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Vážení a milí
spoluobčané!
Děkujeme vám za pomoc s úklidem zimního
posypu na komunikacích před vašimi domy.
Mnozí z vás mají pěkně osázené své předzahrádky, jsme moc rádi, že společně zkrášlujeme
naší obec. Naši dva zaměstnanci se neustále
snaží udržovat pořádek veřejných prostranství.
Na úvod mi dovolte vás pozvat na Párové hody, které se na návsi konají v sobotu
23. června. Součástí občasníku je pozvánka.
Přeji vám pohodové letní dny a příjemné dovolenkové zážitky. Dětem poslední měsíc
školního roku rychle uteče a již se určitě těší
na prázdniny. Přejeme jim krásné vysvědčení
a příjemné prázdninové zážitky.
Děkujeme zástupcům spolků i vám ostatním,
kteří jste nám zaslali své příspěvky do tohoto
čísla občasníku. Jsme moc rádi, že v obci se stále najdou nadšenci, kteří věnují svůj volný čas
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a připravují různé akce pro děti i dospělé. Doufáme, že jim elán nevyprchá a i nadále bude
v obci dostatek kulturních i sportovních akcí.
Dana Křížová, starostka obce

Aktuality
Sál v obci
V průběhu března a dubna byly na Profilu
zadavatele, kam můžete nahlédnout z našich webových stránek, postupně uveřejňovány dokumenty k výběrovému řízení na
zhotovitele kulturního domu. V květnu naše
komise posoudila obdržené nabídky a vybrala nejvýhodnější od firmy Unistav s částkou 25.576.193,66 Kč bez DPH. Doufali jsme,
že soutěží dojde ke snížení předpokládané
ceny díla, kterou spočítal projektant. Bohužel
v současné době mají stavební firmy dostatek zakázek a nejsou nuceny jít pod ceníkové částky. Zastupitelé projednávali vzniklou

situaci na dvou zasedáních, nechali jsme si
připravit několik podkladových materiálů.
Chceme, aby v obci bylo místo, kde se budou moci pořádat kulturní akce. Samozřejmě
musíme zabezpečit i prostor po zbourané
hospodě na návsi vzhledem k sousednímu
domu. Proto padlo rozhodnutí zastupitelstva
a byl potvrzen vybraný zhotovitel stavby kulturního domu, s kterým bude v nejbližších
dnech uzavřena smlouva. Na červnovém zasedání budeme projednávat uzavření úvěrové smlouvy, abychom zabezpečili celkové
financování této stavby.
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Kompostéry
Připomínáme vyzvednutí kompostérů některými majiteli domů. Byli bychom rádi, kdyby
se jejich používáním zredukovalo množství
odvážného bioodpadu z obce.

Akce „Veřejné
prostranství v Olšanech“
Již delší dobu probíhá úprava pozemku vedle
hřbitova, kde byly vykáceny náletové dřeviny.
P. Ševčík následně vytrhal pařezy a nyní prostor upravuje pro následnou výsadbu. Na tuto
akci jsme získali dotaci Jihomoravského kraje
ve výši 63 000 Kč.

Výstavba v lokalitě B1
Stavební úřad Městského úřadu Rousínov
svolal na konci května účastníky územního
řízení. Nyní musí vyřešit obdržené námitky ke
stavbě jedné komunikace a inženýrských sítí
a pak může vydat územní rozhodnutí. V průběhu května jsme se s JUDr. Frankem sešli se
zástupci občanského sdružení. Snažili jsme
se podstatná fakta shrnout do dopisu, který
jsme vám všem předali do schránek. Pokud
chcete sdělit další podrobnosti, zastavte se
na obecním úřadě, přijďte na zasedání zastupitelstva.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2017
Zastupitelstvo obce schválilo tento dokument
14. 3. 2018. Veškeré potřebné písemnosti byly
zveřejněny na obou úředních deskách. Níže
uvádíme jen několik podstatných údajů.
Celkové příjmy: 10 293 754,10 Kč
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ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…
16. března uspořádala ZO ČSV Olšany ve
víceúčelové budově Přednášku o včelím vosku, které se bohužel zúčastnilo jen několik
osob.

18. března pořádala Mateřská školka a pě-

vecký sbor průvod vynesení smrtky a přinesení
létečka. Sešli se na návsi, odkud se vydali k rybníku, kde smrtku, symbol zimy, spálili. Pak čerstvý proutek, zvaný létečko, zanesli do vesnice

a zasadili ho vedle stromu vánočního. Zde do
Velikonoc připomínal blížící se jaro.

24. března pořádal T.K. Wild Horse Olšany

Maškarní bál na hřišti nad rybníkem. Více než
30 dětí se nenechalo odradit pozvolna ustupující zimou a využilo první jarní sluníčko. Po
úvodní promenádě celé odpoledne soutěžily a tančily. Nejdříve provedly náročný jarní
úklid, pak musely pomoci ovečce spřádat vlnu

3

Olšanský občasník
a opeřenému ptáčkovi pomáhaly sbírat pírka.
A po tombole nemohla chybět ani upravená
židličkovaná. A když už je ani oheň nedokázal
zahřát, vrátily se do tepla domova.
členové T.K. Wild Horse Olšany

27. března

se v 16 hodin uskutečnilo Setkání důchodců v restauraci U Kalábů. Senioři
si zazpívali s olšanským pěveckým sborem,
pobavili se při malé tombole a hlavně si povykládali se svými vrstevníky.

14. dubna

jsme pořádali výlet na Pálavu
v rámci akce Otevírání studánek. Necelá padesátka účastníků se naučnou stezkou Děvín
vydala z Klentnice do Pavlova. Obdivovali jsme
na stráních kvetoucí kosatce, mochny a jiné
rostlinky. Krásné počasí vybízelo k zacházkám
na různá vyhlídková místa. Před odjezdem
z Pavlova jsme si dali zasloužené občerstvení.

29. dubna

jsme ve dvou časech v rámci
akce Vítání občánků přivítali 6 nových občánků obce. Slavnost zpříjemnili žáci Mateřské
školy svým pěkným vystoupením.

30. dubna pořádal T.K. Wild Horse Olšany na
hřišti nad rybníkem tradiční Pálení čarodějnic.
Aby se nám podařilo čarodějnici upálit, musely
nám děti pomoct nakrmit pavouka drobným
hmyzem, zúčastnit se hadích závodů, co nejrychleji odkousat přivázaného hada… A dříve,
než jsme stihli zvolat naše známé zaklínadlo,
spustilo se na nás krupobití. Děti ani rodiče naštěstí neztratili dobrou náladu a schovaní pod
stany se vesele bavili dále. Nakonec vzplála
i pečlivě připravená hranice s čarodějnicí a bylo
možné opéct špekáčky. Děkujeme obci a místním hasičům za spolupráci.
členové T.K. Wild Horse Olšany

5. května

se v Olšanech po letech konal
Běh Drahanskou vrchovinou – memoriál Zdeňka
Müllera. Trasa 15 km dlouhého závodu vedla příjemným lesním prostředím v okolí Olšan. Na přípravě a organizaci se významně podíleli mnozí
místní nadšenci v čele s Lukášem Koudelkou.
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5.–6. května pořádal p. Zonek Závod mi-

nikár. V sobotu se Mistrovství ČR zúčastnilo
70 sportovců a i druhý den 66 účastníků kličkovalo mezi plechovkami na trati z Kamenné
na Močáry. Na vysokých příčkách se umístili
i olšanští jezdci. Nejlépe skončil Petr Zonek,
který se oba dny umístil na stříbrném místě.

19. května se na víceúčelovém hřišti v Olšanech za podpory Obce Olšany konal první
letošní tenisový turnaj ve čtyřhře – OLŠANY
TENIS OPEN I. 2018. Do turnaje se přihlásilo
celkem 10 hráčů rozdělených dle výkonnosti
do 5 dvojic. Za krásného slunečného počasí,
které provázelo celý turnaj, se vítězem turnaje
stala dvojice Michal Vinklárik a Petr Džiuban.
Zbylé stupně vítězů pak obsadili kompletně
domácí hráči, a to na 2. místě dvojice Aleš
Skřepek a Antonín Trávník a na 3. místě dvojice Jiří Juráček a Miroslav Bezrouk. Děkujeme
všem za účast a předvedené sportovní výkony.
TENIS BIKE OLŠANY z.s.
19. května jsme upořádali Zájezd do Olomouckého kraje.
V květnu se olšanští vydali opět na zájezd. Počasí nám přálo a tak jsme si mohli společně užít
krásný sobotní čas. Ačkoli někteří účastníci dorazili k autobusu později, přijeli jsme do Čech
pod Kosířem včas. V tomto krásném městě se
nachází unikátní muzeum historických kočárů.
Přivítal nás přímo ředitel muzea pan Václav Obr,
jeho poutavý výklad nás zavedl přímo do dob,
kdy po prašných cestách jezdila pouze koňská
spřežení. Lidé v dávných dobách využívali kočáry ať k dopravě či pro zábavu, tak i při své poslední cestě na hřbitov. V muzeu je umístěno na
70 kočárů. Největší raritou ve zdejším muzeu je
největší smuteční kočár na světě, konstruovaný
továrnou pana Brožíka. Je úžasné, že se i dnes
najdou nadšenci a lidé, kteří se ve volném času
věnují restaurování těchto „historických vozidel“. Po návštěvě muzea někteří účastníci stačili navštívit nedaleký zámecký park a pak jsme
už spěchali na výtečný oběd. Nedaleko Čech
pod Kosířem totiž leží krásný penzion Bělecký
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mlýn, paní majitelka pro nás dokonce napekla
výborný dezert. Dobře posíleni jsme se vydali
do Javoříčka. Vesnice, která podobně jako Lidice a Ležáky v 2. světové válce prožila smutné
okamžiky. V roce 1945 bylo v Javoříčku zastřeleno 38 mužů starších 15 let a došlo k vypálení
obce. Stavba nového Javoříčka byla financována z humanitární pomoci států sdružených
kolem projektu UNRRA (USA, Spojené království, Kanada). Darovaná částka tehdy dosáhla
hodnoty 22 milionů korun. Na kraji cesty stojí
památník připomínající tuto tragédii a jsou zde
nově vysázeny lípy, mající název obcí, které byly
podobně postiženy. Prošli jsme okolo pomníku
a vystoupali do prudkého kopce v lesíku a tam
už nás čekala prohlídka Javoříčských jeskyní.
Javoříčské jeskyně se nacházejí v oblasti zvané
Javoříčský kras. Plocha Javoříčského krasu je
6 kilometrů čtverečních a je tvořena ostrůvky
devonských vápenců. Procházeli jsme mezi
krasovými útvary stalagmitů, stalaktitů a stalagnátů, které připomínaly různé věci, osoby či hudební nástroje. Po prohlídce jsme se občerstvili
v místním stánku, nakoupili si suvenýry a plni
zážitků jsme jeli domů. Byl to pohodový výlet
plný zážitků, ráda bych touto cestou poděkovala starostce za organizaci. A těšíme se na další
výlet.
účastnice zájezdu Eva Modlitbová

2. června

úspěšně proběhly pod záštitou
Spolku Haltýř na rybníku Rybářské závody pro
dospělé. Za hezkého slunečného počasí se závodů zúčastnilo 15 osob, z toho pouze 4 místní občané, a to je smutné. Donesla se k nám
fáma, že to jsou závody pouze pro rybáře, což
není pravda, závodů se může zúčastnit každý.
Bez ohledu na to, jestli má rybářský lístek nebo
ne, stačí pouze rybářský prut, podběrák, podložka (igelit). Na závodech se ulovilo celkem
15 ryb o celkové délce 639 cm. V součtu délek se na 3. místě umístil Baláž Martin s délkou
úlovků 84 cm, na 2. místě Sotolář Milan s délkou 93 cm, na 1. místě Stejskal Kamil s délkou
225 cm. Vítězem o nejdelší rybu se stal Sotolář
Milan s délkou 55 cm.

Dětské rybářské závody se náš spolek rozhodl neuspořádat, a to z toho důvodu, že rodiče nemají zájem přivést své ratolesti. Proto
jsme se letos rozhodli, že raději podpoříme
sponzorským darem ve výši 1 500 Kč mladé
hasiče.
členové spolku Haltýř
Letošní Dětský den se konal 2. června pod
taktovkou osvědčené skupiny T.K. Wild Horse,
za přispění obce a pomoci našich kamarádů.
Námětem tohoto ročníku byl Vesmír aneb Raketou na Mars. Děti dostaly průvodky a putovaly vesmírem, kde se musely ubránit mimozemšťanům pistolí nervkou, odrazit padající
meteority, kopírovat oběžnou dráhu Země,
doplnit palivo do rakety, prokázat dobré znalosti vesmíru, orientovat se podle souhvězdí,
poskládat naši sluneční soustavu a také se
dostat přes zrádnou mlhovinu. Ve volných
chvílích si mohly vyzkoušet řídit raketu nebo
si prolézt záludné černé díry. Ke konci dne
jsme si ještě poměřili síly při turnajích. Děti
se snažily foukáním dostat raketu na Mars,
což bylo těžší, než se zdálo, a ještě si zahrály
velké vesmírné pexeso. Tohoto turnaje se rádi
zúčastnili i někteří rodiče. A opět nám začalo
pršet. Za veškerou snahu byly děti odměněny
balíčkem dobrot a špekáčkem, které pro ně
ochotně griloval p. Ota Valehrach. Děkujeme
Oto!
členové T.K. Wild Horse Olšany

2. června večer se konal pod záštitou SK Olšany na hřišti nad rybníkem Noční turnaj v nohejbalu. Turnaje se účastnilo celkem 14 hráčů,
kteří byli rozlosováni do dvojic. I přes celodenní hezké počasí se nočnímu hraní nevyhnula
bouře, která turnaj na chvíli přerušila. Výherním mužstvem se stala dvojce ve složení Miroslav Zonek a Jan Ivanšík. Druhé místo obsadili Roman Röss s Jirkou Patajem, třetí Zdeněk
Modlitba s Jakubem Daňkem. Děkujeme všem
účastníkům i fanouškům za účast a těšíme se
na další akci.
členové SK Olšany
5
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CHYSTÁ SE ...
19. června proběhne v Mateřské škole Rozloučení s předškoláky, letos nám do ZŠ odchází
10 dětí.
23. června se konají od 13.30 na návsi v Olšanech Párové hody. Po předtančení stárků
a předání hodového práva bude následovat
průvod obcí. Od 20.00 bude na návsi večerní
zábava, k poslechu i tanci bude hrát kapela
Voděnka.
14. července pořádá restaurace U Červeného buku Letní noc u rybníka, k poslechu
a tanci hraje skupina Rančeři.
28. července pořádá p. Ondra na hřišti na
Močárech Volejbalový turnaj o putovní pohár
starostky obce.
4. srpna pořádá na rybníku Obec Olšany ve
spolupráci s hasiči a spolkem Haltýř Neckyádu.
Rybáři současně pořádají Rybářské hody. Od

20.00 hodin bude v prostoru nad rybníkem
letní noc s kapelou Modul.

25. srpna

pořádají stárci ve spolupráci
s obcí na návsi od 20.30 hodin Kácení máje
s kapelou Akcent.

1. září

pořádá SK Olšany na hřišti nad rybníkem od 13.13 hodin Amatérský turnaj v petangue.

konec srpna – září bude pořádat Tenis
bike Olšany na víceúčelovém hřišti Tenisový
turnaj.
8. září pořádá SK Olšany na víceúčelovém hřišti na Močárech od 9 hodin Volejbalový turnaj.
22. září pořádá Obec Olšany pochod Uza-

vření studánek, sraz v 9.00 hodin u OÚ v Olšanech. Po modré turistické značce zajdeme na
Malou Říčku, odtud se projdeme na Kalečník,
kde bude občerstvovací zastávka. Trasou Studánkové naučné stezky dojdeme do obce.

Informujeme ...
Mateřská škola Olšany
Na konci dubna proběhlo konkurzní řízení na
místo ředitelky Mateřské školy. Dosavadní ředitelka p. Coufalová se v den konkurzu vzdala
účasti. Na základě výsledku konkurzního řízení starostka obce jmenovala s účinností od

1. 8. 2018 na místo ředitelky Mateřské školy Olšany p. Kateřinu Volfovou.
Děkujeme p. Marcele Coufalové za její dlouholetou práci učitelky i ředitelky v naší školce.

Sbor dobrovolných hasičů Olšany
Zhodnocení sezóny mladých hasičů Olšany
Za poslední měsíce se toho dělo opravdu
mnoho. Kolektiv mladých hasičů se zúčastnil
osmi soutěží, a to v Požárním útoku (Pú), přeboru jednotlivců na 60 m (J60m), ve štafetě
dvojic (Šd) a štafetě 4x60 m (Š4x60m). Na to,
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že to byla pro děti první sezóna, byly některé
výsledky moc pěkné. Děti se stále zdokonalují
a my vedoucí jsme na ně právem pyšní. Přejeme všem dětem krásné nastávající prázdniny
a po prázdninách se těšíme na viděnou.

červen 2018
Proběhlé závody:
28. 4. 2018 Ivanovice na Hané (J60m)
6. 5. 2018 Velešovice (Šd)
12. 5. 2018 Puštiměř, okresní kolo hry Plamen
(Pú a Š4x60m)
19. 5. 2018 Luleč (Pú a Š4x60m)
26. 5. 2018 Pustiměř (Pú a Šd)
27. 5. 2018 Hlubočany (Pú a J60m)

2. 6. 2018 Dražovice (Pú a Š4x60m)
17. 6. 2018 Velešovice (Pú a Šd)
Připravované akce:
4. 8. 2018 Neckyáda – zde kolektiv mladých hasičů předvede některé z disciplín hry Plamen.
Hasičskému sportu 3x Zdar
Jakub Tomášek

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Olšany
Děkujeme členům naší JSDHO za aktivní účast
dne 6. června při hašení požáru skládky v Kozlanech. Skoro sedmihodinového výjezdu se
zúčastnili p. Vít Kunc, Pavel Kunc, Jakub Tomášek, Jan Ivanšík a František Režný.

Jsme moc rádi, že se můžeme spolehnout na naše
hasiče, kteří ve volném čase pečují o svou výstroj,
požární cisternu a mnozí i vychovávají své nástupce. Rovněž děkujeme hasičům za úklid a drobnou
údržbu prostoru kolem studánky Koretinky.

Zpráva o bezpečnostní situaci na teritoriu
obce Olšany za rok 2017
Obec Olšany spadá pod Obvodní oddělení Policie ČR Vyškov. V obci nedošlo v roce 2017 ke
spáchání trestného činu. V loňském roce byly
v obci řešeny 2 přestupky, a to proti občanskému soužití a pokousání psem, které byly oznámeny na Městský úřad Vyškov k projednání.
Na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu jsou známy problémy s nepřizpůsobi-

vými řidiči. V jednom případě byla řešena dopravní nehoda bez škod na zdraví, v jednom
byla zjištěna jízda pod vlivem alkoholu. Vzhledem k počtu zjištěných přestupků lze obec
Olšany považovat za klidnou a bezpečnou
lokalitu. Nově jsou pro spolupráci s obcí Olšany určeni policisté prap. Milan Horák a pprap.
Radoslav Arlet.

Ochrana osobních údajů – GDPR
Dne 25. května 2018 nabylo účinnosti obecné
nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR.
To mimo jiné také upravuje nová pravidla
pro ochranu osobních údajů fyzických osob
v České republice pro správce údajů, kterým
je i Obec Olšany. Na webových stránkách obce
jsme uveřejnili jméno pověřence, letáček,
směrnici a několik formulářů. Tuto rubriku budeme nadále aktualizovat. Rovněž jsme vám
zaslali e-mail, že potřebujeme mít váš souhlas

ohledně zasílání hlášení na vaše e-mailové
adresy. Bez tohoto souhlasu jste z našeho e-mailingu odhlášeni. Poskytnutí vašeho souhlasu je dobrovolné a souhlas můžete kdykoliv odvolat. Jeho případné pozdější odvolání
nemá vliv na zákonné uložení vašich osobních
údajů a odesílání zpráv – hlášení před jeho odvoláním. Upozorňujeme, že nám ještě všichni
dřívější zájemci o informace na tento e-mail
nedopověděli.
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Obnova katastrálního operátu
Zřejmě až v druhé polovině července zahájí
Katastrální úřad v obci obnovu katastrálního
operátu novým mapováním. Cílem nového
mapování je vytvoření nové digitální katastrální mapy s dostatečnou geometrickou přesností a s údaji katastru v souladu se skutečným
stavem v terénu. Vlastníci nemovitostí budou
postupně pozváni na jednání – zjišťování průběhu hranic. Zjišťování hranic provádí komise,
jejímž předsedou je pracovník katastrálního
úřadu, dále bude přítomen zástupce obce,
případně dalších orgánů. Povinností vlastníků
je trvalým způsobem na vlastní náklad označit nesporné hranice svých pozemků, což dle
zveřejněného Oznámení mělo proběhnout ve
lhůtě do 4. června 2018. Na úředních deskách
obce je vyvěšený celý text Oznámení. Komise
si vás bude postupně zvát na zjišťování hranic
a dotčení vlastníci si musí vzájemně odsouhlasit průběh svých vlastnických hranic a jejich

označení. Proto je velmi důležité, aby se pozvané osoby zúčastnily jednání komise. Neoznačují se hranice zemědělských a lesních pozemků, které jsou sloučeny do větších půdních
celků. V místě nejasného průběhu vlastnických
hranic se mohou vlastníci sousedních pozemků dohodnout na jejich průběhu a označení až
při samotném zjišťování v terénu.
Podle zaznamenaného a zaprotokolovaného
výsledku zjišťování hranic bude následně provedeno jejich zaměření. Měření bude pro občany zdarma. Zaměřeny budou lomové body
hranic pozemků a staveb. Pak bude vytvořena
nová digitální mapa a budou vypočítány nové
výměry pozemků. Nové výměry a nové mapy
budou zaneseny do evidence katastru nemovitostí, a proto opět zdůrazňujeme nutnost
vaší osobní přítomnosti u zjišťování průběhu
hranic!

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.

14. 3. 2018 – Zastupitelstvo obce Olšany
•
•
•
•
•
•
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pověřuje starostku obce Olšany k účasti na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. dne 25. 5. 2018
schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Účetní závěrku obce Olšany sestavenou k 31. 12. 2017
v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Závěrečný účet obce Olšany roku 2017, který se uzavírá vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením
bere na vědomí Protokol finančního výboru obce k provedené kontrole za období srpen –
prosinec 2017 a Protokol kontrolního výboru o kontrole za období září – prosinec 2017
schvaluje návrh na vyřazení majetku obce
schvaluje příspěvek AK Drnovice na běh Drahanskou vrchovinou dne 5. 5. 2018 ve výši
1.500,- Kč, spolek musí uhradit pronájem části víceúčelové budovy.

červen 2018
11. 4. 2018 – Zastupitelstvo obce Olšany
•

•
•
•
•

nemá námitek k realizaci stavby „Novostavba RD na p.č. 600/505, k.ú. Olšany“ dle předložené projektové dokumentace. Toto vyjádření slouží ke sloučenému územnímu rozhodnutí
a stavebnímu povolení. Starostka vydá rozhodnutí na zvláštní užívání účelové komunikace
a povolení sjezdu na štěrkovou veřejně přístupnou účelovou komunikaci. Vjezdové brány
budou vzdáleny 2,5 metru od účelové komunikace, tj. ve stejné vzdálenosti jako oplocení
nemovitosti na p.č. 600/493 v k.ú. Olšany.
schvaluje uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o spolupráci při likvidaci odpadu ohledně zpoplatnění služby zapůjčení 1 nádoby na olej
schvaluje rozpočtové opatření č. 2
bere na vědomí závěr hodnotící komise a souhlasí s výběrem firmy Dvakrát měř s.r.o. Brno na
provádění technického dozoru investora při výstavbě KD na návsi. Schvaluje uzavření příkazní smlouvy s firmou Dvakrát měř s.r.o. Brno.
schvaluje složení výběrové komise pro výběr zhotovitele stavby Kulturní dům, Olšany, a to p.
D. Křížová, Ing. A. Ohli, Ing. H. Dvořáček, L. Hrdinka, náhradník p. Röss.

9. 5. 2018 – Zastupitelstvo obce Olšany
•
•
•

schvaluje realizaci stavby Přípojky splaškové kanalizace z objektu č.p. 221 přes pozemky
obce Olšany dle přiložené projektové dokumentace
schvaluje rozpočtové opatření č. 3
schvaluje výši nájemného a služeb za pronájem hrobového místa ve výši 20,- Kč/m2/rok
a 100 Kč/rok u nájmu urnového místa s platností od 10. 5. 2018.

30. 5. 2018 – Zastupitelstvo obce Olšany
•
•
•
•

schvaluje výběr dodavatele stavby „Kulturní dům, Olšany“, a to firmu UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Brno, která předložila nabídku ve výši 25.576.196,66 Kč bez DPH
schvaluje obsah Směrnice pro ochranu osobních údajů
schvaluje obsah Smlouvy č. 051033/18/ORR s Jihomoravským krajem v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
pověřuje starostku provedením průzkumu trhu a zajištěním 3 nabídek od firem, které zrealizují akci „Veřejné prostranství v Olšanech“ dle naší směrnice o zadávání zakázek malého
rozsahu. Zastupitelstvo obce Olšany pověřuje komisi ve složení Dana Křížová, Ing. Eva Modlitbová, Zdeněk Libánek provedením následného výběru realizační firmy.

Čtení ke kafi
Draze zaplacená láska
Tento příběh vypráví o jedné události na vesnické zábavě v Olšanech. V historii Olšan jsou
i smutné příběhy, o jeden se s vámi podělím.
Slunce se pomalu ukládalo k nočnímu spánku
za obzorem lesa lemujícím vesničku Olšany.

Ale v sále hostince na olšanské návsi bylo veselo. Místní chasa zde pořádala muziku, jak se
tenkrát říkalo tanečním zábavám. Místní muzikanti pěkně vyhrávali a chlapci vytáčeli svá
děvčata v rytmu polky, valčíku i houpavé ma-
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zurky. Jako na každé muzice nechyběly zvědavé, klevetivé báby, které sedávaly na lavicích
podél sálu. Bedlivě pozorovaly dění, aby jim
náhodou něco neuniklo. Muži, ať mladí či staří,
seděli v šenku (jak se v Olšanech říkalo v nálevně), popíjeli pivo a kořalku a otevřenými
dveřmi také zvědavě nahlíželi do sálu. Ke svobodné chase se přidávali ženáči sedící v zadní
části a vesele tancovali. Jen Jaroslav seděl zachmuřele u stolu a zapíjel žal alkoholem. Jeho
mladá manželka Anna, s kterou bydleli v malé
světničce u jeho matky, mu utekla zpět domů
k rodičům. Proč? Proč? Honilo se mu hlavou,
vždyť jsem ji měl rád. „Slávo, pojď si také zatancovat“, volal na něj kamarád Karel, ale Sláva, jak mu zkráceně říkali, seděl dál a popíjel
a popíjel.
Zábava byla v nejlepším a výskot a zpěv se
ozýval ze všech stran. Blížilo se k půlnoci, Sláva se zvedl, vyšel z hospody a zamířil k domku
rodičů své ženy. Ťukal na okénko světničky,

škemral, naříkal a posléze i nadával. Za rohem stál bratr jeho ženy Bedřich ještě s jedním chasníkem, aby sestru hlídali. Když Sláva
nepřestával ve vyvolávání, vyskočili z úkrytu
a strhla se rvačka. Najednou se ve svitu měsíce
cosi zablesklo. Špička dlouhého nože v rukou
bratra Bedřicha projela do Slávova srdce. Ten
klesl mrtev k zemi.
Dvacetiletý Bedřich Pantůček byl ráno odveden četníkem do vězení. Dne 18. září 1912 byl
před senátem zemského soudu úplně osvobozen. Jak se píše v místní kronice, nikdo se již
nedopátral skutečné pravdy. Tento hrůzný čin
se odehrál v Olšanech v červnu 1911, v noci ze
soboty na neděli. To vyprávěla mé mamince
její babička, tedy má prababička Marie Dočková, pozdější švagrová nešťastného Slávy.
Přeji vám krásné nejen slunečné dny, ale i dny
plné vláhy, dětem pěkné prázdniny a ostatním
krásnou dovolenou.
Eva Modlitbová

Historický snímek účastníků hodů pravděpodobně z roku 1911. Hody bývaly třídenní slávou s hodovou zábavou každý den. Taneční veselí začínalo odpoledne a probíhalo až do nočních hodin.
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červen 2018

Fotogalerie obce

Tenisový turnaj

Dětský den
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