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Vážení a milí spoluobčané!

   Opět nám pomalu končí další rok čás-
tečně ovlivněný pandemií, což se odrazilo 
v různých omezeních, rušení akcí. Nejdů-
ležitější je prožít tuto dobu ve zdraví a co 
největší pohodě. Přeji vám krásné advent-
ní dny, najděte si čas na společná setkání 
s rodinou a přáteli, příjemně se nalaďte do 
vánoční pohody. Děkuji vám za účast na 
akcích během roku, což je největší odmě-
nou pro pořádající.   
  Děkuji všem zastupitelům, zaměstnan-
cům, mnohým z vás za úsilí a čas strávený 
nad činnostmi, které byly ku prospěchu 
nás ostatních či pomohly ke zkrášlení naší 
malebné vesničky. Velké poděkování pat-
ří zástupcům spolků a jiných zájmových 
organizací, členům kulturní komise obce
i vám dalším, kteří jste pomáhali či zajišťo-
vali různé akce v obci. Jejich příprava 
a zajištění obnáší spoustu hodin práce na 
úkor vašeho volného času, moc si vážíme 
této pomoci a spolupráce. Doufáme, že 
i v příštím roce se sejdeme při různých kul-
turních či sportovních akcích. 
    Přeji vám pohodové prožití nejkrásnějších 
svátků v roce. Společně se svými nejbližší-
mi si užijte klidnou atmosféru Vánoc. Hlavně
dětem přeji bohatou nadílku pod stromeč-
kem. Během Vánoc vám zastupitelé již tra-
dičně přinesou novoročenku s kapesním 
kalendářem na příští rok. Rok 2022 prožijte
ve zdraví, spokojenosti a bez větších omezení.    

Dana Křížová, starostka obce

AKTUALITY
Příprava investičních akcí

    Prozatím nebyla dokončena projektová 
dokumentace na úpravu prostoru hřiště 
nad rybníkem. Řešíme s Vojenskými lesy 
a statky přístup k tomuto místu, což bude 
zřejmě provedeno směnou pozemků. 
Po získání stavebního povolení budeme 
v příštím roce žádat o dotaci na úpravu 
tohoto prostoru pro konání kulturních 
a sportovních akcí.  
Odbor životního prostředí Městského úřa-
du Vyškov nám povolil realizaci projektu 
na rozšíření kanalizace k domům č.p. 181, 
143 a 147. 

Drobné akce 
   Probíhá údržba hřbitova, po nátěru 
oplocení nám odborná firma provádí ořez 
všech stromů v tomto prostoru. Proběhla 

       Peří 
     Blíží se Vánoce, jsou dlouhé večery,  každý je trávíme jinak. Na Svatomartinském 
setkání s důchodci jsme si mimo jiné vyprávěli o draní peří a já si vzpomněla na jeden 
příběh, který se stal před pár desítkami let. 
     Každé odpoledne hlídala stařenka svého vnoučka Jozífka. Byl to v podstatě hodný 
chlapec a tak si na něj ani rodičům nestěžovala, protože často sedával v koutku a hrál 
si a ona se tak mohla věnovat domácím pracím, jako správná hospodyňka. Stařenka 
ráda pracovala na zahrádce, chovala králíky, slepice, ale i husy. Na svatého Martina vzaly 
vykrmené husy za své a babička je rozdala dětem. Zbyl jí plný pytel peří k sedrání. 
    Její známé tetičky Žofie a Josefa ji slíbily, že jí s draním pomůžou. A tak jednoho 
dne odpoledne přišly na „dračku“. Stařenka postavila na stůl veliký kameninový hrnec 
a nasypala do něj peří z pytle. Tetičky braly z pytle hrstku po hrstce a draly. A při takové 
dračce se probralo, co je ve vsi nového. Sedrané peří na stole pomalu přibývalo. Jozéfek 
si hrál a tetičky jej chválily, jaký je to šikovný a hodný chlapec. Ale když tetičky seděly 
celé odpoledne a stále draly a draly a klábosily a klábosily, přestalo to Jozéfka bavit. Při-
šoural se ke stolu a opřel si svou zvídavou hlavičku o hranu stolu a sledoval, jak tetičkám 
prochází bělavé chmýří pod rukama. Zadíval se na bílá peříčka připomínající čerstvě 
napadený sníh. A co mohl takový kluk udělat? Zhluboka se nadýchl a foukl do hromady 
peří na stole. Peří létalo na všechny strany, tetičky začaly mávat rukama, aby je pochy-
taly, ale tím je ještě více rozvířily. Chomáčky peří létaly celou kuchyní, Jozéfek se smál 
a tetičky naříkaly, že celá práce byla k ničemu. Stařenka rychle ženským uvařila na uklid-
nění čaj s rumem a nabídla jim buchtu, aby je uklidnila. 
      Dříve lidé ve vsi chovali husy nejen pro maso, ale i pro peří, aby mohly nachystat 
výbavu pro nevěsty. Pořádné nadupané peřiny a duchny v kanafasu byly chloubou kaž-
dé domácnosti. A tak se o dlouhých večerech dralo jeden týden tam a druhý týden
 o dům dál. Na ukončení dračky připravila hospodyně pohoštění, tzv. dodranou. Byly to 
nejčastěji klobásy, koláčky i dobrá pálenka. 
     Tento příběh krásně popisuje život ve vsi, mluví o tom, jak si lidé pomáhali a trávili 
spolu čas. Přeji Vám, abyste nejen v tyto dny měli vždy nablízku ty, kteří Vás potěší svou 
přítomností, pomocí. A abyste s nimi mohli zahnat chmury u nějaké té bábovky či dobré 
pálenky. Buďme si vzájemně nápomocni, buďme světlem a radostí pro druhé.
      Přeji nám všem klidné dny adventní, klidné Vánoce a mnoho zdraví v novém roce.

Eva Modlitbová

     Poděkování na závěr 
    Děkujeme všem za poskytnutí vašich příspěvků a fotografií. 
Své příspěvky do dalšího čísla můžete poslat na náš e-mail do konce února. 
Vyhrazujeme si právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. 
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ČTENÍ KE KAFI



i údržba keřů a stromů kolem Zahrádkové cesty a u pomníku. Pokračují práce na 
zbudování nového stanoviště pro kontejnery na tříděný odpad u Lipek a u víceú-
čelového hřiště.

      Úprava pasportu dopravního značení
      Odborná firma nám připravila návrh úpravy pasportu dopravního značení 
v obci. Chceme upozornit na začátku silnice k rybníku, že následně je zákaz vjez-
du do lesa, což snad pomůže ke snížení provozu v této ulici. Znovu jsme navrhli 
a po konzultaci se zástupcem DI Policie upravili označení křižovatky u víceúčelo-
vého hřiště. U dětského hřiště chceme umístit retardér pro zpomalení dopravy. 
Ve výhledu úprav máme i označení obnovované komunikace u Lipek. Dle vašich 
podnětů jsme chtěli hlavně pro zimní období upravit přednost jízdy na výjezdu 
u zrcadla od chatové oblasti na komunikaci směrem k hřbitovu, ale nevíme, zda 
bude tato úprava odsouhlasena. 

    
     Zimní údržba silnic 
      Žádáme řidiče, aby v době výskytu sněhových srážek či náledí neparkovali svý-
mi vozidly na místních komunikacích. Brání tím v provádění zimní údržby silnic. 
Děkujeme. O schůdnost chodníků se budou starat naši zaměstnanci p. Eva Kun-
cová, p. Tomáš Kubín nebo pracovníci na VPP manželé Schovánkovi, kterým jsme 
prodloužili smlouvu do 30. 4. 2022.

      Poplatky v roce 2022
      Dle platné vyhlášky obce č. 2/2021 je stanoven místní poplatek za obecní sys-
tém odpadového hospodářství pro fyzické osoby přihlášené v obci nebo vlastníky 
nemovitostí na výši  630 Kč. Přihlášené osoby si mohou platbu rozdělit na dvě 
splátky v termínu do 31. března a 30. června. Při platbách vám bude předán 
stolní čtrnáctidenní kalendář naší obce.
      Do konce března je splatný poplatek ze psů ve výši 150 Kč na jednoho psa. 
       Zastupitelstvo obce určilo cenu stočného pro příští rok ve výši 51,40 Kč/m3 bez 
DPH.
    

      Územní plán obce
V příštím roce začneme s přípravou nového územního plánu obce. Pokud chcete 
podat své návrhy na úpravu ÚP, učiňte tak písemně od poloviny ledna do konce 
února 2022. Samozřejmě tato možnost vám bude dána i v rámci legislativního pro-
cesu tvorby tohoto dokumentu.

     10. října proběhlo v sále Kulturního domu Vítání občánků. Mezi občánky obce 
jsme přivítali 6 dětí. 
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ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…

Původní vzhled budovy místní Jednoty dostavěné 1973, 
později byl obchod v soukromém vlastnictví.
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První soukromý obchod v Olšanech po roce 1989 
Konzum Hanky Valechrachové provozovaný 1992–2003. 
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      15. října uspořádal p. Aleš Lešek Skřepek a Tenis Bike Olšany v sále KD akci BUR-
ČÁK 2021 s hudebním doprovodem kapely Old Steamboat.  

      23. října proběhlo v sále Kulturního domu divadelní představení hry Zbojník 
z Hané v podání členů D.A.V.A Rousínov. Přítomní se skvěle pobavili a už se těšíme 
na další vystoupení. Snad příště bude větší účast diváků, jako při prvním divadle 
v novém Kulturním domě…

      28. října pořádal Tenis Bike Olšany Lampionový průvod pro děti i dospělé. 
      Průvod startoval na dětském hřišti u obchodu, kde byly pro děti připraveny sou-
těže. Po skončení soutěží se pak účastníci vydali ve společném lampionovém průvo-
du i s doprovodnou hudbou přes obec až na hřiště u rybníka. Zde bylo připraveno 
občerstvení v podobě čaje a párků v rohlíku pro děti, svařáku pro dospělé, a pro 
všechny pak vynikající domácí cukrovinky a jiné dobroty, které připravily maminky 
z Olšan. Kdo chtěl, mohl si pak na rozdělaném ohni opéct špekáček.
      Akce, která se nesla ve velmi přátelské a pohodové atmosféře, se zúčastnila řada 
dětí s rodiči, a to z Olšan i okolí. 
      Děkujeme všem účastníkům i organizátorům a příští rok se budeme zase těšit.

         za TENIS BIKE OLŠANY z.s. Antonín Trávník

  30. října pořádal spolek Haltýř výlov spojený s prodejem ryb pod hrází rybníka 
a pro zájemce připravil i občerstvení. 

       6. listopadu pořádal T.K. Wild Horse Olšany Strašidelný les na hřišti nad ryb-
níkem. Tato akce je vždy spojena se Svátkem zesnulých. Letos jsme otevřeli brány 
tohoto lesa 6. 11. 2021. 

   Trasa byla značena svíčkami a v různých tmavých koutech se schovávala strašid-

Snímek z roku 1918 zobrazuje obchod se střižným zbožím a konfekcí Františka 
Valehracha v domě č.p. 83.

Fotografie domu Jana Valehracha, obchodníka se smíšeným zbožím. Před domem 
je žentour. Do něj byli zapřaženi koně. Chodili v kruhu a pomocí převodů vede-

ných kanálem pod podlahou průjezdu byla jejich síla přenášena na pohon
 různých hospodářských strojů, například mlátičky obilí.
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la, ježibaby, čerti, oběšenci, obří pavouci, zbloudilé jeptišky, zlí klauni, upíři a další 
strašidelná stvoření. Děti mohly jít samotné, ve skupince, nebo s rodiči. To podle 
toho, jak se kdo cítil. Všichni si potom sdělovali zážitky u ohně, u opékání špekáč-
ků. Pro děti byl připravený čaj na zahřátí a pro rodiče i něco ostřejšího.
     Jako překvapení pro všechny přítomné a pro ty, co vydrželi počkat na velkou 
tmu, vystoupila skupina Na Draka se svou Light Show. Byla to velice krásná podí-
vaná.
       I přesto, že byl velký mráz, Strašidelným lesem prošlo 150 dětí. Ty, které se bály, 
si jen poseděly u ohně, opekly špekáček a poslouchaly vyprávění ostatních.
       Už teď se moc těšíme na další rok. Děkujeme všem pomocníkům a doufáme, že 
nám zachovají svou přízeň.

                                                                              za T.K. Wild Horse Katka Volfová

10. 11. 2021 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje obsah Kupní smlouvy s manžely Kandrnálovými na část jejich p.č. 600/575 
v k.ú. Olšany pro výstavbu chodníku a pověřuje starostku jejím podpisem;
- schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2022 TJ Habrovany, spo-
lek ve výši 20 000 Kč. Zastupitelé schvalují uzavření smlouvy a pověřují starostku jejím 
podpisem; 
- schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2022 ČSV z.s., základní 
organizaci Olšany ve výši 15 000 Kč. Zastupitelé schvalují uzavření smlouvy a pověřují 
starostku jejím podpisem;
- schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2022 SH-ČMS, Sboru 
dobrovolných hasičů Olšany ve výši 85 000 Kč. Zastupitelé schvalují uzavření smlouvy 
a pověřují starostku jejím podpisem;
- schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2022 TENIS BIKE OLŠANY 
z.s. ve výši 30 000 Kč. Zastupitelé schvalují uzavření smlouvy a pověřují starostku jejím 
podpisem;
- schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2022 SK Olšany ve výši 
182 000 Kč. Zastupitelé schvalují uzavření smlouvy a pověřují starostku jejím podpi-
sem;
- schvaluje rozpočtové opatření č. 7;
- schvaluje Cenové oznámení výše stočného na rok 2022 a pověřuje starostku jeho zve-
řejněním.

    
      K předvánočnímu období nepatří jen poklidná zádumčivá atmosféra, ale u mnoha 
lidí bohužel i shon, obcházení obchodů a hledání vhodných dárků. 
       

Pojďme nakouknout do historie na některé z obchodů v Olšanech. 

FOTOVZPOMÍNKY
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

   9. listopadu pořádala Obec Olšany v Kulturním domě Svatomartinské setkání 
důchodců.
    V tento den jsme se více než po roce setkali s našimi staršími občany. Setkání proběh-
lo v Kulturním domě, kde se sešlo 23 seniorů. V úvodu všechny přítomné přivítala paní 
starostka, poté jsme si vyprávěli o sv. Martinovi, o jeho životě a o tradicích, které se váží 
k tomuto období a k tomuto světci. Krátí se den a jsou delší večery a tak nesměla chybět 
ani vzpomínka na tzv. „dračky“ – čas, kdy se hospodyně setkávaly a draly peří. Při vzpo-
mínkách se všichni občerstvili chlebíčkem a sladkým zákuskem a nechybělo ani dobré 
pití. Na závěr každý z účastníků dostal pěkný dárek. Jsme velice rádi, že se alespoň toto 
setkání mohlo uskutečnit, neboť další tradiční akce jako posezení u vánočního cukroví 
či Mikuláš se z důvodů pandemických opatření již musela omezit. Doufáme, že doba 
dovolí a my se sejdeme na jaře znovu. 
           Eva Modlitbová

    20. listopadu jsme pro děti i rodiče uspořádali divadelní představení s názvem 
Plaváček v sále KD. Bohužel současná situace zřejmě zapříčinila nižší počet přítomných, 
ale děti se skvěle zapojily do průběhu představení v podání herců divadla Elf z Prahy. 

    28. listopadu proběhlo Zahájení adventu, viz níže.
   Byly zrušeny akce 3. prosince, a to Posezení u vánočního cukroví a Předmikulášská 
rocková besídka. V neděli 5. prosince jsme zrušili Setkání s Mikulášem. V podvečer byl 
rozsvícen vánoční strom, pro děti u něho Mikuláš nechal malé balíčky. Pak Mikuláš se 
svou družinou navštívil ty děti, jejichž rodiče dali dopředu souhlas. 

     Olšanský pěvecký sbor Florián
     Milí sousedé,
   rok 2021 přinesl mnoho změn nejen do našich osobních životů, ale také do života 
olšanského pěveckého sboru: poprvé jsme Vám zazpívali na olšanských hodech, olšan-
ský sbor přijal jméno Florián, setkání našeho sboru od listopadu probíhají v našem 
novém kulturním domě a také sbor přijal do svých řad další zpěvačky.
     V adventním období má pro Vás pěvecký sbor připraven bohatý program:
     28. listopadu jsme zahájili Advent – v pět hodin odpoledne jsme se sešli na návsi  
a vydali jsme se na palouček nad hasičkou, kde jsme si v tichu a za svitu svíček zazpívali 
a začali jsme se těšit na nadcházející Vánoce
   12. prosince se vydáme na Adventní obchůzku, kdy zazpíváme pod okny našich 
sousedů a rozezníme olšanské uličky duchem blížících se Vánoc
     23. prosince se s námi vydejte na Pouť pro betlémské světlo do kostela v Habro-
vanech, kde v 16 hodin sbor zazpívá. Vycházíme v půl třetí od věžičky
    25. prosince v sedm hodin večer přijměte pozvání na Hodobóžové zpívání s Floriá-
nem. Zazpíváme koledy a jiné písně radostné a oslavíme nejdůležitější narozeniny na světě.
     Po celý rok se s radostí scházíme, učíme se nové písně, opakujeme ty známé a hlavně 
se radujeme z našeho stále se prohlubujícího přátelství. Přijďte mezi nás, určitě se bude-
te i Vy cítit dobře. Setkáváme se každou neděli v 17 hodin v kulturním domě.
    Přejeme vám vše dobré, požehnané svátky vánoční a do nového roku hodně lásky, 
štěstí a zdraví.
       David Rotter, regenschori
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       Přeji všem krásné Vánoce a příjemné prožití konce roku
        Jakub Tomášek, vedoucí kolektivu mladých hasičů a žen

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

13. 10. 2021 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje obsah Dohody o vzájemné kompenzaci nákladů za telekomunikační služby 
spojené s přenosem dat souvisejících s provozem kanalizace uzavírané s obcí Habrova-
ny a pověřuje starostku jejím podpisem;
- pověřuje starostku podpisem Dohody o vzdání se práva na náhradu škody vzniklé na 
pozemku 466/30 k.ú. Olšany;
- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2021 o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství a pověřuje starostku a místostarostu jejím podpisem 
a zveřejněním.  

26. 10. 2021 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje obsah Smlouvy č. 1190700164 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí České republiky a pověřuje starostku jejím podpisem;
- schvaluje rozpočtové opatření č. 6.



CHYSTÁ SE ... INFORMUJEME ...
     1. ledna 2022 se již podeváté ve vodách olšanského rybníka uskuteční Novoroční 
rituální koupel. Za zpěvu kurážných písní se vydáme z návsi k rybníku, kde symbolicky 
otevřeme vodu a požádáme ji, aby nám do nadcházejícího roku dala sílu. Aby dala sílu 
nejen těm odvážlivcům, kteří do rozbouřených vod ponoří tělo celé, nýbrž i těm, kteří se 
svlaží jen částečně nebo dokonce toliko symbolicky – připraveným kouskem dřívka. Pro 
přítomné chceme ve varných kádích opět připravit čaj, grog i svařené víno. Otužilcům 
doporučujeme vzít s sebou také osušku a placatici ostřejší lihoviny pro první chvíle po 
vynoření. Sejdeme se 1. ledna v jedenáct hodin na návsi v Olšanech a vydáme se vstříc 
neobyčejnému zážitku. 

Těší se na Vás Boris Krais, Pavel Indruch, Martin Flora, Rostislav Baťa a David Rotter.

       Na 1. ledna 2022 připravujeme společně s ostatními obcemi svazku Rakovec Novo-
roční setkání na Kalečníku. Sraz účastníků je ve 13 hodin u rybníka v Olšanech. Odtud 
vyrazíme kolem Koretinky a srubu na místo setkání, kde bude připraveno občerstve-
ní. Na Kalečníku se sejdeme se svými sousedy, známými z okolních obcí a vzájemně si 
popřejeme jen to dobré v novém roce.  

      29. ledna 2022 připravuje Košt slivovice a jiných pálenek. V sále kulturního domu 
proběhne hodnocení přihlášených vzorků pálenek a k příjemné náladě přispěje i boha-
té občerstvení. Bližší informace sdělíme.

      Vzkaz z farnosti… 
    23. prosince si od 17 do 18 h můžete přijít do kapličky v Olšanech pro betlémské 
světlo. 
    Pokud to situace umožní, rádi bychom vás pozvali 23. prosince od 16 do 18 h do 
vánočně vyzdobeného kostela Nejsvětější Trojice do Habrovan, odkud si můžete přinést 
domů betlémské světlo a podívat se na betlém. 
    Bohoslužba v Habrovanech bude 26. prosince v 9:30. Na Štědrý den, v 15:30 bude 
především pro rodiny s dětmi mše svatá v kostele sv. Václava v Rousínovci. Večer, ve 22 
h bude v Rousínově v kostele sv. Máří Magdaleny Půlnoční mše svatá, jste srdečně zváni. 
Ostatní bohoslužby, popř. další změny dle opatření, budou uvedeny na webu farnosti 
www.farnostrousinov.cz. 
    Rád bych upozornil, že i ve farnosti platí opatření Vlády ČR, kromě bohoslužeb, na 
které se vztahuje „výjimka“ o veřejném shromažďování, a kromě volného individuálního 
přístupu do kostela jsme upustili od ostatních hromadných akcí s programem (průběž-
ně rušíme naplánované koncerty, přednášky a jiné programy). Prosím všechny, aby tato 
vládní nařízení respektovali i v našich kostelích.
    Přeji Vám požehnané dny a radost z příchodu Spasitele nalezeného v jesličkách.  
Vyprošuji pro Vás zdraví, neustále na vás myslím a těším se na setkání s Vámi

váš P. Ondra

      Sbor dobrovolných hasičů Olšany 
      Zdravíme veškeré nadšence hasičů obce Olšany. Přinášíme přehled dění z posledních 
měsíců. 

     16. 10. Okresní kolo 
závodu požární všestran-
nosti 
       Tohoto kola se zúčast-
nila dvě družstva starších 
a družstvo dorostenek. 
Starší družstva se umís-
tila na 9. a na 16. místě  
a družstvo dorostenek na 
krásném druhém místě. 
Závodu se zúčastnili naši 
tři noví rozhodčí a podí-
leli se na hladkém chodu 
soutěže. 
      Pravidelně se s dětmi 
scházíme na schůzkách, 
kde se zabýváme hasič-
skou tématikou, ale také 
si najdeme čas na vyřá-
dění ve sněhu a stavění 
sněhuláků, na výzdobu 
hasičské zbrojnice.- 6 -  



CHYSTÁ SE ... INFORMUJEME ...
     1. ledna 2022 se již podeváté ve vodách olšanského rybníka uskuteční Novoroční 
rituální koupel. Za zpěvu kurážných písní se vydáme z návsi k rybníku, kde symbolicky 
otevřeme vodu a požádáme ji, aby nám do nadcházejícího roku dala sílu. Aby dala sílu 
nejen těm odvážlivcům, kteří do rozbouřených vod ponoří tělo celé, nýbrž i těm, kteří se 
svlaží jen částečně nebo dokonce toliko symbolicky – připraveným kouskem dřívka. Pro 
přítomné chceme ve varných kádích opět připravit čaj, grog i svařené víno. Otužilcům 
doporučujeme vzít s sebou také osušku a placatici ostřejší lihoviny pro první chvíle po 
vynoření. Sejdeme se 1. ledna v jedenáct hodin na návsi v Olšanech a vydáme se vstříc 
neobyčejnému zážitku. 

Těší se na Vás Boris Krais, Pavel Indruch, Martin Flora, Rostislav Baťa a David Rotter.

       Na 1. ledna 2022 připravujeme společně s ostatními obcemi svazku Rakovec Novo-
roční setkání na Kalečníku. Sraz účastníků je ve 13 hodin u rybníka v Olšanech. Odtud 
vyrazíme kolem Koretinky a srubu na místo setkání, kde bude připraveno občerstve-
ní. Na Kalečníku se sejdeme se svými sousedy, známými z okolních obcí a vzájemně si 
popřejeme jen to dobré v novém roce.  

      29. ledna 2022 připravuje Košt slivovice a jiných pálenek. V sále kulturního domu 
proběhne hodnocení přihlášených vzorků pálenek a k příjemné náladě přispěje i boha-
té občerstvení. Bližší informace sdělíme.

      Vzkaz z farnosti… 
    23. prosince si od 17 do 18 h můžete přijít do kapličky v Olšanech pro betlémské 
světlo. 
    Pokud to situace umožní, rádi bychom vás pozvali 23. prosince od 16 do 18 h do 
vánočně vyzdobeného kostela Nejsvětější Trojice do Habrovan, odkud si můžete přinést 
domů betlémské světlo a podívat se na betlém. 
    Bohoslužba v Habrovanech bude 26. prosince v 9:30. Na Štědrý den, v 15:30 bude 
především pro rodiny s dětmi mše svatá v kostele sv. Václava v Rousínovci. Večer, ve 22 
h bude v Rousínově v kostele sv. Máří Magdaleny Půlnoční mše svatá, jste srdečně zváni. 
Ostatní bohoslužby, popř. další změny dle opatření, budou uvedeny na webu farnosti 
www.farnostrousinov.cz. 
    Rád bych upozornil, že i ve farnosti platí opatření Vlády ČR, kromě bohoslužeb, na 
které se vztahuje „výjimka“ o veřejném shromažďování, a kromě volného individuálního 
přístupu do kostela jsme upustili od ostatních hromadných akcí s programem (průběž-
ně rušíme naplánované koncerty, přednášky a jiné programy). Prosím všechny, aby tato 
vládní nařízení respektovali i v našich kostelích.
    Přeji Vám požehnané dny a radost z příchodu Spasitele nalezeného v jesličkách.  
Vyprošuji pro Vás zdraví, neustále na vás myslím a těším se na setkání s Vámi

váš P. Ondra

      Sbor dobrovolných hasičů Olšany 
      Zdravíme veškeré nadšence hasičů obce Olšany. Přinášíme přehled dění z posledních 
měsíců. 

     16. 10. Okresní kolo 
závodu požární všestran-
nosti 
       Tohoto kola se zúčast-
nila dvě družstva starších 
a družstvo dorostenek. 
Starší družstva se umís-
tila na 9. a na 16. místě  
a družstvo dorostenek na 
krásném druhém místě. 
Závodu se zúčastnili naši 
tři noví rozhodčí a podí-
leli se na hladkém chodu 
soutěže. 
      Pravidelně se s dětmi 
scházíme na schůzkách, 
kde se zabýváme hasič-
skou tématikou, ale také 
si najdeme čas na vyřá-
dění ve sněhu a stavění 
sněhuláků, na výzdobu 
hasičské zbrojnice.- 6 -  



- 5 -  

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

   9. listopadu pořádala Obec Olšany v Kulturním domě Svatomartinské setkání 
důchodců.
    V tento den jsme se více než po roce setkali s našimi staršími občany. Setkání proběh-
lo v Kulturním domě, kde se sešlo 23 seniorů. V úvodu všechny přítomné přivítala paní 
starostka, poté jsme si vyprávěli o sv. Martinovi, o jeho životě a o tradicích, které se váží 
k tomuto období a k tomuto světci. Krátí se den a jsou delší večery a tak nesměla chybět 
ani vzpomínka na tzv. „dračky“ – čas, kdy se hospodyně setkávaly a draly peří. Při vzpo-
mínkách se všichni občerstvili chlebíčkem a sladkým zákuskem a nechybělo ani dobré 
pití. Na závěr každý z účastníků dostal pěkný dárek. Jsme velice rádi, že se alespoň toto 
setkání mohlo uskutečnit, neboť další tradiční akce jako posezení u vánočního cukroví 
či Mikuláš se z důvodů pandemických opatření již musela omezit. Doufáme, že doba 
dovolí a my se sejdeme na jaře znovu. 
           Eva Modlitbová

    20. listopadu jsme pro děti i rodiče uspořádali divadelní představení s názvem 
Plaváček v sále KD. Bohužel současná situace zřejmě zapříčinila nižší počet přítomných, 
ale děti se skvěle zapojily do průběhu představení v podání herců divadla Elf z Prahy. 

    28. listopadu proběhlo Zahájení adventu, viz níže.
   Byly zrušeny akce 3. prosince, a to Posezení u vánočního cukroví a Předmikulášská 
rocková besídka. V neděli 5. prosince jsme zrušili Setkání s Mikulášem. V podvečer byl 
rozsvícen vánoční strom, pro děti u něho Mikuláš nechal malé balíčky. Pak Mikuláš se 
svou družinou navštívil ty děti, jejichž rodiče dali dopředu souhlas. 

     Olšanský pěvecký sbor Florián
     Milí sousedé,
   rok 2021 přinesl mnoho změn nejen do našich osobních životů, ale také do života 
olšanského pěveckého sboru: poprvé jsme Vám zazpívali na olšanských hodech, olšan-
ský sbor přijal jméno Florián, setkání našeho sboru od listopadu probíhají v našem 
novém kulturním domě a také sbor přijal do svých řad další zpěvačky.
     V adventním období má pro Vás pěvecký sbor připraven bohatý program:
     28. listopadu jsme zahájili Advent – v pět hodin odpoledne jsme se sešli na návsi  
a vydali jsme se na palouček nad hasičkou, kde jsme si v tichu a za svitu svíček zazpívali 
a začali jsme se těšit na nadcházející Vánoce
   12. prosince se vydáme na Adventní obchůzku, kdy zazpíváme pod okny našich 
sousedů a rozezníme olšanské uličky duchem blížících se Vánoc
     23. prosince se s námi vydejte na Pouť pro betlémské světlo do kostela v Habro-
vanech, kde v 16 hodin sbor zazpívá. Vycházíme v půl třetí od věžičky
    25. prosince v sedm hodin večer přijměte pozvání na Hodobóžové zpívání s Floriá-
nem. Zazpíváme koledy a jiné písně radostné a oslavíme nejdůležitější narozeniny na světě.
     Po celý rok se s radostí scházíme, učíme se nové písně, opakujeme ty známé a hlavně 
se radujeme z našeho stále se prohlubujícího přátelství. Přijďte mezi nás, určitě se bude-
te i Vy cítit dobře. Setkáváme se každou neděli v 17 hodin v kulturním domě.
    Přejeme vám vše dobré, požehnané svátky vánoční a do nového roku hodně lásky, 
štěstí a zdraví.
       David Rotter, regenschori
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       Přeji všem krásné Vánoce a příjemné prožití konce roku
        Jakub Tomášek, vedoucí kolektivu mladých hasičů a žen

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

13. 10. 2021 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje obsah Dohody o vzájemné kompenzaci nákladů za telekomunikační služby 
spojené s přenosem dat souvisejících s provozem kanalizace uzavírané s obcí Habrova-
ny a pověřuje starostku jejím podpisem;
- pověřuje starostku podpisem Dohody o vzdání se práva na náhradu škody vzniklé na 
pozemku 466/30 k.ú. Olšany;
- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2021 o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství a pověřuje starostku a místostarostu jejím podpisem 
a zveřejněním.  

26. 10. 2021 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje obsah Smlouvy č. 1190700164 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí České republiky a pověřuje starostku jejím podpisem;
- schvaluje rozpočtové opatření č. 6.
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la, ježibaby, čerti, oběšenci, obří pavouci, zbloudilé jeptišky, zlí klauni, upíři a další 
strašidelná stvoření. Děti mohly jít samotné, ve skupince, nebo s rodiči. To podle 
toho, jak se kdo cítil. Všichni si potom sdělovali zážitky u ohně, u opékání špekáč-
ků. Pro děti byl připravený čaj na zahřátí a pro rodiče i něco ostřejšího.
     Jako překvapení pro všechny přítomné a pro ty, co vydrželi počkat na velkou 
tmu, vystoupila skupina Na Draka se svou Light Show. Byla to velice krásná podí-
vaná.
       I přesto, že byl velký mráz, Strašidelným lesem prošlo 150 dětí. Ty, které se bály, 
si jen poseděly u ohně, opekly špekáček a poslouchaly vyprávění ostatních.
       Už teď se moc těšíme na další rok. Děkujeme všem pomocníkům a doufáme, že 
nám zachovají svou přízeň.

                                                                              za T.K. Wild Horse Katka Volfová

10. 11. 2021 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje obsah Kupní smlouvy s manžely Kandrnálovými na část jejich p.č. 600/575 
v k.ú. Olšany pro výstavbu chodníku a pověřuje starostku jejím podpisem;
- schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2022 TJ Habrovany, spo-
lek ve výši 20 000 Kč. Zastupitelé schvalují uzavření smlouvy a pověřují starostku jejím 
podpisem; 
- schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2022 ČSV z.s., základní 
organizaci Olšany ve výši 15 000 Kč. Zastupitelé schvalují uzavření smlouvy a pověřují 
starostku jejím podpisem;
- schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2022 SH-ČMS, Sboru 
dobrovolných hasičů Olšany ve výši 85 000 Kč. Zastupitelé schvalují uzavření smlouvy 
a pověřují starostku jejím podpisem;
- schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2022 TENIS BIKE OLŠANY 
z.s. ve výši 30 000 Kč. Zastupitelé schvalují uzavření smlouvy a pověřují starostku jejím 
podpisem;
- schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2022 SK Olšany ve výši 
182 000 Kč. Zastupitelé schvalují uzavření smlouvy a pověřují starostku jejím podpi-
sem;
- schvaluje rozpočtové opatření č. 7;
- schvaluje Cenové oznámení výše stočného na rok 2022 a pověřuje starostku jeho zve-
řejněním.

    
      K předvánočnímu období nepatří jen poklidná zádumčivá atmosféra, ale u mnoha 
lidí bohužel i shon, obcházení obchodů a hledání vhodných dárků. 
       

Pojďme nakouknout do historie na některé z obchodů v Olšanech. 

FOTOVZPOMÍNKY
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      15. října uspořádal p. Aleš Lešek Skřepek a Tenis Bike Olšany v sále KD akci BUR-
ČÁK 2021 s hudebním doprovodem kapely Old Steamboat.  

      23. října proběhlo v sále Kulturního domu divadelní představení hry Zbojník 
z Hané v podání členů D.A.V.A Rousínov. Přítomní se skvěle pobavili a už se těšíme 
na další vystoupení. Snad příště bude větší účast diváků, jako při prvním divadle 
v novém Kulturním domě…

      28. října pořádal Tenis Bike Olšany Lampionový průvod pro děti i dospělé. 
      Průvod startoval na dětském hřišti u obchodu, kde byly pro děti připraveny sou-
těže. Po skončení soutěží se pak účastníci vydali ve společném lampionovém průvo-
du i s doprovodnou hudbou přes obec až na hřiště u rybníka. Zde bylo připraveno 
občerstvení v podobě čaje a párků v rohlíku pro děti, svařáku pro dospělé, a pro 
všechny pak vynikající domácí cukrovinky a jiné dobroty, které připravily maminky 
z Olšan. Kdo chtěl, mohl si pak na rozdělaném ohni opéct špekáček.
      Akce, která se nesla ve velmi přátelské a pohodové atmosféře, se zúčastnila řada 
dětí s rodiči, a to z Olšan i okolí. 
      Děkujeme všem účastníkům i organizátorům a příští rok se budeme zase těšit.

         za TENIS BIKE OLŠANY z.s. Antonín Trávník

  30. října pořádal spolek Haltýř výlov spojený s prodejem ryb pod hrází rybníka 
a pro zájemce připravil i občerstvení. 

       6. listopadu pořádal T.K. Wild Horse Olšany Strašidelný les na hřišti nad ryb-
níkem. Tato akce je vždy spojena se Svátkem zesnulých. Letos jsme otevřeli brány 
tohoto lesa 6. 11. 2021. 

   Trasa byla značena svíčkami a v různých tmavých koutech se schovávala strašid-

Snímek z roku 1918 zobrazuje obchod se střižným zbožím a konfekcí Františka 
Valehracha v domě č.p. 83.

Fotografie domu Jana Valehracha, obchodníka se smíšeným zbožím. Před domem 
je žentour. Do něj byli zapřaženi koně. Chodili v kruhu a pomocí převodů vede-

ných kanálem pod podlahou průjezdu byla jejich síla přenášena na pohon
 různých hospodářských strojů, například mlátičky obilí.



i údržba keřů a stromů kolem Zahrádkové cesty a u pomníku. Pokračují práce na 
zbudování nového stanoviště pro kontejnery na tříděný odpad u Lipek a u víceú-
čelového hřiště.

      Úprava pasportu dopravního značení
      Odborná firma nám připravila návrh úpravy pasportu dopravního značení 
v obci. Chceme upozornit na začátku silnice k rybníku, že následně je zákaz vjez-
du do lesa, což snad pomůže ke snížení provozu v této ulici. Znovu jsme navrhli 
a po konzultaci se zástupcem DI Policie upravili označení křižovatky u víceúčelo-
vého hřiště. U dětského hřiště chceme umístit retardér pro zpomalení dopravy. 
Ve výhledu úprav máme i označení obnovované komunikace u Lipek. Dle vašich 
podnětů jsme chtěli hlavně pro zimní období upravit přednost jízdy na výjezdu 
u zrcadla od chatové oblasti na komunikaci směrem k hřbitovu, ale nevíme, zda 
bude tato úprava odsouhlasena. 

    
     Zimní údržba silnic 
      Žádáme řidiče, aby v době výskytu sněhových srážek či náledí neparkovali svý-
mi vozidly na místních komunikacích. Brání tím v provádění zimní údržby silnic. 
Děkujeme. O schůdnost chodníků se budou starat naši zaměstnanci p. Eva Kun-
cová, p. Tomáš Kubín nebo pracovníci na VPP manželé Schovánkovi, kterým jsme 
prodloužili smlouvu do 30. 4. 2022.

      Poplatky v roce 2022
      Dle platné vyhlášky obce č. 2/2021 je stanoven místní poplatek za obecní sys-
tém odpadového hospodářství pro fyzické osoby přihlášené v obci nebo vlastníky 
nemovitostí na výši  630 Kč. Přihlášené osoby si mohou platbu rozdělit na dvě 
splátky v termínu do 31. března a 30. června. Při platbách vám bude předán 
stolní čtrnáctidenní kalendář naší obce.
      Do konce března je splatný poplatek ze psů ve výši 150 Kč na jednoho psa. 
       Zastupitelstvo obce určilo cenu stočného pro příští rok ve výši 51,40 Kč/m3 bez 
DPH.
    

      Územní plán obce
V příštím roce začneme s přípravou nového územního plánu obce. Pokud chcete 
podat své návrhy na úpravu ÚP, učiňte tak písemně od poloviny ledna do konce 
února 2022. Samozřejmě tato možnost vám bude dána i v rámci legislativního pro-
cesu tvorby tohoto dokumentu.

     10. října proběhlo v sále Kulturního domu Vítání občánků. Mezi občánky obce 
jsme přivítali 6 dětí. 
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ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…

Původní vzhled budovy místní Jednoty dostavěné 1973, 
později byl obchod v soukromém vlastnictví.
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První soukromý obchod v Olšanech po roce 1989 
Konzum Hanky Valechrachové provozovaný 1992–2003. 
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Vážení a milí spoluobčané!

   Opět nám pomalu končí další rok čás-
tečně ovlivněný pandemií, což se odrazilo 
v různých omezeních, rušení akcí. Nejdů-
ležitější je prožít tuto dobu ve zdraví a co 
největší pohodě. Přeji vám krásné advent-
ní dny, najděte si čas na společná setkání 
s rodinou a přáteli, příjemně se nalaďte do 
vánoční pohody. Děkuji vám za účast na 
akcích během roku, což je největší odmě-
nou pro pořádající.   
  Děkuji všem zastupitelům, zaměstnan-
cům, mnohým z vás za úsilí a čas strávený 
nad činnostmi, které byly ku prospěchu 
nás ostatních či pomohly ke zkrášlení naší 
malebné vesničky. Velké poděkování pat-
ří zástupcům spolků a jiných zájmových 
organizací, členům kulturní komise obce
i vám dalším, kteří jste pomáhali či zajišťo-
vali různé akce v obci. Jejich příprava 
a zajištění obnáší spoustu hodin práce na 
úkor vašeho volného času, moc si vážíme 
této pomoci a spolupráce. Doufáme, že 
i v příštím roce se sejdeme při různých kul-
turních či sportovních akcích. 
    Přeji vám pohodové prožití nejkrásnějších 
svátků v roce. Společně se svými nejbližší-
mi si užijte klidnou atmosféru Vánoc. Hlavně
dětem přeji bohatou nadílku pod stromeč-
kem. Během Vánoc vám zastupitelé již tra-
dičně přinesou novoročenku s kapesním 
kalendářem na příští rok. Rok 2022 prožijte
ve zdraví, spokojenosti a bez větších omezení.    

Dana Křížová, starostka obce

AKTUALITY
Příprava investičních akcí

    Prozatím nebyla dokončena projektová 
dokumentace na úpravu prostoru hřiště 
nad rybníkem. Řešíme s Vojenskými lesy 
a statky přístup k tomuto místu, což bude 
zřejmě provedeno směnou pozemků. 
Po získání stavebního povolení budeme 
v příštím roce žádat o dotaci na úpravu 
tohoto prostoru pro konání kulturních 
a sportovních akcí.  
Odbor životního prostředí Městského úřa-
du Vyškov nám povolil realizaci projektu 
na rozšíření kanalizace k domům č.p. 181, 
143 a 147. 

Drobné akce 
   Probíhá údržba hřbitova, po nátěru 
oplocení nám odborná firma provádí ořez 
všech stromů v tomto prostoru. Proběhla 

       Peří 
     Blíží se Vánoce, jsou dlouhé večery,  každý je trávíme jinak. Na Svatomartinském 
setkání s důchodci jsme si mimo jiné vyprávěli o draní peří a já si vzpomněla na jeden 
příběh, který se stal před pár desítkami let. 
     Každé odpoledne hlídala stařenka svého vnoučka Jozífka. Byl to v podstatě hodný 
chlapec a tak si na něj ani rodičům nestěžovala, protože často sedával v koutku a hrál 
si a ona se tak mohla věnovat domácím pracím, jako správná hospodyňka. Stařenka 
ráda pracovala na zahrádce, chovala králíky, slepice, ale i husy. Na svatého Martina vzaly 
vykrmené husy za své a babička je rozdala dětem. Zbyl jí plný pytel peří k sedrání. 
    Její známé tetičky Žofie a Josefa ji slíbily, že jí s draním pomůžou. A tak jednoho 
dne odpoledne přišly na „dračku“. Stařenka postavila na stůl veliký kameninový hrnec 
a nasypala do něj peří z pytle. Tetičky braly z pytle hrstku po hrstce a draly. A při takové 
dračce se probralo, co je ve vsi nového. Sedrané peří na stole pomalu přibývalo. Jozéfek 
si hrál a tetičky jej chválily, jaký je to šikovný a hodný chlapec. Ale když tetičky seděly 
celé odpoledne a stále draly a draly a klábosily a klábosily, přestalo to Jozéfka bavit. Při-
šoural se ke stolu a opřel si svou zvídavou hlavičku o hranu stolu a sledoval, jak tetičkám 
prochází bělavé chmýří pod rukama. Zadíval se na bílá peříčka připomínající čerstvě 
napadený sníh. A co mohl takový kluk udělat? Zhluboka se nadýchl a foukl do hromady 
peří na stole. Peří létalo na všechny strany, tetičky začaly mávat rukama, aby je pochy-
taly, ale tím je ještě více rozvířily. Chomáčky peří létaly celou kuchyní, Jozéfek se smál 
a tetičky naříkaly, že celá práce byla k ničemu. Stařenka rychle ženským uvařila na uklid-
nění čaj s rumem a nabídla jim buchtu, aby je uklidnila. 
      Dříve lidé ve vsi chovali husy nejen pro maso, ale i pro peří, aby mohly nachystat 
výbavu pro nevěsty. Pořádné nadupané peřiny a duchny v kanafasu byly chloubou kaž-
dé domácnosti. A tak se o dlouhých večerech dralo jeden týden tam a druhý týden
 o dům dál. Na ukončení dračky připravila hospodyně pohoštění, tzv. dodranou. Byly to 
nejčastěji klobásy, koláčky i dobrá pálenka. 
     Tento příběh krásně popisuje život ve vsi, mluví o tom, jak si lidé pomáhali a trávili 
spolu čas. Přeji Vám, abyste nejen v tyto dny měli vždy nablízku ty, kteří Vás potěší svou 
přítomností, pomocí. A abyste s nimi mohli zahnat chmury u nějaké té bábovky či dobré 
pálenky. Buďme si vzájemně nápomocni, buďme světlem a radostí pro druhé.
      Přeji nám všem klidné dny adventní, klidné Vánoce a mnoho zdraví v novém roce.

Eva Modlitbová

     Poděkování na závěr 
    Děkujeme všem za poskytnutí vašich příspěvků a fotografií. 
Své příspěvky do dalšího čísla můžete poslat na náš e-mail do konce února. 
Vyhrazujeme si právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. 
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ČTENÍ KE KAFI


