
Z KRONIKY …
Byl jednou jeden sál …
Z vyprávění místních pamětníků víme, že hostinec stál na návsi již od roku 1900. V té době 
byl v obci ale ještě jeden hostinec, a to u cesty k hasičce. Tam byla ve dvoře kuželna. 
Za první republiky byli vlastníky místního hostince na návsi pan Miroslav a Jindřich Čechovi. 
V sále se konaly různé schůze, plesy a besídky či taneční zábavy nebo hody. To bývávalo 
veselo, když se v létě otevřenými okny nesly melodie místní dechovky p. Blažíka na náves. 
Mladí uprostřed sálu tancovali a zvědavé báby seděly na lávkách podél stěn a chlapi v šenku 
hráli karty, popíjeli pivo a dobrou kořaličku. Sál ale hlavně sloužil místní jednotě Sokol jako 
tělocvična. Cvičit chodily děti, mládež i dospělí, převážně však muži. Bylo zde i nářadí jako 
např. bradla, „kůň“, žíněnky i závěsné kruhy. Cvičila se prostná a nacvičovaly se skladby na 
slety. Také zde hráli divadlo místní ochotníci. Když se hrálo divadlo, nářadí se schovalo do 
kůlny ve dvoře a přinesly se odtud židle. 
Za dlouhá léta toho sál pamatoval ažaž. Bylo to svolání občanů v říjnových dnech roku 1918, 
kdy byla občanům sdělena zpráva o vzniku republiky, ale byl to i smutný den, kdy v roce 
1938 před vytvořením protektorátu Čechy a Morava byla vyhlášena mobilizace a do sálu 
byli povoláni všichni muži vojnou povinni, aby se vydali bojovat za svou vlast. V dubnu roku 
1945 se stal sál noclehárnou osvobozujícím vojskům Rudé armády. V sále se konaly také 
různé kurzy. Již za první republiky to bylo pečení medového pečiva. Tento kurz se pořádal 
i v 80. letech spojený s výstavou nazdobených perníčků, chaloupek a včelařských potřeb. 
Dokonce byl vystaven i úl s živými včelami. V sále byl pořádán i kurz studené kuchyně 
a samozřejmě nesmíme, zapomenout na výstavy. Velké oblibě se těšila výstava dobových 
fotografií Olšan z kronik obce, dále to byly výstavy zahrádkářských výpěstků nebo výsta-
vy ručních prací olšanských žen. Zajímavá byla i výstava místního malíře Václava Dočka.
V roce 1967 byl místní sál značně zchátralý. Protože obec neměla peníze, rozhodli se členo-
vé místní organizace SVAZARM, že se brigádnicky zapojí do obnovy tohoto jediného kultur-
ního stánku v obci. 
K nim se připojili i další občané. Od majitele Čecha vykoupili hostinec i se sálem. Vyměnili 
vadné stropní trámy, krytinu, okna, dveře a podlahu. Přistavělo se přísálí, šatna a k nálevně 
přibyla kuchyňka a sklípek. Také bylo obnoveno elektrické vedení a posléze i topení.  Finan-
ce na zakoupení stavebního materiálu a částka na odkup byly získány z vlastních zdrojů, 
např. z poplatků za půjčení dřevěného parketu do jiných obcí, který předtím členové vlast-
noručně vyrobili, a také sbírkou mezi obyvateli obce. Díky velkému elánu byl sál po roce 
uveden do provozu a sloužil po celých 50 let.
A nyní? Na návsi nám vyrůstá nový sál, který už má jakési genus loci svým místem. Doufejme, že
bude sloužit nám všem k vzájemnému setkávání, protože jak řekl Thomas Merton, žád-
ný člověk není ostrov. Nikdo z nás nemůže být sám a potřebuje toho druhého, potře-
buje radost, smích, bavit se a být šťastný ve společenství druhých. Věřím, že bude nová 
budova svědkem různých nových krásných příběhů, příjemných setkání, stejně jako 
ta původní. Tak ať nám nový sál slouží a prožijeme tam nejen my, ale i ti, co přijdou 
po nás, spoustu krásného.                Eva Modlitbová
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Vážení a milí spoluobčané!

   Léto nám rychle uteklo a mnozí z vás 
během svých dovolených navštívili různé 
krásné kouty naší země. Děti mají spous-
tu prázdninových zážitků a nyní jim opět 
nastaly školní povinnosti. Ve škole získají 
nové znalosti, prožijí spoustu příjemných 
chvil se svými spolužáky. Přejeme jim 
mnoho nových vědomostí i dovedností 
a vám všem pohodové dny i během letoš-
ního podzimu.
Přinášíme nové aktuální informace o dění 
v obci. Důležité informace vám předává-
me i prostřednictvím rozhlasu, zasíláme je 
na vaše emailové adresy, uveřejňujeme je 
na klasické i webové úřední desce obce. 
Pokud máte připomínky, nové nápady či 
podněty, využijte svých zastupitelů nebo 
se zastavte na obecním úřadě. Pokud hlá-
síte opravy veřejného osvětlení, uvádějte 
prosím číslo sloupu, na kterém je světlo 
umístěno. Děkujeme. 
Děkujeme zástupcům spolků i vám ostat-
ním, kteří jste nám zaslali své příspěvky do 
tohoto čísla občasníku.

Dana Křížová, starostka obce

AKTUALITY
   Výstavba kulturního domu

   Práce na stavbě pokročily a tak doufá-
me, že zhotovitelem nyní navržený termín 
dokončení díla ke dni 21. 10. 2019 bude 
splněn. Již několik měsíců probíhají kaž-
dý týden kontrolní dny na stavbě a den-
ně se řeší jednotlivé problémy, které chce 

zhotovitel objasnit u projektanta a TDI. 
Děkuji Ing. A. Ohlimu za spoustu jeho vol-
ného času, který věnuje těmto technickým 
dotazům a fotodokumentaci stavby bez 
nároku na odměnu. Dodatkem smlouvy 
č. 7 došlo k dalšímu navýšení ceny díla 
o 202 046,10 Kč za vícepráce. Stavba je 
účtována bez DPH a finanční úřad nám 
vrátil daň z doposud uhrazených faktur. 
Na posledním zasedání zastupitelé roz-
hodli o založení společnosti s ručením 
omezeným, která bude provozovat kultur-
ní dům. Hledáme rovněž zájemce o pro-
nájem Kulturního domu nebo jeho části 
(pivnice) zřejmě od konce letošního roku 
nebo začátku r. 2020 po kolaudaci stavby. 
Samozřejmě plánujeme i slavnostní ote-
vření pro veřejnost, ale je prozatím těžké 
stanovit měsíc, natož den konání této 
akce. 

Dotace v roce 2019
   Zastupitelstvo Jihomoravského kraje by 

ČTENÍ KE KAFI



mělo schválit individuální dotaci na akci „Zvýšení bezpečnosti občanů na komunika-
cích obce Olšany“. Na konci srpna nám Dopravní inspektorát Policie Vyškov potvrdil 
konečnou verzi nového dopravního značení v obci a nyní bude probíhat tříměsíční 
schvalovací proces na odboru dopravy Městského úřadu Vyškov. Veřejná vyhláška spolu 
s grafickými listy je zveřejněna na úředních deskách. Dalším souvisejícím krokem je schvá-
lení podoby stavebně upravených zvýšených prahů a zábradlí u víceúčelového areálu 
u obou institucí. Jelikož povolení realizace akce získáme až v závěru roku, požádali jsme 
nyní radu kraje o schválení nového termínu dokončení akce na jaře příštího roku. Děku-
jeme Ing. T. Nentvichovi za zpracování a několik úprav dokumentace dopravního zna-
čení i prahů. 

       Obnova katastrálního operátu
         Dle informací Ing. Fleissiga by v posledním zářijovém týdnu měli měřiči zahájit v obci 
zaměřování geodetických bodů u jednotlivých vlastníků, s kterými se budou domlouvat 
operativně, a to buď osobně, nebo prostřednictvím získaných telefonů. Předpokládá se 
nasazení dvou skupin. Terénní práce budou probíhat i v příštím roce.
      Pro občany využívající v rámci svých předzahrádek, vjezdů a přístupů pozemky obce 
doporučujeme se seznámit s obsahem prvního usnesení červencového zasedání zastu-
pitelstva. 

     Sběr odpadu
       V sobotu 26. října budou hasiči po obci od 8 hodin provádět sběr železného šrotu. 
V případě zájmu kovový odpad nachystejte před svoje domy.  
       Od 25. do 28. října bude na parkovišti u autobusové zastávky přistaven velkoobjemo-
vý kontejner. Nesmí zde být uložen nebezpečný odpad, elektroodpad a stavební odpad.  
Ukládání těchto druhů odpadu prodražuje celkovou částku za službu a tedy i váš popla-
tek za svoz odpadu pro příští rok. 
     Připomínáme, že kontejnery u hřbitova jsou určeny pro odpad z chatové oblasti 
či nájemců hrobových a urnových míst. Bohužel mnohdy jsou využívány občany i pro 
ukládání stavebních odpadů. 

     Vyhláška č. 1/2019 o regulaci hlučných činností
       Zastupitelstvo obce na svém červnovém zasedání vydalo tuto vyhlášku, která nabyla 
platnosti dne 1. 7. 2019. Podstatný obsah:
        Předmět a cíl 
1)  Předmětem této obecně závazné vyhlášky je regulace činností v nevhodnou denní 
dobu, které by mohly svou hlučností narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dob-
rými mravy v obci. 
2)  Cílem této obecně závazné vyhlášky je regulace hlučných činností.

       Regulace hlučných činností v nevhodnou denní dobu
Každý je povinen zdržet se o nedělích veškerých činností spojených s užíváním zaří-
zení a přístrojů způsobujících hluk, například sekaček na trávu, cirkulárek, pracovních 
strojů, motorových pil a křovinořezů.

FOTOVZPOMÍNKY

- schvaluje cenovou nabídku firmy LÖW a.s. Brno ve výši 103.939,- za zpracování změny 
č. 2 ÚP obce Olšany. Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem smlouvy po písem-
ném příslibu k úhradě závazků firmou PORTA SPES
- schvaluje rozpočtové opatření č. 5
- schvaluje obsah změnových listů č. 5, 7, 8 s firmou Unistav Construction a.s. Brno
- schvaluje obsah Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0317994429/LCD ze dne 23. 8. 
2019 dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a pově-
řuje starostku podpisem
- schvaluje budoucí nabytí budoucí vyřazené části silnice III/37930 v délce cca 0,072 km 
(koncový úsek v km cca 2,372 – km 2,300) a příslušnou část pozemku p.č. 730/4 v k.ú. 
Olšany od Jihomoravského kraje.

12. 8. 2019 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje obsah změnových listů č. 4 a 9 s firmou Unistav Construction a.s. Brno
- schvaluje obsah dodatku č. 7 s firmou Unistav Construction a.s. Brno, který obsahuje 
změnové listy č. 4, 5, 7, 8 a 9 a pověřuje starostku jeho podpisem
- schvaluje obsah Smlouvy o zrušení věcného břemene na pozemku manželů Kostrbí-
kových p.č. 192/10 v k.ú. Olšany, kde byl dřív umístěn rozvaděč veřejného osvětlení. 
Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem této smlouvy.

Výstavba nového kulturního domu na návsi výrazně pokročila. Podívejte se na vizuali-
zaci budoucí podoby domu a připomeňte si také historii bývalého kulturního stánku. 

Původní vzhled budovy sálu z 1. pol. 20. století Vzhled sálu po rekonstrukci provedené 
Svazarmem v roce 1966

Divadelní vystoupení Popelka 
žáků místní školy a ZŠ Rousínov v roce 1965

Vizualizace interiéru budoucího sálu viz str. 7

Včelařská výstava a kurz pečení medového pečiva 
pořádaný k  60. výročí místní organizace 

Českého svazu včelařů v Olšanech



ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…
22. června se konaly na návsi v Olšanech svatojánské Párové hody. Letos se hodů zúčast-
nilo 11 párů. Všechny přípravy vyvrcholily v pátek, kdy byla potřeba nachystat náves 
a především skácet, nazdobit a postavit májku. Během sobotního dopoledne stárci obešli 
vesnici, pozvali občany na hodové odpoledne a večerní zábavu. Na návsi proběhlo předání 
hodového práva, svižné předtančení stárků a drobné občerstvení. Následoval průvod obcí. 
Každá ze stárek si nachystala pohoštění pro stárky, kapelu i ostatní hosty jdoucí v průvodu. 
Celý den k poslechu i tanci hrála dechová hudba Voděnka z Kozlan. 
Stárci děkují obci a všem zúčastněným za podporu a těší se na další hody.

Jakub Tomášek

23. června jsme uspořádali Vítání občánků a slavnostně mezi námi uvítali 2 děti.

25. června proběhlo v Mateřské škole Rozloučení s předškoláky.
Pro 11 odcházejících předškoláků, ale i ostatní děti byl připraven na dvoře školy poutavý 
program. Přijel k nám Pepino prcek, který dětem přichystal odpoledne plné zábavy, sou-
těží a smíchu. Až jsme se do sytosti vyřádili, tak Pepino pasoval děti na budoucí školáky, 
přidal krásný proslov k rodičům i paním učitelkám. Každý, kdo se přišel podívat, si mohl 
nechat nafouknout balonek a udělat z něj cokoli, občerstvit se na bohatém rautu připra-
veném našimi kuchařkami, nebo si jen tak popovídat, zavzpomínat, zatančit. Bylo to moc 
hezké odpoledne. Rozešli jsme se až v pozdních odpoledních hodinách. Přejeme všem 
budoucím školákům mnoho úspěchů ve škole a na další cestě životem.

Kateřina Volfová

20. července se uskutečnila U Červeného buku Letní noc. 
Byl krásný letní večer, vše bylo důkladně připraveno, počasí nám přálo a tak nám nic nebrá-
nilo si naplno užít příjemnou atmosféru na břehu rybníka, o kterou se již tradičně postarali

Stav obyvatel v obci k 1. 9. 2019
                   

  Celkem Datum narození 
nejstaršího občana

Datum narození 
nejmladšího občana

Osoby   605 16. 1. 1928 2. 6. 2019
Muži   319 25. 11. 1932 2. 6. 2019
Ženy   286 16. 1. 1928 4. 5. 2019
Děti do 15 let   109 14. 9. 2004 2. 6. 2019
Děti do 18 let   129 28. 2. 2002 2. 6. 2019

Uvádíme usnesení schválená na zasedáních zastupitelstva od minulého čísla občasníku 
(bez osobních údajů). S celým obsahem zápisů se můžete seznámit na OÚ.

12. 6. 2019 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje obsah kupní smlouvy s a.s. PORTA SPES Brno na odkup části p.č. 265 a 275/7 
v k.ú. Olšany, nyní p.č. 265/4 a 275/27 v k.ú. Olšany a pověřují starostku podpisem kupní 
smlouvy
- rozhodlo v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) a dle § 55a odst. 2 stavebního zákona o pořízení 
Změny č. 2 ÚP Olšany a o obsahu návrhu změny
- rozhodlo v souladu s § 55b odst. 1 stavebního zákona o pořízení Změny č. 2 ÚP Olšany 
zkráceným postupem
- stanoví v souladu s § 6 odst. 5 písm. f ) stavebního zákona, že starostka obce p. Dana 
Křížová bude určeným zastupitelem při pořizování Změny č. 2 ÚP
- schvaluje obsah Smlouvy č. 1030041881/006 o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene s a.s. E-ON Distribuce a.s. ohledně umístění jejich zařízení na pozemku p.č. 600/199 
v k.ú. Olšany v rámci stavby Olšany, kabel NN lokalita 7 RD RIPETAS. Zastupitelé pověřují 
starostku podpisem smlouvy
- schvaluje vyhlášku č. 1/2019 o regulaci hlučných činností
- bere na vědomí zprávu dozorčí rady svazku Drahanská vrchovina ze dne 22. 5. 2019 
a informace o hospodaření Mikroregionu Rakovec a svazku obcí Drahanská vrchovina za 
rok 2018 obsažené v závěrečných účtech a účetních uzávěrkách obou svazků
- pověřuje účastí na valné hromadě Mikroregionu Rakovec dne 24. 6. 2019 p. Danu Křížo-
vou a Ing. Arnošta Ohliho
- schvaluje obsah Dodatku č. 1 Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností mezi dvě-
ma vlastníky provozně souvisejících kanalizací a pověřují starostku jeho podpisem.

15. 7. 2019 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje, že nebude od občanů, kteří dlouhodobě využívají pozemky v rámci zastavěné-
ho území obce sousedící s jejich nemovitostmi v podobě předzahrádek, vjezdů a přístupů, 
požadovat finanční náhradu. Tyto dané pozemky musí být využívány dosavadním způso-
bem, v případě změny užívání musí uživatel požádat obec o souhlas.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
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Rančeři. I přes to, že se v Habrovanech uskutečnila ve stejnou dobu letní noc Pod Lipkami, 
jsme se těšili z hojné účasti návštěvníků. Ti k nám přišli potkat se s přáteli, pobavit se, zatan-
covat, něco vypít, sníst, anebo jen tak posedět a poslechnout si kvalitní, poctivou muziku. 
Některé zase přilákala vůně od grilu, která se linula obcí a nešlo jí prý odolat. Drtivá většina 
návštěvníků však byla „přespolní“, místních se přišlo pobavit opravdu jen poskromnu. Těm-
to občanům děkujeme za projevenou přízeň. Fotky si můžete prohlédnout na YouTube: 
Rančeři – Olšany 2019 foto – video, fotografie a videa z dřívějších akcí na www.ranceri.com, 
případně na FB Rančerů.
A příští rok, pokud to vyjde, sejdeme se zde s Rančery již podesáté! O termínu konání vás 
budeme včas informovat. Už se těšíme!

za hospůdku U Červeného buku Karel Gregor

27. července pořádal p. Ondra na hřišti na Močárech Volejbalový turnaj o putovní pohár 
starostky obce. 
Turnaje se letos zúčastnilo 8 týmů z celé Moravy a i přes nepřízeň počasí všechny týmy 
vydržely až do skončení turnaje.
Pohár se sice neudržel v domácím prostředí, ale olšanský tým „4P“ se umístil na krásném 
třetím místě. Druhý skončil tým z Brna. Na nejvyšší metě skončil tým z Rousínova „Kruhy“, 
který si pohár odvezl už druhý rok po sobě. Srdečné díky všem zúčastněným i divákům, 
kteří vydrželi v nepřízni počasí až dokonce!!!

Jakub Ondra

3. srpna se již čtvrtým rokem v Olšanech první srpnovou sobotu konala Olšanská nec-
kyáda. A tak i letos se na hladině rybníka objevila lávka, kterou postavili hasiči. I když si
s námi počasí pohrávalo a chtělo nás zastrašit přeháňkami, nedali jsme se, dokonce přišli i lidé 
z daleka podívat se na vodní klání.
Přes lávku přebíhaly děti a soutěžily, jak rychle přeběhnou nebo převezou malé dětské koleč-
ko a odměna v podobě nafukovacích věcí do vody či křupek a pitíčka je neminula. Na lávce se 
objevili ale i ti dříve narození. Bylo legrační, jak skoro dvoumetroví chlapáci vozí dětské koleč-
ko. Tyto soutěže doprovázel svým vtipným komentářem náš místní bavič a herec D.A.V.A. 
Jakub Libánek. Pak se hladina uklidnila, aby mohla vyplout plavidla ke své spanilé jízdě. A tak 
se po rybníku proháněli táborníci s rozdělaným ohněm, Simpsonovi, policejní vznášedlo, čapí 
hnízdo a kára. Opodál voněla dobrá kuchyně od našich rybářů, také se čepovalo dobré pivo
a nalévala kořalička. Všude vládla pohodová nálada, jak to ke každé dobré akci patří. 
Po vodních radovánkách jsme se přesunuli nad rybník, kde nám naši mladí hasiči ukázali 
zásah v plné parádě. Tito mladí hasiči utíkali s hadicemi s velkým nadšením a byla na nich 
vidět radost nejen z díla, ale i z toho, že jsou kamarádi tvořící bezva partu i se svými šikovný-
mi vedoucími. 
A večer … Opět nás počasí nevyvedlo z míry a šli jsme tancovat. Hasiči obsluhovali ve svém 
stánku, bylo všude dobré jídlo a pití. Hrála nám výborná kapela Modul a každý byl opět lev 
salonu, tedy lev olšanských břehů. Moc děkuji všem, kteří se na akci podíleli, neboť věnovali 
mnoho svého volného času pro radost toho druhého. Díky všem a příští neckyádě zdar!

Eva Modlitbová
FOTO viz str 6.

velký problém. Děti věnují do pravidelného cvičení i soutěžení velké množství energie. 
Jsou vidět jejich výrazné posuny. Zlepšují se ve všech potřebných dovednostech, získá-
vají na jistotě. Bohužel s naší starou PS-12 se děti nemohou vyrovnat dalším soutěžícím 
týmům. Obáváme se, že ztratí potřebnou motivaci. 
Oddíl mladých hasičů je momentálně jediným výrazným volnočasovým klubem pro děti, 
který v Olšanech funguje. Investujeme velké množství nejen svého volného času do čin-
nosti a rozvoje oddílu. 
Obracíme se tedy na podnikatele a další občany obce Olšany s žádostí o finanční pomoc. 
Snažíme se složit potřebných 170 000 Kč na nákup nové mašiny (s motorem 1920 cm2). 
Část nákladů pokryjeme z financí našeho sboru. Celá částka je však zcela nad naše mož-
nosti. Jakákoli vaše pomoc nám pomůže. 
Finanční příspěvek můžete zasílat buď na náš bankovní účet 269689445/0300 (nezisková 
organizace SDH Olšany) nebo předat osobně každý čtvrtek na schůzce mladých hasičů. Při 
převodu na náš účet uveďte, prosím, do poznámky “Příspěvek na PS-12”.
Předem děkujeme za Vaši vstřícnost, s pozdravem

  Jakub Tomášek, vedoucí oddílu mladých hasičů

Výstavba pergoly na víceúčelovém hřišti „Na Cvičáku“ 
Od 25. května do 24. srpna 2019 proběhla výstavba pergoly u víceúčelového hřiště „Na Cvi-
čáku“. Materiál na stavbu uhradila Obec Olšany, projekt zhotovil zdarma Ing. Aleš Skřepek, 
výstavbu provedl brigádně spolek “Tenis Bike Olšany, z.s.“, jmenovitě Jiří Juráček, Aleš Skře-
pek, Václav Skřepek, Jiří Sposta, Miroslav Bezrouk, Antonín Trávník, Pavel Ševčík, Michal 
Vinklárik, Ivo Chylík, Luboš Kopecký a Jindřich Poledna.
Pergola by měla sloužit dětem a sportovcům využívajícím víceúčelové hřiště nebo na spor-
tovní akce konající se na hřišti. V současné době probíhají ještě drobné práce, jako je natí-
rání, oplechování, úprava zastínění a připojení elektřiny. Pergola je pojata jako industriální 
modulová stavba, kterou lze doplňovat o různé požadavky uživatelů, jako například zavě-
šený stůl (již zhotoven), zavěšené lavice, ukotvení různých pomůcek na cvičení či užívání 
a podobně. Pergola je dimenzovaná na to, aby v případě zájmu na její střeše bylo možné 
zhotovit terasu na sledování dění na hřišti či na kochání se krásným výhledem na druhou 
stranu Vyškovské brány.
Po dohodě s obcí ohledně financování provedeme do konce roku ještě terénní úpravy 
před pergolou, čímž se stavba začlení do svažitého terénu. Doufáme, že pergola přispěje 
ke zvýšení komfortu a užitných vlastností víceúčelového hřiště.

Za autorský tým a Tenis Bike Olšany, z.s. Antonín Trávník a Aleš Skřepek

Kontrola obce
Na konci července zahájil Finanční úřad Vyškov kontrolu peněžních prostředků poskyt-
nutých ze státního rozpočtu na projekt Olšany – kanalizace. Tato akce byla dokončena 
v r. 2015 s celkovými výdaji ve výši 47 919 129,75 Kč. Výsledkem kontroly bylo zjištění, že 
jsme použili poskytnutou dotaci v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace. Daňovou 
kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. 
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16. srpna pořádali stárci Kácení máje, které probíhalo formou taneční zábavy. Po celý 
večer hrála k tanci i poslechu hudební skupina Prorock2 z Blanska. Nechybělo ani strhující 
půlnoční překvapení stárků. I přes nepřízeň počasí se zábavy zúčastnilo mnoho lidí a jásání 
se protáhlo až do ranních hodin.

Jakub Tomášek

24. srpna uspořádal SK Olšany na hřišti nad rybníkem již 4. ročník Amatérského turnaje 
v pétanque. 
Pokud považujete tuto hru za poklidnou nebo dokonce nudnou, přijďte hrát či fandit. 
Letošní ročník byl plný velmi dramatických klání a překvapivých zvratů. Zápasy často roz-
hodovaly milimetry. Do hry nastoupilo celkem 15 týmů. Milým překvapením byla účast 
týmu Medvědů ze zámku v Habrovanech. Ti si nevedli vůbec špatně, ale do finálových 
zápasů nakonec nepostoupili. Mezi oceněné týmy se probojovali Katovci (Habrovany), 
RadMar (Holubice), Cowlaři (Olšany), Rumánci (Olšany). Děkujeme všem hráčům i návštěv-
níkům za příjemnou atmosféru, pro kterou je radost akci připravovat a šperkovat.

Arnošt Ohli

31. srpna se uskutečnil s podporou obce „Na Cvičáku“ druhý letošní Tenisový turnaj 
„OLŠANY TENIS OPEN II 2019“. Turnaje se zúčastnilo šest dvojic rozdělených podle 
výkonnosti. Kdo se přišel podívat, dostal zdarma pivo 12° Poutníka, dršťkovou polévku 
Juráček, výrobky od řezníka Janečka a pečený vepřový mix Trávník st.
Umístění „na bedně“:
1. místo: Michal Vinklárik a Radek Popovič
2. místo: Jiří Juráček a Marek Blahák
3. místo: Pavel Fianta a Petr Džiuban
Děkujeme všem sportovcům a divákům za účast!

Členové spolku se 14. 9. zúčastnili tenisového turnaje dvojic v Rousínově a úspěšně repre-
zentovali obec s těmito výsledky:
2. místo: Antonín Trávník a Miroslav Bezrouk
4. místo Jiří Juráček a Michal Vinklárik.
Blahopřejeme!

Za spolek TENIS BIKE OLŠANY Antonín Trávník a Aleš Skřepek 
FOTO viz str 7.

7. září pořádal SK Olšany amatérský volejbalový turnaj smíšených družstev. Z důvo-
du nepřízně počasí se turnaj konal v tělocvičně v Rousínově. Turnaje se celkem účastnily 
3 týmy. Vyhrál tým Podolí, na druhém místě skončil Zbýšov, třetí místo obsadil domácí tým 
Olšan. I přes nízký počet družstev měl turnaj příjemnou přátelskou atmosféru a zúčastnění 
si jej užili. Pořadatelé se těší na další ročník.

Miroslav Zonek

5. října se koná Podzimní studánkový výlet, odjezd autobusu do Židlochovic je 
v 9 hodin ze zastávky v Olšanech. Kolem studánek se projdeme k rozhledně Akátová 

Sbor dobrovolných hasičů Olšany
Zdravím veškeré příznivce hasičů obce Olšany. Shrnu, co se v posledních měsících událo, 
a seznámím vás s dalšími plány. 
8.–12. 7. a 29. 7. – 2. 8. proběhl v Olšanech již druhý ročník příměstských hasičských táborů. 
Nahlásila se spousta dětí z Olšan i z blízkého okolí. Děti si na táboře vyzkoušely být hasi-
čem, záchranářem i příslušníkem ozbrojené složky. Dále byly na výletě ve Vyškově, a to 
v Dinoparku a na dopravním hřišti. Tímto bych chtěl poděkovat Žanetě Tomáškové, Karolí-
ně Volfové a Michalu Smítalovi za hladké a bezpečné zorganizování tábora. Pro nás to byla 
první spolupráce s Majákem – SVČ Vyškov a už se těšíme na další.
3. 8. jsme opět po roce ve spolupráci s Obcí Olšany a spolkem Haltýř připravili Olšanskou 
neckyádu. Letos byl program našlápnutý. Napřed se nám na lávce s překážkami předvedly 
děti, potom se představila na vodě místního rybníka domácky vyrobená plavidla. Násle-
doval závod plavidel na čas a byla to opravdu skvělá podívaná. Další spousta soutěží se 
odehrávala opět na lávce, kde soutěžili jak děti, tak i dospělí. Celé povedené odpoledne 
zakončily děti z Kolektivu mladých hasičů  ukázkou disciplín, ve kterých zavodí ve Vyškov-
ském Soptíku a ve Hře Plamen. Po soutěživém a zábavném dni následovala letní noc. 
I přes nepřízeň počasí se neckyády a zábavy zúčastnilo mnoho lidí.
7. 9. se zúčastnilo starší družstvo dětí Noční soutěže v Pustiměři. Skončili jsme na krásném 
4. místě.
14. 9. se mladší družstvo dětí zúčastnilo Soutěže v Štafetě požárních dvojic. Zde jsme se 
umístili na 5. místě.
26. 10. budou hasiči od 8 hodin po obci provádět Sběr železného šrotu. V případě zájmu 
kovový odpad nachystejte před svoje domy.

Prosba o finanční podporu oddílu mladých hasičů
Vážení občané obce Olšany, 
obracíme se na vás s prosbou o finanční pomoc při nákupu přenosné motorové stříkačky, 
která bude sloužit především oddílu mladých hasičů. 
Sbor dobrovolných hasičů má v naší obci bohatou tradici a věnuje se mnoha činnostem. 
V roce 2017 jsme po dlouholeté pauze obnovili dětský oddíl. Jen pravidelnou činností 
a tréninkem dětí můžeme vychovávat naši nástupnickou generaci.
Díky podpoře zastupitelů má obec Olšany technicky výborně vybavenou zásahovou jed-
notku a můžeme vyjíždět s repasovanou cisternou Tatra 815 CAS 32. Toho si velice vážíme. 
Nyní soustředíme větší pozornost do vybavení oddílu mladých hasičů. Podařilo se nám 
získat 53 900 Kč díky dotaci z Jihomoravského kraje. Další výrazný finanční příspěvek jsme 
dostali z rozpočtu obce – celkem 50 000 Kč, také od rodičů dětí z oddílu a od dalších pod-
porovatelů. Díky financím SDH a výše jmenovaným zdrojům jsme již téměř plně vybavili 
oddíl potřebným vybavením (závodní hadice, rozdělovač, přetlakový ventil, dětské přilby 
a dresy, nůžkový stan, skládací sety stolů a lavic i další vybavení).
Nyní zbývají dva poslední velké problémy, na kterých pracujeme.
Snažíme se získat větší vůz, kterým bychom mohli vozit děti na soutěže. Nyní jezdíme na 
každou soutěž více osobními automobily – našimi nebo s pomocí rodičů dětí z oddílu, za 
což jim děkujeme. Máme přislíbenou dodávku za opravdu symbolickou cenu. Bude sloužit 
k převozu dětí i potřebného vybavení. 
Poslední nákladná záležitost, která je potřeba inovovat, je přenosná motorová stříkačka. 
Naše současná PS-12 je už velmi zastaralá a v nevyhovujícím technickém stavu. Snažíme se 
ji udržovat v co nejlepším stavu, ale stroj již bohužel dosluhuje. Navíc je slabý, což je také 

CHYSTÁ SE ...
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věž. Po cca 4 km trase navštívíme místní zahradnictví. 

26. října pořádá spolek Haltýř Výlov rybníčku od 8 hodin.

V listopadu proběhne Vítání občánků na obecním úřadě.

9. listopadu pořádá T.K. Wild Horse Olšany Strašidelný les od 16 hodin na hřišti nad 
rybníkem.

15. listopadu se vydá v 17 hodin od obchodu na svou tajuplnou cestu vesnicí Lampiono-
vý průvod.

29. listopadu proběhne na obecním úřadě od 17 hodin Posezení u vánočního cukroví.

1. prosince proběhne akce Zahájení adventu. Přijďte si zazpívat s olšanským sborem na 
první adventní neděli.

5. prosince pořádá Obec Olšany od 16.15 na návsi Setkání s Mikulášem. Přijďte shléd-
nout vystoupení dětí Mateřské školy, přivítat Mikuláše s jeho družinou a rozsvítit vánoční 
strom. 

9. prosince pořádá Obec Olšany od 16 hodin v restauraci U Kalábů Setkání důchodců.

11. prosince pořádá Obec Olšany zájezd do Janáčkova divadla v Brně na představení 
Příhody lišky Bystroušky. Závazné přihlášky s úhradou ceny vstupenky budou přijímány do 
30. 9. 2019 na Obecním úřadě v Olšanech.

Tenisový turnaj

Olšanská neckyáda

Mateřská škola Olšany
V letošním školním roce 2019/2020 se do naší MŠ přihlásilo celkem 20 nových dětí. Z toho 
jsou pouze 2 děti s trvalým pobytem v Olšanech. Ostatní děti jsou z širokého okolí, např. 

z Čechyně, Vítovic, Vážan, Rousínova, Habrovan, dokonce i z Brna. Celkem do MŠ dochází 
40 dětí a jeden chlapec má domácí vzdělávání. Máme 9 předškoláků – 5 chlapců, 4 dívky. 
Také nám přibyla posila do pedagogického sboru paní učitelka Lenka Kuklínková.
Mateřská škola je rozdělena do dvou tříd. Ve třídě BORŮVKY (20 dětí) se o výchovně vzdě-
lávací program stará paní učitelka Martina Vincourová a paní ředitelka Kateřina Volfová, ve 
třídě JAHŮDKY (20 dětí) paní učitelky Martina Vašíčková a Lenka Kuklínková. Máme také 
nově školní asistentku Janu Žeravíkovou. 
Hlavním kritériem pro přijetí dětí do MŠ je místo trvalého pobytu. Pokud zde žijete a vaše 
dítě trvalý pobyt nemá, asi by bylo dobré zvážit změnu.
Od 1. 8. 2019 došlo k navýšení ceny za oběd pro cizí strávníky na 60 Kč. 

Kateřina Volfová

Vizualizace interiéru budoucího sálu
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16. srpna pořádali stárci Kácení máje, které probíhalo formou taneční zábavy. Po celý 
večer hrála k tanci i poslechu hudební skupina Prorock2 z Blanska. Nechybělo ani strhující 
půlnoční překvapení stárků. I přes nepřízeň počasí se zábavy zúčastnilo mnoho lidí a jásání 
se protáhlo až do ranních hodin.

Jakub Tomášek

24. srpna uspořádal SK Olšany na hřišti nad rybníkem již 4. ročník Amatérského turnaje 
v pétanque. 
Pokud považujete tuto hru za poklidnou nebo dokonce nudnou, přijďte hrát či fandit. 
Letošní ročník byl plný velmi dramatických klání a překvapivých zvratů. Zápasy často roz-
hodovaly milimetry. Do hry nastoupilo celkem 15 týmů. Milým překvapením byla účast 
týmu Medvědů ze zámku v Habrovanech. Ti si nevedli vůbec špatně, ale do finálových 
zápasů nakonec nepostoupili. Mezi oceněné týmy se probojovali Katovci (Habrovany), 
RadMar (Holubice), Cowlaři (Olšany), Rumánci (Olšany). Děkujeme všem hráčům i návštěv-
níkům za příjemnou atmosféru, pro kterou je radost akci připravovat a šperkovat.

Arnošt Ohli

31. srpna se uskutečnil s podporou obce „Na Cvičáku“ druhý letošní Tenisový turnaj 
„OLŠANY TENIS OPEN II 2019“. Turnaje se zúčastnilo šest dvojic rozdělených podle 
výkonnosti. Kdo se přišel podívat, dostal zdarma pivo 12° Poutníka, dršťkovou polévku 
Juráček, výrobky od řezníka Janečka a pečený vepřový mix Trávník st.
Umístění „na bedně“:
1. místo: Michal Vinklárik a Radek Popovič
2. místo: Jiří Juráček a Marek Blahák
3. místo: Pavel Fianta a Petr Džiuban
Děkujeme všem sportovcům a divákům za účast!

Členové spolku se 14. 9. zúčastnili tenisového turnaje dvojic v Rousínově a úspěšně repre-
zentovali obec s těmito výsledky:
2. místo: Antonín Trávník a Miroslav Bezrouk
4. místo Jiří Juráček a Michal Vinklárik.
Blahopřejeme!

Za spolek TENIS BIKE OLŠANY Antonín Trávník a Aleš Skřepek 
FOTO viz str 7.

7. září pořádal SK Olšany amatérský volejbalový turnaj smíšených družstev. Z důvo-
du nepřízně počasí se turnaj konal v tělocvičně v Rousínově. Turnaje se celkem účastnily 
3 týmy. Vyhrál tým Podolí, na druhém místě skončil Zbýšov, třetí místo obsadil domácí tým 
Olšan. I přes nízký počet družstev měl turnaj příjemnou přátelskou atmosféru a zúčastnění 
si jej užili. Pořadatelé se těší na další ročník.

Miroslav Zonek

5. října se koná Podzimní studánkový výlet, odjezd autobusu do Židlochovic je 
v 9 hodin ze zastávky v Olšanech. Kolem studánek se projdeme k rozhledně Akátová 

Sbor dobrovolných hasičů Olšany
Zdravím veškeré příznivce hasičů obce Olšany. Shrnu, co se v posledních měsících událo, 
a seznámím vás s dalšími plány. 
8.–12. 7. a 29. 7. – 2. 8. proběhl v Olšanech již druhý ročník příměstských hasičských táborů. 
Nahlásila se spousta dětí z Olšan i z blízkého okolí. Děti si na táboře vyzkoušely být hasi-
čem, záchranářem i příslušníkem ozbrojené složky. Dále byly na výletě ve Vyškově, a to 
v Dinoparku a na dopravním hřišti. Tímto bych chtěl poděkovat Žanetě Tomáškové, Karolí-
ně Volfové a Michalu Smítalovi za hladké a bezpečné zorganizování tábora. Pro nás to byla 
první spolupráce s Majákem – SVČ Vyškov a už se těšíme na další.
3. 8. jsme opět po roce ve spolupráci s Obcí Olšany a spolkem Haltýř připravili Olšanskou 
neckyádu. Letos byl program našlápnutý. Napřed se nám na lávce s překážkami předvedly 
děti, potom se představila na vodě místního rybníka domácky vyrobená plavidla. Násle-
doval závod plavidel na čas a byla to opravdu skvělá podívaná. Další spousta soutěží se 
odehrávala opět na lávce, kde soutěžili jak děti, tak i dospělí. Celé povedené odpoledne 
zakončily děti z Kolektivu mladých hasičů  ukázkou disciplín, ve kterých zavodí ve Vyškov-
ském Soptíku a ve Hře Plamen. Po soutěživém a zábavném dni následovala letní noc. 
I přes nepřízeň počasí se neckyády a zábavy zúčastnilo mnoho lidí.
7. 9. se zúčastnilo starší družstvo dětí Noční soutěže v Pustiměři. Skončili jsme na krásném 
4. místě.
14. 9. se mladší družstvo dětí zúčastnilo Soutěže v Štafetě požárních dvojic. Zde jsme se 
umístili na 5. místě.
26. 10. budou hasiči od 8 hodin po obci provádět Sběr železného šrotu. V případě zájmu 
kovový odpad nachystejte před svoje domy.

Prosba o finanční podporu oddílu mladých hasičů
Vážení občané obce Olšany, 
obracíme se na vás s prosbou o finanční pomoc při nákupu přenosné motorové stříkačky, 
která bude sloužit především oddílu mladých hasičů. 
Sbor dobrovolných hasičů má v naší obci bohatou tradici a věnuje se mnoha činnostem. 
V roce 2017 jsme po dlouholeté pauze obnovili dětský oddíl. Jen pravidelnou činností 
a tréninkem dětí můžeme vychovávat naši nástupnickou generaci.
Díky podpoře zastupitelů má obec Olšany technicky výborně vybavenou zásahovou jed-
notku a můžeme vyjíždět s repasovanou cisternou Tatra 815 CAS 32. Toho si velice vážíme. 
Nyní soustředíme větší pozornost do vybavení oddílu mladých hasičů. Podařilo se nám 
získat 53 900 Kč díky dotaci z Jihomoravského kraje. Další výrazný finanční příspěvek jsme 
dostali z rozpočtu obce – celkem 50 000 Kč, také od rodičů dětí z oddílu a od dalších pod-
porovatelů. Díky financím SDH a výše jmenovaným zdrojům jsme již téměř plně vybavili 
oddíl potřebným vybavením (závodní hadice, rozdělovač, přetlakový ventil, dětské přilby 
a dresy, nůžkový stan, skládací sety stolů a lavic i další vybavení).
Nyní zbývají dva poslední velké problémy, na kterých pracujeme.
Snažíme se získat větší vůz, kterým bychom mohli vozit děti na soutěže. Nyní jezdíme na 
každou soutěž více osobními automobily – našimi nebo s pomocí rodičů dětí z oddílu, za 
což jim děkujeme. Máme přislíbenou dodávku za opravdu symbolickou cenu. Bude sloužit 
k převozu dětí i potřebného vybavení. 
Poslední nákladná záležitost, která je potřeba inovovat, je přenosná motorová stříkačka. 
Naše současná PS-12 je už velmi zastaralá a v nevyhovujícím technickém stavu. Snažíme se 
ji udržovat v co nejlepším stavu, ale stroj již bohužel dosluhuje. Navíc je slabý, což je také 

CHYSTÁ SE ...
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Rančeři. I přes to, že se v Habrovanech uskutečnila ve stejnou dobu letní noc Pod Lipkami, 
jsme se těšili z hojné účasti návštěvníků. Ti k nám přišli potkat se s přáteli, pobavit se, zatan-
covat, něco vypít, sníst, anebo jen tak posedět a poslechnout si kvalitní, poctivou muziku. 
Některé zase přilákala vůně od grilu, která se linula obcí a nešlo jí prý odolat. Drtivá většina 
návštěvníků však byla „přespolní“, místních se přišlo pobavit opravdu jen poskromnu. Těm-
to občanům děkujeme za projevenou přízeň. Fotky si můžete prohlédnout na YouTube: 
Rančeři – Olšany 2019 foto – video, fotografie a videa z dřívějších akcí na www.ranceri.com, 
případně na FB Rančerů.
A příští rok, pokud to vyjde, sejdeme se zde s Rančery již podesáté! O termínu konání vás 
budeme včas informovat. Už se těšíme!

za hospůdku U Červeného buku Karel Gregor

27. července pořádal p. Ondra na hřišti na Močárech Volejbalový turnaj o putovní pohár 
starostky obce. 
Turnaje se letos zúčastnilo 8 týmů z celé Moravy a i přes nepřízeň počasí všechny týmy 
vydržely až do skončení turnaje.
Pohár se sice neudržel v domácím prostředí, ale olšanský tým „4P“ se umístil na krásném 
třetím místě. Druhý skončil tým z Brna. Na nejvyšší metě skončil tým z Rousínova „Kruhy“, 
který si pohár odvezl už druhý rok po sobě. Srdečné díky všem zúčastněným i divákům, 
kteří vydrželi v nepřízni počasí až dokonce!!!

Jakub Ondra

3. srpna se již čtvrtým rokem v Olšanech první srpnovou sobotu konala Olšanská nec-
kyáda. A tak i letos se na hladině rybníka objevila lávka, kterou postavili hasiči. I když si
s námi počasí pohrávalo a chtělo nás zastrašit přeháňkami, nedali jsme se, dokonce přišli i lidé 
z daleka podívat se na vodní klání.
Přes lávku přebíhaly děti a soutěžily, jak rychle přeběhnou nebo převezou malé dětské koleč-
ko a odměna v podobě nafukovacích věcí do vody či křupek a pitíčka je neminula. Na lávce se 
objevili ale i ti dříve narození. Bylo legrační, jak skoro dvoumetroví chlapáci vozí dětské koleč-
ko. Tyto soutěže doprovázel svým vtipným komentářem náš místní bavič a herec D.A.V.A. 
Jakub Libánek. Pak se hladina uklidnila, aby mohla vyplout plavidla ke své spanilé jízdě. A tak 
se po rybníku proháněli táborníci s rozdělaným ohněm, Simpsonovi, policejní vznášedlo, čapí 
hnízdo a kára. Opodál voněla dobrá kuchyně od našich rybářů, také se čepovalo dobré pivo
a nalévala kořalička. Všude vládla pohodová nálada, jak to ke každé dobré akci patří. 
Po vodních radovánkách jsme se přesunuli nad rybník, kde nám naši mladí hasiči ukázali 
zásah v plné parádě. Tito mladí hasiči utíkali s hadicemi s velkým nadšením a byla na nich 
vidět radost nejen z díla, ale i z toho, že jsou kamarádi tvořící bezva partu i se svými šikovný-
mi vedoucími. 
A večer … Opět nás počasí nevyvedlo z míry a šli jsme tancovat. Hasiči obsluhovali ve svém 
stánku, bylo všude dobré jídlo a pití. Hrála nám výborná kapela Modul a každý byl opět lev 
salonu, tedy lev olšanských břehů. Moc děkuji všem, kteří se na akci podíleli, neboť věnovali 
mnoho svého volného času pro radost toho druhého. Díky všem a příští neckyádě zdar!

Eva Modlitbová
FOTO viz str 6.

velký problém. Děti věnují do pravidelného cvičení i soutěžení velké množství energie. 
Jsou vidět jejich výrazné posuny. Zlepšují se ve všech potřebných dovednostech, získá-
vají na jistotě. Bohužel s naší starou PS-12 se děti nemohou vyrovnat dalším soutěžícím 
týmům. Obáváme se, že ztratí potřebnou motivaci. 
Oddíl mladých hasičů je momentálně jediným výrazným volnočasovým klubem pro děti, 
který v Olšanech funguje. Investujeme velké množství nejen svého volného času do čin-
nosti a rozvoje oddílu. 
Obracíme se tedy na podnikatele a další občany obce Olšany s žádostí o finanční pomoc. 
Snažíme se složit potřebných 170 000 Kč na nákup nové mašiny (s motorem 1920 cm2). 
Část nákladů pokryjeme z financí našeho sboru. Celá částka je však zcela nad naše mož-
nosti. Jakákoli vaše pomoc nám pomůže. 
Finanční příspěvek můžete zasílat buď na náš bankovní účet 269689445/0300 (nezisková 
organizace SDH Olšany) nebo předat osobně každý čtvrtek na schůzce mladých hasičů. Při 
převodu na náš účet uveďte, prosím, do poznámky “Příspěvek na PS-12”.
Předem děkujeme za Vaši vstřícnost, s pozdravem

  Jakub Tomášek, vedoucí oddílu mladých hasičů

Výstavba pergoly na víceúčelovém hřišti „Na Cvičáku“ 
Od 25. května do 24. srpna 2019 proběhla výstavba pergoly u víceúčelového hřiště „Na Cvi-
čáku“. Materiál na stavbu uhradila Obec Olšany, projekt zhotovil zdarma Ing. Aleš Skřepek, 
výstavbu provedl brigádně spolek “Tenis Bike Olšany, z.s.“, jmenovitě Jiří Juráček, Aleš Skře-
pek, Václav Skřepek, Jiří Sposta, Miroslav Bezrouk, Antonín Trávník, Pavel Ševčík, Michal 
Vinklárik, Ivo Chylík, Luboš Kopecký a Jindřich Poledna.
Pergola by měla sloužit dětem a sportovcům využívajícím víceúčelové hřiště nebo na spor-
tovní akce konající se na hřišti. V současné době probíhají ještě drobné práce, jako je natí-
rání, oplechování, úprava zastínění a připojení elektřiny. Pergola je pojata jako industriální 
modulová stavba, kterou lze doplňovat o různé požadavky uživatelů, jako například zavě-
šený stůl (již zhotoven), zavěšené lavice, ukotvení různých pomůcek na cvičení či užívání 
a podobně. Pergola je dimenzovaná na to, aby v případě zájmu na její střeše bylo možné 
zhotovit terasu na sledování dění na hřišti či na kochání se krásným výhledem na druhou 
stranu Vyškovské brány.
Po dohodě s obcí ohledně financování provedeme do konce roku ještě terénní úpravy 
před pergolou, čímž se stavba začlení do svažitého terénu. Doufáme, že pergola přispěje 
ke zvýšení komfortu a užitných vlastností víceúčelového hřiště.

Za autorský tým a Tenis Bike Olšany, z.s. Antonín Trávník a Aleš Skřepek

Kontrola obce
Na konci července zahájil Finanční úřad Vyškov kontrolu peněžních prostředků poskyt-
nutých ze státního rozpočtu na projekt Olšany – kanalizace. Tato akce byla dokončena 
v r. 2015 s celkovými výdaji ve výši 47 919 129,75 Kč. Výsledkem kontroly bylo zjištění, že 
jsme použili poskytnutou dotaci v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace. Daňovou 
kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. 



ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…
22. června se konaly na návsi v Olšanech svatojánské Párové hody. Letos se hodů zúčast-
nilo 11 párů. Všechny přípravy vyvrcholily v pátek, kdy byla potřeba nachystat náves 
a především skácet, nazdobit a postavit májku. Během sobotního dopoledne stárci obešli 
vesnici, pozvali občany na hodové odpoledne a večerní zábavu. Na návsi proběhlo předání 
hodového práva, svižné předtančení stárků a drobné občerstvení. Následoval průvod obcí. 
Každá ze stárek si nachystala pohoštění pro stárky, kapelu i ostatní hosty jdoucí v průvodu. 
Celý den k poslechu i tanci hrála dechová hudba Voděnka z Kozlan. 
Stárci děkují obci a všem zúčastněným za podporu a těší se na další hody.

Jakub Tomášek

23. června jsme uspořádali Vítání občánků a slavnostně mezi námi uvítali 2 děti.

25. června proběhlo v Mateřské škole Rozloučení s předškoláky.
Pro 11 odcházejících předškoláků, ale i ostatní děti byl připraven na dvoře školy poutavý 
program. Přijel k nám Pepino prcek, který dětem přichystal odpoledne plné zábavy, sou-
těží a smíchu. Až jsme se do sytosti vyřádili, tak Pepino pasoval děti na budoucí školáky, 
přidal krásný proslov k rodičům i paním učitelkám. Každý, kdo se přišel podívat, si mohl 
nechat nafouknout balonek a udělat z něj cokoli, občerstvit se na bohatém rautu připra-
veném našimi kuchařkami, nebo si jen tak popovídat, zavzpomínat, zatančit. Bylo to moc 
hezké odpoledne. Rozešli jsme se až v pozdních odpoledních hodinách. Přejeme všem 
budoucím školákům mnoho úspěchů ve škole a na další cestě životem.

Kateřina Volfová

20. července se uskutečnila U Červeného buku Letní noc. 
Byl krásný letní večer, vše bylo důkladně připraveno, počasí nám přálo a tak nám nic nebrá-
nilo si naplno užít příjemnou atmosféru na břehu rybníka, o kterou se již tradičně postarali

Stav obyvatel v obci k 1. 9. 2019
                   

  Celkem Datum narození 
nejstaršího občana

Datum narození 
nejmladšího občana

Osoby   605 16. 1. 1928 2. 6. 2019
Muži   319 25. 11. 1932 2. 6. 2019
Ženy   286 16. 1. 1928 4. 5. 2019
Děti do 15 let   109 14. 9. 2004 2. 6. 2019
Děti do 18 let   129 28. 2. 2002 2. 6. 2019

Uvádíme usnesení schválená na zasedáních zastupitelstva od minulého čísla občasníku 
(bez osobních údajů). S celým obsahem zápisů se můžete seznámit na OÚ.

12. 6. 2019 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje obsah kupní smlouvy s a.s. PORTA SPES Brno na odkup části p.č. 265 a 275/7 
v k.ú. Olšany, nyní p.č. 265/4 a 275/27 v k.ú. Olšany a pověřují starostku podpisem kupní 
smlouvy
- rozhodlo v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) a dle § 55a odst. 2 stavebního zákona o pořízení 
Změny č. 2 ÚP Olšany a o obsahu návrhu změny
- rozhodlo v souladu s § 55b odst. 1 stavebního zákona o pořízení Změny č. 2 ÚP Olšany 
zkráceným postupem
- stanoví v souladu s § 6 odst. 5 písm. f ) stavebního zákona, že starostka obce p. Dana 
Křížová bude určeným zastupitelem při pořizování Změny č. 2 ÚP
- schvaluje obsah Smlouvy č. 1030041881/006 o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene s a.s. E-ON Distribuce a.s. ohledně umístění jejich zařízení na pozemku p.č. 600/199 
v k.ú. Olšany v rámci stavby Olšany, kabel NN lokalita 7 RD RIPETAS. Zastupitelé pověřují 
starostku podpisem smlouvy
- schvaluje vyhlášku č. 1/2019 o regulaci hlučných činností
- bere na vědomí zprávu dozorčí rady svazku Drahanská vrchovina ze dne 22. 5. 2019 
a informace o hospodaření Mikroregionu Rakovec a svazku obcí Drahanská vrchovina za 
rok 2018 obsažené v závěrečných účtech a účetních uzávěrkách obou svazků
- pověřuje účastí na valné hromadě Mikroregionu Rakovec dne 24. 6. 2019 p. Danu Křížo-
vou a Ing. Arnošta Ohliho
- schvaluje obsah Dodatku č. 1 Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností mezi dvě-
ma vlastníky provozně souvisejících kanalizací a pověřují starostku jeho podpisem.

15. 7. 2019 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje, že nebude od občanů, kteří dlouhodobě využívají pozemky v rámci zastavěné-
ho území obce sousedící s jejich nemovitostmi v podobě předzahrádek, vjezdů a přístupů, 
požadovat finanční náhradu. Tyto dané pozemky musí být využívány dosavadním způso-
bem, v případě změny užívání musí uživatel požádat obec o souhlas.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE



mělo schválit individuální dotaci na akci „Zvýšení bezpečnosti občanů na komunika-
cích obce Olšany“. Na konci srpna nám Dopravní inspektorát Policie Vyškov potvrdil 
konečnou verzi nového dopravního značení v obci a nyní bude probíhat tříměsíční 
schvalovací proces na odboru dopravy Městského úřadu Vyškov. Veřejná vyhláška spolu 
s grafickými listy je zveřejněna na úředních deskách. Dalším souvisejícím krokem je schvá-
lení podoby stavebně upravených zvýšených prahů a zábradlí u víceúčelového areálu 
u obou institucí. Jelikož povolení realizace akce získáme až v závěru roku, požádali jsme 
nyní radu kraje o schválení nového termínu dokončení akce na jaře příštího roku. Děku-
jeme Ing. T. Nentvichovi za zpracování a několik úprav dokumentace dopravního zna-
čení i prahů. 

       Obnova katastrálního operátu
         Dle informací Ing. Fleissiga by v posledním zářijovém týdnu měli měřiči zahájit v obci 
zaměřování geodetických bodů u jednotlivých vlastníků, s kterými se budou domlouvat 
operativně, a to buď osobně, nebo prostřednictvím získaných telefonů. Předpokládá se 
nasazení dvou skupin. Terénní práce budou probíhat i v příštím roce.
      Pro občany využívající v rámci svých předzahrádek, vjezdů a přístupů pozemky obce 
doporučujeme se seznámit s obsahem prvního usnesení červencového zasedání zastu-
pitelstva. 

     Sběr odpadu
       V sobotu 26. října budou hasiči po obci od 8 hodin provádět sběr železného šrotu. 
V případě zájmu kovový odpad nachystejte před svoje domy.  
       Od 25. do 28. října bude na parkovišti u autobusové zastávky přistaven velkoobjemo-
vý kontejner. Nesmí zde být uložen nebezpečný odpad, elektroodpad a stavební odpad.  
Ukládání těchto druhů odpadu prodražuje celkovou částku za službu a tedy i váš popla-
tek za svoz odpadu pro příští rok. 
     Připomínáme, že kontejnery u hřbitova jsou určeny pro odpad z chatové oblasti 
či nájemců hrobových a urnových míst. Bohužel mnohdy jsou využívány občany i pro 
ukládání stavebních odpadů. 

     Vyhláška č. 1/2019 o regulaci hlučných činností
       Zastupitelstvo obce na svém červnovém zasedání vydalo tuto vyhlášku, která nabyla 
platnosti dne 1. 7. 2019. Podstatný obsah:
        Předmět a cíl 
1)  Předmětem této obecně závazné vyhlášky je regulace činností v nevhodnou denní 
dobu, které by mohly svou hlučností narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dob-
rými mravy v obci. 
2)  Cílem této obecně závazné vyhlášky je regulace hlučných činností.

       Regulace hlučných činností v nevhodnou denní dobu
Každý je povinen zdržet se o nedělích veškerých činností spojených s užíváním zaří-
zení a přístrojů způsobujících hluk, například sekaček na trávu, cirkulárek, pracovních 
strojů, motorových pil a křovinořezů.

FOTOVZPOMÍNKY

- schvaluje cenovou nabídku firmy LÖW a.s. Brno ve výši 103.939,- za zpracování změny 
č. 2 ÚP obce Olšany. Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem smlouvy po písem-
ném příslibu k úhradě závazků firmou PORTA SPES
- schvaluje rozpočtové opatření č. 5
- schvaluje obsah změnových listů č. 5, 7, 8 s firmou Unistav Construction a.s. Brno
- schvaluje obsah Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0317994429/LCD ze dne 23. 8. 
2019 dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a pově-
řuje starostku podpisem
- schvaluje budoucí nabytí budoucí vyřazené části silnice III/37930 v délce cca 0,072 km 
(koncový úsek v km cca 2,372 – km 2,300) a příslušnou část pozemku p.č. 730/4 v k.ú. 
Olšany od Jihomoravského kraje.

12. 8. 2019 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje obsah změnových listů č. 4 a 9 s firmou Unistav Construction a.s. Brno
- schvaluje obsah dodatku č. 7 s firmou Unistav Construction a.s. Brno, který obsahuje 
změnové listy č. 4, 5, 7, 8 a 9 a pověřuje starostku jeho podpisem
- schvaluje obsah Smlouvy o zrušení věcného břemene na pozemku manželů Kostrbí-
kových p.č. 192/10 v k.ú. Olšany, kde byl dřív umístěn rozvaděč veřejného osvětlení. 
Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem této smlouvy.

Výstavba nového kulturního domu na návsi výrazně pokročila. Podívejte se na vizuali-
zaci budoucí podoby domu a připomeňte si také historii bývalého kulturního stánku. 

Původní vzhled budovy sálu z 1. pol. 20. století Vzhled sálu po rekonstrukci provedené 
Svazarmem v roce 1966

Divadelní vystoupení Popelka 
žáků místní školy a ZŠ Rousínov v roce 1965

Vizualizace interiéru budoucího sálu viz str. 7

Včelařská výstava a kurz pečení medového pečiva 
pořádaný k  60. výročí místní organizace 

Českého svazu včelařů v Olšanech



Z KRONIKY …
Byl jednou jeden sál …
Z vyprávění místních pamětníků víme, že hostinec stál na návsi již od roku 1900. V té době 
byl v obci ale ještě jeden hostinec, a to u cesty k hasičce. Tam byla ve dvoře kuželna. 
Za první republiky byli vlastníky místního hostince na návsi pan Miroslav a Jindřich Čechovi. 
V sále se konaly různé schůze, plesy a besídky či taneční zábavy nebo hody. To bývávalo 
veselo, když se v létě otevřenými okny nesly melodie místní dechovky p. Blažíka na náves. 
Mladí uprostřed sálu tancovali a zvědavé báby seděly na lávkách podél stěn a chlapi v šenku 
hráli karty, popíjeli pivo a dobrou kořaličku. Sál ale hlavně sloužil místní jednotě Sokol jako 
tělocvična. Cvičit chodily děti, mládež i dospělí, převážně však muži. Bylo zde i nářadí jako 
např. bradla, „kůň“, žíněnky i závěsné kruhy. Cvičila se prostná a nacvičovaly se skladby na 
slety. Také zde hráli divadlo místní ochotníci. Když se hrálo divadlo, nářadí se schovalo do 
kůlny ve dvoře a přinesly se odtud židle. 
Za dlouhá léta toho sál pamatoval ažaž. Bylo to svolání občanů v říjnových dnech roku 1918, 
kdy byla občanům sdělena zpráva o vzniku republiky, ale byl to i smutný den, kdy v roce 
1938 před vytvořením protektorátu Čechy a Morava byla vyhlášena mobilizace a do sálu 
byli povoláni všichni muži vojnou povinni, aby se vydali bojovat za svou vlast. V dubnu roku 
1945 se stal sál noclehárnou osvobozujícím vojskům Rudé armády. V sále se konaly také 
různé kurzy. Již za první republiky to bylo pečení medového pečiva. Tento kurz se pořádal 
i v 80. letech spojený s výstavou nazdobených perníčků, chaloupek a včelařských potřeb. 
Dokonce byl vystaven i úl s živými včelami. V sále byl pořádán i kurz studené kuchyně 
a samozřejmě nesmíme, zapomenout na výstavy. Velké oblibě se těšila výstava dobových 
fotografií Olšan z kronik obce, dále to byly výstavy zahrádkářských výpěstků nebo výsta-
vy ručních prací olšanských žen. Zajímavá byla i výstava místního malíře Václava Dočka.
V roce 1967 byl místní sál značně zchátralý. Protože obec neměla peníze, rozhodli se členo-
vé místní organizace SVAZARM, že se brigádnicky zapojí do obnovy tohoto jediného kultur-
ního stánku v obci. 
K nim se připojili i další občané. Od majitele Čecha vykoupili hostinec i se sálem. Vyměnili 
vadné stropní trámy, krytinu, okna, dveře a podlahu. Přistavělo se přísálí, šatna a k nálevně 
přibyla kuchyňka a sklípek. Také bylo obnoveno elektrické vedení a posléze i topení.  Finan-
ce na zakoupení stavebního materiálu a částka na odkup byly získány z vlastních zdrojů, 
např. z poplatků za půjčení dřevěného parketu do jiných obcí, který předtím členové vlast-
noručně vyrobili, a také sbírkou mezi obyvateli obce. Díky velkému elánu byl sál po roce 
uveden do provozu a sloužil po celých 50 let.
A nyní? Na návsi nám vyrůstá nový sál, který už má jakési genus loci svým místem. Doufejme, že
bude sloužit nám všem k vzájemnému setkávání, protože jak řekl Thomas Merton, žád-
ný člověk není ostrov. Nikdo z nás nemůže být sám a potřebuje toho druhého, potře-
buje radost, smích, bavit se a být šťastný ve společenství druhých. Věřím, že bude nová 
budova svědkem různých nových krásných příběhů, příjemných setkání, stejně jako 
ta původní. Tak ať nám nový sál slouží a prožijeme tam nejen my, ale i ti, co přijdou 
po nás, spoustu krásného.                Eva Modlitbová
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Vážení a milí spoluobčané!

   Léto nám rychle uteklo a mnozí z vás 
během svých dovolených navštívili různé 
krásné kouty naší země. Děti mají spous-
tu prázdninových zážitků a nyní jim opět 
nastaly školní povinnosti. Ve škole získají 
nové znalosti, prožijí spoustu příjemných 
chvil se svými spolužáky. Přejeme jim 
mnoho nových vědomostí i dovedností 
a vám všem pohodové dny i během letoš-
ního podzimu.
Přinášíme nové aktuální informace o dění 
v obci. Důležité informace vám předává-
me i prostřednictvím rozhlasu, zasíláme je 
na vaše emailové adresy, uveřejňujeme je 
na klasické i webové úřední desce obce. 
Pokud máte připomínky, nové nápady či 
podněty, využijte svých zastupitelů nebo 
se zastavte na obecním úřadě. Pokud hlá-
síte opravy veřejného osvětlení, uvádějte 
prosím číslo sloupu, na kterém je světlo 
umístěno. Děkujeme. 
Děkujeme zástupcům spolků i vám ostat-
ním, kteří jste nám zaslali své příspěvky do 
tohoto čísla občasníku.

Dana Křížová, starostka obce

AKTUALITY
   Výstavba kulturního domu

   Práce na stavbě pokročily a tak doufá-
me, že zhotovitelem nyní navržený termín 
dokončení díla ke dni 21. 10. 2019 bude 
splněn. Již několik měsíců probíhají kaž-
dý týden kontrolní dny na stavbě a den-
ně se řeší jednotlivé problémy, které chce 

zhotovitel objasnit u projektanta a TDI. 
Děkuji Ing. A. Ohlimu za spoustu jeho vol-
ného času, který věnuje těmto technickým 
dotazům a fotodokumentaci stavby bez 
nároku na odměnu. Dodatkem smlouvy 
č. 7 došlo k dalšímu navýšení ceny díla 
o 202 046,10 Kč za vícepráce. Stavba je 
účtována bez DPH a finanční úřad nám 
vrátil daň z doposud uhrazených faktur. 
Na posledním zasedání zastupitelé roz-
hodli o založení společnosti s ručením 
omezeným, která bude provozovat kultur-
ní dům. Hledáme rovněž zájemce o pro-
nájem Kulturního domu nebo jeho části 
(pivnice) zřejmě od konce letošního roku 
nebo začátku r. 2020 po kolaudaci stavby. 
Samozřejmě plánujeme i slavnostní ote-
vření pro veřejnost, ale je prozatím těžké 
stanovit měsíc, natož den konání této 
akce. 

Dotace v roce 2019
   Zastupitelstvo Jihomoravského kraje by 

ČTENÍ KE KAFI


