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Vážení a milí spoluobčané!
Přinášíme nové aktuální informace o dění
v obci. Důležité informace vám předáváme
i prostřednictvím rozhlasu, zasíláme je na vaše
emailové adresy, uveřejňujeme je na klasické
i webové úřední desce obce. Pokud máte připomínky, nové nápady či podněty, využijte

svých zastupitelů nebo se zastavte na obecním úřadě.
Děkujeme zástupcům spolků i vám ostatním,
kteří jste nám zaslali své příspěvky do tohoto
čísla občasníku.
Dana Křížová, starostka obce

Aktuality
Sál v obci
Na stavbu nového kulturního domu jsme
získali stavební povolení, během března proběhne výběr zhotovitele a stavebního dozoru. Od 5. března započaly demoliční práce původní hospody se sálem, takže na návsi bude
větší provoz stavebních strojů, bude omezeno parkování. Stavební práce provádí firma IS
Morava a.s., která z 8 přihlášených firem podala nejvýhodnější nabídku.

Kompostéry
Od dubna bude opět p. Mikysková vydávat
kompostéry občanům, kteří si je na podzim
nevyzvedli.

Volby prezidenta ČR
Ve dnech 12. a 13. ledna proběhlo 1. kolo voleb prezidenta republiky. Za 14 dnů v druhém
kole v obci zvítězil Ing. Miloš Zeman o 10 hlasů nad prof. Ing. Jiřím Drahošem a po sečtení
všech okrsků se opět stal prezidentem ČR.
Děkujeme členům volební komise za řádné
zajištění obou kol voleb prezidenta.

Výstavba
v lokalitě B1
Dle informací investora by mělo být v nejbližší
době vydáno územní rozhodnutí na výstavbu
jedné komunikace a inženýrských sítí v této
lokalitě.
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ROZPOČET r. 2018
Rozpočet schválilo zastupitelstvo obce dne
13. 12. 2017, pro jeho obsáhlost uvedeme jen
několik údajů.
Celkové příjmy:		
9 375 000 Kč
Kromě daní, poplatků a dalších příjmů je zde
zahrnuta i dotace od Úřadu práce na 1 pracovníka na veřejně prospěšné práce ve výši
60 000 Kč.
Celkové výdaje:		
22 775 000 Kč
Z toho největší výdaje jsou na provoz kanalizace 968 900 Kč; příspěvek Mateřské škole
430 000 Kč; mzdové náklady zaměstnanců
obce a provoz budov 1 045 000 Kč; výkup po-

zemků Zahrádková cesta, demolici hospody
a výstavbu sálu 16 500 000 Kč; odměny zastupitelů včetně odstupného, školení a cestovné
1 104 500 Kč; mzdové náklady účetní, referentky a provoz úřadu 704 000 Kč.
Financování:		
13 400 000 Kč
Plánovaný
zůstatek
běžného
účtu
k 31. 12. 2017 k pokrytí výdajů roku 2018
a splátky úvěru.
Závěrečný účet obce za rok 2017 byl zveřejněn
na úředních deskách po auditu hospodaření
obce 21. února. S jeho zkráceným obsahem
vás seznámíme v dalším čísle občasníku.

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…
1. prosince

proběhlo Posezení u vánočního cukroví. Ještě jednou děkujeme všem
ochotným hospodyňkám za přinesené
vánoční cukroví.

5. prosince jsme uspořádali na návsi tra-

diční Setkání s Mikulášem. Na začátku jsme si
poslechli velmi poutavé vystoupení našich
nejmenších z MŠ Olšany. V pásmu plném veselých vánočních písniček děti krásně přednášely humorné vánoční básničky a na závěr
nám pěkně zatancovaly. Poté už byl čas na
Mikuláše. Diváci byli naší divadelní scénkou
vtaženi do detektivního případu ztracených
dárků. Naši herci Jitka Modlitbová (Anděl),
Filip Kolmačka (Rarach) a Massi Veronese
(Mikuláš) se svého úkolu ujali s grácií. V humorné scénce z pera Evy Modlitbové správně
popsali význam tradice Mikuláše, v humorných rolích Raracha a Anděla vystihli dobré
i špatné vlastnosti lidí. Nechyběl ani rozvážný světec Mikuláš, který vybízí k odpuštění,
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lásce a pomoci druhým. Po divadelní scénce
už nastala nadílka. Byla radost sledovat rozzářené dětské oči nad překvapením, co to
v balíčku mají přichystané. Dospělí popíjeli
grog a všude vonělo cukroví, ale hlavně jsme
tvořili společenství místních lidí, kteří byli rádi,
že spolu mohou být. Doufáme, že se při této
krásné akci společně sejdeme za rok znovu.
Ráda bych poděkovala všem, kteří se na této
akci podíleli, dětem a učitelkám MŠ, hercům,
technickému zázemí a v neposlední řadě všem
hospodyňkám, které jako každý rok napekly
nádherné cukroví.
Eva Modlitbová

12. prosince

jsme pořádali Setkání důchodců. Se svým pěkným programem vystoupili žáci mateřské školy, kteří pak přítomným
seniorům rozdali malé dárečky. Děkujeme
manželům Ševčíkovým za jejich hudební zpestření zbytku večera.

červen 2017
Milí spoluobčané.
O Adventu a vánočních svátcích loňského
roku jste mnozí z vás přijali pozvání Olšanského pěveckého sboru ke společným setkáním.
O první adventní neděli jsme společně vytvořili krásnou a tichou atmosféru, ve které bylo
cítit očekávání Vánoc a vaše touha po klidu
v tomto čase. Mnoho z vás se k nám přidalo při
zpěvu rorátů a koled z celého světa – zazněly
koledy moravské, české, valašské, slovenské,
jedna anglická, německá, ale i havajská. Společně jsme vyslechli poutavá slova otce Michaela a po milé promluvě paní starostky byl
zažehnut krásně nazdobený obecní vánoční
strom.
O druhé adventní neděli se sbor vydal na předvánoční obchůzku. Zpívali jsme pod vašimi
okny, mnozí nás, tak jako koledníky v dávných
dobách, odměnili cukrovím a také hltem na
zahřátí. Po více než dvouhodinové procházce
jsme se rozešli prokřehlí a šťastní domů.
Na Boží hod jsme si stejně jako v předešlých
letech připomněli příběh narození Ježíše. Tentokrát jsme recitovali a zpívali básnický text
pánů Nezvala a Bričkovského, kde v roli Marie
vystoupila Alenka Strážnická, v roli Josefa Lukáš Koudelka, anděla ztvárnily naše Marušky
– Koudelková a Daňková, nerozumné panny
Katka Volfová a Šárka Rotterová a sólo na citeru zahrál Martin Flora. Po skončení představení jsme pro radost oslavenci zazpívali společně
s vámi všechny koledy, které známe. Děkujeme vám všem za účast, neboť právě pro vás
tato setkání pořádáme. Děkujeme, že se k nám
přidáváte a utváříte tak nezapomenutelnou
atmosféru těchto společných chvil.
Všichni, kdo rádi zpívají, jsou vítáni vždy v neděli v pět hodin odpoledne na hasičce na našich pravidelných setkáních. Přijďte mezi nás!
David Rotter
První den nového roku jsme opět svědomitě
zahájili Novoroční rituální koupelí. K rybníku
jsme se z návsi vydali průvodem za zpěvu cimrmanovské Písně do nepohody. Při zastávce

u stavidla jsme si připomněli důležitou roli
vody v našem životě a také tajemné a v dnešních časech znovuobjevované vlastnosti vody
– voda dokáže nést a předávat emoce. Obešli
jsme v průvodu rybník, přičemž jsme mysleli
na ty nejhezčí prožitky ze svého života a vodu
tak naplnili dobrou energií. Led byl oproti
minulým letům velice nepříjemný, neboť byl
příliš tenký, než aby se na něj dalo stoupnout,
ale příliš silný, než aby se dal lámat holýma
rukama. Proto pánové Indruch, Flora, Krais,
Baťa a Rotter vstupovali do vody se sekyrami
v rukách a led sekali přímo v koupacích úborech. Jejich čas strávený ve vodě se tak dosti
prodloužil a z vody vyšli poněkud prokřehlí.
To však neodradilo další přibližně dvacítku odvážlivců, kteří se do vody vydali po nich. Mezi
nimi bylo i fotbalové družstvo ze Slavíkovic,
které se nořilo ve svých dresech doplněných
šálami. Prostor u rybníka tak opět opanovala
povznesená novoroční atmosféra nad kelímkem svařeného vína nebo čaje, plná příjemných setkání, přípitků a novoročních přání.
A když Bůh dá, sejdeme se u rybníka i první
den příštího roku. Přejeme všem hezké jaro.
za pětici organizátorů David Rotter

1. ledna 2018 jsme společně s ostatními
obcemi svazku Rakovec uspořádali Novoroční setkání na Kalečníku. Druhého ročníku se
zúčastnilo podstatně větší množství občanů,
kteří na Kalečník dorazili od Olšan nebo od
Vítovic. Příjemné počasí a teplota nad bodem
mrazu napomohly k pohodové atmosféře, kdy
nikdo nespěchal domů a mohl si vychutnat
nejen samotnou vycházku a zasloužené občerstvení, ale i povykládat si se známými.
27. ledna 2018 uspořádali mladí hasiči
a SDH akci pro děti Bobování na Aljašce. Jelikož
sněhové podmínky nebyly zcela ideální, byla
trať vytýčena oproti původnímu záměru vedle
hřiště nad rybníkem. Ráno byl na trať doplněn
sníh, řádně zhutněn a vybudovány mantinely.
Od jedné hodiny již netrpěliví závodníci testovali trať a ladili formu. Všichni si zimní skota3
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čení do sytosti užili. Škoda jen, že dětí přišlo
celkem málo. Zůstal tak ovšem prostor i pro
jejich rodiče, kteří vyzkoušeli sjezd na různých
typech závodních strojů. Nakonec se všichni
zahřáli čajem a opekli si špekáčky.

17. února 2018

proběhl Košt slivovice
a jiných pálenek v restauraci U Kalábů, tradiční přátelské posezení spojené s koštováním
a hodnocením přinesených vzorků destilátů.
Přihlášeno bylo 52 vzorků, současně probíhala nesoutěžní ochutnávka likérů ze slivovice,

sterilizovaných okurků a dalších pochutin.
Na závěr příjemného odpoledne byli vyhlášeni vítězové ve všech 5 kategoriích, cenu
obdržel absolutní vítěz a účastníci, kteří si
poznali vlastní vzorek. Ohodnotili jsme i nejlepší likér a sterilizovaný výrobek. Děkujeme
všem majitelům, kteří poskytli vzorky pálenky
a přišli koštovat. Velké poděkování patří i organizátorům, kteří připravili vzorky k hodnocení, zajišťovali ozvučení akce, vyhodnotili
výsledky.

CHYSTÁ SE ...
16. března 2018 bude pořádat ZO ČSV

Olšany ve víceúčelové budově Přednášku
o včelím vosku.
Milé děti, rodiče a prarodiče, milí spoluobčané. Mateřská školka a pěvecký sbor vás zvou
na průvod vynesení smrtky a přinesení létečka.

Sejdeme se o Smrtné neděli 18. března ve
14 hodin na návsi a vydáme se k rybníku, kde
smrtku, symbol zimy, spálíme. Nato utneme
nový, čerstvý proutek, zvaný létečko, který každý z přítomných může ozdobit pentlí. Zaneseme jej zpět do vesnice, kde jej zasadíme do
země vedle stromu vánočního. Až do Velikonoc nám pak bude připomínat blížící se jaro!
To vše za zpěvu a tance dětí a pěveckého sboru. Hudební nástroje a pentle všech barev jsou
vítány. Pro všechny, kteří by se chtěli přidat ke
zpěvu, uvádíme texty písní:
Helička
Nebyla Helička pyšná, pyšná,
přece k nám nahoru přišla, přišla.
Heličko, Heličko!
Poskoč si bosou nožičkou,
zatoč se v kole s družičkou,
z růže květ, z růže květ,
kterou budeš nejraději chtět.
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Mořena
Mořeno, Mořeno,
kams klíče dala?
Dala jsem je dala
svatýmu Jiří,
aby nám otevřel,
aby nám otevřel,
od jara (ráje) dveří.
Mořeno, Mořeno,
kams klíče dala?
Dala jsem je dala
svatými Jánu,
aby nám otevřel,
aby nám otevřel,
od nebe bránu.
Svatý Jiří volá
Svatý Jiří volá,
země se otvírá,
aby tráva rostla,
tráva zelená.

David Rotter
Pro úplnost uvádíme i popis zvyklostí a tradic
vážících se ke Smrtné neděli v Olšanech. Během dne chodí mladá děvčata podobně jako
koledníci po domech. Nesou opentlené a pečlivě nazdobené májky (malé stromky) a zpívají
písničku, jejíž základ je podobný v širším okruhu vsí. V každé vesnici se ale tradují a sdílí místní úpravy. A jak zní olšanská verze?

červen 2017
Smrtná neděla, kam ses poděla,
u studánky u Lubánky ruce nohy myla.
Čím sis je utírala,
lístečkem, plístečkem, červeným šátečkem.
Svatý Jiří vstávej, zemi odmykávej,
aby tráva rostla, tráva zelená, fiala modrá,
kvésti nemůže, pómož ji Bože,
pómož ji Svatý Jan, naposledy pán Bůh sám.
Šohajova mladá žena, šla do lesa hrabat sena.
Vítr ji ho rozfukuje, ona za ním poskakuje.
Větře, větře, nech mi sena, bude mi ho jednou třeba.
Až mě bude muž bijávat, abych měla na čem spávat.
Děvčátka jdou s louky, nesou mirku mouky,
zdálo se jim maličko, přidejte jim vajíčko, přidejte jí ze dvě,
však se Vám to do Velkonoc do hromádky sejde…
Hajdanó za Vranó, dú děvčátka malí,
červené zelené fjertošky mají.
Roztupte se roztupte, této paní děkujte,
Dala by Vám dala víc, Pán Bůh zaplať stokrát víc.
Hara hara hara, vyhořela fara blízko pivovara.
Nemáme, čím zaplatit, musíme ji vyžebračit, pro našeho krála.
Král leze na hůru, zlámal si nohu,
Pomužte mu pomužte, jak samému Bohu.
Písnička je velmi dlouhá. Děvčata obvykle zpívají jen první část. I proto se ve vzpomínkách místních první část nejpřesněji uchovala a předávala po generace.
Eva Modlitbová

5

Olšanský občasník
24. března bude pořádat T.K. Wild Horse Olšany Maškarní bál. Vzhledem k počasí,
nekvalitnímu ledu, nemocnosti nešlo udělat
karneval na rybníku, a proto se uskuteční na
hřišti nad rybníkem, kde teplé masky rovněž
využijete.
Členové T.K. Wild Horse Olšany
27. března se v 16 hodin uskuteční Setkání

důchodců v restauraci U Kalábů, přijďte si zazpívat s olšanským pěveckým sborem.

V březnu či dubnu uspořádáme Otevírání studánek – pochod NS Děvín z Klentnice do
Pavlova. Chceme si prohlédnouti stráně s kvetoucími kosatci nízkými, takže termín akce
bude upřesněn dle kvetení rostlin. Odjezd autobusu bude v 9 hodin z autobusové zastávky
v Olšanech.
V dubnu uspořádáme Vítání občánků na
obecním úřadě.

30. dubna pořádá T.K. Wild Horse Olšany
ve spolupráci s JSDHO na hřišti nad rybníkem
od 16 hodin Pálení čarodějnic.
5.–6. května pořádá p. Zonek Závod minikár, v sobotu Mistrovství ČR začíná v 8:30.

26. května pořádáme Zájezd do Olomouckého kraje – Čechy pod Kosířem a Javoříčské jeskyně. Odjezd autobusu bude v 7:30
z autobusové zastávky v Olšanech.
2. června pořádá OS Haltýř na rybníku
od 7 do 12 hodin Rybářské závody pro dospělé.
2. června pořádá T.K. Wild Horse Olšany
od 14 hodin na hřišti nad rybníkem Dětský den.
2. června pořádá SK Olšany na hřišti nad
rybníkem od 18:30 Noční turnaj v nohejbalu
trojic.

INFORMUJEME ...
Tříkrálová sbírka v Olšanech
I na začátku tohoto roku se konala v Olšanech
Tříkrálová sbírka. Vybralo se celkem 14.886 Kč,
téměř stejně jako minulý rok. Děkuji za Vaše
příspěvky i za dárečky pro všechny Kašpary,
Melichary a Baltazary. Také moc děkuji za velkou pomoc s koledováním vedoucím skupinek
Evě Modlitbové a Pavle Ondrouškové a také
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všem dětem, byla radost s nimi po Olšanech
zpívat. Moje velké poděkování patří v neposlední řadě i paní Mikyskové z obecního úřadu za pomoc s administrativními záležitostmi
okolo sbírky a s počítáním vybraných peněz.
Milada Veronese

červen 2017

Sbor dobrovolných hasičů Olšany
aktuální dění u mladých hasičů
V sobotu 6. 1. proběhla valná hromada SDH
Olšany. Při této příležitosti 10 mladých hasičů
složilo slib a vstoupilo tak
do našich řad. Pravidelně
se schází již od dubna 2017.
V sobotu 27. 1. proběhlo
Bobování na Aljašce (popis
akce viz výše).
V sobotu 17. 2. se družstvo mladých hasičů ve
složení Eliška, Kryštof,
Franta a Hana zúčastnilo závodu v uzlování,
kde skončili na krásném
15. místě z 35 družstev.

V neděli 18. 2. se tři členové mladých hasičů,
Jirka, Michal a Ondra, zúčastnili závodů v uzlo-
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vání, a to v kategorii jednotlivců i dvojic. V soutěži jednotlivců se umístili na 26., 27. a 29.
místě z 31 dětí. V soutěži dvojic se umístili na
16. místě z 18. dvojic.
V sobotu 7. 4. se kolektiv mladých hasičů zúčastní závodu požární všestrannosti.
SDH zve děti do kolektivu mladých hasičů.

Na našich pravidelných schůzkách se naučíte
základy požární ochrany, první pomoci, uzlování a mnoho dalšího. Procvičíte i překonávání překážek a zasportujete si. Více informací
v naší vývěsce.
Jakub Tomášek

Spolek Haltýř
Členové spolku v roce 2017 odpracovali 273
brigádnických hodin, při kterých čistili a sekli
pronajaté pozemky kolem rybníku a tůní, čistili přítoky do rybníka, odbahnili spodní tůň,

opravili starší lavičky a zhotovili nové, upravili
prostranství u vodárny.
Luboš Hrdinka

Stav obyvatel v obci k 1. 1. 2018
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Celkem

Datum narození
nejstaršího občana

Datum narození
nejmladšího občana

Osoby

578

15. 5. 1926

11. 11. 2017

Muži

294

25. 11. 1932

11. 11. 2017

Ženy

284

15. 5. 1926

27. 8. 2017

Děti do 15 let

103

28. 3. 2003

11. 11. 2017

Děti do 18 let

125

9. 3. 2000

11. 11. 2017

červen 2017

Léto s Majákem
SVČ Vyškov zve na příměstské tábory konané přímo v Olšanech či v Rousínově. Čekají nás zábavné hry, rukodělky,
výlety. Novinkou je hasičský příměšťák, který pořádáme
ve spolupráci s SDH Olšany. Vyzkoušíme si požární útok,
práci se džberovými stříkačkami, uzlování a mnohé další.
Podrobné informace na vývěsce v obci a na webu Majáku.

Sběr odpadu
V sobotu 24. března bude a.s. Respono v obci provádět
mobilní sběr elektroodpadu a nebezpečného odpadu.
Letáčky obdržíte do svých schránek.
V sobotu 7. dubna budou hasiči po obci od 8 hod. provádět sběr železného šrotu. V případě zájmu kovový odpad nachystejte před své domy.
Od 6. do 8. dubna bude na parkovišti u autobusové zastávky přistaven velkoobjemový kontejner. Nesmí zde
být uložen nebezpečný odpad, elektroodpad a stavební
odpad.

Zápis do Mateřské
školy Olšany
Dne 30. 4. 2018 od 10 do
12 hodin si přímo v MŠ Olšany
můžete vyzvednout žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018 – 2019
nebo si ji můžete stáhnout na
internetových stránkách školy
www.msolsany.cz.
Dne 14. 5. 2018 od 10 do 12 hodin proběhne sběr vyplněných
žádostí. Žádost bude potvrzena
lékařkou o očkování dítěte. Rodný list dítěte přineste s sebou.
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla
od 3 až 6 let. Pro děti narozené do
31. 8. 2013 je předškolní vzdělávání
povinné.

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

13. 12. 2017 Zastupitelstvo obce Olšany:
• schvaluje záměr pronájmu části p. č. 600/240 v k. ú. Olšany, na které je umístěn včelín. Zastupitelstvo obce Olšany pověřuje starostku zveřejněním tohoto záměru
• schvaluje návštěvní řád víceúčelové budovy obce platný od 1. 1. 2018
• schvaluje obsah darovací smlouvy ohledně předání části vodovodu H včetně zbudovaného
plynovodu obci
• schvaluje obsah Smlouvy o právu umístit a provést stavbu přípojek a sjezdu k pozemku
p. č. 600/529 v k. ú. Olšany pro novostavbu rodinného domu s garáží
• schvaluje obsah Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Jihomoravským
krajem ohledně napojení stavby Kulturního domu Olšany na dešťovou kanalizaci vedenou
v p. č. 730/1 v k. ú. Olšany ve vlastnictví Jihomoravského kraje
• schvaluje obsah Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017, o místních poplatcích
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• schvaluje rozpočtové opatření č. 10
• schvaluje Cenové oznámení výše stočného na rok 2018
• schvaluje rozpočet na rok 2018, včetně rozpočtu sociálního fondu a příspěvků svazku obcí
Drahanská vrchovina ve výši 20.000 Kč a Rakovec 876 Kč. Celkový objem příjmů včetně financování a výdajů je ve výši 22.775.000 Kč. Příjmy a výdaje sociálního fondu jsou ve výši
30.000 Kč. Ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být překročen stanovený objem výdajů dle
jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu r. 2018. V rámci paragrafů změnu v jednotlivých položkách výdajů povoluje starostka. Zastupitelstvo obce Olšany pověřuje starostku
prováděním rozpočtových opatření v nejnutnějších případech na konci měsíce a tyto úpravy
pak zastupitelstvo na nejbližším zasedání schválí
• schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 – 2020.

17. 1. 2018 Zastupitelstvo obce Olšany:
• schvaluje obsah pachtovní smlouvy uzavírané ohledně pronájmu části p. č. 600/240
v k. ú. Olšany, nyní p. č. 600/538, na které je umístěn včelín. Zastupitelstvo obce Olšany pověřuje starostku podpisem této smlouvy
• schvaluje obsah novelizované Směrnice pro vedení účetnictví.

14. 2. 2018 Zastupitelstvo obce Olšany:
• schvaluje uskutečnění konkurzního řízení na pracovní místo ředitelky Mateřské školy Olšany
ohledně obsazení tohoto postu od 1. 8. 2018. Zastupitelé pověřují starostku zaslat sdělení
Krajskému úřadu
• schvaluje obsah Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ohledně stavby SAP: 16010-040175, název stavby: RVDSL1621_M_B_HAOL9_MET a pověřují starostku podpisem
• schvaluje obsah Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PV-014330044328/001 se spol. E.ON
Distribuce a.s. na stavbu Olšany, připojení kabel NN rekreace Auda v rámci p. č. 735/1 a 314/2
v k. ú. Olšany. Zastupitelé pověřují starostku podpisem smlouvy
• schvaluje návrh na vyřazení majetku obce
• schvaluje návrh na vyřazení majetku Mateřské školy ve výši 13.578,50 Kč
• schvaluje obsah účetní závěrky Mateřské školy Olšany k 31. 12. 2017
• schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Olšany ve výši 6.634,39 Kč,
a to 3.634,39 Kč do Fondu rezervního a 3.000 Kč do Fondu odměn
• schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018
• bere na vědomí a souhlasí s výběrem zhotovitele firmou IS Morava a.s. Brno na odstranění
objektu hospody na návsi. Zastupitelé pověřují starostku podpisem smlouvy.
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Čtení ke kafi
MASOPUST A DOBA POSTNÍ
Zachovávejme tradice včetně jejich významu.
V Olšanech bychom rádi znovuobnovili tradici masopustu, či jak se tu říkávalo ostatků. Ráda bych vám v tomto článku pověděla
o tradici olšanského masopustu, ale i o době
postní, která s masopustem úzce souvisí.
Také o myšlence znovuobnovení této zapomenuté tradice. Masopust se slaví již
od 9. století, lidové názvy pro toto období mohou být fašank, ostatky, končiny či šibřinky.
Masopustní doba trvala od Tří Králů do Popeleční středy. Pro věřící, kterých byla většina,
pak začínala doba postní. Popeleční středa je
den přísného postu (tj. křesťané smí jíst pouze jedno jídlo do syta a to bezmasé). Na Popeleční středu je udělován popelec, kdy kněz

označí křížem z popela čelo křesťana. Popel je
z loňských kočiček (proutků vrby jívy). Právě
proto z loňských, abychom si uvědomili, jak
byly proutky jívy živé a nyní jsou jen prachem.
Tak je to i s námi, i my jsme jen prach, v který se obrátíme – to značí pomíjivost lidského
života. Při udělení popelce kněz řekne: ČIŇTE
POKÁNÍ A VĚŘTE EVANGELIU nebo PAMATUJ,
ŽE JSI PRACH A V PRACH SE NAVRÁTÍŠ. Půstem
se nemíní jen zdrženlivost v jídle a jiné projevy
sebekázně. Půst je hlavně zřeknutí se všeho,
co je v našem životě zbytečné, co je pro nás
jen přebytečnou „zátěží“. Zřeknutí se těchto
věcí vychází opět z bible. Ježíš byl 40 dní na
poušti a postil se (tedy chápeme, že na pouš-
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ti byl bez jídla) a tam jej pokoušel ďábel, který
mu nabízel bohatství, slávu a moc. Ježíš to odmítl a tak i křesťané si mají některé věci odříct
podobě jako on.
Před popeleční středou probíhaly všechny
plesy, bály, maškarní plesy, neboť se slavilo.
Masopust zakončoval všechny zimní veselice
a radovánky. Bylo by špatné přirovnávat postní
dobu k době smutku, spíš k době, kdy se má
člověk zamyslet nad sebou, mít klid na sebe,
na svou vnitřní očistu. Tradice olšanských masopustů není moc veliká, vlastně téměř žádná. Obecně vycházíme z toho, že vesnice byla
chudá, převážná většina obyvatel byli dřevaři
a kameníci. Byli rádi, že si na neúrodném políčku sotva vypěstovali trochu obilí a brambor,
na výkrm prasat už tím pádem nebylo a tak
nemohlo být moc masa, špeku, ani uzeného.
Takže nějaký velký masopustní průvod, jako
třeba v Hlubočanech, Nemojanech či jiných
velkých bohatých vesnicích, být ani nemohl.
V Olšanech byl masopust jen několikrát, a to
v letech 1968, 1971 a 1976. Lidé se přestrojili
za různé masky. Vesnicí šel průvod s muzikou,
harmonika s bubnem. Ústřední postavou byl
tzv. policajt, ten měl dlouhou špičatou šavli.
S recesí procházel domy a kontroval, zda je
v domě vše od masa snězené. Pokud ne, zabavil maso a napíchl je na dlouhou šavli. Dalšími
maskami byl ženich a nevěsta s tím, že ženich
byla převlečená žena a nevěsta byl převlečený
muž. Nechyběl medvěd, babka, smrtka, hastrman, kominík či slamák (sukně a klobouk byly
vyrobeny z obilné slámy, což mělo zajistit úrodu pro příští rok). Zastavovalo se tam, kde lidé
vycházeli z domu, nabízeli koláčky, zpívalo se
a pila kořalka. Jednou bylo dokonce tak veselo,
že byla přetržena i harmonika. Tento průvod
prošel vesnicí a všechny zval na večerní zábavu, kde se přesně o půlnoci (v Olšanech to ne-

bylo zvykem) pochovávala basa. A to byl konec
zábavy, konec veselení a začátek půstu trvajícího až do Velikonoc.
Ostatkový průvod v Olšanech
A jak by to bylo nyní?
Jsem velice ráda, že náš pěvecký sbor přišel
s nápadem tuto tradici obnovit. Ze sboru vzešli
dva zástupci – Kateřina Volfová a Petr Doležel,
ti vytvoří hlavní dvojku organizátorů, která masopust připraví. Kdo by se rád na přípravě podílel, zastavte se prosím za jedním z nich. Čím
více nás bude, tím to půjde snadněji. Sbor by
rád zavedl novou tradici – pochování basy. Při
pochovávání basy se, dle informací členů ze
sboru, společně s ní pochovávají také naše hříchy. Tak je prosím na jejich prosbu po celý rok
sbírejte a předávejte na lístečcích Petru Doleželovi. Ten, jakožto soudce, je při pochovávání
basy veřejně přečte a vloží do basy. Pochováním basy jsou tyto hříchy zapomenuty a odpuštěny. Musím přiznat, že sama tuto verzi tradice neznám a velice mne překvapila, nicméně
třeba se vám tato verze zalíbí. Také při vymýšlení masek do průvodu se meze nekladou. Mimo
tradiční masky se můžete ustrojit za cokoliv
nebo kohokoliv, například sovu, pumpu, spidermana… Masopust je legrace. Máme hasiče,
sportovce, včelaře, rybáře … Máme také šikovné stárky, i pro ně je tu možnost spolupráce,
neboť právě oni vědí, jak těžké je obcházet vesnici. Je tu spousta skvělých lidí se smyslem pro
humor. Zkusme tedy společně postavit skoro
novou tradici a být tak spolu. Takže sejdeme
se na příštím masopustním průvodu v sobotu
2. března 2019? Co vy na to?
Přeji všem poklidnou postní dobu, plnou lásky
k bližním a dobrých skutků.
Eva Modlitbová
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