
Vydává zdarma Obec Olšany
Četnost vydání 4x ročně bez regionální mutace

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
Sazba a tisk: GEPARD International, s.r.o.

Olšanský občasník
č. 74 / červen 2022

OBSAH:

Aktuality ......................................   1
Zavěrečný účet obce r. 2021..............  2
Úspěšně proběhlo ............................  4
Chystá se ...................................... 10
Informujeme ................................. 11
Zasedání zastupitelstva obce ............. 14 
Fotovzpomínky ..............................  15 
Čtení ke kafi ................................... 16

Vážení a milí spoluobčané!

   S letošním příchodem léta se stále musí-
me vyrovnávat s narůstající inflací, která 
skoro denně mění ceny v obchodech či 
službách. Kousek od naší republiky pokra-
čuje válka. Proto je důležité hledat si pozi-
tivní momenty. Kromě společných chvil se 
svou rodinou, známými, kamarády tím pro 
mnohé z nás jsou různé akce, které se pořá-
dají v obci. Ty pro nás připravují naše spol-
ky a další dobrovolníci a je příjemné, že se 
jich již můžeme zúčastňovat bez omezení. 
Snad se postupně zvýší i vaše účast na nich, 
což je největší odměnou pro pořadatele. 
V části „Chystá se“ vás s nejbližšími akcemi 
seznámíme.  
  Chtěla bych poděkovat těm z vás, kteří 
pomohli s úklidem zimního posypu, i těm, 
co udržují své pozemky posečené a s krás-
nou výsadbou. Při procházkách všichni 
oceňujeme malebnost jednotlivých části 
obce. Udržovat pěkný vzhled obce se snaží 
i naši zaměstnanci. 
  Na základě podnětu poštovních doručo-
vatelek na vás znovu po roce apelujeme, 
abyste si označili své nemovitosti – budo-
vy domovními čísly pro lepší orientaci při 
doručování. Tuto povinnost ukládá vlast-
níkům nemovitostí zákon o obcích. V naší
obci jsme neurčovali barvu a provedení 
čísel.
  Školákům přeji zdárné zakončení škol-
ního roku a úžasné prázdninové zážitky. 
Vám všem přeji pohodové letní dny, plné 

AKTUALITY
Příprava investičních akcí

      Na začátku května došlo k navrácení 
okolních lesů opět Lesům ČR, takže pokra-
čují jednání ohledně získání pozemků 

       
      Na lovu.
       Přírodní park Říčky se nachází jen několik kilometrů od naší obce Olšany. Pramení 
zde Říčka. Podél jejího toku se rozkládají louky a nad nimi lesy. Často sem po turistických 
značkách zavítali turisté, ale i olšanští se sem vydali na nedělní výlet. Děvčata obdivo-
vala v jarních měsících množství rozkvetlých petrklíčů, blatouchů, upolínů, vzácné vsta-
vače a jiné květiny. A kluci? Ti chodili tajně lovit pstruhy do tůní Říčky. Když měli štěstí, 
nalovili pár kousků a cestou zpátky si je u Kamenné boudy upekli na ohníčku. Občas se 
stalo, že je při lovení přistihl hajný a hnal je holí mezi buky do kopce k Olšanům. A jak 
krásně se o prázdninách stanovalo, mohou vyprávět mnozí pamětníci z Olšan. 
      Jiné generace kluků chodily lovit k rybníku Chobot do Nemojan, či do Pístovic.  Jed-
nou přišel starší kluk Standa s novinkou, že v pístovickém rybníčku jsou úhoři a ulovit 
je není žádná velká práce. A tak se tam kluci vypravili. Přes les jim cesta trvala necelou 
hodinu. Bylo před polednem, prázdninový den u rybníku, ještě žádní návštěvníci. Stáňa 
radil klukům, aby hledali rukama u mělkého břehu. Kluci hledali, až byli celí umazaní od 
bahna, ale pořád nic. V tom se ozval strašný řev. „Pomoc, pomoc“, křičel nejmladší Vítek. 
V pěsti držel úhoře, který se mu ovíjel kolem ruky. Vítek myslel, že je to jeho posled-
ní hodinka. V mysli si vzpomněl na vyprávění cestovatele v jedné dobrodružné knize, 
kde se hlavní hrdina rval s obřím hadem škrtičem. Nikdy předtím neviděl úhoře. Všichni 
zůstali stát s otevřenou pusou, pouze duchapřítomný, zkušený Stána k němu přiskočil 
a úhoře usmrtil. Hrdý Vítek si pak trofej nesl v pytlíků domů, celý pyšný, že jen on ulovil 
úhoře. 
      A tak končily výpravy vesnických dětí za dobrodružstvím. Doma je ale obvykle 
pochvala nečekala, rodiče měli o děti strach. Ale co naplat, když i tenkrát platilo pořeka-
dlo – že zakázané ovoce chutné nejlépe.
      Milí přátelé a milé děti, přeji Vám mnoho pěkných zážitků a dobrodružství o prázd-
ninách, ať Vám je každá cesta pohodlnou a ať Vám slunce svítí do nesnází všedních dnů. 
Krásné prázdniny Vám přeje 

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

sluníčka a dobré nálady. Těším se na setká-
ní s vámi v rámci Svatojánských babských 
hodů či Neckyády. Ženy od jara pilně nacvi-
čují a tak jim přejeme hezké počasí, vaši 
velkou účast a radost z povedené akce.  
Snad i při Neckyádě nám bude přát poča-
sí, po rybníku se bude prohánět víc plavi-
del a společně si užijeme i tuto akci. Letos 
bohužel bez spoluúčasti rybářů. 
  Přeji vám prosluněné letní dny a mnoho 
příjemných prožitků v obci, na výletech 
a dovolených se svými nejbližšími nebo 
známými.

Dana Křížová, starostka obce



pro přístup a uložení inženýrských sítí do prostoru hřiště nad rybníkem. Projek-
tant pak požádá o vydání stavebního povolení, abychom mohli snad v létě podat 
žádost o dotaci na úpravu tohoto prostoru pro konání kulturních a sportovních 
akcí. 
     Z vlastních zdrojů jsme se rozhodli realizovat úpravy na požární zbrojnici, kde 
v patře vzniká sociální zařízení se skladem. Sice došlo ke zmenšení klubovny v pat-
ře, ale děti – hasiči budou mít i nahoře lepší zázemí při svých schůzkách. V těchto 
dnech by měly být práce dokončeny a proběhne úklid prostor.

     Dotace
     Byli jsme úspěšní a získali jsme obě podané dotace od Jihomoravského kraje, 
takže se bude pokračovat v úpravách požární zbrojnice. Po podpisu smlouvy a 
zajištění materiálu dojde k zateplení budovy, střechy a bude vyměněn plynový 
kotel. Dotace je schválena ve výši 457 000 Kč.  
      Dále máme schválenou dotaci ve výši 78 000 Kč na zlepšení vybavení obecního 
úřadu. Zde dojde k úpravě elektrického rozvaděče, instalaci klimatizace na úřadě, 
venkovní instalaci kamery a pořízení dalšího inventáře na úřad.  
       V květnu jsme obdrželi od HZS ČR registraci akce na pořízení nového dopravního 
automobilu naší zásahové jednotce hasičů s vyčíslenou dotací ve výši 450 000 Kč. 
Jihomoravský kraj jsme požádali o dotaci na dofinancování tohoto nákupu ve výši 
300 000 Kč. V těchto dnech probíhá výběrové řízení. 
    
     Územní plán obce
     Dne 20. 4. 2022 byl na úředních deskách zveřejněn návrh Zadání nového územ-
ního plánu obce, kde byly již zahrnuty obdržené podněty majitelů pozemků v obci. 
Po zveřejnění odbor územního plánování Městského úřadu Vyškov do návrhu 
zapracoval stanoviska dotčených orgánů a na červnovém zasedání budou zastupi-
telé tento dokument schvalovat. Pak vybraná urbanistka začne s přípravou nového 
územního plánu obce. V rámci zpracovávání bude vyhodnocovat jednotlivé pod-
něty, vyjádření, a pokud to bude v souladu se zájmy a možnostmi obce, zapracuje 
je do územního plánu. Jeho dokončení předpokládáme v příštím roce.

    

     
    Zastupitelstvo obce schválilo tento dokument 27. 4. 2022. Veškeré potřebné 
písemnosti byly zveřejněny na obou úředních deskách. Níže uvádíme jen několik 
podstatných údajů. 

      Celkové příjmy:   13 839 406,63 Kč
z toho největší položkou byly daňové příjmy, které byly oproti r. 2020 vyšší 
o 1 310 500 Kč. Zvýšily se meziročně nedaňové příjmy, a to o 14 500 Kč. Největší 
objem tvoří příjmy ze stočného, z pronájmů – Kulturní dům, od EKOKOMU za pro-
voz systému tříděného odpadu v obci. 
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   Blíží se Svatojánské hody. Termín hodů je vázán ke 
svátku sv. Jana Křtitele, patrona místní kapličky. Ta 
byla vybudována v 80. letech 19. století. V kapličce 
byla umístěna socha sv. Jana Křtitele, která byla starší 
než kaplička samotná a údajně ji dostal místní kame-
ník Václav Dundálek za kamenické práce ve křtin-
ském kostele. Socha byla 1998 bohužel ukradena. 
I díky vašim finančním příspěvkům byla do kapličky 
zhotovena socha nová. Přijďte si historii sochy připo-
menout ve sváteční hodové odpoledne 25. června.

ZAVĚREČNÝ ÚČET OBCE r. 2021

Původní socha sv. Jana Křtitele

Pohled na kapličku, 40. léta 20. století

FOTOVZPOMÍNKY

 1. 5. 2022, měsíční nájemné bez DPH by činilo po zvýšení 19 000 Kč
- schvaluje přijetí 1 pracovníka na VPP při úvazku 30 hodin týdně. Zastupitelé pověřují 
starostku podáním žádosti a uzavřením smlouvy s ÚP Vyškov
- schvaluje prodejní cenu čokolád obce ve výši 55 Kč.

  18. 5. 2022 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje obsah Provozního řádu požární zbrojnice platný od 1. 6. 2022
- schvaluje obsah Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb ORP 
Vyškov. Příspěvek obce na sociální služby pro rok 2022 činí 15 tisíc korun 
- schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Olšany, kterou se vydává požární řád obce 
- schvaluje Směrnici obce Olšany o užívání symbolů obce
- schvaluje Směrnici obce Olšany Pravidla pro poskytování informací podle zákona 
o svobodném přístupu k informacím
- schvaluje Provozní řád Kulturního domu Olšany
- pověřuje místostarostu a Ing. Modlitbovou účastí na valné hromadě svazku Rakovec 
dne 31. 5. 2022. Náhradníkem je p. starostka.

Opravy 
kapličky, 
1984
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
       Přijaté dotace /tř. 4/ – příjmy byly vyšší o 161 300 Kč, obdrželi jsme tyto dotace: 
na výkon státní správy, školství (pol. 4112 – 140 400 Kč)

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

16. 3. 2022 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje zadání zakázky na pořízení územního plánu obce p. Ing. arch. Jenčkové 
a pověřuje starostku podpisem smlouvy 
- deleguje v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. f ) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, paní Danu Křížovou jako zástupce a pana Ing. 
Ivo Hermana jako náhradníka tohoto zástupce pro případ jeho nemoci nebo pracov-
ního zaneprázdnění k zastupování obce Olšany na valných hromadách společnosti 
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., IČ 49454587, konaných v průběhu roku 2022
- deleguje v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. f ) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, paní Danu Křížovou jako zástupce a pana 
Ing. Ivo Hermana jako náhradníka tohoto zástupce pro případ jeho nemoci nebo 
pracovního zaneprázdnění k zastupování obce Olšany na valné hromadě akciové 
společnosti RESPONO, a.s., IČ 49435612, která se bude konat dne 7. 6. 2022
- schvaluje obsah Smlouvy č. PR-001030062986/006-ENGP o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene na pozemku p.č. 600/199 v k.ú. Olšany pro stavbu Olšany, 
kabel NN pro 8xRD RIPETAS, a pověřuje starostku jejím podpisem
- schvaluje obsah aktualizovaných Pravidel pro poskytování individuálních dotací 
z rozpočtu obce
- schvaluje zrušení návštěvního řádu Víceúčelové budovy obce k 31. 3. 2022.

27. 4. 2022 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje finanční pomoc firmě PortaSpes a.s., které po dobu ubytovávání běženců 
z Ukrajiny na č.p. 11 v Olšanech nebudeme z této nemovitosti účtovat stočné
- schvaluje realizaci stavebních úprav ve smyslu návrhu Ing. T. Nentvicha v patře požár-
ní zbrojnice při maximální ceně 300 tis. Kč včetně DPH na základě smlouvy o dílo 
- schvaluje obsah Smlouvy č. PR-001030074895/001-ADSG o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene na pozemku p.č. 736/1 v k.ú. Olšany pro stavbu Olšany, při-
pojení NN k RD Ing. Krmíčková, a pověřuje starostku jejím podpisem
- schvaluje obsah Smlouvy č. PR-014330076857/001-ADS o  zřízení věcného břeme-
ne na pozemku p.č. 736/1 v k.ú. Olšany pro stavbu Olšany, přípojka NN k RD MUDr. 
Indruchová a pověřuje starostku jejím podpisem
- schvaluje rozpočtové opatření č. 2
- schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zně-
ní pozdějších předpisů Účetní závěrku obce Olšany sestavenou k 31. 12. 2021
- v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění poz-
dějších předpisů schvaluje Závěrečný účet obce Olšany roku 2021, který se uzavírá 
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
- schvaluje podání žádostí na dofinancování pořízení dopravního automobilu hasičům 
na HZS ČR ve výši 450 000 Kč a Krajský úřad Jihomoravského kraje ve výši 300 000 Kč 
- schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce, kterou se zrušuje vyhláška č. 2/2004 a 1/2005 
- schvaluje zvýšení nájemného s.r.o. KD Olšany za pronájem prostor Kulturního domu od 

Položka Účel ÚZ Poskytnuto Vyčerpáno 
k 31. 12. 2021

4111 Neinv. př. transf. ze SR (volby 
do PS)

98071 31 000,- 28 589,-

4111 Neinv.  př.  transf.  ze  SR 
(komp. bonus)

98037 131 188,50 131 188,50

4116 Ost.  neinv.  př.  transf.  ze SR 
(ÚP – VPP) 

13013 184 060,- 184 060,-

4116 Ost.  neinv.  př.  transf.  ze SR 
(MŠ) 

33063 258 897,- 258 897,-

4122 Inv. př. transf. od krajů 221 247 000,- 247 000,-
4213 Inv. př. transf. ze SR (zahrada 

MŠ) 
90992 234 417,25 234 417,25

      Zbývající příjmy tvoří převody mezi běžným účtem v ČNB a ČS na položce 4134. 
Na položce 4111 jsme obdrželi prostředky na volby do Poslanecké sněmovny. Nevy-
užité prostředky byly v rámci finančního vypořádání vráceny v r. 2022. Dále je zde 
proúčtován kompenzační bonus od státu. Na položce 4116 jsme obdrželi dotaci 
na refundaci mzdových nákladů pracovníků na VPP od ÚP a průtokovou dotaci pro 
Mateřskou školu na projekt Šablony. Na položce 4122 je zúčtována dotace kraje na 
akci Olšany, oprava krajnice místní komunikace, která byla vyčerpána. Na položce 
4213 jsme od SFŽP po ukončení akce obdrželi dotaci na Rekonstrukci zahrady v pří-
rodním stylu při Mateřské škole Olšany.

      Celkové výdaje:   9 630 080,86 Kč
Rozpočet běžných výdajů – oproti r. 2020 jsou výdaje vyšší o 531 000 Kč. 
Rozpočet kapitálových výdajů – oproti r. 2020 jsou výdaje nižší o 1 570 000 Kč. 

Nejvyšší čerpání bylo na § 3639 na provoz a údržbu budov obce včetně nového 
kulturního domu. 
Poskytnuté transfery v roce 2021:

§, položka, ÚZ
Částka v Kč Komentář
3111 5331 410 000,- příspěvek na provoz Mateřské školy Olšany
3111 5336 258 897,- průtoková dotace pro Mateřskou školu Olšany
3419 5222 30 000,- příspěvek Tenis bike Olšany na činnost, akce
3419 5222 182 000,- příspěvek Sportovnímu klubu Olšany na činnost, akce
3419 5222 20 000,- příspěvek TJ Habrovany na činnost klubu
3421 5222 81 500,- příspěvek hasičům na vybavení, provoz oddílu 

mladých hasičů 
3429 5222 15 000,- příspěvek včelařům na provoz organizace
3543 5222 7 000,- příspěvek asociaci Paprsek 
3639 5329 
ORG 157

20 000,- příspěvek svazku obcí Drahanská vrchovina na 
provoz

3639 5329 876,- příspěvek svazku obcí Rakovec na provoz
3

258 897,-
30 000,- 

182 000,-
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      Financování:               -4 209 326,57 Kč
Stav prostředků na běžných účtech byl k 31. 12. 2021 ve výši 13 678 451,39 Kč,

z toho 495 160,00 Kč tvoří zůstatek sociálního fondu a fondu obnovy kanalizace. 
Ze sociálního fondu byly hrazeny příspěvky na obědy zaměstnanců, příspěvek 
k životnímu jubileu. Počáteční stav účtů byl 11 357 263,21 Kč. Rozdíl 2 321 188,18 Kč 
tvoří výsledek na pol. 8115. Ten společně s uhrazenými splátkami úvěru na výstav-
bu kanalizace na pol. 8124 a DPH z přenesené daňové povinnosti na pol. 8901 
srovnává rozdíl mezi příjmy a výdaji roku 2021, aby bylo hospodaření vyrovnané. 

      V dokumentu je dále zhodnoceno hospodaření s majetkem obce, hospodářský 
výsledek obce a hospodaření Mateřské školy Olšany. Součástí závěrečného účtu je 
i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Olšany, kde je konstatováno, 
že v hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.                                                  

      Sbor dobrovolných hasičů Olšany
     Zdravíme veškeré nadšence hasičů obce Olšany. Tímto bych Vám sdělil pár vět, co se 
v posledních měsících událo, a co se bude dít. 
      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 plakátcích po obci.
    30. 4. Pálení čarodějnic – s mladými hasiči jsme zajistili hladký průběh této akce. Připra-
vili jsme opékáčky a drželi požární dozor po celou dobu akce.
  7. 5.  Memoriál Antonína Bartáka v Kroužku – první letošní soutěž se dětem povedla. Na 

nejtěžší disciplíně Požární útok CTIF získaly krásné 3. místo a v Požárním útoku 6. místo.
  14. 5. Memoriál Oldřicha Nedomy v Lulči – zde se děti umístily v PÚ na 7. místě 
a ve štafetě 4x60m na 8. místě.
  15. 5. Okresní kolo Vyškova „Plamen“ – zde soutěžilo družstvo starších žáků, 
a to ve čtyřech disciplínách. V požárním útoku se umístili po menší chybě na 9. místě, ve 
štafetě CTIF na 6. místě po získání 10 trestných sekund za špatné umístění hadice. V disci-
plíně požární útok CTIF obsadili 2. místo, i když získali 10 trestných sekund za překročení 
nástřikové čáry, v poslední disciplíně štafetě 4x60m získali 1. místo.
   21. 5. Memoriál Františka Kaplánka v Pustiměři – děti zde na soutěži závodily v PÚ, kde 
skončily na 7. místě, a ve štafetě požárních dvojic obsadily 4. místo.
   22. 5. Okresní kolo okresu Vyškov „Dorost“ – zde soutěžilo naše družstvo dorostenek 
a tři jednotlivci dorostenců. Děvčata soutěžila ve čtyřech disciplínách a dvě z nich vyhrá-
la. Ve dvou byla na druhém místě. A v celkové soutěži obsadila, se ztrátou jednoho bodu, 
krásné druhé místo. Jak si vedli dorostenci? Ondřej Zagora v kategorii starší dorosten-
ci postoupil do Krajského kola z 3. místa a dvojčata Josef a Daniel Jahodovi se umístili 
v kategorii středních dorostenců na 6. a 7. místě.
    28. 5.  Soutěž v Dražovicích – kde při našich pokusech zlobila časomíra, takže jsme
s dětmi museli pokus 
na PÚ opakovat 3x 
a štafetu 2x. Zde děti 
skončily na 7. místě 
v PÚ a ve štafetě 
4x60m na 13. místě.
   30. 7. – nás čeká 
Olšanská neckyáda 
a večer bude opět 
velkolepá show 
„Dětská hasičská 
fontána“ s různými 
novinkami.
     Přeji všem zdraví 
a rodinnou pohodu

                

Jakub Tomášek, vedoucí kolektivu mladých hasičů a žen
   

ORG 158
6171 5321 
ORG 78

2 550,- projednání přestupků MěÚ Vyškov dle veřejnoprávní 
smlouvy

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…
      26. března jsme uspořádali Otevírání studánek – pochod po Mandloňové nauč-
né stezce. Účastníci se prošli za krásného jarního počasí k rozhledně nad Hustopeče-
mi. Odtud někteří sešli kratší cestou dolů do města, ale většina obešla sady větším 
okruhem. Při zpáteční cestě jsme se ještě pokochali květinkami v zahradnictví v Žid-
lochovicích.  

     29. března se uskutečnilo Předvelikonoční setkání důchodců v sále Kulturního 
domu, kde místostarosta promítal zážitky z cesty po Mexiku. Pak již přítomní v družné 
zábavě strávili zbytek času povídáním mezi sebou. 

      2. dubna se zapojili mladí hasiči s dalšími dobrovolníky do akce Ukliďme Česko
a posbírali po obci trochu odpadu.

    2. dubna pořádal T.K. Wild Horse Karneval pro děti a večer pro dospělé v sále 
Kulturního domu.   
      Po dvou letech jsme se konečně mohli znovu bavit a veselit, zahaleni do tajemných 
kostýmů a masek. V odpoledních hodinách se sešlo mnoho dětí, aby předvedly své 
krásné kostýmy a dovednosti při hrách a soutěžích. Letošní karneval se nesl v duchu 
cirkusu. Děti zkoušely jízdu na koloběžkách jako klauni, krmily lva, sbíraly papouškům 
barevná peříčka, běžely přes opičí dráhu, chodily po kladině jako provazochodkyně, 
proskakovaly hořící obručí a různé jiné. Nechyběla ani tradiční židličkovaná. Za splně-
ný úkol je vždy čekala drobná odměna. Velká odměna nás čekala na konci v podobě 
tomboly, kde si každý něco odnesl.
     A po dětech se začali bavit také dospělí. Byla nás jen hrstka, ale o nic jsme se
nepřipravili. Tančili jsme, soutěžili a hlavně se dobře bavili. K tanci nám hrál lev hezké 
písničky a my všichni jsme si to báječně užili.



     Ke dni dětí 1. 6. jsme již tradičně prolézali jeskyně v blízkosti Hádeckého rybníka 
u Ochozu u Brna. Děti byly vybavené pořádnou obuví, svačinkou a baterkou. Spolu 
jsme prolézali jeskyně Netopýrku, Švédův stůl, Malčinu, Pekárnu, Tuláckou jeskyni, 
Jeskyni trampů a také Liščí díru. A nemyslete si, že jsme se jen koukli do díry! Naše 
děti jsou velice odvážné. Neohroženě vlezly do všech koutů každé jeskyně. Ti nejvíce 
odvážní s námi slezli i po laně do jeskyně Malčina, která je velice bahnitá, anebo do 
jednoho z komínů v Netopýrce, který vede až ke spodnímu potoku. Na tuto výpravu 
se těšíme celý rok a spousta tatínků by chtěla s námi. Říkáme tomu Jednodenní školka 
v přírodě. Paní kuchařky nám připraví svačinku s sebou, potom nám přivezou oběd ke 
kiosku Pod Hádkem, děti si odpočinou v trávě pod stromem na piknikových dekách. 
Je to vždy velice příjemný den. Všichni jsme unavení, ale šťastní! Co víc si přát.

                                                                                                      Kateřina Volfová

  Děkujeme všem sponzorům za dary do tomboly a mladým hasičům za velkou pomoc.
Kateřina Volfová

     3. dubna uspořádala Mateřská škola a Olšanský pěvecký sbor Florián Průvod vyne-
sení smrtky a přinesení létečka.
    V naší mateřské škole podporujeme tradice obce a aktivně se jich účastníme. Spolu 
s dětmi jsme tedy vynesli zimu za vesnici a přinesli jsme nové „létéčko“. Děti se k této 
příležitosti naučily písničky a taneček na přivolání jara. Nejprve jsme si zimu vynesli 
cvičně v pátek 1. 4. v rámci programu MŠ, a potom jsme si to zopakovali v neděli 3. 4. 
i s Olšanským pěveckým sborem Florián, všemi rodiči a sourozenci našich dětí.
    Průvod se vydal na cestu od MŠ k našemu rybníku. Děti nesly Smrtku z vesnice 
a zpívaly písničky. Na hřišti u rybníka pak zatančily taneček a Smrtku jsme upálili. Všich-
ni účastníci si na „létéčko“ přivázali pentličku a za zpěvu dalších písniček jsme jej přinesli 
do vesnice. Předzahrádku MŠ nám „létéčko“ zdobilo 3 týdny.
     Myslíme si, že místní tradice jsou důležité, a proto je budeme podporovat i nadále.

Kateřina Volfová



INFORMUJEME ...
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     8. dubna pořádal spolek Tenis bike Olšany Předvelikonoční rockovou besídku
se skupinou IRON MAIDEN revival.
     V pátek se v Kulturním domě v Olšanech uskutečnil koncert heavymetalové kape-
ly IRON MAIDEN REVIVAL BRNO. Předvelikonoční rockové besídky se zúčastnilo cca 
150 návštěvníků z Olšan i širokého okolí, kteří se výborně bavili. Členové kapely si vel-
mi pochvalovali akustiku a celkové prostředí našeho kulturního domu. Kapela hraje 
výhradně repertoár legendárních IRON MAIDEN a instrumentálně i vizuálně se téměř 
blíží originálu, o čemž se na místě přesvědčili všichni přítomní. Po skončení koncer-
tu pak zábava pokračovala za tónů reprodukované hudby do pozdních nočních hodin. 
Jednalo se o první takovou rockovou událost v našem kulturním domě, a tak jsme rádi, 
že se obešla bez zásadních problémů, za což platí velké díky a pochvala všem organizá-
torům, provozovateli pivnice i návštěvníkům.
       Za TENIS BIKE OLŠANY z.s. a tým organizátorů      Antonín Trávník

      30. dubna pořádal T.K. Wild Horse Olšany ve spolupráci s hasiči na hřišti nad rybní-
kem Pálení čarodějnic. 
     Letošního pálení čarodějnic se zúčastnilo okolo 50 dětí. Různé čarodějnické úkoly 
pro ně byly rozesety v okolí rybníka a hřiště. Některé byly hned na hrázi, jiné byly ukryty 
v lese. Ke všem úkolům vedly barevně označené cesty. Děti míchaly lektvary, poznávaly 
bylinky, letěly na koštěti, hledaly ocásky zvířátek, prolézaly pavučinou plnou pavouč-
ků, snažily se vysvobodit zakletý strom. Prolézaly netopýří jeskyní, sbíraly rozutečené 
pavouky, skládaly zrcadla budoucnosti a také prověřily odvahu – musely strčit ruku do 
černého pytle a něco z něj vyndat.
      Když si všichni všechno vyzkoušeli, sešli jsme se u ohně, abychom společně upálili 
čarodějnici. Řekli jsme si k tomu zaklínací říkanku a na ohni, co po ní zbyl, jsme si opekli 
špekáčky. A protože nám počasí přálo, veselí se nám protáhlo do pozdních večerních 
hodin. O občerstvení se nám postaral Petr Zonek, takže nám nic nechybělo.
        Děkujeme zejména mladým hasičům za velkou pomoc a DJ, která nám pouštěla 
hudbu k tanci pro děti.                                  Kateřina Volfová
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      Sběr odpadu
    Žádáme občany, aby neukládali stavební či objemný odpad nebo elektroodpad 
u kontejnerů. Můžete ho zdarma odevzdat ve sběrných dvorech. Děkujeme. 

     Pracovníci obce
    Ke stálým zaměstnancům p. Evě Kuncové a p. Tomáši Kubínovi přibyla na půl roku 
p. Martina Měsíčková z Rousínova, která v rámci veřejně prospěšných prací pomůže 
s úklidem a údržbou v obci. Od Úřadu práce obdržíme na její mzdové náklady dotaci 
v celkové výši 90 000,- Kč. 

     Mateřská škola
    V mateřské škole jsme připravili Den otevřených dveří. 20. 4. byly všechny dveře ote-
vřené a v každé místnosti byly připravené pro děti zábavné úkoly, stavebnice, hry. Kaž-
dý, kdo chtěl, se mohl přijít podívat a mateřskou školu si pořádně prohlédnout. Peda-
gogové byli připraveni podávat veškeré informace případným zájemcům o naši školku. 
Dopoledne nás navštívila jen hrstka zájemců, ale odpoledne se s návštěvníky doslova 
„roztrhl pytel“. Tak velká návštěvnost nás samozřejmě velice potěšila. Naše děti si užívaly 
role průvodců a organizátorů.
     9. 5. proběhl Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání. Opět se nám sešla spousta přihlá-
šek z celého okolí. Přijato bylo celkem 11 dětí z Olšan, Rousínova, Čechyně a Šlapanic. 
Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí bude v měsíci srpnu. Datum ještě 
upřesníme. Už se na vás těšíme!
    20. 5. jsme se vydali na výlet. Minulý rok jsme děti nechali rozhodnout, kam by se chtě-
ly vydat. Letos jsme jim připravili překvapení. Náš výlet směřoval do Permonia v Osla-
vanech u Brna. Je to zábavní park pro děti, ale má úplně jinou atmosféru, než ostatní 
parky. Permonium je rozdělené na dvě části. Permonium pro větší děti s rodinami nebo 
pro školáky – hraje se inter-
aktivní hra, ve které hledáte 
různé indicie, kódy, a ty vás 
směřují dál, dokud nedojde-
te k cíli. Cesta ale není jed-
noduchá. Je plná různých 
nástrah a strašidelných věcí. 
My jsme navštívili druhou 
část Duhový svět. Našim úko-
lem bylo zachránit duhovou 
vílu Permínu ze zajetí zlým 
čarodějem. Také jsme hledali 
indicie a kódy, ale úkoly byly 
jednodušší. Hra byla hezká a 
příjemná. Děti si vyzkoušely 
spoustu nových, zajímavých 
a zábavných věcí. Vyšlo nám krásné počasí, tak jsme si i trošku zařádili v brouzdališti. 
Tento zábavní park můžu jen doporučit. My jsme si to náramně užili.
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      21.–22. května pořádal Minikárklub Olšany Závod minikár.
       V letošním roce se opět vrátily do Olšan závody minikár v „obvyklém“ květnu. V sobo-
tu 21. 5. se odjelo 2. kolo Poháru ČR, kterého se zúčastnilo 77 jezdců nejen z celé Čes-
ké republiky, ale i ze Slovenska. To zapříčinil hlavně nedělní závod spadající do seriálu 
Evropského poháru. Bylo to jeho 1. kolo letošní sezóny. V neděli startovalo taktéž 77 
jezdců. Celý víkend nám počasí přálo a deštníků nebylo třeba. Oba závody proběhly bez 
jakýchkoliv komplikací, za což byli pořadatelé velice rádi. Z našeho místního klubu se 
účastnily Ema a Ina Zonkovy již několikátý ročnik a svůj první závodní víkend si tu pro-
žila naše nová posila pětiletá Alice Frelichová z Vracova. Už se těšíme na další ročník.         

Petr Zonek
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      8. a 9. června pořádá TENIS BIKE Olšany za podpory Obce Olšany na víceúčelovém 
hřišti první letošní Tenisový turnaj ve čtyřhře. 
      Turnaj se uskuteční tentokráte v úzké součinnosti s amatérskými hráči tenisu z Drno-
vic, a bude v netradičním formátu rozložen do dvou hracích dnů. Srdečně zveme všech-
ny příznivce.
     Na začátek prosince 2022 chystá TENIS BIKE OLŠANY z.s. mikulášskou rockovou
besídku v Kulturním domě v Olšanech. Aktuálně probíhá výběr kapely, která na besídce 
vystoupí. Přesný termín a název kapely tedy bude ještě upřesněn. 
           Antonín Trávník

     10. června – pořádáme divadelní představení hry „Jedna statečná“ v podání členů 
D.A.V.A. Rousínov, začátek je v 19 hodin v sále Kulturního domu. 

    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.  

    30. června pořádáme ve spolupráci se školou Rozloučení s předškoláky v sále Kul-
turního domu, letos nám do ZŠ odchází 17 dětí.

    2. července pořádá T.K. Wild Horse Olšany od 14 hodin na hřišti nad rybníkem přesu-
nutý Dětský den.
     Bohužel jsme museli odložit termín dětského dne, ale nebojte se, ochuzeni nebudete. 
Těšíme se na vás 2. 7. na akci nazvané Dětský den aneb hurá na prázdniny! Co nevidět se 
všechny informace dozvíte z plakátku.              

Kateřina Volfová

    23. července pořádá p. Ondra na víceúčelovém hřišti Volejbalový turnaj o putovní 
pohár starostky obce. 

    30. července pořádá na rybníku Obec Olšany ve spolupráci s hasiči Neckyádu. Od 20 
hodin bude v prostoru horního hřiště nad rybníkem letní noc s kapelou Modul. 

     3. září pořádá TENIS BIKE Olšany za podpory Obce Olšany na víceúčelovém hřišti 
druhý letošní Tenisový turnaj ve čtyřhře.

    10. září uspořádá SK Olšany Volejbalový turnaj na víceúčelovém hřišti. 

  17. září uspořádáme Zájezd do Lednice a okolí. Projdeme se zámeckým parkem, 
dopoledne i po obědě ve Valticích navštívíme vybrané památky.

CHYSTÁ SE ...
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      26. května pořádala paní Jana Pilátová pro zájemce akci Prohlídku včelnice 
a povídání o včelách.
       Návštěva u včelařky obrazem:

      28. května pořádal spolek Haltýř na rybníku Rybářské závody pro dospělé 
a děti.
       V sobotu proběhly rybářské závody dospělých a dětí. Za chladnějšího, ale slunného 
rána se závodů účastnilo celkem 28 rybářů, z toho 12 dětí a 16 dospělých. Chybělo tomu 
pouze více ulovených ryb. Hodnotila se celková délka ryb, a to v kategorii děti do 15 let 
1. místo obsadil Pernica Vojtěch 50 cm, 2. místo Landsshanová Vanessa 45 cm, 3. místo 
Bezrouk Tobiáš 30 cm. Dospělí 1. místo Modlitba Radek 59 cm, 2. místo Volf David 57 cm, 
3. místo Modlitba Zdeněk 51 cm. Cenu za nejdelší rybu získal Modlitba Radek s délkou 
59 cm. Na závěr se vylosovala bohatá tombola, za kterou musíme poděkovat sponzorům, 
a budeme se těšit na příští rok.
           za spolek Haltýř Libor Braunk.
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D.A.V.A. Rousínov, začátek je v 19 hodin v sále Kulturního domu. 

    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.  

    30. června pořádáme ve spolupráci se školou Rozloučení s předškoláky v sále Kul-
turního domu, letos nám do ZŠ odchází 17 dětí.

    2. července pořádá T.K. Wild Horse Olšany od 14 hodin na hřišti nad rybníkem přesu-
nutý Dětský den.
     Bohužel jsme museli odložit termín dětského dne, ale nebojte se, ochuzeni nebudete. 
Těšíme se na vás 2. 7. na akci nazvané Dětský den aneb hurá na prázdniny! Co nevidět se 
všechny informace dozvíte z plakátku.              

Kateřina Volfová

    23. července pořádá p. Ondra na víceúčelovém hřišti Volejbalový turnaj o putovní 
pohár starostky obce. 

    30. července pořádá na rybníku Obec Olšany ve spolupráci s hasiči Neckyádu. Od 20 
hodin bude v prostoru horního hřiště nad rybníkem letní noc s kapelou Modul. 

     3. září pořádá TENIS BIKE Olšany za podpory Obce Olšany na víceúčelovém hřišti 
druhý letošní Tenisový turnaj ve čtyřhře.

    10. září uspořádá SK Olšany Volejbalový turnaj na víceúčelovém hřišti. 

  17. září uspořádáme Zájezd do Lednice a okolí. Projdeme se zámeckým parkem, 
dopoledne i po obědě ve Valticích navštívíme vybrané památky.

CHYSTÁ SE ...
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     8. dubna pořádal spolek Tenis bike Olšany Předvelikonoční rockovou besídku
se skupinou IRON MAIDEN revival.
     V pátek se v Kulturním domě v Olšanech uskutečnil koncert heavymetalové kape-
ly IRON MAIDEN REVIVAL BRNO. Předvelikonoční rockové besídky se zúčastnilo cca 
150 návštěvníků z Olšan i širokého okolí, kteří se výborně bavili. Členové kapely si vel-
mi pochvalovali akustiku a celkové prostředí našeho kulturního domu. Kapela hraje 
výhradně repertoár legendárních IRON MAIDEN a instrumentálně i vizuálně se téměř 
blíží originálu, o čemž se na místě přesvědčili všichni přítomní. Po skončení koncer-
tu pak zábava pokračovala za tónů reprodukované hudby do pozdních nočních hodin. 
Jednalo se o první takovou rockovou událost v našem kulturním domě, a tak jsme rádi, 
že se obešla bez zásadních problémů, za což platí velké díky a pochvala všem organizá-
torům, provozovateli pivnice i návštěvníkům.
       Za TENIS BIKE OLŠANY z.s. a tým organizátorů      Antonín Trávník

      30. dubna pořádal T.K. Wild Horse Olšany ve spolupráci s hasiči na hřišti nad rybní-
kem Pálení čarodějnic. 
     Letošního pálení čarodějnic se zúčastnilo okolo 50 dětí. Různé čarodějnické úkoly 
pro ně byly rozesety v okolí rybníka a hřiště. Některé byly hned na hrázi, jiné byly ukryty 
v lese. Ke všem úkolům vedly barevně označené cesty. Děti míchaly lektvary, poznávaly 
bylinky, letěly na koštěti, hledaly ocásky zvířátek, prolézaly pavučinou plnou pavouč-
ků, snažily se vysvobodit zakletý strom. Prolézaly netopýří jeskyní, sbíraly rozutečené 
pavouky, skládaly zrcadla budoucnosti a také prověřily odvahu – musely strčit ruku do 
černého pytle a něco z něj vyndat.
      Když si všichni všechno vyzkoušeli, sešli jsme se u ohně, abychom společně upálili 
čarodějnici. Řekli jsme si k tomu zaklínací říkanku a na ohni, co po ní zbyl, jsme si opekli 
špekáčky. A protože nám počasí přálo, veselí se nám protáhlo do pozdních večerních 
hodin. O občerstvení se nám postaral Petr Zonek, takže nám nic nechybělo.
        Děkujeme zejména mladým hasičům za velkou pomoc a DJ, která nám pouštěla 
hudbu k tanci pro děti.                                  Kateřina Volfová
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      Sběr odpadu
    Žádáme občany, aby neukládali stavební či objemný odpad nebo elektroodpad 
u kontejnerů. Můžete ho zdarma odevzdat ve sběrných dvorech. Děkujeme. 

     Pracovníci obce
    Ke stálým zaměstnancům p. Evě Kuncové a p. Tomáši Kubínovi přibyla na půl roku 
p. Martina Měsíčková z Rousínova, která v rámci veřejně prospěšných prací pomůže 
s úklidem a údržbou v obci. Od Úřadu práce obdržíme na její mzdové náklady dotaci 
v celkové výši 90 000,- Kč. 

     Mateřská škola
    V mateřské škole jsme připravili Den otevřených dveří. 20. 4. byly všechny dveře ote-
vřené a v každé místnosti byly připravené pro děti zábavné úkoly, stavebnice, hry. Kaž-
dý, kdo chtěl, se mohl přijít podívat a mateřskou školu si pořádně prohlédnout. Peda-
gogové byli připraveni podávat veškeré informace případným zájemcům o naši školku. 
Dopoledne nás navštívila jen hrstka zájemců, ale odpoledne se s návštěvníky doslova 
„roztrhl pytel“. Tak velká návštěvnost nás samozřejmě velice potěšila. Naše děti si užívaly 
role průvodců a organizátorů.
     9. 5. proběhl Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání. Opět se nám sešla spousta přihlá-
šek z celého okolí. Přijato bylo celkem 11 dětí z Olšan, Rousínova, Čechyně a Šlapanic. 
Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí bude v měsíci srpnu. Datum ještě 
upřesníme. Už se na vás těšíme!
    20. 5. jsme se vydali na výlet. Minulý rok jsme děti nechali rozhodnout, kam by se chtě-
ly vydat. Letos jsme jim připravili překvapení. Náš výlet směřoval do Permonia v Osla-
vanech u Brna. Je to zábavní park pro děti, ale má úplně jinou atmosféru, než ostatní 
parky. Permonium je rozdělené na dvě části. Permonium pro větší děti s rodinami nebo 
pro školáky – hraje se inter-
aktivní hra, ve které hledáte 
různé indicie, kódy, a ty vás 
směřují dál, dokud nedojde-
te k cíli. Cesta ale není jed-
noduchá. Je plná různých 
nástrah a strašidelných věcí. 
My jsme navštívili druhou 
část Duhový svět. Našim úko-
lem bylo zachránit duhovou 
vílu Permínu ze zajetí zlým 
čarodějem. Také jsme hledali 
indicie a kódy, ale úkoly byly 
jednodušší. Hra byla hezká a 
příjemná. Děti si vyzkoušely 
spoustu nových, zajímavých 
a zábavných věcí. Vyšlo nám krásné počasí, tak jsme si i trošku zařádili v brouzdališti. 
Tento zábavní park můžu jen doporučit. My jsme si to náramně užili.



     Ke dni dětí 1. 6. jsme již tradičně prolézali jeskyně v blízkosti Hádeckého rybníka 
u Ochozu u Brna. Děti byly vybavené pořádnou obuví, svačinkou a baterkou. Spolu 
jsme prolézali jeskyně Netopýrku, Švédův stůl, Malčinu, Pekárnu, Tuláckou jeskyni, 
Jeskyni trampů a také Liščí díru. A nemyslete si, že jsme se jen koukli do díry! Naše 
děti jsou velice odvážné. Neohroženě vlezly do všech koutů každé jeskyně. Ti nejvíce 
odvážní s námi slezli i po laně do jeskyně Malčina, která je velice bahnitá, anebo do 
jednoho z komínů v Netopýrce, který vede až ke spodnímu potoku. Na tuto výpravu 
se těšíme celý rok a spousta tatínků by chtěla s námi. Říkáme tomu Jednodenní školka 
v přírodě. Paní kuchařky nám připraví svačinku s sebou, potom nám přivezou oběd ke 
kiosku Pod Hádkem, děti si odpočinou v trávě pod stromem na piknikových dekách. 
Je to vždy velice příjemný den. Všichni jsme unavení, ale šťastní! Co víc si přát.

                                                                                                      Kateřina Volfová

  Děkujeme všem sponzorům za dary do tomboly a mladým hasičům za velkou pomoc.
Kateřina Volfová

     3. dubna uspořádala Mateřská škola a Olšanský pěvecký sbor Florián Průvod vyne-
sení smrtky a přinesení létečka.
    V naší mateřské škole podporujeme tradice obce a aktivně se jich účastníme. Spolu 
s dětmi jsme tedy vynesli zimu za vesnici a přinesli jsme nové „létéčko“. Děti se k této 
příležitosti naučily písničky a taneček na přivolání jara. Nejprve jsme si zimu vynesli 
cvičně v pátek 1. 4. v rámci programu MŠ, a potom jsme si to zopakovali v neděli 3. 4. 
i s Olšanským pěveckým sborem Florián, všemi rodiči a sourozenci našich dětí.
    Průvod se vydal na cestu od MŠ k našemu rybníku. Děti nesly Smrtku z vesnice 
a zpívaly písničky. Na hřišti u rybníka pak zatančily taneček a Smrtku jsme upálili. Všich-
ni účastníci si na „létéčko“ přivázali pentličku a za zpěvu dalších písniček jsme jej přinesli 
do vesnice. Předzahrádku MŠ nám „létéčko“ zdobilo 3 týdny.
     Myslíme si, že místní tradice jsou důležité, a proto je budeme podporovat i nadále.

Kateřina Volfová
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      Financování:               -4 209 326,57 Kč
Stav prostředků na běžných účtech byl k 31. 12. 2021 ve výši 13 678 451,39 Kč,

z toho 495 160,00 Kč tvoří zůstatek sociálního fondu a fondu obnovy kanalizace. 
Ze sociálního fondu byly hrazeny příspěvky na obědy zaměstnanců, příspěvek 
k životnímu jubileu. Počáteční stav účtů byl 11 357 263,21 Kč. Rozdíl 2 321 188,18 Kč 
tvoří výsledek na pol. 8115. Ten společně s uhrazenými splátkami úvěru na výstav-
bu kanalizace na pol. 8124 a DPH z přenesené daňové povinnosti na pol. 8901 
srovnává rozdíl mezi příjmy a výdaji roku 2021, aby bylo hospodaření vyrovnané. 

      V dokumentu je dále zhodnoceno hospodaření s majetkem obce, hospodářský 
výsledek obce a hospodaření Mateřské školy Olšany. Součástí závěrečného účtu je 
i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Olšany, kde je konstatováno, 
že v hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.                                                  

      Sbor dobrovolných hasičů Olšany
     Zdravíme veškeré nadšence hasičů obce Olšany. Tímto bych Vám sdělil pár vět, co se 
v posledních měsících událo, a co se bude dít. 
      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 plakátcích po obci.
    30. 4. Pálení čarodějnic – s mladými hasiči jsme zajistili hladký průběh této akce. Připra-
vili jsme opékáčky a drželi požární dozor po celou dobu akce.
  7. 5.  Memoriál Antonína Bartáka v Kroužku – první letošní soutěž se dětem povedla. Na 

nejtěžší disciplíně Požární útok CTIF získaly krásné 3. místo a v Požárním útoku 6. místo.
  14. 5. Memoriál Oldřicha Nedomy v Lulči – zde se děti umístily v PÚ na 7. místě 
a ve štafetě 4x60m na 8. místě.
  15. 5. Okresní kolo Vyškova „Plamen“ – zde soutěžilo družstvo starších žáků, 
a to ve čtyřech disciplínách. V požárním útoku se umístili po menší chybě na 9. místě, ve 
štafetě CTIF na 6. místě po získání 10 trestných sekund za špatné umístění hadice. V disci-
plíně požární útok CTIF obsadili 2. místo, i když získali 10 trestných sekund za překročení 
nástřikové čáry, v poslední disciplíně štafetě 4x60m získali 1. místo.
   21. 5. Memoriál Františka Kaplánka v Pustiměři – děti zde na soutěži závodily v PÚ, kde 
skončily na 7. místě, a ve štafetě požárních dvojic obsadily 4. místo.
   22. 5. Okresní kolo okresu Vyškov „Dorost“ – zde soutěžilo naše družstvo dorostenek 
a tři jednotlivci dorostenců. Děvčata soutěžila ve čtyřech disciplínách a dvě z nich vyhrá-
la. Ve dvou byla na druhém místě. A v celkové soutěži obsadila, se ztrátou jednoho bodu, 
krásné druhé místo. Jak si vedli dorostenci? Ondřej Zagora v kategorii starší dorosten-
ci postoupil do Krajského kola z 3. místa a dvojčata Josef a Daniel Jahodovi se umístili 
v kategorii středních dorostenců na 6. a 7. místě.
    28. 5.  Soutěž v Dražovicích – kde při našich pokusech zlobila časomíra, takže jsme
s dětmi museli pokus 
na PÚ opakovat 3x 
a štafetu 2x. Zde děti 
skončily na 7. místě 
v PÚ a ve štafetě 
4x60m na 13. místě.
   30. 7. – nás čeká 
Olšanská neckyáda 
a večer bude opět 
velkolepá show 
„Dětská hasičská 
fontána“ s různými 
novinkami.
     Přeji všem zdraví 
a rodinnou pohodu

                

Jakub Tomášek, vedoucí kolektivu mladých hasičů a žen
   

ORG 158
6171 5321 
ORG 78

2 550,- projednání přestupků MěÚ Vyškov dle veřejnoprávní 
smlouvy

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…
      26. března jsme uspořádali Otevírání studánek – pochod po Mandloňové nauč-
né stezce. Účastníci se prošli za krásného jarního počasí k rozhledně nad Hustopeče-
mi. Odtud někteří sešli kratší cestou dolů do města, ale většina obešla sady větším 
okruhem. Při zpáteční cestě jsme se ještě pokochali květinkami v zahradnictví v Žid-
lochovicích.  

     29. března se uskutečnilo Předvelikonoční setkání důchodců v sále Kulturního 
domu, kde místostarosta promítal zážitky z cesty po Mexiku. Pak již přítomní v družné 
zábavě strávili zbytek času povídáním mezi sebou. 

      2. dubna se zapojili mladí hasiči s dalšími dobrovolníky do akce Ukliďme Česko
a posbírali po obci trochu odpadu.

    2. dubna pořádal T.K. Wild Horse Karneval pro děti a večer pro dospělé v sále 
Kulturního domu.   
      Po dvou letech jsme se konečně mohli znovu bavit a veselit, zahaleni do tajemných 
kostýmů a masek. V odpoledních hodinách se sešlo mnoho dětí, aby předvedly své 
krásné kostýmy a dovednosti při hrách a soutěžích. Letošní karneval se nesl v duchu 
cirkusu. Děti zkoušely jízdu na koloběžkách jako klauni, krmily lva, sbíraly papouškům 
barevná peříčka, běžely přes opičí dráhu, chodily po kladině jako provazochodkyně, 
proskakovaly hořící obručí a různé jiné. Nechyběla ani tradiční židličkovaná. Za splně-
ný úkol je vždy čekala drobná odměna. Velká odměna nás čekala na konci v podobě 
tomboly, kde si každý něco odnesl.
     A po dětech se začali bavit také dospělí. Byla nás jen hrstka, ale o nic jsme se
nepřipravili. Tančili jsme, soutěžili a hlavně se dobře bavili. K tanci nám hrál lev hezké 
písničky a my všichni jsme si to báječně užili.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
       Přijaté dotace /tř. 4/ – příjmy byly vyšší o 161 300 Kč, obdrželi jsme tyto dotace: 
na výkon státní správy, školství (pol. 4112 – 140 400 Kč)

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

16. 3. 2022 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje zadání zakázky na pořízení územního plánu obce p. Ing. arch. Jenčkové 
a pověřuje starostku podpisem smlouvy 
- deleguje v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. f ) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, paní Danu Křížovou jako zástupce a pana Ing. 
Ivo Hermana jako náhradníka tohoto zástupce pro případ jeho nemoci nebo pracov-
ního zaneprázdnění k zastupování obce Olšany na valných hromadách společnosti 
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., IČ 49454587, konaných v průběhu roku 2022
- deleguje v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. f ) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, paní Danu Křížovou jako zástupce a pana 
Ing. Ivo Hermana jako náhradníka tohoto zástupce pro případ jeho nemoci nebo 
pracovního zaneprázdnění k zastupování obce Olšany na valné hromadě akciové 
společnosti RESPONO, a.s., IČ 49435612, která se bude konat dne 7. 6. 2022
- schvaluje obsah Smlouvy č. PR-001030062986/006-ENGP o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene na pozemku p.č. 600/199 v k.ú. Olšany pro stavbu Olšany, 
kabel NN pro 8xRD RIPETAS, a pověřuje starostku jejím podpisem
- schvaluje obsah aktualizovaných Pravidel pro poskytování individuálních dotací 
z rozpočtu obce
- schvaluje zrušení návštěvního řádu Víceúčelové budovy obce k 31. 3. 2022.

27. 4. 2022 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje finanční pomoc firmě PortaSpes a.s., které po dobu ubytovávání běženců 
z Ukrajiny na č.p. 11 v Olšanech nebudeme z této nemovitosti účtovat stočné
- schvaluje realizaci stavebních úprav ve smyslu návrhu Ing. T. Nentvicha v patře požár-
ní zbrojnice při maximální ceně 300 tis. Kč včetně DPH na základě smlouvy o dílo 
- schvaluje obsah Smlouvy č. PR-001030074895/001-ADSG o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene na pozemku p.č. 736/1 v k.ú. Olšany pro stavbu Olšany, při-
pojení NN k RD Ing. Krmíčková, a pověřuje starostku jejím podpisem
- schvaluje obsah Smlouvy č. PR-014330076857/001-ADS o  zřízení věcného břeme-
ne na pozemku p.č. 736/1 v k.ú. Olšany pro stavbu Olšany, přípojka NN k RD MUDr. 
Indruchová a pověřuje starostku jejím podpisem
- schvaluje rozpočtové opatření č. 2
- schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zně-
ní pozdějších předpisů Účetní závěrku obce Olšany sestavenou k 31. 12. 2021
- v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění poz-
dějších předpisů schvaluje Závěrečný účet obce Olšany roku 2021, který se uzavírá 
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
- schvaluje podání žádostí na dofinancování pořízení dopravního automobilu hasičům 
na HZS ČR ve výši 450 000 Kč a Krajský úřad Jihomoravského kraje ve výši 300 000 Kč 
- schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce, kterou se zrušuje vyhláška č. 2/2004 a 1/2005 
- schvaluje zvýšení nájemného s.r.o. KD Olšany za pronájem prostor Kulturního domu od 

Položka Účel ÚZ Poskytnuto Vyčerpáno 
k 31. 12. 2021

4111 Neinv. př. transf. ze SR (volby 
do PS)

98071 31 000,- 28 589,-

4111 Neinv.  př.  transf.  ze  SR 
(komp. bonus)

98037 131 188,50 131 188,50

4116 Ost.  neinv.  př.  transf.  ze SR 
(ÚP – VPP) 

13013 184 060,- 184 060,-

4116 Ost.  neinv.  př.  transf.  ze SR 
(MŠ) 

33063 258 897,- 258 897,-

4122 Inv. př. transf. od krajů 221 247 000,- 247 000,-
4213 Inv. př. transf. ze SR (zahrada 

MŠ) 
90992 234 417,25 234 417,25

      Zbývající příjmy tvoří převody mezi běžným účtem v ČNB a ČS na položce 4134. 
Na položce 4111 jsme obdrželi prostředky na volby do Poslanecké sněmovny. Nevy-
užité prostředky byly v rámci finančního vypořádání vráceny v r. 2022. Dále je zde 
proúčtován kompenzační bonus od státu. Na položce 4116 jsme obdrželi dotaci 
na refundaci mzdových nákladů pracovníků na VPP od ÚP a průtokovou dotaci pro 
Mateřskou školu na projekt Šablony. Na položce 4122 je zúčtována dotace kraje na 
akci Olšany, oprava krajnice místní komunikace, která byla vyčerpána. Na položce 
4213 jsme od SFŽP po ukončení akce obdrželi dotaci na Rekonstrukci zahrady v pří-
rodním stylu při Mateřské škole Olšany.

      Celkové výdaje:   9 630 080,86 Kč
Rozpočet běžných výdajů – oproti r. 2020 jsou výdaje vyšší o 531 000 Kč. 
Rozpočet kapitálových výdajů – oproti r. 2020 jsou výdaje nižší o 1 570 000 Kč. 

Nejvyšší čerpání bylo na § 3639 na provoz a údržbu budov obce včetně nového 
kulturního domu. 
Poskytnuté transfery v roce 2021:

§, položka, ÚZ
Částka v Kč Komentář
3111 5331 410 000,- příspěvek na provoz Mateřské školy Olšany
3111 5336 258 897,- průtoková dotace pro Mateřskou školu Olšany
3419 5222 30 000,- příspěvek Tenis bike Olšany na činnost, akce
3419 5222 182 000,- příspěvek Sportovnímu klubu Olšany na činnost, akce
3419 5222 20 000,- příspěvek TJ Habrovany na činnost klubu
3421 5222 81 500,- příspěvek hasičům na vybavení, provoz oddílu 

mladých hasičů 
3429 5222 15 000,- příspěvek včelařům na provoz organizace
3543 5222 7 000,- příspěvek asociaci Paprsek 
3639 5329 
ORG 157

20 000,- příspěvek svazku obcí Drahanská vrchovina na 
provoz

3639 5329 876,- příspěvek svazku obcí Rakovec na provoz
3

258 897,-
30 000,- 

182 000,-



pro přístup a uložení inženýrských sítí do prostoru hřiště nad rybníkem. Projek-
tant pak požádá o vydání stavebního povolení, abychom mohli snad v létě podat 
žádost o dotaci na úpravu tohoto prostoru pro konání kulturních a sportovních 
akcí. 
     Z vlastních zdrojů jsme se rozhodli realizovat úpravy na požární zbrojnici, kde 
v patře vzniká sociální zařízení se skladem. Sice došlo ke zmenšení klubovny v pat-
ře, ale děti – hasiči budou mít i nahoře lepší zázemí při svých schůzkách. V těchto 
dnech by měly být práce dokončeny a proběhne úklid prostor.

     Dotace
     Byli jsme úspěšní a získali jsme obě podané dotace od Jihomoravského kraje, 
takže se bude pokračovat v úpravách požární zbrojnice. Po podpisu smlouvy a 
zajištění materiálu dojde k zateplení budovy, střechy a bude vyměněn plynový 
kotel. Dotace je schválena ve výši 457 000 Kč.  
      Dále máme schválenou dotaci ve výši 78 000 Kč na zlepšení vybavení obecního 
úřadu. Zde dojde k úpravě elektrického rozvaděče, instalaci klimatizace na úřadě, 
venkovní instalaci kamery a pořízení dalšího inventáře na úřad.  
       V květnu jsme obdrželi od HZS ČR registraci akce na pořízení nového dopravního 
automobilu naší zásahové jednotce hasičů s vyčíslenou dotací ve výši 450 000 Kč. 
Jihomoravský kraj jsme požádali o dotaci na dofinancování tohoto nákupu ve výši 
300 000 Kč. V těchto dnech probíhá výběrové řízení. 
    
     Územní plán obce
     Dne 20. 4. 2022 byl na úředních deskách zveřejněn návrh Zadání nového územ-
ního plánu obce, kde byly již zahrnuty obdržené podněty majitelů pozemků v obci. 
Po zveřejnění odbor územního plánování Městského úřadu Vyškov do návrhu 
zapracoval stanoviska dotčených orgánů a na červnovém zasedání budou zastupi-
telé tento dokument schvalovat. Pak vybraná urbanistka začne s přípravou nového 
územního plánu obce. V rámci zpracovávání bude vyhodnocovat jednotlivé pod-
něty, vyjádření, a pokud to bude v souladu se zájmy a možnostmi obce, zapracuje 
je do územního plánu. Jeho dokončení předpokládáme v příštím roce.

    

     
    Zastupitelstvo obce schválilo tento dokument 27. 4. 2022. Veškeré potřebné 
písemnosti byly zveřejněny na obou úředních deskách. Níže uvádíme jen několik 
podstatných údajů. 

      Celkové příjmy:   13 839 406,63 Kč
z toho největší položkou byly daňové příjmy, které byly oproti r. 2020 vyšší 
o 1 310 500 Kč. Zvýšily se meziročně nedaňové příjmy, a to o 14 500 Kč. Největší 
objem tvoří příjmy ze stočného, z pronájmů – Kulturní dům, od EKOKOMU za pro-
voz systému tříděného odpadu v obci. 
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   Blíží se Svatojánské hody. Termín hodů je vázán ke 
svátku sv. Jana Křtitele, patrona místní kapličky. Ta 
byla vybudována v 80. letech 19. století. V kapličce 
byla umístěna socha sv. Jana Křtitele, která byla starší 
než kaplička samotná a údajně ji dostal místní kame-
ník Václav Dundálek za kamenické práce ve křtin-
ském kostele. Socha byla 1998 bohužel ukradena. 
I díky vašim finančním příspěvkům byla do kapličky 
zhotovena socha nová. Přijďte si historii sochy připo-
menout ve sváteční hodové odpoledne 25. června.

ZAVĚREČNÝ ÚČET OBCE r. 2021

Původní socha sv. Jana Křtitele

Pohled na kapličku, 40. léta 20. století

FOTOVZPOMÍNKY

 1. 5. 2022, měsíční nájemné bez DPH by činilo po zvýšení 19 000 Kč
- schvaluje přijetí 1 pracovníka na VPP při úvazku 30 hodin týdně. Zastupitelé pověřují 
starostku podáním žádosti a uzavřením smlouvy s ÚP Vyškov
- schvaluje prodejní cenu čokolád obce ve výši 55 Kč.

  18. 5. 2022 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje obsah Provozního řádu požární zbrojnice platný od 1. 6. 2022
- schvaluje obsah Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb ORP 
Vyškov. Příspěvek obce na sociální služby pro rok 2022 činí 15 tisíc korun 
- schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Olšany, kterou se vydává požární řád obce 
- schvaluje Směrnici obce Olšany o užívání symbolů obce
- schvaluje Směrnici obce Olšany Pravidla pro poskytování informací podle zákona 
o svobodném přístupu k informacím
- schvaluje Provozní řád Kulturního domu Olšany
- pověřuje místostarostu a Ing. Modlitbovou účastí na valné hromadě svazku Rakovec 
dne 31. 5. 2022. Náhradníkem je p. starostka.

Opravy 
kapličky, 
1984
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Vážení a milí spoluobčané!

   S letošním příchodem léta se stále musí-
me vyrovnávat s narůstající inflací, která 
skoro denně mění ceny v obchodech či 
službách. Kousek od naší republiky pokra-
čuje válka. Proto je důležité hledat si pozi-
tivní momenty. Kromě společných chvil se 
svou rodinou, známými, kamarády tím pro 
mnohé z nás jsou různé akce, které se pořá-
dají v obci. Ty pro nás připravují naše spol-
ky a další dobrovolníci a je příjemné, že se 
jich již můžeme zúčastňovat bez omezení. 
Snad se postupně zvýší i vaše účast na nich, 
což je největší odměnou pro pořadatele. 
V části „Chystá se“ vás s nejbližšími akcemi 
seznámíme.  
  Chtěla bych poděkovat těm z vás, kteří 
pomohli s úklidem zimního posypu, i těm, 
co udržují své pozemky posečené a s krás-
nou výsadbou. Při procházkách všichni 
oceňujeme malebnost jednotlivých části 
obce. Udržovat pěkný vzhled obce se snaží 
i naši zaměstnanci. 
  Na základě podnětu poštovních doručo-
vatelek na vás znovu po roce apelujeme, 
abyste si označili své nemovitosti – budo-
vy domovními čísly pro lepší orientaci při 
doručování. Tuto povinnost ukládá vlast-
níkům nemovitostí zákon o obcích. V naší
obci jsme neurčovali barvu a provedení 
čísel.
  Školákům přeji zdárné zakončení škol-
ního roku a úžasné prázdninové zážitky. 
Vám všem přeji pohodové letní dny, plné 

AKTUALITY
Příprava investičních akcí

      Na začátku května došlo k navrácení 
okolních lesů opět Lesům ČR, takže pokra-
čují jednání ohledně získání pozemků 

       
      Na lovu.
       Přírodní park Říčky se nachází jen několik kilometrů od naší obce Olšany. Pramení 
zde Říčka. Podél jejího toku se rozkládají louky a nad nimi lesy. Často sem po turistických 
značkách zavítali turisté, ale i olšanští se sem vydali na nedělní výlet. Děvčata obdivo-
vala v jarních měsících množství rozkvetlých petrklíčů, blatouchů, upolínů, vzácné vsta-
vače a jiné květiny. A kluci? Ti chodili tajně lovit pstruhy do tůní Říčky. Když měli štěstí, 
nalovili pár kousků a cestou zpátky si je u Kamenné boudy upekli na ohníčku. Občas se 
stalo, že je při lovení přistihl hajný a hnal je holí mezi buky do kopce k Olšanům. A jak 
krásně se o prázdninách stanovalo, mohou vyprávět mnozí pamětníci z Olšan. 
      Jiné generace kluků chodily lovit k rybníku Chobot do Nemojan, či do Pístovic.  Jed-
nou přišel starší kluk Standa s novinkou, že v pístovickém rybníčku jsou úhoři a ulovit 
je není žádná velká práce. A tak se tam kluci vypravili. Přes les jim cesta trvala necelou 
hodinu. Bylo před polednem, prázdninový den u rybníku, ještě žádní návštěvníci. Stáňa 
radil klukům, aby hledali rukama u mělkého břehu. Kluci hledali, až byli celí umazaní od 
bahna, ale pořád nic. V tom se ozval strašný řev. „Pomoc, pomoc“, křičel nejmladší Vítek. 
V pěsti držel úhoře, který se mu ovíjel kolem ruky. Vítek myslel, že je to jeho posled-
ní hodinka. V mysli si vzpomněl na vyprávění cestovatele v jedné dobrodružné knize, 
kde se hlavní hrdina rval s obřím hadem škrtičem. Nikdy předtím neviděl úhoře. Všichni 
zůstali stát s otevřenou pusou, pouze duchapřítomný, zkušený Stána k němu přiskočil 
a úhoře usmrtil. Hrdý Vítek si pak trofej nesl v pytlíků domů, celý pyšný, že jen on ulovil 
úhoře. 
      A tak končily výpravy vesnických dětí za dobrodružstvím. Doma je ale obvykle 
pochvala nečekala, rodiče měli o děti strach. Ale co naplat, když i tenkrát platilo pořeka-
dlo – že zakázané ovoce chutné nejlépe.
      Milí přátelé a milé děti, přeji Vám mnoho pěkných zážitků a dobrodružství o prázd-
ninách, ať Vám je každá cesta pohodlnou a ať Vám slunce svítí do nesnází všedních dnů. 
Krásné prázdniny Vám přeje 

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

sluníčka a dobré nálady. Těším se na setká-
ní s vámi v rámci Svatojánských babských 
hodů či Neckyády. Ženy od jara pilně nacvi-
čují a tak jim přejeme hezké počasí, vaši 
velkou účast a radost z povedené akce.  
Snad i při Neckyádě nám bude přát poča-
sí, po rybníku se bude prohánět víc plavi-
del a společně si užijeme i tuto akci. Letos 
bohužel bez spoluúčasti rybářů. 
  Přeji vám prosluněné letní dny a mnoho 
příjemných prožitků v obci, na výletech 
a dovolených se svými nejbližšími nebo 
známými.

Dana Křížová, starostka obce


