Olšanský občasník
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Vážení a milí spoluobčané!
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Minule jsem začínala větou, že jsme společně překonali těžké období s nákazou
COVID-19, ale po dovolených, s nástupem
dětí do škol, se bohužel opět navyšuje
počet nakažených. Roušky znovu musíme
nosit ve všech vnitřních prostorách budov.
Prozatím se ani pořádně nerozeběhl společenský život v obci a tak pevně věřím,
že přijdete na pochod v sobotu 19. září
a budeme společně relaxovat v přírodě.
Určitě jste si užili příjemné letní dny
a navštívili mnohá krásné místa u nás, případně v zahraničí. Děti mají spoustu zážitků během prázdnin nejen s rodiči, ale i se
svými kamarády. Nyní jim opět nastaly
školní povinnosti. Přejeme jim pohodový průběh nového školního rok, i když
s nutnými omezeními, ale přece jenom
s kamarády ve třídách. I vám ostatním přejeme příjemné dny letošního podzimu.
Přinášíme aktuální informace o dění
v obci. Důležité informace vám předáváme 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.
Dana Křížová, starostka obce
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AKTUALITY
Kulturní dům
Na konci července jsme po dalším měření hluku a vyjádření Krajské hygienické
stanice održeli kolaudační souhlas a kulturnímu domu jsme přidělili číslo popisné
250. V polovině července byla pronajata
pivnice p. Jílkovi, ale k otevření prostor
došlo až o měsíc později, a to prozatím
od pátku do neděle. Doufáme, že časem
dojde k rozšíření provozní doby a najdou
se i zájemci o uspořádání různých soukromých oslav. V klubovně mohou být různé
kroužky, setkání zájmových skupin.

Dotace v roce 2020
Jihomoravský kraj letos vzhledem ke své
ekomonické situaci omezil finanční zdroje
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na dotace, takže jsme neobdrželi prostředky na úroky z úvěru na výstavbu kulturního domu a na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Zastupitelstvo kraje by nám
mělo schválit na svém zasedání dne 17. září individuální dotaci na výměnu vrat
zbrojnice.
Realizace akce „Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při Mateřské škole
v Olšanech“ proběhne až v říjnu, abychom vyčerpali dotaci ze Státního fondu
životního prostředí.
Po obdržení Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace z operačního
programu Životního prostředí na pořízení bezdrátového rozhlasu v rámci dotačního titulu Preventivní protipovodňová opatření zastupitelé odmítli tyto prostředky
přijmout a akce se nebude realizovat.

Obnova katastrálního operátu
Katastrální úřad předpokládá veřejné vyložení nových map zastavěné části obce
zřejmě dne 16. 11. 2020, aby se podařilo jejich zplatnění do konce tohoto roku.
V důsledku nového mapování u mnohých majitelů dojde ke změně údajů o druhu pozemku nebo se změní výměry parcel, takže budete mít následně povinnost
podat přiznání k dani z nemovitosti do 31. 1. 2021. Toto přiznání by vlastníci podávali na základě srovnávacích sestavení, které dostanou při veřejném vyložení v listopadu 2020.

Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR
V pátek 2. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 3. října od 8 do 14 hodin se můžete
na obecním úřadě zúčastnit těchto voleb. Do 29. září 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. V pátek 9. října a v sobotu 10. října se předpokládá konání druhého kola
voleb do senátu. Voliči musí mít při vstupu do budovy úřadu roušku a musí si provést dezinfekci rukou. Hlasování bude voličům umožněno poté, kdy prokáží svou
totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem anebo cestovním průkazem). Pro každý typ voleb obdržíte ve volební místnosti úřední
obálku jiné barvy.

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…
13. června uspořádal spolek Haltýř Rybářské závody pro dospělé a děti. Akce
se zúčastnilo celkem 35 rybářů i nerybářů, z toho 23 dospělých a 12 dětí. Za krásného počasí se podařilo ulovit asi 20 ryb. Nejvíce se dařilo Zdeňku Modlitbovi,
který ulovil 6 ryb a zároveň i nejdelší rybu. Z dětí se nejvíce dařilo Davidu Ambrozovi.
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Po celou dobu bylo zajištěno občerstvení a na závěr bohatá tombola.
za spolek Haltýř Libor Braun

13. června pořádal TENIS BIKE Olšany na víceúčelovém hřišti první letošní tenisový
turnaj ve čtyřhře pod názvem OLŠANY TENIS OPEN I 2020. Turnaje se účastnilo celkem 12 hráčů rozdělených dle výkonnosti do 6 dvojic. Téměř každé utkání mělo velmi
vyrovnaný průběh, a tak se turnaj protáhl do pozdních odpoledních hodin.
Na stupních vítězů se umístily tyto dvojice:
1. místo: Jiří Juráček a Jiří Sposta
2. místo: Michal Mičík a Jiří Kramář
3. místo: Michal Sommer a Petr Džiuban
TENISOVÁ ŠKOLA PRO DĚTI
Od začátku června 2020 úspěšně probíhá na víceúčelovém hřišti v Olšanech Tenisová škola pro děti ve věku 6 až 12 let, organizovaná spolkem TENIS BIKE OLŠANY z.s.,
a to pod vedením paní trenérky Věry Kostelníkové z Rousínova. Kroužek probíhá každou
středu od 14 hod a trvá cca 1 hodinu. Přes částečný provoz po dobu prázdnin pak Tenisová škola startuje do plného režimu od středy 2. 9. 2020 s tím, že bude v letošním roce
trvat, dokud dovolí počasí (předpoklad je min. do října). Stále jsou ještě volná místa!!!
V případě Vašeho zájmu kontaktujte Ing. Antonína Trávníka tel. 602 427 433.
za spolek TENIS BIKE OLŠANY Antonín Trávník
27. června pořádala Obec Olšany
Hodové odpoledne. Po zahájení na návsi
se zájemci šli podívat k opracovanému
torzu téměr 200 let staré lípy Karolínky.
Zde měla Eva Modlitbová připraveno
poutavé povídání vztahující se k tomuto místu, pár slov si ke své kovářské práci řekl i p. Korčián z Habrovan.
Starostka poděkovala p. T. Kubínovi za
zdařilé opracování torza lípy. Na návsi
pak k poslechu hrála cimbálová muzika
Kalečník a večer k tanci skupina Modul.
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30. června proběhlo v sále Kulturního domu Rozloučení s předškoláky.
Letošní rok byl ve znamení drobných komplikací, ale ty nám nezabránily v tom,
abychom se sešli a jak se patří se rozloučili s našimi předškoláky. V tomto roce 2020 jich
bylo celkem 8. Rozloučení proběhlo v novém Kulturním domě, který nám v tom horkém
dni nabídnul skvělé zázemí. Paní kuchařky nám připravily svěží drobné občerstvení.
Opět k nám přijel Pepino Prcek, který se postaral dětem o veselé odpoledne plné her,
tance a legrace. Krásně do našeho veselí zapojil i rodiče. V závěru odpoledne slavnostně
pasoval děti na budoucí školáky a měl proslov k dětem, rodičům i paním učitelkám.
S předškoláky se přišla rozloučit také paní starostka, celý kolektiv mateřské školy
a kamarádi z obou tříd.
Přejeme všem novým školákům spoustu krásných zážitků a dobrých lidí na cestě
jejich životem.
za kolektiv MŠ Kateřina Volfová
11. července se pro nepřízeň počasí nekonala Letní noc u rybníka.
25. července pořádal p. Ondra na hřišti na Močárech Volejbalový turnaj o putovní
pohár starostky obce. I díky slunečnému počasí se turnaj opět vydařil, a to s maximálním
možným počtem deseti mužstev. Ty se utkaly ve dvou skupinách, do finále se probojoval tým z Rousínova a Brna. Pohár si nakonec odvezl brněnský tým. Statečný domácí
tým Drtičů se umístil uprostřed tabulky.
Jakub Ondra
1. srpna jsme ve spolupráci s hasiči a spolkem Haltýř uspořádali Neckyádu spojenou s Rybářskými hody. Od 20 hodin byla v prostoru nad rybníkem Letní noc s kapelou
Modul.
Letošní léto bylo hodně deštivé, tak jsme se obávali, jak dopadne letošní Neckyáda.
Ale počasí se naštěstí umoudřilo, „covidová situace“ také a tak jsme se 1. 8. všichni mohli
společně sejít u Haltýře a věnovat se vodním radovánkám. Na hladině rybníka čekala na
účastníky olšanská lávka, kterou postavili olšanští hasiči. Dětské disciplíny pochopitelně
nesměly chybět, neboť hlavně děti se moc těšily na soutěže. Mezi nejmladší účastníky
patřila tříletá Maruška, která všechny nadchla svou krásnou dětskou chůzí, jako princezna kráčela po lávce za doprovodu švarných hasičů. Sklidila tak velký potlesk, a na břehu
ji čekala maminka s očima v slzách a taky pěkná odměna.
Po dětských disciplínách následovala soutěž plavidel. Krasojízda 10 plavidel byla
úžasná, po hladině plaval hrad s princeznami, piknik na vodě či bizardní vosa na lízátku. Nejvíce se líbilo plavidlo s názvem Piknik na vodě, které kormidlovali kluci Režný
a Zagora. V následné disciplíně na rychlost bylo nejdřív u hráze plavidlo s názvem Baby
Bugy řízené nejmladšími zástupci rodiny Jahodů a jejich kamarády.
Nakonec soutěžili dospělí, kteří se rovněž nenechali zahanbit a ladně a rychle přebíhali
lávku. Celou dobu tato vodní klání moderoval vždy skvělý a osvědčený Jakub Libánek.
Po vodních disciplínách nám děti a dorost z hasičského oddílu ukázal požární zásah.
Slunce zašlo za Červený vrch a pomalu se stmívalo a všichni jsme se těšili na velkolepý
večerní program. Místní hasiči si společně s „Bošovickými“ připravili fontánu na vodní
hladině. Za zvuku líbivých melodií stříkali hasičkými hadicemi do barevných světel roz-4-

svícených reflektorů na vodní
hladinu a tak i na našem rybníku
jsme rázem měli pocit, že stojíme
před Křižíkovou fontánou v Praze.
Na hřišti nad rybníkem „na cihelně“ byla taneční zábava, k tanci
a poslechu hrála kapela Modul.
Občerstvení zajistili odpoledne
místní rybáři, večer hasiči a vše
probíhalo ke spokojenosti účastníků.
Neckyáda patří mezi velké akce,
chtěla bych poděkovat všem,
kteří se na ní podíleli. Zvlášť bych chtěla poděkovat hasičům, především vedoucím
dorostu a malým a mladým hasičům. Pracovat s dětmi je náročné, každý, kdo vede děti,
má velkou zodpovědnost za jejich bezpečnost, ale i za tu morální. Dnes je těžké děti
nadchnout, být kamarádem a přitom je učit, napomenout a vést dobrým směrem. Jejich
práce je náročná, neboť tito lidé bývají vzorem pro děti do dalšího života a mnoho z nich
tuto práci dělá s láskou a zadarmo.
Je fajn, že umíme u nás vytvořit dobré společenství a podílet se na krásné akci, z které
máme všichni radost. Doufám, že se nám podaří opět tuto akci zopakovat i další rok.
Eva Modlitbová
15. srpna se měl konat Amatérský turnaj v pétanque. Bohužel nepřízeň počasí
zapříčinila zrušení tohoto turnaje v původně plánované podobě. Na podmáčeném terénu proběhlo pouze improvizované herní odpoledne. Všichni zúčastnění si nakonec přišli na své a našli si „své“ rozptýlení. Největší zájem byl o výrobu obřích bublin.
4. září pořádala D.A.V.A. v sále Kulturního domu Kabaretní večer. Bohužel jen pár
nadšenců se přišlo zaposlouchat do krásných melodií a zpěvu Davida Kříže v programu
Ticho hvězd.
5. září pořádal TENIS BIKE Olšany na víceúčelovém hřišti druhý letošní tenisový turnaj
ve čtyřhře pod názvem OLŠANY TENIS OPEN II 2020. Turnaje se účastnilo tradičně
12 hráčů rozdělených dle výkonnosti do 6 dvojic. Celý turnaj provázelo krásné letní počasí a dobrá nálada všech
zúčastněných.
Na stupních vítězů se umístily
tyto dvojice:
1. místo: Michal Vinklárik a Richard
Horký
2. místo: Jaroslav Šedý a Jiří Filip
3. místo: Miroslav Bezrouk a Pavel
Fianta.
za spolek TENIS BIKE OLŠANY
Antonín Trávník
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12. září jsme měli naplánovaný výlet na Znojemsko, ale pro malý zájem byla akce
zrušena.

CHYSTÁ SE ...
19. září se koná Podzimní studánková vycházka, sraz v 9 hodin na návsi, Trasa je
kolem Koretinky a srubu k Parašutistické studánce. U Kamenné boudy bude pro účastníky připraveno občerstvení a kolem Petrovky dojdeme do obce.
11. října proběhne Vítání občánků na obecním úřadě od 14 hodin.
24. října pořádá spolek Haltýř Výlov rybníčku od 8 hodin.
24. října pořádá spolek D.A.V.A. v sále Kultruního domu divadelní představení.
7. listopadu pořádá T.K. Wild Horse Olšany Strašidelný les od 16 hodin na hřišti nad
rybníkem.
27. listopadu proběhne na obecním úřadě od 17 hodin Posezení u vánočního cukroví.
29. listopadu proběhne akce Zahájení adventu. Přijďte si zazpívat s olšanským sborem na první adventní neděli.
5. prosince pořádá Obec Olšany od 16.15 hodin na návsi Setkání s Mikulášem.
Přijďte shlédnout vystoupení dětí Mateřské školy, přivítat Mikuláše s jeho družinou
a rozsvítit vánoční strom.
7. prosince pořádá Obec Olšany od 16 hodin v Kulturním domě Setkání důchodců.

INFORMUJEME ...
Sběr odpadu
Mobilní sběr elektroodpadu a nebezpečného odpadu proběhl v sobotu 29. srpna.
V sobotu 24. října budou hasiči po obci od 8 hodin provádět sběr železného
šrotu. V případě zájmu nachystejte kovový odpad před své domy.
Od 23. do 25. října bude na parkovišti u autobusové zastávky přistaven velkoobjemový kontejner. Nesmí zde být uložen nebezpečný odpad, elektroodpad a stavební odpad.
Od července je možnost odevzdat na sběrných dvorech v Rousínově, Vyškově, Slavkově, Bučovicích, Ivanovicích na Hané a Kozlanech zdarma nebezpečný odpad
a elektroodpad. Respono bude tento odpad fakturovat obci. Občané si musí hradit jen
předání stavebního odpadu či pneumatik.
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Mateřská škola Olšany
V letošním roce 2020 proběhl zápis do mateřské školy bez přítomnosti dětí i rodičů,
pouze písemnou formou. Přihlášek k předškolnímu vzdělávání se nám sešlo 22 a z toho
bylo 11 dětí z Olšan. Po několika letech se nenašlo volné místo pro 2 děti z Olšan, které
nyní čekají, až se místo uvolní. Potom budou i tyto děti přijaty.
V MŠ máme třídu Borůvek (paní učitelky Kateřina Volfová a Alena Lechnerová), do
které je zapsáno 21 dětí, a třídu Jahůdek (paní učitelky Martina Vašíčková a Lenka Kuklínková), ve které je taktéž 21 dětí.
V tomto školním roce 2020/21 máme celkem 7 předškoláků.
Kateřina Volfová
Sbor dobrovolných hasičů Olšany
Zdravíme veškeré nadšence hasičů obce Olšany. Přinášíme přehled událostí z posledních měsíců i plánů na nejbližší období.
1. 8. Neckyáda + letní noc + dětská hasičská fontána
Letos se Neckyáda velmi vydařila. Pro děti i dospělé byly nachystané soutěže na naší
lávce do půlky rybníka. Soutěží se zúčastnila spousta dětí, dospělých i plavidel. Jedna ze
soutěží byla nazvána Jakubem Libánkem (moderátor Neckyády) „past na krevety“. Děti
měly za úkol prolézt tunelem z obručí, oběhnout kužel a opět prolézt obručemi zpět. Od
20 hodin byla poprvé nahoře na hřišti za rybníkem letní noc, kde hrála kapela Modul.
V průběhu zábavy jsme s SDH Bošovice a SDH Habrovany nachystali dětskou hasičskou
fontánu, která se uskutečnila ve 22 hodin. Tímto bych chtěl poděkovat všem zúčastněným, lidem co nám pomohli s hladkým průběhem Neckyády, letní noci a fontány.
14.–16. 8. Soustředění starších žáků + dětská hasičská fontána v Bošovicích
V průběhu soustředění jsme s dětmi a s instruktory navštívili hasičskou zbrojnici, kde
jsme byli ubytováni. V pátek proběhla generálka fontány v Bošovicích. V sobotu jsme
navštívili soutěž dospělých v Ivanovicích na Hané, kde se děti dívaly na soutěžící a fandily svému vedoucímu, který závodí za dospělé v požárním útoku. Po závodech jsme se
vydali na výbornou točenou zmrzlinu a dále se pokračovalo zpět do Bošovic, kde jsme
s SDH Bošovice nachystali fontánu, která byla v 21:15 hodin. V neděli při cestě domů
jsme se zastavili do papouščí ZOO v Bošovicích.
29. 8. Soutěž v Dubu nad Moravou
Dostali jsme pozvánku na dětskou soutěž v posledním prázdninovém víkendu, tak
jsme ji přijali a vydali se do jiného okresu i kraje. Děti si vedly velmi výborně a skončily
na krásném 5. místě.
5. 8. Noční soutěž v Pustiměři
Starší žáci se zúčastnili noční soutěže v Pustiměři, kde si opět vedli skvěle a obsadili
krásné 4. místo, jen o 0:26 jim uteklo 3. místo. Jsem na své žáky právem pyšný :-).
24. 10. Sběr železného šrotu
Opět proběhne sběr železného šrotu, proto Vás prosím o nachystání odpadu před
vaše domy, kde si ho naložíme a odvezeme. Výdělek poputuje na chod mladých hasičů.
Přeji všem pevné zdraví.
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Jakub Tomášek

Stav
obyvatel
v obci
1. 2020
9. 2020
Stav
obyvatel
v obci
k 1.k 9.
Celkem
Osoby
Muži
Ženy
Děti do 15 let
Děti do 18 let

624
322
302
112
138

Datum narození
nejstaršího občana
16.
16.1.1.1928
1928
25.
25.11.
11.1932
1932
16.
16.1.1.1928
1928
27. 12. 2005
17. 9. 2002

Datum narození
nejmladšího občana
11. 7. 2020
11. 7. 2020
1. 7. 2020
11. 7. 2020
11. 7. 2020

Rekultivace části lomu v Olšanech u Vyškova společností Českomoravský štěrk, a.s.
Těžba kamene patřila odjakživa k historii zdejšího regionu a řada pamětníků má
jistě v rodinách předky, kteří se kamenickým řemeslem živili a provoz lomů byl součástí
jejich životů. Je skutečností, že řada lomů a kutacích míst dávno již opuštěných jsou opět
součástí přírody a kolikrát i turistickými lákadly v krajině. Příkladem je třeba Panská skála
v nedalekém sousedství nebo koupaliště v Lulči.
Rovněž kamenolom Olšany, resp. v současnosti jeho část Koprovka – nalevo od silnice vedoucí z Habrovan do
Olšan, je po vydobytí zásob
určen k sanaci a rekultivaci,
tj. k pracím, které mají dané
místo opět zapojit do krajiny,
a to pokud možná co nejlépe
a nejpřirozeněji. Jedná se o plochu 4,5 ha, odtěženou na čtyřech
etážích od nadmořské výšky 337 m
po 410 m. Těženou horninou zde
byla moravská droba s řadou slepenců ve svých vrstvách a různých zaoblených útvarů, které
bývaly místní raritou a je možné je dosud spatřit na řadě míst v obci i v okolí.
Po vydobytí ložiska byla daná část lomu technicky rekultivována zavezením prostoru
jemnými podíly kameniva vzniklými při výrobě drtí, částečně
i vodou propíraného kameniva
a rovněž skrývkovými hmotami
z původní otvírky lomu. Po ukončení této technické části sanace
započala v roce 2019 i rekultivace biologická. Tato část je v současnosti naplánována na 4 roky.
Její řešení vychází ze studie, kterou vypracoval přední odborník na rekultivace Doc. Lubomír
Tichý z Masarykovy univerzity
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v Brně a ZO ČSOP Pozemkového spolku Hády. Zajímavostí této studie z roku 2017 byla
informace o rozdílném přírodním pH na jemných uložených frakcích kameniva, které
jsou výrazně bazické na rozdíl od okolního lesního prostředí, které je naopak kyselé. Na
základě těchto poznatků a dalších informací bylo navrženo, jak postupovat v biologické
sanaci území.
Jednotlivými navrženými opatřeními jsou: redukce akátových porostů s cílem uvolnit borovicový přirozený nálet, likvidace invazní křídlatky japonské, založení tůní pro
rozmnožování obojživelníků a podpora rozvoje travino-bylinného společenstva metodou mulčování biomasou z druhově bohatých porostů s podsevem směsí suchomilných
bylin, což je osvědčená metoda z podobných lokalit v okolí Brna.
Pro průběžné zjišťování vlivů realizovaných opatření na stav bioty probíhá od roku
2019 botanický průzkum, průzkum brouků a bezobratlých živočichů a pro optické sledování změn bylo vytyčeno 7 stabilních fotobodů. Navržená a realizovaná opatření mají
podpořit rozvoj různých typů stanovišť s rozdílným zastoupením živočišných a rostlinných druhů a tím i vyšší biodiverzitou a nastolit určitou udržitelnou rovnováhu.
Jak správně postupovat při rekultivacích je téma, kterým se společnost Českomoravský štěrk, a.s., dlouhodobě zabývá. Od roku 2011 probíhá na národní a současně i na
mezinárodní úrovni soutěž Quarry Life Award, kterou naše mateřská společnost HeidelbergCement iniciuje a Českomoravský štěrk, a.s., realizuje. Cílem této soutěže bylo od
počátku zapojení odborníků, úřadů, neziskových organizací, ale i škol a veřejnosti do
problematiky podpory biodiverzity v lomech a pískovnách. Postupně se začaly projekty
zabývat i společenskou a komunitní problematikou.
V roce 2016 se do soutěže zapojilo vyškovské gymnázium, jehož studenti 3. ročníku realizovali své návrhy v kamenolomu Opatovice u Vyškova – vybudovali vyhlídku do
lomu, zmapovali místní flóru a uskutečnili výstavu, na které své výsledky představili.
Více o soutěži se lze dozvědět na webové adrese: www.quarrylifeaward.cz, přičemž
další kolo soutěže bude zahájeno již v příštím roce (2021) a my budeme moc rádi, když
se zapojíte i vy se svými návrhy týkajícími se kamenolomu Olšany! Ještě před ukončením sanačních prací plánovaných na konec roku 2022 bychom rádi navázali spolupráci
s vybraným místním subjektem, který by dále plochu využíval a rozvíjel, ať už v komunitně-kulturním, ochranářském či sportovním duchu – soutěž by se tak mohla stát společným projektem a vhodným začátkem dlouhodobé spolupráce.
Josef Kolčář, Kristýna Šebková, Kamila Botková

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.
17. 6. 2020 Zastupitelstvo obce Olšany
- bere na vědomí Vnitřní předpis ohledně výše platu p. Jakuba Tomáška od 1. 7. 2020
- schvaluje obsah Smlouvy č. 17050124 o nakládání s nebezpečnými a ostatními složkami komunálního odpadu a elektrozařízením a pověřuje starostku jejím podpisem
- souhlasí se zařazením svého správního území do území působnosti MAS Moravský kras
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z.s. v období 2021–2027 a souhlasí s přípravou komunitně vedené integrované strategie
území MAS Moravský kras z.s. pro období 2021–2027 na svém území
- schvaluje záměr 2. etapy zasíťování a rozparcelování pozemků v lokalitě B1 pro budoucí
výstavbu rodinných domů
- schvaluje obsah Smlouvy č. 1040018275/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro realizaci přípojky NN k RD MUDr. Indruchová a pověřují starostku podpisem
smlouvy
- schvaluje obsah Smlouvy č. 1030058698/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene pro realizaci přípojky NN k RD Ing. Cíglerová a pověřují starostku podpisem
smlouvy
- schvaluje obsah obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území obce Olšany
- schvaluje rozpočtové opatření č. 4
- schvaluje obsah dlouhodobé podnájemní smlouvy mezi s.r.o. KD Olšany a p. Rostislavem Jílkem
- schvaluje Směrnici k závodnímu stravování s platností od 1. 7. 2020
- schvaluje Vnitřní předpis o sociálním fondu a zásadách pro jeho užívání s platností od
1. 7. 2020.
23. 7. 2020 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje výběr firmy Yggdrasilmont s.r.o. Praha na realizaci akce Rekonstrukce dvora
Mateřské školy Olšany a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o dílo
- schvaluje vklad do podnikání KD Olšany s.r.o. ve výši 50.000 Kč
- schvaluje rozpočtové opatření č. 5
- bere na vědomí zprávu dozorčí rady svazku Drahanská vrchovina ze dne 8. 6. 2020
a informace o hospodaření Mikroregionu Rakovec a svazku obcí Drahanská vrchovina za
rok 2019 obsažené v závěrečných účtech a účetních uzávěrkách obou svazků.
26. 8. 2020 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje obsah Smlouvy o budoucí smlouvě darovací s Jihomoravským krajem ohledně budoucího bezúplatného nabytí části silnice č. III/37930 a části pozemku p.č. 740/4
v k.ú. Olšany. Zastupitelé pověřují starostku podpisem smlouvy
- schvaluje zařazení akce Protipovodňová opatření obce Olšany mezi zmařené investice
z důvodu zamítnutí přijetí dotace z MŽP v předpokládané výši 902.366,50 Kč na minulém
zasedání zastupitelstva
- schvaluje rozpočtové opatření č. 6.

FOTOVZPOMÍNKY
Babí léto je v plném proudu. Předpovědi počasí slibují příjemné slunečné dny. Je čas
vyrazit do okolí nebo na delší výlet. Zavzpomínejte s námi na obecní výpravy, výlety
a zájezdy.
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obecní zájezd do Řecka, září 1996

obecní zájezd do Adršpachu
a okolí, červen 2015

první obecní vycházka ke studánkám,
Parašutistická studánka (či studánka
U Partyzána), říjen 2006

ČTENÍ KE KAFI
Letní vzpomínka
Když řekneme léto, vybavíme si většinou slunce, dovolenou, pláže a prázdniny. Letos
většina pláže a moře vynechala, zato jsme se vypravili do českých luhů, vod a strání.
V době, kterou znám z vyprávění mých rodičů, se v Olšanech o prázdninách sklízelo mnoho plodin, nejen zemědělských, ale i ovoce a drobné plody – např. borůvky. Nejvíce „modro“
bývávalo v Olšanech na sv. Petra a Pavla. Děti už pomalu končily školu a začínaly prázdniny,
těšily se, jak si budou užívat u rybníka, ale rodiče je hned tak nenechali zahálet. Před zábavou je doma čekaly každý den povinnosti a tak mimo dřeva, které museli naši rodiče poskládat pěkně rovně do kůlny, je také čekala ráno na stole prázdná konvička a žádné vyspávání.
Babička Marie, letitá sběračka, už na ně ráno čekala. Každý dostal konvičku, kterou musel
naplnit „jahodama“ (v Olšanech se borůvkám ani jinak neřeklo). Každá sběračka měla svá
místa, která tajila, ale především tajila, kdy dozrávají. Neboť řada těchto žen, které se živily právě jejich sběrem, byly konkurentky. Moje prababička Marie v tu dobu ani nechtěla
chodit nakupovat. Borůvky mají barvivo, které při větším sběru zabarví prsty, a když žena

pilně sbírala, měla úplně modré ruce. A to víte, ženský, ty si vždy všímaly. Marně si babička Marie umývala ruce a drhla pískem, když přišla do krámu, hlouček místních dam na
ni pokřikl „Mařeno, ukaž ruky“ no a Mařena musela … a tak se hned vše vědělo a hlásilo
jiným sběračům: „Mařa Dóčková měla fialový prsty, už só“. Sbíralo se oběma rukama. Do
nádoby uvázané okolo pasu – odměrka ½ nebo 1 litr. „Liduško a opatrně tu parutinku
(tzn. místní název pro keřík) obírej a otáčej, aby na ní byly jahody i na rok, a buď trpělivá, pěkně jednu parutinku po druhé“ říkala babička Marie mé mamince, ale maminka
přebíhala a hledala a hledala větší jahody, aby jí to rychle přibývalo. Ale úplně nejlepší
bylo, když řekla mé mamince: „Lidunko, ukaž, já ti pomůžu“, natrhala velkou hrst borůvek, ofoukala lístky a přidala mamince do konvičky … Hurá už to přibývá. Zato kluci, ti
nebyli pod dohledem, už se těšili k rybníku a konvičky prázdné. Tak vymysleli zlepšovák, nacpali konvičku listím a na vrh nasbírali borůvky a utíkali k Haltýřu. To pak bylo
„veselo“, když rodiče doma vyklopili konvičky. Ono totiž nasbírat takovou konvičku trvá
nějakou chvilku a víte, jak jsou děti trpělivé. Úroda z borůvek se odvážela na trhy či na
drobný prodej. V roce 1924 byla obrovská úroda. Děti v tom roce nasbíraly 8–15 l, zkušení dospělí i 25 l denně. Platilo se 1–2 Kč za litr. Dle výpovědi místních pamětníků se
za borůvky utržilo 100 000 Kč. Z každé chaloupky se linula vůně vdolků, vařily se pěry
(kynuté knedlíky s borůvkami).
A co dnes? Do lesa se nastěhoval kůrovec a poté lesní dělníci a v lesích je smutno.
Parutinky najdete stěží a když už se na nich borůvka najde, je to zázrak. Vyprávění kronikáře roku 1924 je až neuvěřitelné. Zůstaly vzpomínky mých rodičů na konvičky, na
prarodiče a krásné dětství. A mé vzpomínky? Já olšanské modro nepamatuji. Jednou
za rok jsem jako malá s našimi jezdila na Svitavsko, uvázali jsme si konvičky a šli trhat,
neboť tam „modro“ ještě je. Moje maminka nasbírá stále ze všech nejvíc, vzpomíná na
svou babičku, protože jak říká „bába dolní, ta by mi nadala“, neboť občas probíhá parutinky a hledá vždy větší, lepší jahody, aby to přibývalo. A tatínek? Taky umí sbírat, neboť
i u Modlitbů o prázdninách ráno na stole stály vždy tři konvičky. A já? Celkem mi to sbírání šlo, třílitrovou konvičku jsem jako dítko vždy nasbírala, ale to víte, sbírala jsem i do
pusy a pak už mě zajímalo vše ostatní, jen ne borůvky. A to i přesto, že mi přistála občas
v konvičce hrst borůvek od mé maminky, aby mi to lépe přibývalo.
Prázdniny skončily, děti dnes mají jiné úkoly, ale chtěla bych jim popřát radost z každé činnosti i z práce. Pomáhejte svým rodičům, učte se od nich, i společnou prací získáte
vztah k sobě, ale také zkušenost do svých budoucích vztahů s lidmi. Svět a okolí se mění,
doba je zlá, ale stále platí, že rodina má být spolu, prožívat starosti i radost, předávat si
tradice a zkušenosti. Učme se je navzájem a buďme k sobě dobří a pomáhejme si ne
protože musíme, ale protože je to dobré a činí nám to radost.
Přeji Vám všem krásné podzimní dny a buďte zdraví a opatrní na sebe. A když už není
to modro v olšanských lesích, noste to modro, barvu naděje v dobré časy, ve svých srdcích.
Eva Modlitbová
Poděkování na závěr
Děkujeme všem za poskytnutí vašich příspěvků a fotografií. Své příspěvky do dalšího
čísla můžete poslat na náš email do konce listopadu. Vyhrazujeme si právo na jazykovou
a stylistickou úpravu zaslaných materiálů.
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