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Vážení a milí spoluobčané
Doufám, že většina z  vás prožila pohodové 

letní dny, během svých dovolených jste navští-
vili krásné kouty naší země nebo vyjeli do za-
hraničí. Dětem rychle utekly prázdniny a nyní 
jim opět nastaly školní povinnosti. Přejeme jim 
hodně jedniček, získání nových znalostí a vám 
všem příjemné dny i během letošního podzimu.

Děkuji, že jste během dlouhodobé nemoci 
účetní akceptovali pozdější fakturaci stočného  
a dodržovali úřední hodiny na úřadě. Nyní se si-
tuace snad již ustálí. Na zasedání zastupitelstva 
13. září budeme situaci řešit. Zřejmě přijmeme 

administrativní pracovnici na zkrácený úvazek. 
Do budoucna bychom tak ošetřili nejen zvyšu-
jící se množství úřednické práce, ale také zastu-
pitelnost s  účetní v  době dovolené či nemoci.  
O rozhodnutí zastupitelstva vás budeme infor-
movat.

Žádám majitele pozemků, kterým jejich dřevi-
ny přesahují do prostoru komunikací a chodní-
ků, aby provedli ořez a úklid těchto keřů a stro-
mů. Děkuji.

Dana Křížová, starostka obce
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AKTUALITY
Akce v roce 2017

V  červnu byl opraven povrch komunikace  
u autobusové zastávky. 

V září nám firma EDMA Drnovice opraví pro-
pustek u pomníku. 

Během léta byl zatravňovací dlažbou zpev-
něn okraj kolem silnice ke hřbitovu. 

Připravuje se dokumentace k povolení oprav 
hráze vodní nádrže, kde se vyspraví kamenné 
zídky. Současný stav nemá vliv na funkčnost 
hráze. Následně rozhodneme, zda se práce pro-
vedou ještě nyní na podzim, nebo až na jaře. 

Dotace pro svazek Rakovec
V letošním roce obdrží svazek dotaci z OPŽP 

na projekt „Kompostéry pro mikroregion Ra-
kovec“ ve výši 2.148.711 Kč. Náš příspěvek ve 
výši 15 % je 89.131 Kč a získáme 200 ks kom- 
postérů o objemu 900 l. Plánujeme jejich do-
dání do každého trvale obydleného domu 
v  obci, a to na základě smlouvy. V  případě 

vašeho zájmu nám předejte, zašlete na úřad 
osobní údaje a parcelní číslo pozemku, na kte-
rém bude kompostér umístěn. Následně vám 
oznámíme, kdy si ho můžete přijít vyzvednout 
a podepsat smlouvu.
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Sál v obci
V tomto měsíci bude dokončena dokumen-

tace pro stavební řízení. Podařilo se nám získat 
dotaci Jihomoravského kraje na zpracování 

projektové dokumentace ve výši 200.000 Kč. 
Připojujeme pohledy na plánovanou stavbu 
ze zpracované studie.

Studie objektu nového kulturního domu obce Olšany.

Sběr odpadu
V sobotu 14. října 2017 budou hasiči po obci 

od 8 hod. provádět sběr železného šrotu. V pří-
padě zájmu kovový odpad nachystejte před 
svoje domy.  

Od 13. do 15. října 2017 bude na parkovi-
šti u autobusové zastávky přistaven velko-
objemový kontejner. Nesmí zde být uložen 

nebezpečný odpad, elektroodpad a stavební 
odpad. 

Na Kamenné u chodníčku byly k popelnicím 
na organický odpad přistaveny další kontejne-
ry na PET odpad a papír. 

Děkujeme za váš zodpovědný přístup k tří-
dění odpadu.
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Víceúčelové a dětské hřiště
Byl doplněn inventář tohoto prostoru o ven- 

kovní betonový pingpongový stůl. Během 
podzimu dojde k další opravě herních prvků, 

oplocení dětského hřiště, desky stolu. Naše 
minulá apelace na citlivější přístup k zařízení 
hřiště bohužel vyslyšena nebyla.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
V  pátek 20. října 2017 od 14 do 22 hodin  

a v sobotu 21. října 2017 od 8 do 14 hodin se 
můžete na obecním úřadě zúčastnit voleb do 
PS Parlamentu ČR. Do 17. října vám budou do-

dány hlasovací lístky. Volič může ze závažných, 
zejména zdravotních důvodů požádat obecní 
úřad a ve dnech voleb okrskovou volení komisi 
o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. 

Stav obyvatel obce k 1. 8. 2017
Celkem Datum narození  

nejstaršího občana
Datum narození  

nejmladšího občana
Osoby 578 15. 5. 1926 15. 7. 2017

Muži 294 25. 11. 1932 17. 3. 2017

Ženy 284  15. 5. 1926 15. 7. 2017
Děti do 15 let 103  10. 9. 2002 15. 7. 2017
Děti do 18 let 125  20. 9. 1999 15. 7. 2017
Starší 60 let 126 15. 5. 1926 17. 6. 1957

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…
11. června – pořádalo OS Haltýř na rybníku 
Rybářské závody pro děti.

20. června – proběhlo v  Mateřské škole 
Rozloučení s předškoláky a do ZŠ nám odešly 
4 děti.

24. června – pořádali stárci Olšanské 
párové hody. Hody se konaly  na svátek  
sv. Jana Křtitele, kterému je zasvěcena naše 
kaplička. V pátek, kromě úklidu a chystání návsi 
na akci, se také stavěla máje. Stavění se účast-
nily spousty občanů, ať už aktivně, tak pasivně 
jako přihlížející. V sobotu v dopoledních hodi-
nách stárci obešli občany obce a pozvali je na 

tuto akci. Hody začaly v 13:30 nástupem stár-
ků, následoval proslov paní starostky, během 
kterého bylo předáno stárkům hodové právo. 
Od této chvíle bylo vše pod vedením stárků, 
kteří všechny přivítali a požádali otce Michaela 
o posvěcení vína. Poté předtančili svůj tanec, 
který pečlivě natrénovali. Po malém pohoš-
tění následoval průvod obcí. Od 20:00 se na 
návsi konala taneční zábava, která se neobešla 
bez tomboly i půlnočního překvapení stárků.  
Po celý den hrála dechová hudba Voděnka 
z Kozlan. 
Stárci děkují obci a všem zúčastněným za pod-
poru a těší se na další hody.

Lucie Tomášková
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Letošní stárci skvěle navázali na tradici pořá-
dání hodů v obci a mnozí zúročili i své zkuše-
nosti z  minulých let. Byli dobře sehraný tým, 
takže přípravy i průběh akce byl hladký. Mám 
ráda pohodovou atmosféru během průvodu. 
Během večerní zábavy se všichni skvěle bavili  
a zábava vyvrcholila před půlnocí, kdy stárci 
po obrovském aplausu dokonce museli zopa-
kovat své taneční překvapení. K velkému úspě-
chu přispělo i osvětlení stárků, návsi, kapličky. 
Stárci, velice děkujeme za tento kulturní zážitek. 
Jsme moc rádi, že udržujete tradice, a budeme 
se těšit na hody v roce 2018. Poděkování patří 
i vašim rodičům a všem kamarádům, kteří spo-
lečně s vámi zajistili zdárný průběh této akce. 

Dana Křížová, starostka obce

1. července – se konal Country večer  
U Červeného buku, k  poslechu a tanci hrála 
skupina Rančeři.

8. července – pořádal SK Olšany na více- 
účelovém hřišti na Močárech Turnaj ve fotbale.

22. července – uspořádal p. Ondra na hřišti 
na Močárech již čtvrtý ročník Volejbalového tur-
naje o putovní pohár starostky. Celou sobotu 
zápasilo 10 přihlášených družstev v jednotlivých 
utkáních. Letos se opět zúčastnilo i olšanské 
družstvo Drtiči, ale bohužel vyhrál tým z Brna.

5. srpna – proběhl na rybníku již třetí ročník 
Neckyády, kterou jsme pořádali ve spolupráci 
s hasiči a OS Haltýř. Již od pátku probíhaly pří-
pravy na akci, stavělo se molo, rybáři vařili rybí 
dobroty a všichni se těšili na sobotní odpoled-
ne. V sobotu od 13 hodin vše vypuklo. Děti i do-
spělí si vyzkoušeli obratnost při přechodu lávky 
na hladině rybníka. Pro odvážlivce, kterým se 
přechod lávky zdál jednoduchý, přišla na řadu 
disciplína přejezd lávky na koloběžce. Po tomto 
úkolu již nezůstal suchý snad žádný soutěžící. 
Zato legrace byla spousta. Ti nejlepší v každé ka-
tegorii byli odměněni cenami. Po adrenalinové 

disciplíně se hladina rybníku zklidnila a za rytmu 
písní s vodní tematikou jsme sledovali „spanilou 
jízdu“ plavidel. Letos se tohoto úkolu zhostily 
jen čtyři posádky, ale vynalézavost konstruk-
térů byla obdivuhodná a ještě obdivuhodnější 
byla zručnost kormidelníků se na těchto plavi-
dlech udržet. Největší podporu a přízeň diváků 
si získalo plavidlo „Soptík“ rodiny Blažíků. Další 
plavidla byla „Gondola snů“, „Mimino“ a „Žralok“. 
Současně probíhaly rybářské hody, kde místní 
sdružení nabízelo nejen rybí speciality. Letní den 
se pomalu blížil ke konci a večer pak byl završen 
taneční zábavou se skupinou Modul. Díky skvě-
lé atmosféře, netradičnímu prostředí i ohlasům 
návštěvníků by se mohla letní noc nad rybníkem 
stát do budoucna tradiční součástí této akce. 
Uvidíme, zda budeme mít v příštím roce více od-
vážlivců a nápaditých konstruktérů plavidel. Dě-
kujeme všem organizátorům za jejich obětavou 
práci na úkor svého volného času. Udělat něco 
pro druhé je velká lidská ctnost.

Eva Modlitbová

26. srpna – pořádali stárci ve spolupráci 
s Obcí Kácení máje, které probíhalo formou ta-
neční zábavy. K tanci i poslechu hrála od 20:30 
skupina Modul. Nechybělo ani půlnoční překva-
pení stárků a tradiční dražení máje, která byla 
následně majitelem věnována Mateřské škole  
v Olšanech. Díky hezkému a hlavně teplému po-
časí se zábava protáhla až do ranních hodin. 

Lucie Tomášková

2. září – pořádal SK Olšany Amatérský turnaj 
v pétangue. Na samotném konci prázdnin se 
na hřišti nad rybníkem sešlo celkem 16 domá-
cích i přespolních týmů ke sportovnímu klání  
v pétanque. Ačkoli se tato hra může mnohým 
zdát nudná a velmi poklidná, opak je pravdou. 
Během celého odpoledne jsme prožili velmi 
těsná a napínavá utkání plná zvratů i mexické 
vlny a ovace diváků. Vykutálené odměny před-
ních příček si odnesl tým MI7 z Holubic, místní 
tým Dva a půl, téměř místní Katovci a přední
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příčku nakonec vybojoval Nosál tým z Velešo-
vic. I přes plné nasazení šlo hráčům především 
o prožitek ze samotné hry, ne o umístění na čel-
ních místech. Děkujeme všem hráčům i fanouš-
kům za příjemnou a pohodovou atmosféru,  
i všem pořadatelům za přípravu celé akce.

za organizační tým Zdeňka Jičínská

2. září – se na víceúčelovém hřišti v  Olša- 
nech konal tenisový turnaj ve čtyřhře –  
OLŠANY TENIS OPEN II. 2017. Do turnaje se 

přihlásilo celkem 12 hráčů rozdělených do  
6 dvojic. Kvalitní obsazení turnaje se projevi-
lo v nezvykle vyrovnaných výsledcích většiny 
odehraných zápasů. Po celodenním boji se 
pak na stupních vítězů umístily tyto dvojice:

1. místo: Petr Džiuban a Richard Horký,
2. místo: Jiří Kramář a Libor Dundálek,
3. místo: Marek Blahák a Jiří Sposta.

CHYSTÁ SE

7. října – pořádá Obec Olšany Podzimní  
výlet – pochod v okolí Hádů a do Bílovic nad 
Svitavou. Odjezd autobusu v  9 h ze zastávky 
v Olšanech. Na konci pochodu bude možnost 
zakoupit si občerstvení v Sokolovně.

22. října – pořádá Obec Olšany akci Vítání  
občánků, od 14 h na obecním úřadě.

23. září – u hřiště na Močárech proběhne  
od 14 h sousedské setkání Močáry Fest.

28. října – pořádá OS Haltýř Výlov rybníčku.

4. listopadu – pořádá T. K. Wild Horse  
Olšany Strašidelný les od 16 h na hřišti nad 
rybníkem.

21. listopadu – pořádá Obec Olšany  
zájezd do Mahenova divadla na představení 
Bůh masakru.

1. prosince – proběhne na obecním úřa-
dě od 17 h akce Posezení u vánočního cuk-
roví.

3. prosince – proběhne akce Zahájení ad-
ventu. Přijďte si zazpívat s olšanským sborem 
a rozsvítit vánoční strom na první adventní 
neděli.

5. prosince – pořádá Obec Olšany od  
16 h na návsi Setkání s Mikulášem. Zveme na 
divadelní představení, vystoupení dětí Mateř-
ské školy a společné sousedské setkání.

Děkujeme všem fanouškům za podporu a hrá-
čům za účast a vynaložené sportovní úsilí.

TENIS BIKE OLŠANY, z. s.
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INFORMUJEME
Mateřská škola Olšany

Do Mateřské školy Olšany je ve školním roce 
2017/2018 přihlášeno 38 dětí. Z obce Olšany  
je to 16 chlapců, 3 děvčata, z  obce Habrovany  
8 chlapců, 6 děvčat, z obce Kr. Vážany 2 děvčata 
a z Rousínova 1 chlapec a 2 děvčata. 

V  MŠ pracují tři pedagogické pracovnice 
– ředitelka Marcela Coufalová, učitelky Ka-
teřina Volfová, Bc. Martina Vašíčková. Chůva 
Ing. Jana Žeravíková se stará o dvouleté děti, 
je financována z  dotačního programu OP VVV.  

Setkání v kapličce
Od září se budeme opět každý první čtvrtek 

v měsíci scházet ke společné modlitbě v míst-
ní kapličce.

Srdečně zve Eva Modlitbová

Dále ve škole pracuje uklízečka Jiřina Hrdinko-
vá, ve školní kuchyni vedoucí stravování Lenka 
Kalvostrová, vedoucí kuchařka Miloslava Ška-
roupková a pomocná síla v kuchyni Lenka Ko-
vářová. 

V  měsíci červnu jsme sbírali starý papír.  
Děkujeme všem, kteří nám již podruhé pomá-
hali. Za sběrový papír jsme dostali 3 451 Kč; 
byly zakoupeny hračky pro děti.

Marcela Coufalová, ředitelka MŠ

Sbor dobrovolných hasičů Olšany
Zdravím veškeré nadšence hasičů obce Ol-

šany. Předkládám přehled událostí posledních 
měsíců, i dalších plánů:

5. července – se hasiči obce Olšany zúčast-
nili oslav 120. výročí založení sboru dobro-
volných hasičů obce Habrovany. Zúčastněné 
jednotky hasičů zde představily své vybavení. 
Byla provedena ukázka vyprošťování z hava-
rovaného vozidla, kterou provedla jednotka 

Oprava pomníku kpt. Žukova
Velvyslanectví Ruské federace zajistilo pro-

střednictvím odborné firmy rekonstrukci vá-
lečného hrobu rudoarmějce na našem hřbito-
vě. Byl očištěn stávající pomník a instalována 
nová deska se jménem kpt. Žukova.

Výstavba v lokalitě B1
Připravuje se záměr postupné výstavby  

10 domů kolem jedné z  plánovaných komuni-
kací v lokalitě B1 v Olšanech. Nejprve musí do-
jít k prodloužení inženýrských sítí a zbudování  
příjezdové komunikace.

Návštěva premiéra v obci
V  neděli 10. září krátce naší obec navštívil 

předseda vlády ČR p. Mgr. Bohuslav Sobotka. Na 
obecním úřadě probral se zastupiteli dění v obci 
a aktuální plány dalšího rozvoje. Hasiči u zbrojni-
ce předvedli cisternu a za svou činnost pro nás 
všechny obdrželi od p. premiéra pamětní list. 

města Rousínov. Účastníci akce byli seznámeni  
a poučeni např. i v tom, jak správně uhasit hoří-
cí olej v domácnosti.

5. srpna se uskutečnila Olšanská neckyáda, 
při které celý den asistovali členové SDH Olšany 
a to nachystáním vodní lávky, posezením pro 
veřejnost, pomáhali s organizací večerní zábavy 
a zajištěním bezpečnosti a první pomoci.



6

září 2017

7

23. září proběhne, po letní pauze, první 
schůzka mladých hasičů. Sraz bude na hřišti  
u rybníka v  10 hodin, za nepříznivého poča-
sí na hasičské zbrojnici. Rádi uvidíme známé 
děti, co už do kroužku chodí, ale i nové tváře, 
které mají zájem stát se mladým dobrovolným 
hasičem obce Olšany. Jedná se o děti ve věku 
6 až 15 let.

Jakub Tomášek

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.

21. června – Zastupitelstvo obce Olšany: 
• schvaluje aktualizované složení členů povodňové komise obce,
• schvaluje prodejní cenu pohledů pořízených v roce 2017 na 5 Kč,
•  schvaluje dodatek č. 1 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,
• schvaluje rozpočtové opatření č. 5,
•  bere na vědomí zprávu dozorčí rady svazku Drahanská vrchovina ze dne 23. 5. 2017 a in-

formace o hospodaření Mikroregionu Rakovec a Drahanská vrchovina za rok 2016 obsažené 
v závěrečných účtech a účetních uzávěrkách obou svazků.

12. července – Zastupitelstvo obce Olšany: 
• schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě NN č. 9101161663 

se společností E.ON a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

16. srpna – Zastupitelstvo obce Olšany: 
• schvaluje přijetí dotace a obsah Smlouvy č. 046877/17/OKH s Jihomoravským krajem na projekt 

Projektová dokumentace kulturního domu v Olšanech ve výši 200.000 Kč. Zastupitelstvo po-
věřuje starostku podpisem této smlouvy,

• souhlasí s realizací akce Prodloužení vodovodního řádu a přípojka vody přes pozemek obce  
p. č. 600/371 v k. ú. Olšany, a to v zeleném pásu účelové komunikace. Během výstavby nesmí být 
zemina ukládána na tuto komunikaci a pozemek bude uveden do původního stavu,

• schvaluje obsah Smlouvy č. SPP/010/2017 o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského zaříze-
ní uzavíranou s a.s. Vodovody a kanalizace Vyškov ohledně výstavby vodního díla Habrovany vodo-
vod – prodloužení řádu H v roce 2001. Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem této smlouvy,

• schvaluje rozpočtové opatření č. 6,
• schvaluje obsah předané studie kulturního domu a nemá námitek ke vzhledu střechy budovy,
• schvaluje obsah Smlouvy o výpůjčce s a. s. EKO-KOM ohledně zapůjčení 2 kontejnerů na tříděný 

odpad. Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 
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ČTENÍ KE KAFI
Voda, voda, voděnka…
„Už teče, už teče“, volal malý Jeniček otáčeje 
kohoutkem vodovodu v Olšanech, v místní čás-
ti Příhonu. Pro místní obyvatele to byla velká 
událost. Vždyť lidé žijící v horních částech obce 
museli vodu nosit či dovážet ze studní nachá-
zejících se blízko potoka, nebo ze studně pod 
Močáry.
Voda se nosívala v dřevěných putýnkách (věd-
rech), nebo vozila v dřevěných škopcích na tra-
kaři. A to vám povím, zkuste si to vyjet s plným 
škopkem vody (40–50 l) po cestě kolem Chelí-
kového! 
Tenkrát byly v Olšanech obecní studny, nejzají-
mavější z nich byla studna na kopci. Byla pořád-
ně hluboká. Místní muži ji hloubili ve 20. letech 
minulého století několik měsíců. Voda se nabí-
rala rumpálem s  okovem. Na praní se chytala 
voda dešťová do dřevěných beček.
Počátkem 20. století se obec rozrůstala a lidé si 
začali stavět domky i v horních částech obce. Ale 
tam bylo velmi obtížné kopat studny, protože 
je zde kamenitý terén. Představitelé obce tedy 
v  30. letech minulého století začali zvažovat  
o zavedení místního vodovodu z vydatných pra-
menů v lese. Byly vykopány již dvě záchytné jím-
ky, ale bohužel 2. světová válka všechny plány 
překazila. Jakmile se lidé vzpamatovali z útrap 
hrozné války, zvláště pak po neskutečném suchu 
v roce 1947, začalo se vážně o vodovodu uvažo-
vat. Na podzim 1947 se sešli obyvatelé Olšan na 
zasedání a odsouhlasili stavbu vodovodu. 
Bylo jasné, že na tak rozsáhlou stavbu bude za-
potřebí hodně peněz, a ty chudá, malá vesnička 
neměla. Všichni se tak zavázali, že potřebné vý-
kopy odpracují zdarma, brigádně a na potrubí, 
stavbu vodojemu a technické práce požádají  

o státní příspěvek. Ten jim byl přidělen a tak se 
mohlo začít. 
Každý majitel domu dostal přidělený úsek v dél-
ce 10 m a cca 2 m hloubky výkopu. To byla délka 
z  lesa po okraj vesnice. Před svým domem ka-
ždý vykopal úsek sám. Kdo byl přestárlý či ne-
mocný, požádal o výkop mladší spoluobčany 
nebo rodinu. V  lese se kopalo dobře, tam byla 
půda hlinitá, ale mnohem obtížněji to bylo prá-
vě v horních částech obce. Půdy pár centimetrů 
a dál jen kámen a kámen proslulé olšanské dro-
by. Pracovalo se ručně s  krumpáčem, lopatou. 
V mnoha částech, jako například U kaštanu či na 
Příhonu, pomáhali střelmistři z  místního lomu. 
Pomáhaly i ženy a odrostlejší děti, ale nadšení  
a elán olšanských obyvatel se vyplatil. 
Olšany tak byly jednou z prvních obcí na okrese 
Vyškov s vlastním vodovodem. 
Proto letos, při 70. výročí zahájení stavby vodo-
vodu, vzpomeňme na ty naše dědy a pradědy  
i babičky a prababičky, že se odhodlali k tak vel-
kému dílu. Vynaložili obrovské úsilí, aby vzácná 
voda přišla k  jejich domovům. Z tohoto vyprá-
vění mé milé babičky Ludmily Dočkové je cítit, 
jak lidé drželi spolu, pomáhali si. I když co vím 
z  vyprávění, někteří nakonec zůstali na výkop 
sami, ale nezanevřeli na své spoluobčany. Dnes 
máme techniku a nedávno při výkopu kanali-
zace jsme mnohdy láteřili a láteříme nad tech-
nickými chybami dál. Ale ruku na srdce – ohnuli 
bychom dnes svá záda a zalomili krumpáč do 
olšanské droby v potu tváře nejen pro sebe, ale  
i pro souseda či potřebného bližního svého? 
Přeji krásný podzim a srdce na dlani pro druhé 
nám všem olšanským.

Eva Modlitbová
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