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Vážení a milí spoluobčané! 
 Dnes jste obdrželi další číslo našeho občasníku s novými 
informacemi o dění v obci. Připomínáme, že zprávy hlášené místním 
rozhlasem můžete získat i po předání emailové adresy. Důležité 
informace jsou uveřejňovány na klasické i internetové úřední desce 
obce. Pokud máte připomínky, nové nápady či podněty, využijte 
svých zastupitelů nebo se zastavte na obecním úřadě. 
 
 
AKCE V ROCE 2012 
Na podzim zbývá dokončit výsadbu v rámci víceúčelového areálu, 
bohužel svazek obcí Drahanská vrchovina neobdržel dotaci na 
výsadbu zeleně v obcích tohoto mikroregionu. V rámci víceúčelového 
areálu má ještě E-ON provést přeložku NN.  
 
V těchto dnech se dokončuje budování kanalizace v části Olšanské 
vinohrady, majitelé domů od č.p. 174 - 193 se mohou následně 
napojit na ČOV v Habrovanech.  
Na začátku srpna jsme podali žádost na SFŽP k získání dotace na 
akci „Olšany kanalizace“. Celkové náklady akce byly v žádosti 
vyčísleny na 54.545.310 Kč, při dotaci 41.300.072 Kč bychom měli 
dofinancovat 13.245.238 Kč.   
 
 
ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…  
- 19. června – jsme se v Mateřské škole Rozloučili s 10 předškoláky 
 
- 23. června – uspořádala Obec Olšany na víceúčelovém hřišti 
Otevření hřiště aneb sportovní odpoledne pro všechny. Během 
odpoledne si zasoutěžili dospělí i děti, přihlížející povzbuzovali 
a prohlédli si výstavu fotografií na skladu hřiště. 
 
- 23. června – uspořádalo OS Haltýř Rybářské závody pro děti na 
rybníku, zúčastnilo se 22 dětí. 1. místo Lusková, 2. místo Kraus, 3. 
místo Ryšánková. OS Haltýř děkuje sponzorům za ceny, odměněny 
byly všechny děti. 



 
 

- 24. června – proběhlo na návsi od 15. hod. Hodové odpoledne - 
posezení u cimbálu. Během slunečného odpoledne si občané 
poslechli, zazpívali s cimbálovou muzikou Kalečník a ochutnali naše 
bohaté občerstvení. 
   
- 14. července – pořádal SK Olšany 5. ročník Turnaje ve fotbale na 
víceúčelovém hřišti na Močárech. Po deštivém závěru turnaje vyhrál 
na penalty tým EDP, na 2. místě skončil tým AC Nekopnem si. 
 
- 20. - 22. července – pořádal p. R. Röss na návsi Pivobraní. Během 
akce mohli návštěvníci ochutnat 31 druhů piv, zasoutěžit si a ve 
večerních hodinách i zatančit, v sobotu hrála skupina Modul. 
 
- 27. - 29. července – proběhlo na Farmě Olšany Open, v rámci 
kterého se natáčel film „Hon“. V pátek mohli návštěvníci shlédnout 
divadelní představení „Pro dámu na balkóně“. V sobotu večer po 
průtazích zaviněných počasím začala „Ukradená manéž“ a po 
půlnoci byl promítnut natočený film.   
 
- 11. srpna – pořádala Obec Olšany Letní noc na návsi, k poslechu 
a tanci hrála kapela Panorama band. 
 
- 18. srpna – proběhla Country zábava v restauraci U Červeného 
buku se skupinou Rančeři. 
 
- 25. srpna – pořádal SK Olšany Denní turnaj v nohejbale na 
víceúčelovém hřišti na Močárech. Ze sedmi tříčlenných družstev na 
1. místě skončily Blažovice, na 2. místě Ivanovice na Hané a na 
3. místě Olšany. 
 
CHYSTÁ SE ... 
- 15. září – pořádá Obec Olšany Vycházku - návštěvu arboreta ve 
Křtinách, odjezd autobusu je v 9.15 hod., kromě průvodce je 
zajištěno i občerstvení. Cestou domů se zastavíme a prohlédneme si 
Santiniho chrám - významnou barokní perlu Moravy ve Křtinách 
a vyslechneme si zvonkohru. 
 
- 30. září – pořádá Farma Bolka Polívky ve svém areálu Horáčkův 
dráček  



 
 

- 6. října – pořádá Obec Olšany Vítání občánků  
 
- 3. listopadu – pořádá T.K.Wild Horse Olšany Strašidelný les na 
hřišti nad rybníkem 
 
- 1. prosince – pořádá Obec Olšany ve víceúčelové budově Kurz 
pečení vánočního cukroví  
 
- 5. prosince – pořádá Obec Olšany Rozsvícení vánočního stromu 
na návsi od 16.30 hod. Po kulturním programu Mikuláš se svou 
družinou předá dětem dárek, všichni přítomní dostanou občerstvení. 
 
- 10. prosince  – Setkání důchodců pořádá Obec Olšany v restauraci 
U Kalábů od 16 hod., tentokrát na téma Vánoc. Akce bude zahájena 
programem dětí Mateřské školy, tombolou.  
 
INFORMUJEME …  
Během léta započalo budování „obecní šatlavy“ na návsi u kapličky, 
v těchto dnech bude dokončeno její zařízení. 
Na autobusové zastávce byla umístěna mapka obce, kde jsou 
vyznačeny důležité objekty v obci a místa natáčení filmu „Dědictví..“. 
Pořízení mapy sponzorsky zajistila Farma B. Polívky.  
V září vás budeme informovat o přesném termínu krátkodobé 
uzavírky jednosměrné komunikace kolem č.p. 57 /Chelíků/, kde 
budeme měnit poškozený rastr na odtok dešťové vody.  
 
Ve dnech 24. a 25. 9. /případně i o víkendu/ bude v obci provádět 
p. Ságl kontrolu a čištění komínů a kouřovodů v ceně 450 Kč 
/+ 50 Kč za další komín/. Kdo má o služby zájem, ať tuto informaci 
sdělí na Obecní úřad.  
Upozorňujeme, že u spotřebičů na pevná i kapalná paliva se při 
celoročním provozu musí provádět čištění spalinových cest 3x ročně 
a kontrola spalinových cest a výběr pevných /tuhých/ znečišťujících 
částí a kondenzátu 1x ročně.  
 
V sobotu 13. října budou hasiči po obci provádět sběr železného 
šrotu a současně o víkendu 13. a 14. října bude na parkovišti 
u autobusové zastávky přistaven velkoobjemový kontejner. Nesmí 
zde být uložen nebezpečný odpad nebo elektroodpad.  



 
 

Ve dnech 12. a 13. října se můžete na obecním úřadě zúčastnit voleb 
do krajského zastupitelstva.  
 
 
MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY 
K 1. září 2012 bude školu navštěvovat 48 dětí, z toho 19 z Olšan, 28 
z Habrovan a 1 dítě z Královopolských Vážan. Ve škole budeme mít 
25 chlapců a 23 dívek, z toho bude 11 předškoláků. Je přijata nová 
učitelka Mateřské školy, sl. Veronika Střeštíková, která má vzdělání 
učitelství pro mateřské školy.  
Schůzka rodičů se koná 12. 9. 2012 v 15.00 hodin. Všichni 
zaměstnanci školy přivítají děti po prázdninách. 
 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
Na základě vašich požadavků uveřejňujeme nejdůležitější usnesení, 
která byla přijata na zasedáních zastupitelstva obce Olšany. S celým 
obsahem zápisu se můžete seznámit na obecním úřadě. 
 
20. 6. 2012 
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje úhradu víceprací firmy 
LÖW & spol. Brno na pořízení územní studie lokality B1 v Olšanech 
ve výši tisku dalšího paré 
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje obsah smlouvy o dílo s firmou 
F.R.Z. agency s.r.o. Brno na zhotovení publikace obce Olšany 
o rozměru 220 x 200 mm za cenu 132 240 Kč včetně dodání 400 ks 
pexesa 
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje rozpočtové opatření č. 3 
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje obsahy darovacích smluv 
mezi obcí Olšany a manžely Růžičkovými, p. Koudelkovou, 
p. Suchou, p. Novákem Michalem, p. Chromým, manžely Trenzovými 
a p. Kleinovou na části jejich pozemků v rámci lokality B2. Smlouva 
s p. Suchou bude podána na KÚ Vyškov po doložení dokladu od 
bankovního ústavu, že na převáděné části pozemku nevázne 
zástava 
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje obsah darovací smlouvy 
s Jihomoravským krajem týkající se movitého majetku užívaného 
v rámci projektu „Vysokorychlostní internet pro obce Jihomoravského 
kraje, 1. část“ v hodnotě 228 998,80 Kč 



 
 

- zastupitelstvo obce Olšany konstatuje, že všechny zúčastněné firmy 
splnily podmínky výběrového řízení, nejvýhodnější nabídku podala 
firma EUROVIA CS, a.s. Brno. Zastupitelstvo obce Olšany schválilo 
dodavatele akce „Olšany kanalizace - realizace stoky H v Olšanských 
vinohradech“ firmu EUROVIA CS, a.s. Brno s podmínkou 
dopracování smlouvy o dílo dle požadavků obce. Zastupitelstvo 
pověřuje starostku zaslat všem zúčastněným firmám výsledek 
hodnocení a následně uzavřít smlouvu o dílo. 
 
18. 7. 2012 
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje výstavbu jednoho domu na 
pozemku p. Polákové p.č. 600/375 v k.ú. Olšany za dodržení 
podmínek uvedených v územní studii lokality B1 v Olšanech 
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje pokračování prací k získání 
pásu o šířce 1m od soukromých majitelů, kteří jsou ochotni darovat 
tuto oddělenou část pozemků v lokalitě B2 obci  
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje rozpočtové opatření č. 4 
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje odměnu p. Ing. Krmíčkové ve 
výši 10.000 Kč za stavební dozor při budování víceúčelového areálu 
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje vydání permanentky pro 
využívání víceúčelového hřiště pro H. Rőssovou, D. Němce, M. 
Němcovou, E. Schořovou, I. Bučkovou, I. Oslíkovou 
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje smlouvu o spolupráci mezi 
Obcí Olšany a p. R. Rössem. 
 
29. 8. 2012 
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje smlouvu o spolupráci mezi 
obcí a p. Balážovou 
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje záměr směny části p.č. 464/4 
ve vlastnictví manželů Kostrbíkových  za pozemek obce p.č. 192/10 
v k.ú. Olšany, kde bude věcným břemenem ošetřeno umístění 
rozvaděče obce. Zastupitelstvo pověřuje starostku zajistit geodetické 
oddělení části pozemku p.č. 464/4 pod pomníkem a přístupem 
k němu 
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje uzavření dvou dohod 
s Úřadem práce na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP 
- zastupitelstvo obce bere na vědomí vnitřní platové předpisy týkající 
se pracovníků na VPP od 1. 9. 2012  
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje rozpočtové opatření č. 5 



 
 

- zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis finančního výboru  
- zastupitelstvo obce neschvaluje obsah kupní smlouvy s manžely 
Růžičkovými na odkup p.č. 600/521 v k.ú. Olšany o výměře 93 m2 za 
požadovanou cenu 27.900 Kč 
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje obsah dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo č. 036/12 s f. EUROVIA CS, a.s. Brno. 
 
 
Údržba sb ěrných nádob na bioodpad /příspěvek a.s. Respono/ 
Od dubna 2012 se 62 obcí včetně Vyškova tj. 77 tis. obyvatel zapojilo 
do odděleného systému třídění bioodpadů. Za první tři měsíce jsme 
vyseparovali 624,5 t bioodpadu. 
Snahou obcí a  RESPONA, a.s. bylo zavést systém třídění bioodpadu 
tak, aby byl sběr pro občany pohodlný, jednoduchý a efektivní 
s minimem vstupních a přijatelných provozních nákladů. 
Na nákup speciálních sběrných nádob a svozové techniky byly 
využity peněžní prostředky z dotace Operačního programu Životní 
prostředí ve výši 500 tis. Euro. 
V Olšanech jsou nádoby umístěné na veřejných prostranstvích 
a určené pro více domácností. Je možno k nim před odvozem 
/čtvrtek lichý týden/ uložit bioodpad v pevných pytlích tak, aby z nich 
mohli pracovníci odpad přesypat do vyprázdněných nádob 
a následně do svozového vozidla.  
Sběrné nádoby mají konstrukci, která zajišťuje optimální 
provzdušňování obsahu nádoby, tím redukuje vznik zápachu 
a umožňuje svoz bioodpadu jedenkrát za 14 dnů, což je i ekonomicky 
příznivé.  
V závěru 14denního cyklu svozu nádob, zvlášt ě v letních m ěsících 
a při extrémn ě vysokých teplotách , však nelze zcela eliminovat 
vznik zápachu v blízkosti těchto nádob. Doporučujeme proto věnovat 
ukládání bioodpadu do sběrné nádoby větší pozornost např. do dolní 
části nádoby by se měly ukládat spíše zbytky jídel rostlinného původu 
a navrch uložit trávu, využívat k ukládání odpadu papírových sáčků. 
RESPONO, a.s. zajišťuje vymývání nádob. K omezení mytí nádob 
dojde pouze v zimních měsících, kdy není technologicky možné mytí 
nádob provádět, protože by docházelo k zamrzání trysek, 
zásobníkových nádrží na vodu a poškození celého zařízení 
svozového auta. 
Děkujeme, že třídíte bioodpad. 



 
 

Čtení ke kafi. 
 
V zdravém těle zdravý duch! 
To bylo heslo Dr. Miroslava Tyrše a Dr. Miroslava Fügnera, kteří před 
150 lety tedy v roce 1862 v Praze založili tělocvičnou jednotu Sokol. 
Těmto pánům se zrodila v hlavě krásná myšlenka, aby děti, mládež 
ale i dospělí cvičením utužovali své tělo a přispívali tím ke svému 
zdraví. Protože to byla nádherná myšlenka, brzy došlo k jejímu 
naplnění a tak se po celé zemi zakládaly tělocvičné jednoty „Sokol“. 
Ani naše vesnička nezůstala pozadu a tak zde byl v roce 1903 
založen Sokol. Cvičilo se v sále místní hospody a posléze si členové 
svépomocí vybudovali i své cvičiště. V roce 1907 se vysázelo okolo 
cvičiště 28 třešní a na každém rohu stál jeden ořech. 
Místní cvičili na různých nářadích. Ať už to byly kruhy, bradla 
a hrazda, ale cvičilo se i prostné (cvičební skladby). První světová 
válka sice rozvoj malinko zpomalila, ale hned po vzniku 
československé republiky se činnost Sokola opět obnovila.  
V roce 1927 se na olšanském cvičišti konalo první veřejné okrskové 
cvičení, kterého se zúčastnilo 9 sokolských jednot z okolí. 
V následujícím roce 1928 právě na tomto cvičišti proběhla velká 
oslava 25. výročí trvání jednoty Sokol v Olšanech. Žáci předvedli 
velmi zdařilé hromadné prostné a zahanbit se nenechal ani dorost, či 
muži a ženy. Svým uměním se zde pochlubili i vyspělí cvičenci na 
jednotlivých nářadích. Na tuto slávu přišli i cvičenci z okolních vesnic. 
Diváci mohli vidět i vrcholové cviky na nářadí a zejména pak Aloise 
Hudce z Račic tehdy ještě „budoucího“ vítěze olympijských her 
v Berlíně na kruzích. Ale i domácí borci např. Metoděj Ševčík, bratři 
Myslíni a bratři Fialovi předvedli své cviky výborně. K veselé náladě 
vyhrávala hudba pana Blažíka, ani o občerstvení nebyla nouze. 
U brány cvičiště prodávala paní Johana Dočková sladké špalky, 
hašlerky i laskonky nebo cukrová lízátka, vedle pod třešní čepoval 
pivo a limonádu pan Čech a opodál řezník pan Knecht nabízel 
voňavé klobásky a tenké párečky. 
Pamětníci si obzvláště vzpomínají na 11. Sokolský slet v roce 1948, 
kdy se v Praze zúčastnila i početná výprava cvičenců žen i mužů 
z Olšan. V následujících letech byla Čs. obec sokolská rozpuštěna.  
Místní cvičiště občas sloužilo k pořádání různých závodů ve střelbě 
z malorážky, k fotbálku, v zimě k lyžařským závodům. Jedno 
sportovní klání bylo tak horlivé, že senior Viktor Růžička z Močárů 



 
 

místo do balonu kopl do krtince a doslova si zlomil palec. Bodejť by 
ne, když hráli bosi a trávník byl tehdy opravdu přírodní. A tak se 
zažívalo sportovní klání v minulosti.  
Letos v červnu bylo otevřeno nové hřiště, které je na stejném místě. 
Doufejme, že bude sloužit tak dobře, jako sloužilo po celá léta. Snad 
v něm opravdu všichni naleznete i tu myšlenku nejen zdravého těla, 
ale i zdravého ducha. Že bude dobrou příležitostí pro mnoho setkání 
sportovců, fanoušků, ale i všech ostatních bez rozdílu, tak jak tomu 
bylo dříve. 
A kdoví, možná jednou z toho kloučka či děvčete po malinkých 
krůčcích, které začínají v mámině kuchyni, které poběží s balonem, 
raketou nebo jen tak po olšanském hřišti, vyroste jednou nějaký ten 
budoucí olympijský vítěz... 
 
Přeji Vám krásné barevné podzimní dny 

Ing. Eva Modlitbová 


