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Vážení a milí
spoluobčané!
Děkujeme všem, kteří nám zaslali své příspěvky
do tohoto čísla občasníku.
Připomínáme, že pokud máte zájem dostávat
obecní hlášení do vaší mailové schránky, pošlete nám nejen svou mailovou adresu, ale také
souhlas ke zpracování osobních údajů.
Léto nám rychle uteklo. Většina z vás během
svých dovolených navštívila krásné kouty
naší země nebo vyjela do zahraničí. Děti mají
spoustu prázdninových zážitků a nyní jim opět
nastaly školní povinnosti. Přejeme jim hodně
jedniček, získání nových znalostí a vám všem
příjemné dny i během letošního podzimu.
Ve dnech 5. a 6. října proběhnou volby do zastupitelstva obce, proto vám na úvod připomeneme podstatné události uplynulých 4 let.
V úvodu bych chtěla poděkovat zastupitelům,
pracovníkům obce, zástupcům organizací
i ostatním občanům, kteří jste pomáhali při zvelebování naší malebné vesničky, při pořádání
kulturních či sportovních akcí. Bez vaší pomoci
bychom nemohli realizovat spoustu každoročních aktivit pro širokou veřejnost. Moc si vážím
dobré spolupráce členů zastupitelstva, kteří aktivně pomáhali s chodem obce, zabezpečením
realizovaných staveb.
Každoročně jsme průběžně zajišťovali kromě
běžných administrativních záležitostí vydáváCo se podařilo realizovat a co podstatné se událo:
v roce 2015:
• dokončena výstavba kanalizace včetně přivaděče, což byla největší investiční akce obce
• pořízena požární cisterna Tatra 815 CAS32
• zprovozněna základnová stanice O2 na bu-
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ní obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
aktualizovali jsme směrnice a řády potřebné
k zajištění chodu úřadu. Schvalovali jsme rozpočet, rozpočtový výhled a závěrečný účet obce
po provedeném auditu hospodaření. Finančně
jsme podporovali místní organizace a spolky,
aby měly prostředky na zajištění akcí a provoz.
Pořádali jsme různé kulturní a sportovní akce
a o jejich průběhu jsme vás pravidelně informovali. Naši stálí zaměstnanci i pracovníci na VPP
prováděli úklid a údržbu místních komunikací,
veřejných prostranství a zeleně v obci. Dále zajišťovali drobnou údržbu a provoz budov obce.
Starším spoluobčanům pomáhali s donáškou
obědů.
dově školy pro posílení mobilního signálu ve
spodní části obce
v roce 2016:
• v rámci studie porovnávána možnost výstavby
společenského objektu na Močárech s tělocvič-
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nou a sálem s variantou kulturního domu na návsi
• zastupitelé akceptovali podněty občanů, proto byla odkoupena hospoda se sálem na návsi
• provedena oprava střechy a inventáře kapličky na návsi
• opravena místnost knihovny v budově školy
a vybavena novým mobiliářem
• pořízeno parkourové hřiště na Močárech
v roce 2017:
• zastupitelstvo rozhodlo zbourat starý sál
a postavit na návsi nový kulturní dům; vybrána
projekční firma, která připravila projektovou
dokumentaci na odstranění sálu i vlastní stavbu kulturního domu včetně interiérů
• opravena hráz rybníka
• opravena komunikace u autobusové zastávky, instalován litinový žlab u lípy, opraven propustek u pomníku
• zpevněn okraj komunikace ke hřbitovu zatravňovací dlažbou
• započata rekultivace pozemku vedle hřbitova
• provedena regenerace povrchu víceúčelového hřiště, vedle dětského hřiště instalován
betonový pingpongový stůl
v roce 2018:
• provedena demolice sálu na návsi a zahájena
výstavba nového kulturního domu
• soukromý investor připravuje výstavbu jedné

příjezdové komunikace v lokalitě B1 včetně inženýrských sítí pro 9 rodinných domů
• dokončena rekultivace pozemku vedle hřbitova, nyní proběhne výsadba a osazení mobiliáře
• zahájena obnova katastrálního operátu
Co čeká nové zastupitelstvo k řešení v dalším období:
• dokončení stavby kulturního domu na návsi
• zajištění finančních prostředků a realizace výstavby nové příjezdové komunikace do obce
• opravy komunikací v obci, vybudování výhyben či chodníků na místních komunikacích
• obnova části účelové komunikace p.č. 737/1
u Lipek za tenisovými kurty Farmy
• rozšíření kanalizace do všech zastavěných
částí obce
• po obnově katastrálního operátu vyřešení
užívání pozemků obce.
Přeji vám šťastnou ruku při výběru nových
zastupitelů pro nadcházející čtyřleté volební období. Novým zastupitelům přeji
úspěšné řešení výše uvedených námětů,
hodně nových podnětů a co nejméně překážek při jejich realizaci.

Dana Křížová, starostka obce

Aktuality
Sál v obci
Na začátku července bylo firmě Unistav předáno staveniště a po delší přípravě se započalo
se stavbou kulturního domu. Firma se musí
vypořádat s nestabilní konstrukcí sousedního
domu, se spodní vodou, celorepublikovým
nedostatkem stavebního materiálu. Doufáme,
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že do zimy bude postavena hrubá stavba, aby
v květnu mohla být finální budova předána.
Děkujeme řidičům za pochopení občasných
dopravních komplikací na návsi např. při dovozu materiálu.
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Výstavba v lokalitě B1
Firma Ripetas má pravomocné územní rozhodnutí stavebního úřadu Městského úřadu
Rousínov na výstavbu jedné komunikace a inženýrských sítí. To jim umožnilo provést skrývku zeminy v místě komunikace. ČIŽP doložili

znalecké posudky a další podklady k povolení
drcení stavební suti, kterou využijí do podkladové vrstvy. Další práce budou pokračovat po
vydání stavebního povolení.

Dotace pro svazek
Drahanská vrchovina

Akce „Veřejné prostranství
v Olšanech“

Svazek obdržel dotaci ve výši 180 000 Kč z programu PRV Jihomoravského kraje na vybavení
obcí mobiliářem. Každá obec doplnila vlastní
zdroje ve výši 20.000 Kč a obdrželi jsme lavičky, odpadkové koše, nádoby na zimní posyp,
stojan na kola, betonové květináče.

Pozemek vedle hřbitova byl ještě doplněn
hlínou z výkopů na návsi a následně upraven. V druhé polovině září proběhne výsadba,
s tím, že jednu z lip slavnostně vysadíme dne
28. září.

Obnova katastrálního operátu
V současné době zahájil Katastrální úřad v obci
obnovu katastrálního operátu v zastavěné
části obce, aby došlo k vytvoření nové digitální
katastrální mapy s dostatečnou geometrickou
přesností a aby údaje v katastru byly v souladu
se skutečným stavem v terénu. Práce v terénu
budou probíhat až do jara příštího roku, následně budou provádět zaměření geodeti, dojde k přepracovávání map. Práce budou ukončeny v r. 2020 – 2021. S týdenním předstihem
vám budeme osobně předávat pozvánky na
jednání komise, kde bude přítomen i zástupce obce (starostka nebo p. Ing. Krmíčková).

Majitelé nemovitostí, kteří se nezdržují v obci,
obdrží pozvánku poštou. Při jednání komise
si dotčení vlastníci musí vzájemně odsouhlasit průběh svých vlastnických hranic a jejich
označení, proto je důležitá vaše účast. Podle
zaznamenaného a zaprotokolovaného výsledku zjišťování hranic bude následně provedeno
jejich zaměření. Měření bude pro občany zdarma. Zaměřeny budou lomové body hranic pozemků a staveb. Pak bude vytvořena nová digitální mapa a budou vypočítány nové výměry
pozemků, které budou zaneseny do evidence
katastru nemovitostí.

Sběr odpadu
V sobotu 20. října budou hasiči po obci od
8 hod. provádět sběr železného šrotu. V případě zájmu kovový odpad nachystejte před
svoje domy.
Od 26. do 28. října bude na parkovišti u autobusové zastávky přistaven velkoobjemový

kontejner. Nesmí zde být uložen nebezpečný
odpad, elektroodpad a stavební odpad. Ukládání těchto druhů odpadu prodražuje celkovou částku za službu a tedy i váš poplatek za
svoz odpadu pro příští rok.
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Volby do zastupitelstev obcí
V pátek 5. října od 14 do 22 hodin a v sobotu
6. října od 8 do 14 hodin se můžete na obecním
úřadě zúčastnit těchto voleb. Do 2. října
vám budou dodány hlasovací lístky. Volič

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

Stav obyvatel v obci k 1. 9. 2018
Celkem

Datum narození
nejstaršího občana

Datum narození nejmladšího
občana

Osoby

599

15. 5. 1926

2. 8. 2018

Muži

311

25. 11. 1932

25. 3. 2018

Ženy

288

15. 5. 1926

2. 8. 2018

Děti do 15 let

110

8. 1. 2004

2. 8. 2018

Děti do 18 let

131

26. 10. 2000

2. 8. 2018

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…
19. června proběhlo v Mateřské škole Rozloučení s předškoláky, do ZŠ odešlo 10 dětí.

23. června pořádali stárci Olšanské párové

hody. Letos se hodů účastnilo 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, kdy pozvali občany na hodové odpoledne a večerní zábavu. Na návsi proběhlo předání hodového práva, předtančení stárků
a drobné občerstvení. Následoval průvod obcí, kdy
si každá ze stárek nachystala drobné pohoštění pro
stárky, kapelu i ostatní lidi jdoucí v průvodu. Počasí
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večerní zábavě příliš nepřálo, ale i přesto byla účast
hojná. 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.

14. července pořádala restaurace U Červeného buku Letní noc u rybníka. Skupina Rančeři vytvořila příjemnou atmosféru večera.
28. července pořádal p. Ondra na hřišti na
Močárech Volejbalový turnaj o putovní pohár
starostky obce. Na dvou hřištích spolu zápasilo
8 týmů, místní tým s tradičním názvem Drtiči,
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ostatní účastníci z blízkého okolí, i vzdálenějších
míst. Místní tým sice skončil poslední, i se silnějšími soupeři však dokázal získat hezkých pár
bodů.

4. srpna pořádala na rybníku Obec Olšany
ve spolupráci s hasiči a spolkem Haltýř Neckyádu. Doprovodnou akcí byly Rybářské hody
a místní rybáři lákali příchozí na grilovaného
kapra či makrelu. Po závodech na rybníce nám
oddíl mladých hasičů předvedl své dovednosti
při požárním útoku a štafetě. Večer se všichni
mohli odreagovat při večerní zábavě s kapelou Modul.
Letošní léto bylo plné slunce a tak není divu, že
se snad každý místní, ale i přespolní vodomil
vydal 4. 8. k místnímu rybníku, aby se v parné
dny ovlažil životodárnou tekutinou – vodou.
V Olšanech se v tuto parnou sobotu konal již
4. ročník Olšanské Neckyády. Programem nás
provázel místní rodák, velký ochotník a rozený
talent nejen na moderování Jakub Libánek.
Stejně jako každý rok se soutěžilo. Největší zájem o zdolání místní lávky měly děti. Mnoho
dětí tak přebíhalo lávku s pneumatikou, kterou musely „doválet“ na konec lávky a zpět.
Byla to velká legrace, děti byly nadšené. Za své
sportovní výkony si odnesly spoustu dobrot
a i krásné ceny. Ani dospělí se nenechali zahanbit, sice jich nebylo tolik, ale lávku nakonec taky pokořili. Jako každý rok nesměla chybět ani spanilá jízda plavidel. Na vodní ploše
jsme tak zahlédli hasičské auto, piráty, prvňáčky ve školní lavici či jiná plavidla. Velký úspěch
a první místo obsadilo hasičské auto místních
hasičů. V letošním ročníku plavidla i závodila.
Na prvním místě se umístilo plavidlo „holky
krokodýla Dandyho“. Po vodní přehlídce nám
naši malí hasiči předvedli zásah. V letošním
roce se místním hasičům podařilo rozjet pro
malé děti hasičský kroužek, který se účastní
mnoha závodů. Práce s dětmi je velice náročná

a my jsme rádi, že se výchově mladé generace
takto věnují. Moc jim za to děkuji. Krásná práce! Naši hasiči se také významně podíleli při
organizaci této akce, chtěla bych jim moc poděkovat za všechny. O občerstvení se postaral
místní spolek rybářů a mnoho dalších dobrovolníků. Každý, kdo se ve svém volném čase
věnuje druhým, vždy musí něco obětovat, je
to spousta času, energie, ale i trpělivosti. Také
bych ale chtěla říct, že je jasné, že nemůže
každý pomoc stejnou měrou. Někdo volného
času a energie věnuje míň, jiný více, ale cení se
vše, i to málo, a není správné posuzovat a vyvyšovat se tím, kdo přispěl víc či míň. Buďme
rádi za každou pomoc. Je mnoho obcí a společenství, kde lidé nechtějí věnovat svůj čas pro
druhé. V těchto obcích bohužel moc kultury
není. Je krásné, že se můžeme scházet a veselit se a na to je třeba táhnout za jeden provaz.
Myslím, že toto srpnové odpoledne se všem
organizátorům povedlo. A nejen odpoledne,
i večer, kdy se potemnělou krajinou rozezněly
melodie známých písní a tak jsme si společně
zatancovali, zpívali, a to dokonce v dešti, který
ovlažil naše bujaré tancování.
Ještě jednou všem děkuji a budeme se těšit na
5. ročník Olšanské neckyády.
Eva Modlitbová

25. srpna

pořádali stárci na návsi Kácení
máje, které probíhalo formou taneční zábavy.
Po celý večer hrála k tanci i poslechu hudební skupina Akcent. Nechybělo ani půlnoční
překvapení stárků a tradiční dražení máje,
které probíhalo s již pokácenou a nařezanou
májkou. I přes nepřízeň počasí se zábavy zúčastnilo mnoho lidí a jásání se protáhlo až do
ranních hodin.
Lucie Tomášková

1. září pořádal SK Olšany na hřišti nad rybníkem
Amatérský turnaj v petangue, který byl pečlivě připraven včetně oblíbeného samoobslužného baru.
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Máte pocit, že u nás dlouho nepršelo? Uspořádejte akci. Alespoň takový dojem mají téměř
všichni, kteří letos připravovali kulturní a sportovní akce v Olšanech. Nejinak tomu bylo na
Olšanském koulení. I přes deštivé dopoledne
se nám podařilo nachystat herní plochy, kiosek a posezení, dětský koutek i technické zázemí. Počasím se nenechalo odradit 15 z nahlášených 16 týmů, což nás opravdu velmi
potěšilo. Po úvodním přípitku a ustání deště
se rozjela napínavá klání základních skupin.
Často šlo o velmi vyrovnané zápasy a doslova
o milimetry. Bohužel, v podvečer, po odehrání části postupových zápasů, se spustil déšť,
který nepřestal až do rána. Celá soutěž tedy
musela být ukončena. Alespoň můžeme říct,
že nikdo ze zúčastněných neprohrál. Děkujeme všem, kteří si přišli zahrát a užít pohodové
odpoledne i příjemný deštivý večer.
realizační tým

1. září se na víceúčelovém hřišti v Olšanech

za podpory Obce Olšany konal v letošním roce
již druhý tenisový turnaj ve čtyřhře – OLŠANY
TENIS OPEN II. 2018.
I přes počáteční nepřízeň počasí, kdy ráno

hustě pršelo, se podařilo po vysušení hřiště
turnaj zahájit a nakonec i dohrát. Příroda nám
byla nakloněna, jelikož v podstatě ihned po
posledním zápase se z nebe začaly opět spouštět kapky deště. Turnaje se zúčastnilo celkem
12 hráčů, kteří byli tentokráte losem rozděleni
do 6 dvojic. Na stupních vítězů se umístily tyto
dvojice – 1. místo: Jiří Kramář a Jiří Juráček, 2.
místo: Michal Vinklárik a Jiří Filip, 3. místo: Jiří
Sposta a Antonín Trávník. Děkujeme všem za
účast a předvedené sportovní výkony.
TENIS BIKE OLŠANY z.s.

8. září pořádal SK Olšany na víceúčelovém

hřišti na Močárech amatérský Volejbalový turnaj smíšených dvojic. Turnaje se celkem účastnilo 6 týmů, z toho tři tvořili převážně olšanští
hráči. Turnaj byl napínavý až do samotného
konce, kdy rozhodoval každý bod. Nakonec
vyhrál tým, jehož kapitánem byl Daniel Vráblík. Na druhém místě se umístil jeden z olšanských týmů – Olšanská matrjoška a třetí místo obsadilo družstvo z Podolí. Nejenom díky
slunnému počasí se turnaj vydařil a pořadatelé se těší na další ročník.
Lucie Tomášková

CHYSTÁ SE ...
28. září pořádá Obec Olšany akci Vysazení
pamětních líp v rámci oslav 100. výročí vzniku Československé republiky. Akce začne
ve 14 hodin u torza skácené lípy Karolínky,
u domu č.p. 112. Dále se společně přesuneme
do prostoru za hřbitov, kde proběhne společné zasazení pamětní lípy s kulturním programem.
13. října pořádá Obec Olšany pochod Uzavření studánek, sraz v 9 hodin u OÚ v Olšanech. Po modré turistické značce zajdeme na
Malou Říčku, odtud se projdeme na Kalečník,
kde bude občerstvovací zastávka. Trasou Studánkové naučné stezky dojdeme do obce.
27. října pořádá OS Haltýř Výlov rybníčku.
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28. října pořádá Obec Olšany Vítání občánků od 14 hodin na obecním úřadě.
3. listopadu pořádá T.K. Wild Horse Olšany
Strašidelný les od 16 hodin na hřišti nad rybníkem.
30. listopadu proběhne na obecním úřadě od 17 hodin Posezení u vánočního cukroví.
2. prosince proběhne akce Zahájení adventu. Přijďte si zazpívat s olšanským sborem
a rozsvítit vánoční strom na první adventní
neděli.
5. prosince pořádá Obec Olšany od 16 hodin na návsi Setkání s Mikulášem. Zveme na
divadelní představení, vystoupení dětí Mateřské školy a společné sousedské setkání.
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Informujeme ...
Mateřská škola Olšany
Do Mateřské školy v Olšanech se pro rok
2018/19 zapsalo 37 dětí. Z toho 23 chlapců
a 14 děvčat. Olšanských dětí je 17. Máme tu
i děti z Habrovan, Rousínova, Královopolských
Vážan, Vyškova. Otevřeli jsme 2 heterogenní
třídy. Ve třídě Borůvek učí nová paní učitelka
Martina Vincourová z Rousínova. Ve třídě Jahůdek se o děti stará paní učitelka Martina
Vašíčková. Paní ředitelka Kateřina Volfová
se v obou třídách střídá.
Požádali jsme o dotaci na chůvu pro dvouleté děti a dotace nám byla přiznána. Chů-

vu můžeme zaměstnat od 1. 11. 2018.
Pro rodiče nově příchozích dětí jsme připravili
adaptační program. Maminky mohou být ve
školce přítomné až do oběda, ovšem pokud
budou dodržovat námi stanovená pravidla.
Ve školní kuchyni také došlo ke změnám. Nadále již nebudeme vařit pro MŠ a ZŠ Nemojany. Na základě tohoto faktu musela být propuštěna p. kuchařka Lenka Kovářová. I nadále
vaříme pro cizí strávníky, a to i pro soukromou
MŠ ve Slavíkovicích a lesní klub v Pozořicích.
Kateřina Volfová, ředitelka školy

Sbor dobrovolných hasičů Olšany
Zdravím veškeré nadšence hasičů obce Olšany. Tímto bych vám sdělil pár vět, co se v posledních měsících událo a co se bude dít.
23.–27. 7. – Hasičský příměstský tábor – byl
to první ročník tábora v Olšanech. Nahlásila se
spousta dětí z Olšan i z blízkého okolí. Děti na
táboře si vyzkoušely být hasičem i záchranářem. Dále byly na výletě v Brně ve vláčkovém
parku za Olympií. A co by to bylo za hasičský
tábor, aby si děti nevyzkoušely hasičské disciplíny, v čem naše děti závodí a bojují o první
místa. Tímto bych chtěl poděkovat Žanetě Tomáškové a Karolíně Volfové za hladké a bezpečné zorganizování tábora. Pro nás to byla
první spolupráce s Majákem – SVČ Vyškov a už
se těšíme na další.
4. 8. – Neckyáda – opět po roce jsme ve spolupráci s Obcí Olšany a spolkem Haltýř připravili Olšanskou neckyádu. Letos byl program
našlápnutý, napřed se nám děti předvedly na
lávce s překážkami, potom se nám představila na vodě místního rybníka plavidla, co si lidi
připravili doma. Následoval závod plavidel na
čas a byla to opravdu skvělá podívaná. Další

spousta soutěží se odehrávala opět na lávce,
kde soutěžily jak děti, tak i dospělí. Celé povedené odpoledne zakončily děti z Kolektivu
mladých hasičů ukázkami disciplín, ve kterých
závodí ve Vyškovském Soptíku a ve Hře Plamen. Po soutěživém a zábavném dni následovala letní noc.
11. 8. – Noční soutěž v HostěrádkáchRešově – této soutěže se zúčastnilo starší
družstvo dětí. Zde jsme skončili na 7. místě.
18. 8. – Netradiční soutěž v požárním útoku –
netradiční soutěž spočívala v tom, že děti startovaly ze zavřené hasičské dodávky. Po zaznění sirény vybíhaly z auta na určené místo, kde
měly připravený veškerý materiál k provedení
útoku. Hadice měly naskládané v přepravkách
a ty musely uchopit a oběhnout kužel. Jakmile byly za kuželem, tak mohly spojovat hadice
a utíkat na trať, kde byly připraveny překážky
s kužely, které musely děti sestřelit vodním
proudem. Na této soutěži jsme vybojovali
2. místo, za což jsem na naše děti právem
hrdý!! Hasičskému sportu 3x ZDAR!!!
Jakub Tomášek
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Oddíl stolního tenisu Olšany
Dobrý den přátelé sportu!
Rádi bychom Vás informovali o úspěších jednoho z hráčů našeho oddílu. Jedná se o Borise
Trávníčka. Tento náš hráč získal v květnu tohoto roku titul Mistra ČR a stal se nejlepším parahandicapovaným hráčem v republice. V současné době se připravuje na Mistrovství světa,
které se bude konat v polovině října ve Slovin-

sku. Mezi 18 nejlepších hráčů světa se nominoval díky udržení postu světové jedničky hráčů
do 23 let. Tímto bych mu chtěl poděkovat za
dobrou reprezentaci a popřát mu hodně úspěchů na blížícím se Mistrovství světa.
S pozdravem
předseda oddílu Zdeněk Libánek

Včelařství
Včela medonosná je společenský hmyz. Společenství, kde žijí společně včely dělnice, trubci
a matka, nazýváme včelstvem. Kromě dělnic,
trubců a matky patří do včelstva také včelí dílo
z vosku, vajíčka a plod – plodové plásty a zásoby medu a pylu – zásobní plásty. Nejpočetnější zastoupení ve včelstvu mají dělnice. Na
vrcholu vývoje mají včelstva kolem 50–60 tisíc
dělnic, 300–600 trubců. Přezimované včelstvo
má 15 tisíc dělnic. Matka je ve včelstvu jedna.
Dělnice provádí ve včelstvu všechny práce.
Krmí, čistí a zahřívají včelí plod, krmí matku
a mladé trubce, vylučují vosk a staví voskové
plásty, přináší nektar a medovici a postupně
je zpracovávají v med a ukládají jej do buněk,
přináší pyl, propolis a vodu, udržují potřebnou
vlhkost v úlu, větrají, dbají o čistotu úlu, tmelí,
střeží bezpečnost včelstva a brání je před vetřelci. Včely dělnice se dožívají na jaře a v létě,

kdy je včelstvo v největší činnosti, 6–8 týdnů.
V zimním období, kdy je ve včelstvu převaha
dlouhověkých včel, žijí dělnice 7–9 měsíců.
Trubci jsou včelí samci, jejichž hlavním úkolem je oplodnit matku. V poslední době se
mluví o tom, že trubci mají ve včelstvu ještě
další význam, a tím je udržování tepla a soudržnosti včelstva. Dalo by se říct, že se starají
o teplo rodinného krbu. Trubci ve včelstvu žijí
jen v letních měsících. Trubci nemají žihadlo.
Matka je ve včelstvu zpravidla jediná. Kladoucí včelí matka se neživí sama, ale pečují o ni
dělnice, které kolem ní tvoří 8–26 členný doprovod – svitu. Matka je vlastně takový stroj
na kladení vajíček. Na vrcholu sezony klade
matka až 2.000 vajíček denně. Matka může žít
3–4 roky.
ZO ČSV Olšany Jana Pilátová

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Uvádíme usnesení schválená na zasedáních zastupitelstva od minulého čísla občasníku (bez
osobních údajů). S celým obsahem zápisů se můžete seznámit na OÚ.
13. 6. 2018 – Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje rozpočtové opatření č. 4
- schvaluje návrh smlouvy o dílo s firmou Unistav na akci „Kulturní dům, Olšany“ a pověřuje starostku jejím podpisem
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- stanovuje dle § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, že v období let 2018–2022 bude zastupitelstvo v počtu 9 členů.
11. 7. 2018 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje výběr dodavatele akce Veřejné prostranství v Olšanech firmu Ing. Jiří Vrbas – KVĚT
Blažovice a návrh smlouvy o dílo s touto firmou. Zastupitelstvo pověřuje starostku jejím podpisem
- schvaluje obsah Smlouvy o postoupení licencí s Městem Vyškov týkající se provozu spisové
služby a pověřuje starostku jejím podpisem
- nemá námitek k realizaci stavby „Novostavba - RD Olšany Šmerda“ dle předložené projektové
dokumentace. Toto vyjádření slouží ke sloučenému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení domu na p.č. 600/366 v k.ú. Olšany. Souhlasíme s napojením RD na splaškovou kanalizaci.
Souhlasíme s uložením přípojky vody a kanalizace do pozemku obce p.č. 600/200 v k.ú. Olšany
za podmínky položení nového asfaltového povrchu na celém úseku komunikace, který bude dotčen
provedenými překopy pro uložení přípojek. Starostka vydá rozhodnutí na zvláštní užívání místní
komunikace
- nemá námitek k realizaci stavby „Novostavba - RD Olšany Frank“ dle předložené projektové
dokumentace. Toto vyjádření slouží ke sloučenému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení domu na p.č. 600/89 v k.ú. Olšany. Souhlasíme s napojením RD na splaškovou kanalizaci.
Souhlasíme s uložením přípojky vody, plynu a kanalizace do pozemku obce p.č. 600/200 v k.ú.
Olšany za podmínky položení nového asfaltového povrchu na celém úseku komunikace, který
bude dotčen provedenými překopy pro uložení přípojek. Starostka vydá rozhodnutí na zvláštní
užívání místní komunikace
- nemá námitek k realizaci stavby „Venkovní úpravy, oplocení a vjezdová brána na pozemku
600/511“ dle předložené projektové dokumentace. Starostka vydá rozhodnutí na zřízení nového
sjezdu na místní komunikaci a souhlas vlastníka sousedního pozemku
- schvaluje rozpočtové opatření č. 5
- bere na vědomí zprávu dozorčí rady svazku Drahanská vrchovina ze dne 29. 5. 2018 a informace o hospodaření Mikroregionu Rakovec a svazku obcí Drahanská vrchovina za rok 2017 obsažené v závěrečných účtech a účetních uzávěrkách obou svazků.
15. 8. 2018 Zastupitelstvo obce Olšany
- na základě podnětů občanů schvaluje, že se bude problematikou výstavby v lokalitě B1 zabývat po komunálních volbách, nejpozději na zasedání v lednu 2019
- schvaluje obsah Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PV-014330048684/001 se společnosti
E.ON Distribuce a.s. ohledně stavby Olšany, připojení NN Vinkláriková a pověřují starostku podpisem
- schvaluje obsah Smlouvy č. 1030043540/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
se společností E.ON Distribuce a.s. ohledně stavby Olšany, přípojka NN kulturák Obec Olšany
a pověřují starostku podpisem
- schvaluje obsah Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Olšany za období 08/2014 –
08/2018
- schvaluje využití nabídky Ing. Vyskoka na činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany při práci
při výstavbě kulturního domu v Olšanech
- schvaluje obsah Smlouvy o úvěru č. 0317994429/LCD s Českou spořitelnou, a.s. s pevným úrokem na celou dobu splácení úvěru ve výši 2,45 % a pověřuje starostku jejím podpisem.
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Čtení ke kafi
Po příběhu o místní vraždě bych vám dnes
ráda pověděla příběh, který se traduje v našich krajích, a možná jej již znáte, neboť podobně jej napsala i naše milá paní učitelka
J. Říhová. Pokud ne, uvařte si dobrou kávu
a můžete číst…
Vášeň
Olšanský pytlák se blížil temným lesem k mýtině „U Luže“. Už předtím měl vypozorováno, že
tam chodí na palouček na pastvu pěkný srnec.
Pod kabátek skrýval starou pušku a říkal si „jen,
aby to konečně vyšlo“. Doma už neměli dlouho kus dobrého masa.
Tuhle v hospodě hromoval starý hajný „vy
pytláci dejte si pozor, už delší dobu vás sleduji
a jak některého z vás dopadnu „arest“ vás
nemine!“ Pytlák měl sice veliký strach, ale vášeň
pytlácká byla větší, i když se i svědomí ozývalo.
Pytlák měl krásnou dceru Marii a naproti jeho
domu bydlel mládenec Ignác. Oba v sobě našli
zalíbení a vzpláli k sobě velkou láskou. Ale
Ignácův otec jim svolení ne a ne dát. Nelíbilo se
mu, že Mariin otec pytlačí. Řekl mu, že si Ignác
Marii vezme pouze pod podmínkou, že její
otec přestane pytlačit. Marie byla nešťastná,
všechny její kamarádky byly vdané, jen ona
zůstane na ocet. Jenže láska je mocná a tak
se mladí scházeli dál a z jejich lásky se narodil
syn. Ale ani to otce ženicha neoblomilo a už
vůbec ne otce nevěsty.
Pytlák se ukryl za křoví a čekal. Pomalu se blížila půlnoc a měsíc se vyhoupl z mraků a osvítil
mýtinu. Už, už přicházel srnec na pastvu a pytlákova dobře mířená rána jej skolila k zemi. Ten
nemeškal a hbitě svázal zvíře do kozelce. Ale
co to? V houští byl slyšet velký šramot. Pytlák
rychle přehodil srnce přes rameno a dal se na
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útěk. Z houštiny se vyřídil hajný, běžel za pytlákem, ale ten byl rychlejší a ztratil se hajnému
v temném lese. Druhý den ráno přišli do pytlákova stavení četníci i s hajným. „Kde máš srnce“
udeřili. Pytlák mlčel. Seděl na posteli a houpal
velkou kolébku s plačícím chlapečkem. Četníci hledali po domě, po sklepě či v zahradě,
ale marně. A pytlák? Mlčel, ale měl obrovský
strach. Četníci odešli s prázdnou. A záhada?
Srneček byl ukrytý v kolébce pod velkou peřinou, na které ležel chlapeček. Až tato událost
konečně olšanského pytláka přiměla, aby si ve
svém svědomí přiznal, co je v životě důležitější, zda pytlácká vášeň či štěstí své dcery.
Další neděli se vydal se svou ženou k rodičům
ženicha. Tam jim slíbil, že nechá pytlačení a na
důkaz toho přinesl druhý den svou milovanou
pušku a spolu s otcem ženicha ji zazdili do
právě stavěné zídky na dvoře ženicha. A byla
svatba. Tak zvítězila láska rodičovská nad vášní
pytláckou.
Tolik z vyprávění olšanských pamětníků a písmáků, kteří mi tento příběh vyprávěli. Chtěla
bych všem pamětníkům a písmákům poděkovat. Nejen těm, kteří čtou tyto řádky, ale i těm,
kteří už tu nejsou s námi. Je úžasné, že jste
nám tu nechali své vzpomínky. Buďme rádi za
ně, je to nevyčíslitelné bohatství naší obce.
Přeji všem krásný podzim. Nejen nostalgickou náladu padajícího barevného listí, mějte
sluníčko v duši, které oblaží srdce ostatních.
Děkuji vedení obce za zveřejnění všech příběhů v občasníku, snad se vám mé příběhy líbily
a snad jste také díky jim poznali kus historie
a takovou tu naši olšanskou náturu.
Eva Modlitbová
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Fotogalerie obce
1. foto — Netradiční soutěž v požárním útoku
2. foto — Olšanské párové hody 2018
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3. foto — Olšanská neckyáda
4. foto — Volejbalový turnaj
5. foto — OLŠANY TENIS OPEN
II. 2018

Olšanský občasník vydává zdarma obec Olšany
Četnost vydání 4x ročně bez regionální mutace, č. 59, den vydání: 25. 9. 2018.
Evidenční číslo per. tisku přidělené ministerstvem: MK ČR E 17472.
Vydavatel: Obec Olšany, Olšany 66, 683 01, IČ 00368067.
www.olsany.org, email: obec@olsany.org
Zlom, sazba a tisk: Computer Media s.r.o.

