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Vážení a milí spoluobčané!

    V úvodu vám přeji krásné jarní dny plné 
sluníčka a dobré nálady. Děkujeme obča-
nům, kteří nám pomáhají s jarním úklidem 
a zametli si zimní posyp před svými domy. 
Už při procházce obcí během Ostatků byla 
radost pohledět na některé upravené uli-
ce či náves, kterou zametli zaměstnanci 
obce. Za pár týdnů nám opět začne údrž-
ba trávníků a tak vás chceme požádat, 
abyste omezili v neděli užívání hlučných 
strojů. Chápeme, že je někdy těžké si na-
jít čas v jiný den nebo nepřeje počasí, ale 
mnohdy nedělní klid ruší sobě i ostatním 
ti, co jsou doma během týdne či soboty. 
Děkujeme za vaši ohleduplnost.
  Přeji vám příjemné čtení našich nejnověj-
ších informací. Děkuji zástupcům spolků, 
zastupitelům i ostatním, kteří se podíleli 
na přípravě různých akcí během zimy. Nej-
větší odměnou pro ně je vaše účast. Dou-
fám tedy, že se spolu uvidíme i na dalších 
letošních akcích. 

Dana Křížová, starostka obce

AKTUALITY
   Výstavba kulturního domu

   Stavba po zimní přestávce opět pokraču-
je. Došlo k změně firmy vykonávající tech-
nický dozor při výstavbě a projekční firma 
dokončila úpravy projektové dokumenta-
ce u sousedního domu. Pevně věříme, že 
se nyní práce rozeběhnou a během léta 
bude stavba dokončena.  

   Dotace v roce 2019
   V letošním roce jsme podali jen jednu 
žádost a to na Jihomoravský kraj na akci 
„Zvýšení bezpečnosti občanů na komu-
nikacích obce Olšany“. Při ní by mělo do-
jít k dílčím úpravám dopravního značení 
a komunikací v obci: bude vyznačena 
obytná zóna v ulici k hasičské zbrojnici, 
na výjezdu z jednosměrné ulice na náves 
bude instalován protismykový povrch, na 
druhé jednosměrné ulici bude zpomalo-
vací práh proveden stavebně, u víceúče-
lového hřiště bude osazeno zábradlí jako 
zábrana vběhnutí dětí do komunikace, 
kolem hřiště a na Zahrádkové cestě bude 
upravena rychlost projíždějících vozidel, 
na výjezdu z chatové lokality bude osaze-
no dopravní zrcadlo. 
   Vzhledem k finanční náročnosti této 
akce jsme již nepodávali další žádosti, pro-
tože veškeré volné zdroje budou využity 
na stavbu kulturního domu. V rámci údrž-

ČTENÍ KE KAFI
Z KRONIKY …

100 let československé bankovky 

Český národ se pomalu vzpamatovával z 1. světové války a po radostné euforii 
ze vzniku samostatného státu začal sám hospodařit. Začátky hospodaření byly těžké, 
ale plné naděje. V roce 1919 začaly platit nové bankovky. V letošním roce si připomíná-
me 100 československé koruny a o této události se zmiňuje i Olšanská kronika.
             …Na zlepšení naší valuty nařídila vláda, aby ve dnech 3.–10. března byly před-
loženy všechny bankovky 10, 20, 50, 100 a 1000korunové k okolkování. Zároveň bylo 
vyhlášeno, že po 10. březnu přestávají být všechny neokolkované bankovky platným 
platidlem na území Československé republiky. Naše obec byla přidělena tomuto účelu 
do Slavkova dne 7. března. Z obnosu ke kolkování předložených byla vrácena stranám 
pouze polovina v okolkovaných bankovkách, za druhou polovinu obdržely strany vklad-
ní list. Z naší obce předloženo bylo na 70 000 v bankovkách k okolkování. Poněvadž 
kolky byly jednoduše provedeny, vyskytly se brzo napodobeniny. Do 1. prosince 1919 
vydány byly nové československé bankovky – pětistokorunové, stokorunové, padesáti-
korunové, pětikorunové a jednokorunové. Lid rád se zbavoval rozedraných, dosti často 
s falešnými kolky opatřených, bankovek rakouských. (Zápis ze školní a obecní kroniky, 
rok 1919) 
           V měsíci březnu 1922 vzaty byly z oběhu staré železné dvacetihalíře za polovič-
ní hodnotu a vydány byly nové dvacetníky a padesátníky. Raženy byly ze směsi niklu 
a mědi. Lidu byly nové kovové lesklé mince vzácností a tak hned po vydání zmizely ve 
schránkách lidí. Povstal nedostatek mincí. Později v tomto roce přibyla k novým mincím 
kovová koruna československá. Je ražena z téže směsi. Pro líbivost stihl ji zpočátku stej-
ný osud. Zmizela. Až lid zjistil, že je jich dosti, neskrýval je již. Kurs naší koruny dosáhl 
během srpna 18.70 a kolem té výše se udržoval. Peníze začínají míti cenu, lid si jich začí-
ná vážiti… Šetří se a neutrácí. (Zápis ze školní a obecní kroniky, rok 1922). 

Eva Modlitbová

První československý padesátihaléř, zdroj https://vlast.cz/ 
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by a zvelebení obecního majetku plánujeme výstavbu pergoly u skladu víceúčelového 
hřiště a zastřešení části dětského hřiště. 
    Rovněž, pokud obdrží dotace svazek Drahanská vrchovina a Rakovec, budeme se 
podílet na jejich dofinancování. Zde bylo žádáno na mobiliář pro konání kulturních 
a sportovních akcí a na kontejnery.  

 Volby do Evropského parlamentu
      V pátek 24. května od 14 do 22 hodin a v sobotu 25. května od 8 do 14 hodin se 
můžete na obecním úřadě zúčastnit těchto voleb. Do 21. května vám budou dodány 
hlasovací lístky. Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat obecní 
úřad a ve dnech voleb okrskovou volení komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost. 

     Rozpočet schválilo zastupitelstvo obce dne 12. 12. 2018, pro jeho obsáhlost uvede-
me jen několik údajů.

       Celkové příjmy:	 10 981 000 Kč
       Jsou zde zahrnuty daně, místní poplatky, dotace na výkon státní správy a další příjmy.

       Celkové výdaje:	 33 881 000 Kč
     Největší výdaje jsou na provoz kanalizace 1 074 500 Kč; příspěvek Mateřské škole 
430 000 Kč; mzdové náklady zaměstnanců obce a provoz budov 1 250 000 Kč; výstavbu 
kulturního domu a výkup pozemků Zahrádková cesta 25 000 000 Kč; odměny zastupi-
telů, školení a cestovné 967 600 Kč; mzdové náklady účetní, referentky a provoz úřadu 
851 500 Kč. 

							Financování:	 22 900 000 Kč
       Plánovaný zůstatek běžného účtu k 31. 12. 2018 k pokrytí výdajů roku 2019, sjedna-
ný úvěr ve výši 15 000 000 Kč na výstavbu kulturního domu a splátky úvěru na výstavbu 
kanalizace. 

      Závěrečný účet obce společně se zprávou o provedeném auditu hospodaření obce 
za rok 2018 bude zveřejněn na úředních deskách v polovině měsíce března. S jeho zkrá-
ceným obsahem vás seznámíme v dalším čísle občasníku. 
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ROZPOČET r. 2019

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…
   30. listopadu proběhlo Posezení u vánočního cukroví. Děkujeme všem ochotným 
cukrářkám za přinesené vánoční cukroví. 

     Jako každý rok byl v čase adventním velmi aktivní Olšanský pěvecký sbor. O první 
adventní neděli zahájil Advent a zazpíval před rozsvěcením obecního vánočního stromu 
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FOTOVZPOMÍNKY
    Do občasníku jsme zařadili novou kapitolu věnovanou fotografickým vzpomínkám, 
různým srovnávacím záběrům a dalším postřehům z dění v obci.
      Tentokrát nakoukneme do historie hasičské zbrojnice. Místní dobrovolní hasiči pracují 
na úpravách garáže pro hasičské auto – vybourali celou betonovou podlahu a odkopali vel-
ké množství navážky a hlíny. Sníží podlahu, rozšíří vjezd a opraví vrata. Tyto náročné úpravy 
pomohou k výrazně lepšímu parkování hasičského vozu, pro který je naše garáž příliš těsná.

Původní hasičská zbrojnice z roku 1921. Velká přestavba budovy v roce 1974.

Náročné rozbíjení a vyvážení betonové podlahy během brigády 9. března 2019.
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adventní písně a koledy. O druhé adventní neděli se sbor vydal na Předvánoční obchůz-
ku, aby potemnělé olšanské uličky rozezněl předvánoční náladou. O čtvrté adventní 
neděli se sbor vydal do Habrovan na Pouť pro Betlémské světlo. Zazpívali jsme na návsi, 
v kostele a také v domě s pečovatelskou službou. A Boží hod jsme oslavili večer na náv-
si, jak jinak než zpěvem a přípitkem svařeného vínka. Doufáme, že jsme i Vám pomohli 
najít pokoj v předvánočním období. 

     Na další setkání s Vámi se těší Olšanský pěvecký sbor.

    5. prosince jsme pořádali Setkání s Mikulášem. Shlédli jsme pěkné vystoupení dětí 
Mateřské školy. Pozdravil a představil se nám nový pan farář P. Ondřej (P. Andrzej 
Wasowicz), který popřál krásný advent a vybídl přítomné k pokojné oslavě Vánoc 
v našich rodinách. Na náves opět přišel svatý Mikuláš, který rozdal dětem malé dárky. Se 
svoji družinou pak vyrazil do domácností nadělovat dětem. Přítomným bylo nabídnuto 
cukroví, dospělí ochutnali grog, děti čaj a všichni si užívali společné sousedské setkání. 

     10. prosince se uskutečnilo Setkání důchodců v restauraci U Kalábů. Se svým působi-
vým programem vystoupili žáci Mateřské školy.

    První den nového roku jsme opět svědomitě zahájili Novoroční rituální koupelí. K ryb-
níku jsme se z návsi vydali průvodem za zpěvu cimrmanovské Písně do nepohody. Při 
zastávce u stavidla jsme si připomněli nezastupitelnou úlohu vody v našem životě. Obe-
šli jsme v průvodu rybník a vodu tak naplnili dobrou energií a otevřeli ji. Na led se opět 
nedalo stoupnout, tak jsme do vody museli vstupovat již v koupacích úborech a led 
před sebou lámat jako ledoborci. Poté již vstupovali do vody další otužilci a otužilkyně. 
Nesmím zapomenout na dámy, které se ponořily dokonce dvakrát po sobě, aby svým 
mužům ukázaly, co všechno ženská vydrží. Díky dvěma nadšencům jsme zhlédli napí-
navou ukázku utkání vodního póla. A jako již tradičně si pro ozdravnou moc vody přišli 
i fotbalisté ze Slavíkovic, kteří se tentokrát nořili v plenách. Prostor u rybníka tak opět 
opanovala povznesená novoroční atmosféra nad kelímkem svařeného vína nebo čaje, 
plná příjemných setkání, přípitků a novoročních přání. Tyto chvíle Vám připomenou 
také krásné fotografie paní Mirky Vymětalové ze Slavíkovic, které najdete na internetu 
na adrese https://www.zonerama.com/MirkaV/Album/4981625. A když Bůh dá, sejde-
me se u rybníka i první den příštího roku. Přejeme všem hezké jaro.

Boris Krais, Pavel Indruch, Rosťa Baťa, Martin Flora a David Rotter

    1. ledna uspořádaly obce svazku Rakovec Novoroční setkání na Kalečníku. Po obě-
dě vyrazila spousta účastníků od rybníka v Olšanech nebo z Vítovic, aby se v cíli cesty 
pozdravila se svými známými, popřáli si vše dobré v novém roce a ochutnali připravené 
občerstvení.  

  26. ledna proběhl Košt slivovice a
jiných pálenek v restauraci U Kalábů. 
Letos bylo přihlášeno rekordních 62 
vzorků. Doprovodným programem 
byla ochutnávka likérů a pomazánek. 
Všichni si užili příjemné odpoledne 
a společně vybrali nejlepší vzorky v pěti 
kategoriích. 

(další obrazová příloha na str. 10)

- schvaluje obsah příkazní smlouvy s firmou SAFETY PRO s.r.o. a pověřuje starostku jeho 
podpisem.

20. 2. 2019 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje nový pasport dopravního značení v obci a pověřuje starostku zajištěním 
jeho schválení dotčenými orgány
- schvaluje zmocnění p. Mgr. Večeře k právnímu zastupování ve věci žaloby o určení 
vlastnictví podané ze strany Lesů ČR k Okresnímu soudu ve Vyškově
- schvaluje povolení čerpání finančních prostředků na sanaci a rekultivaci DP Olšany 
ve výši 1 378 801,- Kč pro další etapu úprav pozemků, které jsou dotčeny hornickou 
činností 
- schvaluje obsah účetní závěrky Mateřské školy Olšany k 31. 12. 2018 
- schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Olšany ve výši 
121 114,86 Kč, a to 111 114,86 Kč do Fondu rezervního a 10 000 Kč do Fondu odměn
- bere na vědomí změny ve schváleném rozpočtu obce na rok 2019 v důsledku novely 
vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, a to vznik nového § 5213 „Krizová opat-
ření“, který nahrazuje § 5212 „Ochrana obyvatelstva“, a současně nové položky 5903 
„Rezerva na krizová opatření“, která nahrazuje položku 5901 „Nespecifikované rezervy“
- schvaluje prodejní cenu hrníčku obce s kresbou návsi ve výši 100 Kč 
- bere na vědomí uzavření dodatku č. 4 smlouvy o dílo s firmou Unistav a.s. 
- bere na vědomí Protokoly finančního a kontrolního výboru obce o provedené kontrole 
za období září – prosinec 2018.

Košt slivovice
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    24. února jsme uspořádali Vítání občánků a slavnostně mezi námi uvítali 4 děti. 

   Drahy sósedky, mili sósedi. Takto jsem po celou neděli 3. března oslovoval ty, kteří 
přišli na olšanské Ostatky. Mnoho nezapomenutelných zážitků, jako krásná předávací 
řeč paní starostky, uvítání panimámy Kuncové v převleku za panibábu, průvod plný pře-
krásných, nápaditých a vtipných masek jak dětí, tak dospělých, presidentská hanácká 
kapela, bohaté uvítání u všech zastavení, mnoho zpěvu a tance, laškovný medvěd často 
před svými povinnostmi prchající, břitká obžaloba basy z pera čerta na koze, následný 
soudcovský verdikt a proplakaný pohřeb basy… A hlavně všude krásná sousedská nála-
da nedělního odpoledne. Těší mne, že se nadšenci z olšanských spolků spojili, Ostatky 
uspořádali, a doufám také, že obnovili dávnou tradici i pro příští roky. Děkuji všem, kdo 
pomohli tuto slavnost uspořádat, všem, kteří přišli do průvodu v maskách, i všem ostat-
ním zúčastněným a přeji vše dobré v nadcházejícím předvelikonočním období. 

S úctou David Rotter.

obcí Drahanská vrchovina ve výši 20 000 Kč a Rakovec 876 Kč. Celkový objem příjmů 
včetně financování a výdajů je ve výši 33 881 000 Kč. Výdaje sociálního fondu jsou ve 
výši 30 000 Kč, což je kryto prostředky na účtu fondu. Ve výdajové stránce rozpočtu 
nesmí být překročen stanovený objem výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného 
rozpočtu r. 2019. V rámci paragrafů změnu v jednotlivých položkách výdajů povolu-
je starostka. Zastupitelstvo obce Olšany pověřuje starostku prováděním rozpočtových 
opatření v nejnutnějších případech na konci měsíce a tyto úpravy pak zastupitelstvo na 
nejbližším zasedání schválí.
- schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu rok 2019–2021
- schvaluje navýšení dotace SK Olšany pro r. 2019 o částku 7 105 Kč po jejím vrácení do 
31. 12. 2018 na účet obce, zastupitelé schvalují uzavření dodatku smlouvy a pověřují 
starostku jejím podpisem
- schvaluje obsah Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou LANAK CZ a.s. Brno a pověřují 
starostku jeho podpisem. 

9. 1. 2019 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje obsah kupní smlouvy č. 5/2019 s a.s. O2 Czech Republic ohledně odkupu 
telefonní budky u úřadu, zastupitelé pověřují starostku podpisem smlouvy 
- schvaluje obsah Smlouvy o zřízení služebnosti s a.s. Česká telekomunikační infrastruk-
tura ohledně umístění jejich zařízení na pozemku p.č. 730/2 v k.ú. Olšany v rámci stavby 
Habrovany-průtah, zastupitelé pověřují starostku podpisem smlouvy
- bere na vědomí ukončení činnosti TDI firmou Dvakrát měř s.r.o. a žádá o dodání dodat-
ku smlouvy do 15. ledna 2019
- schvaluje výběr firmy SAFETY PRO s.r.o. Olomouc na výkon TDI při realizaci stavby „Kul-
turní dům Olšany“ při měsíční odměně ve výši 51 788 Kč s DPH a jednorázové odměně 
po dokončení stavby ve výši 48 400,- Kč s DPH; zastupitelé pověřují starostku zahájením 
jednání ohledně dodání dokladů a předložení návrhu smlouvy
- schvaluje vyplacení odměn zastupitelům v roce 2018, a to p. Rőssovi za funkci správce 
víceúčelového areálu a Ing. Modlitbové za shromažďování podkladů a pořízení zápisu 
do kroniky na základě uzavřených dohod
- schvaluje vyplacení odměny zastupitelce Ing. Modlitbové v roce 2019 za shromažďo-
vání podkladů a pořízení zápisu do kroniky.

30. 1. 2019 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje obsah Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PV-014330052545 s a.s. E-ON 
Distribuce a.s. ohledně umístění jejich zařízení na pozemku p.č. 600/201 v k.ú. Olšany 
v rámci stavby Olšany, kabel NN pro RD Steinbock; zastupitelé pověřují starostku pod-
pisem smlouvy
- schvaluje rozpočtové opatření č. 1
- schvaluje návrh na vyřazení majetku obce
- schvaluje podání žádosti o dotaci z PRV Jihomoravského kraje na dotační titul 4 nebo 
7 a pověřuje Ing. Nentvicha a starostku zajištěním podkladů a zpracováním žádosti 
o dotaci 
- schvaluje obsah dodatku smlouvy s firmou Dvakrát měř s.r.o. a pověřuje starostku jeho 
podpisem
- schvaluje obsah dodatku smlouvy s firmou NeoArch s.r.o. a pověřuje starostku jeho 
podpisem

Foto: Martin Kosmák
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CHYSTÁ SE ...
   16. března pořádá SK Olšany od 9:00 hodin ve sportovní hale v Rousínově amatérský 
turnaj smíšených družstev ve volejbale. 

    6. dubna uspořádáme Otevírání studánek – pochod v okolí obce. Odjezd autobusu 
bude v 9 hodin z autobusové zastávky v Olšanech. Z Hostěnic se projdeme na Kalečník, 
kde bude připraveno občerstvení, kolem Koretinky dojdeme do Olšan. 

   7. dubna pořádá Mateřská škola a Olšanský pěvecký sbor Průvod vynesení smrtky 
a přinesení létečka, sraz ve 14 hodin na návsi.

  12. dubna v 17 hodin ve víceúčelové budově (hasičce) pořádá ZO ČSV Povídání 
o medu.

   16. dubna se v 16 hodin uskuteční Předvelikonoční setkání důchodců v restauraci 
U Kalábů. 

     27. dubna pořádá spolek Haltýř od 8 hodin Výlov rybníčku.

    30. dubna pořádá T.K. Wild Horse Olšany ve spolupráci s JSDHO na hřišti nad rybníkem 
od 16:30 Pálení čarodějnic. 

    4. května pořádá na našem katastru AK Drnovice Běh Drahanskou vrchovinou 
od 10:30 od rybníka. 

   11. května pořádáme Zájezd na Kotáry – dopoledne navštívíme Čertovy skály, pro-
hlédneme si betlém v Horní Lidči. Po obědě se projdeme na rozhlednu Vartovna. Odjezd 
autobusu je v 7:30 ze zastávky v Olšanech. 

   11.–12. května pořádá Minikárklub Olšany Závod minikár,  v sobotu v 8:30 začíná 
1. kolo mistrovství ČR a v neděli Pohár ČR.

   18. května pořádá spolek Haltýř na rybníku od 7 do 12 hodin Rybářské závody pro 
dospělé.

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

     8. června pořádá SK Olšany na hřišti nad rybníkem od 18:30 Noční turnaj v nohejbalu 
trojic.

     8. června pořádá TENIS BIKE Olšany na víceúčelovém hřišti první letošní tenisový
turnaj ve čtyřhře.     

   MED     
   Včely medonosné mají největší podíl ze všech opylovačů na opylování hmyzosnub-
ných rostlin a tím velkou mírou přispívají k rozmanitosti naší přírody. Při návštěvě rostlin 
včely sbírají z květů sladkou šťávu – nektar a sladkou šťávu vylučovanou producenty 
medovice – medovici. Tyto sladké šťávy pomocí enzymů a zahušťováním (odpařováním 
vody) přetváří v med.
   Medu z nektaru říkáme nektarový, květový a někdy také luční, medu z medovice říká-
me medovicový nebo lesní.
    Medy květové jsou převážně barvy světlé a mají tu vlastnost, že poměrně brzy, během 
několika týdnů, krystalizují (tuhnou). Květové medy se využívají k výrobě pastovaného 
medu, který se pak snadno roztírá a neteče. Výjimkou z květových medů je med akáto-
vý, který vydrží tekutý i 3 roky.
  Medy medovicové jsou barvy tmavé a krystalizace u nich nastává během několika 
měsíců. U nás jsou medovicové medy více oblíbené než medy květové. Tato obliba tma-
vých medů je ryze středoevropskou záležitostí, jinde ve světě jsou na předních místech 
medy květové.
   Krystalizace je přirozenou vlastností medu a nijak neovlivňuje jeho kvalitu. Ztekucová-
ní medu lze provádět nejlépe ve vodní lázni při teplotě do 50 °C a ne déle než 24 hodin. 
Pozor na přehřátí medu. Určitě zapomeňte na mikrovlnnou troubu.
Nejčastěji používáme med při nachlazení, kdy pijeme teplý nápoj s medem.
  Netradiční využití medu: na nervy i nespavost, hojení ran, na popáleniny menšího 
rozsahu, antimikrobiální účinky, rychlé dodání energie, antioxidační účinky, zdroj mine-
rálů a stopových prvků (podpora hojení, rekonvalescence).
   Staré čínské přísloví: Med sto nemocí léčí a tisícům předchází.

   V pátek 12. dubna v 17 hodin se můžete ve víceúčelové budově (hasičce) zúčastnit 
akce “Povídání o medu”.  Těším se na vás    Jana Pilátová

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

12. 12. 2018   Zastupitelstvo obce Olšany
- bere na vědomí obsah dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s firmou UNISTAV CONSTRUCTI-
ON a.s Brno, zastupitelé pověřili starostku jeho podpisem před dnešním zasedáním
- schvaluje obsah Smlouvy o poskytování právních služeb od advokátní kancelá-
ře LEGITIS s.r.o. pobočka Brno, zastupitelé pověřují starostku podpisem smlouvy 
- schvaluje obsah Smlouvy o zajištění nakládání s odpady č. 17030038 s a.s. Respono 
a pověřuje starostku jejím podpisem
- schvaluje rozpočtové opatření č. 8
- schvaluje Cenové oznámení výše stočného na rok 2019 a pověřuje starostku jeho zve-
řejněním  
- schvaluje rozpočet na rok 2019, včetně rozpočtu sociálního fondu a příspěvků svazku 
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INFORMUJEME ...
   Během lednové Tříkrálové sbírky se v Olšanech vybralo rekordních 15 862 Kč.

     Obnova katastrálního operátu
      Pracovníci Katastrálního úřadu budou již od tohoto měsíce pokračovat s obchůzkami 
nemovitostí v rámci obnovy katastrálního operátu. 

     Sbor dobrovolných hasičů Olšany
Zdravím veškeré nadšence hasičů obce Olšany. Tímto bych vám sdělil pár vět, co se 
v posledních měsících událo a co se bude dít. 

    12. 1. Soutěž v uzlování v Dražovicích – této soutěže se zúčastnilo jen starší družstvo 
dětí. Zde jsme skončili na 28. místě z 30 družstev.

    3. 3. Ostatky v Olšanech – členové SDH se zúčastnili Ostatků, které i pomáhali orga-
nizovat. Děti si v kroužku mladého hasiče vyráběly různé kostýmy, rekvizity, doplňky 
k maskám.

    Dále připravujeme sběr železného šrotu, pletení pomlázek na Velikonoce. Více infor-
mací se dozvíte z naší nástěnky, Facebooku SDH Olšany, Instagramu #sdholsanyuvysko-
va.

    Hasičskému sportu 3x ZDAR!!!                    Jakub Tomášek

    Stav obyvatel v obci k 31. 12. 2018

    Sběr odpadu

    V sobotu 23. března bude a.s. Respono v obci provádět mobilní sběr elektroodpadu 
a nebezpečného odpadu. Letáčky obdržíte do svých schránek.
   V sobotu 27. dubna budou hasiči po obci od 8 hod. provádět sběr železného šrotu. 
V případě zájmu kovový odpad nachystejte před své domy.  
   Od 26. do 28. dubna bude na parkovišti u autobusové zastávky přistaven velkoobje-
mový kontejner. Nesmí zde být uložen nebezpečný odpad, elektroodpad a stavební 
odpad. 

Stav obyvatel v obci k 31. 12. 2018
Celkem Datum narození

nejstaršího občana
Datum narození

nejmladšího občana

Osoby 601 16. 1. 1928 22. 11. 2018

Muži 312 25. 11. 1932 22. 11. 2018

Ženy 289 16. 1. 1928                     29. 9. 2018

Děti do 15 let 113 13. 1. 2004 22. 11. 2018

Děti do 18 let 133 17. 1. 2001 22. 11. 2018

   AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY OLŠANY     
     Den otevřených dveří

     Zápis do MŠ Olšany
           K zápisu mohou přijít děti, které do 31. 8. 2019 dovrší 2 let věku. Děti budou 

přijímány dle kritérií pro přijetí. Těšíme se na vás.                             Paní učitelky z MŠ. 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY OLŠANY
Zájemci se dostaví do MŠ Olšany 

7.5. 2019
Budeme vás čekat od 8.00-16.00

S sebou vezměte rodný list dítěte a váš občanský průkaz.
Další potřebné dokumenty můžete vyplnit předem. Najdete je ke stažení na

našich webových stránkách, nebo si je můžete vyzvednout v MŠ na 
Dni otevřených dveří 30.4.2019

www.msolsany.cz

Těšíme se vás!

  

Kdy se na Vás těšíme: 

30.4.2019 od 8:00 do 12:00 hodin30.4.2019 od 8:00 do 12:00 hodin

Mimo jiné pro Vás chystáme:

Zajímavé aktivity pro dětiZajímavé aktivity pro děti

Pohádku od 9:00 hodinPohádku od 9:00 hodin

Vycházku do lesíkaVycházku do lesíka

Přijďte si vyzkoušet den nanečisto v naší 

školce.

TĚŠÍME SE NA VÁS!TĚŠÍME SE NA VÁS!
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CHYSTÁ SE ...
   16. března pořádá SK Olšany od 9:00 hodin ve sportovní hale v Rousínově amatérský 
turnaj smíšených družstev ve volejbale. 

    6. dubna uspořádáme Otevírání studánek – pochod v okolí obce. Odjezd autobusu 
bude v 9 hodin z autobusové zastávky v Olšanech. Z Hostěnic se projdeme na Kalečník, 
kde bude připraveno občerstvení, kolem Koretinky dojdeme do Olšan. 

   7. dubna pořádá Mateřská škola a Olšanský pěvecký sbor Průvod vynesení smrtky 
a přinesení létečka, sraz ve 14 hodin na návsi.

  12. dubna v 17 hodin ve víceúčelové budově (hasičce) pořádá ZO ČSV Povídání 
o medu.

   16. dubna se v 16 hodin uskuteční Předvelikonoční setkání důchodců v restauraci 
U Kalábů. 

     27. dubna pořádá spolek Haltýř od 8 hodin Výlov rybníčku.

    30. dubna pořádá T.K. Wild Horse Olšany ve spolupráci s JSDHO na hřišti nad rybníkem 
od 16:30 Pálení čarodějnic. 

    4. května pořádá na našem katastru AK Drnovice Běh Drahanskou vrchovinou 
od 10:30 od rybníka. 

   11. května pořádáme Zájezd na Kotáry – dopoledne navštívíme Čertovy skály, pro-
hlédneme si betlém v Horní Lidči. Po obědě se projdeme na rozhlednu Vartovna. Odjezd 
autobusu je v 7:30 ze zastávky v Olšanech. 

   11.–12. května pořádá Minikárklub Olšany Závod minikár,  v sobotu v 8:30 začíná 
1. kolo mistrovství ČR a v neděli Pohár ČR.

   18. května pořádá spolek Haltýř na rybníku od 7 do 12 hodin Rybářské závody pro 
dospělé.

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

     8. června pořádá SK Olšany na hřišti nad rybníkem od 18:30 Noční turnaj v nohejbalu 
trojic.

     8. června pořádá TENIS BIKE Olšany na víceúčelovém hřišti první letošní tenisový
turnaj ve čtyřhře.     

   MED     
   Včely medonosné mají největší podíl ze všech opylovačů na opylování hmyzosnub-
ných rostlin a tím velkou mírou přispívají k rozmanitosti naší přírody. Při návštěvě rostlin 
včely sbírají z květů sladkou šťávu – nektar a sladkou šťávu vylučovanou producenty 
medovice – medovici. Tyto sladké šťávy pomocí enzymů a zahušťováním (odpařováním 
vody) přetváří v med.
   Medu z nektaru říkáme nektarový, květový a někdy také luční, medu z medovice říká-
me medovicový nebo lesní.
    Medy květové jsou převážně barvy světlé a mají tu vlastnost, že poměrně brzy, během 
několika týdnů, krystalizují (tuhnou). Květové medy se využívají k výrobě pastovaného 
medu, který se pak snadno roztírá a neteče. Výjimkou z květových medů je med akáto-
vý, který vydrží tekutý i 3 roky.
  Medy medovicové jsou barvy tmavé a krystalizace u nich nastává během několika 
měsíců. U nás jsou medovicové medy více oblíbené než medy květové. Tato obliba tma-
vých medů je ryze středoevropskou záležitostí, jinde ve světě jsou na předních místech 
medy květové.
   Krystalizace je přirozenou vlastností medu a nijak neovlivňuje jeho kvalitu. Ztekucová-
ní medu lze provádět nejlépe ve vodní lázni při teplotě do 50 °C a ne déle než 24 hodin. 
Pozor na přehřátí medu. Určitě zapomeňte na mikrovlnnou troubu.
Nejčastěji používáme med při nachlazení, kdy pijeme teplý nápoj s medem.
  Netradiční využití medu: na nervy i nespavost, hojení ran, na popáleniny menšího 
rozsahu, antimikrobiální účinky, rychlé dodání energie, antioxidační účinky, zdroj mine-
rálů a stopových prvků (podpora hojení, rekonvalescence).
   Staré čínské přísloví: Med sto nemocí léčí a tisícům předchází.

   V pátek 12. dubna v 17 hodin se můžete ve víceúčelové budově (hasičce) zúčastnit 
akce “Povídání o medu”.  Těším se na vás    Jana Pilátová

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

12. 12. 2018   Zastupitelstvo obce Olšany
- bere na vědomí obsah dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s firmou UNISTAV CONSTRUCTI-
ON a.s Brno, zastupitelé pověřili starostku jeho podpisem před dnešním zasedáním
- schvaluje obsah Smlouvy o poskytování právních služeb od advokátní kancelá-
ře LEGITIS s.r.o. pobočka Brno, zastupitelé pověřují starostku podpisem smlouvy 
- schvaluje obsah Smlouvy o zajištění nakládání s odpady č. 17030038 s a.s. Respono 
a pověřuje starostku jejím podpisem
- schvaluje rozpočtové opatření č. 8
- schvaluje Cenové oznámení výše stočného na rok 2019 a pověřuje starostku jeho zve-
řejněním  
- schvaluje rozpočet na rok 2019, včetně rozpočtu sociálního fondu a příspěvků svazku 
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    24. února jsme uspořádali Vítání občánků a slavnostně mezi námi uvítali 4 děti. 

   Drahy sósedky, mili sósedi. Takto jsem po celou neděli 3. března oslovoval ty, kteří 
přišli na olšanské Ostatky. Mnoho nezapomenutelných zážitků, jako krásná předávací 
řeč paní starostky, uvítání panimámy Kuncové v převleku za panibábu, průvod plný pře-
krásných, nápaditých a vtipných masek jak dětí, tak dospělých, presidentská hanácká 
kapela, bohaté uvítání u všech zastavení, mnoho zpěvu a tance, laškovný medvěd často 
před svými povinnostmi prchající, břitká obžaloba basy z pera čerta na koze, následný 
soudcovský verdikt a proplakaný pohřeb basy… A hlavně všude krásná sousedská nála-
da nedělního odpoledne. Těší mne, že se nadšenci z olšanských spolků spojili, Ostatky 
uspořádali, a doufám také, že obnovili dávnou tradici i pro příští roky. Děkuji všem, kdo 
pomohli tuto slavnost uspořádat, všem, kteří přišli do průvodu v maskách, i všem ostat-
ním zúčastněným a přeji vše dobré v nadcházejícím předvelikonočním období. 

S úctou David Rotter.

obcí Drahanská vrchovina ve výši 20 000 Kč a Rakovec 876 Kč. Celkový objem příjmů 
včetně financování a výdajů je ve výši 33 881 000 Kč. Výdaje sociálního fondu jsou ve 
výši 30 000 Kč, což je kryto prostředky na účtu fondu. Ve výdajové stránce rozpočtu 
nesmí být překročen stanovený objem výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného 
rozpočtu r. 2019. V rámci paragrafů změnu v jednotlivých položkách výdajů povolu-
je starostka. Zastupitelstvo obce Olšany pověřuje starostku prováděním rozpočtových 
opatření v nejnutnějších případech na konci měsíce a tyto úpravy pak zastupitelstvo na 
nejbližším zasedání schválí.
- schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu rok 2019–2021
- schvaluje navýšení dotace SK Olšany pro r. 2019 o částku 7 105 Kč po jejím vrácení do 
31. 12. 2018 na účet obce, zastupitelé schvalují uzavření dodatku smlouvy a pověřují 
starostku jejím podpisem
- schvaluje obsah Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou LANAK CZ a.s. Brno a pověřují 
starostku jeho podpisem. 

9. 1. 2019 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje obsah kupní smlouvy č. 5/2019 s a.s. O2 Czech Republic ohledně odkupu 
telefonní budky u úřadu, zastupitelé pověřují starostku podpisem smlouvy 
- schvaluje obsah Smlouvy o zřízení služebnosti s a.s. Česká telekomunikační infrastruk-
tura ohledně umístění jejich zařízení na pozemku p.č. 730/2 v k.ú. Olšany v rámci stavby 
Habrovany-průtah, zastupitelé pověřují starostku podpisem smlouvy
- bere na vědomí ukončení činnosti TDI firmou Dvakrát měř s.r.o. a žádá o dodání dodat-
ku smlouvy do 15. ledna 2019
- schvaluje výběr firmy SAFETY PRO s.r.o. Olomouc na výkon TDI při realizaci stavby „Kul-
turní dům Olšany“ při měsíční odměně ve výši 51 788 Kč s DPH a jednorázové odměně 
po dokončení stavby ve výši 48 400,- Kč s DPH; zastupitelé pověřují starostku zahájením 
jednání ohledně dodání dokladů a předložení návrhu smlouvy
- schvaluje vyplacení odměn zastupitelům v roce 2018, a to p. Rőssovi za funkci správce 
víceúčelového areálu a Ing. Modlitbové za shromažďování podkladů a pořízení zápisu 
do kroniky na základě uzavřených dohod
- schvaluje vyplacení odměny zastupitelce Ing. Modlitbové v roce 2019 za shromažďo-
vání podkladů a pořízení zápisu do kroniky.

30. 1. 2019 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje obsah Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PV-014330052545 s a.s. E-ON 
Distribuce a.s. ohledně umístění jejich zařízení na pozemku p.č. 600/201 v k.ú. Olšany 
v rámci stavby Olšany, kabel NN pro RD Steinbock; zastupitelé pověřují starostku pod-
pisem smlouvy
- schvaluje rozpočtové opatření č. 1
- schvaluje návrh na vyřazení majetku obce
- schvaluje podání žádosti o dotaci z PRV Jihomoravského kraje na dotační titul 4 nebo 
7 a pověřuje Ing. Nentvicha a starostku zajištěním podkladů a zpracováním žádosti 
o dotaci 
- schvaluje obsah dodatku smlouvy s firmou Dvakrát měř s.r.o. a pověřuje starostku jeho 
podpisem
- schvaluje obsah dodatku smlouvy s firmou NeoArch s.r.o. a pověřuje starostku jeho 
podpisem

Foto: Martin Kosmák
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adventní písně a koledy. O druhé adventní neděli se sbor vydal na Předvánoční obchůz-
ku, aby potemnělé olšanské uličky rozezněl předvánoční náladou. O čtvrté adventní 
neděli se sbor vydal do Habrovan na Pouť pro Betlémské světlo. Zazpívali jsme na návsi, 
v kostele a také v domě s pečovatelskou službou. A Boží hod jsme oslavili večer na náv-
si, jak jinak než zpěvem a přípitkem svařeného vínka. Doufáme, že jsme i Vám pomohli 
najít pokoj v předvánočním období. 

     Na další setkání s Vámi se těší Olšanský pěvecký sbor.

    5. prosince jsme pořádali Setkání s Mikulášem. Shlédli jsme pěkné vystoupení dětí 
Mateřské školy. Pozdravil a představil se nám nový pan farář P. Ondřej (P. Andrzej 
Wasowicz), který popřál krásný advent a vybídl přítomné k pokojné oslavě Vánoc 
v našich rodinách. Na náves opět přišel svatý Mikuláš, který rozdal dětem malé dárky. Se 
svoji družinou pak vyrazil do domácností nadělovat dětem. Přítomným bylo nabídnuto 
cukroví, dospělí ochutnali grog, děti čaj a všichni si užívali společné sousedské setkání. 

     10. prosince se uskutečnilo Setkání důchodců v restauraci U Kalábů. Se svým působi-
vým programem vystoupili žáci Mateřské školy.

    První den nového roku jsme opět svědomitě zahájili Novoroční rituální koupelí. K ryb-
níku jsme se z návsi vydali průvodem za zpěvu cimrmanovské Písně do nepohody. Při 
zastávce u stavidla jsme si připomněli nezastupitelnou úlohu vody v našem životě. Obe-
šli jsme v průvodu rybník a vodu tak naplnili dobrou energií a otevřeli ji. Na led se opět 
nedalo stoupnout, tak jsme do vody museli vstupovat již v koupacích úborech a led 
před sebou lámat jako ledoborci. Poté již vstupovali do vody další otužilci a otužilkyně. 
Nesmím zapomenout na dámy, které se ponořily dokonce dvakrát po sobě, aby svým 
mužům ukázaly, co všechno ženská vydrží. Díky dvěma nadšencům jsme zhlédli napí-
navou ukázku utkání vodního póla. A jako již tradičně si pro ozdravnou moc vody přišli 
i fotbalisté ze Slavíkovic, kteří se tentokrát nořili v plenách. Prostor u rybníka tak opět 
opanovala povznesená novoroční atmosféra nad kelímkem svařeného vína nebo čaje, 
plná příjemných setkání, přípitků a novoročních přání. Tyto chvíle Vám připomenou 
také krásné fotografie paní Mirky Vymětalové ze Slavíkovic, které najdete na internetu 
na adrese https://www.zonerama.com/MirkaV/Album/4981625. A když Bůh dá, sejde-
me se u rybníka i první den příštího roku. Přejeme všem hezké jaro.

Boris Krais, Pavel Indruch, Rosťa Baťa, Martin Flora a David Rotter

    1. ledna uspořádaly obce svazku Rakovec Novoroční setkání na Kalečníku. Po obě-
dě vyrazila spousta účastníků od rybníka v Olšanech nebo z Vítovic, aby se v cíli cesty 
pozdravila se svými známými, popřáli si vše dobré v novém roce a ochutnali připravené 
občerstvení.  

  26. ledna proběhl Košt slivovice a
jiných pálenek v restauraci U Kalábů. 
Letos bylo přihlášeno rekordních 62 
vzorků. Doprovodným programem 
byla ochutnávka likérů a pomazánek. 
Všichni si užili příjemné odpoledne 
a společně vybrali nejlepší vzorky v pěti 
kategoriích. 

(další obrazová příloha na str. 10)

- schvaluje obsah příkazní smlouvy s firmou SAFETY PRO s.r.o. a pověřuje starostku jeho 
podpisem.

20. 2. 2019 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje nový pasport dopravního značení v obci a pověřuje starostku zajištěním 
jeho schválení dotčenými orgány
- schvaluje zmocnění p. Mgr. Večeře k právnímu zastupování ve věci žaloby o určení 
vlastnictví podané ze strany Lesů ČR k Okresnímu soudu ve Vyškově
- schvaluje povolení čerpání finančních prostředků na sanaci a rekultivaci DP Olšany 
ve výši 1 378 801,- Kč pro další etapu úprav pozemků, které jsou dotčeny hornickou 
činností 
- schvaluje obsah účetní závěrky Mateřské školy Olšany k 31. 12. 2018 
- schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Olšany ve výši 
121 114,86 Kč, a to 111 114,86 Kč do Fondu rezervního a 10 000 Kč do Fondu odměn
- bere na vědomí změny ve schváleném rozpočtu obce na rok 2019 v důsledku novely 
vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, a to vznik nového § 5213 „Krizová opat-
ření“, který nahrazuje § 5212 „Ochrana obyvatelstva“, a současně nové položky 5903 
„Rezerva na krizová opatření“, která nahrazuje položku 5901 „Nespecifikované rezervy“
- schvaluje prodejní cenu hrníčku obce s kresbou návsi ve výši 100 Kč 
- bere na vědomí uzavření dodatku č. 4 smlouvy o dílo s firmou Unistav a.s. 
- bere na vědomí Protokoly finančního a kontrolního výboru obce o provedené kontrole 
za období září – prosinec 2018.

Košt slivovice



by a zvelebení obecního majetku plánujeme výstavbu pergoly u skladu víceúčelového 
hřiště a zastřešení části dětského hřiště. 
    Rovněž, pokud obdrží dotace svazek Drahanská vrchovina a Rakovec, budeme se 
podílet na jejich dofinancování. Zde bylo žádáno na mobiliář pro konání kulturních 
a sportovních akcí a na kontejnery.  

 Volby do Evropského parlamentu
      V pátek 24. května od 14 do 22 hodin a v sobotu 25. května od 8 do 14 hodin se 
můžete na obecním úřadě zúčastnit těchto voleb. Do 21. května vám budou dodány 
hlasovací lístky. Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat obecní 
úřad a ve dnech voleb okrskovou volení komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost. 

     Rozpočet schválilo zastupitelstvo obce dne 12. 12. 2018, pro jeho obsáhlost uvede-
me jen několik údajů.

       Celkové příjmy:	 10 981 000 Kč
       Jsou zde zahrnuty daně, místní poplatky, dotace na výkon státní správy a další příjmy.

       Celkové výdaje:	 33 881 000 Kč
     Největší výdaje jsou na provoz kanalizace 1 074 500 Kč; příspěvek Mateřské škole 
430 000 Kč; mzdové náklady zaměstnanců obce a provoz budov 1 250 000 Kč; výstavbu 
kulturního domu a výkup pozemků Zahrádková cesta 25 000 000 Kč; odměny zastupi-
telů, školení a cestovné 967 600 Kč; mzdové náklady účetní, referentky a provoz úřadu 
851 500 Kč. 

							Financování:	 22 900 000 Kč
       Plánovaný zůstatek běžného účtu k 31. 12. 2018 k pokrytí výdajů roku 2019, sjedna-
ný úvěr ve výši 15 000 000 Kč na výstavbu kulturního domu a splátky úvěru na výstavbu 
kanalizace. 

      Závěrečný účet obce společně se zprávou o provedeném auditu hospodaření obce 
za rok 2018 bude zveřejněn na úředních deskách v polovině měsíce března. S jeho zkrá-
ceným obsahem vás seznámíme v dalším čísle občasníku. 
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ROZPOČET r. 2019

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…
   30. listopadu proběhlo Posezení u vánočního cukroví. Děkujeme všem ochotným 
cukrářkám za přinesené vánoční cukroví. 

     Jako každý rok byl v čase adventním velmi aktivní Olšanský pěvecký sbor. O první 
adventní neděli zahájil Advent a zazpíval před rozsvěcením obecního vánočního stromu 
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FOTOVZPOMÍNKY
    Do občasníku jsme zařadili novou kapitolu věnovanou fotografickým vzpomínkám, 
různým srovnávacím záběrům a dalším postřehům z dění v obci.
      Tentokrát nakoukneme do historie hasičské zbrojnice. Místní dobrovolní hasiči pracují 
na úpravách garáže pro hasičské auto – vybourali celou betonovou podlahu a odkopali vel-
ké množství navážky a hlíny. Sníží podlahu, rozšíří vjezd a opraví vrata. Tyto náročné úpravy 
pomohou k výrazně lepšímu parkování hasičského vozu, pro který je naše garáž příliš těsná.

Původní hasičská zbrojnice z roku 1921. Velká přestavba budovy v roce 1974.

Náročné rozbíjení a vyvážení betonové podlahy během brigády 9. března 2019.
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Vážení a milí spoluobčané!

    V úvodu vám přeji krásné jarní dny plné 
sluníčka a dobré nálady. Děkujeme obča-
nům, kteří nám pomáhají s jarním úklidem 
a zametli si zimní posyp před svými domy. 
Už při procházce obcí během Ostatků byla 
radost pohledět na některé upravené uli-
ce či náves, kterou zametli zaměstnanci 
obce. Za pár týdnů nám opět začne údrž-
ba trávníků a tak vás chceme požádat, 
abyste omezili v neděli užívání hlučných 
strojů. Chápeme, že je někdy těžké si na-
jít čas v jiný den nebo nepřeje počasí, ale 
mnohdy nedělní klid ruší sobě i ostatním 
ti, co jsou doma během týdne či soboty. 
Děkujeme za vaši ohleduplnost.
  Přeji vám příjemné čtení našich nejnověj-
ších informací. Děkuji zástupcům spolků, 
zastupitelům i ostatním, kteří se podíleli 
na přípravě různých akcí během zimy. Nej-
větší odměnou pro ně je vaše účast. Dou-
fám tedy, že se spolu uvidíme i na dalších 
letošních akcích. 

Dana Křížová, starostka obce

AKTUALITY
   Výstavba kulturního domu

   Stavba po zimní přestávce opět pokraču-
je. Došlo k změně firmy vykonávající tech-
nický dozor při výstavbě a projekční firma 
dokončila úpravy projektové dokumenta-
ce u sousedního domu. Pevně věříme, že 
se nyní práce rozeběhnou a během léta 
bude stavba dokončena.  

   Dotace v roce 2019
   V letošním roce jsme podali jen jednu 
žádost a to na Jihomoravský kraj na akci 
„Zvýšení bezpečnosti občanů na komu-
nikacích obce Olšany“. Při ní by mělo do-
jít k dílčím úpravám dopravního značení 
a komunikací v obci: bude vyznačena 
obytná zóna v ulici k hasičské zbrojnici, 
na výjezdu z jednosměrné ulice na náves 
bude instalován protismykový povrch, na 
druhé jednosměrné ulici bude zpomalo-
vací práh proveden stavebně, u víceúče-
lového hřiště bude osazeno zábradlí jako 
zábrana vběhnutí dětí do komunikace, 
kolem hřiště a na Zahrádkové cestě bude 
upravena rychlost projíždějících vozidel, 
na výjezdu z chatové lokality bude osaze-
no dopravní zrcadlo. 
   Vzhledem k finanční náročnosti této 
akce jsme již nepodávali další žádosti, pro-
tože veškeré volné zdroje budou využity 
na stavbu kulturního domu. V rámci údrž-

ČTENÍ KE KAFI
Z KRONIKY …

100 let československé bankovky 

Český národ se pomalu vzpamatovával z 1. světové války a po radostné euforii 
ze vzniku samostatného státu začal sám hospodařit. Začátky hospodaření byly těžké, 
ale plné naděje. V roce 1919 začaly platit nové bankovky. V letošním roce si připomíná-
me 100 československé koruny a o této události se zmiňuje i Olšanská kronika.
             …Na zlepšení naší valuty nařídila vláda, aby ve dnech 3.–10. března byly před-
loženy všechny bankovky 10, 20, 50, 100 a 1000korunové k okolkování. Zároveň bylo 
vyhlášeno, že po 10. březnu přestávají být všechny neokolkované bankovky platným 
platidlem na území Československé republiky. Naše obec byla přidělena tomuto účelu 
do Slavkova dne 7. března. Z obnosu ke kolkování předložených byla vrácena stranám 
pouze polovina v okolkovaných bankovkách, za druhou polovinu obdržely strany vklad-
ní list. Z naší obce předloženo bylo na 70 000 v bankovkách k okolkování. Poněvadž 
kolky byly jednoduše provedeny, vyskytly se brzo napodobeniny. Do 1. prosince 1919 
vydány byly nové československé bankovky – pětistokorunové, stokorunové, padesáti-
korunové, pětikorunové a jednokorunové. Lid rád se zbavoval rozedraných, dosti často 
s falešnými kolky opatřených, bankovek rakouských. (Zápis ze školní a obecní kroniky, 
rok 1919) 
           V měsíci březnu 1922 vzaty byly z oběhu staré železné dvacetihalíře za polovič-
ní hodnotu a vydány byly nové dvacetníky a padesátníky. Raženy byly ze směsi niklu 
a mědi. Lidu byly nové kovové lesklé mince vzácností a tak hned po vydání zmizely ve 
schránkách lidí. Povstal nedostatek mincí. Později v tomto roce přibyla k novým mincím 
kovová koruna československá. Je ražena z téže směsi. Pro líbivost stihl ji zpočátku stej-
ný osud. Zmizela. Až lid zjistil, že je jich dosti, neskrýval je již. Kurs naší koruny dosáhl 
během srpna 18.70 a kolem té výše se udržoval. Peníze začínají míti cenu, lid si jich začí-
ná vážiti… Šetří se a neutrácí. (Zápis ze školní a obecní kroniky, rok 1922). 

Eva Modlitbová

První československý padesátihaléř, zdroj https://vlast.cz/ 
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