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Vážení a milí spoluobčané! 
 Dnes jste obdrželi další číslo našeho občasníku s novými informacemi o dění 
v obci. Připomínáme, že zprávy hlášené místním rozhlasem můžete získávat i po 
předání emailové adresy. Důležité informace jsou uveřejňovány na klasické 
i internetové úřední desce obce. Pokud máte připomínky, nové nápady či podněty, 
využijte svých zastupitelů nebo se zastavte na obecním úřadě. Můžete využít 
i schránky na budově OÚ.  
 
 
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE r. 2010 
Tento dokument bude projednávat zastupitelstvo obce na svém zasedání 16. 3. 2011.  
Obec Olšany v roce 2010 hospodařila dobře, protože i přes několik investičních akcí 
máme pro rok 2011 prostředky na další zvelebování obce. Zůstatek finančních 
prostředků na účtu je oproti r. 2009 nižší o 220.675,56 Kč.  
 
Celkové p říjmy:  7 583 157,61Kč 
 
Daňové příjmy /tř. 1/ - oproti r. 2009 jsou příjmy vyšší o 983,6 tis. Kč. Došlo k nárůstu 
příjmů u daní kromě položky 1112 a vlastních příjmů kromě položky 1343. Opět jsme 
získali příjmy z odvodu výtěžku z provozování loterií. Nemáme nedoplatky u místních 
poplatků.  
Nedaňové příjmy /tř. 2/ - oproti r. 2009 jsou příjmy nižší o 59,2 tis. Kč. V roce 2010 
došlo ke snížení příjmů o hřbitovní poplatky - nájmy a příjmů z dividend. Nemáme 
žádné nedoplatky u nedaňových příjmů.  
Kapitálové příjmy /tř. 3/ - oproti r. 2009 jsou příjmy vyšší o 37,3 tis. Kč a tvoří je 
prostředky získané za prodej pozemků. 
Přijaté dotace /tř. 4/ - oproti r. 2009 jsou příjmy nižší o 674,1 tis. Kč. Je zde zahrnuta 
dotace: 
- na výkon st. správy, školství  /pol. 4112/ 
- na refundaci pojištění pracovníků na veřejnou službu a mzdy 2 pracovníků obce od 

ÚP /pol. 4116, ÚZ 13002 - 1.513 Kč, ÚZ 33513234 a 33113234 - 228.000,- Kč/  
 
Dále jsme obdrželi tyto dotace v Kč: 
 

Položka Účel  ÚZ    Poskytnuto  Vyčerpáno k 31.12.2010 
4111  Volby do PS 98071 18 300,- 17 821,- 
4111  Volby do zastup.obcí  98187 19 000,- 19 000,- 
4111  Sčítání lidu 98005 3 051,- 3 051,- 
4122  Hody Olšany 339 10 000,- 10 000,- 
4122  MŠ na oslavy  311 30 000,- 30 000,- 
4122  Vybavení JSDHO 551 34 000,- 34 000,- 
4222  Parkoviště Olšany 221 128 000,- 128 000,- 

 
Celkové výdaje:    7 756 302,17 Kč 
 
Běžné výdaje byly oproti r. 2009 vyšší o 438,9 tis. Kč, kapitálové výdaje byly vyšší 
o 1.147,2 tis. Kč.  
 

Nejvyšší čerpání bylo v kapitole Doprava - zpevňování opěrných zídek pod 
komunikacemi v obci (3.403.870 Kč) a akce „Olšany, parkoviště před OÚ“ (271.958 Kč). 



Dále v kapitole Školství - provozní příspěvek a dotace MŠ (460.000 Kč), Komunální 
služby - úpravy prostoru za víceúčelovou budovou, mzdy pracovníků na VPP, provoz 
budov obce, příspěvky mikroregionům, Zastupitelstvo obcí - odměny zastupitelů, 
cestovné, Činnost místní správy - platy zaměstnanců, provoz úřadu, pojištění. 
 

Poskytnuté transfery v roce 2010: 

430.000,- příspěvek na provoz Mateřské školy Olšany 
30.000,- převod dotace Mateřské škole Olšany na oslavy výročí založení 
84.511,- příspěvek za žáky Rousínovu - dle dodatku smlouvy 
33.105,- příspěvek Sportovnímu klubu Olšany - provoz klubu, akce v obci 
11.610,- příspěvek oddílu stolního tenisu - provoz a akce  
19.944,- příspěvek T.K.Wild Horse - akce pro děti a dospělé 
17.001,- příspěvek OS Haltýř - údržba rybníka, provozní náklady, akce 

43.700,- 
přísp. svazku obcí Drahanská vrchovina - provoz a dofinancování 
dotace Revolving 

22.019,- 
příspěvek svazku obci Rakovec - provoz a dofinancování dotace na 
opravu sakrální stavby 

     500,-  projednání přestupků MěÚ Rousínov dle veřejnoprávní smlouvy  

Půjčené prostředky v roce 2010: 

111.870,- 
půjčené prostředky Sportovnímu klubu Olšany /bude vráceno po 
zúčtování dotace se SZIF/ 

 

 
Financování:  173 144,56 Kč 
Stav prostředků na běžném účtu byl k 31. 12. 2010 ve výši 2.542.037,08 Kč, z toho 
3.182,- Kč tvoří zůstatek sociálního fondu. Ze sociálního fondu je hrazen příspěvek na 
obědy zaměstnanců. Počáteční stav účtu byl 2.762.712,64 Kč. Rozdíl 220.675,56 Kč 
tvoří výsledek třídy 8 a srovnává rozdíl mezi příjmy a výdaji roku 2010, aby bylo 
hospodaření vyrovnané. 
 
Závěr dokumentu je věnován inventarizaci majetku a hospodaření naší příspěvkové 
organizace Mateřské školy Olšany. Přílohou dokumentu je zpráva o přezkoumání 
hospodaření obce Krajským úřadem a je zde konstatováno, že nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky.  
 
ROZPOČET r. 2011 
Rozpočet schválilo zastupitelstvo obce dne 15. 12. 2010, pro jeho obsáhlost 
uvedeme jen několik údajů. 
 

Celkové p říjmy:      5.053.600,- Kč 
z toho dotace od Úřadu práce na 1 pracovníka VPP 72.000 Kč.  
 

Celkové výdaje:     7.053.600,- Kč 
z toho největší výdaje - zřízení obchodu 500.000 Kč, výstavba víceúčelového areálu 
na Močárech 2.824.500 Kč, příspěvek MŠ 400.000 Kč.  
 

Financování:     2.000.000,- Kč 
plánovaný zůstatek běžného účtu k 31. 12. 2010 k pokrytí výdajů roku 2011. 
 
 



AKCE V ROCE 2011 
Máme požádáno o dotace na tyto akce: 

- „Hody Olšany 2011“ - 30.000 Kč, tj. 50 % odhadovaných nákladů akce 
- „Hřbitov Olšany 2011“ - 150.000 Kč, tj. 50 % odhadovaných nákladů akce 
- v rámci mikroregionu Drahanská vrchovina usilujeme o získání dotace na opravu 

sakrálních staveb, v našem případě kapličky. V rámci mikroregionu Rakovec 
chceme zlepšit vybavení Mateřských škol, v Olšanech je navržen nákup ledničky 
a mrazničky do školní jídelny.  

 
 
ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…   
- 5. prosince – Rozsvícení vánočního stromu - přítomní shlédli poutavé vystoupení 

žáků Mateřské školy Olšany a Základní školy Habrovany. Byly vypuštěny balónky 
štěstí, děti obdržely sladkost od Mikuláše a andělů a na závěr bylo rozdáno malé 
občerstvení.     

 
- 13. prosince – Setkání důchodců - v úvodu přítomní shlédli program žáků 

Mateřské školy, následovala tombola s drobnými dárky, probraly se vánoční zvyky, 
recepty.   

 
- 18. 12. 2010 - Vánoční dětský turnaj - zúčastnilo se 12 dětí rozdělených do dvou 

kategorií. Vítězem kategorie mladších dětí se stal Jakub Daněk. V kategorii starších 
se na prvním místě umístila Klára Kuncová. Odpoledne stejného dne se uskutečnil 
turnaj ve stolním tenise pro dospělé, kterého se zúčastnilo 5 neregistrovaných 
hráčů. Vítězem tohoto turnaje se stal Ing. Arnošt Ohli. Jakmile vedoucí turnaje 
předali ceny, uskutečnil se ještě turnaj ve smíšených čtyřhrách (kombinovaných - 
registrovaný a neregistrovaný hráč v jednom týmu). Vítězi se stali Zdeněk Libánek 
a Marcela Baťová.  

 
- 26. 12. 2010 - turnaj ve stolním tenise registrovaných hráčů - zúčastnili se hráči 

OST Olšany a Sokolu Vážany. Vítězem tohoto turnaje se stal Miroslav Zonek. 
 
- 5. února - Košt slivovice a jiných pálenek - letos bylo přihlášeno 34 vzorků. Nejlepší 

slivovici ze švestek měl p. Koutný z Viničných Šumic, hodnotilo se 20 vzorků. Ze 14 
vzorků jiných pálenek měl nejlepší meruňku z r. 2009 p. Daněk z Olšan. Přítomni 
mohli ochutnat i další „lektvary“ a bohaté občerstvení. Zbytky lihovin pak 
degustovali i další účastníci večerní zábavy.  

 
- 26 a 27. února - výstava „Z truhlic našich babiček“ - členky kulturní komise 
připravily poutavou výstavku dříve užívaných kuchyňských potřeb a dalších předmětů 
z domácnosti, hraček, selského nářadí. Na části výstavy byl i svatý koutek, dopisy 
a vzpomínky našich předků, tiskoviny. Dospělí mohli hádat 8 záhadných předmětů, 
pro děti byly připraveny otázky přiměřené jejich věku. Děkujeme občanům, kteří nám 
poskytli předměty na výstavku a přejeme členkám komise, aby jim více než stovka 
návštěvníků a jejich ohlasy byly dostatečným povzbuzením k pořádání dalších akcí. 
 
 
CHYSTÁ SE ... 
- 26. března - Maškarní bál pro děti a dospělé - pořádá T.K. Wild Horse Olšany 

a Obec Olšany v sále pohostinství 
 



- 28. března - Setkání důchodců pořádá Obec Olšany v 16. hod. v restauraci 
U Kalábů - téma vzpomínky na školní léta, p. Polák – hra na pilu 

 
-  9. dubna  - Otevírání studánek pořádá Obec Olšany - v 9. hod. sraz účastníků 

pochodu u Bajerového. Trasa bude po Vandrovnici ke studánkám Na 
hrázi, U Dudka, pak přes Kalečník a kolem Srubu dojdeme do obce. 

 
- 16. dubna - setkání na téma „Velikonoce“ s praktickou ukázkou výroby kraslic, 

pomlázek, pečení beránka a výměnou receptů. Pořádá Obec Olšany 
na víceúčelové budově od 14. hod. 

 
- 17. dubna - výstava na téma „Velikonoce“ na víceúčelové budově od 13. - 17. hodin 
 
- 30. dubna  - Pálení čarodějnic pořádá T.K. Wild Horse Olšany na hřišti nad 

rybníkem 
 
-  21. května  - zájezd pořádá Obec Olšany - trasa Mikulov, Lednice. 
 
Tradiční květnové akce - závod minikár letos můžete navštívit ve dnech 24. a 25. září 
a párové hody se budou konat 25. června.  
 
 
INFORMUJEME …  
- změny v zastupitelstvu obce - dne 27. 1. 2011 ukončil mandát zastupitele 

p. Ing. F. Kostrbík. Následující den se stal zastupitelem p. Ing. D. Mika, který složil 
slib na zasedání zastupitelstva dne 9. 2. 2011. Ing. Mika je členem finančního 
výboru obce a předsedou sociální komise. 

 
- obchod - v příloze občasníku najdete anketu se současnými možnostmi řešení 

tohoto problému v obci. Zároveň jednáme s Jednotou Mikulov ohledně zřízení 
prodejny v obci, musíme najít vhodný pozemek.  

 
- sčítání lidu, domů a bytů - termíny, jména sčítacích komisů z řad pracovníků České 

pošty a další informace k této akci uveřejňujeme na úřední desce.  
 
- o víkendu 2. a 3. dubna bude na parkovišti u zastávky přistaven velkoobjemový 

kontejner. Hasiči budou provádět sběr železného šrotu v sobotu 16. dubna.  
 
 
ÚKLID OBCE  
V letošním roce se stará o pořádek v obci v rámci veřejně prospěšných prací 
p. Vítězslav Vysoudil. Prozatím nám toto pracovní místo Úřad práce dotuje do konce 
května 2011. Občané si rovněž mohou odpracovat 20 nebo 30 hodin měsíčně 
v rámci tzv. veřejné služby. 
P. Marcela Schneiderová zajišťuje provoz víceúčelové budovy, vypomáhá s úklidem 
prostranství po obci. Dále pomáhá starším občanům v domácnostech, donáší jim 
obědy a nyní už jen 2x v týdnu zajišťuje výdej pečiva.  
Chceme poděkovat těm občanům, kteří nám v tomto období pomáhají s úklidem 
zimního posypu na místních komunikacích v obci.  
 
 



STAV OBYVATEL V OBCI K 2. 3. 2011 
 
 Celkem Průměrný 

věk 
Dat. nar. nejstaršího 

občana 
Dat. nar. nejmladšího 

občana 

Osoby 535 37,72 18.11.1913 12.02.2011 

Muži 265 37,20 23.07.1924 12.02.2011 

Ženy 270 38,22 18.11.1913 06.01.2011 

Děti do 15 let 101 6,21 27.12.1996 12.02.2011 

Děti do 18 let 117 7,55 09.03.1993 12.02.2011 

Starší 60 let 110 69,60 18.11.1913 30.01.1951 
 
 
ČINNOST HASIČŮ ZA ROK 2010 
Rok 2010 byl na mimořádné události opravdu klidný. Hasiči mimo kondiční jízdy, 
údržbu vybavení a již tradiční jarní a podzimní sběr železného šrotu provedli dozor 
a současně i ukázku požární techniky na Dětském dni pořádaným TK WILD HORSE 
Olšany společně s obcí. Ukázka zahrnovala mimo požárního vozidla TATRA 138 
CAS 32 i předvedení PLOVOUCÍHO ČERPADLA, které jednotka získala za 
příspěvku obce z dotace Jihomoravského kraje. 
Jako „požární dozor“ byla jednotka obce přítomna i na akcích, které se konaly na 
FARMĚ BOLKA POLÍVKY. Při této příležitosti se pár zásahů členům jednotky 
naskytlo. Jednalo se o vyproštění několika vozidel z pole sloužícího jako 
parkoviště podmáčeného po silnějším dešti, který se přihnal během konané akce. Při 
parném dni byli členové jednotky přivoláni doprovodem tělesně postižené osoby 
upoutané na invalidní vozík ke vzniklé závadě na tomto vozíku, se kterým se vlivem 
vybité baterie nedalo hnout z místa. Jelikož toho dne bylo na slunci celkem horko, 
jednotka provedla transport této osoby i s invalidním vozíkem do zařízení pro tělesně 
postižené na zámku v Habrovanech, kde dotyčný bydlí. V měsíci září byla jednotka 
dobrovolných hasičů obce přizvána místní Včelařskou organizací jako dozor při 
vypalování včelího úlu napadeného včelím morem. Koncem léta dva členové 
jednotky zasahovali při záchraně místního občana alergického na včelí bodnutí po 
útoku tímto hmyzem. Postiženému byla přivolána rychlá lékařská pomoc, kterou bylo 
potřeba na místo události doprovodit, neb toto místo bylo v lesích nad rybníkem. 
V závěru roku jednotka vyčerpala prostředky na vybavení za příspěvku obce 
a dotace Jihomoravského kraje. Byla pořízena motorová pila na využití při polomech 
na větvích a korunách stromů po vichřici nebo těžkém sněhu, dále vysílačky, pákové 
nůžky, sekerka a další drobná výstroj jednotky.   
   

      za SDH a JSDHO Olšany p. T. Valehrach 
 
Farma Bolka Polívky 
Vážení sousedé, blíží se nám jaro a Farma Bolka Polívky opět, tak jako 
příroda, ožije! 
Připravujeme spoustu akcí - malé, střední i ty hodně velké. Budeme pořádat akce 
tradiční i zcela nové. Od malých vernisáží v naší hotelové galerii, kde si vystavené 
obrazy může zájemce okamžitě zakoupit, až po akce celodenní a zábavné opravdu 
pro celou rodinu. V restauraci U Klauna vám budeme po celý rok nabízet jídla 
i nápoje za přijatelné ceny, přijďte si k nám pochutnat. A přijďte se k nám, do hotelu 
U Krále nebo restaurace U Klauna vůbec podívat! Rádi vám ukážeme naše interiéry 



zajímavé především svou výzdobou a originálními artefakty! A budeme rádi za 
zpětnou vazbu, tedy i za vaše dobře míněné kritické připomínky ...  Také bych vás 
chtěl požádat o spolupráci - nechtěli byste u nás pracovat? Budeme potřebovat nové 
recepční a kuchaře, také pokojskou a nočního vrátného. A v letní sezóně, 
pochopitelně, brigádníky! Zájemci, přijďte se představit, popovídáme 
si o možnostech ...  
Rád bych, aby naše sousedské vztahy byly korektní a přátelské. Chtěl bych vás 
všechny alespoň touto cestou pozdravit a vyjádřit dobrou vůli žít se svými sousedy 
v pohodové atmosféře. Za všechny zaměstnance na Farmě vás zdraví 
a na shledanou se těší Ing. Jiří Motan, nový ředitel Farmy Bolka Polívky. 
 
 
 

Podněty komise 
Členky kulturní komise obce pod vedením Ing. Evy Modlitbové navrhly přidat 
pravidelně do našeho Občasníku zábavnou rubriku „Čtení ke kafi“. Obsahem budou 
krátké příspěvky na různá témata - např. Vzpomínky pamětníků, Osvědčené recepty, 
Víte, že... (rady, poznatky o bylinkách apod.), Stalo se zde před X lety atd. Doufáme, 
že se příznivci Občasníku připojí a „občas“ nám pošlou vzpomínku, postřeh nebo 
veselou příhodu. 
Dále členky navrhly, aby na Setkání důchodců bylo vedle běžného programu dáno 
jedno společné „téma“. V březnu budou senioři vzpomínat na školní léta, na své 
veselé příhody ze školních lavic, rádi bychom se dozvěděli zajímavosti o budově 
školy a jejich třídách. Takže malá ukázka: 
 
 
Čtení ke kafi        
Vzpomínka na školu... 
„Snad není nikdo, kdo by si občas nevzpomněl na školní léta. Jasně si vybavuji svůj 
nástup do 1. třídy. Bylo to září 1945. Moc jsem se těšila a byla jsem hrozně zvědavá. 
Ve škole, kam chodila už moje babička i maminka, byly 2 velké třídy, ale učilo se 
zatím jen v jedné - všech 5 ročníků. Ten první den vidím jako dnes. V květnu 
skončila válka. Před školou se kolem kapličky shromáždila skoro celá dědina - 
všichni ve svátečním. Paní učitelka nás vítala do školy a někdo řečnil. Nakonec 
zpívali „Kde domov můj“ a všichni – i ti dospělí chlapi - plakali. To mi bylo moc divné.. 
Proč pláčou? Že by mne v té škole přece jen čekalo něco hrozného...? Byla jsem 
zmatená...Ten pocit nesmírného údivu, že i chlapům tečou slzy a ještě na veřejnosti 
před ostatními mi ve vzpomínce zůstal dodnes.“ 
                                                                                                                               

        p. Eva Doleželová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANKETA - Obchod v obci Olšany  
 

Anketu předejte přímo na Obecní úřad nebo vhoďte do schránky OÚ 
do 15. 3. 2011, abychom měli podklady na zasedání zastupitelstva obce. 

Děkujeme. 
 

Po uzavření obchodu p. Slavotínka obec zvažovala možnosti, jak zajistit tyto služby 
pro místní občany či návštěvníky obce. Všechny dosud navržené varianty se ukázaly 
jako značně nákladné. Zvažovali jsme přístavbu obchodu k Mateřské škole, 
pronájem domu č.p. 144 a 51, pronájem pozemku vedle parkoviště na provozování 
obchodu ve srubu - buňkách. Rovněž žádný z občanů nereagoval na naší nabídku 
finanční výpomoci při zbudování obchodu ve vlastním domě.  
 

Nyní jednáme s Jednotou Mikulov o provozování obchodu v obci. Prvním 
požadavkem je pozemek s rozměry prodejny 12x12 m. Tím odpadá možnost 
prodejny na dvoře školy z prostorových důvodů.  
 

Od 6. 3. 2011 dva dopolední autobusové spoje zajíždějí v Rousínově až ke garážím 
pro bližší dostupnost obchodu v tomto městě. 
 
1/ Má naše obec vynakládat finanční prostředky na zbudování obchodu v obci?  

- ano . . . . . .              - ne  . . . . . . . .  
 
2/ Pokud by v obci vznikl obchod, budu ho využívat (zaškrtněte max. 2 volby): 

- ke každodenním nákupům  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- k víkendovým (občasným) nákupům  . . . . . . . . . . . . .  
 

- k nákupu veškerého sortimentu  . . . . . . . . . . . . . . .  
- k nákupu základních potravin  . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
3/ Služby obchodu budu využívat, pokud bude umístěn: 

- v centru obce u návsi, zastávky . . . . . . . . . . . . . . .  
- i v jiné (vzdálenější) části obce . . . . . . . . . . .  . . .  
- vůbec, tzn. dojíždím za nákupy do Rousínova, Vyškova  . . . . . .  
 

4/ Místo obchodu bych využíval/a dovoz předem objednaného zboží pracovníkem 
obce, příp. ženou na rodičovské dovolené (zaškrtněte maximálně 2 volby): 

- denně  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- 3x v týdnu  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  

 

- požaduji dovoz základních potravin . . . . . . . . . . . . . .  
- požaduji dovoz veškerého sortimentu . . . . . . . . . . . . .  

 
5/ Postačuje mi dovoz pečiva do obce: 

- současným pekařstvím  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- upřednostnil/a bych jiné pekařství  . . . . . . . . . . . . . .  

 
Vlastní komentář, nápady, podněty: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 

�


