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Olšanský občasník č. 43          září 2014 
 

 
 

Vážení a milí spoluobčané! 
Léto nám rychle uteklo a s blížícím se podzimem, kdy proběhnou volby do 

zastupitelstva obce, vám v tomto občasníku připomeneme podstatné události 
v uplynulých 4 letech. Samozřejmě vám sdělíme i nové informace o dění v obci.  
 V úvodu bych chtěla poděkovat zastupitelům i vám občanům, kteří jste 
pomáhali při zvelebování naší malebné vesničky, při pořádání kulturních 
i sportovních akcí. Mnozí z vás přispěli i finančně na zajištění různých akcí nebo 
např. na zakoupení sochy do kapličky. Bez vaší pomoci bychom nemohli 
realizovat spoustu každoročních akcí pro vás, ale i širokou veřejnost. Moc si 
vážím dobré spolupráce členů zastupitelstva, kteří aktivně pomáhali s chodem 
obce, realizací aktivit stavebního i kulturního rázu.  

V uplynulých 4 letech se zvýšil počet obyvatel o 50 osob a tento mírný 
nárůst svědčí o tom, že mladí lidé z naší obce neodcházejí. Je zájem o výstavbu 
v obci, opravují se i starší domy.  

Přeji vám šťastnou ruku při výběru nových zastupitelů ve dnech 
10. a 11. října.   

 

 

Co se podařilo realizovat a co podstatné se událo: 

v roce 2011: 

- Vyasfaltována příjezdová komunikace ke hřbitovu, vydlážděn chodník, 
zbudována zpevněná plocha a box na kontejnery (dotace Jihomoravského kraje 
ve výši 112 tis. Kč). 
- Na konci září otevřen obchod s parkovištěm zbudovaný v rámci víceúčelového 
areálu, který byl dokončen v listopadu. Na začátku prosince jsme našim 
nejmenším ratolestem předali dětské hřiště. (Na areál byly využity prostředky 
firmy ADMIRAL GLOBAL BETTING a.s. Komořany ve výši 3.000.000 Kč.) 
- V rámci mikroregionu Drahanská vrchovina v kapličce odstraněny vnitřní 
omítky, naneseny nové sanační vnitřní i venkovní omítky, byla očištěna 
a impregnována střecha (dotace Jihomoravského kraje ve výši 31.142 Kč).  
- V rámci mikroregionu Rakovec byla zakoupena lednička do školní jídelny 
Mateřské školy (dotace Jihomoravského kraje ve výši necelých 14.000 Kč). 
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v roce 2012: 
- Dobudování víceúčelového areálu – sklad hřiště, posezení, úprava prostranství 
včetně výsadby. 
- Zbudování stoky H v části Olšanské vinohrady. 
(Na obě tyto akce využity prostředky firmy ADMIRAL GLOBAL BETTING a.s. 
Komořany ve výši 3.000.000 Kč.) 
- Zbudování šatlavy na návsi. 
- V prosinci jsme obdrželi akceptační dopis ze SFŽP Praha ohledně dotace na 
akci „Olšany kanalizace“. 
 

v roce 2013: 
- Probíhala příprava projektové dokumentace pro stavební řízení na akci Olšany 
kanalizace /změna č. 1/. Dále uzavřena smlouva na inženýrskou činnost, protože 
SFŽP vyňalo naši žádost ze zásobníku projektů. V srpnu jsme obdrželi 
Registrační list akce a rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí 
podpory ze SFŽP na akci Olšany – kanalizace. Byla dokončena projektová 
dokumentace pro stavební řízení na změnu projektu a zpracovávala se zadávací 
dokumentace.  
- Vlastními pracovníky provedena údržba hřbitova – údržba kolumbárií, márnice, 
rezervoáru. Dále bylo vyměněno obložení soklu víceúčelové budovy. 
- Dodavatelsky bylo řešeno rozšíření boxu pro kontejnery u hřbitova. 
- Byla vyčištěna zadní část vodní nádrže a z důvodu havarijního stavu byl 
opraven jeden přítok. 
- V červnu obec oslavila výročí 300. let od založení obce bohatým kulturním 
a sportovním programem. V říjnu byla zasazena pamětní lípa v parku. Byly 
pořízeny nové propagační předměty – obrazová publikace o obci, pexeso, 
hrníček, propiska. 
- V červenci se na Farmě natáčel film Dědictví 2. Na objekt Farmy byl vyhlášen 
konkurz a z dražby vzešel nový majitel p. Seidl zastupující společnost Cygnet 
z Prahy. Obec si nechala vytýčit pozemky pod Zahrádkovou cestou, u tenisových 
kurtů, ale jejich majetkové vypořádání zřejmě proběhne až v roce 2014. Po 
uložení kanalizace dojde k obnově účelové komunikace za tenisovými kurty. 
 

v roce 2014: 
- Nahrazeny staré odtokové žlaby na místních komunikacích za betonové. 
- Na konci února byla zaslána zadávací dokumentace na SFŽP. Zastupitelé 
odsouhlasili přijetí dotace Jihomoravského kraje na tuto akci ve výši 
2.340.700 Kč. Dotace SFŽP je v předpokládané výši 42.134 mil. Kč. Byl 
proveden výběr peněžního ústavu na dofinancování akce, úvěr poskytne Česká 
spořitelna. Od června probíhal výběr dodavatele stavby „Olšany kanalizace“. Na 
posouzení kvalifikace se přihlásilo 28 zájemců, ale nabídku nakonec podalo jen 
9 firem. Nejvýhodnější byla od firmy ČAK CZ s.r.o. z Kroměříže. Schůzka se 
zástupcem zhotovitele kanalizace v obci se uskuteční po projednání 
harmonogramu akce, po získání informací od SFŽP o schválení žádosti 
o prodloužení termínu dodání podkladů nebo uzavření smlouvy. V současné 
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době Ing. Slavík obešel jednotlivé nemovitosti v obci ohledně přípravy projektové 
dokumentace na přípojky. Po vypracování dokumentace vám budeme na úřadě 
předávat podklady pro stavební úřad, a pokud budete chtít využít možnosti, že 
bychom za vás územní souhlas vyřídili, musíte nás zplnomocnit. V té době 
začneme požadovat úhradu částky 1.350 Kč za práce provedené Ing. Slavíkem.  
- Dodavatelsky byl proveden nátěr sloupů veřejného osvětlení, rozhlasu 
a recyklátem upravena komunikace podél nových rodinných domů v lokalitě B2 
směrem k chatové oblasti Bolševik. SÚS Vyškov provedla i některé drobné 
vysprávky cest v jiných částech obce.  
 

Co jsme průběžně zajišťovali: 
- Naši stálí zaměstnanci i pracovníci na VPP prováděli údržbu místních 
komunikací, veřejných prostranství a zeleně v obci. Dále zajišťovali drobnou 
údržbu a provoz budov obce. Starším spoluobčanům pomáháme s donáškou 
obědů nebo nákupů.  
- Vydávali jsme obecně závazné vyhlášky a nařízení obce, aktualizovali jsme 
směrnice a řády potřebné k zajištění chodu úřadu. Každoročně jsme schvalovali 
rozpočet, rozpočtový výhled a závěrečný účet obce po provedeném auditu 
hospodaření. 
- Pořádali jsme různé kulturní a sportovní akce /výstavy, košty slivovice, letní 
noci, rozsvícení vánočního stromu na návsi, vítání občánků, rozloučení 
s předškoláky v Mateřské škole, zájezdy, setkání důchodců, besedy, kulaté stoly, 
Dny zdraví, pochody do okolí obce. Podíleli jsme se na pořádání akcí pro děti ve 
spolupráci s Tábornickým klubem.  
- Pro podporu sportovních akcí v obci jsme členům Sportovního klubu bezplatně 
pronajali obě hřiště pro pořádání turnajů, členové mají i levnější permanentky na 
víceúčelové hřiště. Od letošního roku je hřiště nad rybníkem otevřeno volně pro 
všechny zájemce. 
- Finančně podporujeme tyto neziskové organizace – Sportovní klub Olšany 
s oddílem stolního tenisu, Tábornický klub Wild Horse Olšany, o.s. Haltýř, 
ZO ČSV Olšany.  
 

Co čeká nové zastupitelstvo k řešení v dalším období: 
- realizace akce „Olšany - kanalizace“ včetně následné opravy komunikací v obci 
- obnova části účelové komunikace p.č. 737/1 u Lipek za tenisovými kurty Farmy 
- posílení mobilního signálu ve spodní části obce (nyní probíhá schvalovací 
řízení na O2 a vysílač má být umístěn na budovu školy) 
- vybudování nové příjezdové komunikace do obce 
- s majitelem pohostinství a sálu na návsi docílit rekonstrukci tohoto objektu 
- spolupodílení se na zajišťování projektů svazku obcí Drahanská vrchovina 
a Rakovec 

 

Přejeme novému zastupitelstvu úspěšné řešení výše uvedených námětů 

a cílů.  
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ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…  

- 15. června – proběhla poslední výtvarná dílnička v minulém školním roce. Byla 
samé překvapení: děti nevěděly dopředu, co se bude vyrábět, ani jaké bude 
slíbené překvapení na závěr. Nakonec odcházely s funkčními a trvanlivými 
větrníky vyrobenými ze starých CD a fólií a s barevnými plachetnicemi 
z korkových špuntů, které si hned vyzkoušely ve velké míse s vodou. Po 
perníčkách, které Martina pro děti napekla jako dárek ke Dni dětí, se jen 
zaprášilo, a to jich byla plná krabice:-). Děkujeme olšanskému obecnímu úřadu, 
že přispěl na materiál. Díky i všem, kdo přišli, užili jsme si příjemné výtvarné 
odpoledne. 

Martina a Milada 

 

- 21. června – k svátku sv. Jana Křtitele (24. 6.) pořádala Obec Olšany již 
tradičně „hodové“ posezení u cimbálu, setkání občanů na návsi s cimbálovou 
muzikou Kalečník. Letos jsme do programu zařadili i obnovení tradice zdobení 
svatojánské postýlky. Tento zvyk je již dávno zapomenutý, ale krásný. Maminky 
dětem natrhaly pestrobarevné bylinky a květinky a děti šly průvodem s kytičkami 
do kapličky, kde ustlaly postýlku našemu patronovi sv. Janovi. Věříme, že v této 
obnovené tradici budeme pokračovat i nadále. Nechybělo ani výborné 
občerstvení, které připravil již osvědčený tým složený ze zastupitelů obce.  

 

- 24. června – jsme se rozloučili s 21 předškoláky v Mateřské škole. Děti si 
připravily krátký program. Předvedly rodičům, čemu se v MŠ naučily, a za 
kytarového doprovodu šikovného tatínka zazpívaly několik tématických písniček. 
Paní učitelky dětem předaly dárečky v podobě knížky, trička se školním logem 
a absolventské čepice. Další upomínkové předměty obdržely od zástupce obce. 
Po svátečním přípitku dětským šampusem děti zakřičely „AHÓJ“ a čepice 
odhodily. Všichni doufáme, že se jim nyní ve škole daří, a přejeme jim hodně 
úspěchů. 

Kolektiv MŠ Olšany 

 

- o prázdninách v Olšanech proběhly dva příměstské tábory, a to: Indiáni 
z venkova a Vojenská akademie. Na obou táborech si děti vyrobily spoustu 
šperků, zahrály si nejrůznější hry. Indiáni se vydali na výlet do Vyškova na 
dopravní hřiště a vojáci na akci nazvanou: „Den se záchrannými sbory“ 
v Tučapech. Celkem se obou táborů zúčastnilo 38 dětí. 
Ke konci prázdnin také proběhla akce: Rozloučení s prázdninami, které se 
zúčastnilo 22 dětí z Olšan a blízkého okolí. Pod dohledem vedoucích si děti 
připravily dobrý oběd, vyrobily přivolávač deště a totem, opekly špekáčky, zahrály 
dobrodružné hry v lese a ty neodvážnější se vydaly na noční procházku. Více 
než polovina dětí zůstala i přes noc. 

Žaneta Tomášková 
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- 12. července – pořádal SK Olšany na víceúčelovém hřišti Turnaj ve fotbale. 
Účast byla letos hojná a zcela jsme naplnili maximální kapacitu osmi týmů. Ve 
větším počtu nelze turnaj z časových důvodů odehrát, proto jsme museli dva 
týmy dokonce odmítnout. Týmy byly rozděleny do dvou skupin po čtyřech, 
přičemž první dva postupovaly do bojů o poháry. Skupinu A vyhrálo bez 
zaváhání mužstvo Bezejmenní (tým složený z hráčů z Habrovan a Rousínova), 
z druhého místa pak postoupil tým Dudes City (mladí rousínovští fotbalisté). 
Naopak nepostoupilo mužstvo AC Nekopnemsi  (mix fotbalistů z Kr. Vážan 
a Habrovan) a Ševci (olšanská a habrovanská omladina). Z druhé skupiny 
postoupili z prvního místa neporažené Holubice spolu s vítězi z posledních dvou 
let, týmem EDP. Nepostoupily pak týmy Drtič Olšany (mužstvo členů SK) 
a Bludní Holanďané (mladí hráči z Olšan, Habrovan a Rousínova). V souboji 
o třetí místo podlehli obhájci vítězství z EDP týmu Dudes City. Ve finále se pak 
utkaly dosud neporažené týmy Bezejmenní a Holubice a po bezbrankové remíze 
rozhodly o vítězství Bezejmenných penalty. Nejlepší hráč turnaje: David Hornoch 
(Dudes City), nejlepší brankář: Tomáš Chelik (Bezejmenní), nejlepší obránce: 
Tomáš Toman (Bezejmenní) a nejlepší střelec: Tomáš Světelský (Holubice). 

za oddíl SK Olšany Ota Valehrach 
 

- 18.–20. července – uspořádal p. R. Röss na návsi Olšanské pivobraní, v rámci 
kterého jste mohli ochutnat 30 druhů piva, koktejly z baru, grilované speciality. 
V průběhu akce byly připraveny soutěže pro všechny. Páteční večer zpříjemnila 
letní noc se skupinou Panorama band a sobotní večer skupina Modul.  
 

- 9. srpna – pořádalo o. s. Haltýř Posezení u rybníku spojené s ochutnávkou 
rybích specialit. I přes nepřízeň počasí akci navštívilo mnoho zájemců. 
 

- 16. srpna – pořádala restaurace U Červeného buku Letní noc u rybníka, 
k poslechu a tanci opět hrála skupina Rančeři.  
 

- 6. září – pořádal SK Olšany na víceúčelovém hřišti Denní nohejbalový turnaj 
trojic. Přihlásilo se devět mužstev. Přijela dvě mužstva z Bukovinky a Holubic, po 
jednom z Lulče, Brna, Blažovic a Slavkova. Bohužel pouze jeden domácí tým. 
Hrálo se systémem každý s každým a nejlepší čtyři týmy postoupily do play off. 
V zápase o třetí místo porazil tým Nevíme z Holubic (ve složení M. Žitňák, 
J. Secký a M. Nohel) slavkovský tým Golden Hill (V. Rusňák, V. Florián 
a Z. Zavadil). Ve finále pak vyhrál tým Eskadra Smrti z Brna a Heršpic (M. Paul, 
Z. Kurfürstová, M. Kurfürst), který si poradil s týmem s názvem 126 (součet let tří 
jeho nohejbalistů – J. Fronk, I. Duchoň a P. Spáčil). Že šlo o skvělý nohejbal 
dokazuje i např. to, že M. Paul (nejlepší hráč turnaje) ještě loni hrával první ligu 
ve Žďáru nad Sázavou a J. Fronk a M. Žitňák jsou v kádru druholigového týmu 
z Holubic. 

za oddíl SK Olšany Ota Valehrach 
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CHYSTÁ SE ... 
Nové kroužky v Olšanech 
V letošním školním roce se budou konat na víceúčelové budově následující 
kroužky: 
Makovice: zvyšování IQ a rozvoj logického myšlení pomocí deskových her, 
tajenek, rébusů a řešení nejrůznějších úkolů a hlavolamů. 
Malí umělci I., II.: výtvarné a rukodělné činnosti (výroba dekorace, šperků, 
malba…). 
Základy tábornictví: tábornické znalosti, dovednosti a hry (výlety a poznávání 
přírody, uzlování, orientace v přírodě i na mapě, šifrování, stopování, stavění 
bivaků a mnoho dalších zajímavých a dobrodružných aktivit). 

První informační schůzka pro všechny kroužky se bude konat 19. 9. 2014 
v 16:00 hod. ve víceúčelové budově v Olšanech. Více informací přímo 
u Mgr. Ž. Tomáškové nebo na tomaskova@ddm.vys.cz. 
 

- 20. září – se na víceúčelovém hřišti uskuteční tenisový turnaj pořádaný panem 
M. Blahákem a SK Olšany. Těší se na hojnou diváckou účast. 
 

- 20. září – pořádá Obec Olšany zájezd do Beskyd. Z Pusteven se projdeme na 
Radhošť, odpoledne navštívíme muzeum ve Velkých Karlovicích. Odjezd 
autobusu je v 7 hodin. Snad nám počasí tentokrát vyjde.  
 

- 4. října – pořádá Obec Olšany pochod v Moravském krasu, odjezd autobusu je 
v 8.30 hodin. V Šošůvce navštívíme kapli a kozí farmu, kolem studánky Na 
Troubkách dojdeme ke zřícenině hradu Holštejn. Pak si můžeme prohlédnout 
jeskyni Hladomornu a další zajímavá krasová místa. 
 

- 24. října – pořádá Obec Olšany zájezd do divadla, abychom využili nabídku na 
bezplatnou dopravu. Vybrali jsme představení Králova řeč v Mahenově divadle. 
Odjezd autobusu je v 17.45 hodin.  
 

- 8. listopadu – pořádá T.K. Wild Horse Olšany Strašidelný les na hřišti nad 
rybníkem. 

 

 

INFORMUJEME …  
Po ukončení pracovních poměrů s bývalými zaměstnanci obce jsme od srpna 
přijali nového pracovníka obce p. Milana Sotoláře a přes Úřad práce na VPP 
p. Lukáše Pokorného. Smlouva na refundaci mzdových nákladů je uzavřena do 
konce ledna 2015. Od září na tři měsíce jsme rovněž využili možnosti uzavřít 
dohodu o provedení práce s p. V. Štukavcem, který v rámci 40 hodin měsíčně 
pomůže s úklidem v obci. Rovněž jeho odměnu nám bude ÚP refundovat.  
 

mailto:tomaskova@ddm.vys.cz
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Od června jsme řešili s velitelem naší Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
situaci ohledně stavu požárního vozidla. Olšanská stařičká Tatra T138 CAS 32 
z roku 1961 již dosloužila. Zastupitelé zvažovali, zda zakoupíme repasovanou 
cisternu, nebo ponecháme obec bez potřebné techniky a budeme se spoléhat na 
jednotky okolních obcí. Rozhodování ovlivnilo i to, že naše obec je v zimě občas 
hůř dostupná a v případě požáru domu záleží na každé minutě. Cisterna se také 
využívá při požárech v lese a při našem velkém katastru bude nová technika 
určitě časem využita. Proto zastupitelé vyčlenili prostředky na nákup nové Tatry 
T815 CAS 32 a vyhlásili výběrové řízení.  
 
V sobotu 18. října budou hasiči po obci provádět sběr železného šrotu 
a současně o víkendu 18. a 19. října bude na parkovišti u autobusové zastávky 
přistaven velkoobjemový kontejner. Nesmí zde být uložen nebezpečný odpad, 
elektroodpad či stavební odpad.  

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY 
Od 1. září 2014 školu navštěvuje 36 dětí, z toho 24 z Olšan a 12 z Habrovan. Ve 
škole je 21 chlapců a 15 dívek, z toho bude 14 předškoláků. V srpnu jsme se 
rozloučili s 2 odcházejícími pedagogy a poděkovali zvláště p. Hýzlové za její 
dlouholetou práci s našimi nejmenšími v mateřské školce. Od září jsou ve škole 
3 pedagogické pracovnice, byla přijata nová učitelka Bc. Tereza Šmerdová. Ve 
školní jídelně je jen jedna kuchařka a vedoucí stravování. Jídelna školy nabízí 
možnost odebírání obědů v hodnotě 53 Kč a senioři mají možnost donášky naší 
zaměstnankyní.  
 
 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
Usnesení přijatá na zasedáních zastupitelstva obce od minulého čísla občasníku 
(bez osobních údajů). S celým obsahem zápisu se můžete seznámit na OÚ. 
 

18. 6. 2014 – Zastupitelstvo obce Olšany: 
- schvaluje obsah Smlouvy č. 1030019035/001 o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene se spol. E.ON Distribuce a.s. na stavbu „Olšany, připojení 
NN pro RD Mgr. Kostrbík“ 

- schvaluje rozpočtové opatření č. 4 
- schvaluje návrh na vyřazení majetku obce 
- ustanovuje komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky „Olšany – kanalizace“ 

ve složení p. Dana Křížová, Ing. Jan Neuer, Zuzana Kovářová a náhradníky 
členů komise p. Ing. Arnošta Ohliho, Ing. Stanislava Jelínka a Ing. Miroslava 
Šlégla 

- ustanovuje komisi pro posouzení kvalifikace veřejné zakázky „Olšany – 
kanalizace“ ve složení p. Dana Křížová, Ing. Jan Neuer, Zuzana Kovářová 
a náhradníky členů komise p. Ing. Arnošta Ohliho, Ing. Stanislava Jelínka 
a Ing. Miroslava Šlégla 
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- ustanovuje hodnotící komisi veřejné zakázky „Olšany – kanalizace“ ve složení 
p. Dana Křížová, Ing. Arnošt Ohli, Mgr. Pavel Jašek, Ing. Stanislav Jelínek, 
Ing. David Sochor a náhradníky členů hodnotící komise Ing. Ivo Hermana, 
Zdeňka Libánka, Luboše Hrdinku a Ing. Jana Neuera, Ing. Martina Šťovíčka 

- schvaluje obsah Smlouvy o úvěru č. 10685/14/LCD na poskytnutí úvěru na 
financování akce Olšany – kanalizace s Českou spořitelnou a.s. v souladu 
s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)  

- schvaluje úhradu projektových prací za přípojky občanům Ing. Slavíkovi 
s následnou předfakturací majitelům nemovitostí v obci 

- bere na vědomí Zápis z jednání dozorčí rady Svazku obcí Drahanská 
vrchovina ze dne 20. 5. 2014  

-  stanovuje dle § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), že 
v období 2014–2018 bude zastupitelstvo opět v počtu 9 členů. 

 

16. 7. 2014 – Zastupitelstvo obce Olšany: 
- schvaluje uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo s firmou LÖW a spol. Brno na 

vícepráce ve výši Kč 14.248 Kč a darovací smlouvu na finanční dar – 
bezúplatné plnění s JUDr. Frankem na stejnou částku 

-  schvaluje pořízení hasičského vozidla – velkoobjemové cisterny 
v předpokládaných nákladech maximálně 2 mil. Kč 

-  schvaluje rozpočtové opatření č. 5 
-  schvaluje záměr směny části p.č. 737/1 v k.ú. Olšany, nyní p.č. 737/8 

o výměře 107 m
2
 za pozemky pod Zahrádkovou cestou kolem naší parcely 

č. 735 
-  vzalo na vědomí vnitřní předpis ohledně stanovení platu p. M. Sotoláře od 

1. 8. 2014 
-  vzalo na vědomí vnitřní předpis ohledně stanovení platu pracovníka na VPP, 

který bude přijat od 1. 8. 2014 na základě výběrového řízení. 
 

13. 8. 2014 – Zastupitelstvo obce Olšany: 
- schvaluje rozpočtové opatření č. 6 
- schvaluje v souladu s ust. § 55, odst. l, a dle § 6 odst. 5 písm. e) zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů Zprávu o uplatňování Územního plánu Olšany 

- schvaluje doporučení hodnotící komise a souhlasí s vybraným uchazečem 
stavby „Olšany – kanalizace“, který se umístil na 1. místě: ČAK CZ, s.r.o., 
Obvodová č.p. 3656, 767 01 Kroměříž, IČ 25515608. Zastupitelstvo obce 
pověřuje starostku obce k vydání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

-  schvaluje obsah Smlouvy o dílo na stavbu „Olšany kanalizace“ s firmou ČAK 
CZ, s.r.o., Obvodová č.p. 3656, 767 01 Kroměříž, IČ 25515608 a pověřuje 
starostku jejím podpisem v termínu, kdy je tento úkon možné učinit dle zákona 
o zadávání veřejných zakázek 

-  schvaluje změnu Provozního řádu víceúčelového hřiště od 18. 8. 2014 ohledně 
rozšíření provozní doby po předchozí domluvě se správci 



9 

-  schvaluje obsah Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace a Zadávací 
dokumentaci na dodání „Požárního vozidla pro JSDHO Olšany“ a pověřuje 
starostku zasláním dokumentů 3 firmám 

-  schvaluje tříčlennou komisi pro otevírání obálek na dodání „Požárního vozidla 
pro JSDHO Olšany“ ve složení p. Křížová, Ing. Ohli a Ing. Mika a určuje 
náhradníky členů komise Ing. Ivo Hermana a p. Otu Valehracha  

-  schvaluje, že posouzení a hodnocení nabídek na dodání „Požárního vozidla 
pro JSDHO Olšany“ provede zastupitelstvo obce Olšany na svém dalším 
zasedání. 

 

10. 9. 2014 – Zastupitelstvo obce Olšany: 
- posoudilo obě došlé nabídky na dodání požárního vozidla a pověřuje starostku 

zasláním emailové výzvy firmě KOMET s.r.o. a THT Polička s.r.o. k doplnění 
a upřesnění nabídky 

- schvaluje obsah Smlouvy č. 1030020908/002 o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene se spol. E.ON Distribuce a.s. na stavbu „Olšany, přípojka 
NN k RD Žambochová“ 

- schvaluje rozpočtové opatření č. 7 
- schvaluje v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů vydání 
Změny č. 1 Územního plánu Olšany 

- schvaluje záměr směny části p.č. 735 v k.ú. Olšany, nyní p.č. 735/3 o výměře 
88 m

2 
za pozemek p. Ondry p.č. 465/12, na kterém je trafostanice a část 

komunikace p.č. 733/2 v k.ú. Olšany. 
 
 
Čtení ke kafi... 

A co láska? 
Když se řekne láska, hned si vybavíme zamilovaný pár, zavzpomínáme na 

naši první lásku, povzdychneme si při vzpomínce na období, kdy jsme všichni 
toužili být v dlaních toho druhého. Ale jedno se nám vytrácí, láska jako ctnost. 
Bohužel dnes je láska spojena pouze se sexuálními vjemy a její význam nám 
více a více uniká. Jen pohleďme, jak se chováme k  sobě na pracovišti, 
v rodinách a i taky u nás na vesnici. Závidíme si, přehlížíme se a nenávidíme se, 
mnohdy nenecháme na druhém nit suchou, z čehož klíčí zloba a nehezké 
chování. Tvrzení, že všichni lidé jsou stejní a tak já jim to oplatím, je sice módní, 
ale lidskost se tím vytrácí a tak se chováme nepěkně. Všichni máme své 
mouchy, ale pokud se na druhého podíváte s láskou, vše se změní. A věřte mi, 
uleví se i Vám. Alespoň já se o to snažím, i když ne vždy mi to taky vyjde. 

Děkuji Vám za přízeň a všem milým spoluobčanům si dnes dovolím citovat 
jednoho „klasika“. Je to notoricky známé, krásné a pravdivé a je v tom mnoho 
citu, tak přeji i Vám všem, ať nikdy neztratíte tu nejvyšší a nejčistější ctnost ve 
svém životě – LÁSKU. 

„Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem 
jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví a rozuměl všem 
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tajemstvím a obsáhl všechno poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že 
bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal 
všechno, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych 
neměl, nic mi to neprospěje.  

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není 
domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, 
nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se 
děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy 
nezanikne.“  Pavlův První list Korintským 

Krásné podzimní dny a vše dobré přeje Eva Modlitbová 
 
 

Námět k zamyšlení, zda měnit termín jedné z nejnavštěvovanějších akcí 

v obci... 
Čertovský strom 

Blíží se doba adventní a nás čeká setkání na návsi, kdy rozsvítíme Vánoční 
strom a vypustíme čerty, anděly a Mikuláše. Dojde tak ke spojení dvou 
nesourodých tradic. A jelikož je takové spojení nesmyslné, rád bych se přimluvil 
za uvedení těchto tradic na pravou míru. 

Tradice vánočního stromu není nikterak stará. Přišla k nám z Německa až 
v 19. století. Je nicméně spjata s křesťanským pojetím Vánoc a tím pádem 
i s časem adventním, časem, kdy se na Vánoce těšíme a připravujeme. Rozsvítit 
obecní vánoční strom proto dává smysl právě na počátku adventu, tedy v první 
adventní neděli. Je to také příhodný čas setkat se svými sousedy, popřát si 
krásný advent a společně, v obecní pospolitosti, si zazpívat koledy. 

Ve svátek svatého Mikuláše si připomínáme osobu a skutky tohoto 
biskupa, který proslul svou štědrostí a ochranou nespravedlivě obviněných. 
V tento den má naopak velký smysl vyčkat v intimitě rodiny příchodu Mikuláše 
a jeho souputníků a nechat v dětech vyrůst tajemství tohoto okamžiku. V té 
krásné atmosféře očekávání se s nimi pobavit o jejich dobrých a špatných 
činech, zopakovat si písně a básně, kterými mohou Mikuláše obměkčit v jeho 
rozhodování. Vím, že ve městech se rejdění čertů přesunulo do veřejného 
prostoru, ale myslím si, že to není správné. Tento den, podobně jako Štědrý den, 
by podle mého měl patřit rodině a její vnitřní pospolitosti. Starší si jistě 
vzpomenou, jak Mikuláš probíhal v dobách jejich dětství. 

Nedává valného smyslu stanovit datum tradičních oslav tak, aby se nekryly 
s oslavami v okolních obcích. Ani jej nastavit tak, aby se zvládlo zaopatřit co 
nejvíce atrakcí najednou. Všechno se pak slije v jeden guláš. 

Navrhuji tedy, abychom vánoční strom rozsvítili první adventní neděli. 
Abychom se tento den sešli na návsi, poslechli si, jak koledy zpívají děti a pak si 
je i sami zazpívali. Mikuláše ponechme chodit v jejich den dům od domu 
a podpořme tak tajemnost tohoto okamžiku. 

Pojďme se tak společně pokusit navrátit tradicím jejich smysl a svébytnost. 
David Rotter 
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Zdobení svatojánské postýlky, posezení u cimbálu 

Rozloučení s předškoláky 

Fotbalový turnaj 
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Spadlý ztrouchnivělý dub „U prvního obrázku“ 

Denní nohejbalový turnaj trojic 

Letní noc na návsi v rámci Olšanského pivobraní 


