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Olšanský občasník č. 42          červen 2014 
 

Vážení a milí spoluobčané! 
Po třech měsících přinášíme opět informace o dění v obci. Děkujeme za Vaše 

podněty, připomínky k práci úřadu, k zvelebování obce. 
 V úvodu bych chtěla požádat nejen vás – naše občany, ale i chataře 
a chalupáře o ohleduplnost při používání hlučných sekaček, pil či jiných přístrojů, 
a to hlavně v neděli brzy ráno nebo v rámci odpočinku po obědě. Chápeme, že 
někdy je těžké si vzhledem k počasí a pracovní vytíženosti najít prostor k údržbě 
zeleně či jiným domácím povinnostem během týdne nebo soboty, ale myslete i na 
odpočinek svůj či sousedů. Děkujeme. 
 
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2013 
Zastupitelstvo obce schválilo tento dokument dne 14. 5. 2014. Veškeré potřebné 
písemnosti byly zveřejněny na obou úředních deskách, níže uvádíme jen několik 
podstatných údajů.  
 
Celkové p říjmy:      6 551 514,57 Kč 
z toho největší položkou byly daňové příjmy, bohužel již bez výtěžku z provozování 
loterií od EDP.  
 

Přijaté dotace:  
- na výkon st. správy, školství /pol. 4112/ 
- na platy 2 pracovníků obce od ÚP - 81 000,- Kč 
- dále jsme obdrželi tyto dotace v Kč: 
 

Položka Účel Poskytnuto Vyčerpáno k 31. 12. 2013 
4111  Volby prezidenta 22 010,05  22 010,05 
4111  Volby do parlamentu 26 000,-  15 631,48 
 
Celkové výdaje:    4 599 454,06 Kč 
Nejvyšší čerpání bylo v kapitole Odvádění a čištění odp. vod – na přípravu 
projektové dokumentace a provozování kanalizace v obci (536 583 Kč), Školství – 
provozní příspěvek (viz níže), Sportovní zařízení – mobiliář, provoz a přeložka NN 
pro víceúčelové hřiště (322 129 Kč), Komunální služby – mzdy pracovníků, provoz 
budov obce, příspěvky mikroregionům, Zastupitelstvo obce – odměny zastupitelů, 
cestovné, Činnost místní správy – platy zaměstnanců, provoz úřadu, pojištění. 
 

Poskytnuté transfery v roce 2013: 
Částka Komentář 
450 000,- příspěvek na provoz Mateřské školy Olšany 
    3 000,- příspěvek TJ Habrovany na letní tábor mladých fotbalistů 
  40 000,- příspěvek Sportovnímu klubu – provoz klubu, akce v obci 
  21 478,- příspěvek T.K. Wild Horse – akce pro děti a dospělé 
    6 702,- příspěvek OS Haltýř  
    9 951,- příspěvek včelařům 
       876,- příspěvek svazku obcí Rakovec 
    1 700,-  projednání přestupků MěÚ Vyškov dle veřejnoprávní smlouvy  
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Financování:       1 952 060,51 Kč 
Stav prostředků na běžném účtu k 31. 12. 2013 byl 5 252 055,82 Kč, z toho 170 Kč 
tvoří zůstatek sociálního fondu. Ze sociálního fondu byl hrazen příspěvek na obědy 
zaměstnanců a dar při odchodu do důchodu. Počáteční stav účtu byl 
3 299 995,31 Kč. Rozdíl 1 952 060,51 Kč tvoří výsledek třídy 8 a srovnává rozdíl 
mezi příjmy a výdaji roku 2013, aby bylo hospodaření vyrovnané. V průběhu roku 
jsme se snažili vytvořit si finanční prostředky na budování kanalizace v obci.  
 

Závěr dokumentu komentuje hospodaření s majetkem, hospodářský výsledek obce 
a hospodaření příspěvkové organizace MŠ Olšany. Přílohou dokumentu je zpráva 
o přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem. Zde je konstatováno, že 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky v hospodaření obce. 
 
AKCE V ROCE 2014 
V závěru května byla na SFŽP posouzena zadávací dokumentace projektu „Olšany 
kanalizace“. Prostřednictvím firmy AP Investing Brno jsme zveřejnili výzvu k výběru 
dodavatele stavby. Pro podpis smlouvy se SFŽP máme doložit potřebné dokumenty 
do začátku září. Byl proveden výběr peněžního ústavu, nejvýhodnější nabídku 
předložila Česká spořitelna. Obec si na tuto akci půjčí 11 miliónů Kč se splatností 
10 let a první splátkou v lednu 2016. V květnu došlo k podpisu smlouvy na dotaci 
JM kraje na tuto akci ve výši 2.340.700 Kč. V září zahájíme stavbu, která musí být 
dokončena během roku, takže nás čeká nelehký úkol. Je potřebné, aby majitelé 
nemovitostí začali v letošním roce s přípravou projektové dokumentace přípojek, 
které budou navazovat na odbočky z hlavních řádů. Bližší informace se dozvíte na 
níže uvedené schůzce a následně z našeho webu či vývěsek. 
Dne 20. června 2014 se v 18. hod. v sále pohostinství U Pštr osa uskute ční 
schůzka se zástupci projek čních firem a spole čně vás budeme informovat 
o dalším postupu sm ěřujícímu k výstavb ě kanalizace v obci.  
 

Byla odstraněna navážka zeminy na parcele obnovované účelové komunikace 
p.č. 737/1 u Lipek a zpracován geometrický plán pro odkupy pozemků pod 
Zahrádkovou cestou a u tenisových kurtů.  
 

Probíhá nátěr sloupů veřejného osvětlení a rozhlasu. V létě bude recyklátem 
vyspraven povrch účelové komunikace kolem novostaveb k chatové oblasti Bolševik.  
 
ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…  
- 5. dubna a 3. kv ětna se děti mohly zúčastnit dalších dílniček. Nejprve se konala 
Velikonoční, kde jsme si ukázali, jak ozdobit kraslice "slámovou" technikou bez 
slámy. Holky si pod vedením Evy Modlitbové vyrobily a ozdobily stromeček na 
Smrtnou neděli. Měli jsme také k dispozici vrbové proutky, takže jsme si mohli 
ukázat postup pletení pomlázky. V květnu se konala dílnička k svátku maminek. 
S jednou skupinkou jsme skládali květiny, které maminkám určitě nezvadnou, 
druhá skupinka si vyrobila originální šitá přáníčka. Obě dílničky se velice vydařily. 
Věříme, že se líbily i vám, kdo jste přišli. Děkujeme všem, kdo nám s organizací 
dílniček pomáhají, a těšíme se na další společné tvoření. 

Martina a Milada 
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- 14. dubna – pořádala Obec Olšany v 16 hod. v restauraci U Kalábů Setkání 
důchodců. V jeho druhé části mohli přítomní společně s dalšími zájemci shlédnout 
úžasné loutkové představení „Lakomá Barka“, se kterým se nám představili členové 
olšanského divadelního spolku „Ticho prosím“. Jsme moc rádi, že se v obci 
obnovila tradice divadelnictví a těšíme se na další představení našich ochotníků.  
 

- 17.–18. dubna – pořádal DDM Vyškov Příměstský tábor, kterého se zúčastnilo 
9 dětí z Olšan i Habrovan. Děti si během dvou dnů vyrobily velikonoční dekorace 
a šperky, vydaly se na výlet do lesa, kde si vyzkoušely rozdělávání ohně, a na 
závěr tábora na děti v pelíšku čekali velikonoční zajíčci. Věřím, že se dětem tábor 
líbil. Těším se, že se s některými opět setkáme na letních příměstských táborech. 

Žaneta Tomášková 
 

- 26. dubna – pořádala Obec Olšany Otevírání studánek. Přes 50 účastníků včetně 
dětí zajelo autobusem k hájence na Říčkách a tímto krásným údolím jsme došli 
k nové studánce „Pod Škrbeněm“. Účastníci pochodu pak pokračovali ke Kamenné 
boudě, kde bylo připraveno tradiční občerstvení. Po posilnění jsme cestou kolem 
Petrovky a Koretinky dorazili do Olšan.  
 

- 30. dubna – pořádal T.K. Wild Horse Olšany ve spolupráci s Obcí Olšany 
a JSDHO Olšany na hřišti nad rybníkem tradiční Pálení čarodějnic. Akci provázelo 
letní počasí a sešlo se téměř 70 dětí různého věku. Místo na sletu si však musely 
zasloužit splněním náročných úkolů. Hledaly tajemnou kartu, která je vysvobodí 
z běhání mezi stanovišti starých čarodějnic. Musely odrážet útok hejna netopýrů. 
Hledaly indicie ukryté v lese v hadích vejcích a ze vzniklé šifry sestavily zaklínadlo, 
které pak v čarodějnickém kruhu okolo ohně společně třikrát zvolaly. Tím byl 
zahájen obřad upálení čarodějnice a mimo ní se pak na ohni do večera opékaly 
pouze špekáčky. Nechyběla také módní přehlídka, kde děti předvedly své kostýmy. 
O bezpečnost celé akce se starala JSDHO Olšany. Děti byly velmi nadšeny 
z hasičského vozu a každé z nich si mohlo vyzkoušet stříkání z vodního děla. 
T.K. Wild Horse Olšany děkuje všem za účast a kamarádům za pomoc. 
 

- 17. května – pořádala Obec Olšany zájezd. Bohužel počasí s intenzivními 
srážkami zhatilo náš plán na procházku z Pusteven na Radhošť v Beskydech. 
Náhradním programem byla návštěva kláštera a prodejny keramiky v Nové Říši 
a prohlídka pamětihodností v krásném městě Telč. Někteří účastníci zvládli 
prohlídku zámku, Technického muzea i Telčského domu. I přes spoustu objížděk, 
chladnější počasí a srážky na závěr zájezdu byli účastníci s výletem spokojeni.  
 

- 17.–18. května – pořádala p. Zonková Závod minikár. Sobotního závodu 
Mistrovství ČR se zúčastnilo 84 účastníků. I přes nepřízeň počasí na nedělní závod 
o Pohár ČR zůstalo 75 jezdců. Olšanští závodníci se umístili do 20. místa.  
 

- 24. května – pořádalo občanské sdružení Haltýř na rybníku v Olšanech Rybářské 
závody pro dospělé. Letošního ročníku se zúčastnil menší počet rybářů, pro které 
byly připraveny pěkné ceny a občerstvení.  
 

- 31. května – pořádal T.K. Wild Horse s Obcí Olšany od 14 hodin Dětský den 
a hřiště u rybníka se na celé odpoledne proměnilo v ZOO Olšany. Děti, kterých se 
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sešlo více než 70, dostaly hned u vchodu přímo od pana ředitele vstupenku 
a mohly si vzít i krmení pro zvířátka. Ta byla během odpoledne volně puštěná 
z výběhů. Děti si s nimi mohly vyzkoušet různé zvířecí dovednosti: nabírání potravy 
chobotem jako slon, žirafí chůzi na vysokých nohách, dikobrazí střílení bodlinami 
na cíl, stání na jedné noze jako plameňák, opičí ručkování po liáně, chůzi tučňáka 
s přenášením vejce mezi kotníky, vyznat se v černobílých pruzích zebry, skákat 
snožmo s klokaním mládětem v břišní kapse a poznávat zvuky zvířat u hrocha. 
Dále děti pomáhaly papouškovi sesbírat a připevnit barevné peří a nakrmily 
hladového lva. Když bylo vše hotovo, zapojily se děti do turnaje v úklidu sloního 
výběhu. Zájem o sklízení sloního trusu byl velký a děti se dosyta vyřádily. Kdo 
nechtěl soutěžit, mohl se houpat ve snovačím hnízdě, prolézat surikatí chodbičky, 
zahrát si ruské kuželky se zvířátky či lovit záludné termity jako mravenečník. Nejen 
děti, ale i dospělé zaujalo panoptikum některých zvířat, kde mohli vložit svůj obličej 
místo původního zvířecího a nechat se takto vyfotit. Všechny děti byly odměněny 
tradičním špekáčkem a sladkým balíčkem s překvapením. Za příjemné odpoledne 
plné smíchu a radosti děkujeme všem kamarádům, kteří nám pomáhají, a všem 
z klubu SK Olšany, kteří se na akci podíleli spolu s námi. 

T.K. Wild Horse Olšany 
 

- 31. května – pořádal SK Olšany na hřišti nad rybníkem od 18 hod. tradiční Noční 
turnaj v nohejbalu trojic, který plynule navazoval na Dětský den. Letos jsme se 
rozhodli turnaj malinko pozměnit. Turnaje se mohl zúčastnit kdokoliv a jeho tým mu 
byl vylosován. Tak jsme místo tradičních „okoukaných“ trojic, měli možnost sledovat 
nové a zajímavé složení týmů. Turnaje se zúčastnilo 22 nohejbalistů rozdělených 
do šesti trojic a jedné trojičky s náhradníkem. Turnaj suverénně ovládla trojice Petr 
Ševčík, Gabriela Syrová (Zonková) a Lukáš Sušil, kteří ztratili jediný set z osmi 
zápasů. Druhé místo obsadili Mirkové Zonek a Hodaň doplnění Honzou Křížem. 
V napínavé bitvě o třetí místo uspěla trojice Roman Röss, Zdeněk Modlitba 
a Václav Raus, kterou v bojích ve skupině doplňovala Marcela Suchá (Ševčíková). 
I přes chladné počasí se našel poměrně velký počet fanoušků, kterým touto cestou 
děkujeme za podporu. 

za oddíl SK Olšany Zdeněk Modlitba 
 
CHYSTÁ SE ... 
- 15. června – pořádá Martina a Milada od 16 hod. ve víceúčelové budově Dílničku, 
tentokrát na téma ke Dni dětí. Čeká vás další zajímavé tvoření a na konci bude pro 
děti připraveno sladké překvapení. 
 

- 21. června – pořádá Obec Olšany od 14. hodin na návsi Svatojánské hodové 
odpoledne – posezení u cimbálu. K poslechu bude hrát cimbálová muzika Kalečník.  
 

- 24. června – pořádá Obec Olšany v Mateřské škole Rozloučení s předškoláky. 
 

- o prázdninách se budou v Olšanech konat hned dva příměstské tábory, které jsou 
určeny pro děti od 6ti let. Nejdříve proběhne tábor "Indiáni z venkova", který se 
uskuteční v termínu od 30. 6. do 4. 7.  Program bude tématicky zaměřen na činnosti 
spojené s indiány. Děti si např. vyzkouší výrobu a střelbu z luku, opékání "hadů", 
výrobu šperků, lapače snů, uzlování a další dovednosti. Od 7. do 11. 7. se bude 
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konat další příměstský tábor s názvem "Vojenská akademie". V programu nebude 
chybět  opičí dráha, rozcvičky mladých vojínů, hod na cíl, vojenské povely, střelba 
ze vzduchovky apod. Součástí obou táborů bude celotáborová hra a nebude chybět 
ani výlet. Cena je 400,- Kč. (zahrnuje pitný režim, materiál, drobné odměny, 
lektorné, nájem). Na všechny děti se těší vedoucí Žaneta a Lucka. 
 

- 12. července – pořádá SK Olšany na víceúčelovém hřišti Turnaj ve fotbale, zve 
všechny případné hráče a fanoušky k účasti na této akci i na nohejbale v září.  
 

- 18.–20. července – organizuje p. R. Röss na návsi Pivobraní, v pátek proběhne 
letní noc se skupinou Panorama band, v sobotu bude hrát skupina Modul. Ochutnat 
můžete 30 druhů piva, koktejly z baru, zasoutěžit si. 
 

- 16. srpna – pořádá restaurace U Červeného buku Letní noc u rybníka, k poslechu 
a tanci bude opět hrát skupina Rančeři.  
 

- 6. září – pořádá SK Olšany na víceúčelovém hřišti Denní nohejbalový turnaj trojic. 
 
INFORMUJEME …  
V květnu zastupitelstvo obce schválilo nový provozní řád hřiště nad rybníkem. Nyní 
je volně otevřeno. Pokud si chcete půjčit mobiliář hřiště, vyzvedněte si klíče 
v pohostinství na návsi. V provozním řádu jsou zpoplatněny tyto služby: osvětlení 
hrací plochy, pronájem hřiště na celodenní akci a odběr elektřiny.   
 
Z činnosti klubu SK Olšany 
Stejně jako v loňském roce dělá našemu oddílu dobré jméno náš člen, běžec 
Lukáš Koudelka , který dosahuje stále větších úspěchů a reprezentuje nás na 
závodech v širokém okolí. Od nového roku spolupracuje se známým trenérem 
Zdeňkem Smutným a jeho klubem AK Drnovice, jehož se stal také členem. Lukáš 
se v loňském roce zúčastnil 37 a v roce 2014 již 36 závodů.  
 

Lukášovy nejv ětší úsp ěchy v letošním roce a dosavadní osobní rekordy:  
5 km: 28. 3. Jarní pětka na dráze Blansko, čas 17:47 (15. místo, 10. v kategorii Muži) 
10 km: 12. 4. Silniční běh Velká Morava, Mikulčice, čas 37:08 (15. z 230, 11. v kat. Muži) 
Půlmaratón: 19. 4. Brněnský půlmaratón, čas 1:21:24 (20. z 1225, 16. v kategorii Muži A) 
Maratón: 1. maratón v životě: 22. 2. Maratón Jana Buly, Moravské Budějovice, čas 3:07:26 
(6. místo celkově, 5. v kategorii Muži A). 
Stupně vítězů: 26. 4. Jarní LSD (Lesní sokolská devítka), Pozořice, 9 km – vítěz závodu; 
23. 3. Běh na Nový hrad, Adamov, 8,3 km – 2. místo v kat. Muži; 27. 4. Běh zdraví 
Židlochovice, 5 km – 3. místo; 11. 5. Běh kolem Babího lomu, 8,7 km – 3. v kat. Muži. 
Další velké úspěchy: 22. 3. Běh Lužánkami, 8 km, 21. ze 402 účastníků; 5. 4. Halahoj 
Třebíčský půlmaratón, 7. ze 161 účastníků; 13. 4. Masaryk Run, Masarykův okruh Brno, 
10,4 km, 28. z 987 účastníků; 1. 5. Boskovické běhy, Běh za sedmizubým hřebenem, 
12,3 km, 15. z 623 účastníků (11. v kat. Muži); 3. 5. Tučapská desítka, 10,4 km, 6. místo; 
1. 6. Běh kolem Mohyly Míru, Šaratice, 12,3 km, 9. ze 196 účastníků. 
Poháry: Brněnský běžecký pohár 2013/14 – seriál 10 závodů od listopadu do dubna v okolí 
Brna za účasti elitních běžců, ve svém 1. ročníku celkově 34. místo z 828 zúčastněných 
a 24. místo ze 478 v kategorii Muži; Vyškovská běžecká Tour 2014 – po 3 závodech 
průběžné 2. místo v kategorii Muži A; dále dobře rozjety poháry Kuřimská běžecká liga, 
Triexpert Asics cup, Cyrilo-Metodějský maraton a vrchařský pohár Hraběnka cup. 
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Skvělých výsledků dosahuje také další olšanský rodák, cyklistka Soňa Vlachová . 
Soňa se cyklistice amatérsky věnuje již několik let a občas si zajela i nějaký závod. 
Zlom nastal v roce 2012, kdy se umisťovala velmi dobře a rozhodla se zkusit 
závodit na vyšší úrovni. Zkontaktovala se s p. Usnulem a začala jezdit silniční 
závody za Veus Vyškov. Pan Usnul jí pomohl s tréninkovým plánem a dostal ji na 
závody, kde se střetávala s nejlepšími závodnicemi světa. Soňa tak loni získávala 
zkušenosti při jízdě ve velké skupině, které jí chyběly. Ráda by je letos zúročila. 
 

Výsledky Soni v uplynulých letech: 
r. 2012: Liechtenstein tour, 100 km, silniční závod, 2. místo; Zlaté kolo Vysočiny, 110 km, 
silniční závod, 1. místo; Kolo pro život – Drásal, 115 km, závod horských kol, 2. místo; 
Náměšť nad Oslavou, 90 km, závod horských kol, 1. místo; Okolo Zlína, 64 km, 1. místo; 
Sudety, Teplice nad Metují, 115 km, závod horských kol, 5. místo (nejtěžší závod v ČR).  
r. 2013 (jen silniční závody): Dukovanské okruhy, 2 etapy (dopoledne 80 km, 1. místo, 
odpoledne 15 km časovka, 1. místo); Mamut tour Přerov, 140 km, 1. místo; Grácie tour, 
4denní mezinárodní etapový závod, 1. etapa 110 km, 2. etapa časovka 15 km a odpolední 
část 70 km, 3. etapa 122 km, 4. etapa 100 km. Po 3. etapě vzdala závod kvůli zranění 
z hromadného pádu v 1. etapě. Dvoudenní závody Jihomoravského kraje, časovka 10 km, 
1. místo, závod 60 km 1. místo; společné mistrovství ČR a SR, Slovensko, 90 km, celkově 
10. místo, 4 s ztráta na celkové 3. místo, za ČR 6. místo; Krásná Lípa, 4denní mezinárodní 
etapový závod, 140 startujících, 1. etapa 100 km, 2. etapa 115 km, 3. etapa dopoledne 
časovka 15 km, odpoledne 100 km, 4. etapa 110 km, celkově 63. místo; etapový závod 
v Polsku, 86 startujících, 1. etapa prolog 50 km, 2. etapa dopoledne časovka 10 km, 
odpoledne 90 km, 3. etapa 110 km, celkově 28. místo; Rakouský pohár, 90 km, 6. místo. 

Za oddíl SK Olšany Zdeněk Modlitba 
 
Z činnosti Oddílu stolního tenisu, SK Olšany 
Hráči stolního tenisu mají za sebou další úspěšnou sezónu, zatím nejúspěšnější 
vůbec. Mužstvo "A" tvořené Petrem Kleinem, Josefem Němcem, Borisem Kraisem, 
Zdeňkem Libánkem a Miroslavem Zonkem postoupilo po létech tréninku a stovkách 
odehraných zápasů do okresního přeboru, kde se budou rvát o své umístění 
v sezóně 2014/2015. Oddíl "B" zůstává ve své okresní soutěži na krásném 5. místě 
a to díky odvedeným výkonům Václava Rause, Zdeňka, Patrika, Jakuba a Ondřeje 
Libánka a Borise Trávníčka. Boris Trávníček, nová posila olšanského mužstva, 
i přes svou indispozici celkově zrychlil a zpestřil samotné výměny olšanských 
pingpongářů a to zároveň s jeho obrovskou vůlí a bojovností dodává týmu nejen 
sílu, ale také nový druh technických dovedností při samotné hře. Sportu zdar! 

Jakub Libánek 
 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
Usnesení přijatá na zasedáních zastupitelstva obce od minulého čísla občasníku 
(bez osobních údajů). S celým obsahem zápisu se můžete seznámit na OÚ. 
 

19. 3. 2014 – Zastupitelstvo obce Olšany: 
- deleguje starostku a uděluje jí plnou moc pro valnou hromadu Vodovodů 

a kanalizací Vyškov a.s. dne 30. 5. 2014  
- schvaluje příspěvek na opravu věže kostela v Habrovanech ve výši 25.000 Kč 
- schvaluje rozpočtové opatření č. 2 
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- schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 2.340.700 Kč v souladu s § 85 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, uzavíranou s Jihomoravským krajem 

- schvaluje, že současné ceny propagačních předmětů obce jsou včetně DPH 
a cena za vyhlášení rozhlasem bude od 1. 4. 2014 ve výši 30 Kč včetně DPH 

- bere na vědomí zápis finančního a kontrolního výboru 
- schvaluje obsah Smlouvy o nájmu pozemku na pozemky p.č. 90/1 o výměře 

1365 m2, 90/3 o výměře 3943 m2, 90/4 o výměře 64 m2, 94 o výměře 459 m2, 
466/2 o výměře 412 m2 a část p.č. 466/3 a 466/28 tvořící přístup k ostatním 
parcelám viz snímek z katastrální mapy a vodní plochu na p.č. 90/3, dřevěný 
sklad na p.č. 90/1 vše v k.ú. Olšany 

- schvaluje obsah Smlouvy o nájmu pozemku na část pozemku p.č. 466/28 v k.ú. 
Olšany, kde je umístěno posezení pro hosty kiosku a oddělený herní prostor pro 
děti, viz snímek z katastrální mapy 

- schvaluje obsah Smlouvy o dílo č. 1391313 s firmou AQUA PROCON s.r.o. 
Brno na zajištění autorského dozoru. 
 

16. 4. 2014 – Zastupitelstvo obce Olšany: 
- schvaluje obsah Darovací smlouvy na p.č. 600/513 v k.ú. Olšany 
- schvaluje obsah Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PV-014330026114/001 

se spol. E.ON Distribuce a.s. na stavbu „Olšany, připojení NN k RD Košťál“ 
- schvaluje obsah Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 

uzavíranou s a.s. EKO-KOM Praha č. 20/0913 a Dodatek č. 1 k této smlouvě 
- schvaluje obsah účetní závěrky Mateřské školy k 31. 12. 2013 
- schvaluje návrh na rozdělení hosp. výsledku Mateřské školy Olšany ve výši 

7.343,52 Kč, a to 4.343,52 Kč do Fondu rezervního a 3.000 Kč do Fondu odměn 
- schvaluje čtyřčlennou komisi pro otevírání a vyhodnocení nabídek na Poskytnutí 

úvěru na financování akce Olšany – kanalizace ve složení p. Křížová, Ing. Ohli, 
Ing. Herman, Mgr. Jašek a p. Fabiny. Náhradníky jsou p. Libánek, Ing. Mika. 
 

14. 5. 2014 – Zastupitelstvo obce Olšany: 
- schvaluje Provozní řád hřiště za rybníkem 
- schvaluje obsah Smlouvy č. PV-014330026928/001 o zřízení věcného břemene 

se spol. E.ON Distribuce a.s. na stavbu „Olšany, přeložka vedení NN p.č. 202/1“ 
- schvaluje přijetí účelově určeného sponzorského daru Mateřskou školou Olšany 

a jeho následné čerpání z rezervního fondu ve výši 20.890,- Kč 
- schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů Závěrečný účet obce Olšany roku 2013, který se 
uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad 

- schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozd. předpisů Účetní závěrku obce Olšany sestavenou k 31. 12. 2013 

- schvaluje rozpočtové opatření č. 3 
- rozhodlo o výběru nejvýhodnější nabídky na zakázku malého rozsahu na 

„Poskytnutí úvěru na financování akce Olšany – kanalizace“ s uchazečem 
Česká spořitelna a.s. Brno. Zastupitelé pověřují starostku zaslat ČS a.s. Brno 
Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky. 
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Čtení ke kafi...  
Dnes vás v této rubrice seznámíme s článkem naší občanky p. Marie Koudelkové, 
která nás mile překvapila svým literárním talentem. Doufáme, že se vám bude líbit 
jako nám. I v dalších občasnících můžeme uveřejnit její vzpomínky na mládí.  
 

Smutný p říběh vl čáka Army 
Naše vesnice je v okolí známá svým kamenolomem. Počátky těžby kamene 

sahají až do poloviny 19. století, kdy lidé začali lámat kámen v okolních lesích na 
stavbu svých obydlí. Brzy byl otevřen první lom, těžba a zpracování kamene se 
začala rozrůstat a díky tomu zde nalezlo obživu mnoho dělníků i z okolních obcí. 
Kámen z místního lomu byl využíván k výstavbě železnic, silnic a dláždění měst. 
Během let začaly pomáhat těžké práci dělníků stroje a dynamit na odstřel skály. 

Můj tatínek pracoval v kamenolomu celý život. V 50. létech si ke své práci 
kameníka přibral i službu nočního hlídače. Na konci lomu ukrytý mezi stromy a keři 
stál domek s mřížemi a zámkem na dveřích. To byl sklad střeliva a ten hlavně bylo 
nutno hlídat. K práci hlídače dostal tatínek pomocníka vlčáka Armu. Byl to krásný 
pes. Srst měla hustou, lesklou, pod krkem huňatý límec, uši stále nastražené. Brzy 
se stala členem naší rodiny a mojí nejlepší kamarádkou. Přes den žila u nás na 
dvorku a večer chodila s tatínkem hlídat. Většinu noci spolu trávili v kanceláři 
a několikrát se vydávali na obchůzku celého areálu.  

Tatínek nemusel mít strach, že by nepozorovaně 
přišel někdo nepovolaný. Arma byla výborný hlídač. 
Jednou se s tatínkem vsadil místní četník pochůzkář, že 
přijde až do kanceláře a pes ho neucítí. Ten si dal! 
Tatínek se jen usmíval, když Arma vyrazila ze dveří ven. 
Vyšel za ní z kanceláře a naskytla se mu zvláštní 
podívaná. Pochůzkář stál nehnutě s rukama nahoře, 
Arma na zadních, přední packy položené na jeho 
ramenou. Tatínek v té sázce vyhrál láhev slivovice. 

A pak se jednoho rána vrátil tatínek domů z práce 
sám. To, co nám vyprávěl, bylo moc smutné. V noci jako obvykle šel s Armou na 
jednu z obhlídek. Arma běžela před ním, čumák u země a jako vždy si obchůzku 
užívala. Šli spolu až na konec lomu do lesíka, zkontrolovat domek se střelivem. 
Nikde nebylo nic podezřelého, všechno se zdálo být v pořádku. Vrátili se spolu do 
kanceláře. Po chvíli tatínek zpozoroval, že fence není dobře. A pak, bylo to rychlé, 
mu Arma zemřela v náručí. Bylo jasné, že ji někdo otrávil. Přivolaná bezpečnost 
nezjistila žádné stopy, škody ani ztráty. Nikdy jsme se nedozvěděli, kdo na Armu 
nastražil jed a proč. Kterému zlému člověku překážela tolik, že jí takovým 
způsobem dokázal ublížit. U nás doma bylo dlouho smutno a prázdno. Mně se 
stýskalo po mé kamarádce, celá rodina se cítila špatně a tatínek chodil hlídat sám. 

Každý smutek léčí čas. Když jednoho dne přinesl tatínek malé štěňátko 
vlčáka, fenku Agnu, i nám se začalo dařit lépe. Měli jsme všichni spoustu práce 
s krmením, výchovou, výcvikem i hraním. Díky Agničce se naší rodině podařilo 
částečně zahnat smutek. Na našeho prvního vlčáka Armu ale nezapomeneme 
nikdy. V současné době se už v místním kamenolomu nepracuje. Zůstaly jen 
obrovské vytěžené hluboké prostory, které postupně zarůstají. Protože tam jsou 
zásoby spodní vody, byly v části lomu zřízeny obrovské nádrže, kde se pere písek. 


