasiči. Děkujeme všem, kteří 
se na akci podíleli, a těšíme se na příští rok. (foto na str.10)

  Natálie Presová

17. listopadu proběhlo Rodinné benefiční odpoledne s bleším trhem na podporu mla-
dých hasičů Olšan. Zájemci věnovali na tuto akci různé hodnotné věci, které sami již nepo-
třebují, a ty se během odpoledne prodávaly za příznivé ceny návštěvníkům akce. Vystoupil 
také Olšanský pěvecký sbor, mladí hasiči předvedli své dovednosti a všichni mohli strávit 
spolu pár svátečních chvil.
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Povídání o včelích produktech a výroba svíček

Lampionový průvod

Setkání s Mikulášem
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29. listopadu proběhlo na obecním úřadě Posezení u vánočního cukroví. Děkujeme 
20 cukrářkám, které donesly nebo poslaly své upečené dobroty, které jsme ochutnali na 
Setkání s Mikulášem. 

Vážení a milí spoluobčané, čas adventní, čas příprav na oslavu nejslavnějších narozenin 
v dějinách naší civilizace, by měl být časem ztišení a otevírání srdcí.  Zpěv je k tomu 
dobrým pomocníkem, proto dovolte, abych Vás jménem Olšanského pěveckého sboru 
pozval k adventním setkáním.
Na první adventní neděli 1. prosince jsme se setkali při Zahájení adventu. Na návsi jsme 
si zazpívali roráty a zopakovali koledy, abychom byli na blížící se Štědrý den dobře při-
praveni. Množství luceren navodilo tu správnou, poklidnou atmosféru.
O druhé adventní neděli 8. prosince jste se s námi vydali na Předvánoční obchůzku. Zpí-
vali jsme koledy a roráty pod okny našich sousedů a rozezněli olšanské uličky duchem 
blížících se Vánoc. 

23. prosince se s námi vydejte do habrovanského kostela na Pouť pro Betlémské světlo. 
Odcházíme ve tři hodiny od věžičky. Ve čtyři hodiny sbor v kostele zazpívá svůj adventní 
a vánoční repertoár a zase se vydá zpět do Olšan. Vy, kdož půjdete s námi, si nezapo-
meňte vzít lucerničku na Betlémské světlo, které si z kostela můžete odnést do svých 
domovů.
Olšanský pěvecký sbor se těší na setkání s Vámi - občerstvení duše je vždy zajištěno. Pokus-
me se společně zastavit předvánoční shon a vytvořit atmosféru pokojnou, radostnou 
a přátelskou. 

         David Rotter

5. prosince jsme pořádali na návsi Setkání s Mikulášem. Shlédli jsme pěkné  vystou-
pení dětí Mateřské školy, zazpívali jsme si koledy s Olšanským pěveckým sborem. Již 
na začátku roku se kulturní komise prostřednictvím svého předsedy Ing. M. Zonka 
dohodla s p. D. Rotterem, že se vrátíme k letité tradici rozsvícení vánočního stromu na 
Mikuláše. Takže dalším příjemným zážitkem byl náš krásný nasvícený strom nad par-
kovištěm. Následně jsme přivítali svatého Mikuláše, který rozdal dětem malé dárky. Se 
svojí družinou pak vyrazil do domácností nadělovat dětem. Přítomní ochutnali cukroví, 
dospělí se zahřáli grogem, děti čajem. Společně jsme oslavili tuto dávnou tradici a strá-
vili družný prosincový večer se svými sousedy. 

(foto na str. 10)

9. prosince proběhlo v restauraci U Kalábů Setkání důchodců. Se svým působivým pro-
gramem vystoupili žáci Mateřské školy.

Vítání občánků jsme přesunuli na jarní měsíce, kdy budeme mít větší počet nových 
občánků. Pro nezájem občanů byl zrušen zájezd do Janáčkova divadla v Brně.

Výstavba kulturního domu

Fotovzpomínky - Zimní radovánky v Olšanech

Hokejové utkání na místním kluzišti u cihelny (rok 1965)

Maškarní karneval na lyžích (rok 1984)Závod v běhu na lyžích (1981)
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23. prosince 2019 od 17 do 18 hodin budeme zájemcům rozdávat Betlémské světlo 
v místní kapličce.

1. ledna 2020 se již poosmé ve vodách olšanského rybníka uskuteční Novoroční rituální 
koupel. Za zpěvu kurážných písní se vydáme z návsi k rybníku, kde symbolicky otevřeme 
vodu a požádáme ji, aby nám do nadcházejícího roku dala sílu. 
Aby dala sílu nejen těm odvážlivcům, 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 varných
kádích opět připraven čaj, grog 
i svařené víno. Otužilcům 
doporučujeme vzít s sebou
také osušku a placatici ostřejší 
lihoviny pro první chvíle po vynoření. 
Jako obvykle se sejdeme 1. ledna 
2020 v jedenáct hodin na návsi 
v Olšanech a vydáme se vstříc 
neobyčejnému zážitku. Osmý 
ročník pro vás připraví 
a na setkání s vámi se těší
Boris Krais, Pavel Indruch,
Martin Flora, Rostislav Baťa 
a David Rotter.

1. ledna 2020 ve 14 hodin pořádáme společně s ostatními obcemi svazku Rakovec 
Novoroční setkání na Kalečníku. Sraz účastníků je ve 13 hodin u rybníka v Olšanech. 
Odtud vyrazíme kolem Koretinky a srubu na místo setkání, kde bude připraveno občerst-
vení. Na Kalečníku se sejdeme se svými sousedy, známými z okolních obcí a vzájemně si 
popřejeme jen to dobré v novém roce.  

25. ledna 2020 v 15 hodin pořádáme Slavnostní otevření Kulturního domu s boha-
tým kulturním programem až do nočních hodin. 

Na únor 2020 připravuje Košt slivovice a jiných pálenek, který letos chceme poprvé 
uskutečnit v novém sále. Budeme se těšit na vaše vzorky a příjemné společné setkání. 
Konkrétní termín a bližší informace upřesníme. 

8. února 2020 přijměte pozvání na divadelní představení Láska pod lípou souboru 
D.A.V.A z Rousínova, kde účinkuje několik olšanských divadelníků. 

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

V březnu 2020 bude pořádat T.K. Wild Horse Olšany Maškarní bál v sále kulturního 
domu. 

výši 15 000 Kč. Zastupitelé schvalují uzavření smlouvy a pověřují starostku jejím podpi-
sem. 
- schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2020 SDH Olšany ve výši 
145 000 Kč. Zastupitelé schvalují uzavření smlouvy a pověřují starostku jejím podpi-
sem. 
- schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2020 TENIS BIKE Olšany 
z.s. ve výši 25 000 Kč. Zastupitelé schvalují uzavření smlouvy a pověřují starostku jejím 
podpisem
- schvaluje žádost o poskytnutí dotací z rozpočtu obce v roce 2020 SK Olšany ve výši 
180 000 Kč. Zastupitelé schvalují uzavření smlouvy a pověřují starostku jejím podpi-
sem. 
- schvaluje rozpočtové opatření č. 7
- schvaluje aktualizované znění Směrnice o účetnictví s platností od 1. 12. 2019
- schvaluje Cenové oznámení výše stočného na rok 2020 a pověřuje starostku jeho zve-
řejněním
- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2019 o místním poplatku ze psů 
a pověřuje starostku a místostarostu jejím podpisem a zveřejněním
- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2019 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství a pověřuje starostku a místostarostu jejím podpisem a zveřej-
něním 
- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu 
a pověřuje starostku a místostarostu jejím podpisem a zveřejněním
- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 5/2019 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů a pověřuje starostku a místostarostu jejím podpisem a zveřejněním 
- schvaluje obsah Dodatku č. 9 a pověřuje starostku jeho podpisem   
- schvaluje obsah Zakladatelské listiny KD Olšany s.r.o. se sídlem Olšany č.p. 66 a určuje, 
že jednatelem společnosti bude Ing. Ivo Herman. Při zakládacím procesu společnosti 
bude obec zastupovat starostka.
- schvaluje výši základního kapitálu KD Olšany s.r.o. ve výši 50 000 Kč a určuje Ing. Ivo 
Hermana správcem vkladu, který odpovídá této výši základního kapitálu
- bere na vědomí, že Ing. Ivo Herman informoval o možném střetu zájmů v důsledku 
výkonu funkce jednatele ve společnosti GEN s.r.o. a GENI s.r.o. a souhlasí s tím, aby tyto 
funkce dál vykonával
- pověřuje Ing. Hermana a Ing. Ohliho k účasti na valné hromadě svazku Rakovec dne 
10. 12. 2019 a schvaluje náhradnici Ing. E. Modlitbovou
- schvaluje podání žádosti na pořízení bezdrátového rozhlasu v rámci dotačního titulu 
Preventivní protipovodňová opatření.

Blíží se čas zimních radovánek a sportů. Připomeňme si některé ze zimních událostí 
dávných let. (foto na straně 9)

CHYSTÁ SE ...

FOTOVZPOMÍNKY
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INFORMUJEME ...
Sbor dobrovolných hasičů Olšany
Zdravíme veškeré nadšence hasičů obce Olšany. Shrneme, co se v posledních měsících 
událo, a seznámíme vás s dalšími plány.

16. 11. - Uzlová liga v Drnovicích - Prvního závodu v Uzlové lize se zúčastnilo jedno 
družstvo přípravky, které se umístilo na krásném 16. místě. Byl to jejich první závod. 
Družstvo mladších skončilo také na 16. místě z 38 družstev a družstvo starších se umístilo 
na 24. místě ze 48 družstev. Za výsledné výkony jsme na všechna družstva hrdí.

V zimním období - plánujeme zorganizovat Olšanskou Bobovačku. Bližší informace 
budou včas zveřejněny na naší nástěnce a Facebooku.

Dále v tomto období trénujeme na závod požární všestrannosti a na Uzlovou ligu.
             Jakub Tomášek

17. 11. - Bleší trh - Mladí hasiči s instruktory v čele s Jakubem Tomášek a paní Presovou 
si pro obec nachystali nadační odpoledne za účelem výdělku na pořízení nové požární 
stříkačky. Celým odpolednem nás provázeli manželé Ševčíkovi, kteří hráli na harmoniku 
a zpívali při tom. V průběhu odpoledne nám také zazpíval Olšanský pěvecký sbor. Odpo-
ledne završili mladí hasiči ukázkou své zručnosti a netradičním útokem. Na této akci si děti 
vydělaly 17 700 Kč na novou požární stříkačku. Děkujeme všem lidem a pořadatelům, co 
se této akce zúčastnili a tím přispěli na novou stříkačku.
Také chceme poděkovat Obci za příspěvek ve výši 100 000 Kč na požární stříkačku.
Dále velmi děkujeme všem, co dětem na nový stroj přispěli. K dnešnímu datu to dělá 
66 497 Kč. Příspěvky můžete nadále posílat na náš běžný účet č. 269689445/0300 nebo 
osobně předat na schůzkách mladých hasičů. Příspěvky se budou vybírat do 31. 12. 2019. 
DĚKUJEME.
Hasičskému sportu 3x ZDAR!!!
             Výbor SDH Olšany

Školní jídelna MŠ Olšany
Od 1. 1. 2020 dochází ke zdražení obědů pro cizí strávníky na 80 Kč.
             Lenka Kalvostrová 

Vzkaz z farnosti... 
24. 12. 2019 v 15.30 hod bude Půlnoční mše svatá pro děti v kostele sv. Václava v Rousí-
novci. Mše je speciálně určená pro děti s rodiči, v rámci mše bude hraná scénka o narození 
Krista. Večer v 22 hod bude v Rousínově v kostele Maří Magdaleny Půlnoční mše svatá, jste 
srdečně zváni. Ostatní bohoslužby jsou uvedeny na webu farnosti. 
Při organizování všech akcí, které bych měl podpořit, či se jich účastnit - je třeba vše 
domlouvat s paní  Evou Modlitbovou, která je členem farní pastorační rady a zastupuje 
v těchto věcech právě vaši obec.

    P. Andrzej Wasowicz

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Děti do 15 let   109 14. 9. 2004 2. 6. 2019
Děti do 18 let   129 28. 2. 2002 2. 6. 2019

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

18. 9. 2019 Zastupitelstvo obce Olšany
- bere na vědomí Protokoly finančního a kontrolního výboru obce o provedené kontrole 
za období leden - červen 2019
- schvaluje rozpočtové opatření č. 6
- schvaluje obsah dodatku č. 8 s firmou Unistav Construction a.s. Brno ohledně změny 
termínu dokončení díla do 21. 10. 2019 a pověřuje starostku jeho podpisem
- schvaluje objednání 31 ks stolů a 160 ks židlí SPECTO do sálu od firmy FRAMOZ a.s. Rou-
sínov dle nabídky za 252 300 Kč bez DPH
- schvaluje objednání 34 ks židlí DUBLINO do pivnice od firmy FURLAB CZ s.r.o. za 43 092 Kč
 bez DPH
- schvaluje objednání 4 ks stolů do pivnice od firmy Investiční a Stavební s.r.o. Brno 
za 62 574 Kč bez DPH
- schvaluje objednání jevištní techniky u firmy MUSIC DATA a pověřuje Ing. Ohliho zajiště-
ním tohoto nákupu za maximální cenu 470 000 Kč bez DPH
- schvaluje založení společnosti s ručením omezeným.

16. 10. 2019 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje obsah Smlouvy o budoucí smlouvě kupní s firmou Českomoravský štěrk, a.s. 
o koupi parcely č. 464/1 v k.ú. Olšany za 1 169 900 Kč do 30. 6. 2020 a pověřují starostku 
jejím podpisem
- schvaluje přijetí dotace ve výši 300 000 Kč a obsah smlouvy o poskytnutí dotace s Jiho-
moravským krajem č. JMK061537/19/OKH v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a pověřují starostku jejím podpisem
- schvaluje obsah kupní smlouvy s firmou RIPETAS s.r.o. o prodeji kanalizačního řádu 
a veřejného osvětlení a pověřují starostku jejím podpisem
- schvaluje obsah Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PV-014330055875/001s a.s. E.ON 
Distribuce ohledně umístění přípojky NN k RD Ing. Kandrnálové. Zastupitelé pověřují sta-
rostku podpisem smlouvy.
- schvaluje možnost provedení vzájemného zápočtu víceprací vzniklých v průběhu stav-
by a penalizace za nesplnění dohodnutých termínů, porušování BOZP vůči firmě Unistav 
Construction a.s. Brno v souladu s uzavřenou smlouvou a pověřují starostku jejím prove-
dením.

20. 11. 2019 Zastupitelstvo obce Olšany
- se nebrání podpoře sociálních služeb, ale nyní rozhodlo, že s Městem Vyškov neuzavře 
Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb do doby, než budou jasně 
nastaveny podmínky smlouvy a vyčísleny náklady za tyto služby pro naše občany
- schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2020 TJ Habrovany, spolek 
ve výši 20 000 Kč. Zastupitelé schvalují uzavření smlouvy a pověřují starostku jejím pod-
pisem. 
- schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2020 ZO ČSV z.s. Olšany ve 
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INFORMUJEME ...
Sbor dobrovolných hasičů Olšany
Zdravíme veškeré nadšence hasičů obce Olšany. Shrneme, co se v posledních měsících 
událo, a seznámíme vás s dalšími plány.

16. 11. - Uzlová liga v Drnovicích - Prvního závodu v Uzlové lize se zúčastnilo jedno 
družstvo přípravky, které se umístilo na krásném 16. místě. Byl to jejich první závod. 
Družstvo mladších skončilo také na 16. místě z 38 družstev a družstvo starších se umístilo 
na 24. místě ze 48 družstev. Za výsledné výkony jsme na všechna družstva hrdí.

V zimním období - plánujeme zorganizovat Olšanskou Bobovačku. Bližší informace 
budou včas zveřejněny na naší nástěnce a Facebooku.

Dále v tomto období trénujeme na závod požární všestrannosti a na Uzlovou ligu.
             Jakub Tomášek

17. 11. - Bleší trh - Mladí hasiči s instruktory v čele s Jakubem Tomášek a paní Presovou 
si pro obec nachystali nadační odpoledne za účelem výdělku na pořízení nové požární 
stříkačky. Celým odpolednem nás provázeli manželé Ševčíkovi, kteří hráli na harmoniku 
a zpívali při tom. V průběhu odpoledne nám také zazpíval Olšanský pěvecký sbor. Odpo-
ledne završili mladí hasiči ukázkou své zručnosti a netradičním útokem. Na této akci si děti 
vydělaly 17 700 Kč na novou požární stříkačku. Děkujeme všem lidem a pořadatelům, co 
se této akce zúčastnili a tím přispěli na novou stříkačku.
Také chceme poděkovat Obci za příspěvek ve výši 100 000 Kč na požární stříkačku.
Dále velmi děkujeme všem, co dětem na nový stroj přispěli. K dnešnímu datu to dělá 
66 497 Kč. Příspěvky můžete nadále posílat na náš běžný účet č. 269689445/0300 nebo 
osobně předat na schůzkách mladých hasičů. Příspěvky se budou vybírat do 31. 12. 2019. 
DĚKUJEME.
Hasičskému sportu 3x ZDAR!!!
             Výbor SDH Olšany

Školní jídelna MŠ Olšany
Od 1. 1. 2020 dochází ke zdražení obědů pro cizí strávníky na 80 Kč.
             Lenka Kalvostrová 

Vzkaz z farnosti... 
24. 12. 2019 v 15.30 hod bude Půlnoční mše svatá pro děti v kostele sv. Václava v Rousí-
novci. Mše je speciálně určená pro děti s rodiči, v rámci mše bude hraná scénka o narození 
Krista. Večer v 22 hod bude v Rousínově v kostele Maří Magdaleny Půlnoční mše svatá, jste 
srdečně zváni. Ostatní bohoslužby jsou uvedeny na webu farnosti. 
Při organizování všech akcí, které bych měl podpořit, či se jich účastnit - je třeba vše 
domlouvat s paní  Evou Modlitbovou, která je členem farní pastorační rady a zastupuje 
v těchto věcech právě vaši obec.

    P. Andrzej Wasowicz

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Děti do 15 let   109 14. 9. 2004 2. 6. 2019
Děti do 18 let   129 28. 2. 2002 2. 6. 2019

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

18. 9. 2019 Zastupitelstvo obce Olšany
- bere na vědomí Protokoly finančního a kontrolního výboru obce o provedené kontrole 
za období leden - červen 2019
- schvaluje rozpočtové opatření č. 6
- schvaluje obsah dodatku č. 8 s firmou Unistav Construction a.s. Brno ohledně změny 
termínu dokončení díla do 21. 10. 2019 a pověřuje starostku jeho podpisem
- schvaluje objednání 31 ks stolů a 160 ks židlí SPECTO do sálu od firmy FRAMOZ a.s. Rou-
sínov dle nabídky za 252 300 Kč bez DPH
- schvaluje objednání 34 ks židlí DUBLINO do pivnice od firmy FURLAB CZ s.r.o. za 43 092 Kč
 bez DPH
- schvaluje objednání 4 ks stolů do pivnice od firmy Investiční a Stavební s.r.o. Brno 
za 62 574 Kč bez DPH
- schvaluje objednání jevištní techniky u firmy MUSIC DATA a pověřuje Ing. Ohliho zajiště-
ním tohoto nákupu za maximální cenu 470 000 Kč bez DPH
- schvaluje založení společnosti s ručením omezeným.

16. 10. 2019 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje obsah Smlouvy o budoucí smlouvě kupní s firmou Českomoravský štěrk, a.s. 
o koupi parcely č. 464/1 v k.ú. Olšany za 1 169 900 Kč do 30. 6. 2020 a pověřují starostku 
jejím podpisem
- schvaluje přijetí dotace ve výši 300 000 Kč a obsah smlouvy o poskytnutí dotace s Jiho-
moravským krajem č. JMK061537/19/OKH v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a pověřují starostku jejím podpisem
- schvaluje obsah kupní smlouvy s firmou RIPETAS s.r.o. o prodeji kanalizačního řádu 
a veřejného osvětlení a pověřují starostku jejím podpisem
- schvaluje obsah Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PV-014330055875/001s a.s. E.ON 
Distribuce ohledně umístění přípojky NN k RD Ing. Kandrnálové. Zastupitelé pověřují sta-
rostku podpisem smlouvy.
- schvaluje možnost provedení vzájemného zápočtu víceprací vzniklých v průběhu stav-
by a penalizace za nesplnění dohodnutých termínů, porušování BOZP vůči firmě Unistav 
Construction a.s. Brno v souladu s uzavřenou smlouvou a pověřují starostku jejím prove-
dením.

20. 11. 2019 Zastupitelstvo obce Olšany
- se nebrání podpoře sociálních služeb, ale nyní rozhodlo, že s Městem Vyškov neuzavře 
Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb do doby, než budou jasně 
nastaveny podmínky smlouvy a vyčísleny náklady za tyto služby pro naše občany
- schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2020 TJ Habrovany, spolek 
ve výši 20 000 Kč. Zastupitelé schvalují uzavření smlouvy a pověřují starostku jejím pod-
pisem. 
- schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2020 ZO ČSV z.s. Olšany ve 
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23. prosince 2019 od 17 do 18 hodin budeme zájemcům rozdávat Betlémské světlo 
v místní kapličce.

1. ledna 2020 se již poosmé ve vodách olšanského rybníka uskuteční Novoroční rituální 
koupel. Za zpěvu kurážných písní se vydáme z návsi k rybníku, kde symbolicky otevřeme 
vodu a požádáme ji, aby nám do nadcházejícího roku dala sílu. 
Aby dala sílu nejen těm odvážlivcům, 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 varných
kádích opět připraven čaj, grog 
i svařené víno. Otužilcům 
doporučujeme vzít s sebou
také osušku a placatici ostřejší 
lihoviny pro první chvíle po vynoření. 
Jako obvykle se sejdeme 1. ledna 
2020 v jedenáct hodin na návsi 
v Olšanech a vydáme se vstříc 
neobyčejnému zážitku. Osmý 
ročník pro vás připraví 
a na setkání s vámi se těší
Boris Krais, Pavel Indruch,
Martin Flora, Rostislav Baťa 
a David Rotter.

1. ledna 2020 ve 14 hodin pořádáme společně s ostatními obcemi svazku Rakovec 
Novoroční setkání na Kalečníku. Sraz účastníků je ve 13 hodin u rybníka v Olšanech. 
Odtud vyrazíme kolem Koretinky a srubu na místo setkání, kde bude připraveno občerst-
vení. Na Kalečníku se sejdeme se svými sousedy, známými z okolních obcí a vzájemně si 
popřejeme jen to dobré v novém roce.  

25. ledna 2020 v 15 hodin pořádáme Slavnostní otevření Kulturního domu s boha-
tým kulturním programem až do nočních hodin. 

Na únor 2020 připravuje Košt slivovice a jiných pálenek, který letos chceme poprvé 
uskutečnit v novém sále. Budeme se těšit na vaše vzorky a příjemné společné setkání. 
Konkrétní termín a bližší informace upřesníme. 

8. února 2020 přijměte pozvání na divadelní představení Láska pod lípou souboru 
D.A.V.A z Rousínova, kde účinkuje několik olšanských divadelníků. 

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

V březnu 2020 bude pořádat T.K. Wild Horse Olšany Maškarní bál v sále kulturního 
domu. 

výši 15 000 Kč. Zastupitelé schvalují uzavření smlouvy a pověřují starostku jejím podpi-
sem. 
- schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2020 SDH Olšany ve výši 
145 000 Kč. Zastupitelé schvalují uzavření smlouvy a pověřují starostku jejím podpi-
sem. 
- schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2020 TENIS BIKE Olšany 
z.s. ve výši 25 000 Kč. Zastupitelé schvalují uzavření smlouvy a pověřují starostku jejím 
podpisem
- schvaluje žádost o poskytnutí dotací z rozpočtu obce v roce 2020 SK Olšany ve výši 
180 000 Kč. Zastupitelé schvalují uzavření smlouvy a pověřují starostku jejím podpi-
sem. 
- schvaluje rozpočtové opatření č. 7
- schvaluje aktualizované znění Směrnice o účetnictví s platností od 1. 12. 2019
- schvaluje Cenové oznámení výše stočného na rok 2020 a pověřuje starostku jeho zve-
řejněním
- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2019 o místním poplatku ze psů 
a pověřuje starostku a místostarostu jejím podpisem a zveřejněním
- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2019 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství a pověřuje starostku a místostarostu jejím podpisem a zveřej-
něním 
- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu 
a pověřuje starostku a místostarostu jejím podpisem a zveřejněním
- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 5/2019 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů a pověřuje starostku a místostarostu jejím podpisem a zveřejněním 
- schvaluje obsah Dodatku č. 9 a pověřuje starostku jeho podpisem   
- schvaluje obsah Zakladatelské listiny KD Olšany s.r.o. se sídlem Olšany č.p. 66 a určuje, 
že jednatelem společnosti bude Ing. Ivo Herman. Při zakládacím procesu společnosti 
bude obec zastupovat starostka.
- schvaluje výši základního kapitálu KD Olšany s.r.o. ve výši 50 000 Kč a určuje Ing. Ivo 
Hermana správcem vkladu, který odpovídá této výši základního kapitálu
- bere na vědomí, že Ing. Ivo Herman informoval o možném střetu zájmů v důsledku 
výkonu funkce jednatele ve společnosti GEN s.r.o. a GENI s.r.o. a souhlasí s tím, aby tyto 
funkce dál vykonával
- pověřuje Ing. Hermana a Ing. Ohliho k účasti na valné hromadě svazku Rakovec dne 
10. 12. 2019 a schvaluje náhradnici Ing. E. Modlitbovou
- schvaluje podání žádosti na pořízení bezdrátového rozhlasu v rámci dotačního titulu 
Preventivní protipovodňová opatření.

Blíží se čas zimních radovánek a sportů. Připomeňme si některé ze zimních událostí 
dávných let. (foto na straně 9)

CHYSTÁ SE ...

FOTOVZPOMÍNKY
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29. listopadu proběhlo na obecním úřadě Posezení u vánočního cukroví. Děkujeme 
20 cukrářkám, které donesly nebo poslaly své upečené dobroty, které jsme ochutnali na 
Setkání s Mikulášem. 

Vážení a milí spoluobčané, čas adventní, čas příprav na oslavu nejslavnějších narozenin 
v dějinách naší civilizace, by měl být časem ztišení a otevírání srdcí.  Zpěv je k tomu 
dobrým pomocníkem, proto dovolte, abych Vás jménem Olšanského pěveckého sboru 
pozval k adventním setkáním.
Na první adventní neděli 1. prosince jsme se setkali při Zahájení adventu. Na návsi jsme 
si zazpívali roráty a zopakovali koledy, abychom byli na blížící se Štědrý den dobře při-
praveni. Množství luceren navodilo tu správnou, poklidnou atmosféru.
O druhé adventní neděli 8. prosince jste se s námi vydali na Předvánoční obchůzku. Zpí-
vali jsme koledy a roráty pod okny našich sousedů a rozezněli olšanské uličky duchem 
blížících se Vánoc. 

23. prosince se s námi vydejte do habrovanského kostela na Pouť pro Betlémské světlo. 
Odcházíme ve tři hodiny od věžičky. Ve čtyři hodiny sbor v kostele zazpívá svůj adventní 
a vánoční repertoár a zase se vydá zpět do Olšan. Vy, kdož půjdete s námi, si nezapo-
meňte vzít lucerničku na Betlémské světlo, které si z kostela můžete odnést do svých 
domovů.
Olšanský pěvecký sbor se těší na setkání s Vámi - občerstvení duše je vždy zajištěno. Pokus-
me se společně zastavit předvánoční shon a vytvořit atmosféru pokojnou, radostnou 
a přátelskou. 

         David Rotter

5. prosince jsme pořádali na návsi Setkání s Mikulášem. Shlédli jsme pěkné  vystou-
pení dětí Mateřské školy, zazpívali jsme si koledy s Olšanským pěveckým sborem. Již 
na začátku roku se kulturní komise prostřednictvím svého předsedy Ing. M. Zonka 
dohodla s p. D. Rotterem, že se vrátíme k letité tradici rozsvícení vánočního stromu na 
Mikuláše. Takže dalším příjemným zážitkem byl náš krásný nasvícený strom nad par-
kovištěm. Následně jsme přivítali svatého Mikuláše, který rozdal dětem malé dárky. Se 
svojí družinou pak vyrazil do domácností nadělovat dětem. Přítomní ochutnali cukroví, 
dospělí se zahřáli grogem, děti čajem. Společně jsme oslavili tuto dávnou tradici a strá-
vili družný prosincový večer se svými sousedy. 

(foto na str. 10)

9. prosince proběhlo v restauraci U Kalábů Setkání důchodců. Se svým působivým pro-
gramem vystoupili žáci Mateřské školy.

Vítání občánků jsme přesunuli na jarní měsíce, kdy budeme mít větší počet nových 
občánků. Pro nezájem občanů byl zrušen zájezd do Janáčkova divadla v Brně.

Výstavba kulturního domu

Fotovzpomínky - Zimní radovánky v Olšanech

Hokejové utkání na místním kluzišti u cihelny (rok 1965)

Maškarní karneval na lyžích (rok 1984)Závod v běhu na lyžích (1981)



ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…
5. října i přes nepřízeň počasí proběhl Podzimní studánkový výlet, ale místo výletu do 
Židlochovic navštívili účastníci v Býkovicích funkční historický vodní mlýn, občerstvili se 
v místní hospůdce. Pak jsme se podívali na pštrosí farmu se zahradnictvím v Doubravicích 
nad Svitavou.  

26. října uspořádal spolek Haltýř Výlov rybníčku, za příjemného počasí si spousta zájemců 
přišla nakoupit kapry a pstruhy či ochutnat makrelu z grilu. 

9. listopadu pořádal T.K. Wild Horse Olšany Strašidelný les na hřišti nad rybníkem s již 
tradičně vysokou účastí dětí. Děkujeme všem pořadatelům za zorganizování této oblíbené 
akce. 
Dne 9. 11. 2019 se v olšanském lese opět po roce objevila strašidla všeho druhu. Děti měly 
možnost nahlédnout do strašidelné obrazárny, projít záhadnými dveřmi uprostřed lesa, 
potkat se s divokým prasetem, vidět vyjícího  vlka, prohlédnout si živé kostlivce a popoví-
dat si s nimi, nebo si vzít dobrotu od strašidelného klauna. Na cestu jim svílily jen lucernič-
ky a svítící náramek.
Přestože jsme se snažili tuto kouzelnou noc udržet v tajnosti, cestu sem si našlo na 110 
dětí.
Pro přeživší jsme měli připravený párek a čaj a o občerstvení jejich doprovodu se nám 
postaral Jirka Paluda, kterému děkujeme.
Společně - děti, strašidla, dospělí - jsme si potom do pozdních hodin povídali u velkého 
ohně ve velice příjemné atmosféře.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli, a těšíme se zase za rok ve Strašidelném lese.
        za pořadatele Kateřina Volfová

13. listopadu pořádala ZO ČSV v restauraci U Kalábů Povídání o včelích produktech 
a výrobu svíček. Akce se zúčastnilo 14 dospělých a 12 dětí. Každý si vlastnoručně vyrobil 
svíčku a p. Rotter předvedl, jak se svíčky odlévají. P. Pilátová přítomné seznámila s včelími 
produkty: med, pyl, propolis, mateří kašička, vosk, včelí jed. Sladkou odměnou byla ochut-
návka medu.  (foto na str.10)

  

15. listopadu prošel obcí Lampionový průvod 
Sešli jsme se u obchodu a vyrazili se světýlky i lampiony tajuplnou cestou tmou. Na hřišti 
u rybníka na nás čekalo teplé pití a pochutiny od místních hospodyněk. Počasí nám přálo 
a k pohodové atmosféře přispěl i táborák, který obstarali naši hasiči. Děkujeme všem, kteří 
se na akci podíleli, a těšíme se na příští rok. (foto na str.10)

  Natálie Presová

17. listopadu proběhlo Rodinné benefiční odpoledne s bleším trhem na podporu mla-
dých hasičů Olšan. Zájemci věnovali na tuto akci různé hodnotné věci, které sami již nepo-
třebují, a ty se během odpoledne prodávaly za příznivé ceny návštěvníkům akce. Vystoupil 
také Olšanský pěvecký sbor, mladí hasiči předvedli své dovednosti a všichni mohli strávit 
spolu pár svátečních chvil.
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Povídání o včelích produktech a výroba svíček

Lampionový průvod

Setkání s Mikulášem



všech potřebných povolení nyní musíme provést výběr zhotovitele, aby se akce do kon-
ce dubna příštího roku zrealizovala a vyfakturovala.  

       Svoz odpadu v závěru roku
    V části Olšanské Vinohrady a Lipky u Habrovan proběhne svoz odpadu přímo ve svá-
teční den 24. prosince, v Olšanech 31. prosince.  Sběrný dvůr v Rousínově bude otevřen 
23., 28. a 30. prosince.  

     Vyhlášky o místních poplatcích
Z důvodu novelizace zákona o místních poplatcích jsme museli i my provést úpravy

a zastupitelstvo obce vydalo tyto vyhlášky s platností od 1. 1. 2020:

Vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů – i v příštím roce bude stejná výše poplatku, 
a to 150 Kč za psa.

Vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství – zde došlo k mír-
ným úpravám některých sazeb poplatků. 

Vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu – poskytovatelé pobytu budou i nadále 
hradit sazbu ve výši 6 Kč za každý započatý den pobytu, s vyjímkou dne jeho počátku.

Vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – z důvodu navýšení cen svozo-
vou společností jsme stanovili cenu ve výši 520 Kč na poplatníka. 

S obsahem všech vyhlášek se můžete seznámit na webu obce nebo na obecním úřadě. 
Poplatek ze psů a za svoz odpadu můžete hradit na obecním úřadě od pondělí 6. ledna. 
Máme pro vás připraven malý dárek.  

     Změna č. 2 Územního plánu obce
      Dne 27. 11. 2019 proběhlo veřejné projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu 
Olšany. Změna se týká sjednocení dílčích ploch komerčního zařízení v areálu bývalé 
farmy B. Polívky. Dále se řeší úprava prostorového regulativu plochy bydlení – intenzity 
využití pozemků na 40 % z dosavadních 30 %, protože hlavně ve starší zástavbě u men-
ších pozemků byl problém tento regulativ dodržet. 

      Info úřadu - zimní údržba silnic, pracovníci obce, mapka obce
     Žádáme řidiče, aby v době výskytu sněhových srážek či náledí neparkovali svými 
vozidly na místních komunikacích a bránili tím v provádění zimní údržby silnic. 
       Děkujeme. 

       Během letošní zimy budou schůdnost chodníků zajišťovat p. Eva Kuncová a nový 
pracovník obce p. Tomáš Kubín. K 6. prosinci odešel do důchodu p. Milan Sotolář, které-
mu děkujeme za dlouholeté udržování a zkrášlování naší malebné obce. 

     Součástí občasníku je orientační mapka obce s místními názvy, aby se především 
nověji přistěhovaní občané orientovali v místním názvosloví a věděli, o kterém místě ve 
vesnici mluvíme.

- 11 -  - 2 -  

Světlo lásky v jednom ženském srdci
     „Žena byla učiněna z žebra z boku Adamova; ne z jeho hlavy, aby nad ním vládla, 
ne z jeho nohou, aby po ní šlapal, ale z jeho boku, aby s ním byla rovna, zpoza jeho paže, 
aby jím byla chráněna, a z místa blízko jeho srdci, aby jím byla milována.“ - Matthew 
Henry 
     Tento citát anglického faráře a komentátora Bible jsem si velmi oblíbila, neboť popi-
suje dle mého, v pravém slova smyslu vztah ženy k muži a obráceně. Možná řada z vás 
četla bestseller Žítkovské bohyně nebo viděla film Sestřičky. Mnoho žen v dávných 
dobách mělo své významné místo na vesnicích. Mezi takové v Olšanech dozajista patři-
la Filomena Růžičková. 
    Na první pohled obyčejná žena, která jednoho dne usedla na lavičku pod stařičkou 
jabloní. Cítila se unaveně, neboť od brzkého rána stihla plno práce. Nakrmila domácí 
zvířata, podojila kravku, zatopila v kamnech, uvařila bílou kávu a připravila snídani pro 
milovaného muže, děti i stařenku. Její muž Karel již pracoval v dílně od brzkého rána, byl 
truhlářem. Dvě dospělé děti odešly do práce, čtyři starší vypravila do školy a 2 nejmenší 
se jí batolily v kuchyni. Najednou pocítila nevolnost, že by snad ve svých 40 letech měla 
mít další, již deváté dítě. Zasteskla si, jak to vše zvládne, vždyť musí vystrojit svatbu 
své nejstarší Aničce, která je těhotná. Budu muset poprosit sousedky, aby mi pomohly 
napéct koláče a další jídlo v den svatby, řekla si.
     V listopadu se její dceři Aničce narodil syn Martin a v únoru Filomeně syn Viktor. Strýc 
byl tehdy mladší jak synovec. To se v dřívějších dobách stávalo, protože ženy měly mno-
ho dětí. Filomena měla však ke své roli matky ještě jedno povolání. Byla porodní bába 
pro Olšany a okolí. Již od mládí se velmi zajímala o léčení bylinkami a o to, jak pomoci 
druhému při nemocech nebo jak ošetřovat zraněné sousedy. 
    Jednoho dne se pan učitel zdejší školy dočetl v novinách, že se bude konat kurz 
porodních asistentek, navrhl Filomeně, aby se kurzu zúčastnila. S doporučením obecní 
rady se vydala do Brna a kurz zdárně dokončila. 
     Přivedla na svět stovky dětí. Před sto lety se totiž všechny děti rodily doma. Ponejvíce 
v noci se ozvalo zaklepání na Filoménino okno. Byl to vždy vyděšený tatínek, který přišel 
prosit o pomoc. A Filomena vždy bez řečí vstala, vzala kabát, brašnu a utíkala pomoci 
budoucí mamince. Kolik síly a lásky k bližnímu bylo v srdci venkovské ženy, která pomá-
hala druhým ženám v jejich těžkých chvilkách. Mnohokrát neměly chudobné ženy dře-
vorubců a kameníků ani na zaplacení. Těšilo ji i skromné „Zaplať Pánbůh“. Měla radost 
z každého narozeného dítěte. Do tří dnů po narození doprovázela porodní asistentka 
dítě s kmotry do farního kostela (kostel sv. Filipa a Jakuba ve Vážanech) ke křtu a zápi-
su do knihy narozených. Tyto knihy byly evidencí státu a království o počtu obyvatel. 
V rodném listě malého občana bylo kromě jména, příjmení, data narození, jména otce, 
matky a kmotrů uvedeno i jméno porodní asistentky. Z toho vidíme, jak si tehdy vážili 
tohoto poslání. 

ČTENÍ KE KAFI
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Vážení a milí spoluobčané!

   Děkujeme vám za účast na akcích, které 
proběhly nebo se uskuteční v závěru roku. 
Věříme, že vám pomohly se příjemně nala-
dit do adventní a vánoční pohody. Vaše 
účast je největší odměnou pro pořádající. 
Velké poděkování patří zástupcům spolků 
a jiných zájmových organizací, členům kul-
turní komise obce i vám dalším, kteří jste 
pomáhali či zajišťovali různé akce v obci. 
Za každou akcí je spousta hodin práce na 
úkor vašeho volného času. Moc si vážíme 
této pomoci a spolupráce. Doufáme, že 
i v příštím roce se sejdeme při různých kul-
turních či sportovních akcích, ať venku či 
v novém kulturním domě.  
  Přejeme vám příjemné a pohodové 
prožití vánočních svátků.  Ať jsou tyto 
dny naplněné klidem, láskou a poro-
zuměním. Příští rok prožijte ve zdraví, 
štěstí a spokojenosti. Během Vánoc vám 
zastupitelé již tradičně přinesou novoro-
čenku s kapesním kalendářem na příští 
rok.

Dana Křížová, starostka obce

AKTUALITY
   Výstavba kulturního domu

   K předání stavby došlo v dohodnutém 
termínu, ale pro značný počet vad a nedo-
dělků jsme se zhotovitelem dohodli slevu 
z ceny díla. V rámci posledního schvále-
ného dodatku smlouvy došlo k snížení 
ceny díla o 277 763 Kč bez DPH. Během 
listopadu a prosince proběhly prohlídky 

dotčených orgánů. Doufáme, že po kont-
rolní prohlídce stavebního úřadu dne 12. 
prosince bude zahájen zkušební provoz. 
Během něho musí proběhnout další měře-
ní hluku dle požadavku Krajské hygienické 
stanice. Rovněž ještě musíme vybavit sál 
a pivnici objednaným nábytkem, probíhá 
montáž jevištní techniky. Provoz kultur-
ního  domu bude zajišťovat naše zřízená 
společnost s ručením omezeným. Nadále 
hledáme zájemce o pronájem Kulturního 
domu nebo jeho části (pivnice) od začátku 
příštího roku. Na začátku ledna vám roz-
neseme pozvánky na  slavnostní otevření 
KD, které jsme naplánovali na 25. ledna 
2020, ale musíme počkat na povolení zku-
šebního provozu. (foto na str. 9)

     Dotace v roce 2019
   Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 
schválilo individuální dotaci na akci „Zvý-
šení bezpečnosti občanů na komunikacích 
obce Olšany“ ve výši 300 000 Kč. Po získání 

   Tento příběh ženy s velkým srdcem jsem začala citátem o ženě. Zkusme porozjímat 
v tyto adventní dny nejen my ženy, zda naše poslání nejen ženské či mužské, ale i to 
lidské vykonáváme na 100 %, či ne. Umíme překročit zdi našeho pohodlného soukromí, 
umíme se dívat kolem sebe a nad rámec svým vlastních povinností? Dokážeme pomoci 
a všimnout si potřeb druhých?  Někdy se stačí dívat okolo sebe srdcem a být světlem 
pro druhé tím, že si zkusím najít čas pomoci bližnímu třeba jen vlídným, milým slovem 
a povzbuzením. 
   Ať se blížící světlo Vánoc dostane i do Vašich srdcí na celý příští rok. 

To Vám přeje Eva Modlitbová

Filomena Růžičková se svou rodinou


