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Vážení a milí spoluobčané!

   Věřím, že jste si užili příjemné letní dny 
a navštívili mnohá krásná místa u nás, 
případně v zahraničí. Děti mají spoustu 
zážitků během prázdnin nejen s rodiči, ale 
i se svými kamarády. Nyní jim opět nastaly 
školní povinnosti. Přejeme jim pohodový 
průběh nového školního roku, hlavně bez 
různých omezení. I vám ostatním přejeme 
příjemné dny letošního podzimu, dobrou 
náladu a pevné zdraví.
  Přinášíme 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.

Dana Křížová, starostka obce

AKTUALITY
Nové webové stránky obce

     Informace o obci, o akcích, obsazenosti
kulturního domu a hřišť a mnohé dal-
ší údaje můžete nyní čerpat z nových 
webových stránek obce. Vše najdete 
na původní adrese https://olsany.org. 
V návaznosti na nové webové strán-
ky přejdeme během podzimu i na nový 
systém rozesílání hlášení rozhlasu. 
Pokud máte zájem dostávat novinky na 
svůj e–mail, zaregistrujte se na adrese 

Na pouti (příběh dětí ze 40. let minulého století) 
       Eliška se nemohla dočkat nedělního rána. Její kamarádka Anička jí slíbila, že ji vezme 
na pouť do Pozořic. Aniččin tatínek pocházel z Pozořic a každým rokem vždy v srpnu 
právě chodil na pouť do blízké vesnice. Maminka dala Elišce do malé dětské peněženky 
pár korun na útratu. Cesta lesem trvala přes dvě hodiny a už z dáli bylo slyšet vyhrávat 
hudbu a bylo zde plno veselí. Na náměstíčku bylo mnoho stánků, kde prodávali perní-
ková srdce, cukrovinky, teplé párky, limonády i svaté obrázky a růžence, balónky a jiné 
hračky. Nechyběly kolotoče, houpačky, střelnice. Ale co všechny nejvíce zajímalo, byly 
dva stožáry a mezi nimi napnuté lano pro provazochodce.
     Naši poutníci nejprve vešli do kostela, aby poprosili a pomodlili se, a pak hurá na 
náměstí. Děvčata si koupila zmrzlinu a ve stínu stromu pozorovala hemžení kolem. 
V tom k nim přistoupila dívka ve cvičebním úboru, jedna ze skupiny provazochodců, 
a prosila o příspěvek do pokladničky – vstupné. Eliška sáhla do kapsy pro peněženku. 
Ta tam ale nebyla, Eliška ji někde ztratila. Zesmutněla a rozplakala se. Vždyť ještě ani 
nekoupila žádné cukroví z pouti pro bratříčka, rodiče. A teď se ani nemůže dívat na 
vystoupení provazochodců, když nezaplatí. 
     Hlasatel od provazochodců zval stále na představení, které co nevidět začne. Náhle 
však začal hlásit „Dítě, které ztratilo peněženku, ať se přihlásí v pokladně pod našim 
stožárem.“ A světe div se… Byla tam! I když je tento příběh starý skoro 80 let i dnes je 
mezi námi hodně dobrých lidí, kteří pomohou ostatním v nouzi a neštěstí.    

Eva Modlitbová

 Poděkování na závěr 
     Děkujeme všem za poskytnutí vašich příspěvků a fotografií. 
   Své příspěvky do dalšího čísla můžete poslat na náš email do konce listopadu. 
Vyhrazujeme si právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. 

     

- 1 -  

https://olsany.org/novinky-na-e-mail/.
Do nového systému se musí přihlásit
i aktuální odběratelé.
  Děkujeme Ing. Arnoštu Ohlimu a Mgr. 
Zdeňce Jičínské za jejich podíl na vytvá-
ření stránek. Strávili mnoho hodin s pří-
pravou a plněním obsahu, konzultacemi 
s firmou a testováním funkčnosti systému 
stránek.
  Pokud byste měli nápady na doplnění či 
jiné podněty, napište nám.  Děkujeme.

Dotace
Státní fond životního prostředí ještě nedo-
končil kontrolu projektu „Rekonstrukce 
zahrady v přírodním stylu při Mateřské 
škole v Olšanech“, takže nemůžeme sdě-
lit, kdy nám bude zaslána slíbená částka 
dotace. 

ČTENÍ KE KAFI

      V příštím roce bude provozovatel lomu hledat možné využití prostoru Koprovky. 
Každý z nás může přijít s náměty a inspirací. Co třeba v horní části udělat vyhlídkovou 
plošinu? Nebo ve svazích dráhu pro bajkery? Máte své náměty? Pošlete nám je. Náměty 
je dokonce možné přihlásit i do soutěže a získat tak prostředky na realizaci. Více o sou-
těži najdete na stránce www.quarrylifeaward.cz. Uzávěrka je v půli listopadu. 
     



Od Jihomoravského kraje jsme obdrželi dotaci na „Olšany oprava krajnice místní 
komunikace“ ve výši 247 000 Kč. Byl opraven a zpevněn okraj vozovky na části 
místní komunikace od křižovatky u torza lípy směrem k návsi. Bohužel během zvý-
šeného provozu na druhé jednosměrné komunikaci došlo k poškození obrubníku 
příčného prahu, takže v závěru září proběhla oprava.  

      Příprava investičních akcí
       V listopadu by měla být dokončena projektová dokumentace na úpravu prosto-
ru hřiště nad rybníkem. Záměrem je, aby zde vznikl funkční prostor a zázemí pro 
konání kulturních a sportovních akcí. Po získání stavebního povolení budeme na 
začátku příštího roku žádat o dotaci. 
Odbor životního prostředí Městského úřadu Vyškov vyřizuje stavební povolení na 
zpracovanou projektovou dokumentaci na rozšíření kanalizace k domům č.p. 181, 
143 a 147. Realizaci předpokládáme v příštím roce. 

    Drobné akce 
      Probíhá údržba hřbitova spočívající v nátěru oplocení. Byla realizována strouha 
kolem cesty z chatové oblasti, aby dešťová voda z okolních pozemků odtékala do 
Habrůvky. Během podzimu bude instalováno zábradlí ke studánce Koretinka, kde 
byl obnoven informační panel. Letos bychom chtěli zřídit nové stanoviště pro kon-
tejnery na tříděný odpad u Lipek a víceúčelového hřiště, případně rozšířit plochu 
u hřbitova. 

     
      Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
        V pátek 8. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října od 8 do 14 hodin se můžete 
na obecním úřadě zúčastnit těchto voleb. Do 5. října vám budou dodány hlaso-
vací lístky. Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat obec-
ní úřad a ve dnech voleb okrskovou volení komisi o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost. I letos musí voliči mít při vstupu do budovy úřadu respirátor 
a provést dezinfekci rukou. Hlasování bude voličům umožněno poté, kdy prokáží 
svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem 
anebo cestovním průkazem). 

     
    
     12. června pořádal TENIS BIKE Olšany za podpory Obce Olšany na víceúčelovém 
hřišti v Olšanech první tradiční turnaj v tenisové čtyřhře pod názvem OLŠANY 
TENIS OPEN I. 2021. I přes dvě silné dešťové průtrže se podařilo dohrát turnaj do 
konce. Na stupních vítězů se pak po celodenním boji umístily tyto dvojice: 1. mís-
to: Michal Sommer a Antonín Trávník, 2. místo: Michal Vinklárik a Radomír Popovič, 
3. místo: Jiří Sposta a Petr Džiuban. 
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ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…

  snímek dělníků 
z lomu, 

rok 1925

pohled do prostoru 
Olšanských drobových 

kamenolomů 
majitele Roberta Fialy, 

30. léta 20. století

Dřevěné násypníky 
byly postaveny
 po II. sv. válce.
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      Děkujeme všech hráčům i divákům za účast a příjemně strávený den.
                                   za TENIS BIKE OLŠANY z.s. Antonín Trávník

    
      27. června jsme uspořádáli na návsi Hodové odpoledne. Po zahájení vystou-
pil Pěvecký sbor Olšany s pásmem lidových písní. Do světa muzikálů nás přenesly 
písně v podání členů souboru D.A.V.A z Rousínova. Účastníci mohli nahlédnout do 
kapličky. K dobré náladě přispělo i občerstvení, které v pivnici Kulturního domu 
zajistil p. O. Valehrach.   

 smlouvu o dílo s arch. B. Jenčkovou na tyto práce a následně smlouvu o úhradě nákladů 
s navrhovatelem firmou RIPETAS a Ing. Krmíčkovou;
- schvaluje obsah Směrnice k řízení a omezení rizik s platností od 1. 9. 2021.

15. 9. 2021 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje obsah smlouvy s firmou AQUA PROCON s.r.o. Brno ve výši 145 000 Kč bez DPH 
ohledně studie posouzení ČOV Habrovany a pověřuje starostku podpisem smlouvy;
- schvaluje úhradu faktur za stočné obci Habrovany za červen–srpen 2021;
- schvaluje vypracování odborného posouzení Doc. Ing. Petrem Hlavínkem, CSc., na 
dodané množství odpadních vod od října 2015 do června 2021 na ČOV Habrovany;
- schvaluje obsah smlouvy o dílo ohledně pořízení změny č. 3 ÚP obce Olšany s Ing. arch. 
Jenčkovou a smlouvy o úhradě vzniklých nákladů s firmou RIPETAS a Ing. Krmíčkovou;
- schvaluje obsah Smlouvy č. PR-001030062866/001-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene se společností EG.D, a.s. Brno ohledně stavby „Habrovany, přel. kab. 
NN parkov“ a pověřuje starostku jejím podpisem;
- schvaluje rozpočtové opatření č. 5;
- schvaluje prodloužení pracovních smluv s manžely Schovánkovými do 30. 4. 2022 
a pověřuje starostku podpisem dodatku smlouvy s ÚP.

   V současnosti končí proces rekultivace části lomu zvané Koprovka. To je příležitost 
připomenout si na starých fotografiích něco z historie lomu. 

FOTOVZPOMÍNKY

jeden z nejstarších snímků z lomu
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    30. června proběhlo v sále Kulturního domu Rozloučení s předškoláky.
Z Mateřské školy Olšany odešlo do ZŠ 9 dětí. Všichni školáčci se v sále rozloučili se 
svými kamarády a vydováděli se během tohoto příjemného odpoledne. 

    24. července pořádal p. Ondra na víceúčelovém hřišti Volejbalový turnaj 
o putovní pohár starostky obce. 

     31. července jsme uspořádali na rybníku ve spolupráci s hasiči a spolkem Haltýř 
Neckyádu spojenou s Rybářskými hody. Děkujeme všem, kteří pomohli s přípra-
vou, průběhem a úklidem této největší akce obce. Již tradičně se obecní dění na přelo-
mu července a srpna ubíralo k místnímu rybníku. Na hladině rybníka čekala lávka. Již 
od 13 hod se hlásili první účastníci. Děti prolézaly tunel vyrobený z barevných kruhů 
nebo kutálely před sebou obrovský míč. Dospělí pak přebíhali lávku pozpátku. Celým 
programem nás vtipně, ale vkusně provázel Jakub Libánek. Letošní soutěže plavidel 
se účastnila pouze 3 plavidla. Snad příští rok budou mít konstruktéři více nápadů 
a zúčastní se víc plavidel. Po vodních radovánkách na lávce se zraky lidí ubíraly na 
břeh, kde mladí hasiči předvedli požární útok. Sklidili obrovský obdiv a potlesk, k tomu 
byla všude příjemná atmosféra a voněly výborné pochoutky od místních rybářů. 
       Když se setmělo, rozezněly se nad rybníkem tóny hudby, rozsvítily se reflektory 
a přítomní mohli žasnout a sledovat krásnou hasičskou fontánu. Byl to opět velký 
zážitek. Stříkající voda pod zabarvenými reflektory vytvořila díky mladým hasičům 
nádhernou scenérii. A poté jsme se opět mohli věnovat tanci a zpěvu „na cihelně“ 
s hudební skupinou Modul. 
     Tato akce patří mezi nejnáročnější, neboť se na ni podílí spolky i jednotlivci. 
Proto děkujeme všem, kteří strávili mnoho času její přípravou. Doufáme, že všem 
za vynaložený čas a energii byla největší odměnou slova díků návštěvníků a radost 
po tak dlouhé době společně sdílet krásné chvíle.
          Eva Modlitbová

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

16. 6. 2021 Zastupitelstvo obce Olšany
-  bere na vědomí obsah Smlouvy o zpracování povinných příloh k žádosti o dotaci 
č. SML-Z-E-21-059 ohledně realizace projektu na úpravu veřejného prostranství horního 
hřiště firmou RPA Projekty, s.r.o. Brno;
- schvaluje obsah Smlouvy č. JMK070725/21/ORR uzavíranou s Jihomoravským krajem 
v rámci dotačního titulu „Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2021“ 
a pověřuje starostku jejím podpisem; 
- schvaluje obsah Smlouvy č. PR-014330071254/001-ADS o zřízení věcného břemene 
se společností EG.D, a.s. Brno ohledně stavby „Olšany, kabel NN lokalita 7 RD RIPETAS“
a pověřuje starostku jejím podpisem;
- bere na vědomí zprávu dozorčí rady svazku Drahanská vrchovina ze dne 21. 5. 2021 
a informace o hospodaření Mikroregionu Rakovec a svazku obcí Drahanská vrchovina 
za rok 2020 obsažené v závěrečných účtech a účetních uzávěrkách obou svazků.

14. 7. 2021 Zastupitelstvo obce Olšany
-  rozhodlo v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) a dle § 55a odst. 2 stavebního zákona o pro-
jednání požadavku, který bude zahrnut do Změny č. 3 ÚP Olšany, a to změny využití 
plochy zahrady u historické zástavby Zsd na p.č. 74/2 v k.ú. Olšany na plochu bydlení 
individuální – venkovského charakteru – Blv, protože dle Ing. Kotlánové se pravděpo-
dobně jedná o omyl. Náklady s tím spojené uhradí obci žadatelka;
- schvaluje rozpočtové opatření č. 4.

4. 8. 2021 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje ukončení smlouvy o dílo uzavřené se společností Hydro-Eko Projekce Přerov 
uzavřené dne 24. 3. 2021 z důvodu nedodání díla do konce prodlouženého termínu, tj. 
do 31. 7. 2021;
- pověřuje starostku projednat s firmou AQUA PROCON s.r.o. Brno platnost její nabídky 
ze dne 1. 12. 2020 ohledně studie posouzení ČOV Habrovany;
- schvaluje pozastavení úhrad faktur za stočné obci Habrovany do vyřešení zaslané 
reklamace z 30. 6. 2021. Zastupitelstvo pověřuje Ing. Hermana provést dne 31. 8. společ-
ný odečet se zástupcem obce Habrovany a starostku svoláním společné schůzky zastu-
pitelstev na středu 8. 9. 2021 v 18. hodin v KD Olšany;
- schvaluje, že pro realizaci objektu Vyústění liniového žlabu u Habrovan vyzveme obec 
Habrovany k součinnosti při výběru společného zhotovitele;
- schvaluje obsah Provozního řádu hřiště (areálu) za rybníkem s platností od 5. 8. 2021;
- rozhodlo v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) a dle § 55a odst. 2 stavebního zákona o poří-
zení Změny č. 3 ÚP Olšany a o obsahu návrhu změny z 2. 7. 2021;
- rozhodlo v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) a dle § 55a odst. 2 stavebního zákona o dopl-
nění obsahu návrhu změny č. 3 ÚP z 2. 7. 2021 spočívající ve změně využití plochy zahra-
dy u historické zástavby Zsd na p.č. 74/2 v k.ú. Olšany na plochu bydlení individuální 
– venkovského charakteru – Blv;
- rozhodlo v souladu s § 55b odst. 1 stavebního zákona o pořízení Změny č. 3 ÚP Olšany 
zkráceným postupem;
- stanoví v souladu s § 6 odst. 5 písm. f ) stavebního zákona, že starostka obce p. Dana 
Křížová bude určeným zastupitelem při pořizování Změny č. 3 ÚP;
- stanoví v souladu s § 55a odst. 6 stavebního zákona, že navrhovatelé uhradí obci vznik-
lé náklady spojené s pořízením Změny č. 3 ÚP. Zastupitelstvo pověřuje starostku uzavřít

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
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   14.–15. srpna pořádal Minikárklub Olšany Závod minikár.  
O tomto víkendu do Olšan zavítali minikároví nadšenci. Díky všem okolnostem to byly, 
po loňské pauze, vůbec první závody letošní sezóny. A začalo se rovnou naostro. V sobo-
tu se jelo 1. kolo mistrovství ČR, kterého se zúčastnilo 76 jezdců všech věkových katego-
rií. I přes ranní poruchu traktoru, který minikáry tahá, vše proběhlo velice dobře. I když 
pár kapek spadlo a navlhlá trať tak okořenila celý závod, počasí přálo. V neděli pak odje-
lo 61 závodníků 1. kolo poháru ČR za pěkného slunečného dne. Z našeho domácího 
klubu se na sobotním MČR umístila Ema Zonková na 5. místě, Ina Zonková na 9. místě, 
obě v kategorii nejmladších jezdců. Pak v kategori nejstarších dojel také na 5. místě Petr 
Zonek. V nedělním poháru pak Ema zabojovala a vyhrála, Ina byla 8. a Petr získal bram-
borovou medaili. Už se těšíme na další ročník. 
         Petr Zonek

    11. září uspořádal SK Olšany amatérský Volejbalový turnaj smíšených družstev
Účast byla přímo mezikrajská – kromě dvou místních družstev se sjela další 4, a to cel-
kem ze 3 krajů. Turnaj byl napínavý až do samotného konce, kdy rozhodoval každý bod. 
Nakonec vyhrál tým Páskaři, který k nám zavítal z Luky nad Jihlavou. Nejenom díky slun-
nému počasí se turnaj vydařil a pořadatelé se těší na další ročník. 
               Miroslav Zonek

   17. září proběhla Beseda o včelích produktech a jejich využití v Kulturním domě. 

   18. září jsme uspořádali Uzavření studánek – pochod v okolí obce 
V sobotu jen 10 účastníků zajelo autobusem do Pozořic, odkud jsme se vydali po cyk-
listické stezce k Žalmanovu kameni, okolo studánky U Wiehlovy boudy a  jubilejního 
památníku knížete Jana II. z Lichtenštějna dál na Kalečník. Zde nás čekalo výborné 

    Úspěchy Lukáše Koudelky
   Vytvalostní běžec Lukáš Koudelka se postupně vrací do formy po operaci achillovy 
šlachy. Během covidu se mimo tréninků rozbíhal i pomocí sobotních akcí klubu AK 
Drnovice a  skončil celkově druhý v Zimním i Jarním koronavirovém poháru. Dále se 
nově zaměřuje na dlouhé horské běhy, které ho velmi baví a tím se změnila i forma jeho 
přípravy.
    Mezi největší úspěchy patří:
    Hory:
    3. 7. Horská výzva Beskydy, Trojanovice – Trasa Half 43 km – 13. místo v kategorii jed-
notlivců;
   7. 8. Horská výzva Jeseníky, Červenohorské sedlo – Trasa Half 38 km – společně s parťá-
kem Martinem Skřivánkem vybojovali vyníkající 2. místo v kategorii dvojic;
   21. 8. Salomon Jesenický maraton, Ramzová, 42 km – 38. místo celkově a 25. místo 
v kategorii Muži A v čase 4:16:50 a zlepšení tak svého loňského výkonu o více než 
1 hodinu a 40 minut.
   Kratší a přípravné závody:
   29. 5. Běh o štěně, Olomouc-Hejčín, 7,2 km – 1. místo absolutně;
  12. 6. Běh Drahanskou vrchovinou, Olšany, 7,8 km – 5. místo absolutně a 3. místo 
v kategorii Muži A;
   14. 8. Běh Vítovickým žlebem, Vítovice, 8 km – 3. místo absolutně;
   28. 8. Běh pro Slešťůvku, Veverská Bítýška, 5 km – 2. místo absolutně;
   4. 9. Kosiřské žiganec, Drahanovice, 10 km – 4. místo absolutně a 3. místo v kategorii      
Muži A;
   8. 9. T-Mobile Olympijský běh, Heršpice – Jalový dvůr, 5 km – 2. místo absolutně;
   11. 9. Běh Poodřím, Hladké Životice, 25 km – 2. místo absolutně;
   18. 9. Běh Moravským krasem, Sloup, 12,2 km – 4. místo absolutně. 
   Lukáš děkuje za podporu klubům SK Olšany a AK Drnovice, jichž je členem, a těší se na 
další krásné sportovní akce.



občerstvení, připravené Ivem Hermanem a Arnoštem Ohlim. Po přátelském posezení 
plném smíchu a sdílených zážitků jsme se vydali okolo srubu, kolem studánky Koretinky 
směrem k Olšanům. Dík všem za krásně strávený podzimní den.

Eva Modlitbová

   18. září uspořádal spolek Haltýř na rybníku Rybářské závody pro dospělé. Letos 
se zúčastnilo jen několik nadšenců. Bohužel ani úlovky nebyly velké a nejdelší ulovená 
ryba měla jen 19 cm. 

     25. září pořádal TENIS BIKE Olšany na víceúčelovém hřišti Tenisový turnaj ve čtyřhře
   Druhý letošní tenisový turnaj ve čtyřhře pod názvem OLŠANY TENIS OPEN II. 2021 
se uskutečnil na víceúčelovém hřišti v Olšanech v sobotu 25. 9. Počasí nám tentokrát 
přálo a celý den nás provázelo hřejivé slunce babího léta. Stupně vítězů: 1. místo: Pavel 
Fianta a Antonín Trávník, 2. místo: Jiří Sposta a Jiří Juráček, 3 místo: Jiří Horký a Miroslav 
Bezrouk. 
    Velký dík patří organizátorům, všem zúčastněným hráčům a fanouškům, kteří každo-
ročně povznášejí naše sportovní klání na úroveň příjemné společenské akce plné dobré 
nálady a pohody.

za TENIS BIKE OLŠANY z.s. Antonín Trávník

     Ten dělá to, ten zas tohle ….  
   Známý song ze známého filmu Císařům pekař. Tato slova mě napadla při krátkém 
zamýšlení nad tím, co mě trápí. Následující slova Vám se svolením redakční rady zasílám 
k úvaze ….
       Díky akcím, které jsou pořádány obcí a jinými spolky, můžeme v Olšanech žít pěkným 
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     ZO ČSV Olšany – včelaři Olšan a Habrovan
    V letošním roce 2021 se nám, včelařům, podařilo uspořádat dvě setkání s nevčelař-
skou veřejností.
     První sekání bylo na včelnici u včelařky p. Pilátové dne 9. června.
   Zájemci si mohli vybrat, jestli přijdou dopoledne nebo odpoledne. Nejdříve jsem se 
přítomných zeptala, jestli je někdo alergický na včelí jed. Nikdo nebyl alergický, tak jsme 
pokračovali. Krásné počasí nám přálo celý den. Včelky byly klidné, a tak jsme mohli bez 
úhony nahlédnout do včelstev a podívat se jak to v úlu vypadá. Viděli jsme včely děl-
nice, které se starají o správný chod „domácnosti“. Našli jsme i včely trubce, kteří jsou 
mohutnější než dělnice a jsou to vlastně včelí kluci. Nakonec došla řada i na včelí matič-
ku – královnu, která má větší protáhlý zadeček. Matka klade vajíčka, ze kterých se líhnou 
larvičky a následně včely. A vyzkoušeli jsme si i matku barevně označit. Dopoledne se 
nám nepodařilo matku ve včelstvu najít, tak jsme označení vyzkoušeli na trubci. Odpo-
ledne jsme matku našli, a tak jsme ji odchytili a označili. Nebylo to ovšem úplně jedno-
duché, značení se nám podařilo až napodruhé. Někteří si vyzkoušeli rámeček se včelami 
podržet, a to holýma rukama. Když jsme úl uzavřeli, tak jsme si o včeličkách povídali. Já 
se snažila odpovídat na dotazy kolem včelího života.
     Druhé setkání proběhlo 17. 9. v sále KD Olšany.
     Tato beseda byla na téma včelí produkty a jejich využití. Nejdříve jsme představili včelí 
produkty a jejich využití. Pak, na pozadí promítaného filmu se včelařskou tématikou, 
bylo využití včelích produktů v praxi. Přítomní vyráběli motané svíčky z mezistěn ze 
včelího vosku a svíčky nebo figurky lité ze včelího vosku. Děti si také nakreslily obrázek, 
stloukly včelařský rámek a nalepily obrázek do rámečku.
Děkuji všem, kteří se na přípravě včelařské akce a jejím zdárném průběhu podíleli.

        za včelaře Jana Pilátová
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společenským životem. Potkáváme se a tvoříme tak krásné společenství. Příprava těch-
to akcí a různých setkání je velmi náročná pro všechny, co se na nich podílí.  Jsou to 
lidé od rodin a věnují těmto přípravám mnoho času na úkor svého života. Každý z nich 
přispívá takovým způsobem, jakým to umí a jak mu síly stačí. Nemusí tak činit, mohl by 
místo toho jet na dovolenou, pracovat doma na svém domku, hlídat děti či vnoučata 
nebo navštěvovat své známé, mohl by žít sám pro sebe.  
    Každému z těchto lidí i se sebemenší zásluhou patří dík. Mnohokrát se takový člověk 
nezavděčí všem, a to jej časem, pokud je uvážlivý, přetváří i k jisté pokoře a vlídnosti, 
trpělivosti a lásce k druhým. V opačném případě často taková horlivost něco dělat pro 
druhého brzo uhasíná… Nepoměřujme se prosím navzájem, každý z nás je jiný a má 
jiné schopnosti. Motivací pro nás by neměly být výčty zásluh a vyznamenání či obdiv, 
ale úmysl být tu pro druhého.
             Eva Modlitbová
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CHYSTÁ SE ...
    Od 30. září probíhají každý čtvrtek od 19:00 v klubovně Kulturního domu lekce 
Lehkého kondičního cvičení, které pořádá Iveta Paludová. 

     10. října pořádáme ve 14:00 v sále Kulturního domu Vítání občánků. Po delší covi-
dové přestávce máme pozvaných 13 malých občánků s rodiči či dalšími rodinnými pří-
slušníky. 

     15. října pořádá Aleš Lešek Skřepek a Tenis Bike Olšany od 19:00 v sále KD akci 
BURČÁK 2021. Přijďte na přátelské posezení se sklenkou burčáku a kapelou Old Steam-
boat.  

    23. října pořádáme od 17:00 v sále Kulturního domu divadelní představení hry 
Zbojník z Hané v podání členů D.A.V.A Rousínov. 

     6. listopadu pořádá T.K. Wild Horse Olšany Strašidelný les na hřišti nad rybníkem. 

    20. listopadu pořádáme od 17:00 hodin pro děti i rodiče divadelní představení 
s názvem Plaváček v sále KD, ve kterém se nám představí herci divadla Elf z Prahy. 

     28. listopadu proběhne Zahájení adventu. Přijďte si zazpívat s Olšanským sborem 
na první adventní neděli.

     3. prosince proběhne na obecním úřadě od 17:00 Posezení u vánočního cukroví.

     3. prosince pořádá Tenis Bike Olšany od 19:00 v sále Kulturního domu Předmikuláš-
skou rockovou besídku s kapelou Iron Maiden revival.

   5. prosince pořádá Obec Olšany od 16:15 na návsi Setkání s Mikulášem. Přijďte 
shlédnout vystoupení dětí Mateřské školy, přivítat Mikuláše s jeho družinou a rozsvítit 
vánoční strom. 

    6. prosince pořádá Obec Olšany od 16:00 v Kulturním domě Setkání důchodců.

požární všestrannosti a tím jsme zjistili nedostatky, které jsme pak celý víkend odstra-
ňovali. V sobotu večer jsme navštívili noční soutěž v požárním útoku, kde dívky sbíraly 
zkušenosti a různé vychytávky. V neděli si dorostenky zaběhly opět nanečisto závod 
v požární všestrannosti, který splnily bez chyby. 
   18. 9. Soutěž ve Štafetě požárních dvojic ve Vyškově
   Soutěže se zúčastnilo družstvo starších žáků, které se umístilo na krásném 1. místě 
s časem 60,64 s. To mně i ostatním vedoucím vyrazilo dech, protože je to opravdu krás-
ný čas a ostatní družstva měla časy kolem 67 s. Jsem právem pyšný na všechny mladé 
hasiče. 
   19. 9. jsme uctili minutou ticha za dva zesnulé kolegy z JSDH Koryčany.
   2.–3. 10. Školení vedoucích a rozhodčích
  Tři naši členové se vydají do Pustiměře na školení rozhodčích, kde si zdokonalí své 
vědomosti, a v neděli je čekají závěrečné zkoušky. Písemná část ze směrnic hry Plamen 
a hry Dorostu, dále je čekají ústní a praktická část. Věřím, že všichni zdárně v neděli 
obstojí u zkoušek.
   16. 10. Okresní kolo v závodu požární všestrannosti 
   Na toto kolo pilně trénujeme a zúčastníme se ve všech kategoriích (přípravka, mladší 
a starší žáci, dorostenci, dorostenky). 
   30. 10. Sběr železného šrotu
   Opět proběhne sběr železného šrotu, proto Vás prosíme o jeho nachystání před vaše 
domy, kde si ho naložíme a odvezeme. Výdělek poputuje na chod mladých hasičů.

   Novinky u nás v hasičích
Založení družstva dorostenek – družstvo se skládá z dívek ve věku 13–18 let z SDH Olša-
ny, které pilně trénuje na své závody. 
Založení družstva žen – družstvo se skládá z žen ve věku od 18 let. Ženy se schází každý 
čtvrtek v 18 hod. a trénují, zdokonalují se v požárním útoku. 
   Přeji všem pevné zdraví. 

                                              Jakub Tomášek, vedoucí kolektivu mladých hasičů a žen
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INFORMUJEME ...
   Sběr odpadu
   Mobilní sběr elektroodpadu a nebezpečného odpadu proběhl v sobotu 28. srpna.
   V sobotu 30. října budou hasiči po obci od 8:00 provádět sběr železného šrotu. V pří-
padě zájmu nachystejte kovový odpad před své domy.  
   Od 29. do 31. října bude na parkovišti u autobusové zastávky přistaven velkoobjemový 
kontejner. Nesmí zde být uložen nebezpečný odpad, elektroodpad a stavební odpad.  
   Žádáme občany, aby do nádob na bio odpad neukládali stavební suť či podobný 
odpad. Rovněž neukládejte objemný odpad či elektroodpad u kontejnerů. Můžete ho 
zdarma odevzdat na sběrných dvorech nebo počkat na přistavení velkoobjemového 
kontejneru a mobilní svoz, což probíhá v každém pololetí. Děkujeme. 
   Po dlouhé diskusi jsme se rozhodli pro vytvoření nových stanovišť na tříděný odpad 
u Lipek – Statku a bude rozšířeno hnízdo u hřbitova. Dojde k zániku stanoviště v kři-
žovatce u obchodu a nádoby na tříděný odpad budou přemístěny k zábradlí víceúče-
lového hřiště, aby byla křižovatka přehlednější. Kontejner na směsný odpad z tohoto 
stanoviště i tři nádoby z návsi budou zrušeny. Tím chceme občany motivovat k lepšímu 
třídění odpadu. Od letošního roku se již sleduje množství tohoto předaného odpadu. 
Bez navýšení cen bychom měli produkovat na občana do 200 kg komunálního odpadu 
za kalendářní rok. Bohužel doposud produkujeme přes 300 kg na obyvatele. Od příštího 
roku již bude a.s. Respono vážit tento odpad svážený z obce. 

   Lesy
   V lesích na našem katastru od 1. 7. 2021 hospodaří Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize 
Plumlov. Do konce letošního roku možnost samovýroby v lese můžete řešit s p. P. For-
mánkem, pracovníkem Lesů ČR. V lesích bude fungovat normální provoz jako doposud, 
nebudou omezeny vstupy do lesa. Pokud potřebujete vyřídit povolení k vjezdu, musíte 
již využít aplikaci Vojenských lesů –
https://www.vls.cz/cs/pro-verejnost/povolenky-k-vjezdu. 

   Občanské průkazy
   Dle nového zákona o občanských průkazech končí platnost občanských průkazů ve 
lhůtě 45 dnů ode dne, kdy nastala tato skutečnost – ohlášení změny místa trvalého 
pobytu, změna jména nebo příjmení, změna rodného čísla, změna pohlaví či změna 
rodinného stavu (pokud je v průkazu uveden). 

   Mateřská škola Olšany
   Po velice zvláštním roce, pro nás všechny, jsme konečně znovu přivítali děti v Mateřské 
škole Olšany v relativně normálním režimu. Tento rok jsme přijali 12 nových dětí, které 
jsou všechny s trvalým pobytem v Olšanech, nebo jejich sourozenci již mateřskou školu 
navštěvují. Přihlášek se nám sešlo na 25, a to i z různých okolních vesnic. Letos je to dru-
hý rok, kdy se nám nepodařilo umístit všechny děti z Olšan.
Nyní se chystáme na Vítání občánků, připravujeme Drakiádu – neboli Odpolední pod-
zimní piknik s rodiči. Doufáme, že nám nic nebude bránit, abychom si mohli spolu 
s dětmi užít různé výlety, besedy, divadelní představení a dny strávené společně s rodiči. 

   Přejeme všem dětem krásný školní rok.
        za kolektiv MŠ Olšany Kateřina Volfová

   T.K. Wild Horse
    Letošní rok jsme měli dostatek času si odpočinout, bilancovat, rekapitulovat a přemýš-
let. Jak víte, kulturní i společenské akce byly zakázané, a ani my jsme si netroufali tyto 
akce pořádat. Bylo nám dětí trošku líto, ale naštěstí se našli i takoví rodiči, kteří si pro své 
děti připravili dětský den i pálení čarodějnic, karneval… Během roku si mohly děti užít 
různé zábavné i zajímavé, tajemné i sportovní stezky, které připravovala Žaneta Homo-
lová s naší malou pomocí. Alespoň tak jsme se snažili „přinést do mlýna svoji trošku“.
  Nyní připravujeme tradiční Strašidelný les! A moc se na něj těšíme. Bude se konat 
klasicky okolo svátku dušiček (6. 11.) nad rybníkem. Podrobné informace budou na pla-
kátku. Pokud by měl někdo zájem pomoct s přípravou nebo strašením, přihlaste se Lucii 
Zonkové nebo Žanetě Homolové. Strašidel není nikdy dost!
   Doufáme, že bez problémů budeme moci připravit i další akce pro děti, jako jsou kar-
neval, pálení čarodějnic nebo dětský den.
   Těšíme se na vás T.K. Wild Horse.        

 Katka

   Sbor dobrovolných hasičů Olšany
   Zdravíme veškeré nadšence hasičů obce Olšany. Přinášíme přehled událostí z posled-
ních měsíců i plánů na nejbližší období. 
  16.–18. 7. Třídenní tábor v Kobeřicích u Brna
   Letos jsme byli poprvé na třídenním letním táboře, kde si děti vyzkoušely uvařit kotlí-
kový guláš, týmové hry, spaní pod širou oblohou, noční stezku odvahy a mnoho dalších 
zábavných i výukových činností. Nedílnou součástí tábora bylo také trénování dětské 
fontány s hasiči z Bošovic. Poslední noc měly děti diskotéku s DJ R@dis. Byla to suprová 
párty, kterou si děti moc užily a donutily tancovat i vedoucí. 
   31. 7. Neckyáda + letní noc + dětská hasičská fontána
   Letos se Neckyáda velmi vydařila. Pro děti i dospělé byli nachystané soutěže na naší 
lávce do půlky rybníku. Soutěží se zúčastnila spousta dětí i dospělých. Jedna ze sou-
těží byla překážkový běh a pro dospělé byl překážkový běh, ale s menší úpravou (lávku 
museli zdolat pozadu) :-). I tento rok měli své ukázky mladí hasiči, kteří se rozcvičovali, 
a v tu ránu začal hořet nedaleko od nich domeček, který následně uhasili a zachránili 
z něj naši figurínu Aleše. Dále děti předvedly rychlé smotání hadic. Od 20 h byla na hřišti 
za rybníkem letní noc, kde hrála kapela Modul. V průběhu zábavy jsme s SDH Bošovice 
a Miroslavem Hladilem z SDH Kroužek nachystali druhý ročník dětské hasičské fontány, 
která se uskutečnila ve 22:00. Tímto bych chtěl poděkovat všem zúčastněným lidem, co 
nám pomohli s hladkým průběhem Neckyády, letní noci a fontány.
   13.–15. 8. Soustředění starších žáků + dětská hasičská fontána v Bošovicích
   V průběhu soustředění jsme s dětmi a s instruktory navštívili hasičskou zbrojnici, kde 
jsme byli ubytováni. V pátek proběhla generálka fontány v Bošovicích. V sobotu jsme 
podnikli výlet po okolí Bošovic, kde jsme viděli spoustu nových věcí a také ropné vrty 
za obcí. Po návratu zpět na hasičskou zbrojnici jsme společně s SDH Bošovice nachystali 
fontánu. V neděli, při cestě domů, jsme navštívili papouščí zoo. 
10.–12. 9. Soustředění dorostenek v Bošovicích
Na soustředění si dívky ve věku 13 až 18 let vyzkoušely zaběhnout nanečisto závod 
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INFORMUJEME ...
   Sběr odpadu
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zdarma odevzdat na sběrných dvorech nebo počkat na přistavení velkoobjemového 
kontejneru a mobilní svoz, což probíhá v každém pololetí. Děkujeme. 
   Po dlouhé diskusi jsme se rozhodli pro vytvoření nových stanovišť na tříděný odpad 
u Lipek – Statku a bude rozšířeno hnízdo u hřbitova. Dojde k zániku stanoviště v kři-
žovatce u obchodu a nádoby na tříděný odpad budou přemístěny k zábradlí víceúče-
lového hřiště, aby byla křižovatka přehlednější. Kontejner na směsný odpad z tohoto 
stanoviště i tři nádoby z návsi budou zrušeny. Tím chceme občany motivovat k lepšímu 
třídění odpadu. Od letošního roku se již sleduje množství tohoto předaného odpadu. 
Bez navýšení cen bychom měli produkovat na občana do 200 kg komunálního odpadu 
za kalendářní rok. Bohužel doposud produkujeme přes 300 kg na obyvatele. Od příštího 
roku již bude a.s. Respono vážit tento odpad svážený z obce. 

   Lesy
   V lesích na našem katastru od 1. 7. 2021 hospodaří Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize 
Plumlov. Do konce letošního roku možnost samovýroby v lese můžete řešit s p. P. For-
mánkem, pracovníkem Lesů ČR. V lesích bude fungovat normální provoz jako doposud, 
nebudou omezeny vstupy do lesa. Pokud potřebujete vyřídit povolení k vjezdu, musíte 
již využít aplikaci Vojenských lesů –
https://www.vls.cz/cs/pro-verejnost/povolenky-k-vjezdu. 

   Občanské průkazy
   Dle nového zákona o občanských průkazech končí platnost občanských průkazů ve 
lhůtě 45 dnů ode dne, kdy nastala tato skutečnost – ohlášení změny místa trvalého 
pobytu, změna jména nebo příjmení, změna rodného čísla, změna pohlaví či změna 
rodinného stavu (pokud je v průkazu uveden). 

   Mateřská škola Olšany
   Po velice zvláštním roce, pro nás všechny, jsme konečně znovu přivítali děti v Mateřské 
škole Olšany v relativně normálním režimu. Tento rok jsme přijali 12 nových dětí, které 
jsou všechny s trvalým pobytem v Olšanech, nebo jejich sourozenci již mateřskou školu 
navštěvují. Přihlášek se nám sešlo na 25, a to i z různých okolních vesnic. Letos je to dru-
hý rok, kdy se nám nepodařilo umístit všechny děti z Olšan.
Nyní se chystáme na Vítání občánků, připravujeme Drakiádu – neboli Odpolední pod-
zimní piknik s rodiči. Doufáme, že nám nic nebude bránit, abychom si mohli spolu 
s dětmi užít různé výlety, besedy, divadelní představení a dny strávené společně s rodiči. 

   Přejeme všem dětem krásný školní rok.
        za kolektiv MŠ Olšany Kateřina Volfová

   T.K. Wild Horse
    Letošní rok jsme měli dostatek času si odpočinout, bilancovat, rekapitulovat a přemýš-
let. Jak víte, kulturní i společenské akce byly zakázané, a ani my jsme si netroufali tyto 
akce pořádat. Bylo nám dětí trošku líto, ale naštěstí se našli i takoví rodiči, kteří si pro své 
děti připravili dětský den i pálení čarodějnic, karneval… Během roku si mohly děti užít 
různé zábavné i zajímavé, tajemné i sportovní stezky, které připravovala Žaneta Homo-
lová s naší malou pomocí. Alespoň tak jsme se snažili „přinést do mlýna svoji trošku“.
  Nyní připravujeme tradiční Strašidelný les! A moc se na něj těšíme. Bude se konat 
klasicky okolo svátku dušiček (6. 11.) nad rybníkem. Podrobné informace budou na pla-
kátku. Pokud by měl někdo zájem pomoct s přípravou nebo strašením, přihlaste se Lucii 
Zonkové nebo Žanetě Homolové. Strašidel není nikdy dost!
   Doufáme, že bez problémů budeme moci připravit i další akce pro děti, jako jsou kar-
neval, pálení čarodějnic nebo dětský den.
   Těšíme se na vás T.K. Wild Horse.        

 Katka

   Sbor dobrovolných hasičů Olšany
   Zdravíme veškeré nadšence hasičů obce Olšany. Přinášíme přehled událostí z posled-
ních měsíců i plánů na nejbližší období. 
  16.–18. 7. Třídenní tábor v Kobeřicích u Brna
   Letos jsme byli poprvé na třídenním letním táboře, kde si děti vyzkoušely uvařit kotlí-
kový guláš, týmové hry, spaní pod širou oblohou, noční stezku odvahy a mnoho dalších 
zábavných i výukových činností. Nedílnou součástí tábora bylo také trénování dětské 
fontány s hasiči z Bošovic. Poslední noc měly děti diskotéku s DJ R@dis. Byla to suprová 
párty, kterou si děti moc užily a donutily tancovat i vedoucí. 
   31. 7. Neckyáda + letní noc + dětská hasičská fontána
   Letos se Neckyáda velmi vydařila. Pro děti i dospělé byli nachystané soutěže na naší 
lávce do půlky rybníku. Soutěží se zúčastnila spousta dětí i dospělých. Jedna ze sou-
těží byla překážkový běh a pro dospělé byl překážkový běh, ale s menší úpravou (lávku 
museli zdolat pozadu) :-). I tento rok měli své ukázky mladí hasiči, kteří se rozcvičovali, 
a v tu ránu začal hořet nedaleko od nich domeček, který následně uhasili a zachránili 
z něj naši figurínu Aleše. Dále děti předvedly rychlé smotání hadic. Od 20 h byla na hřišti 
za rybníkem letní noc, kde hrála kapela Modul. V průběhu zábavy jsme s SDH Bošovice 
a Miroslavem Hladilem z SDH Kroužek nachystali druhý ročník dětské hasičské fontány, 
která se uskutečnila ve 22:00. Tímto bych chtěl poděkovat všem zúčastněným lidem, co 
nám pomohli s hladkým průběhem Neckyády, letní noci a fontány.
   13.–15. 8. Soustředění starších žáků + dětská hasičská fontána v Bošovicích
   V průběhu soustředění jsme s dětmi a s instruktory navštívili hasičskou zbrojnici, kde 
jsme byli ubytováni. V pátek proběhla generálka fontány v Bošovicích. V sobotu jsme 
podnikli výlet po okolí Bošovic, kde jsme viděli spoustu nových věcí a také ropné vrty 
za obcí. Po návratu zpět na hasičskou zbrojnici jsme společně s SDH Bošovice nachystali 
fontánu. V neděli, při cestě domů, jsme navštívili papouščí zoo. 
10.–12. 9. Soustředění dorostenek v Bošovicích
Na soustředění si dívky ve věku 13 až 18 let vyzkoušely zaběhnout nanečisto závod 



společenským životem. Potkáváme se a tvoříme tak krásné společenství. Příprava těch-
to akcí a různých setkání je velmi náročná pro všechny, co se na nich podílí.  Jsou to 
lidé od rodin a věnují těmto přípravám mnoho času na úkor svého života. Každý z nich 
přispívá takovým způsobem, jakým to umí a jak mu síly stačí. Nemusí tak činit, mohl by 
místo toho jet na dovolenou, pracovat doma na svém domku, hlídat děti či vnoučata 
nebo navštěvovat své známé, mohl by žít sám pro sebe.  
    Každému z těchto lidí i se sebemenší zásluhou patří dík. Mnohokrát se takový člověk 
nezavděčí všem, a to jej časem, pokud je uvážlivý, přetváří i k jisté pokoře a vlídnosti, 
trpělivosti a lásce k druhým. V opačném případě často taková horlivost něco dělat pro 
druhého brzo uhasíná… Nepoměřujme se prosím navzájem, každý z nás je jiný a má 
jiné schopnosti. Motivací pro nás by neměly být výčty zásluh a vyznamenání či obdiv, 
ale úmysl být tu pro druhého.
             Eva Modlitbová
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CHYSTÁ SE ...
    Od 30. září probíhají každý čtvrtek od 19:00 v klubovně Kulturního domu lekce 
Lehkého kondičního cvičení, které pořádá Iveta Paludová. 

     10. října pořádáme ve 14:00 v sále Kulturního domu Vítání občánků. Po delší covi-
dové přestávce máme pozvaných 13 malých občánků s rodiči či dalšími rodinnými pří-
slušníky. 

     15. října pořádá Aleš Lešek Skřepek a Tenis Bike Olšany od 19:00 v sále KD akci 
BURČÁK 2021. Přijďte na přátelské posezení se sklenkou burčáku a kapelou Old Steam-
boat.  

    23. října pořádáme od 17:00 v sále Kulturního domu divadelní představení hry 
Zbojník z Hané v podání členů D.A.V.A Rousínov. 

     6. listopadu pořádá T.K. Wild Horse Olšany Strašidelný les na hřišti nad rybníkem. 

    20. listopadu pořádáme od 17:00 hodin pro děti i rodiče divadelní představení 
s názvem Plaváček v sále KD, ve kterém se nám představí herci divadla Elf z Prahy. 

     28. listopadu proběhne Zahájení adventu. Přijďte si zazpívat s Olšanským sborem 
na první adventní neděli.

     3. prosince proběhne na obecním úřadě od 17:00 Posezení u vánočního cukroví.

     3. prosince pořádá Tenis Bike Olšany od 19:00 v sále Kulturního domu Předmikuláš-
skou rockovou besídku s kapelou Iron Maiden revival.

   5. prosince pořádá Obec Olšany od 16:15 na návsi Setkání s Mikulášem. Přijďte 
shlédnout vystoupení dětí Mateřské školy, přivítat Mikuláše s jeho družinou a rozsvítit 
vánoční strom. 

    6. prosince pořádá Obec Olšany od 16:00 v Kulturním domě Setkání důchodců.

požární všestrannosti a tím jsme zjistili nedostatky, které jsme pak celý víkend odstra-
ňovali. V sobotu večer jsme navštívili noční soutěž v požárním útoku, kde dívky sbíraly 
zkušenosti a různé vychytávky. V neděli si dorostenky zaběhly opět nanečisto závod 
v požární všestrannosti, který splnily bez chyby. 
   18. 9. Soutěž ve Štafetě požárních dvojic ve Vyškově
   Soutěže se zúčastnilo družstvo starších žáků, které se umístilo na krásném 1. místě 
s časem 60,64 s. To mně i ostatním vedoucím vyrazilo dech, protože je to opravdu krás-
ný čas a ostatní družstva měla časy kolem 67 s. Jsem právem pyšný na všechny mladé 
hasiče. 
   19. 9. jsme uctili minutou ticha za dva zesnulé kolegy z JSDH Koryčany.
   2.–3. 10. Školení vedoucích a rozhodčích
  Tři naši členové se vydají do Pustiměře na školení rozhodčích, kde si zdokonalí své 
vědomosti, a v neděli je čekají závěrečné zkoušky. Písemná část ze směrnic hry Plamen 
a hry Dorostu, dále je čekají ústní a praktická část. Věřím, že všichni zdárně v neděli 
obstojí u zkoušek.
   16. 10. Okresní kolo v závodu požární všestrannosti 
   Na toto kolo pilně trénujeme a zúčastníme se ve všech kategoriích (přípravka, mladší 
a starší žáci, dorostenci, dorostenky). 
   30. 10. Sběr železného šrotu
   Opět proběhne sběr železného šrotu, proto Vás prosíme o jeho nachystání před vaše 
domy, kde si ho naložíme a odvezeme. Výdělek poputuje na chod mladých hasičů.

   Novinky u nás v hasičích
Založení družstva dorostenek – družstvo se skládá z dívek ve věku 13–18 let z SDH Olša-
ny, které pilně trénuje na své závody. 
Založení družstva žen – družstvo se skládá z žen ve věku od 18 let. Ženy se schází každý 
čtvrtek v 18 hod. a trénují, zdokonalují se v požárním útoku. 
   Přeji všem pevné zdraví. 

                                              Jakub Tomášek, vedoucí kolektivu mladých hasičů a žen



občerstvení, připravené Ivem Hermanem a Arnoštem Ohlim. Po přátelském posezení 
plném smíchu a sdílených zážitků jsme se vydali okolo srubu, kolem studánky Koretinky 
směrem k Olšanům. Dík všem za krásně strávený podzimní den.

Eva Modlitbová

   18. září uspořádal spolek Haltýř na rybníku Rybářské závody pro dospělé. Letos 
se zúčastnilo jen několik nadšenců. Bohužel ani úlovky nebyly velké a nejdelší ulovená 
ryba měla jen 19 cm. 

     25. září pořádal TENIS BIKE Olšany na víceúčelovém hřišti Tenisový turnaj ve čtyřhře
   Druhý letošní tenisový turnaj ve čtyřhře pod názvem OLŠANY TENIS OPEN II. 2021 
se uskutečnil na víceúčelovém hřišti v Olšanech v sobotu 25. 9. Počasí nám tentokrát 
přálo a celý den nás provázelo hřejivé slunce babího léta. Stupně vítězů: 1. místo: Pavel 
Fianta a Antonín Trávník, 2. místo: Jiří Sposta a Jiří Juráček, 3 místo: Jiří Horký a Miroslav 
Bezrouk. 
    Velký dík patří organizátorům, všem zúčastněným hráčům a fanouškům, kteří každo-
ročně povznášejí naše sportovní klání na úroveň příjemné společenské akce plné dobré 
nálady a pohody.

za TENIS BIKE OLŠANY z.s. Antonín Trávník

     Ten dělá to, ten zas tohle ….  
   Známý song ze známého filmu Císařům pekař. Tato slova mě napadla při krátkém 
zamýšlení nad tím, co mě trápí. Následující slova Vám se svolením redakční rady zasílám 
k úvaze ….
       Díky akcím, které jsou pořádány obcí a jinými spolky, můžeme v Olšanech žít pěkným 
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     ZO ČSV Olšany – včelaři Olšan a Habrovan
    V letošním roce 2021 se nám, včelařům, podařilo uspořádat dvě setkání s nevčelař-
skou veřejností.
     První sekání bylo na včelnici u včelařky p. Pilátové dne 9. června.
   Zájemci si mohli vybrat, jestli přijdou dopoledne nebo odpoledne. Nejdříve jsem se 
přítomných zeptala, jestli je někdo alergický na včelí jed. Nikdo nebyl alergický, tak jsme 
pokračovali. Krásné počasí nám přálo celý den. Včelky byly klidné, a tak jsme mohli bez 
úhony nahlédnout do včelstev a podívat se jak to v úlu vypadá. Viděli jsme včely děl-
nice, které se starají o správný chod „domácnosti“. Našli jsme i včely trubce, kteří jsou 
mohutnější než dělnice a jsou to vlastně včelí kluci. Nakonec došla řada i na včelí matič-
ku – královnu, která má větší protáhlý zadeček. Matka klade vajíčka, ze kterých se líhnou 
larvičky a následně včely. A vyzkoušeli jsme si i matku barevně označit. Dopoledne se 
nám nepodařilo matku ve včelstvu najít, tak jsme označení vyzkoušeli na trubci. Odpo-
ledne jsme matku našli, a tak jsme ji odchytili a označili. Nebylo to ovšem úplně jedno-
duché, značení se nám podařilo až napodruhé. Někteří si vyzkoušeli rámeček se včelami 
podržet, a to holýma rukama. Když jsme úl uzavřeli, tak jsme si o včeličkách povídali. Já 
se snažila odpovídat na dotazy kolem včelího života.
     Druhé setkání proběhlo 17. 9. v sále KD Olšany.
     Tato beseda byla na téma včelí produkty a jejich využití. Nejdříve jsme představili včelí 
produkty a jejich využití. Pak, na pozadí promítaného filmu se včelařskou tématikou, 
bylo využití včelích produktů v praxi. Přítomní vyráběli motané svíčky z mezistěn ze 
včelího vosku a svíčky nebo figurky lité ze včelího vosku. Děti si také nakreslily obrázek, 
stloukly včelařský rámek a nalepily obrázek do rámečku.
Děkuji všem, kteří se na přípravě včelařské akce a jejím zdárném průběhu podíleli.

        za včelaře Jana Pilátová
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   14.–15. srpna pořádal Minikárklub Olšany Závod minikár.  
O tomto víkendu do Olšan zavítali minikároví nadšenci. Díky všem okolnostem to byly, 
po loňské pauze, vůbec první závody letošní sezóny. A začalo se rovnou naostro. V sobo-
tu se jelo 1. kolo mistrovství ČR, kterého se zúčastnilo 76 jezdců všech věkových katego-
rií. I přes ranní poruchu traktoru, který minikáry tahá, vše proběhlo velice dobře. I když 
pár kapek spadlo a navlhlá trať tak okořenila celý závod, počasí přálo. V neděli pak odje-
lo 61 závodníků 1. kolo poháru ČR za pěkného slunečného dne. Z našeho domácího 
klubu se na sobotním MČR umístila Ema Zonková na 5. místě, Ina Zonková na 9. místě, 
obě v kategorii nejmladších jezdců. Pak v kategori nejstarších dojel také na 5. místě Petr 
Zonek. V nedělním poháru pak Ema zabojovala a vyhrála, Ina byla 8. a Petr získal bram-
borovou medaili. Už se těšíme na další ročník. 
         Petr Zonek

    11. září uspořádal SK Olšany amatérský Volejbalový turnaj smíšených družstev
Účast byla přímo mezikrajská – kromě dvou místních družstev se sjela další 4, a to cel-
kem ze 3 krajů. Turnaj byl napínavý až do samotného konce, kdy rozhodoval každý bod. 
Nakonec vyhrál tým Páskaři, který k nám zavítal z Luky nad Jihlavou. Nejenom díky slun-
nému počasí se turnaj vydařil a pořadatelé se těší na další ročník. 
               Miroslav Zonek

   17. září proběhla Beseda o včelích produktech a jejich využití v Kulturním domě. 

   18. září jsme uspořádali Uzavření studánek – pochod v okolí obce 
V sobotu jen 10 účastníků zajelo autobusem do Pozořic, odkud jsme se vydali po cyk-
listické stezce k Žalmanovu kameni, okolo studánky U Wiehlovy boudy a  jubilejního 
památníku knížete Jana II. z Lichtenštějna dál na Kalečník. Zde nás čekalo výborné 

    Úspěchy Lukáše Koudelky
   Vytvalostní běžec Lukáš Koudelka se postupně vrací do formy po operaci achillovy 
šlachy. Během covidu se mimo tréninků rozbíhal i pomocí sobotních akcí klubu AK 
Drnovice a  skončil celkově druhý v Zimním i Jarním koronavirovém poháru. Dále se 
nově zaměřuje na dlouhé horské běhy, které ho velmi baví a tím se změnila i forma jeho 
přípravy.
    Mezi největší úspěchy patří:
    Hory:
    3. 7. Horská výzva Beskydy, Trojanovice – Trasa Half 43 km – 13. místo v kategorii jed-
notlivců;
   7. 8. Horská výzva Jeseníky, Červenohorské sedlo – Trasa Half 38 km – společně s parťá-
kem Martinem Skřivánkem vybojovali vyníkající 2. místo v kategorii dvojic;
   21. 8. Salomon Jesenický maraton, Ramzová, 42 km – 38. místo celkově a 25. místo 
v kategorii Muži A v čase 4:16:50 a zlepšení tak svého loňského výkonu o více než 
1 hodinu a 40 minut.
   Kratší a přípravné závody:
   29. 5. Běh o štěně, Olomouc-Hejčín, 7,2 km – 1. místo absolutně;
  12. 6. Běh Drahanskou vrchovinou, Olšany, 7,8 km – 5. místo absolutně a 3. místo 
v kategorii Muži A;
   14. 8. Běh Vítovickým žlebem, Vítovice, 8 km – 3. místo absolutně;
   28. 8. Běh pro Slešťůvku, Veverská Bítýška, 5 km – 2. místo absolutně;
   4. 9. Kosiřské žiganec, Drahanovice, 10 km – 4. místo absolutně a 3. místo v kategorii      
Muži A;
   8. 9. T-Mobile Olympijský běh, Heršpice – Jalový dvůr, 5 km – 2. místo absolutně;
   11. 9. Běh Poodřím, Hladké Životice, 25 km – 2. místo absolutně;
   18. 9. Běh Moravským krasem, Sloup, 12,2 km – 4. místo absolutně. 
   Lukáš děkuje za podporu klubům SK Olšany a AK Drnovice, jichž je členem, a těší se na 
další krásné sportovní akce.
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    30. června proběhlo v sále Kulturního domu Rozloučení s předškoláky.
Z Mateřské školy Olšany odešlo do ZŠ 9 dětí. Všichni školáčci se v sále rozloučili se 
svými kamarády a vydováděli se během tohoto příjemného odpoledne. 

    24. července pořádal p. Ondra na víceúčelovém hřišti Volejbalový turnaj 
o putovní pohár starostky obce. 

     31. července jsme uspořádali na rybníku ve spolupráci s hasiči a spolkem Haltýř 
Neckyádu spojenou s Rybářskými hody. Děkujeme všem, kteří pomohli s přípra-
vou, průběhem a úklidem této největší akce obce. Již tradičně se obecní dění na přelo-
mu července a srpna ubíralo k místnímu rybníku. Na hladině rybníka čekala lávka. Již 
od 13 hod se hlásili první účastníci. Děti prolézaly tunel vyrobený z barevných kruhů 
nebo kutálely před sebou obrovský míč. Dospělí pak přebíhali lávku pozpátku. Celým 
programem nás vtipně, ale vkusně provázel Jakub Libánek. Letošní soutěže plavidel 
se účastnila pouze 3 plavidla. Snad příští rok budou mít konstruktéři více nápadů 
a zúčastní se víc plavidel. Po vodních radovánkách na lávce se zraky lidí ubíraly na 
břeh, kde mladí hasiči předvedli požární útok. Sklidili obrovský obdiv a potlesk, k tomu 
byla všude příjemná atmosféra a voněly výborné pochoutky od místních rybářů. 
       Když se setmělo, rozezněly se nad rybníkem tóny hudby, rozsvítily se reflektory 
a přítomní mohli žasnout a sledovat krásnou hasičskou fontánu. Byl to opět velký 
zážitek. Stříkající voda pod zabarvenými reflektory vytvořila díky mladým hasičům 
nádhernou scenérii. A poté jsme se opět mohli věnovat tanci a zpěvu „na cihelně“ 
s hudební skupinou Modul. 
     Tato akce patří mezi nejnáročnější, neboť se na ni podílí spolky i jednotlivci. 
Proto děkujeme všem, kteří strávili mnoho času její přípravou. Doufáme, že všem 
za vynaložený čas a energii byla největší odměnou slova díků návštěvníků a radost 
po tak dlouhé době společně sdílet krásné chvíle.
          Eva Modlitbová

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

16. 6. 2021 Zastupitelstvo obce Olšany
-  bere na vědomí obsah Smlouvy o zpracování povinných příloh k žádosti o dotaci 
č. SML-Z-E-21-059 ohledně realizace projektu na úpravu veřejného prostranství horního 
hřiště firmou RPA Projekty, s.r.o. Brno;
- schvaluje obsah Smlouvy č. JMK070725/21/ORR uzavíranou s Jihomoravským krajem 
v rámci dotačního titulu „Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2021“ 
a pověřuje starostku jejím podpisem; 
- schvaluje obsah Smlouvy č. PR-014330071254/001-ADS o zřízení věcného břemene 
se společností EG.D, a.s. Brno ohledně stavby „Olšany, kabel NN lokalita 7 RD RIPETAS“
a pověřuje starostku jejím podpisem;
- bere na vědomí zprávu dozorčí rady svazku Drahanská vrchovina ze dne 21. 5. 2021 
a informace o hospodaření Mikroregionu Rakovec a svazku obcí Drahanská vrchovina 
za rok 2020 obsažené v závěrečných účtech a účetních uzávěrkách obou svazků.

14. 7. 2021 Zastupitelstvo obce Olšany
-  rozhodlo v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) a dle § 55a odst. 2 stavebního zákona o pro-
jednání požadavku, který bude zahrnut do Změny č. 3 ÚP Olšany, a to změny využití 
plochy zahrady u historické zástavby Zsd na p.č. 74/2 v k.ú. Olšany na plochu bydlení 
individuální – venkovského charakteru – Blv, protože dle Ing. Kotlánové se pravděpo-
dobně jedná o omyl. Náklady s tím spojené uhradí obci žadatelka;
- schvaluje rozpočtové opatření č. 4.

4. 8. 2021 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje ukončení smlouvy o dílo uzavřené se společností Hydro-Eko Projekce Přerov 
uzavřené dne 24. 3. 2021 z důvodu nedodání díla do konce prodlouženého termínu, tj. 
do 31. 7. 2021;
- pověřuje starostku projednat s firmou AQUA PROCON s.r.o. Brno platnost její nabídky 
ze dne 1. 12. 2020 ohledně studie posouzení ČOV Habrovany;
- schvaluje pozastavení úhrad faktur za stočné obci Habrovany do vyřešení zaslané 
reklamace z 30. 6. 2021. Zastupitelstvo pověřuje Ing. Hermana provést dne 31. 8. společ-
ný odečet se zástupcem obce Habrovany a starostku svoláním společné schůzky zastu-
pitelstev na středu 8. 9. 2021 v 18. hodin v KD Olšany;
- schvaluje, že pro realizaci objektu Vyústění liniového žlabu u Habrovan vyzveme obec 
Habrovany k součinnosti při výběru společného zhotovitele;
- schvaluje obsah Provozního řádu hřiště (areálu) za rybníkem s platností od 5. 8. 2021;
- rozhodlo v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) a dle § 55a odst. 2 stavebního zákona o poří-
zení Změny č. 3 ÚP Olšany a o obsahu návrhu změny z 2. 7. 2021;
- rozhodlo v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) a dle § 55a odst. 2 stavebního zákona o dopl-
nění obsahu návrhu změny č. 3 ÚP z 2. 7. 2021 spočívající ve změně využití plochy zahra-
dy u historické zástavby Zsd na p.č. 74/2 v k.ú. Olšany na plochu bydlení individuální 
– venkovského charakteru – Blv;
- rozhodlo v souladu s § 55b odst. 1 stavebního zákona o pořízení Změny č. 3 ÚP Olšany 
zkráceným postupem;
- stanoví v souladu s § 6 odst. 5 písm. f ) stavebního zákona, že starostka obce p. Dana 
Křížová bude určeným zastupitelem při pořizování Změny č. 3 ÚP;
- stanoví v souladu s § 55a odst. 6 stavebního zákona, že navrhovatelé uhradí obci vznik-
lé náklady spojené s pořízením Změny č. 3 ÚP. Zastupitelstvo pověřuje starostku uzavřít

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
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      Děkujeme všech hráčům i divákům za účast a příjemně strávený den.
                                   za TENIS BIKE OLŠANY z.s. Antonín Trávník

    
      27. června jsme uspořádáli na návsi Hodové odpoledne. Po zahájení vystou-
pil Pěvecký sbor Olšany s pásmem lidových písní. Do světa muzikálů nás přenesly 
písně v podání členů souboru D.A.V.A z Rousínova. Účastníci mohli nahlédnout do 
kapličky. K dobré náladě přispělo i občerstvení, které v pivnici Kulturního domu 
zajistil p. O. Valehrach.   

 smlouvu o dílo s arch. B. Jenčkovou na tyto práce a následně smlouvu o úhradě nákladů 
s navrhovatelem firmou RIPETAS a Ing. Krmíčkovou;
- schvaluje obsah Směrnice k řízení a omezení rizik s platností od 1. 9. 2021.

15. 9. 2021 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje obsah smlouvy s firmou AQUA PROCON s.r.o. Brno ve výši 145 000 Kč bez DPH 
ohledně studie posouzení ČOV Habrovany a pověřuje starostku podpisem smlouvy;
- schvaluje úhradu faktur za stočné obci Habrovany za červen–srpen 2021;
- schvaluje vypracování odborného posouzení Doc. Ing. Petrem Hlavínkem, CSc., na 
dodané množství odpadních vod od října 2015 do června 2021 na ČOV Habrovany;
- schvaluje obsah smlouvy o dílo ohledně pořízení změny č. 3 ÚP obce Olšany s Ing. arch. 
Jenčkovou a smlouvy o úhradě vzniklých nákladů s firmou RIPETAS a Ing. Krmíčkovou;
- schvaluje obsah Smlouvy č. PR-001030062866/001-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene se společností EG.D, a.s. Brno ohledně stavby „Habrovany, přel. kab. 
NN parkov“ a pověřuje starostku jejím podpisem;
- schvaluje rozpočtové opatření č. 5;
- schvaluje prodloužení pracovních smluv s manžely Schovánkovými do 30. 4. 2022 
a pověřuje starostku podpisem dodatku smlouvy s ÚP.

   V současnosti končí proces rekultivace části lomu zvané Koprovka. To je příležitost 
připomenout si na starých fotografiích něco z historie lomu. 

FOTOVZPOMÍNKY

jeden z nejstarších snímků z lomu



Od Jihomoravského kraje jsme obdrželi dotaci na „Olšany oprava krajnice místní 
komunikace“ ve výši 247 000 Kč. Byl opraven a zpevněn okraj vozovky na části 
místní komunikace od křižovatky u torza lípy směrem k návsi. Bohužel během zvý-
šeného provozu na druhé jednosměrné komunikaci došlo k poškození obrubníku 
příčného prahu, takže v závěru září proběhla oprava.  

      Příprava investičních akcí
       V listopadu by měla být dokončena projektová dokumentace na úpravu prosto-
ru hřiště nad rybníkem. Záměrem je, aby zde vznikl funkční prostor a zázemí pro 
konání kulturních a sportovních akcí. Po získání stavebního povolení budeme na 
začátku příštího roku žádat o dotaci. 
Odbor životního prostředí Městského úřadu Vyškov vyřizuje stavební povolení na 
zpracovanou projektovou dokumentaci na rozšíření kanalizace k domům č.p. 181, 
143 a 147. Realizaci předpokládáme v příštím roce. 

    Drobné akce 
      Probíhá údržba hřbitova spočívající v nátěru oplocení. Byla realizována strouha 
kolem cesty z chatové oblasti, aby dešťová voda z okolních pozemků odtékala do 
Habrůvky. Během podzimu bude instalováno zábradlí ke studánce Koretinka, kde 
byl obnoven informační panel. Letos bychom chtěli zřídit nové stanoviště pro kon-
tejnery na tříděný odpad u Lipek a víceúčelového hřiště, případně rozšířit plochu 
u hřbitova. 

     
      Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
        V pátek 8. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října od 8 do 14 hodin se můžete 
na obecním úřadě zúčastnit těchto voleb. Do 5. října vám budou dodány hlaso-
vací lístky. Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat obec-
ní úřad a ve dnech voleb okrskovou volení komisi o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost. I letos musí voliči mít při vstupu do budovy úřadu respirátor 
a provést dezinfekci rukou. Hlasování bude voličům umožněno poté, kdy prokáží 
svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem 
anebo cestovním průkazem). 

     
    
     12. června pořádal TENIS BIKE Olšany za podpory Obce Olšany na víceúčelovém 
hřišti v Olšanech první tradiční turnaj v tenisové čtyřhře pod názvem OLŠANY 
TENIS OPEN I. 2021. I přes dvě silné dešťové průtrže se podařilo dohrát turnaj do 
konce. Na stupních vítězů se pak po celodenním boji umístily tyto dvojice: 1. mís-
to: Michal Sommer a Antonín Trávník, 2. místo: Michal Vinklárik a Radomír Popovič, 
3. místo: Jiří Sposta a Petr Džiuban. 
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ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…

  snímek dělníků 
z lomu, 

rok 1925

pohled do prostoru 
Olšanských drobových 

kamenolomů 
majitele Roberta Fialy, 

30. léta 20. století

Dřevěné násypníky 
byly postaveny
 po II. sv. válce.
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Vážení a milí spoluobčané!

   Věřím, že jste si užili příjemné letní dny 
a navštívili mnohá krásná místa u nás, 
případně v zahraničí. Děti mají spoustu 
zážitků během prázdnin nejen s rodiči, ale 
i se svými kamarády. Nyní jim opět nastaly 
školní povinnosti. Přejeme jim pohodový 
průběh nového školního roku, hlavně bez 
různých omezení. I vám ostatním přejeme 
příjemné dny letošního podzimu, dobrou 
náladu a pevné zdraví.
  Přinášíme 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.

Dana Křížová, starostka obce

AKTUALITY
Nové webové stránky obce

     Informace o obci, o akcích, obsazenosti
kulturního domu a hřišť a mnohé dal-
ší údaje můžete nyní čerpat z nových 
webových stránek obce. Vše najdete 
na původní adrese https://olsany.org. 
V návaznosti na nové webové strán-
ky přejdeme během podzimu i na nový 
systém rozesílání hlášení rozhlasu. 
Pokud máte zájem dostávat novinky na 
svůj e–mail, zaregistrujte se na adrese 

Na pouti (příběh dětí ze 40. let minulého století) 
       Eliška se nemohla dočkat nedělního rána. Její kamarádka Anička jí slíbila, že ji vezme 
na pouť do Pozořic. Aniččin tatínek pocházel z Pozořic a každým rokem vždy v srpnu 
právě chodil na pouť do blízké vesnice. Maminka dala Elišce do malé dětské peněženky 
pár korun na útratu. Cesta lesem trvala přes dvě hodiny a už z dáli bylo slyšet vyhrávat 
hudbu a bylo zde plno veselí. Na náměstíčku bylo mnoho stánků, kde prodávali perní-
ková srdce, cukrovinky, teplé párky, limonády i svaté obrázky a růžence, balónky a jiné 
hračky. Nechyběly kolotoče, houpačky, střelnice. Ale co všechny nejvíce zajímalo, byly 
dva stožáry a mezi nimi napnuté lano pro provazochodce.
     Naši poutníci nejprve vešli do kostela, aby poprosili a pomodlili se, a pak hurá na 
náměstí. Děvčata si koupila zmrzlinu a ve stínu stromu pozorovala hemžení kolem. 
V tom k nim přistoupila dívka ve cvičebním úboru, jedna ze skupiny provazochodců, 
a prosila o příspěvek do pokladničky – vstupné. Eliška sáhla do kapsy pro peněženku. 
Ta tam ale nebyla, Eliška ji někde ztratila. Zesmutněla a rozplakala se. Vždyť ještě ani 
nekoupila žádné cukroví z pouti pro bratříčka, rodiče. A teď se ani nemůže dívat na 
vystoupení provazochodců, když nezaplatí. 
     Hlasatel od provazochodců zval stále na představení, které co nevidět začne. Náhle 
však začal hlásit „Dítě, které ztratilo peněženku, ať se přihlásí v pokladně pod našim 
stožárem.“ A světe div se… Byla tam! I když je tento příběh starý skoro 80 let i dnes je 
mezi námi hodně dobrých lidí, kteří pomohou ostatním v nouzi a neštěstí.    

Eva Modlitbová

 Poděkování na závěr 
     Děkujeme všem za poskytnutí vašich příspěvků a fotografií. 
   Své příspěvky do dalšího čísla můžete poslat na náš email do konce listopadu. 
Vyhrazujeme si právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. 
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https://olsany.org/novinky-na-e-mail/.
Do nového systému se musí přihlásit
i aktuální odběratelé.
  Děkujeme Ing. Arnoštu Ohlimu a Mgr. 
Zdeňce Jičínské za jejich podíl na vytvá-
ření stránek. Strávili mnoho hodin s pří-
pravou a plněním obsahu, konzultacemi 
s firmou a testováním funkčnosti systému 
stránek.
  Pokud byste měli nápady na doplnění či 
jiné podněty, napište nám.  Děkujeme.

Dotace
Státní fond životního prostředí ještě nedo-
končil kontrolu projektu „Rekonstrukce 
zahrady v přírodním stylu při Mateřské 
škole v Olšanech“, takže nemůžeme sdě-
lit, kdy nám bude zaslána slíbená částka 
dotace. 

ČTENÍ KE KAFI

      V příštím roce bude provozovatel lomu hledat možné využití prostoru Koprovky. 
Každý z nás může přijít s náměty a inspirací. Co třeba v horní části udělat vyhlídkovou 
plošinu? Nebo ve svazích dráhu pro bajkery? Máte své náměty? Pošlete nám je. Náměty 
je dokonce možné přihlásit i do soutěže a získat tak prostředky na realizaci. Více o sou-
těži najdete na stránce www.quarrylifeaward.cz. Uzávěrka je v půli listopadu. 
     


