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Olšanský občasník č. 40    prosinec 2013 
 

Vážení a milí spoluobčané! 
        S blížícím se koncem roku vám přinášíme poslední letošní informace o dění 
v obci. Děkuji vám za vaše podněty, nápady a hlavně za vaši účast na různých 
akcích v obci. Další mé poděkování patří členkám kulturní komise obce, 
zástupcům různých organizací v obci, i vám dalším, kteří jste organizovali různé 
akce, pomáhali při obecních záležitostech anebo svou prací přispěli k rozkvětu 
naší malebné vesnice.  

Dovolte mi, abych vám za sebe i za zastupitele popřála příjemné prožití 
vánočních svátků a v novém roce zdraví, štěstí a spokojenost. Během Vánoc vám 
zastupitelé již tradičně přinesou novoročenku s malým kalendářem na r. 2014. 
V rámci svazku Drahanská vrchovina jsme opět pořídili stolní kalendáře, které 
obdrží majitelé trvalé obydleného rodinného domu při platbě poplatků za 
likvidaci domovního odpadu v měsících leden – březen 2014. 
 

AKCE V ROCE 2013 

V minulém čísle jsme vás informovali o akcích letošního roku. Na podzim se 
vyčistila zadní část vodní nádrže a z důvodu havarijního stavu se musel opravit 
jeden přítok. Nadále probíhá intenzivní příprava podkladů pro SFŽP, aby se 
mohla v příštím roce realizovat akce „Olšany kanalizace“.  
Bohužel nepokročila příprava obnovy části účelové komunikace p.č. 737/1 
u Lipek za tenisovými kurty Farmy, protože prozatím není znám nový majitel 
Farmy a ani společnost Cygnet prozatím tuto záležitost nechce řešit. Byly jen 
odstraněny náletové dřeviny. 
 
ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…  

- 5. října – pořádala Obec Olšany Uzavření studánek spojené s poznáváním hub 
rostoucích v našich lesích. Akce měla dobrou účast a vyšlo nám počasí. Účastníci 
cestou ke Třem javorům sbírali houby, které jim pak mykolog určoval. 
U Kamenné boudy jsme se posilnili občerstvením na zpáteční cestu do obce.  
 
- 28. října – pořádala Obec Olšany Sázení pamětní lípy v rámci oslav 300. výročí 
vzniku obce. Děkuji všem zúčastněným, Ing. E. Modlitbové a Otu Valehrachovi 
za reprezentaci v olšanském kroji, zástupcům hasičů za účast na této akci. Velké 
poděkování patří p. Kostrbíkové, která pro přítomné zajistila bohaté 
občerstvení, částečně i formou sponzorského daru. Mnozí občané a hosté se 
následně zúčastnili svěcení kříže u Absinthe baru Udens Tornis.  
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- 9. listopadu – pořádal T.K. Wild Horse další z pravidelných akcí Strašidelný les. 
Děti se sešly v 16 hodin na hřišti u rybníka. Tam je přivítali dva kostlivci, nabídli 
jim teplý čaj a řekli, co je čeká. Když se děti dostatečně osmělily, mohly se vydat 
do hrůzostrašného lesa. Vyzbrojeny pouze kouzelným světýlkem (a ty menší 
také rukou maminky) šlapaly děti cestou necestou podle zapálených svíček. 
Cestou potkávaly různá strašidla. Hned při vstupu do lesa je překvapil lesní 
skřítek se sovou, který hlídal oběšence. Kousek dál se potuloval velký medvěd 
a v křoví se skrývalo divoké prase. Když děti konečně zdolaly obrovský kopec, 
čekala na ně ulička hrůzy lemovaná deseti šklebícími se panáky (Jokers). Někteří 
z nich se na děti sápali a hrozitánsky se smáli. Jen si děti chvíli vydechly, vyletěla 
na ně ze svého úkrytu 200 let stará mumie. Na konci cesty jim mluvící dýně 
nabídla lízátko. Kdo se nebál strčit jí ruku do tlamy, mohl si smlsnout. Jenže 
kousek od ní číhali obří pavouci se svítícíma očima. Za svojí statečnost byly děti 
odměněny špekáčkem a sladkostí. Dospělí se také mohli odměnit u spanilých 
čertic v Pekelné sluji. Těší nás, že Strašidelnému lesu zachováváte velkou přízeň. 
Počet nebojsů stále narůstá. Letos jich bylo přibližně 110.  
Jelikož se blíží konec roku, chtěli bychom moc poděkovat za celoroční podporu 
a pomoc všem příznivcům, bez kterých bychom nemohli akce pro děti 
připravovat. A samozřejmě i Vám všem, kteří se našich akcí s nadšením 
zúčastňujete. 

T.K. Wild Horse Vám všem přeje krásné Vánoce a šťastný nový rok! 
 
- 10. listopadu – si během výtvarné dílničky Vyrob si svůj lampión děti i dospělí  
vyrobili 13 papírových lampiónů, každý si mohl vybrat ze 3 různých designů. Za 
příjemně strávené odpoledne děkujeme všem, kdo přišli. 

Martina Václavíková a Milada Veronese 
 

- 18. listopadu – pořádala Obec Olšany zájezd do Mahenova divadla na 
představení Romeo a Julie. 
 

- 24. listopadu – pořádal ČSV Olšany u příležitosti 90. výročí založení 
včelařského spolku v Olšanech Výstavu včelaření ve víceúčelové budově. 
V neděli 24. 11. 2013 probíhala i projekce se včelařskou tématikou. V pondělí 
25. 11. dopoledne byla výstava otevřena pro děti ZŠ  Habrovany a v úterý 26. 11. 
dopoledne pro děti MŠ Olšany. Děti ze ZŠ i MŠ byly úžasné. Některé se neustále 
vyptávaly, co je toto a co je tamto, jiné skládaly obrázky, další si navlekly 
včelařské rukavice a klobouky. Včelařskými kleštěmi vytahovaly rámky a zase 
vracely do nástavku. U ochutnávky medu byla největší tlačenice. 
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A něco málo o včelkách v letošním roce: 

Letošní rok pro naše včely nezačínal vůbec dobře. A dá se říci, že i zkušení včelaři 
takový rok ještě nezažili. Už konec roku 2012 naznačoval, že to nebude 
jednoduché. Některá včelstva uhynula ještě před začátkem zimy a další se 
nedočkala jara. Když jsme sečetli stavy,  nebylo to vůbec povzbudivé - úbytek byl 
jedna třetina včelstev. Aby toho nebylo málo, tak včelkám chyběl pyl, který je 
jejich chlebem. Bez pylu nemohou vychovávat novou generaci. A tak, když už 
konečně přišlo jaro, byly včelky ve vývoji asi o měsíc pozadu. Mnozí z Vás si také 
všimli, že to ve stromech na jaře tak nebzučí jako jiná léta. Naše letošní 
prvořadá snaha byla dostat včelky do dobré kondice a síly. I když to zpočátku 
vypadalo, že tento rok nebudeme vytáčet žádný med, tak přece jenom se nám 
včelky za naši starost a péči odvděčily. Medu však nebylo mnoho. Nyní máme 
včeličky zazimované, přejeme jim klidnou zimu a těšíme se na jejich první jarní 
prolet. 

Nyní má naše ZO ČSV Olšany 19 členů se 150 včelstvy a 1 člena bez včelstev. 
Sdružujeme včelaře, kteří včelaří na území obcí Olšany a Habrovany.  

 Jana Pilátová 

 
- 24. listopadu – letos se Lampiónový průvod konal v Olšanech pozdě, ale přes 
50 dětí s lampióny to vůbec neodradilo. Navíc jsme měli štěstí na celkem dobré 
počasí, jen silný vítr nás zlobil, protože sfoukával svíčky. Opět se potvrdilo, že 
světýlko na baterku je sázka na jistotu, hodně světlonošů ale nadále dává 
přednost romantice a trošce napětí, jestli lampión neshoří:-) Začali jsme jako 
každoročně horní cestou ke hřišti hned se zhasnutým veřejným osvětlením, aby 
lampiónky vynikly. U baru Udens Tornis paní Kostrbíková rozsvítila krásná 
světýlka na stromě a připravila výborné občerstvení, které děti i dospělé na půl 
cesty opravdu zahřálo a potěšilo. Dále jsme pokračovali po Močárech dolů, pak 
do kopce ke hřbitovu, opět jen se světlem lampiónů. U hřbitova děti prolezly 
bránou do kouzelného lesa, v kterém si mohly utrhnout světýlko ze stromu, 
a dostaly něco dobrého sladkého. 
Jarka Chelíková, Milada Veronese a Verča, Gabča, Magda děkují obecnímu 
úřadu v Olšanech za pomoc s organizací a za příspěvek na sladkosti, paní 
Kostrbíkové a baru Udens Tornis za skvělé občerstvení a krásná světýlka. 
 

- 29. listopadu – pořádala Obec Olšany Pečení vánočního cukroví ve víceúčelové 
budově. Přítomné ženy donesly nebo napekly na místě vánoční cukroví na 
Rozsvícení vánočního stromu. Rovněž si vyměnily zkušenosti a dobré recepty. 
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- 5. prosince – pořádala Obec Olšany Rozsvícení vánočního stromu na návsi, 
letos byla poprvé osvícena nově zasazená borovička nad parkovištěm. Účast 
byla opět vysoká a přítomní strávili příjemný podvečer. Nejprve shlédli program 
žáků Mateřské školy, následně si vychutnali hudební program členů D.A.V.A 
z Rousínova. Po rozsvícení vánočního osvětlení mezi děti přišel Mikuláš s anděly 
i čerty a rozdali dětem sladkosti, všichni přítomní obdrželi tradiční občerstvení.  
 
- 9. prosince – pořádala Obec Olšany Setkání důchodců v restauraci U Kalábů. 
Přítomné potěšily děti z Mateřské školy svým programem, členky kulturní 
komise rozdaly malé dárky. Důchodci si prohlédli naše pexeso z červnových 
oslav shrnující proměny obce. 
 
CHYSTÁ SE ... 

- 15. prosince – pořádá p. Martina Václavíková a p. Milada Veronese Vánoční 

výtvarnou dílničku od 15. hodin ve víceúčelové budově /hasičce/. Předškolní děti 
si mohou vyrobit originální balicí papír na vánoční dárky, větší děti a dospěláci 
vánoční přání různých složitostí (stříhaná, malovaná, ozdobená čajovými sáčky) - 
fantazii se meze nekladou.  

- 28. prosince – pořádá Sportovní klub Olšany Turnaj ve stolním tenise v sále 

pohostinství U Pštrosa. 

- 1. ledna – 
Vážení spoluobčané, 
přijměte již podruhé pozvání na Novoroční rituální koupel, která se uskuteční 
1. 1. 2014 ve vodách olšanského rybníka. Sejdeme se v 11 hodin na návsi 
v Olšanech a vydáme se vstříc neobyčejnému zážitku. Odvážný čin a mocná síla 
vody nás bude provázet po celý rok. Bližší informace najdete na plakátech 
v obci. 
Přeji hezký Advent             David Rotter 

- 1. února – pořádá Obec Olšany Košt slivovice a jiných pálenek od 14 hod. v sále 
pohostinství U Pštrosa. 

- 15.–16. února – pořádá Obec Olšany výstavu Zima v minulém století. Obracíme 
s na vás s prosbou o zapůjčení např. starých sání, lyží a jiných zimních „potřeb“. 

- konec února, začátek března – pořádá Obec Olšany Vítání občánků na 
obecním úřadě od 14. hodin. 
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- 15. března – pořádá T.K. Wild Horse Olšany a Obec Olšany Maškarní ples pro 

děti a dospělé v sále pohostinství U Pštrosa. 

 
INFORMUJEME …  
Na zasedání zastupitelstva obce dne 13. prosince bude pravděpodobně 
schválena výše poplatku za svoz odpadu pro r. 2014 ve výši 460 Kč na 
poplatníka. Dále se bude schvalovat návrh rozpočtu na příští rok.   
 
Na obecním úřadě si můžete zakoupit 250g čokoládu nebo barevnou obrazovou 
publikaci o historii obce, což je určitě krásný vánoční dárek rodině či známým.  
 
Od 1. prosince nastoupila na pozici účetní obce Olšany p. Monika Petřinová. 
Starostka i zastupitelé děkuji p. Yvonne Sonkolyové za její vzornou, pečlivou 
11 let trvající práci účetní naší obce. Věříme, že jsme měli šťastnou ruku při 
výběru její nástupkyně. Snad budeme i nadále bezproblémově procházet audity, 
kontrolami, a i vy občané budete spokojeni s jejím přístupem k vám.  
 
Od 1. srpna do konce ledna 2014 nastoupil na veřejně prospěšné práce p. Jiří 
Svoboda a Milan Rybnikář. Na každého pracovníka máme měsíční dotaci od 
Úřadu práce ve výši 11.000 Kč.  
 
Od 2. listopadu odešla do starobního důchodu p. Marcela Schneiderová, která 
však do konce letošního roku nadále zastává svou pracovní náplň. Od ledna 
2014 nastoupí na zkrácený úvazek p. Eva Kuncová, p. Schneiderová bude 
zajišťovat provoz víceúčelové budovy.  
 
Obec Olšany je členem svazku obcí Drahanská vrchovina, který letos opět obhájil 
své umístění v kategorii B v Místní agendě 21. Zástupci tohoto mikroregionu 
převzali ocenění za rok 2013 dne 3. prosince v Praze. Současně jsme i členy 
svazku Rakovec, v rámci kterého byla letos otevřena nová naučná stezka 
vedoucí z Olšan přes Kalečník do Vítovic.  
 
„Půlnoční“ mše svatá bude v 15.30 v Rousínově v kostele sv. Maří Magdalény 
pro rodiče s malými dětmi, ve 20.30 v Královopolských Vážanech a ve 22.00 opět 
v Rousínově v kostele sv. Maří Magdalény.  
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SK Olšany  
V listopadu oslavil významné životní jubileum dlouholetý člen stolního tenisu 
pan Petr Klein. Ač již není -náctiletý, díky zázemí a péči jeho manželky Jarky je 
stále oporou našeho týmu. Děkujeme mu za čas a pot, který ping-pongu věnuje. 
Přejeme mu do příštích let mnoho zdraví a dalších sportovních úspěchů! 

Členové stolního tenisu Olšany 

Členové SK Olšany přejí všem spoluobčanům pohodové vánoční svátky a vše 
nejlepší v novém roce, hlavně hodně sportovních úspěchů.  

 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

Na základě vašich požadavků uveřejňujeme usnesení, která byla přijata na 
zasedáních zastupitelstva obce Olšany od minulého čísla občasníku, osobní 
údaje jsou anonymizovány. S celým obsahem zápisu se můžete seznámit na OÚ. 
 

11. 9. 2013 – Zastupitelstvo obce Olšany: 

- bere na vědomí zápis finančního a kontrolního výboru 
- schvaluje rozpočtové opatření č. 7 
- schvaluje aktualizovanou Směrnici pro vedení účetnictví 
- schvaluje aktualizovanou Směrnici o zabezpečení zákona o finanční kontrole 
- pověřuje starostku zaslat AQUA PROCONU a.s. Brno písemnou výzvu k zahájení 
zpracování zadávací dokumentace na akci „Olšany – kanalizace“ 
 

16. 10. 2013 – Zastupitelstvo obce Olšany: 

- schvaluje vyhlášení výběrového řízení na pozici účetní obce na pracovní poměr 
na plný pracovní úvazek. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení bude 
vyvěšeno na úřední desce obce. 
- schvaluje rozpočtové opatření č. 8 
- schvaluje aktualizovanou Směrnici pro vedení účetnictví 
- schvaluje obsah Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny se 
společností E.ON Energie a.s. na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016 
 

11. 11. 2013 – Zastupitelstvo obce Olšany: 

- schvaluje rozpočtové opatření č. 9 
- schvaluje návrh na vyřazení majetku obce 
- schvaluje vyhlášení výběrového řízení na pozici účetní obce na pracovní poměr 
na plný pracovní úvazek na dobu neurčitou. Oznámení o vyhlášení výběrového 
řízení bude vyvěšeno na úřední desce obce, na webu ÚP Vyškov, formou 
inzerátu v Deníku a na internetových portálech. 
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- schvaluje obsah Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě 
nákladů s ní souvisejících a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi obcí a RWE GasNet s.r.o. 
zastoupená JMP DS. 
- schvaluje obsah Smluv o připojení k distribuční soustavě č. 12077257 
a 12077272 mezi obcí a společností E.ON Distribuce a.s. 
- schvaluje obsah Dodatku č. 1 mezi Obcí Olšany a spol. Domeg&V s.r.o. 
- bere na vědomí zápis z jednání dozorčí rady mikroregionu Rakovec ze dne 
4. 9. 2013. 
 
Čtení ke kafi..... 
Dovolím si poděkovat …  
Začíná adventní čas a rok se nám nezadržitelně blíží ke konci. Těšíme se na 
kouzlo Vánoc a pestrobarevný ohňostroj k Novému roku, který posouvá čas 
neúprosně dál. A tak tu stojíme a rekapitulujeme, co se nám povedlo, a ohlížíme 
se za sebou možná více než jindy. I já bych se dnes chtěla ohlédnout za rokem 
2013. Musím, moji drazí spoluobčané, říct, že jsem hrdá na Vás, i na to, že jsem 
z Olšan.  
Letos jsme oslavili 300. výročí od vzniku obce. Přípravy na tuto oslavu byly 
zdlouhavé, mnoho lidí se zapojilo velmi aktivně. Při výběru fotografií do 
publikace jsme „žasli“ nad tím, kolik fotografií máme k dispozici, že díky panu 
Arnoštu Ohlimu st. a ml., Zdeňce Jičínské máme z čeho vybírat. Olšany mají 
krásně napsané staré kroniky. Naši předci byli již tenkrát gramotní i v tak malé 
vísce, že máme k dispozici řadu písemných pramenů. Díky těmto lidem jsme 
mohli zhotovit novou publikaci. Když jsme vybírali dokumenty, bylo nám líto 
každého, který se už do publikace nevešel. Važme si proto těchto vzácných 
pramenů, protože je málo vesnic, které je mají. Práce k sesbírání těchto věcí 
byla dlouhá a je velmi cenná, buďme za ni vděčni. 
V žádné vesničce nikdy nechyběla Boží muka, kostel nebo kaplička. I ta naše 
nezůstala bez povšimnutí. V roce 1998, kdy nám byla zcizena socha sv. Jana 
Křtitele, zůstala pustá a prázdná. Díky aktivitě manželů Jaškových a díky Vám 
všem, kteří jste byť malou částkou na pořízení sochy přispěli, se lipová socha, 
i když v jiné podobě, do kapličky vrátila. A kaplička se světcem je opět 
plnohodnotná. K soše sv. Jana Křtitele přibyla i socha sv. Floriána, patrona všech 
hasičů, a ne náhodou. Naši hasiči již více než sto let svědomitě bdí nad vesnicí 
a chrání ji od požárů. A nejen to, pomáhají nám při akcích a pomohli i letos. 
Desítka mladých kluků pomohla dopravit těžkou betonovou desku oltářního 
stolu do kapličky. Všichni přišli ve svém volném čase pomoci a nemuseli. Není to 
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krásné v dnešní sobecké době? Ještě aktivněji se zapojil i Sportovní klub, 
členové pomáhali s finální přípravou návsi a druhý den připravili sportovní 
odpoledne. Pořádají mnoho akcí pro veřejnost a tak podporují nejen život na 
vesnici, ale i zdravý životní styl. Při oslavách vznikl nový dramatický kroužek, 
který nacvičil krásnou scénku. Práce na ní byla jistě také náročná. Mládež se dala 
dohromady a ve svém volném čase, který mohla trávit úplně jinak, nacvičila 
scénku o původu sochy a ukázala tak příchozím část historie naší vesničky. 
Dramatický kroužek funguje dál a já jsem moc ráda, že vedením Kláry Rotterové 
opět ochotníci v Olšanech nezaniknou. Přejme i jim mnoho dobrého a buďme 
rádi i za tyto zájmy. Mnoho aktivit pro veřejnost dělá také T.K. Wild Horse. 
Krásné a hojně navštěvované akce se díky jeho členům těší velkému zájmu. 
Vytváří tak pro děti spoustu aktivit a moc pěkných věcí. Díky nim můžeme mít 
krásné zážitky i my a především naše děti. Klub maminek pro děti pořádá 
každoročně lampiónový průvod a letos si děti mohly vytvořit lampiónky 
i v dílničce. Při mnoha akcích nesmí nikdy chybět dobré občerstvení a ani letos 
nikde nechybělo. Musím říct, že tato stránka je vždy dobře zajištěna. Milé 
občerstvení a zázemí nás letos čekalo u paní Anny Kostrbíkové nebo u pana 
Romana Rösse. Díky našim ženám a dívkám máme každý rok pěkné dobré 
cukroví jako od maminky - vlastně vždyť je od našich maminek… 
V Olšanech byla odjakživa krásná příroda a okolí. Mnoho lidí, kteří k nám 
přijíždějí, obdivují upravené okolí. Uklizená vesnička, kterou udržují naši 
pracovníci, a především okolí rybníka, o který se starají naši rybáři. Zapálení 
dobrovolníci upravují v lese studánky od nečistot, aby se mohl pocestný žíznivý 
občerstvit pramenitou vodou našich lesů. Když pak člověk jde vesnicí, vidí tu píli 
těch, kteří pracují na tom, aby vesnice vzkvétala, a to je pak balzám na duši. 
Nemyslíte?  
Obec by nemohla být tak krásná nebýt Vás všech. Mnoho z Vás se stará 
a pomáhá nám zastupitelům a paní starostce a mnohdy se o nich ani neví. Tento 
rok byl náročný, ale myslím, že jedno jsme dokázali. Když je potřeba, dovedeme 
si pomoci a povzbudit navzájem. Každému z Vás bylo dáno do vínku něco jiného 
a tím obohacujete i Vy ty naše krásné Olšany, a tak jsem Vám všem vděčná 
a chci Vám poděkovat za to, že tu jste!  
Podívejme se na svět z této stránky, je tu ještě spousta dobrých lidí, kteří 
s láskou vytvářejí příjemné prostředí okolo nás, a hlavně nemuseli by! Přesto 
jdou a udělají, a to bychom měli ocenit, i když se to třeba někdy nepovede.  
Ráda bych Vám všem popřála krásné Vánoce a pohodový rok 2014. Nechť je 
plný radosti, zdraví a spokojenosti. 

Ing. Eva Modlitbová 


