
1 

Olšanský občasník č. 33 

březen 2012   
 
 
Vážení a milí spoluobčané! 
 Dnes jste obdrželi další číslo občasníku 
s novými informacemi o dění v obci. 
Připomínáme, že zprávy hlášené místním 
rozhlasem můžete získat i po předání emailové adresy. Důležité informace 
jsou zveřejňovány na klasické i internetové úřední desce obce. Pokud máte 
připomínky, nové nápady či podněty, využijte svých zastupitelů nebo přijďte 
na obecní úřad. 
 
 
ROZPOČET r. 2012 
Rozpočet schválilo zastupitelstvo obce dne 14. 12. 2011, pro jeho obsáhlost 
uvedeme jen několik údajů. 
 
Celkové p říjmy:   4.874.400,- Kč 
z toho dotace Úřadu práce na 1 pracovníka VPP do konce února 18.000 Kč.  
 
Celkové výdaje:     6.874.400,- Kč 
z toho největší výdaje - změna projektové dokumentace akce Olšany 
kanalizace 800 tis. Kč, příspěvek MŠ 450 tis. Kč, sklad a osvětlení 
u víceúčelové areálu 490 tis. Kč 
 
Financování:      2.000.000,- Kč 
plánovaný zůstatek běžného účtu k 31. 12. 2011 k pokrytí výdajů roku 2012. 
/Skutečný stav učtu byl 1.507,6 tis. Kč./ 
 
Závěrečný účet obce za rok 2011 bude uveřejněn na úředních deskách po 
auditu hospodaření obce cca 20. dubna a následně vás budeme informovat 
v dalším čísle občasníku.  
 
 
AKCE V ROCE 2012 
V letošním roce chceme dokončit vybavenost víceúčelového areálu a provést 
výsadbu. Na začátku roku Jihomoravský kraj pro obce nevypisoval dotace 
z Programu obnovy venkova. Prozatím mohly žádat jen mikroregiony, takže 
v rámci svazku obcí Drahanská vrchovina chceme získat příspěvek na zeleň 
u víceúčelového areálu. V rámci mikroregionu Rakovec chceme zlepšit 
vybavení Mateřských škol. Další akcí je vybudování naučné stezky, kde na 
podnět starosty města Rousínova zkusíme získat dotaci z evropských fondů.  
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ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…  
- 5. prosince – Slavnostní otevření víceúčelového areálu - dopoledne 
proběhlo předání nového dětského hřiště do užívání a prohlídka spodního 
hřiště pro sportovce. Byla radost pozorovat nadšení dětí z Mateřské školy, 
které vtrhly na hřiště a ihned vyzkoušely všechny herní prvky. 
 
- 5. prosince – Rozsvícení vánočního stromu - přítomni shlédli poutavé 
vystoupení žáků Mateřské školy Olšany, které bylo doplněno vystoupením 
Zámeckého žesťového kvintetu ze Slavkova. Po rozsvícení vánočního 
stromu děti obdržely sladkost od Mikuláše, kterého doprovázeli již tradičně 
andělé a čerti. Všichni pak ochutnali občerstvení, hlavně mnoho druhů 
cukroví, které napekly místní ženy. 
 
- 12. prosince – Setkání důchodců - přítomní shlédli program žáků Mateřské 
školy a byli obdarováni drobnými dárky. 

 
- 26. prosince – Vánoční turnaj – členové oddílu stolního tenisu ve 
spolupráci s SK. Olšany připravili sportovní zpestření poklidných svátků všem 
dětem i dospělým z Olšan a okolí v podobě Vánočního turnaje ve stolním 
tenise. Ráno se všechny sportovně naladěné děti setkaly tváří v tvář 
u pingpongových stolů a bojovaly mezi sebou o zajímavé ceny, které nám 
pro tuto příležitost věnovali sponzoři manželé Hlavínkovi, Aleš Skřepek, 
členové SK a OST Olšany. Zlatou medaili vybojoval Ondřej Libánek, druhé 
místo obsadil Boris Trávniček a bronzovou medaili získala Klára Kuncová. 
Sportovní odpoledne potom patřilo všem dospělým nadšencům, kteří přišli 
změřit své síly a postavili se protivníkovi s pálkou v ruce. V zuřivých 
soubojích se ostřílení hráči jen ujišťovali ve svých kvalitách, jiní zase právě 
objevili svůj skrytý talent. Odpoledního turnaje se zúčastnilo 15 soutěžících, 
z nichž nejlepší pozici a první místo vybojovala Veronika Walterová, na 
druhém místě skončil Antonín Daněk a třetí místo získal Jiří Pořízek. Přes 
celý den bylo k dispozici občerstvení pro hladové i žíznivé. Ceny pro dospělé 
věnovali Aleš Skřepek, Ota Valehrach, Arnošt Ohli, členové OST a SK 
Olšany. Celý turnaj provázela dobrá nálada. Zvláště při odpoledním klání 
bylo o zábavu postaráno, a proto si troufáme tvrdit, že tato akce splnila svůj 
účel. Na závěr bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným a sponzorům. 
Přejeme všem sportovním nadšencům úspěšný rok a těšíme se na Vás 
u dalšího turnaje.  
K 1. 1. 2012 vstoupil oddíl stolního tenisu do SK Olšany. Tímto vznikly v SK 
dva oddíly: rekreační oddíl a oddíl stolního tenisu. 

Oddíl stolního tenisu Olšany 
 
- 21. ledna – Vítání občánků - mezi občany obce jsme slavnostně přivítali 
7 malých spoluobčanů.  
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- 11. února – Košt slivovice a jiných pálenek - letos bylo přihlášeno 42 
vzorků. Soutěžilo se v 5 kategoriích, pro vítěze byly připraveny pěkné 
sklenice a číslem ceny - vitráží od p. Rotterové. Hodnotitelé dali nejvíc bodů 
švestce p. Hlavínka, nejlepší meruňku měl p. Spirit z Bučovic, nejlepší jablko 
p. Tkadlec z Hovoran, nejlepší hrušku i třešeň p. Koutný ze Šumic.  

 
- 18. února – výstava „Mateřská škola Olšany“ - učitelky připravily poutavou 
výstavu o činnosti školy, přítomní obdivovali předměty zhotovené dětmi 
a mnohé učební pomůcky. Zahájení výstavy bylo spojené s prezentací knihy 
p. J. Říhové „Fialky pro Karolínu“ a následnou autogramiádou.  
 
- 2. března – Anežská veselice - v sále pohostinství U Pštrosa pořádal p. Röss 
ve spolupráci s obcí, k tanci i poslechu hrála skupina MODUL z Těšan. 
 
 
CHYSTÁ SE ... 
- 17. března –  Maškarní bál pro děti a dospělé - pořádá T.K. Wild Horse 
Olšany a Obec Olšany. Ve 14 hodin bude sál pohostinství U Pštrosa 
vyhrazen dětem a od 20 hodin startuje naplno maškarní pro dospělé. 
 
- 26. března – Setkání důchodců pořádá Obec Olšany v 17. hod. v restauraci 
U Kalábů - přednáška zástupce Policie „Nebezpečí číhající na seniory“. 
 
- 30. března – příprava Včelařské a velikonoční výstavy spojená s ukázkou 
velikonočních zvyků od 17. hod. ve víceúčelové budově  
 
- 31. března – Včelařská a velikonoční výstava – pořádá Obec Olšany a ZO 
ČSV od 14. - 18. hod. ve víceúčelové budově  
 
- duben – Otevírání studánek pořádá Obec Olšany - na přání některých 
účastníků chceme projít Rakovecké údolí a podívat se na bledule. Jelikož 
prozatím nevíme, kdy rozkvetou, upřesníme termín následně. Autobusem 
zajedeme k hájenkám nad Račicemi a cestou do obce bychom se občerstvili 
u Kamenné boudy.  
 
- 30. dubna  – Pálení čarodějnic pořádá T.K. Wild Horse na hřišti nad rybníkem. 
 
- 12. - 13. května – závod minikár pořádá p. B. Zonková. 
 
- květen - červen – turnaj o pohár starostky - budeme pořádat po dokončení 
zázemí víceúčelového areálu. 
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- 19. května – zájezd pořádá Obec Olšany - trasa Předklášteří, Pernštejn 
/pokud hrad nebude obsazen filmaři/, Kunštát - Rudka, Černá Hora.  
 
 - 19. května – zábava v restauraci U Červeného buku. 
 
 
INFORMUJEME …  
Kanalizace v obci - v těchto dnech bude zahájeno územní řízení na změnu 
trasy a probíhají jednání ohledně podání žádosti o dotaci. 
 
Jednoduchá pozemková úprava - Pozemkový úřad Vyškov zastavil řízení, 
protože nemohl navrhnout nové uspořádání pozemků vzhledem ke struktuře 
vlastnických vztahů v dané lokalitě a nezájmu vlastníků.  
 
Projednávání přestupků - od 1. 1. 2012 dle veřejnoprávní smlouvy řeší 
přestupky našich občanů Městský úřad Vyškov.  
 
Základní organizace Českého svazu v čelařů Olšany 
Zima ještě neskončila, přesto včelaři již jednou museli včelky vyrušit v jejich 
zimním sezení. Každý rok, přibližně v půlce ledna, odebíráme zimní měl 
z podložek, které jsou vloženy na dna úlů. Podložky musí být po posledním 
léčení včel vyčištěny.  
Co je to zimní měl? Jsou to zbytky voskových víček, které padají na 
podložku, když včely konzumují zimní zásoby. Vzorky měli posíláme na 
vyšetření přítomnosti roztoče varroa destruktor do Výzkumného ústavu 
včelařského nebo do jiné akreditované laboratoře, kterou určí Státní 
veterinární správa. Laboratoř posílá výsledky vyšetření na Základní 
organizace Českého svazu včelařů a také na příslušné Krajské veterinární 
správy. Podle výsledků vyšetření KVS rozhodne o postupu potlačování 
nákazy a vydá Nařízení KVS, kterým se včelaři musí řídit. 
Varroáza sužuje včelky, protože roztoči na nich parazitují a ve svém 
důsledku trápí i včelaře, kteří se snaží tuto nemoc tlumit, aby jí byly včely co 
nejméně zatíženy. 
Nyní už máme výsledky letošního vyšetření. Bohužel u dvou vzorků je počet 
roztočů vyšší a budeme muset provést jarní léčení.  
Co ještě s jistotou nevíme, tak to jsou počty včelstev, která zdárně 
vyzimovala. S netrpělivostí čekáme na první jarní prolet včel, po kterém 
provedeme první prohlídky včelstev. Pak teprve budeme vědět kolik včelstev 
a v jaké síle přečkalo zimu.  
Přeji všem včelařům i nevčelařům, aby zimní ztráty na včelstvech byly co 
nejmenší, protože užitek z jejich činnosti máme všichni.  
Těším se na setkání s Vámi v sobotu 31. března 2012 na „Včelařské 
a velikonoční výstavě“ na víceúčelové budově.      

za včelaře Jana Pilátová 



5 

STAV OBYVATEL V OBCI K 29. 2. 2012 
 Celkem Průměrný 

věk 
Datum nar.    

nejst. občana 
Datum nar.   

nejml. občana 

Osoby 535 37,53 18. 11. 1913 28. 12. 2011 

Muži 264 36,73 24. 1. 1925 28. 12. 2011 

Ženy 271 38,31 18. 11. 1913 22. 11. 2011 

Děti do 15 let 111 6,68 8. 7. 1997 28. 12. 2011 

Děti do 18 let 122 7,56 6. 4. 1994 28. 12. 2011 

Starší 60 let 111 69,52 18. 11. 1913 2. 3. 1952 
 
 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
Na základě vašich požadavků uveřejňujeme nejdůležitější usnesení, která 
byla přijata na zasedáních zastupitelstva obce Olšany od minulého čísla 
občasníku. S celým obsahem zápisu se můžete seznámit na obecním úřadě. 
 
14. 12. 2011 
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje Smlouvu o zřízení věcných břemen na 
pozemku p.č. 600/291, 600/200 a 600/201 v k.ú. Olšany, kde bylo uloženo 
podzemní vedení sítí „11010-021779; Olšany, 4x RD Petr Pupp“  
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje trasu kabelového vedení NN pro 
p. Koudelku přes parcely č. st. 149, 464/10, 464/16 a 464/9 v k.ú. Olšany za 
podmínky nadzemního vedení kabelu 
- zastupitelstvo obce Olšany nemá námitek k trase kabelového vedení pro 
RD Ševčíková přes  parcely č. 600/476, 600/101, 600/100, 600/373, 
600/372, 600/97 a 600/368 v k.ú. Olšany 
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje rozpočet na rok 2012, včetně 
rozpočtu sociálního fondu a příspěvků svazku obcí Drahanská vrchovina 
a Rakovec.  
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje rozpočtový výhled na r. 2013 a 2014 
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje odpisový plán obce Olšany  
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje dle smlouvy o poskytnutí finančního 
příspěvku č. 1/2011 převedení nevyčerpaných prostředků SK Olšany ve výši 
287,- Kč na rok 2012 
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje vyhlášku č. 1/2011, kterou se mění 
a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích 
 
18. 1. 2012 
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcných břemen na pozemku p.č. 730/1 v k.ú. Olšany ohledně uložení 
kanalizace do pozemku Jihomoravského kraje  
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- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje zvýšení hodinové sazby z 460 Kč na 
492 Kč p. L. Vysoudilovi při odklízení sněhu, posypu MK, dovozu materiálu 
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje Smlouvy na dodávku zemního plynu 
pro budovu školy a víceúčelovou budovu s E.ON Energie, a.s. České 
Budějovice 
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje Smlouvu o organizaci a výkonu 
veřejné služby s Úřadem práce 
 
15. 2. 2012 
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje Smlouvu o podmínkách uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 600/403 v k.ú. 
Olšany ohledně uložení kanalizace do pozemku Ing. Kvapila 
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje, že se nebudeme účastnit výběrového 
řízení a podávat písemnou nabídku k odkupu pozemků p.č. 260/58 a 263/1 
v k.ú. Olšany 
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje, že v době, kdy p.č. 600/510 v k.ú. 
Olšany bude zapsána do KN a p. Košťál bude jejím vlastníkem, vydá kladné 
stanovisko k výstavbě rekreačního objektu za podmínky, že příjezd k objektu 
p. Němečka na st. p. 230 v k.ú. Olšany bude i nadále po současné 
příjezdové cestě na původním pozemku p.č. 600/226 v k.ú. Olšany 
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemenu a Smlouvu o právu stavby na 
pozemku p.č. 600/371 v k.ú. Olšany ohledně umístění kabelového vedení NN 
v rámci stavby „Olšany, připojení p.č. 600/368 Ševčíková“ 
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemenu a Smlouvu o právu stavby na 
pozemku p.č. 733/2 v k.ú. Olšany ohledně umístění venkovního vedení NN a 
sloupu NN v rámci stavby „Olšany, 2x odběr p.č. 464/16, 464/9 Koudelka“  
- zastupitelstvo obce Olšany bere na vědomí zápisy fin.o a kontrolního 
výboru 
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje uzavření prac. poměru od 1. 8. 2012 
s ředitelkou MŠ p. Marcelou Coufalovou na dobu určitou v délce 6 let. 
 
 
Recept /pro potěšení těla i duše/ 
Vločkové placičky od p. Novotné: 
¾ sáčku vloček, 3 vajíčka, 12 dkg pol. mouky, trochu cukru /nemusí být/, 
trošku prášku do pečiva, 1 hera, hrst ořechů, 1 chlebíček kandovaného 
ovoce, hrozinky. 
Nakrájet ořechy, kandované ovoce. Rozpustit heru, smíchat s ostatními 
surovinami a pak tvořit hromádky na pečící papír. Po upečení pokapat 
čokoládovou polevou.  
P. Kuncová navrhuje obměnu v podobě nakrájených jablíček.  
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Čtení ke kafi 
Naši p ředkové aneb kde se vzal k řížek na h řbitov ě, socha sv. Jana 
Křtitele, sta řičká lípa a kaštan  
Je tomu již 225 let, kdy se začal odvíjet tento příběh. Toho času byl 
revírníkem Liechtensteinských lesů v Olšanech pan Cyril Dania. V jeho 
domácnosti žila i neteř Málinka, sirotek po jeho bratru. Strýček i tetička ji měli 
rádi a Málinka jim lásku oplácela a ráda jim pomáhala v domácích pracích. 
Byl máj, všude plno kvítí a čerstvé trávy a Málinka se vydala se stádečkem 
revírníkových krav na pastvu do blízkého lesa k mýtině u Kamenné boudy. 
Tudy vedla cesta z Olšan do Bukovinky, Křtin a dalších obcí za hlubokým 
lesem. 
A právě v tyto májové dny chodívalo touto cestou procesí poutníků do Křtin 
na pouť. Málinka ráda pozorovala procházející procesí a podle jejich krojů již 
poznala, z které vesnice jsou. Lesem se nesly jejich zpěvy a modlitby. Brzy 
po poledni šlo další procesí. „Odkud asi tito jsou?“ pomyslila si Málinka. 
Dívky byly oblečeny jako hanačky, dlouhé bílé sukně, zástěrky vyšívané 
žlutou bavlnkou a bohatě nařasené rukávce zářily bělostí. Chlapci měli krátké 
červené nebo modré kalhoty, vysoké boty, vyšívané „špenzle“ a kulaté černé 
kloboučky. 
Jeden z poutníků, mladík jménem Stanislav Dundálek, se pozastavil u sličné 
Málinky. Když ji pěkně pozdravil, zeptala se dívka, odkud přichází. Odvětil, 
že z Kozlan u Vyškova. Málinka se mu na první pohled zalíbila. I děvče našlo 
v mladíkovi zalíbení. Na druhý den cestou ze Křtin se sešli na stejném místě. 
Stanislav slíbil, že za 14 dní přijde za panem revírníkem poprosit o její ruku. 
Zmínil se, že příští neděli bude v Rousínově, kde proběhne slavnostní 
svěcení nové sochy sv. Jana Nepomuckého. „A já ji budu odevzdávat jako 
svoji práci. Budete-li moci tak se přijďte podívat a pozvěte i strýčka a tetičku.“  
Strýček, když se dozvěděl o lásce své neteře, slíbil, že se slavnosti zúčastní 
a na mladíka se pozeptá. Ze slavnosti přišel velmi natěšen. Na Stanislava 
Dundálka slyšel jen samou chválu. Kořeny jeho rodu sahaly až do Uher, kde 
jeho otec i bratři provozovali kamenicko-sochařské řemeslo. Avšak skrz svůj 
slovanský původ se rodina dostala do nemilosti uherských pánů a musela 
Uhry opustit. Přestěhovali se do Kozlan u Vyškova na Moravu. 
Stanislav měl pro své řemeslo velké nadání. Otec ho poslal na zkušenou do 
Itálie, kde 3 roky pracoval v kamenické dílně při chrámu sv. Petra v Římě. 
Další zkušenosti získal v Budapešti a také ve Vídni v dílně kamenické při 
chrámu sv. Štěpána. Během svých cest se naučil 7 jazyků. Pan revírník byl 
spokojen a mohla být za krátko svatba. Tak se Stanislav Dundálek dostal do 
Olšan. Strýček revírník jim věnoval malé stavení vedle revíru, kde si 
Stanislav zřídil dílnu. Materiál na sochy dovážel z pískovcového lomu 
u Slavkova, na podstavce soch lámal kámen z olšanské droby. 
Jeho dílem v blízkém okolí je socha sv. Floriána z roku 1791. Zrenovovaná 
socha stojí nyní před kostelem v Habrovanech. Další sochu sv. Salvadora 
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mezi 4 lipami na pomezí hranic Olšan a Habrovan se pro značnou 
zchátralost nepodařilo zachránit. S jeho dalšími díly se můžeme setkat po 
celém Vyškovsku. Z vyprávění se dozvídáme, že se Stanislav Dundálek i se 
svým synem Václavem podílel i na výstavbě schodů a bočních oltářů chrámu 
Pany Marie ve Křtinách. Za svou práci jim křtinský farář věnoval lipovou 
sochu sv Jana Křtitele, patrona sochařů a kameníků.  
Václavova žena Karolína, si ze svého domova donesla lípu a kaštan. Kaštan 
vsadila před své obydlí a lípu na rozcestí cesty ke hřbitovu. Její muž Václav 
postavil u lípy kamenný křížek, který na rozcestí stál sto let. Až v roce 1924, 
kdy byl přemístěn na místní hřbitov. 
Václav se však těžce zranil při stavbě zvonice v Kr. Vážanech a zemřel ve 
svých 44 letech. Sochařská dílna tak zanikla. Jeho bratr Cyril a jeho syn Jan 
dělali po té ještě různé opravy soch a křížů, na kterých Václav pracoval. 
V zimě opravovali mlýnské kameny v okolních mlýnech, kde se mlelo zrno na 
mouku. Ale další potomci již toto řemeslo neprovozovali. Snad můžeme 
podotknout, že až jeho vnuci a pravnuci pracovali v místních kamenolomech 
jako kostkaři, tzn. opracovávali ocelovým dlátkem a špicí kámen – modrou 
olšanskou drobu na dlažební kostky a hraniční kamenné mezníky. Byla to 
práce těžká a bylo k ní zapotřebí značné zručnosti a síly, aby kostky měly 
rovné stěny. Dláždily se s nimi silnice i náměstí ve městech až do 
šedesátých let 20. století. Dnes, v době techniky, zůstaly na zručnou 
řemeslnou práci jen vzpomínky. I přes to, že je tento příběh tak starý, jeho 
stopy vidíme na každém kroku i dnes - ať už je to socha Floriánka 
v Habrovanech nebo socha sv. Jana Nepomuckého u autobusového nádraží 
v Rousínově anebo velké schody a boční oltáře po příchodu do chrámu ve 
Křtinách.  
A když navštívíte baziliky v Římě, Budapešti či Vídni anebo budete kráčet po 
Křtinských schodech, vzpomeňte, i na těchto slavných místech pracovaly 
poctivé ruce člověka, kterého dovedla láska do tak krásné vísky, jako jsou 
naše Olšany. Vzpomeňte, až půjdete cestou okolo lípy a kaštanu, dvou 
stromů, které majestátně vzhlíží nad Olšany, jak lidé s láskou dokázali těžce 
pracovat a být vděčni i zato málo, co jim život dal. Myslím si, že každá 
vesnice má spoustu svých slavných postav a Stanislav a Václav Dundálkovi 
k nim nepochybně patří. 

Z paměti olšanského rodáka Martina Dundálka (1880 – 1965) 
vypsala: Ing. Eva Modlitbová (ze 7 generace Stanislava Dundálka) 


