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Vážení a milí spoluobčané!

   Opět vás informujeme o dění v obci za 
uplynulé tři měsíce. Děkujeme zástupcům 
spolků, zastupitelům i ostatním, kteří se 
podíleli na přípravě různých akcí během 
zimy. Největší odměnou pro ně je vaše 
účast a výborná společenská atmosféra.
    Nyní, v návaznosti na aktuální dění v re-
publice, se společenský život v obci utlu-
mil. Jde sice o výrazná omezení, ale věřme, 
že budou krátkododá a pomohou situaci 
dostat pod kontrolu. Prosíme o toleranci 
a dodržování všech nařízení. Neberme je 
jako omezení a zásah do našich plánů, ale 
jako prostředek sloužící k naší ochraně. 
Možná jsou pro mnohé také příležitostí 
věnovat více času rodině a svým blízkým. 
  Přeji vám poklidné jarní dny plné slu-
níčka dodávajícího potřebnou energii.
   Po letošní mírné zimě není na komuni-
kacích a chodnících velká vrstva posypu. 
Pokud pomůžete se zametáním našim
zaměstnancům, odvezeme následně hro- 
mádky posypu. Rovněž se pokusíme zajis-
tit čistící vůz, aby se omezila prašnost. Za
pár týdnů nám opět začne údržba trávní-
ků a tak vás chceme opětovně požádat, 
abyste omezili v neděli užívání hlučných 
strojů. Chápeme, že je někdy těžké si na-
jít čas v jiný den nebo nepřeje počasí, ale 
mnohdy nedělní klid ruší sobě i ostat-
ním ti, co jsou doma během týdne či 
soboty. Děkujeme za vaši ohleduplnost.

Dana Křížová, starostka obce

AKTUALITY
Kulturní dům

Po povolení zkušebního provozu jsme 25. 
ledna slavnostně otevřeli prostory nové-
ho kulturního stánku obce. Potěšil nás váš 
zájem o prohlídku prostor. Společně jsme 
strávili příjemné odpoledne i hudební večer.   
Během jara by mělo proběhnout další 
měření hluku dle požadavku Krajské hygi-
enické stanice. Za současné situace nedo-
kážeme naplánovat konkrétní příležitost. 
Provoz kulturního domu zajišťuje naše 
zřízená společnost s ručením omezeným. 
Na webu obce je uveřejněn provozní řád 
kulturního domu, vzorové smlouvy na 
podnájem budovy či její části a kalendář 
plánovaných akcí. Z něho můžete vyčíst, 
že sál je za běžných okolností již poměrně 

   Nahlédněte do veselých i krušných událostí naší malé vísky. 
V návaznosti na skvělé vystoupení D.A.V.A. v našem novém Kulturním domě vzpomí-
náme na místní ochotníky, kteří v březnu 1961 sehráli pohádku Dalskabáty, hříšná ves. 
Pamětníci si možná vybaví i vystoupení místních školáků se hrou Popelka, kterou sledo-
valo dokonce 300 nadšených diváků.
Tichou vzpomínku si zaslouží František Chromý, kterému je věnováno následující Čtení 
ke kafi. Pan Chromý byl starostou Olšan v jednom z nejtrpčích období našich dějin – od 
roku 1938 do 1944. Za své hrdé a vlastenecké chování zaplatil životem. Zemřel v kon-
centračním táboře Flossenbürg necelý rok před koncem války. 

pohádka
Dalskabáty, hříšná ves
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FOTOVZPOMÍNKY

hra 
Popelka

František Chromý



vytížený. V úterý a ve čtvrtky zde navečer probíhají tréninky oddílu stolního tenisu, 
o některých víkendech zápasy skupiny A nebo B. V pondělí a ve středu dopoledne budou 
sál využívat žáci naší Mateřské školy.  Samozřejmě hlavním smyslem stavby domu bylo 
vytvoření zázemí pro různé kulturní či společenské akce.  
Společně s realitní kanceláří Remax hledáme zájemce o pronájem Kulturního domu 
nebo jeho části (pivnice). Při proběhlých akcích nám občerstvení k naší naprosté spoko-
jenosti zajišťoval p. Ota Valehrach ml. a při divadle naši hasiči.

       Dopravní značení v obci
    V lednu jsme provedli výběr zhotovitele akce „Zvýšení bezpečnosti občanů na komu-
nikacích obce Olšany“. Firma ZLINMARK DZ s.r.o. musí do 15. dubna akci zrealizovat, 
abychom mohli vyúčtovat čerpání dotace Jihomoravského kraje. Prozatím bylo insta-
lováno na některých místech nové dopravní značení či provedena jeho výměna. Hlavní 
změna je na návsi kolem KD a v křižovatce U transformátoru, kde platí přednost zprava. 
Byl instalován retardér na jednosměrné komunikaci a nad mateřskou školou. Před kři-
žovatkou u lípy bylo osazeno vyhřívané dopravní zrcadlo. Ještě zbývá osadit zábrad-
lí kolem pozemku před dětským hřištěm, realizovat bezpečnostní barevný povrch na 
výjezdu z druhé jednosměrky u kulturního domu, kde budou na obrubníku umístěna 
všesměrová oka pro zviditelnění rohu budovy.  

     Dotace v roce 2020
       Je podána jedna žádost o dotaci na Jihomoravský kraj na úroky z úvěru na výstavbu 
kulturního domu a druhá na podporu jednotky sboru dobrovolných hasičů na rekon-
strukci hasičské zbrojnice. 
       Na Státní fond životního prostředí jsme podali žádost na akci „Rekonstrukce zahrady 
v přírodním stylu při Mateřské škole v Olšanech“. Zde chceme získat i dotaci z operační-
ho programu Životního prostředí na pořízení bezdrátového rozhlasu v rámci dotačního 
titulu Preventivní protipovodňová opatření. 

       Rozpočet schválilo zastupitelstvo obce dne 11. 12. 2019, pro jeho obsáhlost uvede-
me jen několik údajů.

      Celkové příjmy:  11 930 000 Kč
Jsou zde zahrnuty daně, místní poplatky, dotace na výkon státní správy a další příjmy.

      Celkové výdaje:  20 040 500 Kč
Největší výdaje jsou na provoz kanalizace 1 103 200 Kč; příspěvek Mateřské škole 
350 000 Kč; mzdové náklady zaměstnanců obce a provoz budov 1 961 800 Kč; výstavba 
garáže, úpravy dvora MŠ, výkupy pozemků 2 200 000 Kč; odměny zastupitelů, školení 
a cestovné 1 051 000 Kč; mzdové náklady účetní, referentky a provoz úřadu 1 033 500 Kč.

      Financování:   8 110 500 Kč
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 Odvaha a statečnost
    „Byl horký letní den, v jednu hodinu odpoledne se objevil opět četník. Vzápětí přijelo 
malé černé auto. Tenkrát jsem svého manžela viděla naposled živého. Byl zatčen a odve-
zen k výslechu do Brna. Po třech měsících následoval koncentrační tábor Flossenbürg, kde 
7. prosince 1944 zemřel.“ Tak vzpomínala na svého manžela p. A. Chromá. V tu dobu 66 letý 
František Chromý zastával funkci starosty obce Olšany.
    Koncem třicátých let minulého století napadlo Německo pod vedením vůdce Adolfa Hitle-
ra postupně státy Evropy, aby získalo větší území. Jejich početná, po zuby ozbrojená armáda 
obsazovala východ i západ. Po Mnichovské zradě v září 1938 zabralo Německo pohraniční 
ČSR, tzv. Sudety. A posléze 15. 3. 1938 i zbytek Čech a Moravy. Nemohlo být v silách Česko-
slovenské armády se ubránit proti tak velkému nepříteli. 
   S nástupem Němců začala platit ihned nová nařízení. Jakékoliv námitky byly krutě tres-
tány. Vlastenci byli zatýkáni, vězněni a poté odesílaní do koncentračních táborů, které měli 
Němci již vybudované. A také Židé, které Němci považovali za nečistou rasu, byli hromadně 
odvlečeni do koncentračních táborů. Po celé zemi se začaly tvořit ilegální odbojové organi-
zace. Jejich činnost byla zaměřena na odboj, sabotáže a ukrývání pronásledovaných osob. 
I v Olšanech byla založena odbojová skupina spojená s pražským ustředím, což souviselo také 
s atentátem na říšského protektora R. Heydricha dne 27. 5. 1942. Olšanský kamenolom byl 
totiž vybrán k úkrytu parašutistů vyslaných z Anglie. Důsledkem zrady a následným zastřele-
ním parašutistů v kostele na Malé Straně však k tomuto úkrytu nedošlo. Jaké následky by byly 
v opačném případě? Možná by Olšany měly stejný osud jako Lidice či Javoříčko. Hluboké lesy 
v okolí Olšan skýtaly ukryt pro vysazené parašutisty. Gestapo (policie) často lesy prohledáva-
lo, leč bez kladného výsledku. Po jedné neúspěšné prohlídce v srpnu 1944 byl zatčen starosta 
Fr. Chromý, kterého Němci označili za nespolehlivou osobu. Doufali, že starý muž podlehne 
jejich nátlaku a vyzradí místa úkrytu. Nevyzradil a své mlčení zaplatil životem. 
   V koncentračních táborech byli umučeni rodáci z naší obce Bohumil Valehrach, Silvestr 
Růžička, Jiří Myslín. S podlomeným zdravím se vrátil Josef Konečný, zakladatel odbojové sku-
piny v Olšanech, a Silvestr Balnoha. Tolik statečných lidí, kteří se dokázali postavit za správ-
nou věc.
    Letos si připomínáme 75 let od ukončení II. světové války, která trvala 6 let. Naše vesnice 
byla osvobozena 27. 4. 1945.
   Nechť my ani další pokolení nezapomeneme na odvahu a statečnost těch, kteří za mír 
položili své životy, za pro nás už takovou samozřejmost jako je mír. Ono totiž teprve tehdy, 
když je člověku nejhůř a až je nějakým způsobem ohrožen na životě, pozná, jak mu bylo 
krásně, když žil v míru či neohrožen na zdraví… 
     Přejme si tedy, ať nás všechny útrapy a hrůzy světa obcházejí na sto honů a pokud přijdou, 
zkusme být odvážní a stateční, rozumní a rozvážní jako naši předci a dokažme se rozhodnout 
s odvahou k tomu, co je správné.

Poznámka autorky: 
     František Chromý byl pradědečkem našeho milého Arnošta Ohliho, který je dlouholetým zastu-
pitelem, a který tak pokračuje ve šlépějích svého pradědečka Františka Chromého. Mnoho vol-
ného času tak věnuje obci stejně jako jeho pradědeček a mnohdy potřebuje také velkou dávku 
energie k plnění tolika náročných úkolů.

Eva Modlitbová

ČTENÍ KE KAFI

ROZPOČET r. 2020



ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…
   1. ledna 2020 jsme nový rok opět zahájili Novoroční rituální koupelí. K rybníku jsme 
se z návsi vydali průvodem, za zpěvu cimrmanovské Písně do nepohody. Při zastávce 
u stavidla jsme si připomněli nezastupitelnou úlohu vody v našem životě. Obešli jsme 
v průvodu rybník a vodu tak naplnili dobrou energií a otevřeli ji. Na led se opět neda-
lo stoupnout, tak jsme do vody museli vstupovat již v koupacích úborech a led před 
sebou lámat jako ledoborci. Poté již vstupovali do vody další a další otužilci a otužilky-
ně. Fotbalový tým ze Slavíkovic letos zastoupil pouze jeden borec, který se zato ponořil 
i v košili a kloboučku. Se zatajeným dechem jsme pak pozorovali pana soudce, který to 
vzal pěkně od podlahy, v našem případě spíše ode dna – nad hladinou z něj zbyly pouze 
ruce. Prostor u rybníka tak opět opanovala povznesená novoroční atmosféra nad kelím-
kem svařeného vína nebo čaje, plná příjemných setkání, přípitků a novoročních přání. 
A když Bůh dá, sejdeme se u rybníka i první den příštího roku. Přejeme všem hezké jaro. 
(foto na str. 10)

Boris Krais, Pavel Indruch, Rosťa Baťa, Martin Flora a David Rotter

    1. ledna 2020 se ve 13 hodin u rybníka v Olšanech sešla část účastníků Novoročního 
setkání na Kalečníku, který pořádal svazek Rakovec. Kolem Koretinky a srubu jsme při-
šli na místo setkání, kde postupně došli i další účastníci od Vítovic. Společně jsme ochut-
nali občerstvení a popřáli svým známým i z okolních obcí jen to dobré v novém roce. 

    25. ledna jsme uspořádali Slavnostní otevření Kulturního domu. 
Tento den by mohl být zapsán v našich kronikách velmi výrazným písmem. Naše sny 
o novém kulturním stánku se po všech strastech a nesnázích staly skutečností. Máme kde 
slavit, kde se scházet a být spolu. Téměř každý olšaňák se těšil na tuto událost. Již něko-
lik měsíců před otevřením kulturní komise plánovala program této velkolepé události.
 V odpoledních hodinách se na návsi sešla pěkná řádka lidí. Starostka obce v dopro-
vodu olšanského krojovaného páru společně se senátorem Ing. Ivo Bárkem
a náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Romanem Hanákem slavnost-
ně přestřihla pásku. Poté jsme se všichni mohli podívat do nového sálu. Na při-
vítanou dostal každý účastník sklenku sektu. Skleničky byly vyrobeny speciálně
pro tuto událost a každý z nás si ji mohl odnést na památku domů. Poté
nás přivítala starostka obce, promluvil p. senátor a p. náměstek hejtmana,
architekt Ing. M. Pavlun a za firmu UNISTAV výrobní ředitel p. Ing. Malásek. 
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   Plánovaný zůstatek běžného účtu k 31. 12. 2019 k pokrytí výdajů roku 2020, splátky 
úvěru na výstavbu kanalizace a kulturního domu. 

    Závěrečný účet obce společně se zprávou o provedeném auditu hospodaření obce za 
rok 2019 je zveřejněn na úředních deskách a bude schvalován na dubnovém zasedání 
zastupitelstva. S jeho zkráceným obsahem vás seznámíme v dalším čísle občasníku.         

- schvaluje uzavření Rámcových smluv o nájmu prostor sloužících k podnikání na pod-
nájem prostor budovy Kulturního domu s SK Olšany a Mateřskou školou Olšany 
- schvaluje provozní řád KD včetně ceníku
- schvaluje obsah stanov svazku Drahanská vrchovina ze dne 14. 6. 2016 včetně jejich 
dodatku č. 1 ze dne 26. 2. 2019
- bere na vědomí Spisový řád obce Olšany
- schvaluje přijetí pracovníka na VPP a uzavření dohody o refundaci mzdových nákladů 
s Úřadem práce v nejbližším možném termínu, pokud bude vhodný zájemce.
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Novoroční rituální koupel

 Slavnostní otevření 
Kulturního domu

divadlo Láska pod lípou

Ostatky



- 4 -  

Celým programem nás provázel jako vždy vtipný a výtečný moderátor Jakub Libá-
nek, který v průběhu odpoledne společně s Jitkou Modlitbovou a Filipem Kolmač-
kou seznamovali obecní lid s čtenými dávnými příběhy olšanských lidí. Přítomní si 
se zaujetím prošli nové prostory. Také si několikrát mohli prohlédnout časosběrné 
video průběhu celé stavby a připomenuli si na vzpomínkových fotografiích akce ze 
starého sálu. Tyto podklady skvěle zpracovala Z. Jičínská. Během celého odpoledne 
jsme si mohli zazpívat s CM Kalečník pod vedením houslového primáše Pavla Švej-
nohy. Nejen na duši se mohl každý účastník občerstvit, ale i na těle. Nahoře v pivni-
ci nás čekalo příjemné občerstvení ve formě bohatého rautu, který byl výtečný nejen 
po chuti, ale i po zraku, a to díky úžasnému hospodskému Otu Valehrachovi ml. 
     A to by nebylo otevření sálu, kdyby večer nebyla taneční zábava. K poslechu a tanci 
nám hrála jazzová kapela Old Steamboat Band. Zvuk trubek, saxofonů přitáhl
k tanci snad každého a tak jsme mohli poprvé vyzkoušet nový taneční parket.
Myslím, že otevření sálu bylo krásnou událostí, které se účastnilo mnoho lidí.
 Obdrželi jsme četné kladné ohlasy, za které moc děkujeme. Jsme velice rádi, 
že jsme mohli oslavit tak význačnou událost v radosti a veselí.
(foto na str. 10)

Eva Modlitbová

    8. února proběhlo divadelní představení Láska pod lípou. K novému sálu a novému 
jevišti bezpochyby patří i divadlo. A kdo jiný než místní herci a herci z okolních obcí by 
měli stát na novém jevišti jako první. A tak dne 8. 2. 2020 vystoupila D.A.V.A. Rousínov 
se svou úspěšnou hrou Láska pod Lípou. Představení pojednává příběh o lásce dvou 
lidí ze současnosti, do které je krásně vklíněna láska a strasti a bolesti lidí v posledních 
100 letech. Popisuje tzv. devítkové roky v naší historii 1919, 1929, 1939, 1969 a 1989. 
Představení bylo úspěšné a není divu, „daváci“ pod vedením Davida Kříže umí rozdávat 
radosti. Své hry si ansábl píše sám, členové divadla jsou nejen dobří herci, ale i tanečníci 
a zpěváci. Řada z nich pochází z Olšan jako Jakub Libánek, Filip Kolmačka nebo Jitka 
Modlitbová, kteří jsou dlouholetými členy. Ansámbl má i mladší herce a ti jsou také z řad 
olšaňáků, jako je Michal Smítal, Ferdinand Rotter nebo Eliška Wágnerová atd. Divadla se 
účastnilo přes 160 diváků, na závěr herci sklidili bouřlivý potlesk. Po představení někteří 
zůstali v hospůdce, neboť občerstvení si tentokrát vzali na starosti místní hasiči. Věříme, 
že se Vám divadlo líbilo, a doufáme, že nás D. A. V. A. opět potěší jejich dalším předsta-
vením. Jsou totiž velmi pěkná, vždy originální, výborně zkomponovaná a není jich málo. 
Je úžasné a obdivuhodné, že se i dnes najdou mladí lidé, kteří věnují divadlu, zpěvu 
a tanci svůj volný čas.  (foto na str. 10)      

Eva Modlitbová

   23. února se v obci konaly Ostatky. Že se nadšencům z olšanských spolků snaha 
o obnovení dávné tradice v Olšanech podařila, mohl se přesvědčit každý, kdo v neděli 
23. února dorazil asi hodinu po poledni na olšanskou náves. I přes deštivé počasí se pro-
stor před novým kulturním domem hemžil maskami všeho druhu i přihlížejícími souse-
dy. Paní starostka po krásné předávací řeči vložila do rukou chasy šavli, ferulu a ostatkové 
právo. Nazdobené nástroje se pod vedením břichaté kapely naplno rozezněly, radostný 
zpěv zaplnil náves a starostka, s barevným věncem kolem krku, za doprovodu kapely

- schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Rekonstrukce zahrady v pří-
rodním stylu při Mateřské škole v Olšanech“ a pověřují starostku podpisem potřebných 
dokladů
- schvaluje obsah Smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou E-ON Distribuce a.s. č. 
014330057682/001 ohledně realizace stavby Olšany, přípojka NN kulturák Obec Olšany 
a pověřují starostku jejím podpisem
- schvaluje návrh na vyřazení majetku obce
- v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za 
výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva – místostarosty ve výši 45 % z maxi-
mální možné výše odměn pro danou funkci dle platné přílohy nařízení vlády č. 318/2017 
Sb., tj. 11 723 Kč za měsíc, a to od 1. 2. 2020
- v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za 
výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva – předsedy výborů nebo komisí ve 
výši 45 % z maximální možné výše odměn pro danou funkci dle platné přílohy nařízení 
vlády č. 318/2017 Sb., tj. 1 303 Kč za měsíc a u členů výborů a komisí ve výši 1 086 Kč za 
měsíc, a to od 1. 2. 2020
- schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu Podpora rozvoje venkova 
JMK pro rok 2020 z dotačního titulu č. 3 na úroky z úvěru na výstavbu kulturního domu 
a pověřují starostku zajištěním tohoto úkolu
- schvaluje obsah Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřenou mezi obcí 
a spol. s r.o. KD Olšany ohledně pronájmu pozemku p.č. st. 26/1 a budovy Kulturního 
domu a pověřují starostku jejím podpisem po zapracování připomínek Ing. Skřepka 
- schvaluje pronájem části prostor kanceláře obecního úřadu v budově na adrese Olša-
ny 66 obchodní společnosti KD Olšany s.r.o
- bere na vědomí obsah stanov svazku Drahanská vrchovina ze dne 14. 6. 2016 včetně 
jejich dodatku č. 1 ze dne 26. 2. 2019.

12. 2. 2020 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu Podpora jednotek sboru dob-
rovolných hasičů obcí JMK na období 2017–2020 na rekonstrukci zbrojnice a pověřuje 
starostku zajištěním tohoto úkolu
- schvaluje rozpočtové opatření č. 1
- bere na vědomí změnu ve schváleném rozpočtu obce na rok 2020 v důsledku noveli-
zované vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, s účinností od 1. 1. 2020, a to 
zrušení položky 1345 – Poplatek z ubytovací kapacity, kterou nahrazuje položka 1342 
– Poplatek z pobytu
- bere na vědomí zápis finančního a kontrolního výboru o provedené kontrole za II. 
pololetí 2019
- schvaluje převedení prostředků obce na spořicí účet u ČS a.s. ve výši 10 mil. Kč
- schvaluje obsah účetní závěrky Mateřské školy Olšany k 31. 12. 2019
- schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Olšany ve výši 
96 867,71 Kč, a to 76 867,71 Kč do Fondu rezervního a 20 000 Kč do Fondu odměn
- schvaluje obsah vzorových Smluv o nájmu prostor sloužících k podnikání pro spol. s r.o. 
KD Olšany a zájemci o dlouhodobý či krátkodobý podnájem prostor budovy Kulturního 
domu
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a křepčení chasy, jako první toho dne tančila s medvědem. Tak jsme zahájili letošní 
Ostatky a vydali se průvodem po Olšanech.
   Krom tradičních masopustních masek jako je medvěd, žid, masopust, laufr, soudce, 
smrtka s kosou, ženich a nevěsta,… rozšiřoval průvod například odvážný letec, neo-
hrožený pirát, ohrožená včelka, neodbytná strážkyně kasy paní Motýlková, Charlie Cha-
plin, Pippi dlouhá punčocha a mnoho dalších. O zdravotní prevenci všech zúčastněných 
se staraly všudypřítomné injekce hygienicko-lékařského týmu vytvořeného na boj proti 
koronaviru. Velmi intenzivním zážitkem bylo přivítání od hospodářky Kuncové v pře-
vleku náruživé nevěsty. V průvodu se vůbec poprvé objevila maškara dřevorubce, který 
měl za úkol od hospodářů vybírat dřevěné třísky, které jsme potom symbolicky navrátili 
lesu. Vzhledem k okolnostem vzniku naší krásné vesničky, dřevorubec může být čistě 
olšanská masopustní maškara. Průvod zastavoval u každého domu a vyžadoval vždy to 
stejné: od paní hospodářky tanec s medvědem a něco dobrého do žaludku. Od pana 
hospodáře příspěvek do ostatkové kasy a trochu slivovice pro zahřátí. Tam, kde se dve-
ře otevřely, hrála muzika, tančilo se a zpívalo, hodovalo. Teskně nyní v období půstu 
s prázdným žaludkem vzpomínám na klobásy, špeky, tlačenky, jitrnice a další dobro-
ty všeho druhu, které hospodář s hospodářkou věnovali do průvodu nebo symbolicky 
napíchnuli na šavli. Dobroty, které jsme nespořádali na místě, putovaly do židovy nůše, 
která během odpoledne ztěžkla natolik, že se v jejím nošení chasníci museli střídat. 
Soudce, který měl po celý den plné ruce práce s rozsuzováním uličnické chasy, neodpo-
činul si ani v kulturním domě, kam chasa sezvala všechny sousedy na dobroty z židovy 
nůše. Soudil hříchy olšanských během roku sesbírané. Ty byly, za uplakaného pohřbu 
v doprovodu smutečních melodií břichaté kapely, pochovány s basou, odpuštěny cha-
sou. Vyzývám vás sousedé, budete-li svědky nějakého olšanského hříchu, svěřte se 
například prostřednictvím e-mailu a napište své svědectví na adresu hrisnabasa@gmail.
com, která vznikla přesně pro tento účel (abychom příští rok měli s basou co pohřbít). 
   Pospolitost, vřelost a všudypřítomná příjemná sousedská nálada pohladila na duši 
a vykouzlila úsměvy na tvářích. Děkuji všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na 
tomto nezapomenutelném dni. Všem maskám, hospodářům za otevřené dveře a koneč-
ně nadšencům olšanských spolků, kteří nám připomněli další příležitost ke společné 
radosti. Všem chci popřát jen to nejlepší v čase předvelikonočním. 
(foto na str. 10)                                                                                                                Jakub Libánek

   7. března proběhl již 14. Olšanský košt slivovice a jiných pálenek, a to poprvé 
v novém sále kulturního domu. I přes loňskou neúrodu se na koštu sešlo 68 vzorků 
v pěti kategoriích a tak měli přítomní opravdu co hodnotit. Kromě bohatého občer-
stvení mohli ochutnat a ohodnotit i doplňkové ochutnávky, a to likéry a moučníky 
s ovocem.
   Po vyhlášení vítězů nejlepších pálenek a doprovodného programu se pokračovalo 
v dopíjení odevzdaných vzorků. K příjemné náladě večer přispěli svým vystoupením 
místní hudebníci navazující na bohatou historii kapely Sonet.

     8. března jsme uspořádali Vítání občánků a slavnostně mezi námi uvítali 1 dítě. 

   8. března uspořádala ZO ČSV Olšany přednášku na téma získání včelího vosku 
a jeho zpracování a výroba mezistěn z vlastního vosku v penziónu U Kalábů. Přednášel 
p. P. Balaštík.

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

11. 12. 2019 Zastupitelstvo obce Olšany
- bere na vědomí obsah Smlouvy o dílo s firmou ENVIPARTNER, s.r.o. ohledně podání 
žádosti o dotaci a následné realizace projektu s názvem Protipovodňová opatření obce 
Olšany 
- schvaluje obsah Smlouvy o dílo s firmou E-ON Distribuce a.s. č. 1030056036/003 
ohledně realizace stavby Olšany, kabel NN k RD Ing. Mrvová a pověřuje starostku jejím 
podpisem
- schvaluje rozpočtové opatření č. 8
- schvaluje rozpočet na rok 2020, včetně rozpočtu sociálního fondu a příspěvků svazku 
obcí Drahanská vrchovina ve výši 20 000 Kč a Rakovec 876 Kč. Celkový objem příjmů 
včetně financování a výdajů je ve výši 20 040 500 Kč. Výdaje sociálního fondu jsou ve 
výši 30 000 Kč, což je kryto prostředky na účtu fondu. Ve výdajové stránce rozpočtu 
nesmí být překročen stanovený objem výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného 
rozpočtu r. 2020. V rámci paragrafů změnu v jednotlivých položkách výdajů povolu-
je starostka. Zastupitelstvo obce Olšany pověřuje starostku prováděním rozpočtových 
opatření v nejnutnějších případech na konci měsíce a tyto úpravy pak zastupitelstvo na 
nejbližším zasedání schválí
- schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu rok 2020 – 2022 
- bere na vědomí předložená vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu obce v roce 
2019 od SDH Olšany, SK Olšany a ZO ČSV Olšany a schvaluje úhradu – čerpání jedné 
platby SDH Olšany po 3. 12. 2019
- schvaluje záměr pronájmu části prostor kanceláře obecního úřadu na č.p. 66 v Olša-
nech pro potřeby sídla společnosti KD Olšany s.r.o. a pověřuje starostku jeho zveřejně-
ním
- schvaluje záměr pronájmu prostor Kulturního domu na p.č. st. 26/1 v k.ú. Olšany spo-
lečnosti KD Olšany s.r.o. a pověřuje starostku jeho zveřejněním
- bere na vědomí Zprávu z Dozorčí rady Mikroregionu Rakovec ze dne 7. 11. 2019 a infor-
mace o hospodaření Mikroregionu Rakovec za rok 2018
- schvaluje obsah Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s firmou LANAK CZ a.s. Brno a pověřuje 
starostku jejím podpisem.

22. 1. 2020 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje záměr směny části pozemku obce p.č. 600/537 a pozemek p.č. 600/536, za 
podmínky vzniku věčného břemene přístupu a příjezdu pro majitele okolních pozemků 
za část pozemku p. Mgr. B. Polívky p.č. 302/1 v k.ú. Olšany. Zastupitelé pověřují starostku 
zveřejněním záměru a přípravou směnné smlouvy.
- bere na vědomí výsledek výběrového řízení a obsah Smlouvy o dílo s firmou ZLINMARK 
DZ s.r.o. na realizaci projektu „Zvýšení bezpečnosti občanů na komunikacích obce Olšany“

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
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INFORMUJEME ...
Vzhledem k nařízením vlády se až do odvolání ruší všechny plánované akce.

Zrušené akce:
14. března Volejbalový turnaj 
21. března Jarní výlet do Hustopečí
28. března Maškarní bál
6. dubna Předvelikonoční setkání důchodců

Zatím plánované akce:
29. března pořádá Mateřská škola a Olšanský pěvecký sbor Průvod vynesení smrtky
a přinesení létečka, sraz v 14 hodin na návsi.

4. dubna pořádají hasiči ve spolupráci s obcí akci Ukliďme Česko, kdy chceme vyčistit 
prostor kolem hřbitova a svah u pomníku. 

30. dubna pořádá T.K. Wild Horse Olšany ve spolupráci s JSDHO a obcí na hřišti nad rybní-
kem od 16:30 Pálení čarodějnic. 

1. května pořádá D.A.V.A. od 19 hodin v sále Kulturního domu Kabaretní večer.

2. května pořádá na našem katastru AK Drnovice Běh Drahanskou vrchovinou od 10:30 
hodin od rybníka. 

9.–10. května pořádá Minikárklub Olšany Závod minikár, v sobotu v 8:30 začíná 1. kolo 
mistrovství ČR a v neděli Pohár ČR.

16. a 17. května pořádáme Zájezd do Jeseníků. V sobotu navštívíme Pradědovu galerii 
v Jiříkově, po obědě bude prohlídka elektrárny Dlouhé Stráně s výjezdem k horní nádrži. 
Večer se ubytujeme ve Vrbnu pod Pradědem. V neděli bude procházka od Ovčárny k chatě 
Barborka, případně na Praděd nebo můžeme projít NS Bílá Opava. Odjezd autobusu je
v 7 hodin ze zastávky v Olšanech. Závazné přihlášky s úhradou ceny zájezdu a výběrem 
jídla přijímáme do 10. 4. na Obecním úřadě Olšany.

30. května pořádá spolek Haltýř na rybníku od 7 do 12 hodin Rybářské závody pro 
dospělé a děti.

6. června pořádá T.K. Wild Horse Olšany od 14 hodin na hřišti nad rybníkem Dětský den.

6. června pořádá SK Olšany na hřišti nad rybníkem od 18:30 Noční turnaj v nohejbalu trojic.

6. června pořádá TENIS BIKE Olšany na víceúčelovém hřišti první letošní tenisový turnaj 
ve čtyřhře.

- 7 -  

CHYSTÁ SE ...
Stav obyvatel v obci k 31. 12. 2019

Tři králové zazpívali i na začátku roku 2020 u našich olšanských dveří. Celkem se vybralo 
15 609 Kč. Moc děkuji paní Mikyskové z obecního úřadu, vedoucím skupinek a koledují-
cím dětem za velikou pomoc s organizací sbírky. Vám všem děkuji za Vaše příspěvky a za 
dárečky pro koledníky. 

Milada Veronese

Sběr odpadu
V sobotu 25. dubna budou hasiči od 8 hodin po obci provádět sběr železného šrotu. V pří-
padě zájmu kovový odpad nachystejte před své domy.
Od 24. do 27. dubna bude na parkovišti u autobusové zastávky přistaven velkoobjemový 
kontejner. Nesmí zde být uložen nebezpečný odpad, elektroodpad a stavební odpad. 
Žádáme občany, aby následně v průběhu roku neukládali objemný odpad či elektroodpad 
u kontejnerů. Ponechte si svůj odpad doma na podzimní sběr nebo ho odvezte na sběrný 
dvůr do Rousínova. Děkujeme. 

Akce Mateřské školy Olšany

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Budeme vás čekat dne 28. 4. 2020 od 8:00 do 12:00 hodin v MŠ Olšany. Mimo jiné budou 
pro děti přichystané zajímavé aktivity, mohou s námi posvačit, podívat se na pohádku 
nebo jít na procházku do lesíka. Zveme vás, abyste si přišli vyzkoušet den v MŠ nanečisto, 
prohlédnout si naše prostory a práce dětí. 

ZÁPIS DO MŠ OLŠANY
Zájemci se dostaví do MŠ Olšany dne 11. 5. 2020 od 8:00 do 16:00 hodin. S sebou si vez-
měte občanský průkaz a rodný list dítěte. Ostatní potřebné dokumenty najdete na našich 
webových stránkách nebo si je můžete vyzvednout dne 28. 4. 2020 na Dni otevřených 
dveří.
K zápisu mohou přijít děti, které do 31. 8. 2020 dovrší 2 let věku. Děti budou přijímány dle 
kritérií pro přijetí. 

Těší se na vás paní učitelky z MŠ.
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smrtka s kosou, ženich a nevěsta,… rozšiřoval průvod například odvážný letec, neo-
hrožený pirát, ohrožená včelka, neodbytná strážkyně kasy paní Motýlková, Charlie Cha-
plin, Pippi dlouhá punčocha a mnoho dalších. O zdravotní prevenci všech zúčastněných 
se staraly všudypřítomné injekce hygienicko-lékařského týmu vytvořeného na boj proti 
koronaviru. Velmi intenzivním zážitkem bylo přivítání od hospodářky Kuncové v pře-
vleku náruživé nevěsty. V průvodu se vůbec poprvé objevila maškara dřevorubce, který 
měl za úkol od hospodářů vybírat dřevěné třísky, které jsme potom symbolicky navrátili 
lesu. Vzhledem k okolnostem vzniku naší krásné vesničky, dřevorubec může být čistě 
olšanská masopustní maškara. Průvod zastavoval u každého domu a vyžadoval vždy to 
stejné: od paní hospodářky tanec s medvědem a něco dobrého do žaludku. Od pana 
hospodáře příspěvek do ostatkové kasy a trochu slivovice pro zahřátí. Tam, kde se dve-
ře otevřely, hrála muzika, tančilo se a zpívalo, hodovalo. Teskně nyní v období půstu 
s prázdným žaludkem vzpomínám na klobásy, špeky, tlačenky, jitrnice a další dobro-
ty všeho druhu, které hospodář s hospodářkou věnovali do průvodu nebo symbolicky 
napíchnuli na šavli. Dobroty, které jsme nespořádali na místě, putovaly do židovy nůše, 
která během odpoledne ztěžkla natolik, že se v jejím nošení chasníci museli střídat. 
Soudce, který měl po celý den plné ruce práce s rozsuzováním uličnické chasy, neodpo-
činul si ani v kulturním domě, kam chasa sezvala všechny sousedy na dobroty z židovy 
nůše. Soudil hříchy olšanských během roku sesbírané. Ty byly, za uplakaného pohřbu 
v doprovodu smutečních melodií břichaté kapely, pochovány s basou, odpuštěny cha-
sou. Vyzývám vás sousedé, budete-li svědky nějakého olšanského hříchu, svěřte se 
například prostřednictvím e-mailu a napište své svědectví na adresu hrisnabasa@gmail.
com, která vznikla přesně pro tento účel (abychom příští rok měli s basou co pohřbít). 
   Pospolitost, vřelost a všudypřítomná příjemná sousedská nálada pohladila na duši 
a vykouzlila úsměvy na tvářích. Děkuji všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na 
tomto nezapomenutelném dni. Všem maskám, hospodářům za otevřené dveře a koneč-
ně nadšencům olšanských spolků, kteří nám připomněli další příležitost ke společné 
radosti. Všem chci popřát jen to nejlepší v čase předvelikonočním. 
(foto na str. 10)                                                                                                                Jakub Libánek

   7. března proběhl již 14. Olšanský košt slivovice a jiných pálenek, a to poprvé 
v novém sále kulturního domu. I přes loňskou neúrodu se na koštu sešlo 68 vzorků 
v pěti kategoriích a tak měli přítomní opravdu co hodnotit. Kromě bohatého občer-
stvení mohli ochutnat a ohodnotit i doplňkové ochutnávky, a to likéry a moučníky 
s ovocem.
   Po vyhlášení vítězů nejlepších pálenek a doprovodného programu se pokračovalo 
v dopíjení odevzdaných vzorků. K příjemné náladě večer přispěli svým vystoupením 
místní hudebníci navazující na bohatou historii kapely Sonet.

     8. března jsme uspořádali Vítání občánků a slavnostně mezi námi uvítali 1 dítě. 

   8. března uspořádala ZO ČSV Olšany přednášku na téma získání včelího vosku 
a jeho zpracování a výroba mezistěn z vlastního vosku v penziónu U Kalábů. Přednášel 
p. P. Balaštík.

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

11. 12. 2019 Zastupitelstvo obce Olšany
- bere na vědomí obsah Smlouvy o dílo s firmou ENVIPARTNER, s.r.o. ohledně podání 
žádosti o dotaci a následné realizace projektu s názvem Protipovodňová opatření obce 
Olšany 
- schvaluje obsah Smlouvy o dílo s firmou E-ON Distribuce a.s. č. 1030056036/003 
ohledně realizace stavby Olšany, kabel NN k RD Ing. Mrvová a pověřuje starostku jejím 
podpisem
- schvaluje rozpočtové opatření č. 8
- schvaluje rozpočet na rok 2020, včetně rozpočtu sociálního fondu a příspěvků svazku 
obcí Drahanská vrchovina ve výši 20 000 Kč a Rakovec 876 Kč. Celkový objem příjmů 
včetně financování a výdajů je ve výši 20 040 500 Kč. Výdaje sociálního fondu jsou ve 
výši 30 000 Kč, což je kryto prostředky na účtu fondu. Ve výdajové stránce rozpočtu 
nesmí být překročen stanovený objem výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného 
rozpočtu r. 2020. V rámci paragrafů změnu v jednotlivých položkách výdajů povolu-
je starostka. Zastupitelstvo obce Olšany pověřuje starostku prováděním rozpočtových 
opatření v nejnutnějších případech na konci měsíce a tyto úpravy pak zastupitelstvo na 
nejbližším zasedání schválí
- schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu rok 2020 – 2022 
- bere na vědomí předložená vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu obce v roce 
2019 od SDH Olšany, SK Olšany a ZO ČSV Olšany a schvaluje úhradu – čerpání jedné 
platby SDH Olšany po 3. 12. 2019
- schvaluje záměr pronájmu části prostor kanceláře obecního úřadu na č.p. 66 v Olša-
nech pro potřeby sídla společnosti KD Olšany s.r.o. a pověřuje starostku jeho zveřejně-
ním
- schvaluje záměr pronájmu prostor Kulturního domu na p.č. st. 26/1 v k.ú. Olšany spo-
lečnosti KD Olšany s.r.o. a pověřuje starostku jeho zveřejněním
- bere na vědomí Zprávu z Dozorčí rady Mikroregionu Rakovec ze dne 7. 11. 2019 a infor-
mace o hospodaření Mikroregionu Rakovec za rok 2018
- schvaluje obsah Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s firmou LANAK CZ a.s. Brno a pověřuje 
starostku jejím podpisem.

22. 1. 2020 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje záměr směny části pozemku obce p.č. 600/537 a pozemek p.č. 600/536, za 
podmínky vzniku věčného břemene přístupu a příjezdu pro majitele okolních pozemků 
za část pozemku p. Mgr. B. Polívky p.č. 302/1 v k.ú. Olšany. Zastupitelé pověřují starostku 
zveřejněním záměru a přípravou směnné smlouvy.
- bere na vědomí výsledek výběrového řízení a obsah Smlouvy o dílo s firmou ZLINMARK 
DZ s.r.o. na realizaci projektu „Zvýšení bezpečnosti občanů na komunikacích obce Olšany“

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
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Celým programem nás provázel jako vždy vtipný a výtečný moderátor Jakub Libá-
nek, který v průběhu odpoledne společně s Jitkou Modlitbovou a Filipem Kolmač-
kou seznamovali obecní lid s čtenými dávnými příběhy olšanských lidí. Přítomní si 
se zaujetím prošli nové prostory. Také si několikrát mohli prohlédnout časosběrné 
video průběhu celé stavby a připomenuli si na vzpomínkových fotografiích akce ze 
starého sálu. Tyto podklady skvěle zpracovala Z. Jičínská. Během celého odpoledne 
jsme si mohli zazpívat s CM Kalečník pod vedením houslového primáše Pavla Švej-
nohy. Nejen na duši se mohl každý účastník občerstvit, ale i na těle. Nahoře v pivni-
ci nás čekalo příjemné občerstvení ve formě bohatého rautu, který byl výtečný nejen 
po chuti, ale i po zraku, a to díky úžasnému hospodskému Otu Valehrachovi ml. 
     A to by nebylo otevření sálu, kdyby večer nebyla taneční zábava. K poslechu a tanci 
nám hrála jazzová kapela Old Steamboat Band. Zvuk trubek, saxofonů přitáhl
k tanci snad každého a tak jsme mohli poprvé vyzkoušet nový taneční parket.
Myslím, že otevření sálu bylo krásnou událostí, které se účastnilo mnoho lidí.
 Obdrželi jsme četné kladné ohlasy, za které moc děkujeme. Jsme velice rádi, 
že jsme mohli oslavit tak význačnou událost v radosti a veselí.
(foto na str. 10)

Eva Modlitbová

    8. února proběhlo divadelní představení Láska pod lípou. K novému sálu a novému 
jevišti bezpochyby patří i divadlo. A kdo jiný než místní herci a herci z okolních obcí by 
měli stát na novém jevišti jako první. A tak dne 8. 2. 2020 vystoupila D.A.V.A. Rousínov 
se svou úspěšnou hrou Láska pod Lípou. Představení pojednává příběh o lásce dvou 
lidí ze současnosti, do které je krásně vklíněna láska a strasti a bolesti lidí v posledních 
100 letech. Popisuje tzv. devítkové roky v naší historii 1919, 1929, 1939, 1969 a 1989. 
Představení bylo úspěšné a není divu, „daváci“ pod vedením Davida Kříže umí rozdávat 
radosti. Své hry si ansábl píše sám, členové divadla jsou nejen dobří herci, ale i tanečníci 
a zpěváci. Řada z nich pochází z Olšan jako Jakub Libánek, Filip Kolmačka nebo Jitka 
Modlitbová, kteří jsou dlouholetými členy. Ansámbl má i mladší herce a ti jsou také z řad 
olšaňáků, jako je Michal Smítal, Ferdinand Rotter nebo Eliška Wágnerová atd. Divadla se 
účastnilo přes 160 diváků, na závěr herci sklidili bouřlivý potlesk. Po představení někteří 
zůstali v hospůdce, neboť občerstvení si tentokrát vzali na starosti místní hasiči. Věříme, 
že se Vám divadlo líbilo, a doufáme, že nás D. A. V. A. opět potěší jejich dalším předsta-
vením. Jsou totiž velmi pěkná, vždy originální, výborně zkomponovaná a není jich málo. 
Je úžasné a obdivuhodné, že se i dnes najdou mladí lidé, kteří věnují divadlu, zpěvu 
a tanci svůj volný čas.  (foto na str. 10)      

Eva Modlitbová

   23. února se v obci konaly Ostatky. Že se nadšencům z olšanských spolků snaha 
o obnovení dávné tradice v Olšanech podařila, mohl se přesvědčit každý, kdo v neděli 
23. února dorazil asi hodinu po poledni na olšanskou náves. I přes deštivé počasí se pro-
stor před novým kulturním domem hemžil maskami všeho druhu i přihlížejícími souse-
dy. Paní starostka po krásné předávací řeči vložila do rukou chasy šavli, ferulu a ostatkové 
právo. Nazdobené nástroje se pod vedením břichaté kapely naplno rozezněly, radostný 
zpěv zaplnil náves a starostka, s barevným věncem kolem krku, za doprovodu kapely

- schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Rekonstrukce zahrady v pří-
rodním stylu při Mateřské škole v Olšanech“ a pověřují starostku podpisem potřebných 
dokladů
- schvaluje obsah Smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou E-ON Distribuce a.s. č. 
014330057682/001 ohledně realizace stavby Olšany, přípojka NN kulturák Obec Olšany 
a pověřují starostku jejím podpisem
- schvaluje návrh na vyřazení majetku obce
- v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za 
výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva – místostarosty ve výši 45 % z maxi-
mální možné výše odměn pro danou funkci dle platné přílohy nařízení vlády č. 318/2017 
Sb., tj. 11 723 Kč za měsíc, a to od 1. 2. 2020
- v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za 
výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva – předsedy výborů nebo komisí ve 
výši 45 % z maximální možné výše odměn pro danou funkci dle platné přílohy nařízení 
vlády č. 318/2017 Sb., tj. 1 303 Kč za měsíc a u členů výborů a komisí ve výši 1 086 Kč za 
měsíc, a to od 1. 2. 2020
- schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu Podpora rozvoje venkova 
JMK pro rok 2020 z dotačního titulu č. 3 na úroky z úvěru na výstavbu kulturního domu 
a pověřují starostku zajištěním tohoto úkolu
- schvaluje obsah Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřenou mezi obcí 
a spol. s r.o. KD Olšany ohledně pronájmu pozemku p.č. st. 26/1 a budovy Kulturního 
domu a pověřují starostku jejím podpisem po zapracování připomínek Ing. Skřepka 
- schvaluje pronájem části prostor kanceláře obecního úřadu v budově na adrese Olša-
ny 66 obchodní společnosti KD Olšany s.r.o
- bere na vědomí obsah stanov svazku Drahanská vrchovina ze dne 14. 6. 2016 včetně 
jejich dodatku č. 1 ze dne 26. 2. 2019.

12. 2. 2020 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu Podpora jednotek sboru dob-
rovolných hasičů obcí JMK na období 2017–2020 na rekonstrukci zbrojnice a pověřuje 
starostku zajištěním tohoto úkolu
- schvaluje rozpočtové opatření č. 1
- bere na vědomí změnu ve schváleném rozpočtu obce na rok 2020 v důsledku noveli-
zované vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, s účinností od 1. 1. 2020, a to 
zrušení položky 1345 – Poplatek z ubytovací kapacity, kterou nahrazuje položka 1342 
– Poplatek z pobytu
- bere na vědomí zápis finančního a kontrolního výboru o provedené kontrole za II. 
pololetí 2019
- schvaluje převedení prostředků obce na spořicí účet u ČS a.s. ve výši 10 mil. Kč
- schvaluje obsah účetní závěrky Mateřské školy Olšany k 31. 12. 2019
- schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Olšany ve výši 
96 867,71 Kč, a to 76 867,71 Kč do Fondu rezervního a 20 000 Kč do Fondu odměn
- schvaluje obsah vzorových Smluv o nájmu prostor sloužících k podnikání pro spol. s r.o. 
KD Olšany a zájemci o dlouhodobý či krátkodobý podnájem prostor budovy Kulturního 
domu
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ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…
   1. ledna 2020 jsme nový rok opět zahájili Novoroční rituální koupelí. K rybníku jsme 
se z návsi vydali průvodem, za zpěvu cimrmanovské Písně do nepohody. Při zastávce 
u stavidla jsme si připomněli nezastupitelnou úlohu vody v našem životě. Obešli jsme 
v průvodu rybník a vodu tak naplnili dobrou energií a otevřeli ji. Na led se opět neda-
lo stoupnout, tak jsme do vody museli vstupovat již v koupacích úborech a led před 
sebou lámat jako ledoborci. Poté již vstupovali do vody další a další otužilci a otužilky-
ně. Fotbalový tým ze Slavíkovic letos zastoupil pouze jeden borec, který se zato ponořil 
i v košili a kloboučku. Se zatajeným dechem jsme pak pozorovali pana soudce, který to 
vzal pěkně od podlahy, v našem případě spíše ode dna – nad hladinou z něj zbyly pouze 
ruce. Prostor u rybníka tak opět opanovala povznesená novoroční atmosféra nad kelím-
kem svařeného vína nebo čaje, plná příjemných setkání, přípitků a novoročních přání. 
A když Bůh dá, sejdeme se u rybníka i první den příštího roku. Přejeme všem hezké jaro. 
(foto na str. 10)

Boris Krais, Pavel Indruch, Rosťa Baťa, Martin Flora a David Rotter

    1. ledna 2020 se ve 13 hodin u rybníka v Olšanech sešla část účastníků Novoročního 
setkání na Kalečníku, který pořádal svazek Rakovec. Kolem Koretinky a srubu jsme při-
šli na místo setkání, kde postupně došli i další účastníci od Vítovic. Společně jsme ochut-
nali občerstvení a popřáli svým známým i z okolních obcí jen to dobré v novém roce. 

    25. ledna jsme uspořádali Slavnostní otevření Kulturního domu. 
Tento den by mohl být zapsán v našich kronikách velmi výrazným písmem. Naše sny 
o novém kulturním stánku se po všech strastech a nesnázích staly skutečností. Máme kde 
slavit, kde se scházet a být spolu. Téměř každý olšaňák se těšil na tuto událost. Již něko-
lik měsíců před otevřením kulturní komise plánovala program této velkolepé události.
 V odpoledních hodinách se na návsi sešla pěkná řádka lidí. Starostka obce v dopro-
vodu olšanského krojovaného páru společně se senátorem Ing. Ivo Bárkem
a náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Romanem Hanákem slavnost-
ně přestřihla pásku. Poté jsme se všichni mohli podívat do nového sálu. Na při-
vítanou dostal každý účastník sklenku sektu. Skleničky byly vyrobeny speciálně
pro tuto událost a každý z nás si ji mohl odnést na památku domů. Poté
nás přivítala starostka obce, promluvil p. senátor a p. náměstek hejtmana,
architekt Ing. M. Pavlun a za firmu UNISTAV výrobní ředitel p. Ing. Malásek. 
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   Plánovaný zůstatek běžného účtu k 31. 12. 2019 k pokrytí výdajů roku 2020, splátky 
úvěru na výstavbu kanalizace a kulturního domu. 

    Závěrečný účet obce společně se zprávou o provedeném auditu hospodaření obce za 
rok 2019 je zveřejněn na úředních deskách a bude schvalován na dubnovém zasedání 
zastupitelstva. S jeho zkráceným obsahem vás seznámíme v dalším čísle občasníku.         

- schvaluje uzavření Rámcových smluv o nájmu prostor sloužících k podnikání na pod-
nájem prostor budovy Kulturního domu s SK Olšany a Mateřskou školou Olšany 
- schvaluje provozní řád KD včetně ceníku
- schvaluje obsah stanov svazku Drahanská vrchovina ze dne 14. 6. 2016 včetně jejich 
dodatku č. 1 ze dne 26. 2. 2019
- bere na vědomí Spisový řád obce Olšany
- schvaluje přijetí pracovníka na VPP a uzavření dohody o refundaci mzdových nákladů 
s Úřadem práce v nejbližším možném termínu, pokud bude vhodný zájemce.
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Novoroční rituální koupel

 Slavnostní otevření 
Kulturního domu

divadlo Láska pod lípou

Ostatky



vytížený. V úterý a ve čtvrtky zde navečer probíhají tréninky oddílu stolního tenisu, 
o některých víkendech zápasy skupiny A nebo B. V pondělí a ve středu dopoledne budou 
sál využívat žáci naší Mateřské školy.  Samozřejmě hlavním smyslem stavby domu bylo 
vytvoření zázemí pro různé kulturní či společenské akce.  
Společně s realitní kanceláří Remax hledáme zájemce o pronájem Kulturního domu 
nebo jeho části (pivnice). Při proběhlých akcích nám občerstvení k naší naprosté spoko-
jenosti zajišťoval p. Ota Valehrach ml. a při divadle naši hasiči.

       Dopravní značení v obci
    V lednu jsme provedli výběr zhotovitele akce „Zvýšení bezpečnosti občanů na komu-
nikacích obce Olšany“. Firma ZLINMARK DZ s.r.o. musí do 15. dubna akci zrealizovat, 
abychom mohli vyúčtovat čerpání dotace Jihomoravského kraje. Prozatím bylo insta-
lováno na některých místech nové dopravní značení či provedena jeho výměna. Hlavní 
změna je na návsi kolem KD a v křižovatce U transformátoru, kde platí přednost zprava. 
Byl instalován retardér na jednosměrné komunikaci a nad mateřskou školou. Před kři-
žovatkou u lípy bylo osazeno vyhřívané dopravní zrcadlo. Ještě zbývá osadit zábrad-
lí kolem pozemku před dětským hřištěm, realizovat bezpečnostní barevný povrch na 
výjezdu z druhé jednosměrky u kulturního domu, kde budou na obrubníku umístěna 
všesměrová oka pro zviditelnění rohu budovy.  

     Dotace v roce 2020
       Je podána jedna žádost o dotaci na Jihomoravský kraj na úroky z úvěru na výstavbu 
kulturního domu a druhá na podporu jednotky sboru dobrovolných hasičů na rekon-
strukci hasičské zbrojnice. 
       Na Státní fond životního prostředí jsme podali žádost na akci „Rekonstrukce zahrady 
v přírodním stylu při Mateřské škole v Olšanech“. Zde chceme získat i dotaci z operační-
ho programu Životního prostředí na pořízení bezdrátového rozhlasu v rámci dotačního 
titulu Preventivní protipovodňová opatření. 

       Rozpočet schválilo zastupitelstvo obce dne 11. 12. 2019, pro jeho obsáhlost uvede-
me jen několik údajů.

      Celkové příjmy:  11 930 000 Kč
Jsou zde zahrnuty daně, místní poplatky, dotace na výkon státní správy a další příjmy.

      Celkové výdaje:  20 040 500 Kč
Největší výdaje jsou na provoz kanalizace 1 103 200 Kč; příspěvek Mateřské škole 
350 000 Kč; mzdové náklady zaměstnanců obce a provoz budov 1 961 800 Kč; výstavba 
garáže, úpravy dvora MŠ, výkupy pozemků 2 200 000 Kč; odměny zastupitelů, školení 
a cestovné 1 051 000 Kč; mzdové náklady účetní, referentky a provoz úřadu 1 033 500 Kč.

      Financování:   8 110 500 Kč
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 Odvaha a statečnost
    „Byl horký letní den, v jednu hodinu odpoledne se objevil opět četník. Vzápětí přijelo 
malé černé auto. Tenkrát jsem svého manžela viděla naposled živého. Byl zatčen a odve-
zen k výslechu do Brna. Po třech měsících následoval koncentrační tábor Flossenbürg, kde 
7. prosince 1944 zemřel.“ Tak vzpomínala na svého manžela p. A. Chromá. V tu dobu 66 letý 
František Chromý zastával funkci starosty obce Olšany.
    Koncem třicátých let minulého století napadlo Německo pod vedením vůdce Adolfa Hitle-
ra postupně státy Evropy, aby získalo větší území. Jejich početná, po zuby ozbrojená armáda 
obsazovala východ i západ. Po Mnichovské zradě v září 1938 zabralo Německo pohraniční 
ČSR, tzv. Sudety. A posléze 15. 3. 1938 i zbytek Čech a Moravy. Nemohlo být v silách Česko-
slovenské armády se ubránit proti tak velkému nepříteli. 
   S nástupem Němců začala platit ihned nová nařízení. Jakékoliv námitky byly krutě tres-
tány. Vlastenci byli zatýkáni, vězněni a poté odesílaní do koncentračních táborů, které měli 
Němci již vybudované. A také Židé, které Němci považovali za nečistou rasu, byli hromadně 
odvlečeni do koncentračních táborů. Po celé zemi se začaly tvořit ilegální odbojové organi-
zace. Jejich činnost byla zaměřena na odboj, sabotáže a ukrývání pronásledovaných osob. 
I v Olšanech byla založena odbojová skupina spojená s pražským ustředím, což souviselo také 
s atentátem na říšského protektora R. Heydricha dne 27. 5. 1942. Olšanský kamenolom byl 
totiž vybrán k úkrytu parašutistů vyslaných z Anglie. Důsledkem zrady a následným zastřele-
ním parašutistů v kostele na Malé Straně však k tomuto úkrytu nedošlo. Jaké následky by byly 
v opačném případě? Možná by Olšany měly stejný osud jako Lidice či Javoříčko. Hluboké lesy 
v okolí Olšan skýtaly ukryt pro vysazené parašutisty. Gestapo (policie) často lesy prohledáva-
lo, leč bez kladného výsledku. Po jedné neúspěšné prohlídce v srpnu 1944 byl zatčen starosta 
Fr. Chromý, kterého Němci označili za nespolehlivou osobu. Doufali, že starý muž podlehne 
jejich nátlaku a vyzradí místa úkrytu. Nevyzradil a své mlčení zaplatil životem. 
   V koncentračních táborech byli umučeni rodáci z naší obce Bohumil Valehrach, Silvestr 
Růžička, Jiří Myslín. S podlomeným zdravím se vrátil Josef Konečný, zakladatel odbojové sku-
piny v Olšanech, a Silvestr Balnoha. Tolik statečných lidí, kteří se dokázali postavit za správ-
nou věc.
    Letos si připomínáme 75 let od ukončení II. světové války, která trvala 6 let. Naše vesnice 
byla osvobozena 27. 4. 1945.
   Nechť my ani další pokolení nezapomeneme na odvahu a statečnost těch, kteří za mír 
položili své životy, za pro nás už takovou samozřejmost jako je mír. Ono totiž teprve tehdy, 
když je člověku nejhůř a až je nějakým způsobem ohrožen na životě, pozná, jak mu bylo 
krásně, když žil v míru či neohrožen na zdraví… 
     Přejme si tedy, ať nás všechny útrapy a hrůzy světa obcházejí na sto honů a pokud přijdou, 
zkusme být odvážní a stateční, rozumní a rozvážní jako naši předci a dokažme se rozhodnout 
s odvahou k tomu, co je správné.

Poznámka autorky: 
     František Chromý byl pradědečkem našeho milého Arnošta Ohliho, který je dlouholetým zastu-
pitelem, a který tak pokračuje ve šlépějích svého pradědečka Františka Chromého. Mnoho vol-
ného času tak věnuje obci stejně jako jeho pradědeček a mnohdy potřebuje také velkou dávku 
energie k plnění tolika náročných úkolů.

Eva Modlitbová

ČTENÍ KE KAFI

ROZPOČET r. 2020
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Vážení a milí spoluobčané!

   Opět vás informujeme o dění v obci za 
uplynulé tři měsíce. Děkujeme zástupcům 
spolků, zastupitelům i ostatním, kteří se 
podíleli na přípravě různých akcí během 
zimy. Největší odměnou pro ně je vaše 
účast a výborná společenská atmosféra.
    Nyní, v návaznosti na aktuální dění v re-
publice, se společenský život v obci utlu-
mil. Jde sice o výrazná omezení, ale věřme, 
že budou krátkododá a pomohou situaci 
dostat pod kontrolu. Prosíme o toleranci 
a dodržování všech nařízení. Neberme je 
jako omezení a zásah do našich plánů, ale 
jako prostředek sloužící k naší ochraně. 
Možná jsou pro mnohé také příležitostí 
věnovat více času rodině a svým blízkým. 
  Přeji vám poklidné jarní dny plné slu-
níčka dodávajícího potřebnou energii.
   Po letošní mírné zimě není na komuni-
kacích a chodnících velká vrstva posypu. 
Pokud pomůžete se zametáním našim
zaměstnancům, odvezeme následně hro- 
mádky posypu. Rovněž se pokusíme zajis-
tit čistící vůz, aby se omezila prašnost. Za
pár týdnů nám opět začne údržba trávní-
ků a tak vás chceme opětovně požádat, 
abyste omezili v neděli užívání hlučných 
strojů. Chápeme, že je někdy těžké si na-
jít čas v jiný den nebo nepřeje počasí, ale 
mnohdy nedělní klid ruší sobě i ostat-
ním ti, co jsou doma během týdne či 
soboty. Děkujeme za vaši ohleduplnost.

Dana Křížová, starostka obce

AKTUALITY
Kulturní dům

Po povolení zkušebního provozu jsme 25. 
ledna slavnostně otevřeli prostory nové-
ho kulturního stánku obce. Potěšil nás váš 
zájem o prohlídku prostor. Společně jsme 
strávili příjemné odpoledne i hudební večer.   
Během jara by mělo proběhnout další 
měření hluku dle požadavku Krajské hygi-
enické stanice. Za současné situace nedo-
kážeme naplánovat konkrétní příležitost. 
Provoz kulturního domu zajišťuje naše 
zřízená společnost s ručením omezeným. 
Na webu obce je uveřejněn provozní řád 
kulturního domu, vzorové smlouvy na 
podnájem budovy či její části a kalendář 
plánovaných akcí. Z něho můžete vyčíst, 
že sál je za běžných okolností již poměrně 

   Nahlédněte do veselých i krušných událostí naší malé vísky. 
V návaznosti na skvělé vystoupení D.A.V.A. v našem novém Kulturním domě vzpomí-
náme na místní ochotníky, kteří v březnu 1961 sehráli pohádku Dalskabáty, hříšná ves. 
Pamětníci si možná vybaví i vystoupení místních školáků se hrou Popelka, kterou sledo-
valo dokonce 300 nadšených diváků.
Tichou vzpomínku si zaslouží František Chromý, kterému je věnováno následující Čtení 
ke kafi. Pan Chromý byl starostou Olšan v jednom z nejtrpčích období našich dějin – od 
roku 1938 do 1944. Za své hrdé a vlastenecké chování zaplatil životem. Zemřel v kon-
centračním táboře Flossenbürg necelý rok před koncem války. 

pohádka
Dalskabáty, hříšná ves
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FOTOVZPOMÍNKY

hra 
Popelka

František Chromý


