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Milí spoluobèané!
Pomalu se blíží konec roku a tak Vám letos naposledy 

pøinášíme informace o dìní v obci, tentokrát v trochu jiné podobì. 
Chtìla bych Vám za sebe a za zastupitele obce podìkovat za Vaše 
podnìty, nápady, za Vaší úèast na rùzných akcích v obci. Moc 
dìkujeme tìm, kteøí se pøièinili o rozkvìt naší malebné vesnice. 
Myslím, že letošní rok byl pro naši obec dobrým rokem, protože se 
podaøilo otevøít obchod v obci, máme dìtské høištì a od jara bude 
sportovcùm i dalším zájemcùm sloužit multifunkèní høištì. 
Chceme Vás pozvat na Slavnostní pøedání víceúèelového areálu dne 
5. prosince, sraz bude na návsi u úøadu v 11. hod. Souèasnì se 
tìšíme, že se opìt v hojném poètu zúèastníte již tradièního Rozsvícení 
vánoèního stromu, které na tuto akci bude navazovat, a pøíjemnì se 
spoleènì naladíme na nadcházející adventní dny. 
Pøejeme Vám mnoho pohody a klidu v pøedvánoèním èase, pøíjemné 
prožití vánoèních svátkù a v novém roce zdraví, štìstí a spokojenost. 
Bìhem Vánoc vám zastupitelé již tradiènì pøinesou novoroèenku 
s kalendáøem na r. 2012. 

INVESTIÈNÍ AKCE V ROCE 2011
„Høbitov Olšany 2011“ je vyasfaltována pøíjezdová komunikace ke 
høbitovu, vydláždìn chodník a zbudována zpevnìná plocha a box na 
kontejnery. Dodavatelem akce byla firma EDMA Drnovice. Dle 
smlouvy byly uhrazeny náklady ve výši 366.308,70 Kè èásteènì 
pokryté z dotace Jihomoravského kraje ve výši 112 tis. Kè. Na 
listopadovém zasedání zastupitelstva jsme se dohodli na položení 
zatravòovacích dlaždic kolem pøíjezdové komunikace, abychom 
rozšíøili plochu pro parkování. 

„Víceúèelový areál Olšany“  tato akce bude dle smlouvy s firmou 
TOMAS holding, a.s. Dražovice dokonèena do konce listopadu, pokud 
v závìru mìsíce nebude již snìhová nadílka. Pøesto na jaøe musíme 
dokonèit ještì osvìtlení høištì, provést výsev trávy a výsadbu keøù, 
poøídit montovaný sklad, pøípadnì další sportovní vybavení v prostoru 
za obchodem. 28. záøí jsme otevøeli obchod s parkovištìm. 
S maminkami jsme vybrali pìkné a snad i úèelné herní prvky pro dìti 



do 14 let. 5. prosince chceme našim nejmenším ratolestem pøedat 
dìtské høištì a pøitom podìkovat všem, kteøí se o vznik tohoto areálu 
zasloužili. Na jaøe zahájíme sportovní sezónu vìtší akcí  
pravdìpodobnì 5. kvìtna. 
V souèasné dobì probíhá vzájemná korektura vícenákladù akce, 
takže s celkovými finanèními náklady budete seznámeni v pøíštím 
èísle zpravodaje a budou uveøejnìny i v závìreèném úètu obce. 

„Nauèná stezka s vyhlídkovou vìží Olšany“  ani zastupitelstvo mìsta 
Rousínova neschválilo dofinancování celkových nákladù akce. Proto 
správní rada mikroregionu rozhodla požádat o pøesun dotace jen na 
vybudování nauèné stezky, což nám nebylo schváleno. Nyní, v dobì 
pøípravy rozpoètù na pøíští rok, je rozhodnutí na zastupitelích Olšan 
a Rousínova, zda vyèlení prostøedky na zbudování nauèné stezky 
z obecních rozpoètù. 

ÚSPÌŠNÌ PROBÌHLO…
24.  25. záøí - uspoøádala p. Zonková Závod minikár. Sobotního 
závodu „Mistrovství ÈR“ se zúèastnilo 86 jezdcù z celé ÈR. 
Z domácích závodníkù se na 9. místì umístil M. Zonek, P. Zonek byl na 
15. místì. Pøi nedìlním „Volném závodu“ své dovednosti pøedvedlo 65 
úèastníkù. Umístìní domácích jezdcù: 2. místo G. Syrová, 3. místo 
M. Zonek, 5. místo P. Zonek.

9. øíjna - poøádala Obec Olšany Pochod ke studánkám. Pro sobotní 
ranní déš� jsme akci pøeložili na nedìli, ale stejnì jsme nepøíjemnému 
poèasí neunikli. Z návsi úèastníky zavezl autobus do Pozoøic, 
nauènou stezkou jsme došli k Žalmanovu pomníku. Náš „zásobovací 
tým“ mezitím pøipravil obèerstvení u studánky Na hrázi, kde se na nás 
již vykouklo i sluníèko. Po Vandrovnici jsme pak ve veselé náladì 
dorazili do Olšan.

28. øíjna - poøádal T.K. Wild Horse Olšany na høišti u rybníka 
Strašidelný les pro malé i vìtší nebojsy. Letošní roèník se opravdu 
vydaøil. Poèasí nám výjimeènì pøálo a strašidelná nálada byla pøímo 
skvìlá. Trasu plnou strašidel a dìsivých zákoutí (nechybìl napø. 
umrlec, kosák, obìšenec, duch a další pøíšery) si prošlo témìø 80 dìtí. 
Zavítaly k nám i dìti z okolních vesnic, Rousínova a dokonce z Brna. 
Všichni byli velice spokojeni. Èertovská obsluha v Pekelné sluji 
pracovala na plné obrátky. Nebojácné dìti dostaly špekáèek 
a sladkost a rodièe i ostatní návštìvníci si také pøišli na své. Èlenové 



tábornického klubu tímto zpùsobem velmi dìkují dalším kamarádùm 
z Olšan i okolí, kteøí ochotnì a zcela nezištnì pomáhají s poøádáním 
akcí pro dìti. 
Dále bychom rádi popøáli všem pøíjemné prožití konce roku a tìšíme 
se na spoleèná setkání na pøipravovaných zábavných 
a spoleèenských akcích nejen pro dìti v roce 2012. 

20. listopadu - uspoøádaly maminky ve spolupráci s obcí již 6. roèník 
lampioòáku. Asi 50 dìtí se s rodièi prošlo obcí se svými svìtýlky pøes 
Moèáry ke høbitovu, kde naši nejmladší dostali za úèast sladkost.

CHYSTÁ SE ...
25. listopadu - poøádá obec na víceúèelové budovì Kurz aranžování 
vánoèní a adventní vazby od 17. hod. Pod vedením floristky si mùžete 
vyrobit adventní vìnec èi vazbu, nebo si vzít inspiraci pro výrobu 
dalších pøedvánoèních nebo vánoèních dekorací. 

26. listopadu - bude navazovat od 14. hod. Kurz peèení vánoèního 
cukroví spojený s výmìnou receptù, pøípravou nedìlní výstavy. 
Doufáme, že v pøíjemné atmosféøe spoleènými silami upeèeme 
cukroví pro návštìvníky na akci Rozsvícení vánoèního stromu.

27. listopadu - od 14. hod. otevøeme Vánoèní výstavu, která vás 
pøíjemnì naladí do nadcházejícího adventního období a pøipomene 
blížící se èas Vánoc. 

5. prosince - od 11. hod. poøádá Obec Olšany Slavnostní otevøení 
víceúèelového areálu a v 16.30 na návsi Rozsvícení vánoèního 
stromu s programem dìtí Mateøské školy.

12. prosince - Setkání dùchodcù poøádá Obec Olšany v restauraci U 
Kalábù od 16 hod., tentokrát na téma Vánoce, vánoèní zvyky a recepty. 
Akce bude zahájena programem dìtí Mateøské školy, tombolou. 

INFORMUJEME …
Kanalizace v obci - ještì nejsou dokonèena jednání s majiteli 
pozemkù, takže pøedání dokumentace pøedpokládáme až v závìru 
roku. 

Jednoduchá pozemková úprava - geodeti øeší uspoøádání pozemkù 
pod plánovanou komunikaci obce, dokonèení se zøejmì pøesune do 
r. 2012. 



Lokalita B1 v Olšanech - na základì jednání s majiteli došlo ke 
vzájemné dohodì ohlednì výstavby 46 domù a jejich uspoøádání. 
Zastupitelstvo odsouhlasilo zmìnu zadání, aby urbanistka mohla 
dopracovat územní studii. 
 

Propagaèní pøedmìty obce - v závìru roku vás budeme informovat 
rozhlasem o možnosti zakoupení nové 250 g èokolády se zimním 
motivem a nástìnného kalendáøe na r. 2012, což mùže být i hezkým 
vánoèním dárkem pro vaše nejbližší. 

Komunální technika - obec nyní podala žádost o dotaci na Státní fond 
životního prostøedí. V rámci projektu „Snížení imisní zátìže z dopravy 
v obci Olšany“ chceme v pøípadì získání 90 % dotace poøídit 
komunální techniku, kterou bychom zajiš�ovali úklid komunikací 
v obci. V letošním roce jsme hradili náklady na zpracování studie, 
projektu a žádosti ve výši 39 tis. Kè. 

Zapojme se do TØÍDÌNÍ BIOODPADU 
RESPONO, a.s. Vyškov se na základì požadavkù zástupcù obcí - 
akcionáøù spoleènosti - intenzivnì zabývá problematikou biologicky 
rozložitelných odpadù (neboli bioodpadù) již od kvìtna 2006. Ve 
spolupráci s 64 obcemi pøipravila projekt komplexního nakládání 
s tímto odpadem. Projektu byla z Operaèního programu Životní 
prostøedí pøidìlena finanèní podpora ve výši 500 000 EURO, tedy 
témìø 12,3 mil. Kè. Z tìchto penìžních prostøedkù budou poøízena 
svozová vozidla a speciální sbìrné nádoby, které budou obcím 
poskytnuty zdarma. Pøipravovaný projekt logistiky nakládání 
s bioodpadem je v souladu s Plánem odpadového hospodáøství ÈR, 
který ukládá snížit do roku 2020 množství bioodpadu uloženého na 
skládky o 65% oproti stavu z roku 1995, a s pøipravovaným zákonem 
o odpadech, který poèítá s povinným zavedením oddìlené separace 
bioodpadu v obcích. 
Bioodpad je organický odpad, který tvoøí až 40% komunálního odpadu 
z domácností a je rozložitelný pomocí mikroorganismù, baktérií, plísní, 
kvasinek apod. V souèasné dobì konèí pøevážná vìtšina tohoto 
odpadu na skládce. Vhodným zpracováním lze však z bioodpadu 
vyrobit kvalitní hnojivo nebo elektrickou energii a teplo v bioplynové 
stanici, která se výhledovì ve Vyškovì postaví. Jedná se zejména 
o odpady z domácností (napøíklad zbytky jídel rostlinného pùvodu, 
zbytky ovoce a zeleniny, peèiva a obilnin, kvìtiny, kávový odpad 



vèetnì filtrù a ubrouskù, èajové sáèky) a ze zahrad (tráva, plevel, 
koš�ály a celé rostliny, listí, seno, sláma). Mezi bioodpad nepatøí 
plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpeèný odpad, smìsný odpad, 
stavební odpad, textil, cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny, 
uhynulá zvíøata, zbytky jídel živoèišného pùvodu.
Pro sbìr bioodpadu z domácností a zahrad budou sloužit speciální 
sbìrné nádoby hnìdé barvy oznaèené samolepkou s nápisem 
bioodpad. Nádoby jsou konstruovány tak, aby v nich bioodpad vydržel 
na pøímém slunci i 14 dnù, aniž by docházelo k zahnívání a ke vzniku 
zápachu. Intenzivním provìtráváním je do vytøídìného bioodpadu 
v nádobì pøivádìn kyslík podporující aktivitu mikroorganizmù. 
V prùbìhu mìsícù února a bøezna 2012 budou sbìrné nádoby 
rozmís�ovány do jednotlivých obcí a do domácností. Rozvoz sbìrných 
nádob budou zajiš�ovat pracovníci spoleènosti RESPONO. Svoz 
biologicky rozložitelného odpadu na koncové zaøízení bude zahájen 
od zaèátku dubna 2012 a v prvním roce bude probíhat 1x za 14 dní. Do 
doby realizace výstavby bioplynové stanice ve Vyškovì se bude 
vyseparovaný biologicky rozložitelný odpad doèasnì svážet do 
okolních kompostáren. 

MATEØSKÁ ŠKOLA OLŠANY
Ve dnech 14. - 18. 11. 2011 probìhl týden na téma „ Dìti v barvách 
podzimu“. Celá školka se oblékla do podzimních barev - pondìlí do 
žluta, úterý do hnìda, støeda do oranžova, pátek do èervena. Všechny 
èinnosti bìhem dne byly zamìøeny k jednotlivým barvám. Paní 
kuchaøky nám pøipravily barevná jídla. Týden se nám velice vydaøil. 
Dìkujeme rodièùm za jejich spolupráci. Výrobky dìtí jsou vystaveny v 
prostorách školy.

Kolektiv Mateøské školy Olšany

Sportovní klub
Svìtla vánoèních svíèek se zrcadlí v našich oèích a naplòují teplem 
naše srdce. A� prozáøí nejen sváteèní chvíle Vánoc, ale všechny dny 
nového roku.

To Vám všem pøeje za SK Olšany Martin Svoboda

Oddíl stolního tenisu
Opìt se soutìžní kolotoè roztáèí!!!
V nové sezónì 2011  2012 naši obec zastupují v okresní soutìži pouze 
dvì družstva. Tøetí družstvo letos do soutìže nevstoupilo kvùli 



nedostatku potøebných hráèù. Dùvod jejich úbytku má rùzné podoby: 
školní vytíženost, zdravotní stav, jiné aktivity apod. Proto VYZÝVÁME 
všechny, kdo mají zájem o „trošku pohybu navíc“ se sportovním 
vyžitím, pøijïte rozšíøit naše øady a sportovním duchem upozornit 
veøejnost na naši obec. 
Nyní k probíhající nové sezónì. Celkovì se oèekává vyšší 
vyrovnanost a herní úroveò v okresních soutìžích z dùvodu vyššího 
poètu sestupujících oddílù z krajských tøíd a neúspìchu postupu ve 
kvalifikaci týmù z našeho okresu do krajských soutìží.
Družstvo SK Olšany „A“ se v okresní soutìži OSI po šestém kole 
(z celkových 11) nachází na pøedposledním místì z 12 pøihlášených 
týmù. Na svém kontì mají jedno vítìzství, remízu a ètyøi prohry.
Družstvo SK Olšany „B“ v okresní soutìži OSIII po šestém kole 
obsazuje šestou pøíèku se tøemi vítìzstvími, dvìmi porážkami 
a jedním zápasem odloženým. Na druhé porážce se podepsala 
„bouølivá domácí atmosféra“ v Orlovicích témìø na hranici pravidel. 
I pøesto vìøíme, že naše „B“ družstvo bude bojovat o umístìní na 
horních pøíèkách dvanáctimístné soutìžní tabulky. 
Oddíl stolního tenisu

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Na základì vašich požadavkù uveøejòujeme nejdùležitìjší usnesení, 
která byla pøijata na zasedáních zastupitelstva obce Olšany od 
minulého èísla obèasníku. S celým obsahem zápisu se mùžete 
seznámit na obecním úøadì.

12. 10. 2011
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje bezplatný pøevod objektu 
obèanské vybavenosti na st. p. è. 25 v k.ú. Olšany, obsah darovací 
smlouvy s AVZO technických sportù a èinností ÈR, Olšany a povìøuje 
starostku podpisem darovací smlouvy
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje upøesnìné zadání územní 
studie v ploše B1 v k.ú. Olšany
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje podání dotace na nákup 
komunální techniky a povìøuje starostku podpisem smlouvy o dílo
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje úpravu pasportu dopravního 
znaèení, kde bude upravena zmìna tonáže projíždìjících vozidel na 
jednosmìrné komunikaci k Farmì a návsi, v køižovatce u lípy bude 
stop èára a posunuté zrcadlo, u obchodu bude znaèka Pozor dìti 
z obou stran
- zastupitelstvo obce Olšany nemá námitek k výstavbì 



hospodáøského objektu na p. è. 275/7 v k.ú. Olšany /Farma/
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje nájemní smlouvu s Jednotou 
Mikulov ohlednì pronájmu èásti pozemku p. è. 202/1 v k.ú. Olšany, 
který je využíván pro obchod a jeho zásobování, zastupitelé povìøují 
starostku podpisem této smlouvy
- zastupitelstvo obce Olšany povìøuje starostku jednáním se zástupci 
firmy Flora servis Brno ohlednì koneèné podoby dìtského høištì 
vèetnì oplocení dle nabídky bez kaèírku a povìøují starostku 
podpisem smlouvy o dílo

9. 11. 2011
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje vyhotovení písemné záruky 
obce Olšany p. Mgr. Polívkovi, že pøi zrušení štoly v trase 
A nepovolíme výstavbu domù èi jiných objektù na pozemcích 
soukromých osob, na které bude pøesunuta trasa kanalizace, tzn. 
nebudeme v prostoru Farmy upravovat územní plán obce
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje úpravu pasportu dopravního 
znaèení, kde bude upravena zmìna tonáže projíždìjících vozidel na 
jednosmìrné komunikaci k Farmì a návsi tak, že zde bude zákazová 
znaèka 10 t spolu s dodatkovou tabulkou „Jediné vozidlo 20 t“ 
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje veøejnoprávní smlouvu 
è. 1/2011/KPP s mìstem Vyškovem, na úseku projednávání pøestupkù
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje smìrnici o inventarizaci 
majetku a závazkù 
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje upravenou smìrnici o 
úèetnictví
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje Olšany schvaluje bezúplatný 
pøevod zemìdìlského pozemku p. è. 589/4 v k.ú. Olšany podle § 5 
odst. 1 zákona è. 95/1999 Sb. a povìøují starostku podpisem žádosti
a jejím zasláním na Pozemkový fond do Brna.

Ètení ke kafi - Olšanské Vánoce pøed 60 lety
Vánoce mají svou jedineènou atmosféru, která je spojená s tradièními 
èeskými zvyky. Štìdrý den oèekávaly s radostí hlavnì dìti. Každý rok 
se chtìly postit, aby vidìly zlaté prasátko, ale nikdy k tomu nedošlo, 
vùle byla dobrá, ale tìlo slabé. 
Dìti pøipravovaly rùzné ozdoby na vánoèní stromeèek. Do 
nastøíhaných bílých a barevných papírkù balily kostky cukru a konce 
papírku nùžkami roztøepily a byly z toho pìkné „støechéle“. Dìti také 
slepovaly nastøíhané proužky papírù do ok jako barevný øetìz. Na 



stromeèku nesmìly chybìt na nitích zavìšené jablíèka a oøechy, to 
proto, aby byla i na rok pìkná úroda. Do skøipcù se dávaly malé 
voskové svíèky.
Rodiny v Olšanech žily skromnì  výdìlky olšanských mužù, kteøí 
pøevážnì pracovali v místních kamenolomech, nebyly velké, a tak se 
muselo šetøit.
Na Štìdrý den se v Olšanech vaøila houbová polévka, kterou u nás 
doma vaøíme dodnes. Byly v ní brambory, houby a noèky. Pak byly 
peèené brambory a k tomu maminka udìlala „Francky“, což byly 
osmažené placièky z vajec, strouhanky a majoránky, dále kysané zelí 
ze škopíku v komoøe. K tomu se uvaøil velký hrnec s køížaly  sušenými 
jablky, hruškami, tøešnìmi i švestkami. To pak byla velká pochoutka. 
Maminka pøed Vánocemi napekla medové perníèky, vanilkové 
rohlíèky, slepovaná koleèka s marmeládou i sádlová koleèka. Na 
sváteèním stole nesmìla chybìt vánoèka pletená z 9 copánkù velká 
pøes celý plech.
Tatínek pøipravil v seknici do døevìného stojanu smrèek, který pøed 
chvílí pøinesl z lesa i se zeleným jmelím, které rozvìsil po domì, aby 
pøineslo štìstí. Pod stromeèek umístil malý papírový betlém 
s figurkami Ježíška, Marie a Josefa, pastýøù a zvíøátek.
Celá rodina se sešla u štìdroveèerního stolu. Po veèeøi si každý 
rozkrojil jablíèko. Jen aby se udìlala v jeho støedu pìkná hvìzdièka 
jako pøíslib zdraví pro pøíští rok. Chlapci zase chtìli lít olovo a pouštìt 
lodièky ze skoøápek oøechù.
Po zazvonìní zvoneèku se na stromeèku zapálily svíèky a zpívaly 
koledy. Dìti se tìšily na dárky. Knížky, obleèení, døevìné hraèky, 
hadrové panenky… Dárky byly skromné, ale co nadìlily radostí. Tak to 
byly Vánoce našich babièek a dìdeèkù ve vesnièce Olšany. 

Naši dávní pøedci slavili Vánoce jako návrat svìtla. Pozdìji bylo slovo 
„svìtlo“ vnímáno i v jiných významech, avšak vždy bylo symbolem 
nové nadìje v dobré. V poslední dobì slýcháme pouze špatné zprávy 
a tak bych vám velice ráda popøála klidnou neuspìchanou adventní 
dobu. Pøejme si, aby nám to naše svìtýlko nadìje v dobré vìci stále 
svítilo ve tmách naší nejistoty a v životních trampotách nejen v tento 
adventní èas, ale po celý rok.

Pøeji Vám pokojný advent, krásné Vánoce, mnoho zdraví, štìstí 
a pokoje v roce 2012.

Eva Modlitbová



Nová prodejna v Olšanech
Snahou každého obecního zastupitelstva je zajištìní dostateèného 
zásobování obèanù obce potravinami. Situaci, kdy v obci nefungovala 
žádná prodejna tohoto typu, se rozhodla øešit starostka obce Olšany paní 
Dana Køížová a oslovila Jednotu, spotøební družstvo v Mikulovì, ve vìci 
provozování prodejny potravináøského a nepotravináøského zboží denní 
spotøeby. V majetku obce se nenacházel vhodný objekt pro provozování 
prodejny, proto byl družstvu nabídnut pozemek urèený k jejímu 
vybudování. 
Vedení družstva zvážilo všechny možnosti a po zhodnocení kladù 
a záporù se rozhodlo pro realizaci modulární prodejny. Vedení obce se 
zavázalo vybudovat inženýrské sítì (pøípojky elektrické energie, odpadù, 
vody a telekomunikaèního zaøízení), patky pro modulární prodejnu 
a okolní komunikaci. 
Plánovaná montáž prodejny mìla být zapoèata dnem 2. 9. 2011. 
Z dùvodu nedodržení termínu dodání montované prodejny ze strany 
výrobce probìhla montáž v období od 16. 9. do 21. 9. 2011. Aby byl 
splnìn harmonogram realizace prodejny, byla provedena montáž 
zaøízení technickým útvarem ve zkráceném èasovém horizontu. 
Odbor prodejen pøevzal objekt 24. 9. 2011. Vzhledem ke zpoždìní, které 
bylo zpùsobeno ze strany výrobce montované prodejny, zbyly provozu 
necelé ètyøi dny na dokonèení všech pøípravných prací pøed otevøením. 
V sobotu 24. 9. 2011 se ještì do pozdních odpoledních hodin 
dokonèovala montáž nových regálù a ostatního zaøízení, teprve poté 
mohly být zahájeny veškeré úklidové práce. 
Nedodržení termínu ze strany dodavatele montované prodejny 
negativnì ovlivnilo také firmu provádìjící terénní úpravy, která nabrala 
zpoždìní a nájezdová cesta k rampì nebyla dokonèena. Pro družstvo to 
bylo velmi nepøíjemné, nebo� následující den se zaèalo navážet zboží 
z velkoobchodního skladu v Hustopeèích. Více než 40 palet zboží se 
muselo z aut složit na parkovištì a odtud ruènì pøenášet do prodejny, kde 
následovala pøejímka a vyskládání zboží do regálù dle pøipraveného 
plánu, který odpovídal dnešním trendùm moderního obchodu. 
Zbývající dva dny do otevøení prodejny se dokonèovalo uspoøádání zboží 
do regálù, souèasnì probíhal pøíjem veškerých pøímých dodávek. 
Pracovníci museli zvládnout oznaèit všechen sortiment cenovkami, 
dokonèit finální úklid a zauèit nový personál. 
Potìšující pro nás v tìchto hektických dnech byl zájem místních 
obyvatel, kteøí zvìdavì nahlíželi do prodejny a dotazovali se, zda 
opravdu vše stihneme, nebo� se již na novou prodejnu velmi tìší. 
Nezklamali jsme a termín dodrželi.
Dne 27. 9. 2011 probìhla kolaudace budovy a vedení družstva 
podìkovalo za dobrou spolupráci p. starostce Danì Køížové. Následný 
den se uskuteènilo slavnostní otevøení prodejny. Zákazníkùm se 



prodejna velmi líbila a byli mile pøekvapeni širokým sortimentem výrobkù. 
Také byli potìšeni personálním obsazením prodejny, do funkce vedoucí 
prodejny a zástupkynì vedoucí byly pøijaty zkušené místní prodavaèky. 
Prodejní plochou se øadí prodejna 225 Olšany do skupiny prodejen typu 
„C“. Jedná se o naše nejmenší prodejny jak velikostí prodejní plochy, tak 
i velikostí obratu. Index plnìní obratu v mìsíci øíjnu èinil 120,28 
k plánovanému obratu. Plánovaný obrat pro mìsíc øíjen byl stanoven na 
nižší úrovni, než je obvyklé u prodejen stejného typu. Srovnatelnou 
základnou bude naše prodejní jednotka v Dobrém Poli, a to jak prodejní 
plochou, povoleným sortimentem, tak i srovnatelným poètem obyvatel 
v obci. Kdybychom nasadili plán obratu v mìsíci øíjnu prodejnì 225 
Olšany stejný, jako mìla zmínìná prodejna 026 Dobré Pole, tržba za 
mìsíc prodeje by nedosahovala 120,28 %, nýbrž index plnìní by byl 
pouze 66,07. Do budoucna poèítáme s vyššími tržbami a tím bude 
prodejna rentabilní.
Jsme rádi, že právì naše družstvo pomohlo obyvatelùm obce, zejména 
tìm starším a maminkám malých dìtí, vyøešit svízelnou situaci, a nemusí 
již pro každodenní nákupy potravin dojíždìt do obcí blízkého èi 
vzdálenìjšího okolí. 
Obyvatelùm obce Olšany 
pøejeme pøíjemné a pohodlné 
nákupy.

Jednota, spotøební 
družstvo v Mikulovì

Nové propagaèní pøedmìty obce 
- èokoláda se zimním motivem 
a nástìnný kalendáø na rok 2012
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