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Olšanský občasník č. 39    září 2013 
 

Vážení a milí spoluobčané! 
 Uběhlo nám léto a pro připomenutí dění v uplynulém čtvrtletí i získání 
nových informací si přečtěte následující řádky zpravodaje. 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. 
Na úvod se ještě vrátím k červnovým oslavám. Děkuji všem pořadatelům z řad 
zastupitelů, SK Olšany, místním hasičům a občanů za pomoc při přípravě 
a realizaci oslav obce! Poděkování patří i krojované chase, ochotníkům a dětem 
i učitelkám z mateřské školy za jejich milé vystoupení, které přispělo ke sváteční 
atmosféře těchto oslav. Podrobnější hodnocení akce je v části „Čtení ke kafi“. 
Dodatečně ještě uveřejňujeme následující vzkaz: 

„V jedné moravské národní písni se zpívá ...a na tom kameňu kameň... Písnička 
je snad někde z Horňácka a vyjadřuje jednak velkou dřinu a namáhavou práci, 
s jakou si tamní lidé dobývali chléb jejich vezdejší. Vyjadřuje ale také velkou 
lásku k rodišti a místu, kde lidé žiji, i když jinde by mohli žít pohodlněji a lépe.  

Deset let jsem chodil po polích kolem Olšan a snažil se na nich zemědělsky 
hospodařit a vzpomínám si, že v suchých letech byly výnosy na dolině i 5 x vyšší 
než na olšansku. A přesto tam již 300 let žijí potomci osadníků, kteří z kameňa 
získávali živobytí. Potomci udělali z osady krásné místo pro život.  

Jménem samosprávy města Rousínova blahopřeji Olšanům a jejich občanům 
k výročí založení obce a přeji vše dobré.“ 

František Havíř, starosta města Rousínova 
 

AKCE V ROCE 2013 
V letošním roce jsme se zaměřili na údržbu majetku obce, na hřbitově byly 
natřeny střechy kolumbárií, opravena márnice a rezervoár. Dále bude vyměněno 
obložení soklu víceúčelové budovy. V září nám firma zvětší box pro kontejnery 
u hřbitova, protože sběrné nádoby v obci jsou neustále přeplněné odpadem. 
Údržbu přítoku rybníka budeme realizovat na podzim.  
Letos nebudeme zahajovat žádnou větší akci, protože SFŽP vyňal naši žádost 
o dotaci na akci „Olšany kanalizace“ ze zásobníku projektů. V srpnu jsme 
obdrželi Registrační list akce a rozhodnutí ministra životního prostředí 
o poskytnutí podpory ze SFŽP. Po předání projektové dokumentace pro stavební 
řízení musí být nyní urychleně vyřízeno stavební povolení na změnu projektu. 
Současně se bude zpracovávat zadávací dokumentace, abychom do jara 2014 
vybrali dodavatele stavby. Po podpisu smlouvy o dílo a doložení potřebných 
dokladů může být uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory se SFŽP. Akce musí 
být ukončena v září roku 2015, proto veškeré volné finanční zdroje letošního 
roku použijeme v následujících dvou letech na výstavbu kanalizace v obci.  
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ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…  
- 8. června – pořádal T.K. Wild Horse s Obcí Olšany na hřišti nad rybníkem od 
14. hod. Dětský den - Vojenskou akademii. 
Dětský den 2013 byl celý v duchu vojenského výcviku mladých branců. Po 
zahajovacím nástupu a odvodovém řízení si děti mohly vyzkoušet tvrdý 
a náročný výcvik budoucích vojáků. Zapotily se při přelézání sítě, prolézání 
pneumatik, šplhu po laně a provazovém žebříku. Svoji psychickou odolnost 
a soustředění si ověřily při plížení kopřivovým tunelem, chůzi po laně a při 
střelbě ze vzduchovky. Vědomosti si zase procvičily při podávání první pomoci 
zraněnému příteli. Jako další atrakce, které mohly děti využívat, byly např. obří 
houpačka z pneumatiky a útok granáty na pohyblivý nepřátelský tank, se kterým 
si později děti dosytnosti vyhrály. A nesmíme zapomenout na skvělou strážní věž 
s periskopem a dvouhlavňovým dělem - i ta byla neustále plně obsazená dětmi. 
Všichni účastníci byli odměněni vydatnou polévkou z naší polní kuchyně 
a krásným balíčkem s dárkem a spoustou pamlsků. Po splnění výcviku se mohly 
děti ještě utkat ve dvou turnajích – v běhu pneumatikami a ve hře zvané Budíček 
(v našem pojetí to byl Popláááách!). Turnaje byly rozdělené dle věkových 
kategorií. Děkujeme všem našim kamarádům a ostatním obětavým občanům, 
kteří jsou ochotni nám pomáhat při akcích pro děti i dospělé a bez zaváhání 
nabízejí pomocnou ruku či sponzorské dary. Díky.  

T.K. Wild Horse Olšany 
 
- 8. června – pořádal SK Olšany na hřišti nad rybníkem od 18. hod. Noční turnaj 
v nohejbalu trojic.  
 
- 15. června – jsme slavnostně přivítali tři nové občánky obce. 
 
- 22.−23. června – se uskutečnily oslavy 300. výročí vzniku obce. 
 
- 25. června – Rozloučili jsme se s 11 předškoláky v Mateřské škole. 
 
- 5. července – pořádal SK Olšany na víceúčelovém hřišti Turnaj ve fotbale. 
 
- 19.−21. července – organizoval p. R. Röss ve spolupráci s obcí Olšany na 
návsi 4. ročník Pivobraní. Akce se zúčastnilo cca 1500 osob a postupně mohli 
ochutnat 30 druhů piva, kterého se vytočilo rekordní množství. Novinkou byl 
Cocktail bar s deseti druhy míchaných nápojů. Po celý víkend se pořádaly 
soutěže, v sobotu byla Letní noc se skupinou Panorama band. P. Röss děkuje 
občanům za pochopení při uzavření návsi, zvýšené hlučnosti při sobotní zábavě 
a všem dobrovolníkům, kteří pomohli s realizací akce. 
 
- 17. srpna – se konalo „U Červeného buku“ letní country se skupinou Rančeři. 
 
- 24. srpna – pořádal SK Olšany na víceúčelovém hřišti Denní turnaj 
v nohejbalu. 
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CHYSTÁ SE ... 
- v průběhu září – pořádá Obec Olšany pochod Uzavření studánek spojený 
s poznáváním hub rostoucích v našich lesích. Termín konání a trasu upřesníme. 
 
- 28. října – v 10. hodin společně zasadíme v parku pamětní lípu. 
 
- v listopadu – uspořádá Obec Olšany Zájezd do divadla, termín i název 
představení upřesníme. 
 
- 9. listopadu – pořádá T.K. Wild Horse na hřišti nad rybníkem Strašidelný les 
od 16. hod.  
 
- 30. listopadu – pořádá Obec Olšany Pečení vánočního cukroví na víceúčelové 
budově. 
 
- 5. prosince – pořádá Obec Olšany Rozsvícení vánočního stromu v 16.30 hod. 
na návsi. 
 
- 9. prosince – pořádá Obec Olšany Setkání důchodců v 16.00 hod. v restauraci 
U Kalábů.  
 
SK OLŠANY 
Stejně jako každý rok, i letos oddíl SK Olšany pořádal řadu sportovních akcí: 

Dne 8. 6. jsme uspořádali noční nohejbalový turnaj na hřišti u rybníka. Po 
deštivých dnech a týdnech se nám ráno udělalo hezké počasí a vydrželo po celý 
den, takže dětský den i navazující noční turnaj v nohejbalu proběhl za výborných 
klimatických podmínek a poměrně velké fanouškovské účasti. I účast 
nohejbalistů byla vysoká, vždyť se nám přihlásilo 10 mužstev, což je rekordní 
počet na nočním nohejbalu. Turnaj nabídnul poměrně kvalitní nohejbal. První 
místo obsadila trojice složená z hráčů Kr. Vážan a Rousínova (ve složení Martin 
Navrátil, Ondřej Kusník a Tomáš Tůma), kteří ve finále porazili výbornou mladou 
trojici nohejbalistů z Ivanovic na Hané (ve složení Petr Indra, Martin Radoš a Jan 
Svobodník). Třetí místo pak obsadil ze 2/3 domácí tým Roman Röss, Marcela 
Suchá, Pavel Indra před ryze olšanskou trojicí Z. Modlitba, O. Valehrach, 
M. Zonek na místě čtvrtém. 
 

Ve dnech 22. a 23. 6. 2013 se v obci konalo výročí 300 let od založení. Členové 
SK Olšany pomáhali s chystáním a uspořádáním akce a v neděli 23. 7. pak 
uspořádali na víceúčelovém hřišti sportovní odpoledne pro malé i velké. 
  

5. 7. 2013 oddíl uspořádal turnaj ve fotbale na víceúčelovém hřišti. Turnaje se 
zúčastnilo 6 mužstev s celkovým počtem 48 fotbalistů. Stejně jako v loňském 
roce turnaj vyhrálo mužstvo EDP. Druhé místo obsadil tým Bezejmenní složený 
z mladých fotbalistů z Rousínova, třetí skončil tým z Holubic. Nejlepší brankář 
turnaje: Jacko Josef (Holubice), nejlepší obránce: Tomek Lukáš (Bezejmenní), 
nejlepší hráč: Janáček Jan (Bezejmenní), nejlepší střelec: Berný Lukáš (EDP). 
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24. 8. 2013 se konal denní turnaj v nohejbalu na víceúčelovém hřišti. Účast byla 
tentokráte zklamáním, přihlásilo se pouze pět trojic. V turnaji zvítězilo mužstvo 
z Blažovic v čele s nejlepším smečařem turnaje Robertem Paulíkem a v poli 
s otcem a synem Valtrovými. Blažovičtí byli suverénní po celý turnaj a první set 
ztratili až ve finále. Na druhém místě se umístili domácí ve složení Z. Modlitba, 
M. Zonek a O. Valehrach. Pohár za třetí místo si odvezli hráči z Královopolských 
Vážan − P. Navrátil, T. Flössler a J. Mráz. 
 
 

V poslední době je oddíl SK Olšany také reprezentován amatérským běžcem 
Lukášem Koudelkou. Lukáš se jako závodník SK v letošním roce začal 
pravidelně účastnit závodů okresního běžeckého poháru Vyškovska Dlouhé míle 
a dosahuje velmi dobrých výsledků.  

Doposud se zúčastnil těchto závodů:  

9. 3. − Běh Drahanskou vrchovinou, Rousínov, 14,9 km, 24. místo v kategorii 
Muži A (18 – 40 let); 

4. 5. − Tučapská desítka, Tučapy, 10,4 km, 11. místo; 
2. 6. − Běh kolem Mohyly míru, Šaratice, 12,3 km, 25. místo; 
15. 6. − Nemojanský kros, Nemojany, 10 km, 8. místo; 
28. 6. − Vyškovská devítka, Vyškov, 9,3 km, 6. místo; 
20. 7. − Nemojská devítka, Nemojany, 9 km, 11. místo; 
10. 8. − Koko kros, Kozlany, 3,1 km, 4. místo. 

 Celkově se v dosavadním pořadí žebříčku Dlouhé míle drží na krásném 
devátém místě ve své věkové kategorii.  

Startoval také na několika podnicích pohárů jiných okresů, a to: 
30. 6. − Sloupská lesní patnáctka, Sloup v Moravském krasu, 15 km, 14. místo; 
11. 8. − Alexandrovka kros, Adamov, 13,1 km, 5. místo; 
21. 8. − Triexpert cup, Brno – Líšeň, 11 km, 24. místo; 
31. 8. − Půlmaraton Moravským krasem, Blansko, 77. místo z celkem 
906 závodníků v cíli. 

Tým SK Olšany ve složení Lukáš Koudelka a Vít Kunc se zúčastnil letošního 
ročníku seriálu závodů v horském trekingu dvojic Rock Point Horské výzvy. Po 
náročných tratích v Jeseníkách (6. 4., 63 km, 57. místo v kategorii Muži long), na 
Šumavě (8. 6., 74 km, 58. místo) a Krkonoších (3. 8., 69 km, 112. místo) se 
celkově umístili na 69. místě v kategorii Muži Long a na krásném 95. místě 
z 529 zúčastněných družstev v celé kategorii Long. Z olšanských zástupců se 
také na startu objevili na Šumavě Jan Ivanšík a Pavel Kunc jako tým TK Olšany 
a v kategorii Muži half (39 km) obsadili skvělé 15. místo. Pavel Kunc se také 
postavil na trať v Krkonoších se svou sestrou Klárou Kuncovou (TK Olšany III) 
a dorazili do cíle kategorie Mix half (38 km) na pěkném 39. místě. 

Lukášovi děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme mu výdrž a hodně 
úspěchů v dalších závodech.    

Zdeněk Modlitba, předseda SK Olšany 
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INFORMUJEME …  
Obec Olšany d ěkuje p. L. Hrdinkovi, R. Modlitbovi a V. Kuncovi st . i ml. za 
opravu studánky Koretinky. U studánky byl vyvěšen aktuální rozbor vody.  
 
V I. pololetí letošního roku členové o.s. Haltýř odpracovali 130 brigádnických 
hodin při údržbě rybníka a jeho okolí. Členové SK Olšany odpracovali v I. pololetí 
100 brigádnických hodin při údržbě obou hřišť a při přípravách akcí klubu a obce.  
 
Žádáme občany a chalupáře, aby nepoužívali sekačky a jiné hlučné stroje 
v neděli a o svátcích! 
 
Tržní řád 
Dne 5. 8. 2013 nabylo účinnosti Nařízení obce Olšany č. 1/2013, kterým se vydal 
tržní řád. Nyní je povoleno nabízet, prodávat zboží a poskytovat služby pouze 
v prostoru návsi a u hřbitova /např. kamenické služby/. V obci je tímto nařízením 
zakázán podomní a pochůzkový prodej zboží a poskytování služeb. Toto 
nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu 
při kulturních a sportovních akcích, na prodej v pojízdné prodejně. S podrobným 
obsahem nařízení se můžete seznámit na obecním úřadě, na webu obce. Pokud 
vás v domě navštíví podomní prodejci, či zástupci energetických společností, 
oznamte porušování tržního řádu na obecním úřadě /tel. 517 374 233/, starostce 
/tel. 608 517 188/ nebo Policii Vyškov /tel. 974 639 455, příp. 158/.  
 
Řád poh řebišt ě 
Od 1. 9. 2013 je v platnosti nový Řád pohřebiště v obci Olšany, s jehož obsahem 
se můžete seznámit ve vývěsce u hřbitova, na webu obce nebo na obecním 
úřadě.  
 
Obnova části ú čelové komunikace p. č. 737/1 
V červnu proběhlo vytýčení části účelové komunikace p. č. 737/1 v k. ú. Olšany 
u Lipek za tenisovými kurty Farmy, které bohužel svými 50 m2 zasahují do této 
cesty. V současnosti řešíme i se společností Cygnet získání cca 2000 m2, které 
jsou pod dnešní Zahrádkovou cestou kolem Farmy. Obě záležitosti zřejmě budou 
dořešeny až po skončení insolvenčního řízení. Na obnovení účelové komunikace 
se bude finančně podílet i majitel dvou stavebních pozemků. Nejpozději na jaře 
by měla být cesta alespoň zbavena náletových dřevin, protože v ní bude uložen 
kanalizační řád.  
 
Oprava silnice III. t ř.  
Na podzim letošního roku dojde k opravě opěrné zdi silnice III. tř. v zátočině nad 
obcí Habrovany. Jsme rádi, že naše intervence byly úspěšné a Jihomoravský 
kraj použije mimořádné volné zdroje právě na tuto akci.   
 
Volby do Poslanecké sn ěmovny 
Ve dnech 25. a 26. října proběhnou v obci předčasné volby do Poslanecké 
sněmovny. Volební místnost bude opět na obecním úřadě.  
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Velkoobjemový kontejner 
Na parkovišti u autobusové zastávky bude o víkendu 21. a 22. září přistaven 
velkoobjemový kontejner, do kterého se nesmí ukládat nebezpečný odpad, 
elektroodpad a stavební odpad.  
 
Veřejně prosp ěšné práce 
Od září máme s Úřadem práce uzavřenou smlouvu na dotaci 2 pracovníků na 
VPP ve výši 11.000 Kč na každého zaměstnance.  
 
Mateřská škola Olšany 
Ve školním roce 2013/2014 bude Mateřskou školu navštěvovat 48 dětí, z toho 26 
z Habrovan a 22 žáků bude z Olšan. Ve třídách bude 30 chlapců a 18 děvčat 
a v červnu mateřskou školu opustí 21 předškoláků. Personální obsazení školy se 
nezměnilo. Od září bude provozní doba školy od 6.30 - 16.15 hodin.  
 

 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
Na základě vašich požadavků uveřejňujeme usnesení, která byla přijata na 
zasedáních zastupitelstva obce od minulého čísla občasníku, osobní údaje jsou 
anonymizovány. S celým obsahem zápisu se můžete seznámit na OÚ. 
 
12. 6. 2013 – Zastupitelstvo obce Olšany: 
- schvaluje instalaci retardéru u č. p. 218 po doložení souhlasu všech majitelů 
nemovitostí bydlících v jeho blízkosti 
- schvaluje uzavření Smlouvy č. PV-014130004457/001 o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu na p. č. 600/371, 600/514, 600/515, 600/520 
v k. ú. Olšany se společností E.ON v rámci stavby „Olšany, připojení 
p. č. 600/368 RD Ševčíková“ 
- schvaluje finanční příspěvek TJ Habrovany na fotbalové soustředění žáků ve 
dnech 23.−25. 8. 2013 ve výši Kč 3 000,- 
- schvaluje rozpočtové opatření č. 5 
- schvaluje prodejní cenu knih ve výši 300 Kč, hrníčku 65 Kč, igelitových tašek 
7 Kč a propisek 15 Kč 
- schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zajištění dodavatele inženýrské 
činnosti v rámci akce Olšany kanalizace a pověřuje starostku zasláním výzvy 
4 firmám na tuto zakázku malého rozsahu 
- schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek na akci „Olšany − 
kanalizace“ inženýrská činnost ve složení p. Mgr. P. Jašek, Z. Libánek, 
D. Křížová a současně schvaluje náhradníky p. Ing. A. Ohli, Ing. I. Herman, 
Ing. D. Mika 
- bere na vědomí závěrečný účet svazku Drahanská vrchovina a zprávu dozorčí 
rady ze dne 29. 5. 2013 
- bere na vědomí závěrečný účet svazku Rakovec 
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17. 7. 2013 – Zastupitelstvo obce Olšany: 
- schvaluje směnu pozemků p. č. 253/11, 260/25, 260/37, 260/38, 260/47, 
260/48, 260/50 za parcelu č. 464/20 v k. ú. Olšany a obsah směnné smlouvy 
s a.s. Českomoravský štěrk Mokrá 
- schvaluje uzavření „Smlouvy o zajištění udržitelnosti projektu Technologické 
centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu ORP Vyškov 
v části el. spisová služba“ s městem Vyškov 
- schvaluje rozpočtové opatření č. 6 
- rozhodlo o výběru nejvýhodnější nabídky na zakázku malého rozsahu na akci 
„Olšany − kanalizace“ inženýrská činnost uchazeči firmě AP INVESTING, s. r.o. 
Brno. Zastupitelé pověřují starostku zaslat firmám Rozhodnutí o výběru 
nejvýhodnější nabídky 
- schvaluje nařízení obce Olšany č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád 
 
7. 8. 2013 – Zastupitelstvo obce Olšany: 
- schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Olšany 
- schvaluje obsah Smlouvy o dílo č. 13482013 na zakázku malého rozsahu na 
akci „Olšany − kanalizace“ inženýrská činnost s firmou AP INVESTING, s. r.o. 
Brno. Zastupitelé pověřují starostku podpisem této Smlouvy. 
- bere na vědomí vnitřní platové předpisy týkající se pracovníků na VPP od 
1. 8. 2013, tj. p. Svobody a Rybnikáře a vnitřní předpis na plat p. Ševčíka. 
 
 
Čtení ke kafi... 
Slavili jsme 300 let … 
 „a nemělo to chybu“, „budeme dlouho vzpomínat na pěkné zážitky celých oslav“ 
shodně tvrdili téměř všichni, kteří se programu oslav zúčastnili. Na slavnostně 
vyzdobené návsi na první pohled zaujal půvabný mladý pár před kapličkou 
v původním olšanském kroji, ve stejném (vlastnoručně vyrobeném podle vzoru 
naší rodačky p. Křetínské) se tu pohybovaly i další neméně pohledné ženy. 
Slavnost byla zahájena vysvěcením nové dřevěné sochy sv. Jana Křtitele v naší 
kapličce. Také olšanští hasiči umístili do kapličky svého patrona, sv. Floriána. 
Obnova interiéru kapličky, doplnění sochy pořízené za vaše příspěvky a její 
vysvěcení znamená nejenom návrat k historickým kořenům našich předků 
a duchovním tradicím pro naše věřící občany, ale i přínos pro nás všechny. 
Milým překvapením byla vtipná dramatizace lidového příběhu o původu sochy 
sv. Jana Křtitele v podání několika místních mladých „ochotníků“ s hlavním 
vypravěčem Jakubem Libánkem a v režii Kláry Rotterové. Celé odpolední 
posezení provázela cimbálová muzika Kalečník, prokládaná jednotlivými body 
bohatého programu. Děti z naší školky nikdy nezklamou - i tentokrát jejich 
vystoupení působila velice roztomile a slzu dojetí zamáčkla nejedna babička 
(a nejen ta). Účinkování šermířské skupiny SHŠ Armet zaujalo všechny 
milovníky šermu. Před pódiem jste se mohli pobavit rozloženým velkým pexesem 
(vyhledávat a srovnávat staré a jim odpovídající nové fotografie obce). Po celou 



8 

dobu nabízeli hodoví „sklepníci“ v kroji tekuté občerstvení a podávalo se 
i jiné chutné pohoštění. Nakonec nás upoutal působivý ohňostroj. Večer − jak 
jinak - byla veselice s oblíbenou kapelou Podboranka a zábava až do bílého 
rána! I turisté a sportovci si mohli přijít na své, následující den byly uspořádány 
sportovní hry a pochod po trase nové naučné „Studánkové stezky“. Spokojenost 
po všech stránkách! 
     Po oba dva dny oslav byla otevřena znamenitá výstava fotografií. Znovu jsme 
s úctou a obdivem oceňovali letitou a pečlivou práci bývalého kronikáře 
p. Arnošta Ohliho st., jeho popis fotografické dokumentace. Mnozí starousedlíci 
našli své příbuzné a leckdo objevil i své kořeny. Tematické uspořádání výstavy 
(Ing. Eva Modlitbová a spol.) bylo neotřelé a vynalézavé. Při srovnání starého, 
nového a nejnovějšího (starých, mladých a nejmenších) včetně některých 
artefaktů v rozích místnosti, působila výstava optimisticky a poučně. Odcházeli 
jsme nejen pobaveni, ale i s určitým pohledem na minulost i současnost obce 
Olšan. 

     Také publikace vydaná 
k tomuto jubileu se moc 
povedla – porovnání starého 
a nového v grafické podobě 
srovnává historii se 
současností a hlavně: 
soustřeďuje se na život 
bývalých i dnešních občanů. 
Ukazuje ty, kteří už nejsou 
mezi námi a vybavuje se 
nám už jenom vzpomínka, 
ale i ty, se kterými se denně 
potkáváme. Srovnaný 
historický materiál i precizní 
práce editorů je třešnička na 
dortu a jak se psávalo - 
kniha „může být ozdobou 
každé domácnosti“. 
     Jsem přesvědčena, že 
naši občané, účastníci oslav 
mi dají za pravdu, když 
i jejich jménem vyjádřím své 
velké poděkování naší paní 
starostce Daně Křížové, 
celému zastupitelstvu, jeho 

kulturní komisi a všem rukám i hlavám, které se na přípravě a uskutečnění tak 
důstojného připomenutí 300 let vzniku naší obce podíleli. 

Doc. dr. Eva Doleželová, CSc. 


