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Vážení a milí spoluobčané!
V minulém čísle jsme vás vyzývali k dodání 

příspěvků do zpravodaje a jsme moc rádi, že ně-
kteří jste svými články obohatili naše informace. 

Děkujeme vám za udržování předzahrádek  
u vašich domů, na mnohé osázené záhonky je 
radost pohledět. Naši zaměstnanci se snaží udr-
žovat pořádek a pěkný vzhled v obci. To občas 
kazí volně pobíhající psi, kteří rozhrabují záhon-

ky, ničí výsadbu a mnohým z vás se nelíbí po 
nich uklízet jejich exkrementy. Prosíme majitele 
zvířat o větší ohleduplnost. 

Pomalu se nám blíží léto a tak vám chceme 
popřát krásné prázdninové a dovolenkové zá-
žitky, slunné dny plné pohody a spokojenosti. 

V úvodu vás zveme na Párové hody na návsi 
v Olšanech, které se konají v sobotu 24. června 
2017. Součástí občasníku je pozvánka.
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AKTUALITY

Víceúčelové a dětské hřiště

Sál v obciAkce v roce 2017

S příchodem jara nám firma Umělky provedla 
kompletní regeneraci povrchu na víceúčelovém 
hřišti. Dále jsme zjistili četné závady na dětském 
hřišti, na začátku června firma Floraservis opravi-
la oplocení, kolotoč, ohraničení pískoviště. Mrzí 
nás, že mnohé maminky nezavírají branky, neza-
krývají pískoviště, oplocení si pletou s lavičkami.  
I naše mládež by mohla mít citlivější přístup k za-
řízení hřiště. Ačkoliv je zde několik košů, tak skoro 
denně pracovníci likvidují různé odpadky. 

V jarních měsících proběhla příprava doku-
mentace na odstranění stavby současného sálu 
s pohostinstvím. Zastupitelé na několika schůz-
kách s projektantem ladili podobu nového ob-
jektu a jeho vnitřního uspořádání v rámci studie 
nového objektu.

Letos se nechceme pouštět do větších akcí, 
abychom měli dostatek volných zdrojů na vý-
stavbu sálu v příštím roce. Připravuje se aktuální 
dokumentace k provozování vodního díla včet-
ně projektu na opravu hráze rybníka. Od 12. do 
27. června firma EDMA Drnovice opraví povrch 
komunikace u autobusové zastávky betonovou 
dlažbou, která bude přeložena k silnici III. třídy. 
Rovněž letos chceme provést rekultivaci pozem-
ku vedle hřbitova.
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11. dubna 2017 se uskutečnilo v restau-
raci U Kalábů Setkání důchodců s poutavou 
besedou p. J. Říhové. 

22. dubna 2017 se i přes nepřízni-
vou předpověď počasí zúčastnilo přibližně  
30 výletníků pochodu Otevírání studánek.  
Od rybníka v Olšanech vyrazili po Vandrovni-
ci ke studánce Na Hrázi a po zelené turistické 
značce došli do Panské skály, kde výletníky če-
kalo malé občerstvení po pohodové vycházce.   

30. dubna pořádal T.K. Wild Horse Olšany 
ve spolupráci s SDH a obcí Olšany na hřišti nad 
rybníkem Pálení čarodějnic. Děti nejdříve plni-
ly úkoly z čarodějnických dovedností. Největší 
zájem byl o výrobu originálních kouzelnických 
hůlek. Po spálení čarodějnice si děti opekly 
špekáčky a ještě dlouho do večera se bavily  
u různých her. Děkujeme všem, kteří se podíle-
li na průběhu akce, ale i její přípravě. Potěšilo 
nás, že vatru – oheň na nedělení akci pomohli 
připravit s členy SDH i mladí hasiči. 

6. května se na víceúčelovém hřišti v Ol-
šanech za podpory Obce Olšany konal již tra-
diční a v letošním roce první tenisový turnaj 
ve čtyřhře „OLŠANY TENIS OPEN“ pořádaný 
spolkem TENIS BIKE OLŠANY z.s. Turnaje se zú-
častnilo celkem 6 dvojic. Opět nám bylo přáno 
a po celý turnaj panovalo bezvětří a slunečné 
jarní počasí. Vítězem turnaje se stala rodinná 
dvojice Richard Horký a Jiří Horký. Na pěkném 
2. místě se umístila domácí dvojice Jiří Jurá-
ček a Miroslav Bezrouk. Stupně vítězů pak na  
3. místě uzavřela dvojice Petr Džiuban a Ond-
řej Král. Děkuji všem hráčům za účast a spor-
tovní výkony.

Ing. Antonín Trávník, 
předseda spolku TENIS BIKE OLŠANY z.s.

20.–21. května uspořádal p. Petr Zonek 
po 3 letech v obci Závod minikár. V sobotu se 

jelo Mistrovství ČR. V neděli pak proběhl závod 
o Pohár ČR. 
I když v sobotu bylo nezvykle chladné poča-
sí, ani jeden den nepršelo a akce proběhla ve 
skvělé atmosféře.

27.–28. května jsme se vydali na krásný 
Zájezd do Českého Krumlova a Nové Bystřice. 
Ráno se před autobusem sešlo 55 účastníků, 
které čekala sice dlouhá cesta, zato plná pří-
jemných zážitků. Asi za čtyři hodiny jsme do-
razili do historického města, nad kterým se po 
mnoho staletí tyčí krásný zámek. V Českém 
Krumlově nás hned na parkovišti čekali milí 
průvodci a my se vydali na prohlídku města. 
Viděli jsme spoustu zajímavých a významných 
domů, seznámili se např. s erby Rožmberků. 
Prošli jsme náměstím, poslechli si o historii 
města, prohlédli si kostel a dům, kde údajně 
bydlel Jakub Krčín. Během poutavého výkladu 
našeho průvodce jsme si mohli vyfotit spoustu 
krásných fotografií, neboť jsme navštívili různé 
vyhlídky na město a počasí k focení bylo přímo 
luxusní! Po komentované procházce se někteří 
z nás vydali na prohlídku zámku, kde nás opět 
velice milý průvodce provedl krásnými kom-
natami tohoto stavebního skvostu. Ostatní 
rozjímali v zahradách, procházeli se v uličkách 
Krumlova anebo relaxovali v některé z pří-
jemných hospůdek. Myslím si, že na každého  
z nás zde dýchla atmosféra nádherného místa 
v Čechách, které je dnes sice trochu přelidněno 
turisty hlavně ze vzdálených východních zemí, 
zato pořád ohromující. V odpoledních hodi-
nách jsme se vydali do Nové Bystřice, která leží 
na okraji České Kanady. Zde jsme se ubytovali 
po různých místních penzionech. Druhý den 
ráno se většina účastníků nasnídala v kavárně 
U Mlsného kocoura a vydali jsme se asi na 6km 
procházku okolo místního golfového hřiště. 
Šli jsme po turistické stezce vedoucí přírodou 
okolo rybníku lemovaného javory, které jsou 
typické pro toto území. Byla to pěkná relaxační 

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…



2

červen 2017

3

procházka. Poslední zastávkou byl starý hrad 
Lanštejn. Tato polozřícenina byla také velice 
zajímavá. Pěkná byla vyhlídka z hlavní věže, na 
starých polorozbořených stěnách jsme zkou-
mali, zda otvory jsou místa po trámech, které 
oddělovaly patra a kolik poschodí vlastně hrad 
měl, nebo kde byla která místnost. Nechyběly 
i poutavé informační panely, z nich nás nejvíce 
zaujaly panely popsané verši o lidských citech 
a slabostech. Velice výstižný byl verš o lidské 
pomluvě. Po prohlídce hradu jsme vzali za 
vděk příjemným posezením v blízké hospůd-
ce, kde jsme se naobědvali. Pak už nás čeka-
la jen cesta domů. Byl to krásný víkend plný 
zážitků, pohody, všude vládla dobrá nálada  
a počasí. Pohoda azurového nebe a dobrá vidi-
telnost zdařilost výletu jen podtrhovala. Děku-
jeme organizátorům, díky nim mohl být výlet 
uskutečněn. Budeme se těšit na další.

účastnice zájezdu Ing. Eva Modlitbová

3. června pořádalo OS Haltýř na rybníku 
Rybářské závody pro dospělé. Zúčastnit se 
mohly i osoby, které nevlastní rybářský lístek. 
Závodit přišlo 15 rybářů, z toho však jen jeden 
byl „olšaňák“. Počasí akci přálo a tak byli všichni 
spokojeni.

3. června pořádal T.K. Wild Horse Olšany na 
hřišti nad rybníkem tradiční Dětský den. Celý 
dětský den byl v duchu cirkusu, proto všem 
dětem byl hned na úvod namalován červený 
klaunský nos. Akce se účastnilo přes 60 dětí. 

Celým programem provázela banda klaunů, 
která si pro děti nachystala různé úkoly a do-
vednosti. Děti čekalo celkem 10 stanovišť, na 
kterých musely splnit požadovanou disciplínu. 
Mezi nejoblíbenější patřilo žonglování s talíři, 
provazochodectví, akrobacie, nafukování ba-
lonků, chození na chůdách nebo ručkování 
přes bažinu. Děti se také mohly povozit na ko-
ních nebo navštívit klauna, který jim z balonku 
udělal zvířátko, kytičku nebo i meč. Za splnění 
všech úkolů je čekala sladká odměna. Také se 
konaly dva turnaje, ve kterých si děti mohly 
změřit své dovednosti s ostatními. Prvním tur-
najem bylo skládání barevných hrníčků podle 
obrázku. Při druhém turnaji děti prolézaly žeb-
říkem a jezdily na koloběžkách. Děti si odpole-
dne náramně užily. Děkuje všem kamarádům 
a členům SK Olšany, kteří pomohli s přípravou 
a průběhem této akce.

 T.K. Wild Horse Olšany

3. června pořádal SK Olšany na hřišti nad 
rybníkem Noční amatérský turnaj v nohejbalu. 
Turnaj byl pro tříčlenná mužstva, která byla vy-
losována. Turnaje se celkem účastnilo 18 hráčů 
z Olšan a okolí. Vyhrálo mužstvo ve složení Pa-
vel Blažík, Leoš Kala a Lukáš Sušil. Na druhém 
místě se umístili Miroslav Zonek, Jan Kříž a Petr 
Pospíšil. Třetí byli Oto Valehrach, Jakub Tomá-
šek a Lukáš Hladík. Děkujeme všem účastní-
kům i fanouškům za hojnou účast a těšíme se 
na další akci. 

SK Olšany

11. června pořádá OS Haltýř od 8 do  
11 hodin na rybníku Rybářské závody pro děti. 
Účast dětí je podmíněna doprovodem osoby 
starší 18 let. 

20. června proběhne v Mateřské škole Roz-
loučení s předškoláky, letos nám do ZŠ odchá-
zí 4 děti.

24. června se konají od 13.30 na návsi  
v Olšanech Párové hody. Po předtančení stár-
ků a předání hodového práva bude následovat 
průvod obcí. Od 20.00 bude na návsi večerní 
zábava, k poslechu i tanci bude hrát kapela 
Voděnka. 

cHYSTá Se
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INfORmUjeme

1. července pořádá restaurace U Červené-
ho buku Letní noc u rybníka, k poslechu a tan-
ci hraje skupina Rančeři.

8. července pořádá SK Olšany na víceúče-
lovém hřišti na Močárech od 9 hod Turnaj ve 
fotbale. 

22. července pořádá p. Ondra na hřišti na 
Močárech Volejbalový turnaj o putovní pohár 
starostky obce. 

5. srpna pořádá na rybníku Obec Olšany 
ve spolupráci s hasiči a o. s. Haltýř Neckyádu. 

Rybáři současně pořádají Rybářské hody. Od 
20.00 bude v prostoru nad rybníkem letní noc 
s kapelou Modul. 

2. září pořádá SK Olšany na hřišti nad ryb-
níkem od 13.13 hodin Amatérský turnaj v pe-
tanque.

2. září pořádá Tenis bike Olšany na víceúče-
lovém hřišti Tenisový turnaj. 

9. září pořádá SK Olšany na víceúčelovém 
hřišti na Močárech od 9 hodin Denní nohejba-
lový turnaj trojic.

DĚTSKÝ KLUB ZAHRADA
KDO JSME, PROČ JSME A CO CHYSTÁME

V září měl můj syn rok a půl. Z jeho povahy 
bylo jasné, že za chvíli mu přestane stačit spo-
lečnost nás rodičů i občasná náhodná setkání 
s jinými dětmi. Byl to čas, kdy jsem začala pře-
mýšlet, jak se potkat s dalšími rodiči, a zároveň 
si víc uvědomila, že tady v Olšanech je spous-
ta maminek, které jsou se svými dětmi samy 
doma. Jsme malá vesnice, a proto je jasné, že 
každodenních aktivit pro rodiče s malými dět-
mi tu není moc na výběr. 
Často mě napadá myšlenka, jak rodičovství 
fungovalo dřív. Ženy nebývaly samy. Měly ko-
lem sebe matky, babičky, sestry, tety, soused-
ky…A i děti tak od malička přirozeně vyrůstaly 
v kolektivu různě starých kamarádů. Z mého 
pohledu je to něco, co nám dnes velmi chybí. 
Privilegium být 2–4 roky na rodičovské dovo-
lené máme jako jedna z mála zemí. Vnímám 
proto jako velkou škodu, že hodně rodičů tráví 
tento čas v jakési izolaci a čekají, až přijde den 
k umístění dítěte do školky a znovu nastou-
pení do zaměstnání. Měla jsem to štěstí, že na 
jedné z místních akcí jsem potkala rodiče, kteří 
o tom přemýšlejí podobně.

Rozhodli jsme se proto udělat první veřejné se-
tkání, na kterém se nás sešlo 7 s dětmi ve věku 
od pěti měsíců do tří a půl let. Založili jsme 
„Klub rodičů s dětmi z Olšan a okolí“. Celý pod-
zim a zimu jsme se pravidelně scházeli – buď 
venku, nebo u někoho doma. V listopadu jsme 
společně organizovali olšanský lampioňák.
Postupně jsme začali následovat myšlenku 
na vytvoření místa na neutrální půdě, kterou 
se v březnu podařilo zrealizovat. Do jedné ze 
zahrad v chatové oblasti „Na Bolševiku“ jsme 
přivezli dřevěnou maringotku a začali zvele-
bovat pozemek.
Skupina se postupně proměnila – někteří rodi-
če s blížícím se zápisem do školky chodit pře-
stali, jiní noví přibyli i z okolních vesnic a měst. 
Momentálně fungujeme v úterky a čtvrtky 
od 9 do 14 hodin. V pondělky organizujeme 
společné výlety. Tento provoz plánujeme  
i přes letní prázdniny. Od září pak přijímáme 
do pracovního poměru lektorku – průvodkyni 
a budeme fungovat každý den od pondělí do 
čtvrtka od 9 do 15 hodin.
Věnujeme se výtvarnému tvoření z různých 
materiálů, hrajeme na hudební nástroje, dělá-
me táboráky, chodíme na procházky… Důle-
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žitý je pro nás ale i čas, který mají děti pro spontánní hru  
a tvorbu – čas, který jim nikdo neorganizuje.
Nejsme lesní školka, nemáme nic proti naší olšanské škol-
ce, ani se jí nesnažíme konkurovat. Jsme alternativou pro 
rodiče, kteří chtějí trávit čas se svými dětmi (a to dětmi 
v předškolkovém i školkovém věku), chtějí se podílet na 
tvorbě pravidel a programu, chtějí, aby jejich děti byly vět-
šinu dne venku… Zároveň jsme tu i pro ty rodiče, kteří hle-
dají čas pro sebe a svou práci / seberozvoj. Je tedy možné 
u nás s dětmi být i je nechat u nás samotné. 
Protože nejsme státní instituce a do prostoru, vybavení  
a provozu jsme vložili a vkládáme nemálo vlastních finan-
cí, je pobyt v Zahradě zpoplatněn. Podrobnější informace, 
naše pravidla i aktuálně chystané akce najdete na našem 
facebooku pod názvem Dětský klub Zahrada. Webové 
stránky připravujeme. 
Rádi uvítáme nové rodiče a děti! Můžete se k nám přijít 
podívat kterékoli úterý nebo čtvrtek, i bez předchozího 
ohlášení.                       Za Dětský klub Zahrada 

Alena Chládková, alena@moveart.cz

MŠ Olšany: Školní výlet s pohádkou
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Ve středu 31. května jely děti z mateřské školy 
Olšany na školní výlet do Bučovic na zámek na 
pohádku Princ Bajaja. Hned při příjezdu nás 
přivítal veselý šašek a uvedl nás na nádvoří 
zámku. Princ byl oblečen do skutečné zbroje, 
nasedl na koníka a bojoval proti drakovi. Po 
pohádce se děti dozvěděly, jak se dřív lidé ob-
lékali. Viděly, jakou práci dalo princi nasoukat 
se do brnění a jak se bojovalo s různými zbra-
němi nebo jak se dříve jedlo. Samy si vyzkou-
šely, jak se dělá nitka ze lnu, jak se zpracovává 

Sbor dobrovolných hasičů Olšany
V Olšanech vznikl nový oddíl mladých hasičů, 
do kterého aktivně chodí 12 dětí. Děti se učí 
požární ochranu, zdravovědu, trénují požární 
útok a chodí do přírody. Také probírají hru Pla-
men. Být malými hasiči děti opravdu baví. Od-

díl mezi sebe rád přivítá nové děti ve věku od  
6 do 18 let. Děti pomáhaly hasičům při přípra-
vě dřeva na pálení čarodějnic. 
Členové SDH Olšany provedli sběr železa a roz-
řezali plechovou boudu u hřbitova.

Jakub Tomášek

ovčí vlna, jak se pere na valše a jak se správně 
postarat o koníka. Vyzkoušely i tíhu skutečné 
přilby. Byla to pohádka nejen pro pobavení, 
ale i pro poučení. 
1. června na Den dětí si děti vyzkoušely na hři-
šti svoji odvahu, rychlost a obratnost. Každý 
dostal diplom, omalovánky a něco sladkého.
Ještě nás čeká 20. června rozloučení s před-
školními dětmi a už se budeme všichni těšit na 
prázdniny plné sluníčka.

Učitelky MŠ Olšany
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Zpráva o bezpečnostní situaci na teritoriu 
obce Olšany za rok 2016
Obec Olšany spadá jako územní část pod 
Obvodní oddělení Policie ČR Vyškov. V obci 
došlo za rok 2016 ke spáchání celkem dvou 
trestných činů, kdy se v jednom případě jed-
nalo o „ohrožení pod vlivem návykové látky“, 
případ byl předán příslušné instituci k projed-
nání. V druhém případě se jednalo o „poško-
zení vozidla“, tento skutek se objasnit nepo-
dařilo. V roce 2016 bylo v obci zaznamenáno  
10 přestupků (z toho 3 v dopravě, dále podání 
alkoholu nezletilému, napadení psem), které 
byly oznámeny na Městský úřad Vyškov k pro-

jednání. Přestupky zatajení nálezu, poškození 
skla vozidla a dopravní nehoda bez zranění se 
nepodařily objasnit. 
V porovnání s rokem 2015 zůstala výše trest-
ných činů i přestupků na stejné úrovni. Na 
úseku veřejného pořádku nebyly v obci žád-
né závažnější nedostatky, které by bylo nutné 
bezprostředně řešit. 
Vzhledem k počtu zjištěných přestupků  
a trestných činů lze obec Olšany považovat za 
klidnou a bezpečnou lokalitu. Nově jsou pro 
spolupráci s obcí Olšany určeni policisté prap. 
Stanislav Domanský a nstržm. Radim Rippl.

ZáVĚReČNÝ ÚČeT OBce ZA ROK 2016
Zastupitelstvo obce schválilo tento dokument 19. 4. 2017. Veškeré potřebné písemnosti byly 
zveřejněny na obou úředních deskách. Níže uvádíme jen několik podstatných údajů. 

Celkové příjmy: 9 419 334,21 Kč
z toho největší položkou byly daňové příjmy, které byly oproti r. 2015 vyšší o 523,6 tis. Kč a dotace.

Přijaté dotace 
/tř. 4/ – oproti r. 2015 jsou tyto příjmy podstatně nižší po dokončení kanalizace, ale přesto jsme 
ještě obdrželi transfer z FS a SFŽP na dofinancování této akce. Dále je zde zahrnuta dotace:
•	 na výkon st. správy, školství /pol. 4112 – 104 800 Kč/
•	 na plat 1 pracovníka obce od ÚP vč. doplatku z r. 2015 /pol. 4116, ÚZ 13013 celkem 272 000,- Kč/

Prostředky na položce 4111 byly použity na úhradu nákladů spojených se zabezpečením vo-
leb do zastupitelstev krajů, nevyužité prostředky byly vráceny v letošním roce. Na položce 4116 
jsme obdrželi dotaci na refundaci školení členů JSDHO, která byla čerpána na STK cisterny. Na 
položce 4122 jsme obdrželi dotaci kraje na refundaci úroků z úvěru, na úpravy interiéru knihov-
ny a vybavení jednotky hasičům. V rámci položek 4213 a 4216 jsme obdrželi prostředky ze SFŽP 

Položka Účel dotace ÚZ Poskytnuto Vyčerpáno k 31. 12. 2016

4111 Volby do krajů 98193 22 000,- 16 432,20

4116 Odb. příprava hasičů 14004 2 000,- 2 000,-

4122 Úroky z úvěrů kanalizace  232 37 000,- 37 000,-

4122 Úpravy vybavení knihovny  331 49 000,- 49 000,-

4122 Výstroj hasičů  551 70 000,- 70 000,-

4213 Dofinancování kanal. SFŽP 90877 23 666,66 23 666,66

4216 Dofinancování kanal. FS 15825 402 333,33 402 333,33
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a FS na dofinancování akce Olšany – kanalizace. Zbývající příjmy tvoří převody mezi běžným 
účtem v ČNB a ČS na položce 4134. 

Celkové výdaje: 7 556 168,79 Kč
Nejvyšší čerpání bylo na § 2321 na provoz vybudované kanalizace včetně úroků z úvěru, úhradu 
věcných břemen majitelům pozemků. Úroky z úvěru byly hrazeny ve výši 86 846,80 Kč a byly 
částečně kryty dotací kraje ve výši 37 000 Kč. Na § 3314 byly čerpány výdaje na modernizaci 
knihovny ve výši 143 942 Kč, na které jsme využili dotaci kraje ve výši 49 000 Kč. Na § 3412 byly 
čerpány výdaje na pořízení parkourového hřiště ve výši 104 695 Kč. Na § 3632 byly proúčtová-
ny výdaje na opravu kapličky v částce 232 031 Kč, na což byla využita dotace kraje z r. 2015 ve 
výši 150 000 Kč. Na § 3639 jsou na pol. 6121 zúčtovány výdaje na odkup pohostinství se sálem  
a analýzu komunitního centra ve výši 1 289 875 Kč. Na § 5512 je proúčtováno pořízení 3 kom-
pletů dýchacích přístrojů včetně 2 náhradních lahví a 2 hadic C 52 zásahových členům JSDHO ve 
výši 104 112 Kč, na což byla čerpána dotace kraje ve výši 70 000 Kč. 

Poskytnuté transfery v roce 2016:
Částka  Komentář
400 000,- příspěvek na provoz Mateřské školy Olšany
40 000,-  příspěvek Sportovnímu klubu Olšany na činnost, akce
10 000,-  příspěvek včelařům na provoz spolku
21 300,-  příspěvek svazku obcí Drahanská vrchovina
876,-  příspěvek svazku obcí Rakovec
2 550,-  MěÚ Vyškov za projednávání přestupků dle veřejnoprávní smlouvy

Financování: 1 863 165,42 Kč
Stav prostředků na běžných účtech byl k 31. 12. 2016 ve výši 11 927 794,20 Kč, z toho 32 355,- Kč 
tvoří zůstatek sociálního fondu. Ze sociálního fondu byly hrazeny příspěvky na obědy zaměst-
nanců, příspěvek k životnímu jubileu. 

Počáteční stav účtů byl 11 164 632,78 Kč. Rozdíl 763 161,42 Kč tvoří výsledek na pol. 8115 a srov-
nává rozdíl mezi příjmy a výdaji roku 2016, aby bylo hospodaření vyrovnané. Na položce 8124 
jsou proúčtovány uhrazené splátky úvěru na výstavbu kanalizace ve výši 1 100 004 Kč. 

Součástí závěrečného účtu je i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Olšany, kde je 
konstatováno, že v hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Koretinka
Dobrovolníci i pracovníci obce se snaží udržovat pořádek 
kolem naší nejnavštěvovanější studánky nad rybníkem. 
Také neustále doplňují hrníčky, které slouží kolemjdou-
cím k napití vody. Moc jim za tuto činnost pro nás všechny 
děkujeme. Mrzí nás, když pak zjistíme, že někdo sprejem 
postříkal cedulky s rozborem vody a básničkou, poškodil 
výtokovou trubku. Nechápeme, proč někdo opakovaně 
rozhazuje vršky od PET lahví na lesní cestu, což naposledy 
uklízely děti z Mateřské školy v rámci akcí ke Dni Země.

Volejbalový turnaj
V sobotu 27. května se skupina 
olšanských volejbalistů účastnila 
volejbalového turnaje ve Zbýšo-
vě. Turnaje se celkem účastnilo  
7 mužstev. Team Drtičů ve slože-
ní Kateřina Volfová, Iveta Pospí-
šilová, Petr Pospíšil, Miroslav Zo-
nek, Jakub Ondra, Daniel Vráblík 
se umístil na krásném 2. místě.
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ZASeDáNÍ ZASTUPITeLSTVA OBce
Uvádíme usnesení schválená na zasedáních zastupitelstva od  minulého čísla občasníku (bez 
osobních údajů). S celým obsahem zápisů se můžete seznámit na OÚ.

19. 4. 2017 – Zastupitelstvo obce Olšany:
•	 souhlasí s poskytnutím finančního daru Římskokatolické farnosti Královopolské Vážany  

ve výši 25 000 Kč na základě Darovací smlouvy 
•	 v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších před-

pisů schvaluje Závěrečný účet obce Olšany roku 2016, který se uzavírá vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením

•	 schvaluje rozpočtové opatření č. 4
•	 schvaluje obsah Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PV-014330041510/001se spol. E-ON  

Distribuce a.s. na realizaci akce „Olšany, připojení NN k RD Ing. Mrvová“ 
•	 bere na vědomí vnitřní předpis – opatření starostky, kterým se stanovuje plat p. V. Valehra-

chové od 1. 4. 2017.

17. 5. 2017 – Zastupitelstvo obce Olšany:
•	 schvaluje záměr úpravy nájemní smlouvy uzavřené s p. Romanem Rössem dne 11. 4. 2013  

z důvodu změny způsobu využívání části p.č. 202/4 v k.ú. Olšany o výměře 27 m2.

ČTeNÍ Ke KAfI
můj splněný maratonský sen
Už ani nevím, kdy jsem se rozhodl na tento 
maraton přihlásit. Někteří kamarádi, kteří tuto 
akci již zažili, mě neustále přemlouvali. Také 
jsem chtěl aspoň jednou zažít atmosféru zá-
vodu v hlavním městě. A tak jsem jednoho 
podzimního večera odeslal přihlášku, zaplatil 
startovné a základní věc byla vykonána. 
Potom přišla zima a já započal dle tréninko-
vého plánu náročnou maratonskou přípravu. 
Sice jsem již před několika lety běžel dva sil-
niční a jeden terénní maraton, ale nikdy jsem 
nepokořil mojí vysněnou hranici tří hodin,  
i když v Ostravě chybělo velmi málo. Bohužel 
se stala zlá věc. V březnu moje lýtka neunesla 
nápor naběhaných kilometrů a přetížil jsem si 
šlachy a hrozilo i vážnější zranění. Do marato-
nu zbývaly dva měsíce a vypadalo to, že se ho 

nezúčastním. Ale nic se nemá vzdávat. Posle-
chl jsem rad některých přátel, přestal jsem na 
čas běhat, udržoval jsem si formu na kole a lýt-
ka uvolňoval plaváním, masážemi a poláriem.  
A stal se téměř zázrak. Počátkem dubna jsem 
již byl v pořádku a mohl jsem opět začít tré-
novat. I když jsem nenaběhal potřebné trénin-
kové kilometry, rozhodl jsem se, že si maraton 
nenechám ujít a do Prahy se přeci jen vypra-
vím užít si akci alespoň pro radost
A tak jsem se autem s kamarádem vydal  
v sobotu 6. května do našeho hlavního měs-
ta, na výstavišti jsme převzali startovní balíčky  
a přespal jsem ve Vršovicích na penzionu.  
V neděli ráno jsem pak 3 km klusal na Vác-
lavské náměstí, kde bylo zázemí. Zde jsem 
již potkával spoustu běžeckých přátel. Po zá-
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věrečných přípravách jsme se přesunuli na 
Staroměstské náměstí, kde se nacházel start 
závodu. Dle mých předešlých výkonů mě po-
řadatelé zařadili hned do koridoru B za hlavní 
hvězdy a nejlepší běžce. Všude kolem mě stála 
spousta lidí, navzájem jsme se povzbuzova-
li. A když pak před startem začala hrát česká 
hymna, jakoby ze mě veškerá nervozita spadla 
a řekl jsem si, že tento maraton zvládnu a za-
běhnu si i svůj vysněný čas.
A bylo odstartováno! Jelikož jsem stál celkem 
vepředu, probíhal jsem pod startovním ob-
loukem hned za 9 sekund a nemusel se tlačit 
vzadu s pomalejšími běžci. Nasadil jsem si svo-
je zvolené tempo, nevšímal si soupeřů a sou-
středil se jen na svůj výkon. Atmosféra během 
trati byla úžasná. Lidé nám fandili a dokonce 
jsem spatřil i několik známých kamarádských 
tváří. Také trasa byla vedena tak, že jsme si při 
běhu mohli prohlédnout spoustu památek, 
a to Karlův most, Národní divadlo, Vyšehrad, 
Staroměstské náměstí a mnoho dalších. Všude 
po trati byla spousta občerstvovacích stanic, 
takže o tekutiny jsme neměli nouzi. Metou 
půlmaratonu jsem proběhl v čase 1:26:44  
a vše vypadalo velmi nadějně. Asi až do 31. ki-
lometru jsem si závod užíval a držel své tempo 
a běželo se mi suprově. Najednou mi ale pře-
ci jen začaly trochu tuhnout nohy, ale časový 
propad byl stále minimální a měl jsem velkou 
rezervu, abych svůj vysněný čas pod tři hodi-
ny zaběhl. Krize však přišla na 36. kilometru. 
Docházely mi síly a připadalo mi, že se motám 
a zpomaloval jsem. Rozhodl jsem se ale, že se 
nevzdám, stále zbývala spousta času, tak jsem 
zatnul zuby a bojoval dál. Konečně přišel 40. 
kilometr a Staroměstské náměstí a s ním i cíl 

již byl velmi blízko. Lidé nás neuvěřitelně pod-
porovali a hnali kupředu. A v tom ze mě veš-
kerá únava spadla a zrychlil jsem a závěr jsem 
si užil v euforii a cílem proběhl v nádherném 
čase 2:57:09. Potom to už šlo jak na běžícím 
pásu – medaile na krk, zabalení do termofólie, 
zimnice, pocit na zvracení, válení se na zemi, 
pití, banán, rozpravy s přáteli, kulhání na Vác-
lavák, převlečení se, cesta na penzion a domů. 
Ale ať mi bylo, jak chtělo, neustále jsem se cítil  
v obrovské euforii a stálo to všechno za to! 
Svůj čtvrtý maraton jsem dokončil jako 155. 
závodník z 6510 a v kategorii Muži do 40 let 
dokonce na 87. místě.
Zvládl jsem to, splnil jsem si svůj životní sen 
zaběhnout jednou maraton pod tři hodiny. 
Myslím, že člověk by si své sny plnit měl. Nyní 
si ale dám od maratonů na čas pauzu a budu 
se věnovat zase zlepšování na kratších tratích.

Lukáš Koudelka

Blahopřejeme Lukášovi k tomuto velkému úspě-
chu, za kterým je spousta hodin tréninku, velká 
píle a cílevědomost. Přejeme mu hodně podob-
ných úspěchů a splnění dalších životních cílů. 


