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Vážení a milí spoluobčané!

    Děkuji vám za pěkně upravené oko-
lí vašich domů a trpělivost při různých 
dopravních omezeních. Během výstavby 
v obci se tomuto problému nevyhneme. 
Zastupitelé vnímají vaše požadavky na 
omezení hluku ze stavebních strojů, seka-
ček apod. Na červnovém zasedání bude-
me projednávat vyhlášku, která stanoví 
časové omezení hluku během víkendu. 
  Opětovně děkuji zástupcům spolků
i vám ostatním, kteří jste se podíleli na pří-
pravě a organizaci různých akcí pro děti 
i dospělé. Rovněž si velmi vážím stovek 
hodin, které hasiči věnovali stavebním 
úpravám v hasičské zbrojnici. Slova díků 
patří i tenistům a ostatním občanům, kteří 
pomáhají se stavbou pergoly u víceúčelo-
vého hřiště.  
        Dovolte mi pozvat vás na Párové hody, 
které se na návsi konají v sobotu 22. června. 
Součástí občasníku je vložená pozvánka. 
       Přeji vám pohodové letní dny a příjem-
né dovolenkové zážitky. Dětem posled-
ní dny školního roku rychle utečou a již 
se určitě těší na prázdniny. Přejeme jim 
krásné vysvědčení a úžasné prázdninové 
zážitky.

Dana Křížová, starostka obce

AKTUALITY
   Výstavba kulturního domu

    V posledních týdnech se dokončuje hru-
bá stavba. Dodatkem smlouvy č. 5 došlo 
k navýšení ceny díla o 276 802,12 Kč za 

doposud provedené vícepráce, hlavně 
ohledně úprav u sousedního domu. Na 
květnovém zasedání zastupitelé rozhodli, 
že objekt bude následně využíván k eko-
nomické činnosti, takže stavba bude účto-
vána bez DPH a finanční úřad požádáme 
o vratku z doposud uhrazených faktur. Pro 
obecní rozpočet tak dojde k výraznému 
zlevnění stavby. Pevně věříme, že na stav-
bě již nenastanou žádné vážné překážky.

Dotace v roce 2019
   V minulém čísle jsme vás informova-
li o podání žádosti na Jihomoravský kraj 
na akci „Zvýšení bezpečnosti občanů na 
komunikacích obce Olšany“. Bohužel nám 
bylo sděleno, že obsah žádosti neodpoví-
dá podmínkám dotačního titulu a tak jsme 
si požádali o individuální dotaci kraje. 
Bohužel ani svazek Drahanská vrchovina 
a Rakovec nebyl úspěšný se svou žádostí 
o dotaci na Jihomoravský kraj.   

ČTENÍ KE KAFI
Z KRONIKY …

        Svatojánské hody
         V červnu budeme slavit Svatojánské hody. Proč právě Svatojánské hody? To je proto, 
že naše kaplička je zasvěcená sv. Janu Křtiteli. Jan Křtitel byl synem sv. Alžběty a Zacha-
riáše. Narodil se Alžbětě ve vysokém věku. Byl příbuzným Ježíše Krista. Právě Jan Křtitel 
pokřtil Krista v Jordánu. Svátek narození sv. Jana Křtitele připadá na 24. června. 
        Lidé v tento svátek chodili oblečeni v krojích a slavnostních šatech. Přibližně v době, 
kdy byla postavena kaplička, se chodilo v Olšanech právě v takových šatech a krojích, dle 
kterých byl vytvořen olšanský kroj. 
      Okolo svatého Jana se váže mnoho zvyků a jsou o něm i lidové písně. Jednu z nich má 
ve svém repertoáru náš milý olšanský sbor. Jan má svátek 24. 6., tento den je ale také úzce 
spjat s přírodou. Nastává totiž slunovrat a lidé věřili, že v tomto období má slunce zázrač-
nou moc. Byliny natrhané o svatojánské noci dle pověr měly největší účinky. 
        Jedním z lidových zvyků bylo stlaní Svatojánské postýlky. Děti si připravily postýlku tak, 
že daly byliny do ošatky a přikryly je bílou rouškou s obrázkem sv. Jana Křtitele.  Věřily, že 
jim tam Jan za to nechá něco dobrého. Takovou postýlku jsme v minulých letech připravili v 
kapličce a přichystáme ji i letos. Takže během odpoledne o hodech můžete přijít do kapličky 
a přinést svatému Janu nějaké to kvítí a něco hezkého si přát, třeba Vám to náš Jan vyplní.  
        Přeji Všem stárkům veselé hody a od sv. Jana požehnání pro nás všechny.
         Eva Modlitbová

Fotografie hodové skupiny z roku 1910
Vydává Obec Olšany, k dispozici zdarma
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      Údržba majetku obce
        Letos jsme provedli po skoro 10 letech od realizace údržbu opěrných patek gabionů 
na jednosměrných komunikacích v obci. Děkujeme majitelům pozemků za umožnění 
přístupu pracovníkům firmy SASTA.
Firmě ČAK jsme reklamovali některé povrchy místních komunikací, takže probíhá opra-
va sedlých přípojek a následně bude provedena i větší oprava na komunikaci k lípě. 
V rámci těchto oprav si  obec zadala opravu některých jiných výtluků. 

       Výstavba v lokalitě B1
      Po zbudování přípojek probíhá poslední fáze výstavby, a to komunikace. To s sebou
nese zvýšený průjezd nákladních vozidel, ale jinak nelze stavbu zrealizovat. Děkujeme 
občanům za pochopení. 

     Zastupitelstvo obce schválilo tento dokument 10. 3. 2019. Veškeré potřebné písem-
nosti byly zveřejněny na obou úředních deskách. Níže uvádíme jen několik podstatných 
údajů.

       Celkové příjmy:    10 771 133,70 Kč
       Z toho největší položkou byly daňové příjmy, které byly oproti r. 2017 vyšší o 823,1 
tis. Kč. Snížily se meziročně nedaňové příjmy, a to o 16 tis. Kč. V loňském roce jsme měli 
i kapitálové příjmy z prodeje akcií České spořitelny. 

Přijaté dotace /tř. 4/ – příjmy byly nižší o 595,3 tis. Kč, obdrželi jsme tyto dotace:
- na výkon státní správy, školství (pol. 4112 – 116 000,- Kč)
- na plat 1 pracovníka obce na VPP od Úřadu práce vč. doplatku z r. 2017 (pol. 
4116, ÚZ 13013 celkem 36 251,- Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2018

      Zbývající příjmy tvoří převody mezi běžným účtem v ČNB a ČS na položce 4134. 
Na položce 4111 jsme obdrželi prostředky na volby prezidenta ČR a na volby do zastupi-
telstva obce. Nevyužité prostředky byly v rámci finančního vypořádání vráceny v lednu 
r. 2019. Na položce 4116 jsme obdrželi dotaci na refundaci školení členů JSDHO, kte-
rá byla čerpána na refundaci jejich mzdových nákladů při zásahu a nákup pohonných 
hmot. Na položce 4122 je zúčtována dotace kraje na sadové úpravy pozemku vedle 
hřbitova.
Celkové výdaje:   11 463 148,70 Kč
Rozpočet běžných výdajů – oproti r. 2017 jsou výdaje nižší o 548,2 tis. Kč. 
Rozpočet kapitálových výdajů – oproti r. 2017 jsou výdaje vyšší o 5,747 mil. Kč. - 11 -  

Polo ka Ú el ÚZ Poskytnuto Vy erpáno
k 31. 12. 2018

4111 Neinv. p . transf. ze SR
(volby prezidenta)

98008 26 237,- 21 304,-

4111 Neinv. p . transf. ze SR
(volby do zastupitelstev)

98187 30 000,- 20 492,-

4116 Ost. neinv. p . transf. ze SR 14004 13 649,- 13 649,-
4222 Inv. p . transf. od kraj 374 63 000,- 63 000,-

FOTOVZPOMÍNKY
Nahlédněte s námi do historie hřiště na Močárech, které je nyní víceúčelovým areálem nejen 
se samotným hřištěm s umělým povrchem, ale také s dětskými herními prvky a s obchodem.    

Výstavba víceúčelového hřiště 
s umělým povrchem, rok 2011

Původní sokolské hřiště, rok 1927

Stavba přístřešku u hřiště, 
1. červen 2019

Tenisový turnaj, 8. červen 2019



Nejvyšší čerpání bylo na § 3639 na výstavbu nového kulturního domu včetně inženýr-
ské činnosti. 
Poskytnuté transfery v roce 2018:
§, polo ka, ÚZ ástka v K  Komentá
3111 5331 430 000,- ísp vek na provoz Mate ské koly Ol any
3419 5222 39 895,- ísp vek Sportovnímu klubu Ol any na innost, akce
3421 5222 42 000,- ísp vek mladým hasi m na vybavení
3429 5222 8 000,- ísp vek v ela m na provoz organizace
3639 5329 40 000,- ísp vek svazku obcí Drahanská vrchovina na provoz

a mobiliá
3639 5329 876,- ísp vek svazku obcí Rakovec

Financování:       692 015,00 Kč
Stav prostředků na běžných účtech byl k 31. 12. 2018 ve výši 13 066 751,00 Kč, z toho 
191252,00 Kč tvoří zůstatek sociálního fondu a fondu obnovy kanalizace. Ze sociálního fon-
du byly hrazeny příspěvky na obědy zaměstnanců. Počáteční stav účtů byl 14 858 770 Kč.
Rozdíl 1 792 019 Kč tvoří výsledek na pol. 8115 a společně s uhrazenými splátkami úvěru 
na výstavbu kanalizace na pol. 8124 srovnává rozdíl mezi příjmy a výdaji roku 2018, aby 
bylo hospodaření vyrovnané. 

Součástí závěrečného účtu je i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Olša-
ny, kde je konstatováno, že v hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…
16. března pořádal SK Olšany ve sportovní hale v Rousínově Amatérský turnaj smíšených 
družstev ve volejbale. Sedm týmů se ze všech sil snažilo probojovat na nejvyšší metu. To 
se nakonec podařilo týmu „Všechno špatně“ z Maref. Největší odměnou však byla poho-
dová atmosféra, hra fair-play a žádná vážná zranění.

5. dubna se oddíl mladých hasičů zapojil do celostátní výzvy Ukliďme svět – ukliďme 
Česko. K akci se přidali i rodiče a další, takže celkem 22 dobrovolníků sesbíralo po obci 
140 kg odpadků. Vyčistili nepořádek kolem hlavních cest, dětského hřiště, rybníku, par-
ku a víceúčelového hřiště. Na závěr si všichni společně za odměnu opekli špekáčky na 
hřišti u rybníka. Množství nasbíraných odpadků je bohužel alarmující.

6. dubna jsme uspořádali Otevírání studánek – pochod v okolí obce. Ráno odjeli účast-
níci autobusem do Hostěnic, odkud se vydali nenáročnou trasou kolem chaty Jelenice 
na Kalečník. Zde bylo připraveno občerstvení. Účastníci se pak rozešli do Olšan buď 
trasou kolem Koretinky nebo po Vandrovnici. Přálo jim počasí a tak strávili příjemný čas 
v okolní přírodě.  

Milí přátelé. Po vydařených Ostatkách Olšanský pěvecký sbor společně s olšanskou 
Mateřskou školkou přivítal jaro. Děti krásně vyšňořily Smrtku, kterou jsme na Smrtnou 
neděli v průvodu za zpěvu písně Mořeno, Mořeno vynesli z návsi k ohništi za rybníkem. 
Tam jsme Smrtku, symbol odcházející zimy, obřadně spálili a děti zatančily slavnostní 
taneček Helička. Uřízli jsme a společně nazdobili Létečko, symbol nadcházejícího jara, 

- souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce s Ing. A. Ohlim na dobu neurčitou pro 
zajištění údržby, servisu výpočetní techniky a webových stránek úřadu 
- schvaluje uzavření dodatku č. 5 s firmou UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Brno na základě 
předložených změnových listů č. 1–3. Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem tohoto 
dodatku po odsouhlasení změnových listů technickým dozorem investora.

10. 4. 2019   Zastupitelstvo obce Olšany

- schvaluje záměr odkupu oddělených p.č. 275/23 a 265/2 v k.ú. Olšany, které jsou v nájez-
du na Farmu pod Zahrádkovou cestou
- schvaluje Vnitřní předpis o sociálním fondu a zásadách pro jeho užívání platný 
od 1. 5. 2019
- schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění poz-
dějších předpisů Účetní závěrku obce Olšany sestavenou k 31. 12. 2018
- v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů schvaluje Závěrečný účet obce Olšany roku 2018, který se uzavírá vyjádřením 
souhlasu s celoročním hospodařením 
- schvaluje rozpočtové opatření č. 3
- schvaluje prodejní cenu letní čokolády od 10. 4. 2019 na 40 Kč
- schvaluje uzavření dodatku č. 5 s firmou UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Brno, kde je zahr-
nuto navýšení ceny díla o 276 802,12 bez DPH dle odsouhlasených změnových listů č. 1–3 
a posunutí termínu dokončení stavby na 22. 9. 2019. Zastupitelstvo pověřuje starostku 
podpisem tohoto dodatku.

15. 5. 2019  Zastupitelstvo obce Olšany

- schvaluje, že vydá kladné stanovisko k povolení výstavby na p.č. 58/3 v k.ú. Olšany po 
uzavření smlouvy na výstavbu zpevněné komunikace, která bude mít parametry obytné 
zóny, a to na náklady stavebníka. Na pěší komunikaci obce p.č. 727 musí být už při výstav-
bě stavebně oddělen prostor pro chodce z důvodu jejich bezpečnosti
- schvaluje uzavření smlouvy o dílo se spol. GORDIC s.r.o. ohledně produktu spisová služba 
a spojených služeb
- schvaluje návrh přípravy obecní vyhlášky o omezení hluku v obci
- schvaluje rozpočtové opatření č. 4
- schvaluje, že stavba Kulturní dům Olšany je realizována za účelem následného pronájmu 
a bude využívána k ekonomické činnosti s DPH
- schvaluje uzavření dodatku č. 6 s firmou UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Brno týkající se 
změny spočívající v tom, že stavba Kulturní dům Olšany bude využívána k ekonomické 
činnosti a bude podléhat režimu přenesené daňové povinnosti. Zastupitelstvo pověřuje 
starostku podpisem tohoto dodatku.

- 10 -  - 3 -  
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a s písní Svatý Jiří volá jej přinesli na náves. FOTO viz str. 7

10. dubna zazpíval Olšanský pěvecký sbor v Domově pro seniory a zdravotně postižené 
na zámečku v Habrovanech. Zpívali jsme v Hudebním salonu, který má velmi příjem-
nou a neobvyklou akustiku. Během našeho hodinového vystoupení jsme zpívali známé 
i méně známé lidové písně, které Florián Kostrbík prokládal vtipy a vtípky. Jako perličku 
jsme provedli Tanzanskou hymnu, po které jsme předali posluchačům náš dar – ovocný 
dort, na který se členové sboru složili. Myslím, že jsme klienty domova naším vystoupe-
ním potěšili a udělali jim radost.
Nyní již konečně zpíváme zase venku, a tak nás každou neděli můžete zaslechnout 
z některé z olšanských zahrad. Jestli se Vám náš zpěv líbí, přijďte mezi nás!
Přejeme Vám krásné léto.                                          
     Za Olšanský pěvecký sbor David Rotter.

12. dubna ve víceúčelové budově (hasičce) pořádala ZO ČSV Povídání o medu.

16. dubna se v 16 hodin uskutečnilo Předvelikonoční setkání důchodců v restauraci 
U Kalábů. Eva Modlitbová měla připravené poutavé vyprávění na téma „Mé cesty ke 
kořenům naší kultury“. Byly promítány záběry z cest do Izraele a Říma.   

27. dubna pořádal spolek Haltýř Výlov rybníčku.

Dne 30. dubna jsme pořádali každoroční Pálení čarodějnic. Děti se sešly v 16.30 na hřišti 
u rybníka. Po slavnostním přivítání si mohly projít přichystané aktivity a vyzkoušet si 
například ručkování přes bažinu, trefit se kuřecím pařátem do kotlíku, vhodit uhlík do 
vysokého komína, vytáhnou z černé krabice zvířátko podle obrázku, přeskakovat různě 
veliká ohniště nebo uspat čarodějnici.
Po splnění všech úkolů si šly děti namíchat svůj kouzelný lektvar k přípitku. Pak už násle-
dovalo slavnostní zaklínadlo, zapálení ohně s čarodějnicí, opékání špekáčků a veselá 
nálada.
Děkujeme všem, kteří stále podporují tyto dávné tradice a potěší nás svojí účastí.
        Za T. K. Wild Horse Katka

4. května proběhl na našem katastru Běh Drahanskou vrchovinou. Účastníci od rybníka 
vyběhli směrem na Kalečník a do jeho okolí dle věku a délky trasy. Nejmladší účastníci 
se proběhli kolem rybníka. 

11. května jsme uspořádali Zájezd na Kotáry.
V květnové sobotní ráno, kdy se pracujícímu nechce moc vstávat, jsem skutečně vstala. 
A důvod? Vypravili jsme se s obcí na výlet. Na návsi byla plná zastávka natěšených lidí, 
kteří netrpělivě vyčkávali na autobus. Tentokrát jsme se vydali na Zlínsko. Cesta nám 
ubíhala a i sluníčko na nás vykouklo. Asi za dvě hodiny jsme dorazili k mohutným Čer-
tovým skalám, paní starostka nám přečetla pověst, která se k nim váže. Všichni radostně 
vyběhli z autobusu a procházeli se okolím skal různými chodníčky, které byly nádherně 
protkané kořeny borovic a borůvčím. Obdivovali jsme horolezce, jak šplhají po skalách, 
či pili voňavé kafíčko u čerpací stanice. Po té jsme se vydali do vesnice s názvem Horní 
Lideč, kde jsme zhlédli krásný vyřezávaný betlém. Prohlídka byla úchvatná. Začala fil-
mem, který krásnou formou provedl diváka historií Moravy, jejím kulturním bohatstvím, 
které nám přinesli bratři se Soluně. Film byl podmalován písněmi liturgické staroslověn-
štiny v podání Hradišťanu. Po té se plátno odstranilo a rozzářil se před námi krásný bet-

procházky do lesa. Bylo to velice příjemné dopoledne a děkujeme všem, kdo se k nám 
přišel podívat. 
        Kolektiv MŠ Olšany

Zápis do Mateřské školy
7. 5. 2019 se k zápisu dostavilo celkem 23 dětí. Po dlouhých letech jsme nemohli vyhovět 
všem. Celkem bylo přijato 19 dětí, z toho bylo 5 dětí žijících v Olšanech. Ostatní jsou z okol-
ních vesnic – Královopolské Vážany, Vítovice, Habrovany i Rousínov. 4 děti přijaté nebyly.
        
        Kateřina Volfová 

Zpráva o bezpečnostní situaci na teritoriu obce Olšany za rok 2018
Obec Olšany spadá pod Obvodní oddělení Policie ČR Vyškov. V obci došlo v roce 2018 
ke spáchání dvou trestních činů, přičemž se jednalo o poškození věřitele a vloupání do 
rekreační chaty. V loňském roce byly v obci řešeny 2 přestupky, a to proti občanskému 
soužití a poškození skleněné výplně okna, které byly oznámeny na Městský úřad Vyškov 
k projednání. Na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu jsou známy problémy 
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Knihobudka
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13. 3. 2019   Zastupitelstvo obce Olšany

- pověřuje starostku obce Olšany k účasti na valné hromadě společnosti Vodovody a kana-
lizace Vyškov, a.s. dne 30. 5. 2019. Toto zmocnění platí nejdéle do 30. 7. 2019 
- schvaluje rozpočtové opatření č. 2

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
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lém. V rozsáhlém betlému jsou rukou různých tesařů vytesána významná poutní místa Mora-
vy, výjevy z bible (např. navštívení P. Marie), či řemesla a práce rolníků. Po krásném duchov-
ním zážitku jsme šli občerstvit i svá těla. V nedaleké hospůdce se totiž podával báječný oběd, 
velké porce a spokojenost také. Posilnit jsme se museli, neboť nás čekal výšlap na rozhlednu 
Vartovna. A to byl kopec. Vypravila jsem se na něj s výborným parťákem, nejmladší účastnicí 
zájezdu, s Evičkou. Zvládly jsme to obě, i když jsme stále za každou zatáčkou objevovaly nový 
a nový kopec. Nakonec s Eviččiným pravidelným dotazem „ …a teto, kdy už tam konečně 
budeme“ jsme to zvládly. A když už většina vyšla na kopec, dodali si odvahu a vylezli i na 
rozhlednu. Sice vítr rozhlednou mírně hýbal a některé účastnice se bály, překonaly závrať a 
odměnou nám byl krásný výhled do kraje. Dole pod rozhlednou nás čekala medicína v podo-
bě báječné slivovice od pana Kunce. A z kopečka už to šlo líp. Cestou zpět k autobusu jsme 
zhlédli jen z venku místní moto muzeum a jeli domů. Výlet byl moc pěkný a pohodový, takže 
se mi to mé sobotní brzké vstávání vyplatilo. Díky všem za organizaci a krásný den. 
        účastnice zájezdu Eva
11.–12. května pořádal Minikárklub Olšany Závod minikár, v sobotu proběhlo 1. kolo mis-
trovství ČR a v neděli Pohár ČR.

18. května dopoledne pořádal spolek Haltýř na rybníku Rybářské závody pro dospělé.

8. června pořádal TENIS BIKE Olšany na „Cvičáku“ turnaj dvojic v tenisu. Turnaje se zúčastnilo 
pět „nabitých“ dvojic. Kdo se přišel podívat, dostal pivo (11° Františka) a guláš z divočáka 
zdarma. Umístění „na bedně“:
1. místo: Jiří Juráček a Jiří Kramář
2. místo: Miroslav Bezrouk, Jiří Sposta (střídal Aleš Skřepek)
3. místo: Antonín Trávník a Pavel Fianta
Děkujeme všem sportovcům a divákům za účast!
Foto z akce na str. 11 Za spolek TENIS BIKE OLŠANY   Antonín Trávník a Aleš Skřepek

8. června pořádal T.K. Wild Horse Olšany na hřišti nad rybníkem Dětský den, který se letos pře-
sunul z 1. června. Letošní Den dětí jsme nazvali „Stará dobrá řemesla“. Děti si mohly vyzkou-
šet práci tesaře, švadlenky, opraváře, bylinkářky, malíře, cukrářky i pekařky, ale také zahrad-
níka nebo instalatéra. Někteří rodiče byli velice překvapení, co všechno jejich děti zvládnou 
bez pomoci. Například přišít knoflík, uřezat pilkou polínko, zatlouct hřebík, složit plynové 
potrubí…  Také ochutnávaly různé druhy ovoce a zeleniny, poznávaly je na obrázcích, čicha-
ly k bylinkám, uhnětly těsto a upletly vánočku, nazdobily perníček, nebo namalovaly obraz 
podle předlohy.
A na závěr se ještě děti mohly utkat v turnaji zedníků. Jako zedníci musely převážet cihly na 
kolečkách a následně z nich postavit zeď. Podle reakcí rodičů i dětí byl tento den opravdu 
vyvedený a všichni si jej užili. Dětí přišla spousta, počasí nám také přálo a nálada byla veselá. 
Děkujeme všem, kteří jsou ochotni nám pomáhat s přípravou a realizací těchto akcí a svůj 
volný čas věnují dětem.

 T. K. Wild Horse
8. června večer se konal pod záštitou SK Olšany na hřišti nad rybníkem Noční turnaj 
v nohejbalu. Turnaje se účastnilo celkem 14 hráčů, kteří byli rozlosováni do dvojic. Výherním 
mužstvem se stala dvojce ve složení Luděk Jahoda a Lukáš Sušil. Druhé místo obsadili  Miro-
slav Zonek s Jakubem Seckým, třetí byli Zdeněk Modlitba s Jakubem Daňkem. Děkujeme 
všem účastníkům i fanouškům za účast a těšíme se na další akce.   

členové SK Olšany

Obnova katastrálního operátu
Pracovníci Katastrálního úřadu již mají hotové obchůzky nemovitostí v rámci obnovy kata-
strálního operátu. Po dokončení přípravy v kanceláři během léta začnou geodeti vyměřo-
vat, o čemž vás budeme v předstihu informovat. 

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.

Činnost
Proběhl sběr železného šrotu, výtěžek použijeme na činnost mladých hasičů. 
S dětmi jsme se zúčastnili 9 závodů, na kterých jsme se umístili vždy kolem 10. místa. Star-
ší družstvo dětí se na závodech v požárním útoku v Hlubočanech umístilo na krásném 
4. místě, v kategorii soutěžilo 17 družstev. Ještě nás čekají 3 denní a dva noční závody. Tím-
to bych chtěl všechny děti moc pochválit za jejich výkony a nasazení v hasičském sportu. 
DĚKUJI! :-) 
Podařilo se nám získat dotaci Jihomoravského kraje na nákup a doplnění potřebného 
vybavení na aktivity s dětmi (hadice, rozdělovač, nůžkový stan a další). Celková výše dota-
ce je 53 900 Kč. 
Dále připravujeme tradiční Neckyádu, kde si můžete opět zazávodit na vodní hladině na 
svých vyrobených plavidlech i na vodní lávce. Mladí hasiči předvedou ukázky různých dis-
ciplín, ve kterých závodí ve hře Plamen.
Více informací se dozvíte z naší nástěnky, facebooku SDH Olšany, Instagramu #sdholsa-
nyuvyskova.

Úpravy v hasičce
Jak už jste si mnozí všimli, „něco“ se dělo v hasičské zbrojnici. Hasiči se pustli do snižování 
podlahy v garáži, venkovní úpravy nájezdu a úpravy terénu před hasičkou. To proto, aby 
se lépe couvalo hasičským autem do garáže a dětem se lépe trénovalo na soutěže. Úpravy 
si hasiči realizovali svépomocí a odpracovali zde cca 530 hodin. Materiál a půjčení stro-
jů hradila obec.  Velké poděkování patří všem hasičům, ostatním občanům a také rodině 
Blažíkových za poskytnutí zázemí při budování.
FOTO viz str. 7
   Hasičskému sportu 3x ZDAR!!!  Jakub Tomášek

Mateřská škola Olšany
Den otevřených dveří
30. 4. 2019 jsme Mateřskou školu otevřeli dokořán ráno v 8.00. Tento den jsme opravdu 
otevřeli všechny dveře pro každého, kdo chtěl nakouknout do naší školky, podívat se, jak 
si hrajeme, učíme se a povídáme si. V šatně jsme připravili zázemí pro návštěvy. Pro děti 
„naše“ i cizí byla v každé místnosti budovy připravená zajímavá aktivita. Všichni se mohli 
volně pohybovat po celé budově a vše si vyzkoušet a osahat. Děti mohly i poprvé ochutnat 
školkovou svačinku a zjistit, jak to u nás chodí. Pro jejich rodiče byla v nabídce káva, čaj či 
džus a sušenky. V ranním kroužku jsme si popovídali všichni společně a pak se děti vydaly 
na průzkum. Během dopoledne vládla všude příjemná atmosféra. Paní učitelky s úsmě-
vem sobě vlastním odpovídaly na všetečné otázky rodičů a rodiče byli velice milí. Nejvíce 
se dětem líbily vyzdobené chodby kreativní cestičkou, panákem i barevným bludištěm. 
Pokud si někdo potřeboval chvíli odpočnout od hluku a spousty lidí, mohl navštívit i ředi-
telnu, ve které byly nové zajímavé stavebnice. Někteří rodiče využili i nabídku společné 
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INFORMUJEME ...

22. června se konají na návsi v Olšanech svatojánské Párové hody.

25. června proběhne v Mateřské škole Rozloučení s předškoláky, letos nám do ZŠ 
odchází 11 dětí.

20. července pořádá spolek Haltýř na rybníku Dětský rybářský den.

20. července pořádá občerstvení U Červeného buku Letní noc u rybníka, k poslechu 
a tanci hraje skupina Rančeři.

27. července pořádá p. Ondra na hřišti na Močárech Volejbalový turnaj o putovní pohár 
starostky obce. 

3. srpna pořádá na rybníku Obec Olšany ve spolupráci s hasiči a spolkem Haltýř Necky-
ádu. Rybáři současně pořádají Rybářské hody. Od 20 hodin bude v prostoru nad rybní-
kem letní noc s kapelou Modul. 

16. srpna pořádají stárci ve spolupráci s obcí na návsi od 20.30 hodin Kácení máje. 

24. srpna pořádá SK Olšany na hřišti nad rybníkem od 13.13 hodin Amatérský turnaj 
v pétanque.

31. srpna uspořádá Tenis bike Olšany na víceúčelovém hřišti Tenisový turnaj. 

7. září pořádá SK Olšany na víceúčelovém hřišti na Močárech od 9 hodin Volejbalový 
turnaj.

CHYSTÁ SE ...

Volby do Evropského parlamentu
konané ve dnech 24. a 25. kv tna 2019

 Po et osob zapsaných do výpis  ze stálého a zvl. seznamu 459
 Po et odevzdaných ú edních obálek 139 30,28%
 Po et platných hlas 139

. Strana Po et
hlas %

1 Klub anga ovaných nestraník 1 0,72
3 Cesta odpov dné spole nosti 1 0,72
5 Ob anská demokratická strana 17 12,23
6 ANO, vytrollíme europarlament 4 2,88
7 eská strana sociáln  demokratická 8 5,76
9 Komunistická strana ech a Moravy 5 3,60
13 Volte Pravý blok – stranu ….. 1 0,72
21 Moravské zemské hnutí 7 5,04
24 HLAS 6 4,32
25 Koalice Svobodní, R  … 2 1,44

26 Koalice STAN, TOP 09 10 7,19
27 eská pirátská strana 9 6,47
28 Svoboda a p ímé demokracie – T. Okamura (SPD) 23 16,55
30 ANO 2011 27 19,42
32 Moravané 1 0,72
34 Demokratická strana zelených – … 1 0,72
37 Evropa  spole 1 0,72
39 es anská a demokratická unie – s. strana lidová 14 10,07
40 Alternativa pro eskou republiku 2017 1 0,72

kujeme volební komisi za ádné zaji ní voleb.

Vynesení smrtky a vítání jaraVolby do evropského parlamentu

Zdárné dokončení náročného snížení podlahy v garáži hasičky
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strálního operátu. Po dokončení přípravy v kanceláři během léta začnou geodeti vyměřo-
vat, o čemž vás budeme v předstihu informovat. 

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.

Činnost
Proběhl sběr železného šrotu, výtěžek použijeme na činnost mladých hasičů. 
S dětmi jsme se zúčastnili 9 závodů, na kterých jsme se umístili vždy kolem 10. místa. Star-
ší družstvo dětí se na závodech v požárním útoku v Hlubočanech umístilo na krásném 
4. místě, v kategorii soutěžilo 17 družstev. Ještě nás čekají 3 denní a dva noční závody. Tím-
to bych chtěl všechny děti moc pochválit za jejich výkony a nasazení v hasičském sportu. 
DĚKUJI! :-) 
Podařilo se nám získat dotaci Jihomoravského kraje na nákup a doplnění potřebného 
vybavení na aktivity s dětmi (hadice, rozdělovač, nůžkový stan a další). Celková výše dota-
ce je 53 900 Kč. 
Dále připravujeme tradiční Neckyádu, kde si můžete opět zazávodit na vodní hladině na 
svých vyrobených plavidlech i na vodní lávce. Mladí hasiči předvedou ukázky různých dis-
ciplín, ve kterých závodí ve hře Plamen.
Více informací se dozvíte z naší nástěnky, facebooku SDH Olšany, Instagramu #sdholsa-
nyuvyskova.

Úpravy v hasičce
Jak už jste si mnozí všimli, „něco“ se dělo v hasičské zbrojnici. Hasiči se pustli do snižování 
podlahy v garáži, venkovní úpravy nájezdu a úpravy terénu před hasičkou. To proto, aby 
se lépe couvalo hasičským autem do garáže a dětem se lépe trénovalo na soutěže. Úpravy 
si hasiči realizovali svépomocí a odpracovali zde cca 530 hodin. Materiál a půjčení stro-
jů hradila obec.  Velké poděkování patří všem hasičům, ostatním občanům a také rodině 
Blažíkových za poskytnutí zázemí při budování.
FOTO viz str. 7
   Hasičskému sportu 3x ZDAR!!!  Jakub Tomášek

Mateřská škola Olšany
Den otevřených dveří
30. 4. 2019 jsme Mateřskou školu otevřeli dokořán ráno v 8.00. Tento den jsme opravdu 
otevřeli všechny dveře pro každého, kdo chtěl nakouknout do naší školky, podívat se, jak 
si hrajeme, učíme se a povídáme si. V šatně jsme připravili zázemí pro návštěvy. Pro děti 
„naše“ i cizí byla v každé místnosti budovy připravená zajímavá aktivita. Všichni se mohli 
volně pohybovat po celé budově a vše si vyzkoušet a osahat. Děti mohly i poprvé ochutnat 
školkovou svačinku a zjistit, jak to u nás chodí. Pro jejich rodiče byla v nabídce káva, čaj či 
džus a sušenky. V ranním kroužku jsme si popovídali všichni společně a pak se děti vydaly 
na průzkum. Během dopoledne vládla všude příjemná atmosféra. Paní učitelky s úsmě-
vem sobě vlastním odpovídaly na všetečné otázky rodičů a rodiče byli velice milí. Nejvíce 
se dětem líbily vyzdobené chodby kreativní cestičkou, panákem i barevným bludištěm. 
Pokud si někdo potřeboval chvíli odpočnout od hluku a spousty lidí, mohl navštívit i ředi-
telnu, ve které byly nové zajímavé stavebnice. Někteří rodiče využili i nabídku společné 
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a s písní Svatý Jiří volá jej přinesli na náves. FOTO viz str. 7

10. dubna zazpíval Olšanský pěvecký sbor v Domově pro seniory a zdravotně postižené 
na zámečku v Habrovanech. Zpívali jsme v Hudebním salonu, který má velmi příjem-
nou a neobvyklou akustiku. Během našeho hodinového vystoupení jsme zpívali známé 
i méně známé lidové písně, které Florián Kostrbík prokládal vtipy a vtípky. Jako perličku 
jsme provedli Tanzanskou hymnu, po které jsme předali posluchačům náš dar – ovocný 
dort, na který se členové sboru složili. Myslím, že jsme klienty domova naším vystoupe-
ním potěšili a udělali jim radost.
Nyní již konečně zpíváme zase venku, a tak nás každou neděli můžete zaslechnout 
z některé z olšanských zahrad. Jestli se Vám náš zpěv líbí, přijďte mezi nás!
Přejeme Vám krásné léto.                                          
     Za Olšanský pěvecký sbor David Rotter.

12. dubna ve víceúčelové budově (hasičce) pořádala ZO ČSV Povídání o medu.

16. dubna se v 16 hodin uskutečnilo Předvelikonoční setkání důchodců v restauraci 
U Kalábů. Eva Modlitbová měla připravené poutavé vyprávění na téma „Mé cesty ke 
kořenům naší kultury“. Byly promítány záběry z cest do Izraele a Říma.   

27. dubna pořádal spolek Haltýř Výlov rybníčku.

Dne 30. dubna jsme pořádali každoroční Pálení čarodějnic. Děti se sešly v 16.30 na hřišti 
u rybníka. Po slavnostním přivítání si mohly projít přichystané aktivity a vyzkoušet si 
například ručkování přes bažinu, trefit se kuřecím pařátem do kotlíku, vhodit uhlík do 
vysokého komína, vytáhnou z černé krabice zvířátko podle obrázku, přeskakovat různě 
veliká ohniště nebo uspat čarodějnici.
Po splnění všech úkolů si šly děti namíchat svůj kouzelný lektvar k přípitku. Pak už násle-
dovalo slavnostní zaklínadlo, zapálení ohně s čarodějnicí, opékání špekáčků a veselá 
nálada.
Děkujeme všem, kteří stále podporují tyto dávné tradice a potěší nás svojí účastí.
        Za T. K. Wild Horse Katka

4. května proběhl na našem katastru Běh Drahanskou vrchovinou. Účastníci od rybníka 
vyběhli směrem na Kalečník a do jeho okolí dle věku a délky trasy. Nejmladší účastníci 
se proběhli kolem rybníka. 

11. května jsme uspořádali Zájezd na Kotáry.
V květnové sobotní ráno, kdy se pracujícímu nechce moc vstávat, jsem skutečně vstala. 
A důvod? Vypravili jsme se s obcí na výlet. Na návsi byla plná zastávka natěšených lidí, 
kteří netrpělivě vyčkávali na autobus. Tentokrát jsme se vydali na Zlínsko. Cesta nám 
ubíhala a i sluníčko na nás vykouklo. Asi za dvě hodiny jsme dorazili k mohutným Čer-
tovým skalám, paní starostka nám přečetla pověst, která se k nim váže. Všichni radostně 
vyběhli z autobusu a procházeli se okolím skal různými chodníčky, které byly nádherně 
protkané kořeny borovic a borůvčím. Obdivovali jsme horolezce, jak šplhají po skalách, 
či pili voňavé kafíčko u čerpací stanice. Po té jsme se vydali do vesnice s názvem Horní 
Lideč, kde jsme zhlédli krásný vyřezávaný betlém. Prohlídka byla úchvatná. Začala fil-
mem, který krásnou formou provedl diváka historií Moravy, jejím kulturním bohatstvím, 
které nám přinesli bratři se Soluně. Film byl podmalován písněmi liturgické staroslověn-
štiny v podání Hradišťanu. Po té se plátno odstranilo a rozzářil se před námi krásný bet-

procházky do lesa. Bylo to velice příjemné dopoledne a děkujeme všem, kdo se k nám 
přišel podívat. 
        Kolektiv MŠ Olšany

Zápis do Mateřské školy
7. 5. 2019 se k zápisu dostavilo celkem 23 dětí. Po dlouhých letech jsme nemohli vyhovět 
všem. Celkem bylo přijato 19 dětí, z toho bylo 5 dětí žijících v Olšanech. Ostatní jsou z okol-
ních vesnic – Královopolské Vážany, Vítovice, Habrovany i Rousínov. 4 děti přijaté nebyly.
        
        Kateřina Volfová 

Zpráva o bezpečnostní situaci na teritoriu obce Olšany za rok 2018
Obec Olšany spadá pod Obvodní oddělení Policie ČR Vyškov. V obci došlo v roce 2018 
ke spáchání dvou trestních činů, přičemž se jednalo o poškození věřitele a vloupání do 
rekreační chaty. V loňském roce byly v obci řešeny 2 přestupky, a to proti občanskému 
soužití a poškození skleněné výplně okna, které byly oznámeny na Městský úřad Vyškov 
k projednání. Na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu jsou známy problémy 
s nepřizpůsobivými řidiči. V jednom případě byla řešena dopravní nehoda bez škod na 
zdraví, v obci byly uloženy 4 blokové pokuty. Vzhledem k počtu zjištěných přestupků lze 
obec Olšany považovat za klidnou a bezpečnou lokalitu. Pro spolupráci s obcí Olšany je 
určen prap. Milan Horák. 

Knihobudka
Přebudovali jsme odkoupenou telefonní budku. Jak taková knihobudka funguje? Můžete 
si půjčit, vzít, vyměnit zde umístěné knihy. Nebo sem naopak věnovat své přebytečné kni-
hy, které jste už přečetli či na které nemáte prostor. Díky Knihobudce a Bazárku na zastávce 
společně dáváme mnoha věcem šanci na nové využití. 

Informace o opravě komunikace v Rousínově
V termínu od 1. do 14. 7. bude v Rousínově probíhat oprava svrchní vrstvy vozovky smě-
rem na Habrovany, v úseku od „kina“ na železniční most na ul. Habrovanská. Ve dnech
1. až 7. 7. je plánováno frézování, a to za provozu, s dopravním omezením – tedy snížením 
max. povolené rychlosti na 30 km/h. Při pracích pokládky bude silnice vedoucí z obce Hab-
rovany do Rousínova jednosměrně uzavřena, a to ve směru od Habrovan. Objízdná trasa 
povede přes Královopolské Vážany.

Uvádíme usnesení schválená na zasedáních zastupitelstva od minulého čísla občasníku 
(bez osobních údajů). S celým obsahem zápisů se můžete seznámit na OÚ.

13. 3. 2019   Zastupitelstvo obce Olšany

- pověřuje starostku obce Olšany k účasti na valné hromadě společnosti Vodovody a kana-
lizace Vyškov, a.s. dne 30. 5. 2019. Toto zmocnění platí nejdéle do 30. 7. 2019 
- schvaluje rozpočtové opatření č. 2

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE



Nejvyšší čerpání bylo na § 3639 na výstavbu nového kulturního domu včetně inženýr-
ské činnosti. 
Poskytnuté transfery v roce 2018:
§, polo ka, ÚZ ástka v K  Komentá
3111 5331 430 000,- ísp vek na provoz Mate ské koly Ol any
3419 5222 39 895,- ísp vek Sportovnímu klubu Ol any na innost, akce
3421 5222 42 000,- ísp vek mladým hasi m na vybavení
3429 5222 8 000,- ísp vek v ela m na provoz organizace
3639 5329 40 000,- ísp vek svazku obcí Drahanská vrchovina na provoz

a mobiliá
3639 5329 876,- ísp vek svazku obcí Rakovec

Financování:       692 015,00 Kč
Stav prostředků na běžných účtech byl k 31. 12. 2018 ve výši 13 066 751,00 Kč, z toho 
191252,00 Kč tvoří zůstatek sociálního fondu a fondu obnovy kanalizace. Ze sociálního fon-
du byly hrazeny příspěvky na obědy zaměstnanců. Počáteční stav účtů byl 14 858 770 Kč.
Rozdíl 1 792 019 Kč tvoří výsledek na pol. 8115 a společně s uhrazenými splátkami úvěru 
na výstavbu kanalizace na pol. 8124 srovnává rozdíl mezi příjmy a výdaji roku 2018, aby 
bylo hospodaření vyrovnané. 

Součástí závěrečného účtu je i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Olša-
ny, kde je konstatováno, že v hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…
16. března pořádal SK Olšany ve sportovní hale v Rousínově Amatérský turnaj smíšených 
družstev ve volejbale. Sedm týmů se ze všech sil snažilo probojovat na nejvyšší metu. To 
se nakonec podařilo týmu „Všechno špatně“ z Maref. Největší odměnou však byla poho-
dová atmosféra, hra fair-play a žádná vážná zranění.

5. dubna se oddíl mladých hasičů zapojil do celostátní výzvy Ukliďme svět – ukliďme 
Česko. K akci se přidali i rodiče a další, takže celkem 22 dobrovolníků sesbíralo po obci 
140 kg odpadků. Vyčistili nepořádek kolem hlavních cest, dětského hřiště, rybníku, par-
ku a víceúčelového hřiště. Na závěr si všichni společně za odměnu opekli špekáčky na 
hřišti u rybníka. Množství nasbíraných odpadků je bohužel alarmující.

6. dubna jsme uspořádali Otevírání studánek – pochod v okolí obce. Ráno odjeli účast-
níci autobusem do Hostěnic, odkud se vydali nenáročnou trasou kolem chaty Jelenice 
na Kalečník. Zde bylo připraveno občerstvení. Účastníci se pak rozešli do Olšan buď 
trasou kolem Koretinky nebo po Vandrovnici. Přálo jim počasí a tak strávili příjemný čas 
v okolní přírodě.  

Milí přátelé. Po vydařených Ostatkách Olšanský pěvecký sbor společně s olšanskou 
Mateřskou školkou přivítal jaro. Děti krásně vyšňořily Smrtku, kterou jsme na Smrtnou 
neděli v průvodu za zpěvu písně Mořeno, Mořeno vynesli z návsi k ohništi za rybníkem. 
Tam jsme Smrtku, symbol odcházející zimy, obřadně spálili a děti zatančily slavnostní 
taneček Helička. Uřízli jsme a společně nazdobili Létečko, symbol nadcházejícího jara, 

- souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce s Ing. A. Ohlim na dobu neurčitou pro 
zajištění údržby, servisu výpočetní techniky a webových stránek úřadu 
- schvaluje uzavření dodatku č. 5 s firmou UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Brno na základě 
předložených změnových listů č. 1–3. Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem tohoto 
dodatku po odsouhlasení změnových listů technickým dozorem investora.

10. 4. 2019   Zastupitelstvo obce Olšany

- schvaluje záměr odkupu oddělených p.č. 275/23 a 265/2 v k.ú. Olšany, které jsou v nájez-
du na Farmu pod Zahrádkovou cestou
- schvaluje Vnitřní předpis o sociálním fondu a zásadách pro jeho užívání platný 
od 1. 5. 2019
- schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění poz-
dějších předpisů Účetní závěrku obce Olšany sestavenou k 31. 12. 2018
- v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů schvaluje Závěrečný účet obce Olšany roku 2018, který se uzavírá vyjádřením 
souhlasu s celoročním hospodařením 
- schvaluje rozpočtové opatření č. 3
- schvaluje prodejní cenu letní čokolády od 10. 4. 2019 na 40 Kč
- schvaluje uzavření dodatku č. 5 s firmou UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Brno, kde je zahr-
nuto navýšení ceny díla o 276 802,12 bez DPH dle odsouhlasených změnových listů č. 1–3 
a posunutí termínu dokončení stavby na 22. 9. 2019. Zastupitelstvo pověřuje starostku 
podpisem tohoto dodatku.

15. 5. 2019  Zastupitelstvo obce Olšany

- schvaluje, že vydá kladné stanovisko k povolení výstavby na p.č. 58/3 v k.ú. Olšany po 
uzavření smlouvy na výstavbu zpevněné komunikace, která bude mít parametry obytné 
zóny, a to na náklady stavebníka. Na pěší komunikaci obce p.č. 727 musí být už při výstav-
bě stavebně oddělen prostor pro chodce z důvodu jejich bezpečnosti
- schvaluje uzavření smlouvy o dílo se spol. GORDIC s.r.o. ohledně produktu spisová služba 
a spojených služeb
- schvaluje návrh přípravy obecní vyhlášky o omezení hluku v obci
- schvaluje rozpočtové opatření č. 4
- schvaluje, že stavba Kulturní dům Olšany je realizována za účelem následného pronájmu 
a bude využívána k ekonomické činnosti s DPH
- schvaluje uzavření dodatku č. 6 s firmou UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Brno týkající se 
změny spočívající v tom, že stavba Kulturní dům Olšany bude využívána k ekonomické 
činnosti a bude podléhat režimu přenesené daňové povinnosti. Zastupitelstvo pověřuje 
starostku podpisem tohoto dodatku.
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      Údržba majetku obce
        Letos jsme provedli po skoro 10 letech od realizace údržbu opěrných patek gabionů 
na jednosměrných komunikacích v obci. Děkujeme majitelům pozemků za umožnění 
přístupu pracovníkům firmy SASTA.
Firmě ČAK jsme reklamovali některé povrchy místních komunikací, takže probíhá opra-
va sedlých přípojek a následně bude provedena i větší oprava na komunikaci k lípě. 
V rámci těchto oprav si  obec zadala opravu některých jiných výtluků. 

       Výstavba v lokalitě B1
      Po zbudování přípojek probíhá poslední fáze výstavby, a to komunikace. To s sebou
nese zvýšený průjezd nákladních vozidel, ale jinak nelze stavbu zrealizovat. Děkujeme 
občanům za pochopení. 

     Zastupitelstvo obce schválilo tento dokument 10. 3. 2019. Veškeré potřebné písem-
nosti byly zveřejněny na obou úředních deskách. Níže uvádíme jen několik podstatných 
údajů.

       Celkové příjmy:    10 771 133,70 Kč
       Z toho největší položkou byly daňové příjmy, které byly oproti r. 2017 vyšší o 823,1 
tis. Kč. Snížily se meziročně nedaňové příjmy, a to o 16 tis. Kč. V loňském roce jsme měli 
i kapitálové příjmy z prodeje akcií České spořitelny. 

Přijaté dotace /tř. 4/ – příjmy byly nižší o 595,3 tis. Kč, obdrželi jsme tyto dotace:
- na výkon státní správy, školství (pol. 4112 – 116 000,- Kč)
- na plat 1 pracovníka obce na VPP od Úřadu práce vč. doplatku z r. 2017 (pol. 
4116, ÚZ 13013 celkem 36 251,- Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2018

      Zbývající příjmy tvoří převody mezi běžným účtem v ČNB a ČS na položce 4134. 
Na položce 4111 jsme obdrželi prostředky na volby prezidenta ČR a na volby do zastupi-
telstva obce. Nevyužité prostředky byly v rámci finančního vypořádání vráceny v lednu 
r. 2019. Na položce 4116 jsme obdrželi dotaci na refundaci školení členů JSDHO, kte-
rá byla čerpána na refundaci jejich mzdových nákladů při zásahu a nákup pohonných 
hmot. Na položce 4122 je zúčtována dotace kraje na sadové úpravy pozemku vedle 
hřbitova.
Celkové výdaje:   11 463 148,70 Kč
Rozpočet běžných výdajů – oproti r. 2017 jsou výdaje nižší o 548,2 tis. Kč. 
Rozpočet kapitálových výdajů – oproti r. 2017 jsou výdaje vyšší o 5,747 mil. Kč. - 11 -  

Polo ka Ú el ÚZ Poskytnuto Vy erpáno
k 31. 12. 2018

4111 Neinv. p . transf. ze SR
(volby prezidenta)

98008 26 237,- 21 304,-

4111 Neinv. p . transf. ze SR
(volby do zastupitelstev)

98187 30 000,- 20 492,-

4116 Ost. neinv. p . transf. ze SR 14004 13 649,- 13 649,-
4222 Inv. p . transf. od kraj 374 63 000,- 63 000,-

FOTOVZPOMÍNKY
Nahlédněte s námi do historie hřiště na Močárech, které je nyní víceúčelovým areálem nejen 
se samotným hřištěm s umělým povrchem, ale také s dětskými herními prvky a s obchodem.    

Výstavba víceúčelového hřiště 
s umělým povrchem, rok 2011

Původní sokolské hřiště, rok 1927

Stavba přístřešku u hřiště, 
1. červen 2019

Tenisový turnaj, 8. červen 2019
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Vážení a milí spoluobčané!

    Děkuji vám za pěkně upravené oko-
lí vašich domů a trpělivost při různých 
dopravních omezeních. Během výstavby 
v obci se tomuto problému nevyhneme. 
Zastupitelé vnímají vaše požadavky na 
omezení hluku ze stavebních strojů, seka-
ček apod. Na červnovém zasedání bude-
me projednávat vyhlášku, která stanoví 
časové omezení hluku během víkendu. 
  Opětovně děkuji zástupcům spolků
i vám ostatním, kteří jste se podíleli na pří-
pravě a organizaci různých akcí pro děti 
i dospělé. Rovněž si velmi vážím stovek 
hodin, které hasiči věnovali stavebním 
úpravám v hasičské zbrojnici. Slova díků 
patří i tenistům a ostatním občanům, kteří 
pomáhají se stavbou pergoly u víceúčelo-
vého hřiště.  
        Dovolte mi pozvat vás na Párové hody, 
které se na návsi konají v sobotu 22. června. 
Součástí občasníku je vložená pozvánka. 
       Přeji vám pohodové letní dny a příjem-
né dovolenkové zážitky. Dětem posled-
ní dny školního roku rychle utečou a již 
se určitě těší na prázdniny. Přejeme jim 
krásné vysvědčení a úžasné prázdninové 
zážitky.

Dana Křížová, starostka obce

AKTUALITY
   Výstavba kulturního domu

    V posledních týdnech se dokončuje hru-
bá stavba. Dodatkem smlouvy č. 5 došlo 
k navýšení ceny díla o 276 802,12 Kč za 

doposud provedené vícepráce, hlavně 
ohledně úprav u sousedního domu. Na 
květnovém zasedání zastupitelé rozhodli, 
že objekt bude následně využíván k eko-
nomické činnosti, takže stavba bude účto-
vána bez DPH a finanční úřad požádáme 
o vratku z doposud uhrazených faktur. Pro 
obecní rozpočet tak dojde k výraznému 
zlevnění stavby. Pevně věříme, že na stav-
bě již nenastanou žádné vážné překážky.

Dotace v roce 2019
   V minulém čísle jsme vás informova-
li o podání žádosti na Jihomoravský kraj 
na akci „Zvýšení bezpečnosti občanů na 
komunikacích obce Olšany“. Bohužel nám 
bylo sděleno, že obsah žádosti neodpoví-
dá podmínkám dotačního titulu a tak jsme 
si požádali o individuální dotaci kraje. 
Bohužel ani svazek Drahanská vrchovina 
a Rakovec nebyl úspěšný se svou žádostí 
o dotaci na Jihomoravský kraj.   

ČTENÍ KE KAFI
Z KRONIKY …

        Svatojánské hody
         V červnu budeme slavit Svatojánské hody. Proč právě Svatojánské hody? To je proto, 
že naše kaplička je zasvěcená sv. Janu Křtiteli. Jan Křtitel byl synem sv. Alžběty a Zacha-
riáše. Narodil se Alžbětě ve vysokém věku. Byl příbuzným Ježíše Krista. Právě Jan Křtitel 
pokřtil Krista v Jordánu. Svátek narození sv. Jana Křtitele připadá na 24. června. 
        Lidé v tento svátek chodili oblečeni v krojích a slavnostních šatech. Přibližně v době, 
kdy byla postavena kaplička, se chodilo v Olšanech právě v takových šatech a krojích, dle 
kterých byl vytvořen olšanský kroj. 
      Okolo svatého Jana se váže mnoho zvyků a jsou o něm i lidové písně. Jednu z nich má 
ve svém repertoáru náš milý olšanský sbor. Jan má svátek 24. 6., tento den je ale také úzce 
spjat s přírodou. Nastává totiž slunovrat a lidé věřili, že v tomto období má slunce zázrač-
nou moc. Byliny natrhané o svatojánské noci dle pověr měly největší účinky. 
        Jedním z lidových zvyků bylo stlaní Svatojánské postýlky. Děti si připravily postýlku tak, 
že daly byliny do ošatky a přikryly je bílou rouškou s obrázkem sv. Jana Křtitele.  Věřily, že 
jim tam Jan za to nechá něco dobrého. Takovou postýlku jsme v minulých letech připravili v 
kapličce a přichystáme ji i letos. Takže během odpoledne o hodech můžete přijít do kapličky 
a přinést svatému Janu nějaké to kvítí a něco hezkého si přát, třeba Vám to náš Jan vyplní.  
        Přeji Všem stárkům veselé hody a od sv. Jana požehnání pro nás všechny.
         Eva Modlitbová

Fotografie hodové skupiny z roku 1910
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Četnost vydání 4x ročně bez regionální mutace
Evidenční číslo per. tisku přidělené ministerstvem: MK ČR E 17472

Vydavatel: Obec Olšany, Olšany 66, 683 01, IČ 00368067    
www.olsany.org, email: obec@olsany.org
Sazba a tisk: GEPARD International, s.r.o.


