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Vážení a milí spoluobčané!
Poslední letošní číslo zpravodaje jsme zača-

li chystat už v  druhé polovině listopadu, aby-
chom vás mohli pozvat na všechny prosinco-
vé akce. Jejich výčet na přiloženém letáčku je 
opět bohatý. Věříme, že se jich zúčastníte a pří-
jemně se naladíte do adventní a  vánoční po-
hody. Vaše účast bude nejlepší odměnou pro 
pořádající. Děkujeme všem zástupcům spolků 
a jiných zájmových organizací, členkám kultur-
ní komise obce i vám dalším, kteří jste pomá-
hali či zajišťovali různé akce v obci. Za každou 
akcí je spousta hodin práce na úkor vašeho vol-
ného času. Moc si vážíme této pomoci a spolu-

práce. Doufáme, že i v příštím roce se sejdeme 
při různých kulturních či sportovních akcích. 

Přejeme vám příjemné a pohodové proži-
tí vánočních svátků. Ať jsou tyto dny napl-
něné klidem, láskou a porozuměním. Příští 
rok prožijte ve zdraví, štěstí a spokojenosti. 
Během Vánoc vám zastupitelé již tradičně při-
nesou novoročenku s  kapesním kalendářem 
na příští rok. Stolní kalendář jsme letos nepo-
řizovali, ale při platbě poplatků obdržíte dvě 
pomůcky pro zajištění vaší větší bezpečnosti, 
informovanosti. 

Dana Křížová, starostka obce

AktuAlity
Sál v obci

Pro dokončení realizační dokumentace řeší-
me s projekční firmou i vnitřní vybavení budo-
vy. Během zimních měsíců pro stavbu získáme 
stavební povolení, prove-
deme výběr zhotovitele. 

Oprava břehů  
vodní nádrže

Na přelomu října a listopadu byla provede-
na oprava břehů vodní nádrže, kameny byly 
uloženy do betonového lože. Práce rychle 
a kvalitně provedl p. Libor Dundálek. 

Kompostéry
Minule jsme vás informovali, že svazek obcí 

Rakovec obdržel dotaci na pořízení kompo-
stérů. Nemohli jsme ovlivnit termín předávání, 
ale snad i po skončení zahrádkářské sezóny si 
je přijdete vyzvednout. Jedním z prvních úko-
lů nové pracovnice úřadu p. Aleny Mikyskové 
bylo připravit pro každý trvale obydlený dům 
v obci obě smlouvy. 
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR

Počet zapsaných osob 449

Počet odevzdaných úředních obálek 289 64,36%

Počet platných hlasů 287
   

Č. Strana Počet Procento

21 ANO 2011 77 26,83

8 Komunistická strana Čech a Moravy 36 12,54

1 Občanská demokratická strana 31 10,80

29 Svoboda a přímá demokracie — Tomio Okamura (SPD) 31 10,80

15 Česká pirátská strana 30 10,45

4 Česká strana sociálně demokratická 27 9,41

24 Křesťanská a demokratická unie — Československá strana lidová 19 6,62

7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 10 3,48

20 TOP 09 6 2,09

9 Strana zelených 5 1,74

10 ROZUMNÍ — stop migraci a diktátu EU — peníze občanům 4 1,39

12 Strana svobodných občanů 3 1,05

30 Strana Práv Občanů 3 1,05

27 SPORTOVCI 2 0,70

6 Radostné Česko 1 0,35

13 Blok proti islamizaci - Obrana domova 1 0,35

19 Referendum o Evropské unii 1 0,35

2 Řád národa — Vlastenecká unie 0 0,00

3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 0 0,00

14 Občanská demokratická aliance 0 0,00

22 Dobrá volba 2016 0 0,00

23 Sdružení pro republiku — Republ. str. Českosl. M. Sládka 0 0,00

25 Česká strana národně sociální 0 0,00

26 REALISTÉ 0 0,00

28 Dělnická strana sociální spravedlnosti 0 0,00

31 Národ Sobě 0 0,00

Děkujeme volební komisi za řádné zajištění voleb do PS Parlamentu ČR.
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Poplatky v roce 2018
Na prosincovém zasedání budou zastu-

pitelé schvalovat změnu vyhlášky ohledně 
poplatku za odstraňování odpadu. Jelikož 
v průběhu roku došlo k navýšení počtu nádob 
a bylo odvezeno víc velkoobjemového odpa-
du, budeme muset přistoupit k úpravě ceny. 
Už v  lednu můžete uhradit poplatek za likvi-

daci odpadu ve výši 500 Kč na trvale bydlící-
ho občana nebo dům k rekreaci a poplatek za 
psa ve výši 150 Kč. Na prosincovém zasedání 
budou rovněž zastupitelé schvalovat cenové 
oznámení, na základě kterého bude stočné 
pro rok 2018 stanoveno zřejmě ve výši 42 Kč 
bez DPH. 

Volby prezidenta ČR
V pátek 12. ledna od 14 do 22 hodin a v so-

botu 13. ledna od 8 do 14 hodin se můžete na 
obecním úřadě zúčastnit voleb prezidenta ČR. 
Do 9. ledna vám budou dodány hlasovací líst-
ky. Volič může ze závažných, zejména zdravot-

ních důvodů požádat obecní úřad a ve dnech 
voleb okrskovou volení komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost. Ve dnech  
26. a  27. ledna 2018 se předpokládá druhé 
kolo voleb. 

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHlO…
23. září -  proběhlo u víceúčelového hřiště 
sousedské setkání Močáry Fest. Ani chladné 
a  deštivé počasí neodradilo desítky sousedů, 
aby přišli strávit společné chvíle. K  poslechu 
i zpěvu hrála sestava Koudelka Band.

7. října -  jsme pořádali Uzavření studánek 
– přes 35 účastníků se nejprve prošlo kolem je-
zírek a cestou rákosím v Růženině lomu. Po na-
učné stezce jsme prošli lom Hády, odkud byly 
fascinující výhledy na okolní přírodu a  Brno. 
Pak jsme pohodlnými lesními cestami, krajem 
lišky Bystroušky a kolem studánek došli do Bí-
lovic nad Svitavou. Po občerstvení, za prvních 
dešťových kapek, jsme autobusem odjeli zpět 
do Olšan. 

11. října - proběhla v  dětském klubu Za-
hrada Dýňová slavnost pro širokou veřejnost. 
Maminky popustily uzdu kulinářské fantazii, 
a  tak jsme ochutnali několik výborných dý-
ňových dezertů, slané a sladké štrúdly, dýňo-
vé sušenky i  dýňovou pomazánku. Děti svou 
fantazii rozvinuly v tvorbě dekorací z kaštanů, 

dřeva, šípků, listů a dalších plodů podzimu. Vy-
vrcholením večera bylo rozsvícení dýní, které 
rodiče s dětmi vydlabali a vyřezali. To vytvořilo 
atmosféru tak magickou, že nejen děti vydrže-
ly dlouho jen sedět a koukat. Ze Zahrady jsme 
odcházeli za úplné tmy a naše dýně tam zůsta-
ly svítit dlouho do noci.

za dětský klub Zahrada
 Natálie Presová a Alena Chládková

22. října - jsme pořádali na obecním úřadě 
Vítání občánků. Mezi nejmladší občanky jsme 
přivítali 2 narozené holčičky. Děkujeme účin-
kujícím dětem Mateřské školy a p. učitelce Vol-
fové za pěkný kulturní program. 

28. října - pořádalo OS Haltýř Výlov rybníčku.

4. listopadu  - pořádal na hřišti nad rybní-
kem T.K. Wild Horse Olšany Strašidelný les. Tato 
akce je veřejností velice oblíbená a těší se čím 
dál většímu počtu návštěvníků. Letošní rok se 
do lesa přišlo bát 266 dětí z  celého širokého 
okolí. Pro děti byly připraveny na hřišti i  do-
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plňkové hry a soutěže, aby jim lépe utíkal čas, 
než se na ně dostane řada. Kdo nechtěl soutě-
žit, mohl se ohřát u ohně a opéct si špekáček.
V lese pak číhala různá strašidla a děsivé ná-
strahy. Trať byla opět dlouhá a  krkolomná, 
osvětlená jen malými lampičkami. Všichni ná-
vštěvníci se chovali podle „lesních pravidel“ 
a  za to jsme jim vděční. Touto cestou moc 
děkujeme maminkám, které se ujaly vedení 
her na hřišti, čerticím v kiosku, neboť bravur-
ně zvládaly obsloužit všechny a  netvořily se 
zbytečné fronty, a samozřejmě strašidlům, jež 
vydržela dlouhé čtyři hodiny v lese a po celou 

dobu strašila se stejným nadšením.
T.K. Wild Horse Olšany

I  my děkujeme všem pořadatelům za skvělé 
zvládnutí této akce, která byla dobře připrave-
na a program byl sladěn tak, aby i přes velký 
počet účastníků měly děti o zábavu postaráno. 

21. listopadu - pořádala Obec Olšany 
zájezd do Mahenova divadla na představení 
Bůh masakru. I přes problémy s dopravcem si 
účastníci užili pěkný večer při zhlédnutí této 
komedie. 

CHyStÁ SE ...
1. prosince - proběhne na obecním úřadě od 
17 hodin Posezení u  vánočního cukroví. Věříme, 
že mnohé ochotné hospodyňky nám pomohou 
a donesou upečené vánoční cukroví na společné 
Mikulášské setkání, případně na setkání seniorů. 
Nezapomeňte si vzít paragony, abychom vám 
proplatili použité suroviny.

3. prosince - se uskuteční Zahájení adventu 
a rozsvícení vánočního stromu.

5. prosince - pořádá Obec Olšany od 16:15 
hodin na návsi Setkání s Mikulášem. Zveme vás na 
vystoupení dětí Mateřské školy Olšany, divadelní 
představení a společné sousedské setkání. Po akci 
Mikuláš se svou družinou navštíví děti v jejich do-
movech. 

12. prosince - pořádá Obec Olšany od 16 
hodin v restauraci U Kalábů Setkání důchodců. Se 
svým programem vystoupí žáci MŠ, pak si zazpí-
váme s místními hudebníky. 

Vážení a  milí spoluobčané, čas adventní by 
měl být časem zklidnění a otevírání srdcí a zpěv 
je k tomu dobrým pomocníkem. Dovolte, abych 
Vás jménem olšanského pěveckého sboru pozval 
k adventním setkáním.

První adventní neděli 3. prosince ve čtyři 
hodiny odpoledne Vás zveme na náves, kde na 

znamení zahájení adventu rozsvítíme olšanský 
vánoční strom. Zazpíváme roráty a koledy, přijde 
také otec Michael, který požehná nám i našim ad-
ventním věncům.

O druhé aventní neděli 10. prosince se se sbo-
rem vydáme na předvánoční obchůzku. Přidejte 
se k nám, zazpíváme koledy a roráty pod okny na-
šich sousedů a rozezníme olšanské uličky. Sejde-
me se v pět hodin odpoledne před Koudelkovým.

23. prosince - Vás zveme do habrovanského 
kostela. Po mši, která končí v sedm hodin večer, 
bude do kostela přineseno Betlémské světlo. Náš 
sbor k této slavnostní chvíli zazpívá několik ad-
ventních a vánočních písní a pomůže tak rozeznít 
vánoční atmosféru. Betlémské světlo si z kostela 
můžete odnést do svých domovů, tak si nezapo-
meňte vzít lucerničku.

Na Boží hod, tedy 25. prosince v sedm hodin 
večer, si stejně jako vloni připomeneme vánoční 
příběh. Pod názvem O Panně Marii na něj tento-
krát nahlédneme z jiné strany. A pak si společně 
zazpíváme koledy.
Olšanský pěvecký sbor se těší na setkání s Vámi. Po-
kusíme se společně zastavit předvánoční shon a vy-
tvořit atmosféru tichou a poklidnou.

David Rotter
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Vážení spoluobčané. 1. ledna se ve vodách olšan-
ského rybníka znovu uskuteční Novoroční ritu-
ální koupel. Za zpěvu kurážných písní dojdeme 
z  návsi k  rybníku. Symbolicky otevřeme vodu 
a požádáme ji, aby nám do nadcházejícího roku 
dala sílu. Aby dala sílu nejen těm odvážlivcům, 
kteří do rozbouřených vod ponoří tělo celé, ný-
brž i těm, kteří se svlaží částečně nebo dokonce 
jen symbolicky – připraveným kouskem dřívka. 
Pro přítomné bude ve varných kádích připraven 
čaj, grog i svařené víno. Otužilcům doporučuje-
me vzít s sebou také osušku a placatici ostřejší li-
hoviny pro první chvíle po vynoření. Sejdeme se 
1. ledna 2018 v jedenáct hodin na návsi v Olša-
nech a vydáme se vstříc neobyčejnému zážitku. 
Těší se na Vás pořadatelské kvarteto Boris Krais, 
Pavel Indruch, Martin Flora a David Rotter.

1. ledna 2018 - ve 14 hodin pořádáme spo-
lečně s ostatními obcemi svazku Rakovec Novo-
roční setkání na Kalečníku. Sraz účastníků je ve 
13 hodin u rybníka v Olšanech. Odtud vyrazíme 
kolem Koretinky a  srubu na místo setkání, kde 
bude připraveno občerstvení. Doporučujeme 

vzít si tekutiny na cestu, případně baterku na 
zpáteční cestu.

- na začátku února bude pořádat Obec Ol-
šany Košt slivovice a jiných pálenek, těšíme se na 
vaše vzorky. Bližší informace upřesníme.

- po zamrznutí rybníka, v  lednu či únoru, 
bude pořádat T.K. Wild Horse Olšany Maškarní 
bál na ledě. Po loňské zdařilé akci jsme se roz-
hodli, že se opět sejdeme na ledě. Proto si chys-
tejte masky už teď.

Přesný termín karnevalu není znám, budeme 
trpělivě čekat, až nám zamrzne rybník.

Minulý rok bylo velmi náročné udržet led bez 
sněhu. Proto bychom chtěli poprosit, pokud 
půjdete s  vašimi dětmi bruslit, buďte tak hod-
ní a odhrnujte dětem celou plochu od kraje do 
kraje. Nebo alespoň od středu ke kraji, aby upro-
střed rybníka nezůstal nános zmrzlého sněhu.

A když nám před karnevalem přijdete pomoct 
odhrnout celou plochu, budeme moc rádi.

Členové T.K. Wild Horse Olšany 
 vám přejí hezké dny

iNFORMuJEME ...

Sbor dobrovolných hasičů Olšany
Zdravíme veškeré příznivce hasičů obce 

Olšany. Rádi se s  vámi podělíme o  dění 
v  posledních měsících a  o  plánovaných  
akcích.

Zprávy z oddílu mladých hasičů
- Děti pilně trénují na soutěže v uzlování, 

které se konají v zimním období.
- Mládež byla seznámena s  první pomocí 

a jak se chovat při poskytování první pomoci.

Další činnost sboru
- Dne 6. 10. hasiči provedli rozřezání a  ná-

sledný úklid starého topení v hospodě a v sále.
- Dne 14. 10. v obci proběhl sběr železného 

šrotu.
- Dne 4. 11. hasiči nachystali dřevo na oheň 

na Strašidelný les.
- Během zimních měsíců při sněhové na-

dílce uspořádáme pro děti i  dospělé závody 
v bobování pod názvem Sjezd Aljašky. 

Jakub Tomášek
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Pojďte s námi poznávat okolí – pondělní 
výlety Dk Zahrada

Dětský klub Zahrada pořádá každotýdenní 
pondělní výlety do blízkého okolí. Navštěvu-
jeme jak místa více známá (Žalmanův kámen, 
jeskyně Pekárna, ...), tak i  méně známá (Ko-
mořanská stepní stráň či Hřebenatkový útes 
v  Kroužku). Vybíráme vždy kratší trasu, aby ji 
mladší děti bez problémů zvládly, a často vý-
let zakončíme společným obědem v některém 

z místních podniků. Výlety jsou volně přístup-
né, určeny pro rodiče s dětmi jakéhokoli věku 
a  účast není třeba předem nahlašovat. Pro-
gram na každý měsíc zasíláme e-mailem a mů-
žete si o něj napsat na info@detivzahrade.cz.

za dětský klub Zahrada  
Natálie Presová a Alena Chládková 

Včelařství
Včela medonosná (nověji medotvorná) je 

naším nejvýznamnějším opylovatelem hmy-
zosnubných kulturních, zemědělských a  pla-
ných rostlin. Za tuto opylovací službu si včela 
v  medném volátku z  rostliny odnáší sladkou 
šťávu – nektar, který přetváří v  med. Na těle 
včely se také zachytí pylová zrnka, která včela 
sbírá do tzv. košíčků. Tyto košíčky jsou umístě-
ny na třetím páru nohou včely. Med i pyl vče-
ly používají pro svou výživu i  výživu včelího 
plodu a přebytky ukládá do včelích buněk do 
plástů. Včely ještě sbírají propolis. Je to prysky-
řičná látka pokrývající hlavně pupeny stromů. 
Propolis nosí včely, stejně jako pyl, v košíčkách. 
Propolis používají včely ke tmelení a desinfek-
ci svého obydlí – úlu.

Med, pyl a  propolis jsou 3 včelí produkty, 
které včely sbírají v přírodě.

Další 3 produkty vytváří včely přímo ve 
svém těle. Jsou to včelí vosk, mateří kašička 
a včelí jed.

Všechny včelí produkty se člověk naučil vy-
užívat jako sladidlo, doplněk stravy, na výrobu 
svíček, v kosmetice a v lékařství. Aby nám včelí 
produkty pomáhaly, musíme si ale dávat po-
zor na alergické reakce.

Letos v září se ve Vyškově, v prostorách bý-
valé veterinární správy, poprvé konal okresní 
včelařský jarmark. Byla nachystána výstava 
včelařských zařízení a  pomůcek potřebných 
k chovu včel. Návštěvníci si mohli prohlédnout 
fotografie ze života včel, včelařů i včelařských 
organizací okresu.

Včelaři zde prodávali med, vosk a na ochut-
návku byla i medovina. Děti si mohly vyrobit 
svíčku. Včelaři z Olšan se jarmarku také aktivně 
zúčastnili a  dodali i  vzorky medu do soutě-
že. Jeden med z Olšan se dělil o 1. a 2. místo 
a další med z Olšan se umístil na 3. místě, a to  
z 9 vzorků.

za ZO ČSV Olšany Jana Pilátová

Výstavba v lokalitě B1
Příprava výstavby kolem jedné ze tří plá-

novaných komunikací v  lokalitě B1 v  Olša-
nech opět vyvolává emoce. Chápeme, že 

mnozí z  vás nemají potřebné informace, 
a  proto vás podrobněji seznámíme se sou-
časnou situací. 
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Již několik měsíců řešíme s  firmou RIPE-
TAS, potažmo s  JUDr. Frankem, předložené 
žádosti. Dle územního plánu obce je výstav-
ba možná, žadatel musí hlavně dodržet limit 
výměry stavebních parcel. Proto musel bu-
doucí investor snížit plánovanou výstavbu 
z  10 na 7 domů. Na říjnovém zasedání za-
stupitelé schválili výstavbu jedné příjezdové 
komunikace a prodloužení inženýrských sítí. 
Firma má záměr pouze zasíťovat stavební 
pozemky a vybudovat komunikaci, ne přímo 
stavět všech 7 rodinných domků.

Na říjnovém zasedání nám byl zástupci 
občanů předán dopis, kde je konstatována 
situace ohledně výstavby ještě původních 
10 domů bez nové příjezdové cesty do obce. 
Před listopadovým zasedáním zastupitel-
stva jsme od některých zástupců občanů 
obdrželi další dopis. Zde je nám vytýkáno, 
že jsme nezaslali odpověď na původní dopis. 
Ale v  něm nebyly žádné otázky vyžadující 
zaslání odpovědí a vše bylo ihned probráno 
s přítomnými občany na zastupitelstvu. 

Bylo konstatováno, že v územním plánu se do-
poručuje zbudování další příjezdové komuni-
kace do obce. Nyní je tam zakreslena trasa ve-
dle lomu, ale v  rámci jednoduché pozemkové 
úpravy jsme pod tuto komunikaci neměli šanci 
dořešit pozemky ve vlastnictví obce. V budouc-
nu, pokud dojde k  zavážení lomu, se může 
v úpravě územního plánu plánovat nová cesta 
do obce přes lom. Nyní je možné jen rozšíření 
dopravní infrastruktury v obci. Zástupcům ob-
čanů jsme vysvětlili, že v roce 2018 provede Ka-
tastrální úřad v obci mapování, v rámci kterého 
budeme znát majitele pozemků pod komuni-
kacemi v  obci. Pak nastane vhodná doba pro 
řešení případného rozšíření cest, zřízení výhy-
ben. V dopise předkládaném na listopadovém 
zasedání ještě zástupci občanů požadují vyjád-
ření k postupu a časové posloupnosti při schva-
lování výstavby v lokalitě B1. Nyní byla schvále-
na výstavba jedné komunikace a inženýrských 
sítí. Další průběh výstavby budeme řešit dle ná-
sledných žádostí investorů a nejsme schopní 
časovou posloupnost předvídat.

Daň z nemovitých věcí 
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, územ-

ní pracoviště ve Vyškově upozorňuje vlastníky 
pozemků, u  kterých mimo jiné došlo na zá-
kladě pozemkových úprav (při obnově katas-
trálního operátu) ke změnám parcelního čísla 
nebo výměry pozemků, na povinnost podat 
daňové přiznání na daň z  nemovitých věcí 
na zdaňovací období roku 2018 nejpozději  
do 31. 1. 2018. 

V případě nejasností se obraťte na p. Anežku 
Kocourkovou, tel: 517 302 386. 

24. prosince začne v Královopol-
ských Vážanech ve 20:30 „Půlnoční“ 
mše svatá s Betlémským světlem v Krá-
lovopolských Vážanech. Seznam vá-
nočních bohoslužeb bude umístěn na 
vývěsce u obchodu.

Od 2. 1. do 15. 1. 2018 budeme opět moci přispět do tříkrálové sbírky i u nás v Olšanech.
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Uvádíme usnesení schválená na zasedáních zastupitelstva od minulého čísla občasníku (bez 
osobních údajů). S celým obsahem zápisů se můžete seznámit na OÚ.

13. 9. 2017 Zastupitelstvo obce Olšany:
•	 schvaluje realizaci akce „Údržba vodní nádrže v k.ú. Olšany“ během měsíce října a  listopadu 

2017, a to prostřednictvím firmy Libora Dundálka
•	 schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 600/356 a  600/357 v  k.ú. Olšany od ČR, Státního 

pozemkového úřadu, a pověřují starostku podáním žádosti včetně nezbytných příloh
•	 schvaluje uzavření darovací smlouvy s Mysliveckým spolkem Červený vrch na částku 8.000 Kč 

a pověřuje starostku jejím podpisem
•	 schvaluje rozpočtové opatření č. 7
•	 schvaluje znění Smlouvy o výpůjčce souboru 200 ks zahradních kompostérů s následným převo-

dem formou darovací smlouvy s termínem výpůjčky do 31. 12. 2025 s Mikroregionem Rakovec
•	 schvaluje znění Darovací smlouvy pro vypůjčitele souboru 200 ks zahradních kompostérů 

s účinností od 1. 1. 2026 s Mikroregionem Rakovec
•	 schvaluje znění Smlouvy s občany o podvýpůjčce zahradních kompostérů s následným pře-

vodem formou darovací smlouvy s termínem výpůjčky do 31. 1. 2026
•	 schvaluje znění Darovací smlouvy pro podvýpůjčitele zahradních kompostérů s  účinností  

od 1. 2. 2026
•	 bere na vědomí Protokol finančního výboru obce k provedené kontrole za období leden – 

červenec 2017 a Protokol kontrolního výboru o kontrole za období leden – srpen 2017
•	 schvaluje zajišťování účetnictví obce a s tím souvisejících činností p. Hrubou od 1. 10. 2017 na 

základě uzavřené smlouvy, jejíž obsah upřesní starostka, místostarosta a předseda finančního 
výboru

•	 schvaluje přijetí administrativní pracovnice obce na poloviční úvazek nejdříve k datu ukonče-
ní pracovního poměru s p. Hrubou

•	 schvaluje pořízení elektrotříkolky BENYCARGO 11S za cenu 59.830,- Kč v barvě zelené.

18. 10. 2017 Zastupitelstvo obce Olšany:
•	 schvaluje obsah Smlouvy č. 1030038204/001 o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného bře-

mene se společností E.ON Distribuce a.s. ohledně uložení přípojky NN do pozemku obce  
p.č. 600/199 v k.ú. Olšany a pověřuje starostku podpisem smlouvy 

•	 schvaluje výstavbu jedné komunikace a inženýrských sítí v lokalitě B1 dle předloženého návr-
hu za podmínky následného uzavření Plánovací smlouvy

•	 schvaluje rozpočtové opatření č. 8
•	 schvaluje návrh firmy Projekt Point s.r.o. Vyškov na zpracování návrhu interiéru včetně do-

kumentace pro jeho provedení a zadání dodavateli dle zaslané nabídky ze dne 11. 10. 2017
•	 bere na vědomí zápis z jednání dozorčí rady Mikroregionu Rakovec ze dne 18. 9. 2017
•	 schvaluje obsah dodatku Smlouvy s firmou LANAK Brno a pověřují starostku jeho podpisem
•	 schvaluje prodejní cenu zimní čokolády ve výši 85 Kč. 

ZASEDÁNÍ ZAStuPitElStVA OBCE



8

listopad 2017

9

22. 11. 2017 Zastupitelstvo obce Olšany:
•	 schvaluje obsah Smlouvy o zřízení věcného břemene  č. PV-014330043396/001 se společností 

E.ON Distribuce a.s. ohledně realizace stavby Olšany, kabel NN připojení RD Valoušek a pověřují 
starostku podpisem smlouvy

•	 schvaluje obsah Smlouvy č. 1030038808/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se 
společností E.ON Distribuce a.s. ohledně uložení přípojky NN pro RD Steinbock a pověřují starost-
ku podpisem smlouvy a 2 vyjádření s našimi podmínkami

•	 schvaluje obsah Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností Česká telekomu-
nikační infrastruktura a.s. ohledně stavby SAP: 16010-040175, název stavby: RVDSL1621_M_B_
HAOL9_MET a pověřují starostku podpisem

•	 schvaluje žádost o poskytnutí dotací z rozpočtu obce v roce 2018 SDH Olšany jen ve výši 42.000,- 
Kč. Zastupitelé schvalují uzavření smlouvy a pověřují starostku jejím podpisem. 

•	 schvaluje žádost o poskytnutí dotací z rozpočtu obce v roce 2018 ZO ČSV, z.s. Olšany jen ve výši 
8.000,- Kč. Zastupitelé schvalují uzavření smlouvy a pověřují starostku jejím podpisem. 

•	 schvaluje žádost o poskytnutí dotací z rozpočtu obce v roce 2018 TJ Habrovany jen ve výši 15.000,- 
Kč. Zastupitelé schvalují uzavření smlouvy a pověřují starostku jejím podpisem. 

•	 schvaluje žádost o poskytnutí dotací z rozpočtu obce v roce 2018 SK Olšany jen ve výši 32.000,- 
Kč. Zastupitelé schvalují uzavření smlouvy a pověřují starostku jejím podpisem. 

•	 schvaluje rozpočtové opatření č. 9
•	 schvaluje tuto výši odměny neuvolněnému členovi zastupitelstva s platností od 1. 1. 2018, který 

vykonává tuto funkci: místostarosta – 6.500,- Kč, předseda výboru, komise – 1.200,- Kč, člen výbo-
ru, komise – 700,- Kč.

•	 schvaluje obsah Smlouvy o dílo č. 1/2017 s firmou Projekt Point s.r.o. Vyškov na zpracování prová-
děcí projektové dokumentace interiéru nového kulturního domu a na výkon autorského dozoru. 

ČtENÍ kE kAFi
Naše škola, naše historie

Když člověk vejde do budovy dnešní škol-
ky, vnímá jakési genius loci tohoto místa. 
Ten, kdo tu vyrůstal, si připomene své dět-
ství, vzpomene si na paní učitelky nebo na 
spolužáky, ale může se zahloubat i  dál. Do 
dob, kdy sem chodili a  vzdělávali se naši 
předci. Budova školy je společně s kapličkou 
místem, které pamatuje kus historie. Letos 
je to právě 140 let od založení místní školy. 
V zápisech ze školní kroniky se dočítáme, že 
velkou zásluhu na jejím postavení měli dva 
muži. Olšanský starosta Adam Lička a knížecí 
lesní Karel Frantzl. Před založením školy mu-
sely děti chodit do školy do Královopolských 
Vážan. Cesta do školy byla dlouhá a  zvlášť 

nepříjemná v zimních měsících. Proto se dle 
přání občanů napsala žádost pro knížete, 
s kterou se vydali zástupci obce pěšky až do 
Lednice. Zde bylo sídlo knížete Liechtenstei-
na, kterému tehdy Olšany patřily. Zástupci 
obce byli velmi mile přijati i  s  pohoštěním 
a  kníže Jan II. z  Liechtensteina, velký příz-
nivec školství, slíbil, že udělá vše proto, aby 
stavba byla co nejdříve povolena. V  brzké 
době přišlo povolení a sám kníže z převážné 
části tuto stavbu financoval. 

S  velkým nadšením se již 1. 11. 1877 za-
čalo vyučovat. Do školy nastoupilo 80 dětí. 
Dětí přibývalo a v roce 1914 už jich bylo 103. 
Školní docházka byla osmiletá. 
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A  jak děti prožívaly Vánoce v  naší škole? 
Toto mi vyprávěla má babička: 

V dolní třídě olšanské školy bylo vše připra-
veno na vánoční besídku. Malý smrček, který 
přinesl pan revírník, stál již ozdoben na stole 
pana učitele. Děti připravovaly ozdoby něko-
lik dní předem. Malé proužky papíru slepovaly 
ve vánoční řetězy, z bílého papíru vystřihova-
ly hvězdičky. Také nechyběla červená jablíčka 
a ořechy, které se přivázaly nitkami. To proto, 
aby byla příští rok úroda. Pan učitel přinesl 
z  půdy papírový betlém. Bylo už pozdní od-
poledne a  rozzářené svíčky vytvářely tu pra-
vou vánoční atmosféru. Menší děti přednesly 
několik básniček o  zimě a  o  Vánocích. Po té 
děti zazpívaly vánoční koledy za doprovodu 
houslí pana nadučitele. Paní školnice navařila 
hrnec lipového čaje s medem a paní učitelová 
napekla perníčky. Členové školní rady rozdali 
dětem malé dárky jako psací potřeby, sešity, 
pečivo a cucavá cukrátka. 

Děti usrkávaly horký čaj, pochutnávaly si na 
perníčkách a  byly šťastné z  krásného vánoč-
ního času. Už se těšily, že zítra, na Štědrý den, 
přijde Ježíše k nim domů a budou zase zpívat 
koledy. Chudobným dětem olšanských kame-
níků, dřevorubců, tkalců byly i  takové malič-
kosti velkými dary. Tak tomu bývalo v olšanské 
škole před sto lety. 

Blíží se Vánoce, někdo říká, že to jsou nej-
krásnější svátky v  roce. Přeji Vám, ať jsou pro 
Vás radostné v  tom, že dávají naději na lepší 
čas. Ač jsou lidské osudy různé, některé i vel-
mi bolestné či smutné ve vzpomínce na ty, 
které už u sebe nemáme, Vánoce nám přináší 
své poselství. Zabalené dítě v  jesličkách nám 
symbolizuje naději. Je sluncem, které vyjde 
po bouři a vykouzlí radost v každém z nás. Do 
nového roku Vám přeji zdraví, radost a naději 
v dobré. Ať je každé naše vzájemné setkání ra-
dostí, které zahřeje naše srdce a duše. 

vaše Eva Modlitbová

foto ze Strašidelného lesa


