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Vážení a milí spoluobčané!

Provoz kanalizace v obci

S novým rokem jsme se rozhodli pro zlepše-
ní vzhledu občasníku pomocí profesionálního 
tisku. Toto letošní první číslo dodáme do všech 
obydlených domů. Pokud vám budou příští 

V jarních měsících letošního roku se napojí 
zbývající domy na zkolaudovaný kanalizační 
řád v  obci Olšany. Připomínáme, že je vhod-
né svůj záměr realizace napojení cca 10 dnů 
předem oznámit našim zástupcům – Ing. H. Kr-
míčkové nebo L. Hrdinkovi. Následně si nechá 
majitel nemovitosti zkontrolovat napojení 
výše uvedenými zástupci obce a vyplní čestné 
prohlášení s protokolem o kontrole připojení. 
Pro uzavření smlouvy nám pak dodá přihláš-
ku k odvádění odpadních vod. Dále připomí-
náme, že první platba stočného bude letos 
v červenci (po odečtech vodoměrů), a to buď 
v hotovosti na pokladně OÚ Olšany nebo bez-
hotovostním bankovním převodem na účet 
obce. Majitelé nemovitostí, kteří se v  prvním 
pololetí letošního roku nenapojí na zbudova-
nou kanalizaci, budou obci prokazovat, jak li-
kvidují odpadní vody ze své nemovitosti. 

V  letošním roce probíhá závěrečné vyhod-
nocení akce a zúčtování poskytnutých dotací 
z Fondu soudržnosti, Státního fondu životního 

prostředí a Jihomoravského kraje. Vlastní zdro-
je akce jsme kryli úvěrem od České spořitelny, 
který bychom nyní sice mohli splatit, ale za-
stupitelé se rozhodli volné zdroje na účtu po-
nechat jako rezervu na realizaci dalších inves-
tičních akcí v obci. Na začátku letošního roku 
se nám podařilo sjednat výhodnější úrokovou 
sazbu tohoto úvěru. 
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čísla občasníku stačit v  elektronické podobě 
(rozesílka emailem spolu s obecním hlášením 
nebo stažení z webu obce v sekci „Obecní úřad 
- Olšanský občasník“), dejte nám prosím vědět 
např. krátkou emailovou zprávou. Tím bychom 
mohli při tisku dalších čísel snížit náklady obce. 

I v  letošním roce vás budeme o všech udá-
lostech informovat prostřednictvím rozhlasu, 
důležité zprávy uveřejňujeme na klasické i in-
ternetové úřední desce obce. Mnohým z  vás 
zveřejňované informace zasíláme i  na vaši 
emailovou adresu. Pokud máte o  tuto službu 
zájem, napište nám svou emailovou adresu.

AKTUALITY
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Akce v roce 2016

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…

Rozpočet r. 2016

Na jaře bude provedena oprava střechy kap-
ličky na návsi, na kterou jsme v loňském roce 
obdrželi dotaci Jihomoravského kraje ve výši 
150 000 Kč. V prosinci loňského roku proběhlo 
druhé kolo výběrového řízení a zastupitelé vy-
brali firmu p. P. Parmy.

V  únoru jsme podali žádosti o  dotace na 
krajský úřad na částečné pokrytí úroků z úvěru 
na výstavbu kanalizace, na vybavení knihovny 
novým počítačem, mobiliářem a na úpravu 
vzhledu této místnosti. Pro naši zásahovou 
jednotku hasičů žádáme o dotaci na vybave-
ní jednotky. V současné době jednáme rovněž 
s Úřadem práce Vyškov o dotaci na pracovní-

- 25. prosince – v sedm hodin večer shléd-
la zaplněná olšanská náves představení O na-
rození Ježíše Krista. Tento velký projekt jsme 

Rozpočet schválilo zastupitelstvo obce 
dne 9. 12. 2015, pro jeho obsáhlost uvede-
me jen několik údajů.

Celkové příjmy:  7 112 700 Kč
Kromě daní, poplatků a  dalších příjmů je zde 

zahrnuta i dotace od Úřadu práce na 1 pracovníka 
na veřejně prospěšné práce ve výši 56 000 Kč, která 
bude v průběhu roku navýšena. Dále je zde dota-
ce Úřadu práce na částečnou refundaci mzdových 
nákladů účetní obce ve výši 75 000 Kč. 

Celkové výdaje:  16 112 700 Kč
Z toho největší výdaje jsou na provoz kana-

lizace (včetně rezervy) 4 000 000 Kč; příspěvek 
Mateřské škole 400 000 Kč; na zaměstnance 
obce a provoz budov 950 000 Kč; přípravu kul-
turního centra 6 000 000 Kč; odměny, školení 
a  cestovné zastupitelů 750 000 Kč; mzdové 
náklady účetní a  provoz úřadu 590 000 Kč; 
plánovanou vratku poměrné části dotace Ji-
homoravského kraje na výstavbu kanalizace 
740 600 Kč.

Financování:   9 000 000 Kč
Plánovaný zůstatek běžného účtu k 31. 12. 2015 

k pokrytí výdajů roku 2016 a splátky úvěru. 
Závěrečný účet obce za rok 2015 bude uve-

řejněn na úředních deskách po auditu hospo-
daření obce v polovině března. S jeho zkráce-
ným obsahem vás seznámíme v  dalším čísle 
občasníku.

připravovali více než půl roku. Již na jaře vznikl 
text a základní rysy představení, zkoušet jsme 
začali v říjnu. A jelikož vzniklo dílo opravdu ve-

Příprava výstavby, 
či rekonstrukce sálu v obci

Zastupitelstvo obce schválilo pořízení stu-
die na výstavbu nového sálu (komunitního 
centra) v  obci v  rámci víceúčelového areálu. 
Záměr se upřesňuje na schůzkách s architek-
tem, zastupiteli a  zástupci neziskových orga-
nizací v  obci. Chceme znát potřeby občanů 
na využívání této stavby, ale výsledek studie 
bude ovlivňovat i  pořizovací cena díla. Další 
variantou je odkup stávajícího sálu na návsi, 
jeho rekonstrukce či zbourání a výstavba no-
vého sálu v centru obce. Obě varianty mají svá 
pro i proti, ale bez kvalitních vstupních dat ne-
lze provést dobré rozhodnutí. Obec si nechala 
zpracovat i znalecký posudek na hodnotu ne-
movitosti Pohostinství U Pštrosa. 

Pokud máte zájem o další informace, přijďte na 
zasedání zastupitelstva obce ve středu 16. břez-
na, které začíná v 18:00 hodin na obecním úřadě.

ka na veřejně prospěšné práce a zřejmě bude 
prodloužena dodatkem smlouva z  r. 2015, 
abychom nadále mohli zaměstnávat p. L. Hálu. 
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liké, dovolte, abych poděkoval všem, kteří se 
na jeho vzniku podíleli. Největší podíl práce 
a  tím i  největší dík patří Kláře Rotterové, kte-
rá napsala scénář a také představení s pomocí 
Karolíny Volfové režírovala. V  hlavních rolích 
jsme viděli Petra Doležela jako krále Heroda, 
Pavla Indrucha a Jitku Modlitbovou jako Josefa 
a Marii, Jakuba Tomáška jako všechny sousedy 
a  Herodova rádce, Alexandra Volfová ztvárni-
la anděla a Tři králové k  nám přišli v  podobě 
pánů Martina Brože, Lukáše Koudelky a Massi-
miliana Verenose. Tonička Flórová z Habrovan 
si zahrála pastýře. Hudební složku daroval de-
chový kvartet a Olšanský sbor. V kvartetu hráli 
Milan Bezděk, Petr Chládek ml., Milan Kubeša 
a Ladislav Julínek. Ve sboru zpívala Marie Daň-
ková, Kateřina Volfová, Milada Veronese, Alena 
Boudová, Eva Modlitbová, Alenka Strážnická, 
Margita a  Katka Sommerovy, Martina a  Kris-
týnka Kraisovy, Jiří Bouda, Michal Smítal, Šár-

ka, Ferdinand a  David Rotterovi. Technickou 
stránku představení realizoval Arnošt Ohli 
a  se zabezpečením silničního provozu v  obci 
během představení vypomohl Tomáš Walter. 
Všem jmenovaným patří veliký dík.

David Rotter

- 1. ledna – nového roku jsme opět zahájili 
Novoroční rituální koupelí. K  rybníku jsme se 
z návsi vydali průvodem za zpěvu cimrmanov-
ské Písně do nepohody. Při zastávce u stavidla 
jsme si připomněli důležitou roli vody v našem 
životě a  také tajemné a  v  dnešních časech 
znovuobjevované vlastnosti vody. Obešli jsme 
v průvodu s písní na rtech rybník, tím si vodu 
otevřeli a dodali jí pozitivní energii. Jemná le-
dová krusta nám letos nedala příliš zabrat a tak 
se zanedlouho do vody vnořili pánové Krais, In-
druch a Rotter. Byli následováni panem Flórou, 
staříkem z  Habrovan, který vstoupil do vody 
o berlích a po chvíli z ní vystoupil zcela zdráv! 

autor: Terezie Rotterová

autor: Terezie Rotterová
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CHYSTÁ SE ...
- 12. března – pořádá T.K. Wild Horse Olša-
ny za podpory Obce Olšany tradiční Maškar-
ní bál pro děti a dospělé v sále pohostinství 
U Pštrosa. Pro děti začíná rej ve 14 hodin, 
jsou připraveny soutěže, divadlo, tombola. 
Pro dospělé začíná bál ve 20 hodin.

- 21. března – pořádá Obec Olšany Setkání 
důchodců v 16 hodin v Penziónu u Kalábů. 

- 9. dubna – pořádá Obec Olšany vítání ob-
čánků ve 14 hodin na obecním úřadě.

- 23. dubna – pořádá Obec Olšany Otevírá-
ní studánek – pochod okolím obce. V 9 hodin 
odjedeme autobusem do Lulče. Kolem kostela 
sv. Martina sejdeme k Chobotu a pak půjdeme 
lesem ke Smutné a Manzurské skále.

- 30. dubna – pořádá T. K. Wild Horse Olša-
ny ve spolupráci s JSDHO na hřišti nad rybní-
kem Pálení čarodějnic.

Je možné, že tak započala tradice ledových 
lázní Olšany. Pan Petr Doležel, jako již tradič-
ně, pojal akci netradičně – leže pod duchnou 
přijel v posteli, na vozíku taženém zahradním 
traktorem a před sluncem, které však ani ne-
vykouklo, byl chráněn slunečníkem. Do vody 
pak vstoupilo ještě mnoho lidí, a  tak prostor 
u  rybníka opět opanovala povznesená novo-
roční atmosféra nad kelímkem svařeného vína 
nebo čaje, plná příjemných setkání, přípitků 
a přání. A když Bůh dá, sejdeme se u rybníka 
i první den příštího roku. Přeji všem hezké jaro. 

David Rotter

- 23. ledna – pořádala Obec Olšany 10. roč-
ník Koštu slivovice a jiných pálenek, tentokrát 

v jiných prostorách, a to v Penziónu u Kalábů. 
Letos se opět sešlo 54 vzorků, které byly hod-
noceny všemi přítomnými odděleně v  pěti 
kategoriích. Doprovodným programem byla 
ochutnávka pomazánek. I ty mohly získat pří-
zeň přítomných, kteří je hodnotili korálky. Nej-
víc chutnala pomazánka z  goudy pana Svo-
body z  Mikulova. Nejlepšími vzorky pálenek 
letošního ročníku byly ohodnoceny: slivovice 
M. Stejskalové z Viničních Šumic, meruňkovice 
M. Pospíšilové z  Habrovan, hruškovice Z. Li-
bánka z Olšan, jablkovice P. Marka z Viničních 
Šumic, třešňovice Z. Modlitby z Olšan. Každý 
si také mohl poznat svůj vlastní vzorek, to se 
podařilo osmi hodnotitelům.
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INFORMUJEME …

Sběr nebezpečného 
odpadu a kovového šrotu

Pravidelné vývozy komunálního odpadu a separace v obci OLŠANY v roce 2016

Nové společenství dětí
Dětem z věřících rodin a se zájmem o křes-

ťanskou víru z  Olšan a  Habrovan nabízíme 
nově otevřené společenství. Scházíme se 

V sobotu 26. března bude Respono a.s. Vy-
škov provádět na návsi od 8:00 do 8:30 sběr 
nebezpečného odpadu a  elektroodpadu. 
V  sobotu 9. dubna provedou hasiči sběr že-
lezného šrotu. Během víkendu 9. a  10. dubna 

Poznámka: Termíny separace se mohou v průběhu roku měnit.

druh odpadu četnost vývozu den vývozu týden poznámka

TDO (komunál) 1x/14 dnů úterý lichý  týden
pro část Olšanské 
Vinohrady platí 
svoz v sudý týden 

PET 2x/týden pondělí, pátek každý týden  

PAPÍR 1x/týden úterý lichý týden  

čtvrtek sudý týden  

sklo bílé 1x/měsíc čtvrtek, pátek 4.–5. února (další vývoz co 4 týdny)

sklo barevné 1x/měsíc čtvrtek, pátek 19.–22. února (další vývoz co 4 týdny)

bioodpad 33 x/rok (viz 
poznámka) úterý   

Vývozy bioodpadu:
červen – říjen 1x/týden

- 21. nebo 28. května – pořádá OS Hal-
týř na rybníku od 7 do 12 hodin Rybářské zá-
vody pro dospělé.

- 28. května – pořádá Obec Olšany Zájezd 
do Štramberku a okolí, bližší podrobnosti bu-
dou na plakátech. 

- 4. června – pořádá T.K. Wild Horse Olšany 
od 14 hodin na hřišti nad rybníkem Dětský den.

- 4. června – pořádá SK Olšany na hřišti nad 
rybníkem od 18 hodin Noční turnaj v nohejba-
lu trojic.

bude na parkovišti u  zastávky autobusu při-
staven velkoobjemový kontejner. 

Respono Vyškov nám zpracovalo na naši 
žádost tabulku ohledně termínů vývozu ko-
munálního a  separovaného odpadu v  obci 
v roce 2016:

prosinec– únor 1x/měsíc
březen – květen a listopad 1x/14 dní

každou neděli od  15:00 do 16:30. Děti for-
mou her a workshopů seznamujeme s křes-
ťanskou vírou a biblickými příběhy. Bližší in-
formace Ing. Eva Modlitbová 
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Uvádíme usnesení schválená na zasedáních zastupitelstva od minulého čísla občasníku (bez 
osobních údajů). S celým obsahem zápisů se můžete seznámit na OÚ.

Stav obyvatel v obci k 31. 12. 2015
 Celkem Datum narození  Datum narození
  nejstaršího občana  nejmladšího občana

Osoby 592 19. 11. 1924 12. 11. 2015
Muži 302 25. 11. 1932 12. 11. 2015
Ženy 290 19. 11. 1924 27. 3. 2015
Děti do 15 let 114 15. 3. 2001  12. 11. 2015
Děti do 18 let 135   5. 3. 1998  12. 11. 2015

Oddíl stolního tenisu
Během sváteční zimní pauzy mezi utkáními 

ve stolním tenisu většina z nás podlehla slad-
kému vábení nástrah tohoto období. Cukroví, 
smažený kapr ani četné vánoční a novoroční 
přípitky na fyzické kondici nepřidají žádné-
mu sportovci a  jinak tomu nebylo ani u nás, 
olšanských pingpongářů. Avšak s o to větším 
nasazením jsme se znovu chopili svých raket 
a s každým dalším úderem naše forma rostla 
a  dále roste. „B“ tým neúprosně válcuje kaž-
dého protivníka, který se odváží postavit tváří 
v  tvář a  změřit síly s  hráči toho týmu. Proto 
tým „B“ shlíží na zbytek tabulky z prvního mís-
ta žebříčku OKRESNÍ SOUTĚŽE III. a cílevědo-
mě si jde pro postup do OS II. Zkušenější „A“ 
tým statečně bojuje o udržení se v OS I. Z po-
sledních pěti zápasů získal tři výhry, jednu 
remízu a  jednu prohru. Ve zbývajících třech 
zápasech musí získat dvě výhry a jejich setr-
vání a  další atakování na přední příčky OS I. 
bude jisté. Zápasy, které rozhodují, jsou však 
špičkou ledovce. Většina hracího času uplyne 
na tréninku. Dokonce každé úterý probíhají 
tréninky budoucích nadějných posil našeho 
týmu. Každého nového mladého sportovce 

od šesti let uvítáme, stačí se ukázat jakékoliv 
úterý v  17:30 v  sále místního pohostinství. 
Držte nám palce, sportu zdar! 

hráči stolního tenisu Olšany

Tříkrálová sbírka
V  letošní Tříkrálo-

vé sbírce se v  Olša-
nech vybralo celkem 
11 835 Kč. Děkuji 
všem za finanční 
příspěvky do sbírky 
i za sladkosti nachys-
tané pro děti, které 
koledovaly. Za jejich 

čas věnovaný sbírce děkuji vedoucím skupi-
nek Evě Modlitbové a  Kubu Libánkovi. Všem 
15 dětem, které s námi chodily v převlečení za 
Kašpara, Melichara a  Baltazara, děkuji za mi-
lou společnost, stále dobrou náladu a krásné 
zpívání. Mé poděkování patří i paní účetní za 
pomoc s počítáním. 

Milada Veronese
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ČTENÍ KE KAFI
Vzpomínka na školu

Když jsem byla malá holčička, chodila jsem 
do mateřské školky v  naší vesničce. Byla to 
doba po druhé světové válce, kdy bylo tako-
výchto zařízení velmi málo. Naše mateřská 
školka byla celoroční. My děti jsme přicházely 
ráno v sedm hodin a nosily jsme si z domu sva-
činky. Na oběd jsme chodily domů a pak jsme 

se do školky vracely na celé odpoledne. Vzpo-
mínám, když jsem poprvé vešla do budovy 
školy. Šla jsem s  maminkou dlouhou tmavou 
chodbou a pevně ji držela za ruku. Srdíčko mi 
silně tlouklo a měla jsem strach, jaká asi bude 
paní učitelka. Na konci chodby byly dveře se 
skleněnou výplní. Dveře se otevřely a za nimi 
stála usměvavá paní učitelka. Její tvář a  oči 
vyzařovaly bezpečí a můj strach vystřídala ra-

20. 1. 2016 – Zastupitelstvo obce Olšany:
-  schvaluje obsah smlouvy o dílo na akci „Oprava střechy kapličky“ uzavřenou s p. Přemyslem 

Parmou, kdy cena díla je ve výši 192 281 Kč,
-  schvaluje záměr pronájmu části p. č. 736/1 v k. ú. Olšany před pohostinstvím U Pštrosa, a to 

část cca 40 m2 což je ohraničený půloblouk se zelenou dlažbou, 
-  stanovuje odměny neuvolněných členů zastupitelstva s platností od 1. 2. 2016 takto – mís-

tostarosta 5 000 Kč, předsedové stavební a kulturní komise 800 Kč, ostatní 400 Kč, 
-  schvaluje rozpočtové opatření č. 1,
-  schvaluje návrh na vyřazení majetku obce,
-  schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje na 

splátky úroků z úvěru a vybavení knihovny. 

17. 2. 2016 – Zastupitelstvo obce Olšany:
-  schvaluje obsah Smlouvy o výpůjčce uzavřené s manžely Valouškovými na část p.č. 600/94 

v k. ú. Olšany, na které je umístěna účelová komunikace u hřbitova, 
-  schvaluje zpracování znaleckého posudku na dům č. p. 8 a pověřuje starostku informovat 

p. Rösse o rozhodnutí zastupitelstva. Dále pověřuje Ing. Indrucha zajistit zpracování znalecké-
ho posudku na zmíněnou nemovitost v co nejkratším termínu.

-  schvaluje záměr směny pozemků obce p. č. 260/39 a  260/51 v  k. ú. Olšany za pozemky ve 
vlastnictví Českomoravského štěrku a.s. p. č. 260/30, 260/13, 260/57, 260/58 v k. ú. Olšany za 
podmínky zřízení věcného břemene na jejich parcelách p. č. 260/70, 260/51 a 263/1, kde je 
v současnosti vedena polní cesta kolem dobývacího prostoru lomu, 

-  bere na vědomí podání žádosti o dotaci Jihomoravského kraje na projekt Knihovna Olšany 
s vlastním podílem ve výši 63 300 Kč, na dotace úroků z úvěru s vlastním podílem ve výši 
49 071 Kč a Pořízení požární techniky pro JSDHO Olšany s vlastním podílem ve výši 43 000 Kč,

-  schvaluje obsah Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 10685/14/LCD ze dne 1. 7. 2014 s Českou 
spořitelnou ohledně financování akce Olšany – kanalizace v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

-  schvaluje podání žádosti na dotaci úřadu práce na refundaci mzdových nákladů 1 pracovníka 
na VPP od dubna 2016.
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dost. Ještě dnes si pamatuji, jak to v naší školce 
vypadalo. Paní učitelka nebydlela v naší vesni-
ci, ale na oběd chodila ke své mamince, která 
měla domek v  naší ulici. Já a  moje sousedka 
jsme měly stejnou cestu na oběd s paní učitel-
kou. Držely jsme se jí každá z  jedné strany za 

ruku a byly jsme na to velmi pyšné. Tak jsme šly 
i zpátky na odpolední program. 

Jednou jsem se doma s obědem opozdila 
a  oknem jsem viděla, že paní učitelka s  Ja-
nou, která se jí držela za ruku, už odcházejí 
do školky. Hrozně jsem se vylekala a spusti-
la pláč: „Maminko, ony mi utekly!“ Maminka 
mi nařídila, ať tedy jdu sama a  dohoním je. 
„Ne, já už je nedohoním! A  sama nepůjdu, ne 
a  ne! To radši zůstanu doma!“ To už mamin-
ku rozzlobilo. Neměla na starost jenom mě. 
Byly jsme čtyři děti, starala se o domácnost, 
hospodářství a  zahradu a  ještě chodila kaž-
dé odpoledne do lesa sázet stromky. Jenže 
já to ve své malé hlavičce tenkrát nechápala 
a vyváděla jsem jako pominutá. Tak mamin-
ka rozhodla: „Když tedy nechceš jít sama, pů-
jdu s tebou, ale to pak bude ostuda!“ Šly jsme. 
Já před maminkou s  brekem, maminka za 
mnou s  vařečkou a  sem tam mi jednu plác-
la přes zadek. Už jsme byly na dohled školy, 
děti s paní učitelkou byly shromážděny před 
budovou. Vtom mi teprve došlo, jak se mi 
všichni budou smát, až mě takhle mamin-
ka přivede. Začala jsem s  prosíkem: „Mami, 
mami, už se můžeš vrátit! Já už půjdu sama! 
Prosím! Už se mnou dál nechoď!“ Tak takhle 
mě maminka vytrestala. Dnes na dobu strá-
venou v naší školce vzpomínám jako na kus 
krásného a  šťastného dětství. Do té samé 
školky, i když už zadaptované a zmodernizo-
vané, chodili všichni tři moji kluci a já jsem se 
tam po létech vrátila jako vedoucí školního 
stravování.

Marie Koudelková


