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Vážení a milí spoluobčané!

     Pomalu se chýlí ke konci letošní neob-
vyklý covidový rok, který nás hodně omezil 
ve volném pohybu, zavřel obchody či jiné 
provozovny a zrušil spoustu kulturních či 
sportovních akcí. Zvykli jsme si nosit rouš-
ky, dbáme i na ostatní hygienická opatře-
ní, abychom ochránili sebe i ostatní. Snad 
v adventním čase dojde k uvolnění nasta-
vených pravidel, budou otevřeny další 
obchody, budeme si moci posedět v oblí-
bené restauraci, zajít si ke kadeřnici či na 
jiné služby. Ale určitě se nejvíc těšíme na 
společná setkání s rodinou a přáteli. Školá-
ci postupně opět usedají do školních lavic, 
což uvítali oni sami, i jejich rodiče.  
   Děkuji všem zastupitelům, zaměstnan-
cům, zástupcům spolků za jejich úsilí 
a čas strávený nad činnostmi, které byly 
ku prospěchu nás ostatních či pomohly ke 
zkrášlení naší malebné vesničky.  
    Přeji vám pohodové prožití nejkrásněj-
ších svátků v roce. Společně se svými nej-
bližšími si užijte klidnou atmosféru Vánoc. 
Hlavně dětem přeji bohatou nadílku pod 
stromečkem. Během Vánoc vám zastu-
pitelé již tradičně přinesou novoročenku 
s kapesním kalendářem na příští rok. Rok 
2021 prožijte ve zdraví, spokojenosti a bez 
velkých omezení. Moc se těším na naše 
společná setkání při různých akcích. 

Dana Křížová, starostka obce

AKTUALITY
Kulturní dům

     Současná pandemická situace byla jed-
ním z důvodů uzavření pivnice a ukončení 
nájemní smlouvy ze strany p. Jílka. V příš-
tím roce bude opět tato část kulturního 
domu k pronajmutí. Pokud situace dovo-
lovala, v sále probíhaly tréninky a turna-
je stolních tenistů, chodí tam cvičit žáci 
Mateřské školy, probíhaly zde zasedání 
zastupitelstva či veřejné nahlédnutí do 
výsledků obnoveného katastrálního ope-
rátu. 

Dotace v roce 2020
      Jihomoravský kraj nám poskytl dotaci 
na akci Rekonstrukce požární zbrojnice. Do 
konce roku musí být výměněna vrata garáže.
  Realizace akce „Rekonstrukce zahrady 

  Oslovili jsme lidového řezbáře, který si vzal 
část kmene, nechal jej vyschnout a vytesal
 z něj Pannu Marii s Ježíškem. Dílo je od stejného 
autora jako náš Jan Křtitel a doufáme, že se socha 
matky s dítětem stane symbolem Olšan. Lípa je rodu 
ženského a její koruna, která se vždy skláněla nad 
Olšany, připomínala starostlivou matku vzhlížející 
na své děti, a tak mi přišla na mysl pouze jedna žena 
symbolizující lípu Karolínu – Panna Marie.  
     Nová socha Panny Marie s dítětem bude umís-
těná v kapličce. Byla vytvořena panem Františkem 
Tesařem. Doufám, že vás osloví a připomene každé-
mu z nás stařičkou lípu i příběh lásky dvou lidí 
a vyslyšenou prosbu k Panně Marii. Také matku a ženu 
a její důležitou roli v životě. A možná k ní čas od času 
přinesete i své prosby a přání, jako to činilo mnoho 
generací. A zcela jistě není náhodou, že byla vyhotovena zrovna v této zvláštní době. 

Obrázek u Kamenné boudy 
       Na cestě od Pěti javorů ke Kamenné boudě byl léta obrázek krajiny, na kterém byl nápis 
„Dne 28. 3. 1938 zde byl raněn mrtvicí Fr. Škrabal ve stáří 72 roků“. Takové obrázky (často 
obrázky svatých) lidé umístili na památku na místech, kde se stalo neštěstí nebo zahynul 
člověk, aby se na tomto místě třeba poutník zastavil a pomodlil se za něj. V Olšanech snad 
zůstal takový jediný. Díky myšlence olšanského rodáka a milovníka místních lesů pana Víta       
Kunce staršího byl znovu obnoven a bude tak umístěn na svém místě. 
       Staří pamětníci si pamatují místo „u Piláta“. I tam byl kdysi obraz na památku, neboť zde 
se také stalo neštěstí. Často se totiž stávalo, že sedláci z „dolska“, kteří vozili dřevo od míst-
ních dřevorubců z lesa, nebyli zvyklí na místní podmínky. Často se jim plašili koně anebo 
převrhli plný naložený vůz z kopce a tak nastala i náhlá smrt sedláka. Právě takové neštěstí 
se stalo u Piláta. Jiné obrázky byly na poutních cestách např. obraz Panny Marie Křtinské 
u prvního obrázku (u starého dubu). Je dobré, že se mezi námi najdou lidé, kteří zacho-
vávají tradice našich předků. Proto bych chtěla poděkovat panu Kuncovi za tento dobrý 
skutek. A kdoví, třeba někdo z vás obnoví i další místa… 

Eva Modlitbová
     Poděkování na závěr
      Děkujeme všem za poskytnutí vašich příspěvků a fotografií. Vyhrazujeme si právo na 
jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. 
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v přírodním stylu při Mateřské škole v Olšanech“ proběhne až v říjnu, abychom 
vyčerpali dotaci ze Státního fondu životního prostředí. 
  
     Příprava investiční akce
     Probíhá příprava studie proveditelnosti úprav prostoru horního hřiště nad rybní-
kem. Chceme, aby zde vznikla zpevněná plocha využitelná i pro různé kulturní akce 
a bylo zde i potřebné zázemí pro konání kulturních a sportovních akcí. 

     Obnova katastrálního operátu
    Katastrální úřad provedl veřejné vyložení obnoveného katastrálního operátu, 
kde si majitelé nemovitostí mohli převzít srovnávací sestavení parcel, protože 
došlo ke změnám údajů u nemovitých věcí evidovaných v katastru nemovitostí 
– změny výměr, změny druhů pozemků, … Do konce ledna 2021 se musí nastalé 
změny zohlednit podáním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Pro bližší 
informace kontaktujte pracovníky Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, Územ-
ního pracoviště ve Vyškově na telefonních číslech 517 302 386, 517 302 388 nebo 
517 302 397.  

     Služba sledování změn v katastru nemovitostí
     Podnětem k tomuto příspěvku byly dopisy zasílané různými společnosti maji-
telům zemědělské půdy, které chtějí např. i za necelých 17 Kč vykoupit m2 půdy či 
odkoupit spoluvlastnický podíl na nemovitosti. Tyto neseriózní nabídky vám však 
mohou následně přivodit velké problémy. 
       Český úřad zeměřický a katastrální (ČÚZK) nabízí službu sledování změn v kata-
stru nemovitostí. Adresa webové služby http://ozs.cuzk.cz. Službu lze zřídit osob-
ně na kterémkoliv katastrálním úřadu, přes webovou aplikaci, pokud má zájemce 
datovou schránku nebo písemně s úředně ověřeným podpisem na žádosti zaslané 
na ČÚZK. Pokud máte do 20 nemovitostí, zaplatíte pouze 200 Kč za zřízení služ-
by. Pokud pak u sledovaných nemovitostí dojde ke změně v katastru nemovitos-
tí, budete informování prostřednictvím e-mailu, krátké textové zprávy či datovou 
schránkou. 

     Svoz odpadu v obci
     Připomínáme občanům, že kontejnery na směsný odpad u hřbitova jsou urče-
ny majitelům rekreačních objektů na Bolševiku a pro odpad ze hřbitova! Bohužel 
nejen v poslední době tam dováží odpad i občané a pak jsou kontejnery a boxy 
plné pytlů. Zřejmě budeme muset v příštím roce navýšit četnost vývozu kontej-
nerů, což bude v důsledku zřejmě znamenat pro r. 2022 navýšení poplatku za 
svoz odpadu. Svozová firma nám sdělila, že vzhledem k tomu, že letošní rok končí 
a nový rok začíná lichým týdnem, mění se intervaly svozu. V Olšanech bude svoz 
domovního odpadu změněn z lichého na sudý týden a v části Olšanské Vinohrady 
u Habrovan bude svoz probíhat v liché týdny. 
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      Vzpomínky legionáře
     „A putovali jsme širou tou Rusí po transsibiřské magistrále na východ“ vyprávěl legi-
onář Karel Konečný z Olšan. Tak, jako mnoho mužů, musel i on narukovat do 1. světové 
války, bojovat za císaře pána, protože v té době byly Čechy i Morava součástí Rakous-
ko-Uherské říše. Krutá válka trvala 4 roky, a když byl 11. listopadu podepsán mír, těšili 
se vojáci, že se co nejdříve vrátí domů. Ale jak se mýlili. Některé státy nechtěly dovo-
lit transport přes svá území tzv. západní cestou. Nezbylo nic jiného než přistoupit na 
cestu východní, velmi zdlouhavou, přes sibiřskou část Ruska až do Vladivostoku a po 
té nákladními parníky do Francie a opět po železnici domů. Dne 28. října 1918 byla 
vyhlášená samostatná ČSR a v Rusku se v té se době nacházely tisíce čs. vojáků – legi-
onářů. V Rusku však v té době stále zuřila občanská válka a uprostřed těchto bojů stálo 
početné již československé zahraniční vojsko – tzv. československé legie. Po dlouhém 
vyjednávání se konečně mohlo začít s transportem. „Byla to strastiplná cesta v železnič-
ních vagonech zvaných těplušky, kdy jsme zažili plno zimy, nemocí, hladu, protože bylo 
nesmírně těžké zásobovat tisíce vojáků. Kolikrát nebylo topivo do lokomotiv a stávalo 
se i to, že se nemohlo pokračovat v jízdě skrz zbořené mosty či jiné překážky na trati. 
Pak nezbylo nic jiného, než zastavit a opravit mosty a čs. legionáři tam vynaložili hod-
ně práce při opravách železnic. Cesta se vlekla celé měsíce. Stesk po domově, ženách, 
dětech, starých rodičích byl veliký a což když se blížil vánoční čas. Je možné, abychom 
tu cestu přežili a vrátili se domů, bědovali jsme mezi sebou. O Štědrém večeru roku 1919 
strojvůdce zastavil a vojáci vyšli z vagonů, aby alespoň chvíli v tichu pod hvězdným 
nebem zavzpomínali. Rozdělali jsme malý ohníček. Jeho světlo nám připomínalo světlo 
vánočních svíček tam daleko – doma. Sedli jsme si kolem ohníčku a zanotovali „Narodil 
se Kristus Pán“ a další české koledy se nesly ztichlou krajinou,“ končil své vyprávění legi-
onář Konečný … 
    Transport všech československých legionářů trval 12 měsíců. Od prosince 1919 do 12. 
listopadu 1920 bylo postupně vypraveno 36 transportů, celkem s asi 67 000 legionáři. 
Poslední oddíl se vrátil do vlasti 20. 11. 1920. 
     Z naší obce padlo na frontových bojištích 1. světové války 15 mužů. Na památku všem 
obětem války byl postaven pomník padlým na dolním konci naší vesnice. Po bočních 
stranách byly pak vysazeny lípy Svobody.

       Příběh Karolínky pokračuje …
      Když se projdete olšanskou obcí, zcela jistě neminete torzo lípy Karolínky. Stařičká 
lípa sice uschla, ale zbylo z ní torzo, z kterého byla vytesána krásná zvonička. U této lípy 
je informační panel, ve kterém se dočtete o příběhu dvou lidí, kteří na počest své lásky 
zasadili lípu a založili tu v Olšanech svůj rod.  
     Když se v roce 2019 musela lípa skácet, napadla mne myšlenka, jak zhmotnit a u-
chovat pověst vyslyšené prosby mladého hocha Václava u Panny Marie Křtinské pro 
budoucí generace.

ČTENÍ KE KAFI
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FOTOVZPOMÍNKY      Místní poplatky v roce 2021
        V příštím roce bude stejná výše poplatku ze psů a to 150 Kč. Rovněž jsme ponechali 
stejnou výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů v částce 520 Kč na poplatníka.

      Zimní údržba silnic
      Žádáme řidiče, aby v době výskytu sněhových srážek či náledí neparkovali svý-
mi vozidly na místních komunikacích. Brání tím v provádění zimní údržby silnic. 
Děkujeme. O schůdnost chodníků se budou starat naši zaměstnanci p. Eva Kunco-
vá a p. Tomáš Kubín. 

       

           19. září se konala Podzimní studánková vycházka. Za velmi příjemného počasí se  
účastníci prošli kolem Koretinky a Srubu k Parašutistické (Partyzánské) studánce. Poté 
nás p. Vít Kunc po krátkém pátrání a překonání několika zarostlých palouků dovedl 
k ponmíku parašutisty kpt. Žukova sestřeleného na konci druhé světové války. Od 
pomníku jsme lesními cestami došli ke Kamenné boudě. Na občerstvovací zastávce 
jsme se posilnili a pak pomalu vyrazili po skupinkách do obce. Během celé vycház-
ky jsme nasbírali spoustu hub.

     

      V říjnu se kvůli pandemii neuskutečnilo vítání občánků a výlov rybníčku. Rov-
něž jsme se těšili na divadelní představení hry „Popravčí chaty“, kterou napsal 
a režíruje Jakub Libánek. Snad se dočkáme na jaře. 

       V listopadu se děti hodně těšily na Strašidelný les, který jsme museli oficiálně 
zrušit kvůli nouzovému stavu, stejně jako další akce – lampiónový průvod, poseze-
ní u vánočního cukroví, zahájení adventu. 

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…

                    Posezení 
      u  vánočního cukroví

   Setkání s Mikulášem

   Lampionový průvod

  Strašidelný les

      Zavzpomínejte s námi na tradiční podzimní a zimní akce, které se letos nemohly 
uskutečnit. Fotografie jsou z akcí z roku 2019. 
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       5. prosince je již tradičně naplánováno na návsi od 16.15 hodin Setkání s Miku-
lášem. Jelikož je stále omezen počet osob účastnících se společenských akcí, bude jen 
rozsvícen vánoční strom a Mikuláš se svou družinou se vypraví za dětmi (po domluvě 
s rodiči, za dodržování všech hygienických opatření). 
       Toto adventní setkání vždy mělo příjemnou atmosféru. Pokud budou povoleny hro-
madné akce, rádi uspořádáme předvánoční setkání v neděli 20. prosince. Podrob-
nosti akce budou uvedeny na plakátech. 

        Abychom ochránili nejrizikovější skupinu obyvatel, neuskuteční se 7. prosince
Setkání důchodců.

       Rovněž vedení našeho pěveckého sboru zatím nemůže s určitostí potvrdit, zda bude 
22. prosince Pouť pro betlémské světlo či Hodobóžové zpívání dne 25. prosince.

        Pokud budou povoleny sportovní akce ve vnitřních prostorách, uspořádá 27. pro-
since SK Olšany v sále kulturního domu Pingpongový turnaj pro děti i dospělé.  

       Na 1. ledna 2021 připravujeme společně s ostatními obcemi svazku Rakovec Novo-
roční 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 občerstve-
ní. Na Kalečníku se sejdeme se svými sousedy, známými z okolních obcí a vzájemně si 
popřejeme jen to dobré v novém roce.  

        Na únor 2021 připravuje Košt slivovice a jiných pálenek. V sále kulturního domu 
proběhne hodnocení přihlášených vzorků pálenek a k příjemné náladě přispěje i boha-
té občerstvení. Termín a bližší informace upřesníme. 

        V zimních měsících chceme uspořádat odložené Vítání občánků, divadelní před-
stavení, setkání důchodců či tradiční Maškarní bál. I když všichni věříme ve zlepšení 
epidemiologické situace, nechceme nyní určovat pevné termíny.

        Vzkaz z farnosti... 
      22. 12. si od 17 do 18 h můžete přijít do kapličky v Olšanech pro betlémské světlo. 
Doufáme, že k nám světlo dorazí i přes všechny hraniční komplikace.
       V úterý 22. 12. můžete od 16 do 18 h navštívit vánočně vyzdobený kostel v Habro-
vanech a taktéž si přinést domů betlémské světlo. Bohoslužba v Habrovanech bude 
26. 12. 2020 v 9 h.
     Pokud situace dovolí, 24. 12. v 15.30 bude Půlnoční mše svatá pro děti v kostele 
sv. Václava v Rousínovci. Mše je speciálně určená dětem s rodiči. Večer, ve 22 h bude 
v Rousínově v kostele Maří Magdaleny Půlnoční mše svatá, jste srdečně zváni. Ostatní 
bohoslužby,  popř.  další změny, budou uvedeny na webu farnosti. 
     Přeji Vám požehnané dny a radost z příchodu Spasitele nalezeného v jesličkách. 
Vyprošuji pro Vás zdraví, neustále na vás myslím a těším se na setkání s Vámi.

váš  P. Ondřej

CHYSTÁ SE ...

INFORMUJEME ...

29. 10. 2020 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje obsah Smlouvy o zpracování studie proveditelnosti č. SML-Z-E-19-082 s fir-
mou RPA Projekty, s.r.o. Brno na zpracování studie proveditelnosti revitalizace klidové 
zóny v rámci projektu Obec Olšany – Regenerace veřejného prostranství a pověřuje sta-
rostku podpisem smlouvy
- schvaluje obsah Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
č. JMK067521/20/OKH v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a pověřuje starostku jejím podpisem
- schvaluje rozpočtové opatření č. 8
- schvaluje propočet poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2021 ve výši 520,- Kč, který 
je tvořen:  z částky 80,- Kč za kalendářní rok a z částky 440,- Kč za kalendářní rok. Tato 
částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního 
roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
Skutečné náklady roku 2019 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 
317 384,- Kč a byly rozúčtovány takto: náklady 317 384 děleno 722 (608 – počet osob 
s pobytem na území obce + 114 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů 
a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 439,59 Kč, 
zaokr. 440,- Kč.

18. 11. 2020 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje prodejní cenu čokolády v obalu r. 2020 ve výši 45 Kč/ks 
- schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2021 TJ Habrovany, spo-
lek ve výši 20 000,- Kč; zastupitelé schvalují uzavření smlouvy a pověřují starostku jejím 
podpisem
- schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2021 ČSV z.s., základní 
organizaci Olšany ve výši 15 000,- Kč; zastupitelé schvalují uzavření smlouvy a pověřují 
starostku jejím podpisem
- schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2021 SH-ČMS, Sboru 
dobrovolných hasičů Olšany ve výši 80 000,- Kč; zastupitelé schvalují uzavření smlouvy 
a pověřují starostku jejím podpisem 
- schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2021 TENIS BIKE OLŠANY 
z.s. ve výši 30 000,- Kč; zastupitelé schvalují uzavření smlouvy a pověřují starostku jejím 
podpisem
- schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2021 SK Olšany ve výši 
182 000,- Kč; zastupitelé schvalují uzavření smlouvy a pověřují starostku jejím podpisem
- schvaluje návrh na vyřazení majetku Mateřské školy Olšany ze dne 10. 11. 2020
- schvaluje obsah Směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole a pověřují starost-
ku jejím podpisem
- schvaluje obsah Pravidel pro poskytování individuálních dotací a pověřují starostku 
jejich podpisem
- schvaluje Cenové oznámení výše stočného na rok 2021 a pověřuje starostku jeho zve-
řejněním.
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     Uvádíme usnesení schválená na zasedáních zastupitelstva od minulého čísla občasní-
ku (bez osobních údajů). S celým obsahem zápisů se můžete seznámit na OÚ.

23. 9. 2020 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje obsah příkazní smlouvy č. SML-Z-M-20-661 s firmou RPA Dotace, s.r.o. Brno 
na zpracování dokumentů pro získání dotace na projekt „Obec Olšany – Regenerace 
veřejného prostranství“ a pověřuje starostku podpisem smlouvy
- schvaluje rozpočtové opatření č. 7
- bere na vědomí zápis finančního a kontrolního výboru o provedené kontrole za obdo-
bí leden – srpen 2020
- pověřuje k účasti na valné hromadě svazku Rakovec dne 26. října p. Ing. Modlitbovou

     Propolis
     Alespoň s nějakým včelím produktem jste se již určitě setkali. A jedním z nich je právě 
propolis.
    Dalšími včelími produkty jsou med, pyl, včelí vosk, mateří kašička a včelí jed.
     Propolisu se také říká včelí tmel, dluž nebo smoluňka. Mnozí z Vás propolis znají, mož-
ná jej i používají. Další tuší, co by to mohlo být, a někteří nemají ponětí, o co jde.
   Surovinou na propolis je pryskyřice, kterou včely sbírají z pupenů stromů. Barva
 a složení propolisu jsou velmi rozmanité, protože i stromů, ze kterých je sbírána lepkavá 
pryskyřice, je mnoho (topol, javor, olše, jilm, jehličnany, jírovec maďal a další). V propo-
lisu jsou obsažené rostlinné pryskyřice, včelí vosk, esenciální oleje a také pyl. Zbarvení 
propolisu je od zelenožluté přes světle hnědou až po tmavě hnědou.
   Pro včely má propolis ochrannou funkci – dezinfekci a zatmelení otvorů, vyztužení 
včelích buněk. V úlu je opravdu vše potaženo propolisem.
    Pro svou potřebu včelaři propolis získávají seškrabáním z úlových částí nebo použijí 
jemnou síťku, kterou vloží do úlu, aby ji včely zatmelily. Z propolisu se vyrábí tinktura 
a mast. Tady je také velmi důležité upozornit na alergie – nutné provedení testu. Nedo-
poručuje se používat propolis vnitřně.
    Propolis má antioxidační, antibakteriální, antivirové (Herpes) a antimykotické účinky.
Já osobně mám dobrou zkušenost s použitím propolisové tinktury na popáleniny. Protože ale 
propolisová tinktura vysušuje, tak se musí ošetřované místo mazat, nejlépe čistým sádlem.

       Jana Pilátová
     Sbor dobrovolných hasičů Olšany 
    Zdravím veškeré nadšence hasičů obce Olšany. Zde je přehled událostí z posledních 
měsíců i plán na nejbližší období. 

    12. 9. Soutěž v Křižanovicích na Hané – soutěže se zúčastnilo jedno družstvo mlad-
ších a jedno družstvo starších. Mladší žáci se zúčastnili jen v disciplíně “štafeta 4x60m”, 
bohužel skončili s neplatným pokusem. Starší žáci se zúčastnili dvou disciplín, a to “šta-
feta 4x60m” kde se umístili na 7. místě, a v požárním útoku na krásném 3. místě. 

   19. 9. Soutěž ve Vyškově – mladší a starší žáci se zúčastnili ve štafetě dvojic. Družstvo 
mladších se umístilo na 4. místě a družstvo starších na 8. místě.

     V měsíci září jsme obdrželi od HZS ČR 8místnou dodávku značky Volkswagen Caravel-
le. Dodávka bude využívána především na dopravu dětí na soutěže a soustředění. 

     Je mi velmi líto, že se nějaký čas nepotkáváme na pravidelných schůzkách a sou-
těžích. Na základě usnesení vlády ČR je dočasně naše činnost poza stavena. Věřím, že 
činnost SDH obnovíme a budeme se opět setkávat na všech našich aktivitách. Těším se, 
že si zameškaný čas společně pořádně vynahradíme! 
     Přeji všem pevné zdraví                                                                                     Jakub Tomášek

  Děkujeme p. Tomáškovi za jeho velmi záslužnou práci s dětmi, mladými hasiči, kteří se 
snad i v dospělosti budou věnovat práci dobrovolných hasičů. Přejeme mu hodně vytrvalos-
ti a dětem mnoho krásných zážitků na schůzkách či mnoho úspěchů při soutěžích. 
     Současně bych chtěla poděkovat i členům naší Jednotky sboru dobrovolných hasičů, 
kteří na podzim odstranili několik nahnutých stromů kolem silnic, zkontrolovali vnitřní část 
studánky Koretinka, pomohli s nazdobením vánočního stromu. V říjnu vysbírali po obci 
5 590 kg železného šrotu. Jeho odevzdáním přispěli na činnost mladých hasičů. 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

XYLITOL - Březový cukr uspěl ve studiích a prokázal také účinnou pomoc při boji s koronavirem. 
Nahraďte jím běžný cukr v případě prevence i léčby. 
LYSIN - Aminokyselina, která výrazně zamezuje množení Covidu, a již vyzkoušeno, že je to dobrá 
volba  léčby. Seženete v lékárně, ale i na internetu v eshopech pro sportovce, kde je cena nižší.
ČAJ Z KOŘENE LÉKOŘICE - Funguje na většinu respiračních onemocnění a potvrzeno i studiemi,  že na 
Covid je výborný - stal se dominantní složkou léčebných protokolů v Asii. Opatrnost při nadměrně 
vysokém krevním tlaku. 
ČAJ ROOIBOS - Vědecky potvrzená novinka - již jsme stihli vyzkoušet. Vhodné opět i jako prevence 
ještě před onemocním, pokud jste se setkali na delší dobu (10 minut a více) s infekčním jedincem. 
Neobsahuje kofein, proto lze popíjet celý den. Navíc je chutný a funkční i proti chřipce. 
PELYNĚK - hořký čaj je také odzkoušen a patří mezi dostupné prostředky, zvláště jsou-li postižena 
střeva. Dle studií je jeho účinnost vyšší, pokud popíjíte s kávou.
GRANÁTOVÉ JABLKO -  V jakékoli formě.  Můžete konzumovat plody i třeba šťávu, včetně džusů. 
KOČIČÍ DRÁP- VILCACORA - Studie prokázali po 48 hodinách omezení viru až o 92,7%. Bylina je dostupná 
ve formě tinktury na mnoha e-shopech v ČR.
DALŠÍ BYLINY se zjištěným potenciálem: černohlávek, ephedra, plody KumQauts, zimolez, ashwagan-
dha, ostropestřec, čaj puerh, rebarbora i zelený čaj má inhibiční účinky. Kupodivu i mléko (pokud 
netrpíte alergií, či nesnášenlivostí), česnek a třeba i kiwi.  
A na závěr:  Mnoho potravin slouží jako ověřená prevence i lék. Chemicky čistá jablka, papriky, červe-
né víno, třešně, borůvky, ostružiny, rajčata, brokolice, zelí, špenát, citrusové plody, kakao, brusinky, 
pohanka, syrový chřest, kapary, syrová červená cibule i olivový olej, fazole, šalvěj,  třezalka tečkova-
ná a ginkgo biloba. To vše můžete použít pro rychlé se vypořádání s nemocí bez vedlejších účinků.

VYUŽIJTE VÍCE PRODUKTŮ SOUČASNĚ Z DŮVODU SYNERGIE DLE DOSTUPNOSTI 
A KONTEXTU VAŠEHO ZDRAVÍ A STAVU IMUNITY

Ing. Radek Duchoň

       V případě Vašeho zájmu o konkrétní studie, můžete informace získat na obecním 
úřadě, nebo na facebookové skupině: Ověřená přírodní cesta ke zdraví. 
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    Uvedu zde prostředky podpořené studiemi, které jsou v ČR dostupné 
a mnozí nemocní s nimiž jsem v kontaktu je s úspěchem odzkoušeli.
MED MANUKA - Je Novozélandský med a díky keři Manuka, který roste jen na Zélandu má unikátní 
vlastnosti. Jeho antimikrobiální účinnost je mnohákrát vyšší než je u jiných medů.  Jeho aktivitu 
určuje označení MGO. Pokud je nad 600 je vysokou podporou pro zvládnutí těžkých případů  náka-
zy Covidu. Obrovskou výhodou je jeho obrovsky širokospektrální aktivita proti bakteriím i virům, 
včetně regulace imunity. Proto doporučuji, hlavně u lidí rizikových a lidí s autoimunitním onemoc-
něním.  Výtečné i pro prevenci, či jakoukoli běžnou infekci.
CBD OLEJ - Velmi dobrý pomocník při nastartování antivirové imunity + přímý antivirový vliv. Rovněž 
odzkoušeno několika nemocnými. Velmi dobré pro preventivní nasazení, pokud jste se setkali ať již 
v rodině, či v práci s někým, kdo onemocněl.   
PLODY ČERNÉHO BEZU - Výhodou je funkčnost i proti chřipce. Pokud jste promeškali sběr, lze  koupit 
sušené plody a lék si vyrobit ať již jako čaj, nebo likér či sirup. Je to jednoduché a recepty jsou na 
internetu. Pokud budete přislazovat, nepoužívejte cukr, ale xylitol. 

- 7 -  

     
      ALTERNATIVNÍ LÉČBA A PREVENCE PRO COVID-19
      Existuje dobrý důvod, abychom se poučili ze starodávné moudrosti a nashromážděných klinic-
kých zkušeností, v kombinaci s nejmodernější vědou a technologiemi, abychom bojovali s ničivou 
pandemií COVID-19 nyní a objevujícími se novými koronaviry v budoucnosti. V nemocnici Jin-
Chang byla míra účinnosti za podpory bylinné léčby 99,2%. Byliny se nyní již pravidelně používají 
k pomoci pacientům na JIP, kteří dostávají západní léčbu. Pokud byli pacienti propuštěni z JIP, pro-
kázaly byliny účinnost i ve fázi zotavení z infekce. Bylinná léčba by měla v budoucnu hrát důležitější 
roli při léčbě lidských nemocí, zejména infekčních. To vše jsou slova a závěr přezkumné studie 
vědců vedené Harvardem a Johannes Gutenberg University. 

       Na toto téma vychází v odborných časopisech desítky studií a ty jsou zveřejňovány
ve vědeckých databázích, postupně jsou recenzovány a rozšiřovány ty studie, které 
vykazují značný potenciál. Věnuji se studiu vědeckých novinek a informace pak pře-
dávám nemocným k řešení jejich stavu. Díky tomu, že to není činnost zpoplatněná, je 
doufám více zachována myšlenková věcnost.  Každý týden pak zveřejňuji několik studií 
s dobrým potenciálem ve facebookové skupině Ověřená přírodní cesta ke zdraví.

foto ze soutěže

foto auta
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5 590 kg železného šrotu. Jeho odevzdáním přispěli na činnost mladých hasičů. 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

XYLITOL - Březový cukr uspěl ve studiích a prokázal také účinnou pomoc při boji s koronavirem. 
Nahraďte jím běžný cukr v případě prevence i léčby. 
LYSIN - Aminokyselina, která výrazně zamezuje množení Covidu, a již vyzkoušeno, že je to dobrá 
volba  léčby. Seženete v lékárně, ale i na internetu v eshopech pro sportovce, kde je cena nižší.
ČAJ Z KOŘENE LÉKOŘICE - Funguje na většinu respiračních onemocnění a potvrzeno i studiemi,  že na 
Covid je výborný - stal se dominantní složkou léčebných protokolů v Asii. Opatrnost při nadměrně 
vysokém krevním tlaku. 
ČAJ ROOIBOS - Vědecky potvrzená novinka - již jsme stihli vyzkoušet. Vhodné opět i jako prevence 
ještě před onemocním, pokud jste se setkali na delší dobu (10 minut a více) s infekčním jedincem. 
Neobsahuje kofein, proto lze popíjet celý den. Navíc je chutný a funkční i proti chřipce. 
PELYNĚK - hořký čaj je také odzkoušen a patří mezi dostupné prostředky, zvláště jsou-li postižena 
střeva. Dle studií je jeho účinnost vyšší, pokud popíjíte s kávou.
GRANÁTOVÉ JABLKO -  V jakékoli formě.  Můžete konzumovat plody i třeba šťávu, včetně džusů. 
KOČIČÍ DRÁP- VILCACORA - Studie prokázali po 48 hodinách omezení viru až o 92,7%. Bylina je dostupná 
ve formě tinktury na mnoha e-shopech v ČR.
DALŠÍ BYLINY se zjištěným potenciálem: černohlávek, ephedra, plody KumQauts, zimolez, ashwagan-
dha, ostropestřec, čaj puerh, rebarbora i zelený čaj má inhibiční účinky. Kupodivu i mléko (pokud 
netrpíte alergií, či nesnášenlivostí), česnek a třeba i kiwi.  
A na závěr:  Mnoho potravin slouží jako ověřená prevence i lék. Chemicky čistá jablka, papriky, červe-
né víno, třešně, borůvky, ostružiny, rajčata, brokolice, zelí, špenát, citrusové plody, kakao, brusinky, 
pohanka, syrový chřest, kapary, syrová červená cibule i olivový olej, fazole, šalvěj,  třezalka tečkova-
ná a ginkgo biloba. To vše můžete použít pro rychlé se vypořádání s nemocí bez vedlejších účinků.

VYUŽIJTE VÍCE PRODUKTŮ SOUČASNĚ Z DŮVODU SYNERGIE DLE DOSTUPNOSTI 
A KONTEXTU VAŠEHO ZDRAVÍ A STAVU IMUNITY

Ing. Radek Duchoň

       V případě Vašeho zájmu o konkrétní studie, můžete informace získat na obecním 
úřadě, nebo na facebookové skupině: Ověřená přírodní cesta ke zdraví. 
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       5. prosince je již tradičně naplánováno na návsi od 16.15 hodin Setkání s Miku-
lášem. Jelikož je stále omezen počet osob účastnících se společenských akcí, bude jen 
rozsvícen vánoční strom a Mikuláš se svou družinou se vypraví za dětmi (po domluvě 
s rodiči, za dodržování všech hygienických opatření). 
       Toto adventní setkání vždy mělo příjemnou atmosféru. Pokud budou povoleny hro-
madné akce, rádi uspořádáme předvánoční setkání v neděli 20. prosince. Podrob-
nosti akce budou uvedeny na plakátech. 

        Abychom ochránili nejrizikovější skupinu obyvatel, neuskuteční se 7. prosince
Setkání důchodců.

       Rovněž vedení našeho pěveckého sboru zatím nemůže s určitostí potvrdit, zda bude 
22. prosince Pouť pro betlémské světlo či Hodobóžové zpívání dne 25. prosince.

        Pokud budou povoleny sportovní akce ve vnitřních prostorách, uspořádá 27. pro-
since SK Olšany v sále kulturního domu Pingpongový turnaj pro děti i dospělé.  

       Na 1. ledna 2021 připravujeme společně s ostatními obcemi svazku Rakovec Novo-
roční 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 občerstve-
ní. Na Kalečníku se sejdeme se svými sousedy, známými z okolních obcí a vzájemně si 
popřejeme jen to dobré v novém roce.  

        Na únor 2021 připravuje Košt slivovice a jiných pálenek. V sále kulturního domu 
proběhne hodnocení přihlášených vzorků pálenek a k příjemné náladě přispěje i boha-
té občerstvení. Termín a bližší informace upřesníme. 

        V zimních měsících chceme uspořádat odložené Vítání občánků, divadelní před-
stavení, setkání důchodců či tradiční Maškarní bál. I když všichni věříme ve zlepšení 
epidemiologické situace, nechceme nyní určovat pevné termíny.

        Vzkaz z farnosti... 
      22. 12. si od 17 do 18 h můžete přijít do kapličky v Olšanech pro betlémské světlo. 
Doufáme, že k nám světlo dorazí i přes všechny hraniční komplikace.
       V úterý 22. 12. můžete od 16 do 18 h navštívit vánočně vyzdobený kostel v Habro-
vanech a taktéž si přinést domů betlémské světlo. Bohoslužba v Habrovanech bude 
26. 12. 2020 v 9 h.
     Pokud situace dovolí, 24. 12. v 15.30 bude Půlnoční mše svatá pro děti v kostele 
sv. Václava v Rousínovci. Mše je speciálně určená dětem s rodiči. Večer, ve 22 h bude 
v Rousínově v kostele Maří Magdaleny Půlnoční mše svatá, jste srdečně zváni. Ostatní 
bohoslužby,  popř.  další změny, budou uvedeny na webu farnosti. 
     Přeji Vám požehnané dny a radost z příchodu Spasitele nalezeného v jesličkách. 
Vyprošuji pro Vás zdraví, neustále na vás myslím a těším se na setkání s Vámi.

váš  P. Ondřej

CHYSTÁ SE ...

INFORMUJEME ...

29. 10. 2020 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje obsah Smlouvy o zpracování studie proveditelnosti č. SML-Z-E-19-082 s fir-
mou RPA Projekty, s.r.o. Brno na zpracování studie proveditelnosti revitalizace klidové 
zóny v rámci projektu Obec Olšany – Regenerace veřejného prostranství a pověřuje sta-
rostku podpisem smlouvy
- schvaluje obsah Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
č. JMK067521/20/OKH v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů a pověřuje starostku jejím podpisem
- schvaluje rozpočtové opatření č. 8
- schvaluje propočet poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2021 ve výši 520,- Kč, který 
je tvořen:  z částky 80,- Kč za kalendářní rok a z částky 440,- Kč za kalendářní rok. Tato 
částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního 
roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
Skutečné náklady roku 2019 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 
317 384,- Kč a byly rozúčtovány takto: náklady 317 384 děleno 722 (608 – počet osob 
s pobytem na území obce + 114 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů 
a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 439,59 Kč, 
zaokr. 440,- Kč.

18. 11. 2020 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje prodejní cenu čokolády v obalu r. 2020 ve výši 45 Kč/ks 
- schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2021 TJ Habrovany, spo-
lek ve výši 20 000,- Kč; zastupitelé schvalují uzavření smlouvy a pověřují starostku jejím 
podpisem
- schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2021 ČSV z.s., základní 
organizaci Olšany ve výši 15 000,- Kč; zastupitelé schvalují uzavření smlouvy a pověřují 
starostku jejím podpisem
- schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2021 SH-ČMS, Sboru 
dobrovolných hasičů Olšany ve výši 80 000,- Kč; zastupitelé schvalují uzavření smlouvy 
a pověřují starostku jejím podpisem 
- schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2021 TENIS BIKE OLŠANY 
z.s. ve výši 30 000,- Kč; zastupitelé schvalují uzavření smlouvy a pověřují starostku jejím 
podpisem
- schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2021 SK Olšany ve výši 
182 000,- Kč; zastupitelé schvalují uzavření smlouvy a pověřují starostku jejím podpisem
- schvaluje návrh na vyřazení majetku Mateřské školy Olšany ze dne 10. 11. 2020
- schvaluje obsah Směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole a pověřují starost-
ku jejím podpisem
- schvaluje obsah Pravidel pro poskytování individuálních dotací a pověřují starostku 
jejich podpisem
- schvaluje Cenové oznámení výše stočného na rok 2021 a pověřuje starostku jeho zve-
řejněním.
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FOTOVZPOMÍNKY      Místní poplatky v roce 2021
        V příštím roce bude stejná výše poplatku ze psů a to 150 Kč. Rovněž jsme ponechali 
stejnou výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů v částce 520 Kč na poplatníka.

      Zimní údržba silnic
      Žádáme řidiče, aby v době výskytu sněhových srážek či náledí neparkovali svý-
mi vozidly na místních komunikacích. Brání tím v provádění zimní údržby silnic. 
Děkujeme. O schůdnost chodníků se budou starat naši zaměstnanci p. Eva Kunco-
vá a p. Tomáš Kubín. 

       

           19. září se konala Podzimní studánková vycházka. Za velmi příjemného počasí se  
účastníci prošli kolem Koretinky a Srubu k Parašutistické (Partyzánské) studánce. Poté 
nás p. Vít Kunc po krátkém pátrání a překonání několika zarostlých palouků dovedl 
k ponmíku parašutisty kpt. Žukova sestřeleného na konci druhé světové války. Od 
pomníku jsme lesními cestami došli ke Kamenné boudě. Na občerstvovací zastávce 
jsme se posilnili a pak pomalu vyrazili po skupinkách do obce. Během celé vycház-
ky jsme nasbírali spoustu hub.

     

      V říjnu se kvůli pandemii neuskutečnilo vítání občánků a výlov rybníčku. Rov-
něž jsme se těšili na divadelní představení hry „Popravčí chaty“, kterou napsal 
a režíruje Jakub Libánek. Snad se dočkáme na jaře. 

       V listopadu se děti hodně těšily na Strašidelný les, který jsme museli oficiálně 
zrušit kvůli nouzovému stavu, stejně jako další akce – lampiónový průvod, poseze-
ní u vánočního cukroví, zahájení adventu. 

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…

                    Posezení 
      u  vánočního cukroví

   Setkání s Mikulášem

   Lampionový průvod

  Strašidelný les

      Zavzpomínejte s námi na tradiční podzimní a zimní akce, které se letos nemohly 
uskutečnit. Fotografie jsou z akcí z roku 2019. 



v přírodním stylu při Mateřské škole v Olšanech“ proběhne až v říjnu, abychom 
vyčerpali dotaci ze Státního fondu životního prostředí. 
  
     Příprava investiční akce
     Probíhá příprava studie proveditelnosti úprav prostoru horního hřiště nad rybní-
kem. Chceme, aby zde vznikla zpevněná plocha využitelná i pro různé kulturní akce 
a bylo zde i potřebné zázemí pro konání kulturních a sportovních akcí. 

     Obnova katastrálního operátu
    Katastrální úřad provedl veřejné vyložení obnoveného katastrálního operátu, 
kde si majitelé nemovitostí mohli převzít srovnávací sestavení parcel, protože 
došlo ke změnám údajů u nemovitých věcí evidovaných v katastru nemovitostí 
– změny výměr, změny druhů pozemků, … Do konce ledna 2021 se musí nastalé 
změny zohlednit podáním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Pro bližší 
informace kontaktujte pracovníky Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, Územ-
ního pracoviště ve Vyškově na telefonních číslech 517 302 386, 517 302 388 nebo 
517 302 397.  

     Služba sledování změn v katastru nemovitostí
     Podnětem k tomuto příspěvku byly dopisy zasílané různými společnosti maji-
telům zemědělské půdy, které chtějí např. i za necelých 17 Kč vykoupit m2 půdy či 
odkoupit spoluvlastnický podíl na nemovitosti. Tyto neseriózní nabídky vám však 
mohou následně přivodit velké problémy. 
       Český úřad zeměřický a katastrální (ČÚZK) nabízí službu sledování změn v kata-
stru nemovitostí. Adresa webové služby http://ozs.cuzk.cz. Službu lze zřídit osob-
ně na kterémkoliv katastrálním úřadu, přes webovou aplikaci, pokud má zájemce 
datovou schránku nebo písemně s úředně ověřeným podpisem na žádosti zaslané 
na ČÚZK. Pokud máte do 20 nemovitostí, zaplatíte pouze 200 Kč za zřízení služ-
by. Pokud pak u sledovaných nemovitostí dojde ke změně v katastru nemovitos-
tí, budete informování prostřednictvím e-mailu, krátké textové zprávy či datovou 
schránkou. 

     Svoz odpadu v obci
     Připomínáme občanům, že kontejnery na směsný odpad u hřbitova jsou urče-
ny majitelům rekreačních objektů na Bolševiku a pro odpad ze hřbitova! Bohužel 
nejen v poslední době tam dováží odpad i občané a pak jsou kontejnery a boxy 
plné pytlů. Zřejmě budeme muset v příštím roce navýšit četnost vývozu kontej-
nerů, což bude v důsledku zřejmě znamenat pro r. 2022 navýšení poplatku za 
svoz odpadu. Svozová firma nám sdělila, že vzhledem k tomu, že letošní rok končí 
a nový rok začíná lichým týdnem, mění se intervaly svozu. V Olšanech bude svoz 
domovního odpadu změněn z lichého na sudý týden a v části Olšanské Vinohrady 
u Habrovan bude svoz probíhat v liché týdny. 
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      Vzpomínky legionáře
     „A putovali jsme širou tou Rusí po transsibiřské magistrále na východ“ vyprávěl legi-
onář Karel Konečný z Olšan. Tak, jako mnoho mužů, musel i on narukovat do 1. světové 
války, bojovat za císaře pána, protože v té době byly Čechy i Morava součástí Rakous-
ko-Uherské říše. Krutá válka trvala 4 roky, a když byl 11. listopadu podepsán mír, těšili 
se vojáci, že se co nejdříve vrátí domů. Ale jak se mýlili. Některé státy nechtěly dovo-
lit transport přes svá území tzv. západní cestou. Nezbylo nic jiného než přistoupit na 
cestu východní, velmi zdlouhavou, přes sibiřskou část Ruska až do Vladivostoku a po 
té nákladními parníky do Francie a opět po železnici domů. Dne 28. října 1918 byla 
vyhlášená samostatná ČSR a v Rusku se v té se době nacházely tisíce čs. vojáků – legi-
onářů. V Rusku však v té době stále zuřila občanská válka a uprostřed těchto bojů stálo 
početné již československé zahraniční vojsko – tzv. československé legie. Po dlouhém 
vyjednávání se konečně mohlo začít s transportem. „Byla to strastiplná cesta v železnič-
ních vagonech zvaných těplušky, kdy jsme zažili plno zimy, nemocí, hladu, protože bylo 
nesmírně těžké zásobovat tisíce vojáků. Kolikrát nebylo topivo do lokomotiv a stávalo 
se i to, že se nemohlo pokračovat v jízdě skrz zbořené mosty či jiné překážky na trati. 
Pak nezbylo nic jiného, než zastavit a opravit mosty a čs. legionáři tam vynaložili hod-
ně práce při opravách železnic. Cesta se vlekla celé měsíce. Stesk po domově, ženách, 
dětech, starých rodičích byl veliký a což když se blížil vánoční čas. Je možné, abychom 
tu cestu přežili a vrátili se domů, bědovali jsme mezi sebou. O Štědrém večeru roku 1919 
strojvůdce zastavil a vojáci vyšli z vagonů, aby alespoň chvíli v tichu pod hvězdným 
nebem zavzpomínali. Rozdělali jsme malý ohníček. Jeho světlo nám připomínalo světlo 
vánočních svíček tam daleko – doma. Sedli jsme si kolem ohníčku a zanotovali „Narodil 
se Kristus Pán“ a další české koledy se nesly ztichlou krajinou,“ končil své vyprávění legi-
onář Konečný … 
    Transport všech československých legionářů trval 12 měsíců. Od prosince 1919 do 12. 
listopadu 1920 bylo postupně vypraveno 36 transportů, celkem s asi 67 000 legionáři. 
Poslední oddíl se vrátil do vlasti 20. 11. 1920. 
     Z naší obce padlo na frontových bojištích 1. světové války 15 mužů. Na památku všem 
obětem války byl postaven pomník padlým na dolním konci naší vesnice. Po bočních 
stranách byly pak vysazeny lípy Svobody.

       Příběh Karolínky pokračuje …
      Když se projdete olšanskou obcí, zcela jistě neminete torzo lípy Karolínky. Stařičká 
lípa sice uschla, ale zbylo z ní torzo, z kterého byla vytesána krásná zvonička. U této lípy 
je informační panel, ve kterém se dočtete o příběhu dvou lidí, kteří na počest své lásky 
zasadili lípu a založili tu v Olšanech svůj rod.  
     Když se v roce 2019 musela lípa skácet, napadla mne myšlenka, jak zhmotnit a u-
chovat pověst vyslyšené prosby mladého hocha Václava u Panny Marie Křtinské pro 
budoucí generace.

ČTENÍ KE KAFI
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Vážení a milí spoluobčané!

     Pomalu se chýlí ke konci letošní neob-
vyklý covidový rok, který nás hodně omezil 
ve volném pohybu, zavřel obchody či jiné 
provozovny a zrušil spoustu kulturních či 
sportovních akcí. Zvykli jsme si nosit rouš-
ky, dbáme i na ostatní hygienická opatře-
ní, abychom ochránili sebe i ostatní. Snad 
v adventním čase dojde k uvolnění nasta-
vených pravidel, budou otevřeny další 
obchody, budeme si moci posedět v oblí-
bené restauraci, zajít si ke kadeřnici či na 
jiné služby. Ale určitě se nejvíc těšíme na 
společná setkání s rodinou a přáteli. Školá-
ci postupně opět usedají do školních lavic, 
což uvítali oni sami, i jejich rodiče.  
   Děkuji všem zastupitelům, zaměstnan-
cům, zástupcům spolků za jejich úsilí 
a čas strávený nad činnostmi, které byly 
ku prospěchu nás ostatních či pomohly ke 
zkrášlení naší malebné vesničky.  
    Přeji vám pohodové prožití nejkrásněj-
ších svátků v roce. Společně se svými nej-
bližšími si užijte klidnou atmosféru Vánoc. 
Hlavně dětem přeji bohatou nadílku pod 
stromečkem. Během Vánoc vám zastu-
pitelé již tradičně přinesou novoročenku 
s kapesním kalendářem na příští rok. Rok 
2021 prožijte ve zdraví, spokojenosti a bez 
velkých omezení. Moc se těším na naše 
společná setkání při různých akcích. 

Dana Křížová, starostka obce

AKTUALITY
Kulturní dům

     Současná pandemická situace byla jed-
ním z důvodů uzavření pivnice a ukončení 
nájemní smlouvy ze strany p. Jílka. V příš-
tím roce bude opět tato část kulturního 
domu k pronajmutí. Pokud situace dovo-
lovala, v sále probíhaly tréninky a turna-
je stolních tenistů, chodí tam cvičit žáci 
Mateřské školy, probíhaly zde zasedání 
zastupitelstva či veřejné nahlédnutí do 
výsledků obnoveného katastrálního ope-
rátu. 

Dotace v roce 2020
      Jihomoravský kraj nám poskytl dotaci 
na akci Rekonstrukce požární zbrojnice. Do 
konce roku musí být výměněna vrata garáže.
  Realizace akce „Rekonstrukce zahrady 

  Oslovili jsme lidového řezbáře, který si vzal 
část kmene, nechal jej vyschnout a vytesal
 z něj Pannu Marii s Ježíškem. Dílo je od stejného 
autora jako náš Jan Křtitel a doufáme, že se socha 
matky s dítětem stane symbolem Olšan. Lípa je rodu 
ženského a její koruna, která se vždy skláněla nad 
Olšany, připomínala starostlivou matku vzhlížející 
na své děti, a tak mi přišla na mysl pouze jedna žena 
symbolizující lípu Karolínu – Panna Marie.  
     Nová socha Panny Marie s dítětem bude umís-
těná v kapličce. Byla vytvořena panem Františkem 
Tesařem. Doufám, že vás osloví a připomene každé-
mu z nás stařičkou lípu i příběh lásky dvou lidí 
a vyslyšenou prosbu k Panně Marii. Také matku a ženu 
a její důležitou roli v životě. A možná k ní čas od času 
přinesete i své prosby a přání, jako to činilo mnoho 
generací. A zcela jistě není náhodou, že byla vyhotovena zrovna v této zvláštní době. 

Obrázek u Kamenné boudy 
       Na cestě od Pěti javorů ke Kamenné boudě byl léta obrázek krajiny, na kterém byl nápis 
„Dne 28. 3. 1938 zde byl raněn mrtvicí Fr. Škrabal ve stáří 72 roků“. Takové obrázky (často 
obrázky svatých) lidé umístili na památku na místech, kde se stalo neštěstí nebo zahynul 
člověk, aby se na tomto místě třeba poutník zastavil a pomodlil se za něj. V Olšanech snad 
zůstal takový jediný. Díky myšlence olšanského rodáka a milovníka místních lesů pana Víta       
Kunce staršího byl znovu obnoven a bude tak umístěn na svém místě. 
       Staří pamětníci si pamatují místo „u Piláta“. I tam byl kdysi obraz na památku, neboť zde 
se také stalo neštěstí. Často se totiž stávalo, že sedláci z „dolska“, kteří vozili dřevo od míst-
ních dřevorubců z lesa, nebyli zvyklí na místní podmínky. Často se jim plašili koně anebo 
převrhli plný naložený vůz z kopce a tak nastala i náhlá smrt sedláka. Právě takové neštěstí 
se stalo u Piláta. Jiné obrázky byly na poutních cestách např. obraz Panny Marie Křtinské 
u prvního obrázku (u starého dubu). Je dobré, že se mezi námi najdou lidé, kteří zacho-
vávají tradice našich předků. Proto bych chtěla poděkovat panu Kuncovi za tento dobrý 
skutek. A kdoví, třeba někdo z vás obnoví i další místa… 

Eva Modlitbová
     Poděkování na závěr
      Děkujeme všem za poskytnutí vašich příspěvků a fotografií. Vyhrazujeme si právo na 
jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. 
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