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Vážení a milí spoluobčané!

   Léto nám rychle uteklo. Většina z vás 
během svých dovolených navštívila krásné 
kouty naší země nebo vyjela do zahraničí. 
Děti mají spoustu prázdninových zážitků 
a nyní jim opět nastaly školní povinnosti. 
Přejeme jim hodně jedniček při získávání 
nových znalostí a vám všem příjemné dny 
i během letošního podzimu.

    Ve dnech 23. a 24. září proběhnou 
volby do zastupitelstva obce, proto vám 
chceme připomenout podstatné události 
uplynulých 4 let.  

       V úvodu bych chtěla poděkovat zastupi-
telům, pracovníkům obce, zástupcům spol-
ků i ostatním občanům, kteří jste pomáhali 
při zvelebování naší malebné vesničky, 
zapojili se do pořádání kulturních či spor-
tovních akcí. Bez vaší pomoci bychom 
nemohli realizovat spoustu každoročních 
aktivit pro širokou veřejnost. Děkuji čle-
nům zastupitelstva, kteří aktivně pomáhali 
s chodem obce, zabezpečením realizova-
ných staveb. 
     Každoročně jsme průběžně zajišťovali 
kromě běžných administrativních záležitos-
tí vydávání obecně závazných vyhlášek 
obce, aktualizovali jsme směrnice a řády 
potřebné k zajištění chodu úřadu. Schva-
lovali jsme rozpočet, rozpočtový výhled 
a závěrečný účet obce po provedeném 
auditu hospodaření. Finančně jsme pod-

       
       Zajímavý zvyk k zamyšlení: 
        V dávných dobách měli bohatí španělští Židé zvláštní zvyk. Na dvoře jejich domu stál 
velký dřevěný stůl, u kterého se shromažďovali žebráci a bezdomovci. Tito nešťastníci tu 
byli krmeni a napájeni. A tak to šlo den za dnem, rok za rokem.
      A když pak majitel domu umřel, byla z desek tohoto stolu vyrobena rakev, ve které 
byl boháč pohřben.
     Tento zvyk symbolizoval pouze jednu, ale téměř nejdůležitější životní pravdu – bez 
ohledu na to, co v tomto životě vlastníme, bez ohledu na to, čeho dosáhneme, a bez 
ohledu na to, kolik vyděláme, jediné, co si s sebou můžeme vzít, jsou naše dobré skutky 
provedené během našeho života pro ty druhé… 
      Přála bych nám všem, abychom si každý den dokázali uvědomit a zamyslet se, jak 
moc dokážeme být pro druhé pomocí a že nám mám to má i přes těžkosti přinášet pře-
devším radost a pokoj v naší duši, která se tak stává krásnější, šlechetnější a bohatší.  
      Děkuji všem čtenářům článků Čtení ke Kafi za přízeň. Doufám že se Vám líbily vzpo-
mínky olšanských lidí inspirované vzpomínkami mé babičky, za což jí a také všem 
pamětníkům i za Vás velmi děkuji. 

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 listopadu. 
      Vyhrazujeme si právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. 
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ČTENÍ KE KAFI

porovali místní spolky, aby měly prostřed-
ky na zajištění akcí a provoz. Pořádali jsme 
různé kulturní a sportovní akce a o jejich 
průběhu jsme vás pravidelně informovali. 
Naši stálí zaměstnanci i pracovníci na VPP 
prováděli úklid a údržbu místních komuni-
kací, veřejných prostranství a zeleně v obci.
Dále zajišťovali drobnou údržbu a provoz 
budov obce. Starším spoluobčanům pomá-
hali s donáškou obědů. 

    Co se podařilo realizovat a co podstatné 
se událo:
v roce 2019:
- dokončení výstavby Kulturního domu 
- provedení údržby patek gabionů
- proběhla obnova katastrálního operátu, 
která byla dokončena v r. 2020

v roce 2020: 
- v rámci akce Zvýšení bezpečnosti občanů 



na komunikacích obce byly i z dotace Jihomoravského kraje instalovány retardéry, 
zábradlí kolem pozemku u dětského hřiště, dopravní zrcadlo u lípy, bezpečnostní 
barevný povrch na konci jednosměrky u KD a upraveno dopravní značení v obci
- s pomocí dotace SFŽP v letech 2020–2021 realizována Rekonstrukce zahrady 
v přírodním stylu při Mateřské škole, kdy došlo k osazení nových herních prvků 
a výsadbě na dvoře školy, vznikla zde učebna 
- dotaci Jihomoravského kraje jsme využili na výměnu vrat v požární zbrojnici

v roce 2021:
- s pomocí dotace Jihomoravského kraje jsme zrealizovali akci Olšany oprava kraj-
nice místní komunikace, kdy došlo ke zpevnění a rozšíření krajnice jednosměrky 
od torza lípy směrem k návsi
- proběhla výměna oplocení dětského hřiště a výstavba pevné zdi směrem k více-
účelovému hřišti
- pořízeny nové webové stránky obce
- zpracována projektová dokumentace a získáno stavební povolení na rozšíření 
kanalizace k domům č.p. 181, 143 a 147

v roce 2022:
- po vypracování studie byla zhotovena projektová dokumentace na úpravu pro-
storu horního hřiště nad rybníkem, aby zde vzniklo zázemí pro konání kulturních 
a sportovních akcí
- provedena obnova herních prvků na dětském hřišti
- zbudováno nové stanoviště pro kontejnery na tříděný odpad u Lipek a u víceú-
čelového hřiště
- dle nového pasportu dopravního značení v obci upraveno dopravní značení 
v ulici k rybníku, na křižovatce u víceúčelového hřiště; u dětského hřiště umístěn 
retardér pro zpomalení dopravy; označena přednost jízdy na výjezdu u zrcadla od 
chatové oblasti na komunikaci směrem ke hřbitovu
- zpracována studie možného rozšíření ČOV Habrovany
- s pomocí dotace Jihomoravského kraje dochází ke zlepšení vybavení obecního 
úřadu technikou, klimatizací, bude upraven rozvaděč a instalovány kamery
- v požární zbrojnici bylo v patře zbudováno nové sociální zázemí, které bylo 
rekonstruováno i v přízemí; nyní využijeme další dotaci Jihomoravského kraje na 
zateplení budovy, střechy, výměnu plynového kotle
- připravuje se nový územní plán obce

     Co čeká nové zastupitelstvo k řešení v dalším období:
- zrealizovat projekt na hřišti nad rybníkem pro vznik zázemí na pořádání kultur-
ních i sportovních akcí, na což jsme šetřili finanční zdroje obce
- dokončit nový územní plán obce
- zajistit finanční prostředky na opravy komunikací v obci, na rozšíření inženýr-
ských sítí včetně kanalizace do všech zastavěných částí obce a ve spolupráci s obcí 
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          Dotace, příprava a realizace investičních akcí
          Na začátku července se podařilo uzavřít s Lesy ČR nájemní smlouvu na pozemky 
tvořící přístup k areálu kolem horního hřiště a Dohodu o vzdání se práva na náhra-
du škod vzniklých na našem pozemku, což bylo podmínkou k získání jejich vyjádření 
k projektové dokumentaci. Nyní projektant čeká na vyjádření správců sítí, Městského 
úřadu Vyškov, aby mohl požádat stavební úřad o povolení výstavby. Žádosti o dotaci 
na úpravu tohoto prostoru pro konání kulturních a sportovních akcí se budou podá-
vat až ke konci letošního roku. 
       Z vlastních zdrojů jsme realizovali úpravy v požární zbrojnici, kde v patře vznik-
lo nové sociální zařízení se skladem. Současně jsme upravili i sociální zázemí v příze-
mí. S pomocí dotace Jihomoravského kraje pokračujeme v úpravách tohoto objektu. 
Po výběru zhotovitele a podpisu smlouvy dojde k zateplení budovy, střechy a bude 
vyměněn plynový kotel. Celkové náklady akce předpokládáme ve výši 738 000 Kč, což 
z větší části pokryje dotace ve výši 457 000 Kč.  
       Letos dojde i ke zlepšení vybavení obecního úřadu. V budově bude upraven elek-
trický rozvaděč, byla instalována klimatizace na úřadě, venku přibude kamera. Je poří-
zena lednička a další inventář na úřad. Celkové náklady akce předpokládáme ve výši 
200 000 Kč, což bude částečně pokryto dotací Jihomoravského kraje ve výši 78 000 Kč. 
     Od Generálního ředitelství HZS ČR jsme obdrželi rozhodnutí o přidělení dotace 
na pořízení nového dopravního automobilu naší zásahové jednotce hasičů ve výši 
450 000 Kč. S Jihomoravským krajem jsme uzavřeli smlouvu na dofinancování tohoto 
nákupu ve výši 300 000 Kč. Tomu předcházelo výběrové řízení na dodavatele vozi-
dla, s kterým byla uzavřena smlouva. Nyní čekáme na dodání dopravního automobilu 
v hodnotě 1 391 151,52 Kč. 

     Od Úřadu práce jsme obdrželi dotaci ve výši 90 000 Kč na refundaci mzdových 
nákladů pracovnice v rámci veřejně prospěšných prací.

        V srpnu jsme podali na Krajský úřad žádost o dotaci na zpracování Generelu – kon-
cepce zmírnění dopadů změny klimatu řešící zadržování vody v krajině, kterou nám 
zpracuje spolek Voda lidé krajina.

 Habrovany zajistit dotaci na rozšíření ČOV 
- opravovat a rozšířovat místní komunikace a veřejné osvětlení v obci
- zajistit projektovou dokumentaci a zrealizovat výstavbu nového úřadu kvůli rozší-
ření prostor Mateřské školy

      Přeji vám šťastnou ruku při výběru nových zastupitelů pro nadcházející čtyř-
leté volební období. Novým zastupitelům přeji úspěšné řešení výše uvedených 
námětů, hodně nových podnětů a co nejméně překážek při jejich realizaci. 

Dana Křížová, starostka obce          

    Tentokrát jsme ve fotovzpomínkách zabrouzdali do činnosti spolků v Olšanech. 
Nabízíme malou připomínku činnosti včelařů, hasičů, rybářů a táborníků. 
      
      Podívejte se na:
- výstavu medového pečiva a včelařských potřeb, která proběhla 13. listopadu 1988 
i s ukázkou zdobení perníkových chaloupek
- dění během oslav 90. výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů v roce 
1995
- vypouštění a výlov rybníka v říjnu 2004, před jeho velkou rekonstrukcí
- fotku z prvního tábornického strašidelného lesa v roce 2003

    Do dění v dalších spolcích nakoukneme zas někdy příště.  
    Pokud máte fotky z vaší spolkové činnosti a jste ochotni je poskytnout do obecního 
archivu, ozvěte se pro domluvu na mail obec@olsany.org.

AKTUALITY

17. 8. 2022 Zastupitelstvo obce Olšany

- schvaluje bezúplatný převod části silnice č. III/37930 Habrovany – Olšany, ve stani-
čení km 2,328 – km 2,372 v délce 0,044 km a nově vzniklého pozemku p. č. 730/8 v k. 
ú. Olšany v souladu s obsahem Darovací smlouvy. Zastupitelé pověřují starostku jejím 
podpisem
- schvaluje výběr nejvýhodnější nabídky na akci Úpravy požární zbrojnice Olšany 
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Investiční a Stavební s.r.o., Brno. Zastupi-
telstvo pověřuje starostku podpisem této smlouvy
- bere na vědomí zprávu dozorčí rady svazku obcí Rakovec ze dne 15. 8. 2022.

FOTOVZPOMÍNKY
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      Územní plán obce
     Ing. Jenčková připravuje podklady nového územního plánu obce. V  souladu se 
zájmy a možnostmi obce bude vyhodnocovat jednotlivé podněty a vyjádření. Vzniklý 
návrh bude v posledním čtvrtletí letošního roku posouzen dotčenými orgány, Kraj-
ským úřadem a představen občanům na veřejném projednání. Dokončen bude v příš-
tím roce.

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…
      8. a 9. června pořádal TENIS BIKE Olšany za podpory Obce Olšany na víceúčelovém 
hřišti první letošní tenisový turnaj ve čtyřhře. Turnaj se uskutečnil  v úzké součin-
nosti s amatérskými hráči tenisu z Drnovic, a byl v netradičním formátu rozložen do 
dvou hracích dnů. 
              
    10. června – jsme pořádali divadelní představení hry „Jedna statečná“ v podání 
členů D.A.V.A. Rousínov v sále Kulturního domu. 

     25. června pořádaly stárky Svatojánské babské hody. 
Je již tradicí, že poslední červnový týden bývají v Olšanech hody. V minulých letech 
to byly hody párové, ale letos nás čekaly hody babské. Děvčata se už od února pil-
ně připravovala, cvičila nástup, tanečky, chystala tombolu, ozdoby aj. Ve středu před 
hody stárky za zvuku rozhlasu roznášely rozmarýny a zvaly občany na hody. Oblečená 
děvčata ve stejnokroji působila velmi elegantně a téměř každý už se těšil, až nastane 
hodové veselí. Ve čtvrtek naše děvčata nazdobila máji, kterou pokáceli místní muži. 
Ačkoli byla z bezpečnostních důvodů postavena technikou, krásně pestrobarevně 
zářila do celého okolí. V pátek už probíhaly přípravy v plném proudu, zdobila se náves 
a všude vládla předhodová atmosféra. 
      Ráno jsme se probudili do deštivého dne, výzdoba trochu pomokla, ale to neodra-
dilo. Již před polednem se děvčata začala scházet, krásné červené sukně kyjovských 
krojů, zapletené copy a květy ve vlasech rozzářily každou stárku. Bylo často slyšet: „Ty 
naše holky jsou krásné, ale v kroji ještě krásnější“. Ve 13 hodin vše začalo, starostka 
předala ženám hodové právo. Poté jsme dostali požehnání ke konání hodů i pro nás 
všechny od pana faráře otce Ondřeje. Po slavnostním požehnání a žehnání vína zatan-
čily děti svůj krásný taneček pod vedením stárky Lenky a pak nám zatancovaly dospě-
lé stárky. Následovalo občerstvení a průvod stárek obcí. Hodovalo se, jedlo, pilo, lidé 
si povídali na ulicích a bylo vidět, že je každý rád, že se může po tak dlouhé době bavit 
s ostatními a veselit se. Není divu, doba covidová nás o takové radosti připravila.
     Večer nás čekala hodová zábava a tombola. Po půlnoci měly stárky opět připrave-
né překvapení, velmi působivý moderní tanec, který dal vyniknout ženským křivkám 
nacvičila s děvčaty stárka Alenka Strážnická. Žhavá atmosféra zvedla ze židle téměř 
každého a závěrem oslavy vypukl úžasný ohňostroj, který jako překvapení připravil 
stárkám pan Josef Kalvostr. K tanci a zpěvu po celé hody hrála dechová kapela Voděnka. 
   Co dodat na závěr. Myslím si, že to byla jedna z největších a nejkrásnějších akcí 
v obci, která dala lidi opět dohromady. Chtěla bych všech děvčatům – stárkám podě-
kovat za píli a čas, který věnovaly na přípravu hodů, jejich mužům a rodinám za trpě-

-  schvaluje obsah doplněného Zadání územního plánu Olšany a pověřuje starostku 
a místostarostu podpisem Zadání  
- bere na vědomí zprávu dozorčí rady svazku obcí Drahanská vrchovina ze dne 
23. 5. 2022 a informace o hospodaření Mikroregionu Rakovec a svazku obcí Drahanská 
vrchovina za rok 2021 obsažené v závěrečných účtech a účetních uzávěrkách obou 
svazků. 

27. 7. 2022 Zastupitelstvo obce Olšany

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomo-
ravského kraje č. JMK067521/20/OKH v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a pověřuje starostku podpisem dodat-
ku
- schvaluje přijetí dotace ve výši 300 000 Kč na pořízení nového dopravního automobi-
lu pro JSDH Olšany a obsah Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje č. JMK077561/22/OKH v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a pověřuje starostku jejím podpisem  
- schvaluje obsah Zprávy o uplatňování Územního plánu Olšany za období 08/2018 
– 06/2022 v souladu s ust. § 55, odst. 1 a dle § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a pověřuje 
starostku a místostarostu podpisem této Zprávy  
- schvaluje obsah Smlouvy o spolupráci a poskytnutí dat při tvorbě, aktualizaci a sprá-
vě Digitální technické mapy Jihomoravského kraje a pověřuje starostku jejím podpi-
sem 
- schvaluje obsah Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PR-014330071254/016-ADS 
na pozemku p.č. 600/575 v k.ú. Olšany a pověřuje starostku jejím podpisem 
- schvaluje rozpočtové opatření č. 4
- schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Olšany o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství
- schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Olšany o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství 
- schvaluje cenovou nabídku spolku Voda lidé krajina na zpracování generelu zajišťo-
vání a zadržování dešťové vody v intravilánu obce.

 - schvaluje přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomo-
ravského kraje ve výši 457 000 Kč na akci Úpravy požární zbrojnice Olšany v souladu 
se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
a pověřuje starostku podpisem smlouvy  
- schvaluje výběr firmy CaRent a.s. Brno jako dodavatele DA pro hasiče za pořizovací 
cenu ve výši 1 149 712 Kč bez DPH. Zastupitelstvo se zavazuje dofinancovat rozdíl 
mezi celkovou cenou DA a poskytnutými dotacemi do plné výše z vlastních zdrojů 
- schvaluje přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomo-
ravského kraje ve výši 78 000 Kč na Obnovu zázemí Obecního úřadu Olšany v souladu 
se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
a pověřuje starostku podpisem smlouvy 
- schvaluje obsah Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavírané s a.s. 
CETIN Praha na realizaci stavby 16010-064289 VPIC Olšany – Výstavba souboru RD_
B1,2et a pověřuje starostku podpisem smlouvy  
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

livost a zázemí při organizaci. Hlavním organizátorkám Kristýně Modlitbové a Zdeně 
Růžičkové, pro které často nebylo jednoduché zkoordinovat tolik věcí a lidí. Organizace 
těchto akcí bere hodně sil, ale za tu dřinu je tou nejkrásnější odměnou krásný zážitek, 
radost a úsměv na rtech všech přítomných a hlavně možnost být dohromady a to je to 
tím motorem a silou pro každé organizátory kulturních akcí. 
   Děvčata, všem Vám moc děkujeme za krásný zážitek a tu radost, že jsme mohli být 
všichni spolu. 

Eva Modlitbová

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

15. 6. 2022 Zastupitelstvo obce Olšany
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starostku podpisem smlouvy  
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Mokrá na budoucí odkup jejich parcel č. 462/3, 462/4, 462/6 a 462/12 v k.ú. Olšany 
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      30. června jsme ve spolupráci se školou uspořádali Rozloučení s předškoláky
v sále Kulturního domu. Děti se bavily při soutěžích a pak se všechny děti z Mateřské 
školy rozloučily se svými 17 kamarády, kteří odešli do základní školy. Na závěr akce 
byli na návsi vypuštěni odchovaní motýlci a bylo promítnuté video o průběhu uply-
nulého školního roku.

        2. července pořádal T.K. Wild Horse Olšany na hřišti nad rybníkem přesunutý
Dětský den aneb Hurá na prázdniny.
     
     Jak už víte, oslavy dne dětí byly letos odloženy až na začátek prázdnin. Akce byla 
nazvána Hurá na prázdniny. Děti měly možnost si vyzkoušet různé aktivity spojené 
s prázdninami. Třeba zkoušely poznat po slepu různé druhy pláží, pomoct babičce 
upéct a také sníst buchtu, namíchat správný drink k bazénu, trefit se vodní pistolí na 
terč, ochutnat a poznat exotické ovoce, zdolat slalom s torpédem a další. V turnajích 
musely sníst velký kus melounu a trefit se slupkou do koše, a také sbalit podle instruk-
cí kufr k babičce. 
       Bylo velké teplo, tak jsme čekali menší účast, ale nakonec přišlo přes 50 dětí. Všech-
ny děti dostaly malou odměnu za snahu a bylo vidět, že se náramně baví. Tímto všem 
děkujeme za přízeň a těšíme se na vaši účast na Strašidelném lese.

                                                                                                    Za T.K. Katka Volfová       

       foto na další straně

        Včelaři Olšan a Habrovan
    Levandule – úžasná rostlina, která kvete fialovým, růžovým a dokonce i bílým kvě-
tem. Rostliny nás potěší svou krásou, zavoní nejen na zahradě, ale i v pokoji nebo 
v šatníku. Z levandule se vyrábí parfémy, oleje, osvěžovače vzduchu. Levanduli 
můžeme použít v kuchyni jako koření, přidat do čaje nebo z ní připravit sirup.
    Pro včelky má levandule také význam, protože je to medonosná rostlina. A my, vče-
laři, využijeme levanduli i trochu jinak. Nastříhali jsme levanduli na svých zahradách, 
dostali jsme svolení ostříhat rostliny levandule na obecním pozemku a také jsme část 
levandule dostali. Rostliny jsme usušili a pan Josef Kalvostr z Habrovan vyrobí pelet-
ky, které použijeme do kuřáku/dýmáku, když půjdeme do včel. Tak už se těšíme, až se 
bude levandulová vůně rozlévat po našich včelnicích.

Jana Pilátová 
(foto Josef Kalvostr)- 6 -  

    7. 8. – krajské kolo jednotlivců v Brně. Zde se opět zúčastnili jen rozhodčí Iveta 
Hanušová a Jakub Tomášek, který byl na těchto závodech hlavním startérem.

    27.–28. 8. – Netradiční soutěž v Dolních Životicích. Na tuto soutěž jsem se vydal 
s družstvem dorostenek „VDOLKY“. Soutěž byla opravdu netradiční. Děvčata měla za 
úkol uvázat dané uzly a provést s nimi práci, na kterou jsou určeny. Dále musely pře-
konat rybník za pomoci člunu, ale bez pádel. Na dalším stanovišti přenesly barely 
o velikosti 20 l na vzdálenost 15 metrů, dále proběhly CTIF tunelem a následně rozvi-
nuly požární útok. Děvčata byla moc šikovná.

    Přeji všem zdraví a rodinnou pohodu 
Jakub Tomášek, vedoucí kolektivu mladých hasičů a žen
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     30. července jsme ve spolupráci s hasiči a dalšími dobrovolníky uspořádali na ryb-
níku Neckyádu. I přes místy vydatné dešťové srážky skvělý moderátor Jakub Libánek 
vyburcoval 5 dětí k účasti v první soutěži, kdy děti přenášely na lávce kelímek s větším 
míčem. Nejmenší účastnice jako baletka prošla pod dozorem hasičů pomalu lávku za 
potlesku přítomných. Po vyhodnocení výsledků následovala přehlídka čtyř plavidel. 
Všem se nejvíc líbilo do detailů připravené plavidlo s názvem Polárníci, s místní osád-
kou ve složení p. D. Vráblík a L. Vintr. V rychlosti zvítězila osádka s názvem Anarchie. 
Pak následovala druhá soutěž dětí v přechodu lávky a ze 7 účastníků měl nejlepší čas 
Vojtěch Blažík. Nakonec se utkali 4 dospělí a lávku nejrychleji přešel p. J. Kosmák. Letos 
se nám vzhledem k počasí nepředstavili mladí hasiči se svou ukázkou. O občerstvení se 
celou dobu staral ve stánku p. Blažík se svými pomocníky. 
      Večerní letní noc byla přesunuta do sálu, protože jsme správně předpokládali, že pro-
stor horního hřiště bude rozmoklý. Začátek produkce kapely Modul v sále využily hlav-
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   23. července  pořádal p. Ondra na víceúčelovém hřišti volejbalový turnaj
O putovní pohár starostky Olšan.
     Za tropického počasí se ho zúčasnilo 10 týmů z různých okolních, ale i vzdálenějších 
míst republiky, jako Prostějov, Brno, Vyškov a Zbýšov. Domácí tým z Olšan „Drtiči“ skon-
čil v horní části tabulky. Na bramborovém 4. místě skončil tým Lazaři z Vyškova,  třetí 
se umístil tým ÚV :) z Brna a o první a druhé místo se utkaly týmy Bagristi z Prostějova 
a Ondráci, kteří byli z poloviny složení z místních Olšaňáků. Tým Ondráci tuto výhodu 
využil a po vítězných dvou setech skončil jako první. Závěrem chceme poděkovat všem 
divákům za hojnou účast.
         Jakub Ondra  

     zapsáno 41 dětí (další děti na přijetí ještě čekají).
      A co nás čeká v tomto školním roce? Přivítáme novou paní ředitelku Michaelu Rotre-
klovou, seznámíme se s novými dětmi a s letošními předškoláky. Připravujeme naši 
tradiční Drakiádu s rodiči, Vánoční překvapení, karneval, oslavy jara, vynášení Mora-
ny, Masopust, oslavy Velikonoc, besídku pro maminky, tradiční zkoumání ochozských 
jeskyní, navštívíme základní školu, pojedeme na školní výlet – necháme se překvapit 
kam, a také se i příští léto rozloučíme s předškoláky. Naše děti ochotně přispívají krát-
kým programem na Vítání občánků nebo na Setkání s důchodci. Chodíme pravidelně 
cvičit do KD Olšany a trávíme spoustu času v přírodě. Samozřejmé jsou také návštěvy 
divadélek, ať už v MŠ, nebo přímo v divadlech. 
     Už se moc těšíme, až vaše děti zaplní naši školku smíchem a neustálým hemžením 
a také na skvělou spolupráci s vámi – rodiči.

Za kolektiv MŠ Katka Volfová

    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, časo-
pisy 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.

    11.–12. 6. – proběhlo krajské kolo Hry plamen a dorostu. Tohoto kola se naši mladí 
hasiči nezúčastnili, ale naši rozhodčí Iveta Hanušová a Jakub Tomášek ano. 

   18. 7. – soutěž v Topolanech. Zde se zúčastnilo družstvo mladších a starších žáků. 
Dětem se na těchto závodech nedařilo a mladší žáci si odnesli NP a starší žáci obsadili 
10. místo.

    21.–24. 7. – soustředění mladých hasičů v Ratíškovicích. Zde jsme s dětmi trénovali 
na Olšanskou fontánu. Také jsme hráli spoustu her a chodili se koupat do nedalekého 
rybníka.

   30. 7. – Dětská hasičská fontána. Jako každý rok jsme pořádali světelnou show na 
místním rybníku. Letos byla velká novinka, 20 vodních proudů. Na to bylo zapotřebí 
zapojit 850 metrů hadic, 20 proudnic, 7 mašin (Ps12), 14 savic a 7 sacích košů. Nebylo 
vůbec jednoduché vše sehrát dohromady, ale nám se to povedlo a vznikla nádher-
ná podívaná. Děti se šikovnými regulovčíky a ostřílenými strojníky zaslouží velkou 
pochvalu.

    20. 8. – Dětská fontána v Bošovicích. I tento rok jsem jel s deseti dětmi pomoci našim 
kolegům do Bošovic předvést fontánu. Zde fontána byla jen o deseti proudech. Naše 
děti pomohly Bošovským dětem dostříkat fontánu a pak na druhý pokus stříkaly jen 
naše děti.
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      3. září pořádal TENIS BIKE Olšany za podpory Obce Olšany na víceúčelovém hři-
šti druhý letošní Tenisový turnaj ve čtyřhře.

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

     16. září pořádají stárky Kácení máje na návsi, k poslechu a tanci bude hrát skupi-
na Akcent. Opět se těšíme na půlnoční překvapení. 

    15. října uspořádáme Divadelní představení pro děti i rodiče s názvem „Vojta 
a strašidla“ v podání členů divadla Elf z Prahy. Začátek v 17 hod. v sále KD.                        
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CHYSTÁ SE ...

INFORMUJEME ...
Stav obyvatel v obci k 1. 9. 2022

Celkem Datum narození 
nejstaršího občana

Datum narození 
nejmladšího občana

Osoby 640 15. 4. 1930 20. 6. 2022

Muži 332 25. 4. 1935 18. 6. 2022

Ženy 308 15. 4. 1930 20. 6. 2022

Děti do 15 let 120  2. 10. 2007 20. 6. 2022

Děti do 18 let 146 14. 9. 2004 20. 6. 2022

6
     Sběr odpadu
    V sobotu 27. srpna proběhl v obci mobilní sběr nebezpečného odpadu a elektro-
odpadu.
    Velkoobjemový kontejner bude na parkovišti za autobusovou zastávkou přista-
ven o víkendu 22.–23. října, hasiči v sobotu 22. 10. provedou sběr železného šrotu.
    Žádáme občany, aby neukládali stavební či objemný odpad nebo elektroodpad 
u kontejnerů. Můžete ho zdarma odevzdat na sběrných dvorech  Respona. 
     Děkujeme. 

     Dotace pro svazek Drahanská vrchovina
    Svazek obdržel dotaci ve výši 1 456 798,25 Kč z Ministerstva životního prostředí na 
kontejnery, jeden z nich nám v Lipkách slouží pro ukládání bio odpadu.

Mateřská škola
    V polovině prázdnin došlo ke změně na ředitelském postu školy.  Děkujeme p. 
Kateřině Volfové za její čtyřletou práci ve vedení školy a děti jsou moc rády, že v MŠ 
zůstává na pozici učitelky. V srpnu nastoupila do vedení školy p. Bc. Michaela Rotre-
klová, účetní je p. Štefanie Hrubá. Paní ředitelce přejeme mnoho elánu a oběma brzké 
zapracování do všech úkolů. 

     Končí nám srpen a přípravy v MŠ jsou v plném proudu. Paní učitelky, kuchařky, 
školnice i asistentka jsou jistě dostatečně odpočinuté a už se těší na naše děti, ty starší 
i úplně nové. Chystáme vám třídy, značky, boxíky… Letos je do Mateřské školy Olšany 

ně děti se svými rodiči, ale postupně přibývali další účastníci a všichni se skvěle bavili 
do pozdních nočních hodin. O občerstvení se kromě p. Blažíka starali ve dvou stáncích 
i hasiči, takže spousta přítomných byla i na návsi. Mnozí se zašli podívat ve 22 hodin na 
Dětskou hasičskou dětskou fontánu, která měla opět ohromný úspěch. 
      Děkujeme všem, kteří pomohli zajistit tuto akci. 

    21. října uspořádáme Divadelní představení muzikálu „Na pospas“ v podání 
členů D.A.V.A Rousínov. Začátek v 19 hod. v sále KD.

     23. října uspořádáme ve 14 hod. vítání občánků v sále Kulturního domu.

   28. října pořádá Tenis bike Olšany Lampiónový průvod, odchod průvodu od 
obchodu je v 17 hod.                        
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se umístil tým ÚV :) z Brna a o první a druhé místo se utkaly týmy Bagristi z Prostějova 
a Ondráci, kteří byli z poloviny složení z místních Olšaňáků. Tým Ondráci tuto výhodu 
využil a po vítězných dvou setech skončil jako první. Závěrem chceme poděkovat všem 
divákům za hojnou účast.
         Jakub Ondra  

     zapsáno 41 dětí (další děti na přijetí ještě čekají).
      A co nás čeká v tomto školním roce? Přivítáme novou paní ředitelku Michaelu Rotre-
klovou, seznámíme se s novými dětmi a s letošními předškoláky. Připravujeme naši 
tradiční Drakiádu s rodiči, Vánoční překvapení, karneval, oslavy jara, vynášení Mora-
ny, Masopust, oslavy Velikonoc, besídku pro maminky, tradiční zkoumání ochozských 
jeskyní, navštívíme základní školu, pojedeme na školní výlet – necháme se překvapit 
kam, a také se i příští léto rozloučíme s předškoláky. Naše děti ochotně přispívají krát-
kým programem na Vítání občánků nebo na Setkání s důchodci. Chodíme pravidelně 
cvičit do KD Olšany a trávíme spoustu času v přírodě. Samozřejmé jsou také návštěvy 
divadélek, ať už v MŠ, nebo přímo v divadlech. 
     Už se moc těšíme, až vaše děti zaplní naši školku smíchem a neustálým hemžením 
a také na skvělou spolupráci s vámi – rodiči.

Za kolektiv MŠ Katka Volfová

    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, časo-
pisy 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.

    11.–12. 6. – proběhlo krajské kolo Hry plamen a dorostu. Tohoto kola se naši mladí 
hasiči nezúčastnili, ale naši rozhodčí Iveta Hanušová a Jakub Tomášek ano. 

   18. 7. – soutěž v Topolanech. Zde se zúčastnilo družstvo mladších a starších žáků. 
Dětem se na těchto závodech nedařilo a mladší žáci si odnesli NP a starší žáci obsadili 
10. místo.

    21.–24. 7. – soustředění mladých hasičů v Ratíškovicích. Zde jsme s dětmi trénovali 
na Olšanskou fontánu. Také jsme hráli spoustu her a chodili se koupat do nedalekého 
rybníka.

   30. 7. – Dětská hasičská fontána. Jako každý rok jsme pořádali světelnou show na 
místním rybníku. Letos byla velká novinka, 20 vodních proudů. Na to bylo zapotřebí 
zapojit 850 metrů hadic, 20 proudnic, 7 mašin (Ps12), 14 savic a 7 sacích košů. Nebylo 
vůbec jednoduché vše sehrát dohromady, ale nám se to povedlo a vznikla nádher-
ná podívaná. Děti se šikovnými regulovčíky a ostřílenými strojníky zaslouží velkou 
pochvalu.

    20. 8. – Dětská fontána v Bošovicích. I tento rok jsem jel s deseti dětmi pomoci našim 
kolegům do Bošovic předvést fontánu. Zde fontána byla jen o deseti proudech. Naše 
děti pomohly Bošovským dětem dostříkat fontánu a pak na druhý pokus stříkaly jen 
naše děti.
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      30. června jsme ve spolupráci se školou uspořádali Rozloučení s předškoláky
v sále Kulturního domu. Děti se bavily při soutěžích a pak se všechny děti z Mateřské 
školy rozloučily se svými 17 kamarády, kteří odešli do základní školy. Na závěr akce 
byli na návsi vypuštěni odchovaní motýlci a bylo promítnuté video o průběhu uply-
nulého školního roku.

        2. července pořádal T.K. Wild Horse Olšany na hřišti nad rybníkem přesunutý
Dětský den aneb Hurá na prázdniny.
     
     Jak už víte, oslavy dne dětí byly letos odloženy až na začátek prázdnin. Akce byla 
nazvána Hurá na prázdniny. Děti měly možnost si vyzkoušet různé aktivity spojené 
s prázdninami. Třeba zkoušely poznat po slepu různé druhy pláží, pomoct babičce 
upéct a také sníst buchtu, namíchat správný drink k bazénu, trefit se vodní pistolí na 
terč, ochutnat a poznat exotické ovoce, zdolat slalom s torpédem a další. V turnajích 
musely sníst velký kus melounu a trefit se slupkou do koše, a také sbalit podle instruk-
cí kufr k babičce. 
       Bylo velké teplo, tak jsme čekali menší účast, ale nakonec přišlo přes 50 dětí. Všech-
ny děti dostaly malou odměnu za snahu a bylo vidět, že se náramně baví. Tímto všem 
děkujeme za přízeň a těšíme se na vaši účast na Strašidelném lese.

                                                                                                    Za T.K. Katka Volfová       

       foto na další straně

        Včelaři Olšan a Habrovan
    Levandule – úžasná rostlina, která kvete fialovým, růžovým a dokonce i bílým kvě-
tem. Rostliny nás potěší svou krásou, zavoní nejen na zahradě, ale i v pokoji nebo 
v šatníku. Z levandule se vyrábí parfémy, oleje, osvěžovače vzduchu. Levanduli 
můžeme použít v kuchyni jako koření, přidat do čaje nebo z ní připravit sirup.
    Pro včelky má levandule také význam, protože je to medonosná rostlina. A my, vče-
laři, využijeme levanduli i trochu jinak. Nastříhali jsme levanduli na svých zahradách, 
dostali jsme svolení ostříhat rostliny levandule na obecním pozemku a také jsme část 
levandule dostali. Rostliny jsme usušili a pan Josef Kalvostr z Habrovan vyrobí pelet-
ky, které použijeme do kuřáku/dýmáku, když půjdeme do včel. Tak už se těšíme, až se 
bude levandulová vůně rozlévat po našich včelnicích.

Jana Pilátová 
(foto Josef Kalvostr)- 6 -  

    7. 8. – krajské kolo jednotlivců v Brně. Zde se opět zúčastnili jen rozhodčí Iveta 
Hanušová a Jakub Tomášek, který byl na těchto závodech hlavním startérem.

    27.–28. 8. – Netradiční soutěž v Dolních Životicích. Na tuto soutěž jsem se vydal 
s družstvem dorostenek „VDOLKY“. Soutěž byla opravdu netradiční. Děvčata měla za 
úkol uvázat dané uzly a provést s nimi práci, na kterou jsou určeny. Dále musely pře-
konat rybník za pomoci člunu, ale bez pádel. Na dalším stanovišti přenesly barely 
o velikosti 20 l na vzdálenost 15 metrů, dále proběhly CTIF tunelem a následně rozvi-
nuly požární útok. Děvčata byla moc šikovná.

    Přeji všem zdraví a rodinnou pohodu 
Jakub Tomášek, vedoucí kolektivu mladých hasičů a žen
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

livost a zázemí při organizaci. Hlavním organizátorkám Kristýně Modlitbové a Zdeně 
Růžičkové, pro které často nebylo jednoduché zkoordinovat tolik věcí a lidí. Organizace 
těchto akcí bere hodně sil, ale za tu dřinu je tou nejkrásnější odměnou krásný zážitek, 
radost a úsměv na rtech všech přítomných a hlavně možnost být dohromady a to je to 
tím motorem a silou pro každé organizátory kulturních akcí. 
   Děvčata, všem Vám moc děkujeme za krásný zážitek a tu radost, že jsme mohli být 
všichni spolu. 

Eva Modlitbová

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

15. 6. 2022 Zastupitelstvo obce Olšany

- schvaluje obsah Nájemní smlouvy uzavírané s Lesy ČR s.p. na pronájem parcel 
č. 466/66 o výměře 85 m2, p.č. 466/54 o výměře 220 m2, p.č. 466/65 o výměře 83 m2,
p.č. 466/55 v k.ú. Olšany o výměře 14 m2 tvořících přístup na horní hřiště a pověřuje 
starostku podpisem smlouvy  
- schvaluje obsah Dohody o vzdání se práva na náhradu škody vzniklé na našem 
pozemku p.č. 466/30 v k.ú. Olšany uzavírané s Lesy ČR s.p. a pověřuje starostku pod-
pisem dohody  
- schvaluje obsah Smlouvy o smlouvě budoucí uzavírané s a.s. Českomoravský štěrk 
Mokrá na budoucí odkup jejich parcel č. 462/3, 462/4, 462/6 a 462/12 v k.ú. Olšany 
a pověřuje starostku podpisem smlouvy  
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      Územní plán obce
     Ing. Jenčková připravuje podklady nového územního plánu obce. V  souladu se 
zájmy a možnostmi obce bude vyhodnocovat jednotlivé podněty a vyjádření. Vzniklý 
návrh bude v posledním čtvrtletí letošního roku posouzen dotčenými orgány, Kraj-
ským úřadem a představen občanům na veřejném projednání. Dokončen bude v příš-
tím roce.

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…
      8. a 9. června pořádal TENIS BIKE Olšany za podpory Obce Olšany na víceúčelovém 
hřišti první letošní tenisový turnaj ve čtyřhře. Turnaj se uskutečnil  v úzké součin-
nosti s amatérskými hráči tenisu z Drnovic, a byl v netradičním formátu rozložen do 
dvou hracích dnů. 
              
    10. června – jsme pořádali divadelní představení hry „Jedna statečná“ v podání 
členů D.A.V.A. Rousínov v sále Kulturního domu. 

     25. června pořádaly stárky Svatojánské babské hody. 
Je již tradicí, že poslední červnový týden bývají v Olšanech hody. V minulých letech 
to byly hody párové, ale letos nás čekaly hody babské. Děvčata se už od února pil-
ně připravovala, cvičila nástup, tanečky, chystala tombolu, ozdoby aj. Ve středu před 
hody stárky za zvuku rozhlasu roznášely rozmarýny a zvaly občany na hody. Oblečená 
děvčata ve stejnokroji působila velmi elegantně a téměř každý už se těšil, až nastane 
hodové veselí. Ve čtvrtek naše děvčata nazdobila máji, kterou pokáceli místní muži. 
Ačkoli byla z bezpečnostních důvodů postavena technikou, krásně pestrobarevně 
zářila do celého okolí. V pátek už probíhaly přípravy v plném proudu, zdobila se náves 
a všude vládla předhodová atmosféra. 
      Ráno jsme se probudili do deštivého dne, výzdoba trochu pomokla, ale to neodra-
dilo. Již před polednem se děvčata začala scházet, krásné červené sukně kyjovských 
krojů, zapletené copy a květy ve vlasech rozzářily každou stárku. Bylo často slyšet: „Ty 
naše holky jsou krásné, ale v kroji ještě krásnější“. Ve 13 hodin vše začalo, starostka 
předala ženám hodové právo. Poté jsme dostali požehnání ke konání hodů i pro nás 
všechny od pana faráře otce Ondřeje. Po slavnostním požehnání a žehnání vína zatan-
čily děti svůj krásný taneček pod vedením stárky Lenky a pak nám zatancovaly dospě-
lé stárky. Následovalo občerstvení a průvod stárek obcí. Hodovalo se, jedlo, pilo, lidé 
si povídali na ulicích a bylo vidět, že je každý rád, že se může po tak dlouhé době bavit 
s ostatními a veselit se. Není divu, doba covidová nás o takové radosti připravila.
     Večer nás čekala hodová zábava a tombola. Po půlnoci měly stárky opět připrave-
né překvapení, velmi působivý moderní tanec, který dal vyniknout ženským křivkám 
nacvičila s děvčaty stárka Alenka Strážnická. Žhavá atmosféra zvedla ze židle téměř 
každého a závěrem oslavy vypukl úžasný ohňostroj, který jako překvapení připravil 
stárkám pan Josef Kalvostr. K tanci a zpěvu po celé hody hrála dechová kapela Voděnka. 
   Co dodat na závěr. Myslím si, že to byla jedna z největších a nejkrásnějších akcí 
v obci, která dala lidi opět dohromady. Chtěla bych všech děvčatům – stárkám podě-
kovat za píli a čas, který věnovaly na přípravu hodů, jejich mužům a rodinám za trpě-

-  schvaluje obsah doplněného Zadání územního plánu Olšany a pověřuje starostku 
a místostarostu podpisem Zadání  
- bere na vědomí zprávu dozorčí rady svazku obcí Drahanská vrchovina ze dne 
23. 5. 2022 a informace o hospodaření Mikroregionu Rakovec a svazku obcí Drahanská 
vrchovina za rok 2021 obsažené v závěrečných účtech a účetních uzávěrkách obou 
svazků. 

27. 7. 2022 Zastupitelstvo obce Olšany

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomo-
ravského kraje č. JMK067521/20/OKH v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a pověřuje starostku podpisem dodat-
ku
- schvaluje přijetí dotace ve výši 300 000 Kč na pořízení nového dopravního automobi-
lu pro JSDH Olšany a obsah Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje č. JMK077561/22/OKH v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a pověřuje starostku jejím podpisem  
- schvaluje obsah Zprávy o uplatňování Územního plánu Olšany za období 08/2018 
– 06/2022 v souladu s ust. § 55, odst. 1 a dle § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a pověřuje 
starostku a místostarostu podpisem této Zprávy  
- schvaluje obsah Smlouvy o spolupráci a poskytnutí dat při tvorbě, aktualizaci a sprá-
vě Digitální technické mapy Jihomoravského kraje a pověřuje starostku jejím podpi-
sem 
- schvaluje obsah Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PR-014330071254/016-ADS 
na pozemku p.č. 600/575 v k.ú. Olšany a pověřuje starostku jejím podpisem 
- schvaluje rozpočtové opatření č. 4
- schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Olšany o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství
- schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Olšany o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství 
- schvaluje cenovou nabídku spolku Voda lidé krajina na zpracování generelu zajišťo-
vání a zadržování dešťové vody v intravilánu obce.

 - schvaluje přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomo-
ravského kraje ve výši 457 000 Kč na akci Úpravy požární zbrojnice Olšany v souladu 
se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
a pověřuje starostku podpisem smlouvy  
- schvaluje výběr firmy CaRent a.s. Brno jako dodavatele DA pro hasiče za pořizovací 
cenu ve výši 1 149 712 Kč bez DPH. Zastupitelstvo se zavazuje dofinancovat rozdíl 
mezi celkovou cenou DA a poskytnutými dotacemi do plné výše z vlastních zdrojů 
- schvaluje přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomo-
ravského kraje ve výši 78 000 Kč na Obnovu zázemí Obecního úřadu Olšany v souladu 
se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
a pověřuje starostku podpisem smlouvy 
- schvaluje obsah Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavírané s a.s. 
CETIN Praha na realizaci stavby 16010-064289 VPIC Olšany – Výstavba souboru RD_
B1,2et a pověřuje starostku podpisem smlouvy  
- schvaluje rozpočtové opatření č. 3
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          Dotace, příprava a realizace investičních akcí
          Na začátku července se podařilo uzavřít s Lesy ČR nájemní smlouvu na pozemky 
tvořící přístup k areálu kolem horního hřiště a Dohodu o vzdání se práva na náhra-
du škod vzniklých na našem pozemku, což bylo podmínkou k získání jejich vyjádření 
k projektové dokumentaci. Nyní projektant čeká na vyjádření správců sítí, Městského 
úřadu Vyškov, aby mohl požádat stavební úřad o povolení výstavby. Žádosti o dotaci 
na úpravu tohoto prostoru pro konání kulturních a sportovních akcí se budou podá-
vat až ke konci letošního roku. 
       Z vlastních zdrojů jsme realizovali úpravy v požární zbrojnici, kde v patře vznik-
lo nové sociální zařízení se skladem. Současně jsme upravili i sociální zázemí v příze-
mí. S pomocí dotace Jihomoravského kraje pokračujeme v úpravách tohoto objektu. 
Po výběru zhotovitele a podpisu smlouvy dojde k zateplení budovy, střechy a bude 
vyměněn plynový kotel. Celkové náklady akce předpokládáme ve výši 738 000 Kč, což 
z větší části pokryje dotace ve výši 457 000 Kč.  
       Letos dojde i ke zlepšení vybavení obecního úřadu. V budově bude upraven elek-
trický rozvaděč, byla instalována klimatizace na úřadě, venku přibude kamera. Je poří-
zena lednička a další inventář na úřad. Celkové náklady akce předpokládáme ve výši 
200 000 Kč, což bude částečně pokryto dotací Jihomoravského kraje ve výši 78 000 Kč. 
     Od Generálního ředitelství HZS ČR jsme obdrželi rozhodnutí o přidělení dotace 
na pořízení nového dopravního automobilu naší zásahové jednotce hasičů ve výši 
450 000 Kč. S Jihomoravským krajem jsme uzavřeli smlouvu na dofinancování tohoto 
nákupu ve výši 300 000 Kč. Tomu předcházelo výběrové řízení na dodavatele vozi-
dla, s kterým byla uzavřena smlouva. Nyní čekáme na dodání dopravního automobilu 
v hodnotě 1 391 151,52 Kč. 

     Od Úřadu práce jsme obdrželi dotaci ve výši 90 000 Kč na refundaci mzdových 
nákladů pracovnice v rámci veřejně prospěšných prací.

        V srpnu jsme podali na Krajský úřad žádost o dotaci na zpracování Generelu – kon-
cepce zmírnění dopadů změny klimatu řešící zadržování vody v krajině, kterou nám 
zpracuje spolek Voda lidé krajina.

 Habrovany zajistit dotaci na rozšíření ČOV 
- opravovat a rozšířovat místní komunikace a veřejné osvětlení v obci
- zajistit projektovou dokumentaci a zrealizovat výstavbu nového úřadu kvůli rozší-
ření prostor Mateřské školy

      Přeji vám šťastnou ruku při výběru nových zastupitelů pro nadcházející čtyř-
leté volební období. Novým zastupitelům přeji úspěšné řešení výše uvedených 
námětů, hodně nových podnětů a co nejméně překážek při jejich realizaci. 

Dana Křížová, starostka obce          

    Tentokrát jsme ve fotovzpomínkách zabrouzdali do činnosti spolků v Olšanech. 
Nabízíme malou připomínku činnosti včelařů, hasičů, rybářů a táborníků. 
      
      Podívejte se na:
- výstavu medového pečiva a včelařských potřeb, která proběhla 13. listopadu 1988 
i s ukázkou zdobení perníkových chaloupek
- dění během oslav 90. výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů v roce 
1995
- vypouštění a výlov rybníka v říjnu 2004, před jeho velkou rekonstrukcí
- fotku z prvního tábornického strašidelného lesa v roce 2003

    Do dění v dalších spolcích nakoukneme zas někdy příště.  
    Pokud máte fotky z vaší spolkové činnosti a jste ochotni je poskytnout do obecního 
archivu, ozvěte se pro domluvu na mail obec@olsany.org.

AKTUALITY

17. 8. 2022 Zastupitelstvo obce Olšany

- schvaluje bezúplatný převod části silnice č. III/37930 Habrovany – Olšany, ve stani-
čení km 2,328 – km 2,372 v délce 0,044 km a nově vzniklého pozemku p. č. 730/8 v k. 
ú. Olšany v souladu s obsahem Darovací smlouvy. Zastupitelé pověřují starostku jejím 
podpisem
- schvaluje výběr nejvýhodnější nabídky na akci Úpravy požární zbrojnice Olšany 
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Investiční a Stavební s.r.o., Brno. Zastupi-
telstvo pověřuje starostku podpisem této smlouvy
- bere na vědomí zprávu dozorčí rady svazku obcí Rakovec ze dne 15. 8. 2022.

FOTOVZPOMÍNKY



na komunikacích obce byly i z dotace Jihomoravského kraje instalovány retardéry, 
zábradlí kolem pozemku u dětského hřiště, dopravní zrcadlo u lípy, bezpečnostní 
barevný povrch na konci jednosměrky u KD a upraveno dopravní značení v obci
- s pomocí dotace SFŽP v letech 2020–2021 realizována Rekonstrukce zahrady 
v přírodním stylu při Mateřské škole, kdy došlo k osazení nových herních prvků 
a výsadbě na dvoře školy, vznikla zde učebna 
- dotaci Jihomoravského kraje jsme využili na výměnu vrat v požární zbrojnici

v roce 2021:
- s pomocí dotace Jihomoravského kraje jsme zrealizovali akci Olšany oprava kraj-
nice místní komunikace, kdy došlo ke zpevnění a rozšíření krajnice jednosměrky 
od torza lípy směrem k návsi
- proběhla výměna oplocení dětského hřiště a výstavba pevné zdi směrem k více-
účelovému hřišti
- pořízeny nové webové stránky obce
- zpracována projektová dokumentace a získáno stavební povolení na rozšíření 
kanalizace k domům č.p. 181, 143 a 147

v roce 2022:
- po vypracování studie byla zhotovena projektová dokumentace na úpravu pro-
storu horního hřiště nad rybníkem, aby zde vzniklo zázemí pro konání kulturních 
a sportovních akcí
- provedena obnova herních prvků na dětském hřišti
- zbudováno nové stanoviště pro kontejnery na tříděný odpad u Lipek a u víceú-
čelového hřiště
- dle nového pasportu dopravního značení v obci upraveno dopravní značení 
v ulici k rybníku, na křižovatce u víceúčelového hřiště; u dětského hřiště umístěn 
retardér pro zpomalení dopravy; označena přednost jízdy na výjezdu u zrcadla od 
chatové oblasti na komunikaci směrem ke hřbitovu
- zpracována studie možného rozšíření ČOV Habrovany
- s pomocí dotace Jihomoravského kraje dochází ke zlepšení vybavení obecního 
úřadu technikou, klimatizací, bude upraven rozvaděč a instalovány kamery
- v požární zbrojnici bylo v patře zbudováno nové sociální zázemí, které bylo 
rekonstruováno i v přízemí; nyní využijeme další dotaci Jihomoravského kraje na 
zateplení budovy, střechy, výměnu plynového kotle
- připravuje se nový územní plán obce

     Co čeká nové zastupitelstvo k řešení v dalším období:
- zrealizovat projekt na hřišti nad rybníkem pro vznik zázemí na pořádání kultur-
ních i sportovních akcí, na což jsme šetřili finanční zdroje obce
- dokončit nový územní plán obce
- zajistit finanční prostředky na opravy komunikací v obci, na rozšíření inženýr-
ských sítí včetně kanalizace do všech zastavěných částí obce a ve spolupráci s obcí 
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Vážení a milí spoluobčané!

   Léto nám rychle uteklo. Většina z vás 
během svých dovolených navštívila krásné 
kouty naší země nebo vyjela do zahraničí. 
Děti mají spoustu prázdninových zážitků 
a nyní jim opět nastaly školní povinnosti. 
Přejeme jim hodně jedniček při získávání 
nových znalostí a vám všem příjemné dny 
i během letošního podzimu.

    Ve dnech 23. a 24. září proběhnou 
volby do zastupitelstva obce, proto vám 
chceme připomenout podstatné události 
uplynulých 4 let.  

       V úvodu bych chtěla poděkovat zastupi-
telům, pracovníkům obce, zástupcům spol-
ků i ostatním občanům, kteří jste pomáhali 
při zvelebování naší malebné vesničky, 
zapojili se do pořádání kulturních či spor-
tovních akcí. Bez vaší pomoci bychom 
nemohli realizovat spoustu každoročních 
aktivit pro širokou veřejnost. Děkuji čle-
nům zastupitelstva, kteří aktivně pomáhali 
s chodem obce, zabezpečením realizova-
ných staveb. 
     Každoročně jsme průběžně zajišťovali 
kromě běžných administrativních záležitos-
tí vydávání obecně závazných vyhlášek 
obce, aktualizovali jsme směrnice a řády 
potřebné k zajištění chodu úřadu. Schva-
lovali jsme rozpočet, rozpočtový výhled 
a závěrečný účet obce po provedeném 
auditu hospodaření. Finančně jsme pod-

       
       Zajímavý zvyk k zamyšlení: 
        V dávných dobách měli bohatí španělští Židé zvláštní zvyk. Na dvoře jejich domu stál 
velký dřevěný stůl, u kterého se shromažďovali žebráci a bezdomovci. Tito nešťastníci tu 
byli krmeni a napájeni. A tak to šlo den za dnem, rok za rokem.
      A když pak majitel domu umřel, byla z desek tohoto stolu vyrobena rakev, ve které 
byl boháč pohřben.
     Tento zvyk symbolizoval pouze jednu, ale téměř nejdůležitější životní pravdu – bez 
ohledu na to, co v tomto životě vlastníme, bez ohledu na to, čeho dosáhneme, a bez 
ohledu na to, kolik vyděláme, jediné, co si s sebou můžeme vzít, jsou naše dobré skutky 
provedené během našeho života pro ty druhé… 
      Přála bych nám všem, abychom si každý den dokázali uvědomit a zamyslet se, jak 
moc dokážeme být pro druhé pomocí a že nám mám to má i přes těžkosti přinášet pře-
devším radost a pokoj v naší duši, která se tak stává krásnější, šlechetnější a bohatší.  
      Děkuji všem čtenářům článků Čtení ke Kafi za přízeň. Doufám že se Vám líbily vzpo-
mínky olšanských lidí inspirované vzpomínkami mé babičky, za což jí a také všem 
pamětníkům i za Vás velmi děkuji. 

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 listopadu. 
      Vyhrazujeme si právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. 
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ČTENÍ KE KAFI

porovali místní spolky, aby měly prostřed-
ky na zajištění akcí a provoz. Pořádali jsme 
různé kulturní a sportovní akce a o jejich 
průběhu jsme vás pravidelně informovali. 
Naši stálí zaměstnanci i pracovníci na VPP 
prováděli úklid a údržbu místních komuni-
kací, veřejných prostranství a zeleně v obci.
Dále zajišťovali drobnou údržbu a provoz 
budov obce. Starším spoluobčanům pomá-
hali s donáškou obědů. 

    Co se podařilo realizovat a co podstatné 
se událo:
v roce 2019:
- dokončení výstavby Kulturního domu 
- provedení údržby patek gabionů
- proběhla obnova katastrálního operátu, 
která byla dokončena v r. 2020

v roce 2020: 
- v rámci akce Zvýšení bezpečnosti občanů 


