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Vážení a milí spoluobčané!

    Po dvou letech s pandemií jsme se všich-
ni těšili na pokojné dny, kdy budeme moci 
bez omezení pracovat, cestovat, užívat si 
kultury, setkávat se svými známými. Nena-
padlo nás, že mohou nastat ještě horší časy 
a kousek od naší vlasti začne válka. Všichni 
s obavami sledujeme zhoršující se situaci 
na Ukrajině. Do naší země i okolních stá-
tů utíkají tisíce Ukrajinců, převážně matek 
s dětmi a starších lidí. Muži bojují a brání 
svou vlast. Mnozí z nás, kteří chtějí pomoci, 
již přispěli materiálně nebo finančně v růz-
ných sbírkách. Na webu obce máme uve-
řejněný odkaz na stránky, kde je spousta 
užitečných informací:
https://www.stojimezaukrajinou.cz/. 
   Rádi na úřadě pomůžeme hlavně starším 
spoluobčanům s případným vyhledáním 
různých informací nebo možností zaslání 
finanční pomoci. Chci poděkovat těm z vás, 
kteří běžencům nabídli v obci ubytování, 
přispěli finančně nebo materiálně. 
  Na podzim začalo zdražování dodávek 
energií. Bohužel současná situace přináší 
další vlnu zdražování, a to potravin, pohon-
ných hmot, spotřebního zboží, služeb. 
Pokud patříte mezi ty, kteří mají nedo-
statek prostředků na pokrytí zvýšených 
výdajů spojených s chodem domácnosti, 
můžete požádat o pomoc na Úřad práce. 
Lze podat žádost o příspěvek na bydle-
ní, doplatek na bydlení či mimořádnou 
okamžitou pomoc.

AKTUALITY
Příprava investičních akcí

    Prozatím nemůže být dokončena pro-
jektová dokumentace na úpravu prostoru 
hřiště nad rybníkem. Musíme počkat, jak 
stát určí majitele pozemků lesa, abychom 
s Lesy ČR, nebo Vojenskými lesy a statky

      Hrady a zámky, pěkné náměstí, řeky a vinice jsou chloubou různých krajů. Chloubou Olšan 
byl vždy les. Poskytoval nejen klid a pohodu, ale i plody. Otop a v dřívějších letech i práci. Muži 
pracovali jako dřevorubci, ženy vysazovaly v lesích a školkách semínka jehličnanů a listnáčů 
na záhony, které pak okopávaly a plely a posléze malé stromečky vysazovaly do určených 
lokalit. Ty měli lidé různě pojmenovány. Některé názvy jsou známy podnes, na jiné se zapo-
mnělo jako např. Na stoličkách, Na druhém kopečku, Na hrubé stráni, Milíře, U masných krá-
mů a konečně Židovské pásky. O vzniku tohoto názvu vyprávěl kdysi jeden z dřevorubců. 
    „Když v roce 1939 obsadili Němci Československo, vznikl Protektorát Čechy a Morava, teh-
dy začaly platit nové zákony a také probíhalo zatýkání těch, kteří připravovali odboj proti 
okupantům. Začalo pronásledování Židů, kteří museli nosit žluté hvězdy. Židé nesměli vyko-
návat své živnosti, byl jim zabavován majetek a přikázány nucené práce. V Rousínově žilo 
mnoho židovských rodin, židovským mužům byla nařízena práce v olšanském lese. Každé 
ráno v zástupu pod četnickým dozorem přicházeli do lesa a tam vysazovali malé stromky. 
Jeden z Židů, zámožný majitel velkého domu s obchodem na rousínovském náměstí, přišel 
na nápad, že své šperky a zlato, peníze uschová do schránky a zakope v lese, kde pracoval. 
Myslel si, že až válka skončí, bude mít jeho rodina něco pro nový začátek. O svém úmyslu se 
svěřil jednomu z dřevorubců, ale prosil ho, pod přísahou, aby se o tom nikomu do skončení 
války nezmínil. Za několik dní byli všichni židé z Rousínova i se svými rodinami odvezeni do 
sběrných táborů, do Terezína a do koncentračních táborů, odkud se nikdo nevrátil. A jestli se 
v židovských páscích ukrývá skutečně zakopaný poklad, už zůstane tajemstvím navěky.“

Eva Modlitbová

     Poděkování na závěr 
     Děkujeme všem za poskytnutí vašich příspěvků a fotografií. 
Své příspěvky do dalšího čísla můžete poslat na náš e-mail do konce května. 
Vyhrazujeme si právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. 
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ČTENÍ KE KAFI

   Připomínáme, že každý zákazník, který 
odebírá od dodavatele poslední instance 
elektřinu nebo plyn, musí podepsat smlou-
vu, jinak mu bude dodávka po 6 měsících 
ukončena a bude odpojen. Pokud potře-
bujete poradit v této oblasti, zastavte se na 
obecním úřadu, zavolejte. 
   Přeji vám poklidné jarní dny a mnoho 
příjemných prožitků se svými nejbližšími 
nebo známými. 

Dana Křížová, starostka obce

Posezení místní omladiny na parkanu, 
trámové lavičce.

Pomlázková obchůzka z roku 1992



mohli dořešit přístup k tomuto místu a uložení inženýrských sítí. Pak můžeme 
požádat o vydání stavebního povolení a podat žádost o dotaci na úpravu tohoto 
prostoru pro konání kulturních a sportovních akcí. 
      Firma Aqua Procon dokončuje studii ohledně možného rozšíření ČOV Habro-
vany, abychom i v dalších letech měli možnost napojovat domy v obci na kanali-
zaci. Proto jsme letos odložili realizaci projektu na rozšíření kanalizace k domům 
č.p. 181, 143 a 147.  

     Dotace
      Pro letošní rok jsme požádali Jihomoravský kraj o dotaci z dotačního pro-
gramu Podpora rozvoje venkova JMK pro rok 2022. Chceme zlepšit vybave-
ní obecního úřadu, upravit rozvaděč v budově, instalovat kamery. Současně 
jsme podali žádost na úpravy požární zbrojnice, a to na zateplení budovy, 
střechy, výměnu plynového kotle. 
     Od HZS ČR máme přislíbenou dotaci ve výši 450 tis. Kč na pořízení nové-
ho dopravního automobilu naší zásahové jednotce hasičů. Kromě prostředků 
obce by poslední cca třetinu nákladů měla pokrýt dotace Jihomoravského 
kraje. Nyní jsme schválili technickou specifikaci vozidla. 
    
     Stanoviště pro kontejnery
      Dokončují se práce na zbudování nových stanovišť u Lipek a víceúčelového 
hřiště. K hřišti budou přemístěny kontejnery na tříděný odpad z blízké křižovat-
ky. U Lipek budou nádoby na směsný i tříděný odpad. Bude zde umístěn i 12m3

kontejner na bio odpad. V centru obce již nebudou kontejnery na směsný odpad. 
Připomínáme, že kontejnery na směsný odpad u hřbitova jsou určeny majitelům 
rekreačních objektů na Bolševiku a pro odpad ze hřbitova.

      Úprava pasportu dopravního značení
      Po schválení upraveného pasportu dopravního značení v obci bude instalová-
no nové dopravní značení. Na začátku silnice k rybníku upozorníme na následný 
zákaz vjezdu do lesa. Bude upraveno označení křižovatky u víceúčelového hřiště, 
u dětského hřiště bude instalován retardér pro zpomalení dopravy. Na výjezdu od 
chatové oblasti na komunikaci směrem k hřbitovu bude upravena přednost jízdy.
    

      Územní plán obce
       Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 23. února pořízení nového 
územního plánu obce a posunulo termín pro podávání písemných návrhů na jeho 
úpravy do konce března 2022.

      Rozpočet schválilo zastupitelstvo obce dne 8. 12. 2021, pro jeho obsáhlost uve-
deme jen několik údajů.
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ROZPOČET r. 2022

    Předjarní a jarní období je plné zvyků a tradic. Přinášíme vzpomínky na průběh někte-
rých z nich v Olšanech.
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FOTOVZPOMÍNKY

  23. 2. 2022 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje obsah Změny č. 3 Územního plánu obce Olšany a pověřuje starostku a mís-
tostarostu podpisem Opatření obecné povahy a veřejné vyhlášky, kterými se tato změ-
na vydává
- schvaluje pořízení nového územního plánu obce Olšany
- schvaluje starostku obce Olšany jako určeného člena zastupitelstva pro zpracování 
návrhu zadání územního plánu a další záležitosti spojené s pořízením nového územní-
ho plánu obce
- schvaluje záměr odkupu pozemků p.č. 462/3, 462/4, 462/6 a 462/12 v k.ú. Olšany od 
Českomoravského štěrku a.s., Mokrá, za avizovanou cenu do 300 tis. Kč 
- schvaluje obsah Smlouvy č. PR-001030071096/003-MOPR o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 600/200 v k.ú. Olšany pro stavbu Olšany, 
připojení NN k RD Bartl a pověřuje starostku jejím podpisem 
- schvaluje rozpočtové opatření č. 1
- schvaluje obsah účetní závěrky Mateřské školy Olšany k 31. 12. 2021
- schvaluje návrh na převedení hospodářského výsledku Mateřské školy Olšany ve výši 
1 433 Kč do rezervního fondu
- schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu Podpora rozvoje venkova 
JMK pro rok 2022 z dotačního titulu č. 1 na Údržbu obecního úřadu včetně technického 
zázemí
- schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu Podpora jednotek sborů dob-
rovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2022 na Úpravy požární zbrojnice 
Olšany
- schvaluje technickou specifikaci na DA hasičů v provedení 4x4  při nabídkové ceně ve 
výši 1 285 223,28 Kč
- schvaluje převedení volných finančních prostředků obce ve výši 6 mil. Kč na spořicí 
účet a 6 mil. Kč na termínovaný vkladový účet na 12 měsíců
- schvaluje cenu za prodej palivového dřeva při samovýrobě ve výši 50 Kč/pm
- schvaluje cenu čokolád od 1. 3. 2022 na Kč 25. 

Ostatkový průvod z roku 1971 Smrtná neděla z roku 1957
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…
          Olšanský pěvecký sbor Florián
          Milí spoluobčané, jako každý rok byl olšanský pěvecký sbor Florián velmi aktivní 
v čase adventním. Dá se říci, že i přes opětovná omezující opatření se sbor adventem 
přímo prozpíval. Na Adventních trzích na náměstí Svobody v Brně, ani na obecní 
Mikulášské slavnosti jsme zazpívat nemohli, neboť byly zrušeny. Avšak advent se 
podařilo zahájit již tradičně v Olšanech. O třetí adventní neděli se sbor vydal na 
Předvánoční obecní obchůzku, aby potemnělé olšanské uličky rozezněl předvánoč-
ní náladou a udělal radost našim starším spoluobčanům, kterým zpíval přímo pod 
okny. Ti nás za to často odměnili koštem připravovaného vánočního cukroví a čtvr-
tečkou pro zahřátí. Den před Štědrým dnem se sbor vydal do Habrovan na Pouť 
pro Betlémské světlo, kde zazpíval ve vánočně nazdobeném habrovanském kostele. 
A na Boží hod večer, i přes třeskutou zimu, jsme oslavili Ježíškovy narozeniny venku 
na návsi. Jak jinak než zpěvem a přípitkem. Státní omezení nám ani letos neumož-
nily zazpívat před Vánoci našim přátelům v habrovanském domě s pečovatelskou 
službou a na zámečku. Tak jsme pro ně písně nazpívali na kameru a oni si je tak 
mohli pustit alespoň na obrazovce. Doufáme, že jsme i Vám pomohli najít pokoj 
v předvánočním období. Sbor Florián byl také strůjcem Ostatků, o kterých se dočte-
te dále.
          Na další setkání s Vámi se těší David Rotter a olšanský pěvecký sbor Florián. 
(foto na str. 4)

         Celkové příjmy:   12 271 600 Kč
         Jsou zde zahrnuty daně, místní poplatky, dotace na výkon státní správy a další 
příjmy.

          Celkové výdaje:  21 382 100 Kč
        Nejvyšší výdaje jsou plánovány na opravy, údržbu komunikací včetně rezervy, 
a to ve výši 1 190 000 Kč; provoz kanalizace včetně rezervy 4 260 300 Kč; příspěvek 
Mateřské škole 460 000 Kč; doplatek změny č. 3 a nový územní plán obce 750 000 Kč; 
mzdové náklady zaměstnanců obce, provoz budov či případné investice 3 408 300 Kč; 
odměny zastupitelů, školení a cestovné 1 262 600 Kč; mzdové náklady účetní, refe-
rentky a provoz úřadu 1 175 500 Kč; nespecifikovanou rezervu 6 526 300 Kč. 

          Financování:    9 110 500 Kč
   Plánovaný zůstatek běžného účtu k 31. 12. 2021 k pokrytí výdajů roku 2022,

splátky úvěru na výstavbu kanalizace a kulturního domu. 

         Závěrečný účet obce společně se zprávou o provedeném auditu hospodaření 
obce za rok 2021 bude na začátku dubna zveřejněn na úředních deskách a schvalo-
ván na nejbližším zasedání zastupitelstva. S jeho zkráceným obsahem vás seznámí-
me v dalším čísle občasníku.

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

8. 12. 2021 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje obsah Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1578421 se společností Aqua 
Procon Brno a pověřuje starostku jejím podpisem
- schvaluje posun přípravy realizace akce prodloužení kanalizace v ulici k č.p. 147 
Modlitbům, než bude projednán obsah zpracované studie s obcí Habrovany 
- schvaluje obsah Darovací smlouvy na pozemky p.č. 730/6 a 730/7 v k.ú. Olšany od 
Jihomoravského kraje a pověřuje starostku jejím podpisem
- schvaluje obsah Dodatku č. 2 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
 s Jihomoravským krajem a pověřuje starostku jejím podpisem
- schvaluje rozpočtové opatření č. 8
- schvaluje rozpočet na rok 2022, včetně rozpočtu sociálního fondu a příspěvků 
svazku obcí Drahanská vrchovina ve výši 50 100 Kč a Rakovec 900 Kč. Celkový objem 
příjmů včetně financování a výdajů je ve výši 21 382 100 Kč. Příjmy i výdaje soci-
álního fondu jsou ve výši 55 000 Kč. Ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být pře-
kročen stanovený objem výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu 
r. 2022. V rámci paragrafů změnu v jednotlivých položkách výdajů povoluje starost-
ka. Zastupitelstvo obce Olšany pověřuje starostku prováděním rozpočtových opat-
ření v nejnutnějších případech na konci měsíce a tyto úpravy pak zastupitelstvo na 
nejbližším zasedání schválí
- schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022–2024
- bere na vědomí Zápis z jednání dozorčí rady Mikroregionu Rakovec ze dne 30. 11. 
2021.

19. 1. 2022 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje obsah Dohody o narovnání s obcí Habrovany ohledně množství odpad-
ních vod předaných na ČOV a pověřuje starostku jejím podpisem
- schvaluje obsah Smlouvy č. PR-001030073705/002-MOPR o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 600/200 v k.ú. Olšany pro stavbu Olša-
ny, připojení NN garáž Baťová a pověřuje starostku jejím podpisem
- schvaluje obsah Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PR-014330073437/001-
ADS na pozemcích p.č. 600/198 a 600/199 v k.ú. Olšany pro stavbu Olšany, kabel NN 
k RD Ing. Mrvové a pověřuje starostku jejím podpisem
- schvaluje obsah Darovací smlouvy s Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených 
dětí v ČR, Klubem Paprsek Vyškov a pověřuje starostku jejím podpisem
- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce, kterou se mění Obecně závazná vyhláš-
ka obce č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
a pověřuje starostku a místostarostu jejím podpisem a zveřejněním
- bere na vědomí zrušení položky 1340 a nahrazení novou pod č. 1345 pro příjem 
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a zrušení položky 5193 a nově 
budou výdaje na dopravní obslužnost uvedeny na položce 5323 ve schváleném roz-
počtu obce v r. 2022
- schvaluje návrh na vyřazení majetku obce.
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      1. ledna 2022 se již podeváté ve vodách olšanského rybníka uskutečnila Novo-
roční rituální koupel.
    K rybníku jsme se z návsi vydali průvodem za zpěvu cimrmanovské Písně do 
nepohody. Při zastávce u stavidla jsme si připomněli důležitou roli vody v našem 
životě a také znovuobjevované vlastnosti vody. Obešli jsme v průvodu rybník, při-
čemž jsme mysleli na ty nejhezčí prožitky ze svého života a vodu tak naplnili dob-
rou energií. Led byl letos velmi tenký, takže nám nedalo příliš námahy jej odsekat. 
Jako první se do vod vnořili organizátoři, letos bez churavého pana Indrucha. 
      A již podruhé došlo k takzvanému zázračnému uzdravení – letos po koupeli 
narostla panu Florovi bujará kštice! Do vody pak rituálně vstoupilo asi dvacet dal-
ších odvážlivců. Prostor u rybníka tak opět opanovala povznesená novoroční atmo-
sféra nad kelímkem 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.

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

Na Vánoce jsme si pro rodiče připravili překvapení ve formě Vánoční besídky pod širým 
nebem. Děti s rodiči vyrobily ozdůbku na stromeček a společně jej nazdobily na školní 
zahradě. Během písničky od Marka Ztraceného přišly děti s lucerničkami po mostku 
dolů do zahrady, zazpívaly nějaké vánoční písničky a zahrály pohádku „Na poli stál 
stromeček“. Pro rodiče bylo připraveno malé pohoštění a něco na zahřátí. Panovala 
zde velice příjemná atmosféra. Děkujeme manželům Rössovým za krásný stromeček.
    Po Vánocích jsme si udělali několik pokusů se sněhem a ledem a už jsme se připravo-
vali na zimní olympijské hry. Děti fandily našim sportovcům a spolu s námi sledovaly 
jejich výkony. Naučili jsme se i vlastní olympijské písničky, ve kterých podporujeme 
naše sportovce.
   Nedávno jsme si povídali o masopustu, co je to za tradici a jak vznikla. Každý si 
vybral svůj vlastní půst. Půsty dětí zněly zajímavě i legračně (bonbonopůst, televizo-
půst, pohádkopůst, patrolopůst, ale také trenkopůst). Na toto krásné téma nám hezky 
navázaly Olšanské Ostatky.
    A když už jsme měli připravené různé masky a převleky, tak jsme si ještě hráli 
a zkoušeli si spousty různých dovedností v maskách. Celé naše bláznění vyústilo ve 
velký Karneval v KD. Letos byl na námět pohádky O malé čarodejnici. Děti, pokud 
chtěly tančit na skalnaté hoře, musely splnit několik úkolů. Naučit se ovládat koště
 a správně létat, uvařit lektvar, posbírat klacíky na oheň… Obě třídy si připravily tane-
ček, který naučily ostatní děti. Byla veliká legrace.
   Zima se nám přehoupla a my se už těšíme na jaro. První jarní dny, vynesení Smrt-
ky, Velikonoce, Zápis do školy… Máme toho spoustu. Během celého roku se snažíme 
dětem přibližovat všechny tradice naší vesnice.
     Nyní chystáme pro všechny, co by se k nám chtěli podívat, Den otevřených dveří 
(20. 4.) a také Zápis do mateřské školy (9. 5.). Jste srdečně zváni. Přejeme vám krásné 
dny plné radostí, klidu a spokojenosti.
                                                                                                                         Kateřina Volfová

      Sbor dobrovolných hasičů Olšany
    Zdravíme veškeré nadšence hasičů obce Olšany. Přinášíme přehled proběhlých i pláno-
vaných hasičský aktivit. 
     Pravidelně se s dětmi scházíme na schůzkách, kde se zabýváme hasičskou tématikou, 
ale najdeme si i čas na různé hry a jiné dovednosti. Jakmile nám to počasí umožní, budeme 
trénovat venku na letošních 14 soutěží zapojených do Vyškovské ligy mladých hasičů. 
    Kolektiv mladých hasičů se rozhodl sbírat papír. Do sběru patří noviny, letáky, časopisy 
a jiné. Sběr probíhá celoročně, a to každé úterý a čtvrtek na hasičské zbrojnici od 17 do 18 
hod. Také je možnost si pro papír přijet k Vám domů po domluvě na tel. 601 588 440. Více 
info na plakátech po obci.
    2. 4. 2022 Ukliďme Česko (Olšany) – rozhodli jsme se s dětmi, že v rámci procházky pro-
jdeme Olšany a budeme sbírat odpadky. Tak se zapojíme do této akce, které se mohou 
zúčastnit všichni, co chtějí mít Olšany uklizené. Vice informací na plakátcích po obci.
    Dále bych chtěl poděkovat paní starostce a celému zastupitelstvu za možnost využívání 
celé víceúčelové budovy a za její vnitřní opravy. Jsme moc rádi, že tyto prostory můžeme 
plně využívat, protože do klubovny v přízemí se už dávno pro naši velkou početnost 
nevejdeme.
    Přeji všem hodně zdraví a rodinné pohody
                  Jakub Tomášek, vedoucí kolektivu mladých hasičů a žen
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   1. ledna 2022 pořádal svazek obcí Rakovec Novoroční setkání na Kalečníku. Na 
místo setkání vyrazila spousta účastníků od rybníku kolem Koretinky nebo od Vítovic. 
Na Kalečníku všechny čekalo připravené občerstvení. Sešli jste se zde se svými sousedy, 
známými z okolních obcí a vzájemně si popřáli jen to dobré v novém roce.  

    29. ledna jsme uspořádali Košt slivovice a jiných pálenek. V sále kulturního domu 
proběhlo hodnocení 43 přihlášených vzorků pálenek od 30 soutěžících. Během odpo-
ledne účastníci v příjemné náladě koštovali a posuzovali ovocné pálenky, vychutnávali 
si bohaté občerstvení. Doplňkem koštu byla ochutnávka ovocných sirupů. Po tombole 
proběhlo vyhlášení vítězných vzorků v 5 kategoriích a ocenění 5 zkušených hodnotite-
lů, kteří si poznali vlastní vzorek.      

   

  

   26. února se uskutečnily Ostatky Před zahájením letošních Olšanských Obecních 
Ostatků jsme odsoudili ruský útok na Ukrajinu. Organizátoři Ostatků nabídli zúčastně-
ným vyzdobit svůj kostým či oděv symbolickou ukrajinskou vlaječkou připomínající 
naši solidaritu s trpícím lidem Ukrajiny. Také oznámili, že peníze, které při ostatkovém 
průvodu vyberou, pošlou na účet Člověk v tísni na pomoc Ukrajincům.
   Poté již započaly naše Ostatky v plné síle. Ostatkové právo předala paní starostka 
novému laufrovi, Katce Volfové. Za odměnu vyzval laufr paní starostku k prvnímu tanci 
s medvědem. A pak se již průvod vydal na cestu Olšany. Obešli jsme téměř celou obec, 
zvonili u dveří. A kde nám otevřeli, tancovala panimáma s medvědem, dostali jsme 
nějakou dobrotu na šavli nebo Židovi do koše, něco dobrého na připití a také finanční 
příspěvek. K tomu všemu neúnavně hrál a zpíval pěvecký sbor Florián se svou kapelou. 
V čele průvodu jel vyzdobený traktůrek s vlečkou, na kterém často odpočívaly znavené 
děti. V průvodu bylo vidět velké množství krásných masek, kterým dle mého názoru 
vévodila maska loňského laufra Kuby Libánka – kat i se šibenicí.
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králům za pomoc s koledováním. Pokud byste vy nebo vaše děti měli chuť v příštím roce 
obcházet Olšany a zpívat, budu moc ráda, když se mi ozvete. 

                                                                                                           Milada Veronese 

      Sběr odpadu
      V sobotu 26. března na návsi od 8 hodin zajistí a.s. Respono v obci mobilní sběr elek-
troodpadu a nebezpečného odpadu. Letáčky obdržíte do svých schránek.
      V sobotu 23. dubna budou hasiči od 8 hodin po obci provádět sběr železného šrotu. 
V případě zájmu kovový odpad nachystejte před své domy.
       Od 22. do 24. dubna bude na parkovišti u autobusové zastávky přistaven velkoobjemo-
vý kontejner. Nesmí zde být uložen nebezpečný odpad, elektroodpad a stavební odpad. 
       Žádáme občany, aby následně v průběhu roku neukládali objemný odpad či elektro-
odpad u kontejnerů. Můžete ho zdarma odevzdat na sběrných dvorech. Dále žádáme 
o úklid po vašich psech a o vyhazování sáčků s psími exkrementy do příslušných košů po 
obci.  Děkujeme.

      Zpráva o bezpečnostní situaci na teritoriu obce Olšany za rok 2021
    Obec Olšany spadá pod Obvodní oddělení Policie ČR Vyškov. V obci došlo v roce 
2021 ke spáchání jednoho trestného činu, jednalo se o internetový podvod a šetření 
prozatím nebylo ukončeno. V loňském roce byly v obci řešeny 4 přestupky, a to proti 
občanskému soužití, krádež věcí a finanční hotovosti. Tři přestupky řešila přestupková 
komise Městského úřadu Vyškov. Na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provo-
zu byly v obci problémy s řidiči, kteří nedodržovali předepsanou rychlost. Staly se dvě 
dopravní nehody bez újmy na zdraví.  
       Pro spolupráci s obcí Olšany a pro přímý kontakt s místními občany jsou určeni prap. 
Milan Horák a pprap. Stanislav Gottwald. 

      Mateřská škola
    V letošním školním roce máme zapsáno 45 dětí a tím máme naplněnou kapacitu 
mateřské školy. V září přišlo 12 nových dětí, z toho 6 dvouletých. Další děti byly přijaté 
v průběhu roku. V měsíci září s námi do školy chodilo několik maminek, které byly stejně 
nervózní, jako jejich děti.



INFORMUJEME ...

- 7 -  

       Po pětihodinové!!! obchůzce jsme se uchýlili do kulturního domu. Masky i všichni pří-
chozí dostali výborný občerstvovací gulášek. Také jsme na stůl nakrájeli dobroty, které 
jsme po obci posbírali. Pan hostinský nám ochotně točil nejen pivo. Katka Volfová měla 
pro děti připraveny parádní hry, u nichž se pobavili i přihlížející a fandící dospělí. Kapela 
hrála, všichni zpívali. A pak už laufr přednášel hříchy, za které soudce basu odsoudil… 
Bylo jich tolik, že basa byla k smrti odsouzena… a letos oběšena na katově mobilní šibe-
nici. Olšanský dřevorubec s početným průvodem pak zanesl vrátit lesu několik polínek, 
jako poděkování za všechno, co jsme si od něj za celý rok vzali. A posledním bodem 
půvabného dne bylo povídání a další zpívání u kytary. Ostatky byly skvělé, a jak se zpívá 
v jedné z ostatkových písniček, „Na konci fašaňku kdo nemá galánku, už ju mět nebude, 
protože půst bude“.
     Všem v průvodu, maskám dětským i dospělým, sousedům, kteří rozdováděnému 
průvodu otevřeli dveře svých příbytků, skvělým kuchařkám ze školky za vynikající guláš, 
obci za bezplatné poskytnutí sálu děkuje skupina organizátorů: Katka Volfová, Jana 
Pilátová, Martina Kraisová, Šárka Rotterová, Kuba Libánek, Pavel Indruch, Mirek Zonek, 
David Rotter a pěvecký sbor Florián.
       P. S. Do ostatkové pokladny se během celého dne vybralo 12 000 korun, které předá-
me dětem z dětského domova z ukrajinské vesnice Pyrohiv u Vinnice, které našly ubyto-
vání ve Vesnické památkové zóně v Rostěnicích. Všem přispěvatelům moc děkujeme.

    

    26. února uspořádal Sportovní klub Olšany ve sportovní hale v Rousínově volej-
balový turnaj. Zúčastnilo se 8 týmů, hned několik z nich se zástupci z Olšan. Hráčská 
úroveň jednotlivých týmů byla opravdu vyrovnaná a téměř každý zápas byl drama až 
do samotného konce. 8 týmů bylo rozděleno na dvě základní skupiny, z nich postoupily 
4 týmy do bojů o umístění. Do užšího výběru postoupil i jeden z olšanských týmů, který 
se po náročných zápasech probojoval až na samotnou špici, na zlatou příčku. Z finálo-
vého pořadí tedy vybíráme tým Bod z( )lomu na prvním místě, další olšanský tým OBR 
na 5. příčce a tým Ondráci také se zástupci z Olšan na 4. místě.  

      26. března pořádáme Otevírání studánek – pochod po Mandloňové naučné stezce 
k rozhledně nad Hustopečemi. Pokud se do 17. března přihlásí dostačující počet účast-
níků, bude odjezd autobusu v 9 hodin z autobusové zastávky v Olšanech. 

     29. března se v 16 hodin uskuteční Předvelikonoční setkání důchodců v sále Kul-
turního domu. Na programu je promítání zážitků z cesty po Mexiku.

      2. dubna se zapojí mladí hasiči s dalšími dobrovolníky do akce Ukliďme Česko, sraz 
v 9 hodin u obecního úřadu.

     2. dubna pořádá T.K. Wild Horse Karneval pro děti v sále Kulturního domu.   Chys-
tejte si masky, dobrou náladu a sledujte místní nástěnky.

     3. dubna uspořádá Mateřská škola a Olšanský pěvecký sbor Florián Průvod vynese-
ní smrtky a přinesení létečka, sraz ve 14 hodin na návsi.

    8. dubna pořádá spolek Tenis bike Olšany Předvelikonoční rockovou besídku se 
skupinou IRON MAIDEN revival od 19 hodin v sále Kulturního domu.

     30. dubna pořádá T.K. Wild Horse Olšany ve spolupráci s hasiči na hřišti nad rybníkem 
Pálení čarodějnic. 

    21.–22. května pořádá Minikárklub Olšany Závod minikár, v sobotu v 8:30 začíná 
Pohár ČR a v neděli Evropský pohár.

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

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

    18. června pořádá TENIS BIKE Olšany na víceúčelovém hřišti první letošní Tenisový 
turnaj ve čtyřhře. 

    25. června pořádají stárky Svatojánské babské hody od 13 hodin na návsi. Od 20 
hodin bude hodová zábava, po celý den bude hrát kapela Voděnka.  
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Stav obyvatel v obci k 31. 12. 2021

Celkem Datum narození 
nejstaršího občana

Datum narození 
nejmladšího občana

Osoby 632 15. 4. 1930 3. 11. 2021

Muži 328 25. 4. 1935 3. 11. 2021

Ženy 304 15. 4. 1930 5. 10. 2021

Děti do 15 let 115   4. 5. 2007 3. 11. 2021

Děti do 18 let 143 19. 2. 2004 3. 11. 2021

      Tříkrálová sbírka
    Po loňské covidové přestávce letos mohli tři králové opět zazpívat u vašich dveří. 
Přispěli jste neuvěřitelných 21 428 Kč a dvě plné tašky dobrůtek pro děti. Moje díky 
patří vám všem a dále paní Mikyskové z obecního úřadu za velkou pomoc s pečetěním 
a počítáním pokladniček, paní starostce za pomoc s ohlašováním sbírky a vyhlašová-
ním výsledků, vedoucím skupinek Ladě Puškáčové a Michalu Smítalovi a všem malým 

Stav obyvatel v obci k 31. 12. 2021

Celkem Datum narození Datum narození 
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    29. ledna jsme uspořádali Košt slivovice a jiných pálenek. V sále kulturního domu 
proběhlo hodnocení 43 přihlášených vzorků pálenek od 30 soutěžících. Během odpo-
ledne účastníci v příjemné náladě koštovali a posuzovali ovocné pálenky, vychutnávali 
si bohaté občerstvení. Doplňkem koštu byla ochutnávka ovocných sirupů. Po tombole 
proběhlo vyhlášení vítězných vzorků v 5 kategoriích a ocenění 5 zkušených hodnotite-
lů, kteří si poznali vlastní vzorek.      

   

  

   26. února se uskutečnily Ostatky Před zahájením letošních Olšanských Obecních 
Ostatků jsme odsoudili ruský útok na Ukrajinu. Organizátoři Ostatků nabídli zúčastně-
ným vyzdobit svůj kostým či oděv symbolickou ukrajinskou vlaječkou připomínající 
naši solidaritu s trpícím lidem Ukrajiny. Také oznámili, že peníze, které při ostatkovém 
průvodu vyberou, pošlou na účet Člověk v tísni na pomoc Ukrajincům.
   Poté již započaly naše Ostatky v plné síle. Ostatkové právo předala paní starostka 
novému laufrovi, Katce Volfové. Za odměnu vyzval laufr paní starostku k prvnímu tanci 
s medvědem. A pak se již průvod vydal na cestu Olšany. Obešli jsme téměř celou obec, 
zvonili u dveří. A kde nám otevřeli, tancovala panimáma s medvědem, dostali jsme 
nějakou dobrotu na šavli nebo Židovi do koše, něco dobrého na připití a také finanční 
příspěvek. K tomu všemu neúnavně hrál a zpíval pěvecký sbor Florián se svou kapelou. 
V čele průvodu jel vyzdobený traktůrek s vlečkou, na kterém často odpočívaly znavené 
děti. V průvodu bylo vidět velké množství krásných masek, kterým dle mého názoru 
vévodila maska loňského laufra Kuby Libánka – kat i se šibenicí.
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králům za pomoc s koledováním. Pokud byste vy nebo vaše děti měli chuť v příštím roce 
obcházet Olšany a zpívat, budu moc ráda, když se mi ozvete. 

                                                                                                           Milada Veronese 

      Sběr odpadu
      V sobotu 26. března na návsi od 8 hodin zajistí a.s. Respono v obci mobilní sběr elek-
troodpadu a nebezpečného odpadu. Letáčky obdržíte do svých schránek.
      V sobotu 23. dubna budou hasiči od 8 hodin po obci provádět sběr železného šrotu. 
V případě zájmu kovový odpad nachystejte před své domy.
       Od 22. do 24. dubna bude na parkovišti u autobusové zastávky přistaven velkoobjemo-
vý kontejner. Nesmí zde být uložen nebezpečný odpad, elektroodpad a stavební odpad. 
       Žádáme občany, aby následně v průběhu roku neukládali objemný odpad či elektro-
odpad u kontejnerů. Můžete ho zdarma odevzdat na sběrných dvorech. Dále žádáme 
o úklid po vašich psech a o vyhazování sáčků s psími exkrementy do příslušných košů po 
obci.  Děkujeme.

      Zpráva o bezpečnostní situaci na teritoriu obce Olšany za rok 2021
    Obec Olšany spadá pod Obvodní oddělení Policie ČR Vyškov. V obci došlo v roce 
2021 ke spáchání jednoho trestného činu, jednalo se o internetový podvod a šetření 
prozatím nebylo ukončeno. V loňském roce byly v obci řešeny 4 přestupky, a to proti 
občanskému soužití, krádež věcí a finanční hotovosti. Tři přestupky řešila přestupková 
komise Městského úřadu Vyškov. Na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provo-
zu byly v obci problémy s řidiči, kteří nedodržovali předepsanou rychlost. Staly se dvě 
dopravní nehody bez újmy na zdraví.  
       Pro spolupráci s obcí Olšany a pro přímý kontakt s místními občany jsou určeni prap. 
Milan Horák a pprap. Stanislav Gottwald. 

      Mateřská škola
    V letošním školním roce máme zapsáno 45 dětí a tím máme naplněnou kapacitu 
mateřské školy. V září přišlo 12 nových dětí, z toho 6 dvouletých. Další děti byly přijaté 
v průběhu roku. V měsíci září s námi do školy chodilo několik maminek, které byly stejně 
nervózní, jako jejich děti.
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      1. ledna 2022 se již podeváté ve vodách olšanského rybníka uskutečnila Novo-
roční rituální koupel.
    K rybníku jsme se z návsi vydali průvodem za zpěvu cimrmanovské Písně do 
nepohody. Při zastávce u stavidla jsme si připomněli důležitou roli vody v našem 
životě a také znovuobjevované vlastnosti vody. Obešli jsme v průvodu rybník, při-
čemž jsme mysleli na ty nejhezčí prožitky ze svého života a vodu tak naplnili dob-
rou energií. Led byl letos velmi tenký, takže nám nedalo příliš námahy jej odsekat. 
Jako první se do vod vnořili organizátoři, letos bez churavého pana Indrucha. 
      A již podruhé došlo k takzvanému zázračnému uzdravení – letos po koupeli 
narostla panu Florovi bujará kštice! Do vody pak rituálně vstoupilo asi dvacet dal-
ších odvážlivců. Prostor u rybníka tak opět opanovala povznesená novoroční atmo-
sféra nad kelímkem 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.

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

Na Vánoce jsme si pro rodiče připravili překvapení ve formě Vánoční besídky pod širým 
nebem. Děti s rodiči vyrobily ozdůbku na stromeček a společně jej nazdobily na školní 
zahradě. Během písničky od Marka Ztraceného přišly děti s lucerničkami po mostku 
dolů do zahrady, zazpívaly nějaké vánoční písničky a zahrály pohádku „Na poli stál 
stromeček“. Pro rodiče bylo připraveno malé pohoštění a něco na zahřátí. Panovala 
zde velice příjemná atmosféra. Děkujeme manželům Rössovým za krásný stromeček.
    Po Vánocích jsme si udělali několik pokusů se sněhem a ledem a už jsme se připravo-
vali na zimní olympijské hry. Děti fandily našim sportovcům a spolu s námi sledovaly 
jejich výkony. Naučili jsme se i vlastní olympijské písničky, ve kterých podporujeme 
naše sportovce.
   Nedávno jsme si povídali o masopustu, co je to za tradici a jak vznikla. Každý si 
vybral svůj vlastní půst. Půsty dětí zněly zajímavě i legračně (bonbonopůst, televizo-
půst, pohádkopůst, patrolopůst, ale také trenkopůst). Na toto krásné téma nám hezky 
navázaly Olšanské Ostatky.
    A když už jsme měli připravené různé masky a převleky, tak jsme si ještě hráli 
a zkoušeli si spousty různých dovedností v maskách. Celé naše bláznění vyústilo ve 
velký Karneval v KD. Letos byl na námět pohádky O malé čarodejnici. Děti, pokud 
chtěly tančit na skalnaté hoře, musely splnit několik úkolů. Naučit se ovládat koště
 a správně létat, uvařit lektvar, posbírat klacíky na oheň… Obě třídy si připravily tane-
ček, který naučily ostatní děti. Byla veliká legrace.
   Zima se nám přehoupla a my se už těšíme na jaro. První jarní dny, vynesení Smrt-
ky, Velikonoce, Zápis do školy… Máme toho spoustu. Během celého roku se snažíme 
dětem přibližovat všechny tradice naší vesnice.
     Nyní chystáme pro všechny, co by se k nám chtěli podívat, Den otevřených dveří 
(20. 4.) a také Zápis do mateřské školy (9. 5.). Jste srdečně zváni. Přejeme vám krásné 
dny plné radostí, klidu a spokojenosti.
                                                                                                                         Kateřina Volfová

      Sbor dobrovolných hasičů Olšany
    Zdravíme veškeré nadšence hasičů obce Olšany. Přinášíme přehled proběhlých i pláno-
vaných hasičský aktivit. 
     Pravidelně se s dětmi scházíme na schůzkách, kde se zabýváme hasičskou tématikou, 
ale najdeme si i čas na různé hry a jiné dovednosti. Jakmile nám to počasí umožní, budeme 
trénovat venku na letošních 14 soutěží zapojených do Vyškovské ligy mladých hasičů. 
    Kolektiv mladých hasičů se rozhodl sbírat papír. Do sběru patří noviny, letáky, časopisy 
a jiné. Sběr probíhá celoročně, a to každé úterý a čtvrtek na hasičské zbrojnici od 17 do 18 
hod. Také je možnost si pro papír přijet k Vám domů po domluvě na tel. 601 588 440. Více 
info na plakátech po obci.
    2. 4. 2022 Ukliďme Česko (Olšany) – rozhodli jsme se s dětmi, že v rámci procházky pro-
jdeme Olšany a budeme sbírat odpadky. Tak se zapojíme do této akce, které se mohou 
zúčastnit všichni, co chtějí mít Olšany uklizené. Vice informací na plakátcích po obci.
    Dále bych chtěl poděkovat paní starostce a celému zastupitelstvu za možnost využívání 
celé víceúčelové budovy a za její vnitřní opravy. Jsme moc rádi, že tyto prostory můžeme 
plně využívat, protože do klubovny v přízemí se už dávno pro naši velkou početnost 
nevejdeme.
    Přeji všem hodně zdraví a rodinné pohody
                  Jakub Tomášek, vedoucí kolektivu mladých hasičů a žen
   



- 3 -  - 10 -  

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…
          Olšanský pěvecký sbor Florián
          Milí spoluobčané, jako každý rok byl olšanský pěvecký sbor Florián velmi aktivní 
v čase adventním. Dá se říci, že i přes opětovná omezující opatření se sbor adventem 
přímo prozpíval. Na Adventních trzích na náměstí Svobody v Brně, ani na obecní 
Mikulášské slavnosti jsme zazpívat nemohli, neboť byly zrušeny. Avšak advent se 
podařilo zahájit již tradičně v Olšanech. O třetí adventní neděli se sbor vydal na 
Předvánoční obecní obchůzku, aby potemnělé olšanské uličky rozezněl předvánoč-
ní náladou a udělal radost našim starším spoluobčanům, kterým zpíval přímo pod 
okny. Ti nás za to často odměnili koštem připravovaného vánočního cukroví a čtvr-
tečkou pro zahřátí. Den před Štědrým dnem se sbor vydal do Habrovan na Pouť 
pro Betlémské světlo, kde zazpíval ve vánočně nazdobeném habrovanském kostele. 
A na Boží hod večer, i přes třeskutou zimu, jsme oslavili Ježíškovy narozeniny venku 
na návsi. Jak jinak než zpěvem a přípitkem. Státní omezení nám ani letos neumož-
nily zazpívat před Vánoci našim přátelům v habrovanském domě s pečovatelskou 
službou a na zámečku. Tak jsme pro ně písně nazpívali na kameru a oni si je tak 
mohli pustit alespoň na obrazovce. Doufáme, že jsme i Vám pomohli najít pokoj 
v předvánočním období. Sbor Florián byl také strůjcem Ostatků, o kterých se dočte-
te dále.
          Na další setkání s Vámi se těší David Rotter a olšanský pěvecký sbor Florián. 
(foto na str. 4)

         Celkové příjmy:   12 271 600 Kč
         Jsou zde zahrnuty daně, místní poplatky, dotace na výkon státní správy a další 
příjmy.

          Celkové výdaje:  21 382 100 Kč
        Nejvyšší výdaje jsou plánovány na opravy, údržbu komunikací včetně rezervy, 
a to ve výši 1 190 000 Kč; provoz kanalizace včetně rezervy 4 260 300 Kč; příspěvek 
Mateřské škole 460 000 Kč; doplatek změny č. 3 a nový územní plán obce 750 000 Kč; 
mzdové náklady zaměstnanců obce, provoz budov či případné investice 3 408 300 Kč; 
odměny zastupitelů, školení a cestovné 1 262 600 Kč; mzdové náklady účetní, refe-
rentky a provoz úřadu 1 175 500 Kč; nespecifikovanou rezervu 6 526 300 Kč. 

          Financování:    9 110 500 Kč
   Plánovaný zůstatek běžného účtu k 31. 12. 2021 k pokrytí výdajů roku 2022,

splátky úvěru na výstavbu kanalizace a kulturního domu. 

         Závěrečný účet obce společně se zprávou o provedeném auditu hospodaření 
obce za rok 2021 bude na začátku dubna zveřejněn na úředních deskách a schvalo-
ván na nejbližším zasedání zastupitelstva. S jeho zkráceným obsahem vás seznámí-
me v dalším čísle občasníku.

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

8. 12. 2021 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje obsah Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1578421 se společností Aqua 
Procon Brno a pověřuje starostku jejím podpisem
- schvaluje posun přípravy realizace akce prodloužení kanalizace v ulici k č.p. 147 
Modlitbům, než bude projednán obsah zpracované studie s obcí Habrovany 
- schvaluje obsah Darovací smlouvy na pozemky p.č. 730/6 a 730/7 v k.ú. Olšany od 
Jihomoravského kraje a pověřuje starostku jejím podpisem
- schvaluje obsah Dodatku č. 2 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
 s Jihomoravským krajem a pověřuje starostku jejím podpisem
- schvaluje rozpočtové opatření č. 8
- schvaluje rozpočet na rok 2022, včetně rozpočtu sociálního fondu a příspěvků 
svazku obcí Drahanská vrchovina ve výši 50 100 Kč a Rakovec 900 Kč. Celkový objem 
příjmů včetně financování a výdajů je ve výši 21 382 100 Kč. Příjmy i výdaje soci-
álního fondu jsou ve výši 55 000 Kč. Ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být pře-
kročen stanovený objem výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu 
r. 2022. V rámci paragrafů změnu v jednotlivých položkách výdajů povoluje starost-
ka. Zastupitelstvo obce Olšany pověřuje starostku prováděním rozpočtových opat-
ření v nejnutnějších případech na konci měsíce a tyto úpravy pak zastupitelstvo na 
nejbližším zasedání schválí
- schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022–2024
- bere na vědomí Zápis z jednání dozorčí rady Mikroregionu Rakovec ze dne 30. 11. 
2021.

19. 1. 2022 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje obsah Dohody o narovnání s obcí Habrovany ohledně množství odpad-
ních vod předaných na ČOV a pověřuje starostku jejím podpisem
- schvaluje obsah Smlouvy č. PR-001030073705/002-MOPR o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 600/200 v k.ú. Olšany pro stavbu Olša-
ny, připojení NN garáž Baťová a pověřuje starostku jejím podpisem
- schvaluje obsah Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PR-014330073437/001-
ADS na pozemcích p.č. 600/198 a 600/199 v k.ú. Olšany pro stavbu Olšany, kabel NN 
k RD Ing. Mrvové a pověřuje starostku jejím podpisem
- schvaluje obsah Darovací smlouvy s Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených 
dětí v ČR, Klubem Paprsek Vyškov a pověřuje starostku jejím podpisem
- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce, kterou se mění Obecně závazná vyhláš-
ka obce č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
a pověřuje starostku a místostarostu jejím podpisem a zveřejněním
- bere na vědomí zrušení položky 1340 a nahrazení novou pod č. 1345 pro příjem 
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a zrušení položky 5193 a nově 
budou výdaje na dopravní obslužnost uvedeny na položce 5323 ve schváleném roz-
počtu obce v r. 2022
- schvaluje návrh na vyřazení majetku obce.



mohli dořešit přístup k tomuto místu a uložení inženýrských sítí. Pak můžeme 
požádat o vydání stavebního povolení a podat žádost o dotaci na úpravu tohoto 
prostoru pro konání kulturních a sportovních akcí. 
      Firma Aqua Procon dokončuje studii ohledně možného rozšíření ČOV Habro-
vany, abychom i v dalších letech měli možnost napojovat domy v obci na kanali-
zaci. Proto jsme letos odložili realizaci projektu na rozšíření kanalizace k domům 
č.p. 181, 143 a 147.  

     Dotace
      Pro letošní rok jsme požádali Jihomoravský kraj o dotaci z dotačního pro-
gramu Podpora rozvoje venkova JMK pro rok 2022. Chceme zlepšit vybave-
ní obecního úřadu, upravit rozvaděč v budově, instalovat kamery. Současně 
jsme podali žádost na úpravy požární zbrojnice, a to na zateplení budovy, 
střechy, výměnu plynového kotle. 
     Od HZS ČR máme přislíbenou dotaci ve výši 450 tis. Kč na pořízení nové-
ho dopravního automobilu naší zásahové jednotce hasičů. Kromě prostředků 
obce by poslední cca třetinu nákladů měla pokrýt dotace Jihomoravského 
kraje. Nyní jsme schválili technickou specifikaci vozidla. 
    
     Stanoviště pro kontejnery
      Dokončují se práce na zbudování nových stanovišť u Lipek a víceúčelového 
hřiště. K hřišti budou přemístěny kontejnery na tříděný odpad z blízké křižovat-
ky. U Lipek budou nádoby na směsný i tříděný odpad. Bude zde umístěn i 12m3

kontejner na bio odpad. V centru obce již nebudou kontejnery na směsný odpad. 
Připomínáme, že kontejnery na směsný odpad u hřbitova jsou určeny majitelům 
rekreačních objektů na Bolševiku a pro odpad ze hřbitova.

      Úprava pasportu dopravního značení
      Po schválení upraveného pasportu dopravního značení v obci bude instalová-
no nové dopravní značení. Na začátku silnice k rybníku upozorníme na následný 
zákaz vjezdu do lesa. Bude upraveno označení křižovatky u víceúčelového hřiště, 
u dětského hřiště bude instalován retardér pro zpomalení dopravy. Na výjezdu od 
chatové oblasti na komunikaci směrem k hřbitovu bude upravena přednost jízdy.
    

      Územní plán obce
       Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 23. února pořízení nového 
územního plánu obce a posunulo termín pro podávání písemných návrhů na jeho 
úpravy do konce března 2022.

      Rozpočet schválilo zastupitelstvo obce dne 8. 12. 2021, pro jeho obsáhlost uve-
deme jen několik údajů.
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ROZPOČET r. 2022

    Předjarní a jarní období je plné zvyků a tradic. Přinášíme vzpomínky na průběh někte-
rých z nich v Olšanech.
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FOTOVZPOMÍNKY

  23. 2. 2022 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje obsah Změny č. 3 Územního plánu obce Olšany a pověřuje starostku a mís-
tostarostu podpisem Opatření obecné povahy a veřejné vyhlášky, kterými se tato změ-
na vydává
- schvaluje pořízení nového územního plánu obce Olšany
- schvaluje starostku obce Olšany jako určeného člena zastupitelstva pro zpracování 
návrhu zadání územního plánu a další záležitosti spojené s pořízením nového územní-
ho plánu obce
- schvaluje záměr odkupu pozemků p.č. 462/3, 462/4, 462/6 a 462/12 v k.ú. Olšany od 
Českomoravského štěrku a.s., Mokrá, za avizovanou cenu do 300 tis. Kč 
- schvaluje obsah Smlouvy č. PR-001030071096/003-MOPR o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 600/200 v k.ú. Olšany pro stavbu Olšany, 
připojení NN k RD Bartl a pověřuje starostku jejím podpisem 
- schvaluje rozpočtové opatření č. 1
- schvaluje obsah účetní závěrky Mateřské školy Olšany k 31. 12. 2021
- schvaluje návrh na převedení hospodářského výsledku Mateřské školy Olšany ve výši 
1 433 Kč do rezervního fondu
- schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu Podpora rozvoje venkova 
JMK pro rok 2022 z dotačního titulu č. 1 na Údržbu obecního úřadu včetně technického 
zázemí
- schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu Podpora jednotek sborů dob-
rovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2022 na Úpravy požární zbrojnice 
Olšany
- schvaluje technickou specifikaci na DA hasičů v provedení 4x4  při nabídkové ceně ve 
výši 1 285 223,28 Kč
- schvaluje převedení volných finančních prostředků obce ve výši 6 mil. Kč na spořicí 
účet a 6 mil. Kč na termínovaný vkladový účet na 12 měsíců
- schvaluje cenu za prodej palivového dřeva při samovýrobě ve výši 50 Kč/pm
- schvaluje cenu čokolád od 1. 3. 2022 na Kč 25. 

Ostatkový průvod z roku 1971 Smrtná neděla z roku 1957
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Vážení a milí spoluobčané!

    Po dvou letech s pandemií jsme se všich-
ni těšili na pokojné dny, kdy budeme moci 
bez omezení pracovat, cestovat, užívat si 
kultury, setkávat se svými známými. Nena-
padlo nás, že mohou nastat ještě horší časy 
a kousek od naší vlasti začne válka. Všichni 
s obavami sledujeme zhoršující se situaci 
na Ukrajině. Do naší země i okolních stá-
tů utíkají tisíce Ukrajinců, převážně matek 
s dětmi a starších lidí. Muži bojují a brání 
svou vlast. Mnozí z nás, kteří chtějí pomoci, 
již přispěli materiálně nebo finančně v růz-
ných sbírkách. Na webu obce máme uve-
řejněný odkaz na stránky, kde je spousta 
užitečných informací:
https://www.stojimezaukrajinou.cz/. 
   Rádi na úřadě pomůžeme hlavně starším 
spoluobčanům s případným vyhledáním 
různých informací nebo možností zaslání 
finanční pomoci. Chci poděkovat těm z vás, 
kteří běžencům nabídli v obci ubytování, 
přispěli finančně nebo materiálně. 
  Na podzim začalo zdražování dodávek 
energií. Bohužel současná situace přináší 
další vlnu zdražování, a to potravin, pohon-
ných hmot, spotřebního zboží, služeb. 
Pokud patříte mezi ty, kteří mají nedo-
statek prostředků na pokrytí zvýšených 
výdajů spojených s chodem domácnosti, 
můžete požádat o pomoc na Úřad práce. 
Lze podat žádost o příspěvek na bydle-
ní, doplatek na bydlení či mimořádnou 
okamžitou pomoc.

AKTUALITY
Příprava investičních akcí

    Prozatím nemůže být dokončena pro-
jektová dokumentace na úpravu prostoru 
hřiště nad rybníkem. Musíme počkat, jak 
stát určí majitele pozemků lesa, abychom 
s Lesy ČR, nebo Vojenskými lesy a statky

      Hrady a zámky, pěkné náměstí, řeky a vinice jsou chloubou různých krajů. Chloubou Olšan 
byl vždy les. Poskytoval nejen klid a pohodu, ale i plody. Otop a v dřívějších letech i práci. Muži 
pracovali jako dřevorubci, ženy vysazovaly v lesích a školkách semínka jehličnanů a listnáčů 
na záhony, které pak okopávaly a plely a posléze malé stromečky vysazovaly do určených 
lokalit. Ty měli lidé různě pojmenovány. Některé názvy jsou známy podnes, na jiné se zapo-
mnělo jako např. Na stoličkách, Na druhém kopečku, Na hrubé stráni, Milíře, U masných krá-
mů a konečně Židovské pásky. O vzniku tohoto názvu vyprávěl kdysi jeden z dřevorubců. 
    „Když v roce 1939 obsadili Němci Československo, vznikl Protektorát Čechy a Morava, teh-
dy začaly platit nové zákony a také probíhalo zatýkání těch, kteří připravovali odboj proti 
okupantům. Začalo pronásledování Židů, kteří museli nosit žluté hvězdy. Židé nesměli vyko-
návat své živnosti, byl jim zabavován majetek a přikázány nucené práce. V Rousínově žilo 
mnoho židovských rodin, židovským mužům byla nařízena práce v olšanském lese. Každé 
ráno v zástupu pod četnickým dozorem přicházeli do lesa a tam vysazovali malé stromky. 
Jeden z Židů, zámožný majitel velkého domu s obchodem na rousínovském náměstí, přišel 
na nápad, že své šperky a zlato, peníze uschová do schránky a zakope v lese, kde pracoval. 
Myslel si, že až válka skončí, bude mít jeho rodina něco pro nový začátek. O svém úmyslu se 
svěřil jednomu z dřevorubců, ale prosil ho, pod přísahou, aby se o tom nikomu do skončení 
války nezmínil. Za několik dní byli všichni židé z Rousínova i se svými rodinami odvezeni do 
sběrných táborů, do Terezína a do koncentračních táborů, odkud se nikdo nevrátil. A jestli se 
v židovských páscích ukrývá skutečně zakopaný poklad, už zůstane tajemstvím navěky.“

Eva Modlitbová

     Poděkování na závěr 
     Děkujeme všem za poskytnutí vašich příspěvků a fotografií. 
Své příspěvky do dalšího čísla můžete poslat na náš e-mail do konce května. 
Vyhrazujeme si právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. 
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ČTENÍ KE KAFI

   Připomínáme, že každý zákazník, který 
odebírá od dodavatele poslední instance 
elektřinu nebo plyn, musí podepsat smlou-
vu, jinak mu bude dodávka po 6 měsících 
ukončena a bude odpojen. Pokud potře-
bujete poradit v této oblasti, zastavte se na 
obecním úřadu, zavolejte. 
   Přeji vám poklidné jarní dny a mnoho 
příjemných prožitků se svými nejbližšími 
nebo známými. 

Dana Křížová, starostka obce

Posezení místní omladiny na parkanu, 
trámové lavičce.

Pomlázková obchůzka z roku 1992


