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Vážení a milí spoluobčané!

Jsem moc ráda, že jsme společně překona-
li těžké období s nákazou COVID-19. Měli 
jsme čas na své nejbližší, uvědomili jsme si, 
co je v životě podstatné. Moc děkuji všem 
ženám, které v obci šily roušky a mnohé 
zdarma či za cenu materiálu poskytovaly 
ostatním. Poděkování patří i našim pro-
davačkám za zajišťování prodeje potravin 
a dalšího zboží, v nouzovém stavu v ome-
zené pracovní době. Potěšila mě akčnost 
nabídky na dodávku obědů či potravin od 
p. Oty Valehracha, k němuž se následně 
připojil p. Jiří Paluda či p. Hanka Ivanšíko-
vá přes okénka svých provozoven. V nepo-
slední řadě děkuji našim zaměstnancům, 
kteří se spolupodíleli na chodu úřadu 
a zajišťování čistoty veřejných prostranství. 
Volnější období jsme využili k úpravám 
kanceláře úřadu. Snažili jsme se vám předá-
vat aktuální novinky ohledně vývoje situa-
ce během nouzového stavu a o obnovení 
provozu úřadu, Mateřské školy, sportovišť 
a Kulturního domu. Doufám, že se nyní 
opět rozeběhne společenský život v obci.
   Negativem tohoto období bylo a je zvýše-
né množství tříděného odpadu, který i přes 
naše žádosti neustále někteří ukládají i mi-
mo kontejnery. Proto jsme se rozhodli zřídit
nové stanoviště u lokality B1 pro kontejner 
na svoz papíru a plastů, a to od července.  
  Chápeme, že děti mají nyní víc volné-
ho času, který tráví na hřištích v obci, ale 
nemusely by přitom ničit svým menším 
kamarádům dětské hřiště a jeho oplo-

 Vzpomínka p. Ševčíkové na hody konané v r. 2019
 V Olšanech se dle tradice na svatého Jana slaví hody. Stárky a stárci v překrásných vyší-
vaných krojích zvali i letos všechny obyvatele vesnice zdobenou rozmarýnkou, pozván-
kou na hody a skleničkou moravského vínka.
Odpoledne se všichni sešli na návsi. Paní starostka představila jmenovitě 10 párů stár-
ků a pan farář Michael po modlitbě všem požehnal. Paní starostka Dana Křížová pak 

předala stárkům „Právo hodové“ a tímto 
hody zahájila.
Stárci předvedli na návsi taneční vystou-
pení s lidovými písněmi a pak následoval 
průvod obcí s občerstvením a do kro-
ku veselou muzikou. Večer pokračovala 
taneční zábava za krásného jarního večera.
My jsme po půlnoci odvezli „hodovníky“ 
a při návratu od Rousínova jsme uviděli 
nad Olšany zajímavý světelný úkaz.
Po příjezdu se na návsi tančilo a zába-
va byla v plném veselí. Když jsme však 
pohlédli od domu směrem k hodové máji 
na návsi, spatřili jsme nejen tuto nad stře-
chami domů, ale druhou ve světelném 
ozáření mraku na obloze nad ní. S úžasem 
jsme hleděli na světelný jev, jak sv. Jan 
poslal Olšaňákům máj druhou jako dík za 
zachování tradic.
V našich mladých je naděje pro naši krás-
nou Moravu a pokud oni budou nadále 
staré tradice dodržovat, ukážeme světu, 

že v naší malé zemi žijí dobří lidé, kteří umí držet pospolu a znají opravdová přátelství. 
Dík patří všem hasičům, také vedení obce i jednotlivým občanům, kteří se na obecních 
akcích podílejí a zajišťují jejich zdárný průběh.
         Jiřina Ševčíková

Poděkování na závěr
Děkujeme všem za poskytnutí vašich příspěvků a fotografií. Své příspěvky do dalšího 
čísla můžete poslat na náš email do konce srpna. Vyhrazujeme si právo na jazykovou 
a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. 
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cení či oplocení víceúčelového hřiště, 
což zaznamenal náš kamerový systém.
Ráda bych také připomněla, že od polo-
viny loňského roku platí obecně závaz-
ná vyhláška o regulaci hlučných činností 
– „Každý je povinen zdržet se o nedělích 
veškerých činností spojených s užíváním 
zařízení a přístrojů způsobujících hluk, 
například sekaček na trávu, cirkulárek, 
pracovních strojů, motorových pil a křo-
vinořezů“. Děkujeme za vaši ohleduplnost.
Rovněž chci poděkovat p. Martině Žaludo-
vé za pomoc při zajištění kytiček a jejich 
výsadby na návsi, pod kulturním domem.
Přeji vám pohodové letní dny, hodně 
zdraví a dobrou náladu. Školákům přeji 
zdárné zakončení netradičního školní-
ho roku a úžasné prázdninové zážitky.

Dana Křížová, starostka obce

ČTENÍ KE KAFI



       Kulturní dům
Stále jsme v režimu zkušebního provozu, protože vzhledem k současné situaci 
nemohlo proběhnout další měření hluku dle požadavku Krajské hygienické stanice. Po 
skončení nouzového stavu započaly i prohlídky pivnice se zájemci o pronájem a tak 
doufáme, že brzy dořešíme i tuto záležitost. Sál je využíván v úterý a ve čtvrtek k trénin-
kům oddílu stolního tenisu, o některých víkendech k zápasům skupiny A nebo B. V pon-
dělí a ve středu dopoledne v sále cvičí žáci Mateřské školy. Probíhaly zde zasedání zastu-
pitelstva, valná hromada svazku Rakovec. Už se moc těšíme na různé kulturní akce.  

     Dotace v roce 2020
Jihomoravský kraj bude projednávat žádosti o dotace zřejmě až v září, takže nevíme, 
zda obdržíme prostředky na úroky z úvěru na výstavbu kulturního domu nebo na rekon-
strukci hasičské zbrojnice. 
Státní fond životního prostředí akceptoval naši žádost na akci „Rekonstrukce zahrady 
v přírodním stylu při Mateřské škole v Olšanech“ a po realizaci akce obdržíme dotaci ve 
výši 235 675,25 Kč. Rovněž bychom letos měli obdržet dotaci z operačního programu 
Životního prostředí na pořízení bezdrátového rozhlasu v rámci dotačního titulu Pre-
ventivní protipovodňová opatření. Čekáme na dokument Registrace akce a Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace. 

      Změna č. 2 Územního plánu obce Olšany
Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 22. 4. 2020 opatření obecné povahy, 
kterým se vydala Změna č. 2 Územního plánu obce. Došlo ke sjednocení dílčích ploch 
komerčního zařízení v areálu bývalé farmy Bolka Polívky tak, aby bylo umožněno dosa-
vadní využití a nájemní bydlení. Dále byl upraven prostorový regulativ plochy bydlení 
– intenzita využití pozemků z 30 na 40 %.

       ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2019
Zastupitelstvo obce schválilo tento dokument 22. 4. 2020. Veškeré potřebné písemnos-
ti byly zveřejněny na obou úředních deskách. Níže uvádíme jen několik podstatných 
údajů. 

       Celkové příjmy:        12 060 568,70 Kč
z toho největší položkou byly daňové příjmy, které byly oproti r. 2018 vyšší 
o 896,1 tis. Kč. Zvýšily se meziročně i nedaňové příjmy, a to o 100,2 tis. Kč. 
Největší objem tvoří příjmy ze stočného, z kulturních akcí, z nájmů z pohřebnictví a od 
EKOKOMU za provoz systému tříděného odpadu v obci. 

Přijaté dotace /tř. 4/ – příjmy byly vyšší o 558,7 tis. Kč, obdrželi jsme tyto dotace:
na výkon státní správy, školství (pol. 4112 – 124 300,- Kč)
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AKTUALITY

Pálení čarodějnic 
s křestem nového 
hasičského auta, 
30. dubna 2015

Dětský den, 
2. června 2018

Noční turnaj 
v nohejbale, 
31. května 2014



Zbývající příjmy tvoří převody mezi běžným účtem v ČNB a ČS na položce 4134. 
Na položce 4111 jsme obdrželi prostředky na volby do Evropského parlamentu. Nevy-
užité prostředky byly v rámci finančního vypořádání vráceny v lednu r. 2020. Na položce 
4116 jsme obdrželi dotaci na refundaci školení členů JSDHO, která byla čerpána na poří-
zení jejich výstroje. Dále zde byla zúčtována průtoková dotace pro Mateřskou školu. Na 
položce 4122 je zúčtována dotace kraje na akci Zvýšení bezpečnosti na komunikacích 
v obci Olšany, která byla dle smlouvy vyčerpána letos.

      Celkové výdaje:   31 503 176,34 Kč
Rozpočet běžných výdajů – oproti r. 2018 jsou výdaje vyšší o 506,7 tis. Kč. 
Rozpočet kapitálových výdajů – oproti r. 2018 jsou výdaje vyšší o 19,5 mil. Kč. 

Nejvyšší čerpání bylo na § 3639 na výstavbu nového kulturního domu.
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Položka Účel ÚZ Poskytnuto Vyčerpáno
k 31. 12. 2019

4111 Neinv. př. transf. ze SR (volby
do EP)

98348 29 000,- 19 742,-

4116 Ost.  neinv.  př.  transf.  ze SR
(hasiči)

14004 4 800,- 4 800,-

4116 Ost.  neinv.  př.  transf.  ze SR
(MŠ)

33063 392 426,- 392 426,-

4222 Inv. př. transf. od krajů 222 300 000,- 0,-

Poskytnuté transfery v roce 2019:
§, položka, ÚZ Částka v Kč Komentář
3111 5331 430 000,- příspěvek na provoz Mateřské školy Olšany
3111 5336 392 426,- průtokový transfer Mateřské školy Olšany
3419 5222 47 105,- příspěvek Sportovnímu klubu Olšany na činnost, akce
3421 5222 50 000,- příspěvek mladým hasičům na vybavení 
3429 5222 10 000,- příspěvek včelařům na provoz organizace
3543 5222 2 000,- příspěvek asociaci Paprsek 
3639 5329 
ORG 157

20 000,- příspěvek svazku obcí Drahanská vrchovina 
na provoz

3639 5329 
ORG 158

876,- příspěvek svazku obcí Rakovec na provoz

6171 5321 
ORG 78

850,- projednání přestupků MěÚ Vyškov dle veřejnoprávní 
smlouvy

    Financování:       19 442 607,64
Stav prostředků na běžných účtech byl k 31. 12. 2019 ve výši 11 460 796,63 Kč, z toho 
323 015,00 Kč tvoří zůstatek sociálního fondu a fondu obnovy kanalizace. Ze sociálního 
fondu byly hrazeny příspěvky na obědy zaměstnanců, dar při odchodu do důchodu. 
Počáteční stav účtů byl 13 066 751,00 Kč. Rozdíl 1 605 954,37 Kč tvoří výsledek na pol. 
8115. Ten společně s přijatým úvěrem na výstavbu Kulturního domu na pol. 8123, uhra-
zenými splátkami úvěru na výstavbu kanalizace na pol. 8124 a DPH z přenesené daňové 
povinnosti na pol. 8901 srovnává rozdíl mezi příjmy a výdaji roku 2019, aby bylo hospo-
daření vyrovnané. 

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

11. 3. 2020 Zastupitelstvo obce Olšany
schvaluje obsah směnné smlouvy mezi Obcí Olšany a p. ……. na pozemek p.č. st. 302/66, 
600/549 a 600/536  v k.ú. Olšany a pověřuje starostku jejím podpisem
schvaluje obsah kupní smlouvy mezi Obcí Olšany a p. …….. za pozemek p.č. st. 31/2 v k.
ú. Olšany a pověřuje starostku jejím podpisem
pověřuje Ing. Hermana k účasti na valné hromadě svazku Rakovec dne 24. 3. 2020 
a schvaluje náhradnici Ing. E. Modlitbovou 
schvaluje Provozní řád venkovního multifunkčního hřiště.

22. 4. 2020 Zastupitelstvo obce Olšany
schvaluje obsah kupní smlouvy s a.s. Českomoravský štěrk Mokrá na odkup p.č. 464/1 
v k.ú. Olšany a pověřuje starostku jejím podpisem
schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů Účetní závěrku obce Olšany sestavenou k 31. 12. 2019
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 2019, který se uzavírá vyjádřením 
souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
schvaluje rozpočtové opatření č. 2
schvaluje obsah Řádu veřejného pohřebiště obce Olšany
schvaluje opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č. 2 Územního plánu obce 
Olšany.

20. 5. 2020 Zastupitelstvo obce Olšany
zmocňuje starostu města Rousínov p. Ing. Jiřího Lukáška k zastupování obce Olšany na 
jednání valné hromadě a.s. Respono Vyškov dne 19. 6. 2020
zmocňuje místostarostu města Rousínov p. Zdeňka Šedého k zastupování obce Olšany 
na jednání valné hromadě a.s. Vodovody a kanalizace Vyškov dne 25. 6. 2020
schvaluje rozpočtové opatření č. 3.

Během letošního podivného jara nemohlo proběhnout mnoho akcí a příležitostí k setká-
vání. Jako chabou náhradu přinášíme alespoň pár fotovzpomínek na některé jarní akce 
z minulých let. 
foto str. 7 a str. 11
Jarní výlet na Pálavu, 14. dubna 2018
Maškarní bál pro děti, 23. března 2013
Ukliďme Česko, 5. dubna 2019
Pálení čarodějnic s křestem nového hasičského auta, 30. dubna 2015
Dětský den, 2. června 2018
Noční turnaj v nohejbale, 31. května 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

FOTOVZPOMÍNKY
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Vzhledem k nařízením vlády byly zrušeny tyto plánované akce:
14. března Volejbalový turnaj 
21. března Jarní výlet do Hustopečí
28. března Maškarní bál
4. dubna brigáda Ukliďme Česko
6. dubna Předvelikonoční setkání důchodců
30. dubna Pálení čarodějnic
9. a 10. května Závody minikár
16. až 17. května Zájezd na Jesenicko
6. června Dětský den, Noční turnaj v nohejbale

29. března měl Olšanský pěvecký sbor společně s Mateřskou školkou přivítat jaro. 
Vzhledem k nouzovému stavu se tohoto úkolu zhostila rodina Rotterova. Vynes-
li smrtku a nad parkoviště na návsi umístili Létečko, symbol nadcházejícího jara.

6. června 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. 

13. června pořádá spolek Haltýř na rybníku od 7 do 12 hodin Rybářské závody pro 
dospělé a děti.

13. června pořádá TENIS BIKE Olšany na víceúčelovém hřišti první letošní Tenisový tur-
naj ve čtyřhře. 

27. června pořádá Obec Olšany Hodové odpoledne. Začátek je ve 14 hodin na návsi, 
odkud se zajdeme podívat na opracované torzo lípy. Na návsi si můžete poslechnout 
do 19 hodin cimbálovou muziku Kalečník. Od 20 hodin bude večerní zábava s produkcí 
skupiny Modul.

30. června proběhne v sále Kulturního domu Rozloučení s předškoláky, letos nám do 
ZŠ odchází 8 dětí.

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

25. července pořádá p. Ondra na hřišti na Močárech Volejbalový turnaj o putovní pohár 
starostky obce. 
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V dokumentu je dále zhodnoceno hospodaření s majetkem obce, hospodářský výsle-
dek obce a hospodaření Mateřské školy Olšany. Součástí závěrečného účtu je i Zpráva 
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Olšany, kde je konstatováno, že v hospoda-
ření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…

CHYSTÁ SE ...

- Platným uzavřením nájemní smlouvy k hrobovému místu na pohřebišti vzniká nájemci 
právo zřídit na místě hrob, urnové místo, včetně vybudování hrobového zařízení (náhro-
bek, rám, krycí desky apod.) a vysázet květiny.
- Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobo-
vého zařízení v rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu a v následujícím rozsahu a způ-
sobem: 
a) nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hro-
bového místa, 
b) zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem, který by 
narušoval svým vzhledem okolí, průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa tak, aby 
travní porost nedosáhl květenství (vymetání trav), jakož i průběžně zajišťovat údržbu 
hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových 
míst ostatních nájemců a dalších osob, 
c) odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a dal-
ší předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty 
nájemce hrobového místa, je provozovatel pohřebiště oprávněn tak učinit sám. 
- Nájemce je povinen neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení, pokud je nar-
ušena jeho stabilita a ohrožuje tím zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud 
tak nájemce neučiní po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě provozovatele, je provozo-
vatel pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového 
místa. 
- Při užívání hrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými ostatky. Ote-
vřít hrob na pohřebišti, ukládat do něj lidské pozůstatky nebo provádět exhumaci je 
oprávněn pouze provozovatel pohřebiště nebo provozovatel pohřební služby, který na 
základě smlouvy s vypravitelem pohřbu hodlá na pohřebišti pohřbít lidské pozůstatky.
- Smlouvy o nájmu hrobových míst přímo stanoví, že pokud ke dni skončení sjednané 
doby nájmu nebude hrobové místo vyklizeno od hrobového zařízení, počíná běžet tzv. 
čekací doba pro opuštěnost dle občanského zákoníku.  
- Do schránky v kolumbáriu lze ukládat zpopelněné ostatky zemřelých osob v urnách 
úředních i ozdobných v počtu, které odpovídají velikosti schránky.
- Po skončení nájmu schránky v kolumbáriu je nájemce povinen schránku vyprázdnit 
a prázdnou (vyjma uren) předat provozovateli pohřebiště.
- Dřeviny lze na pohřebišti vysazovat pouze se souhlasem provozovatele. Jedná se 
o dřeviny, které by v budoucnu vykazovaly znaky vzrostlých stromů a mohly by způ-
sobovat škody na majetku a ohrožovat bezpečnost návštěvníků. Dřeviny nesmějí být 
vysazovány do pohřbívací plochy s výjimkou toho, kdy se nájemce písemně zaváže 
k tomu, že bude místo užívat pouze k uložení zpopelněných lidských ostatků. Provo-
zovatel může dle svého uvážení a bez souhlasu nájemce odstranit vysazené dřeviny, 
k jejíž výsadbě nedal souhlas. Všechna trvalá zeleň, vysazená na pohřebišti, se stává 
majetkem provozovatele pohřebiště. Nájemce ani návštěvník pohřebiště není opráv-
něn provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně bez předchozího souhlasu provozova-
tele. 
- Jednoduché práce nutné k udržování a okrašlování hrobových míst a hrobového zaří-
zení provádějí nájemci nebo podnikající fyzické či právnické osoby nájemcem pověře-
né.
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Sběr odpadu
Děkujeme hasičům, že v sobotu 25. dubna provedli sběr železného šrotu. 
Po nouzovém stavu jsme se dohodli s a.s. Respono, že mobilní sběr elektroodpadu 
a nebezpečného odpadu proběhne až na podzim. Od 29.–31. května byly na parkovišti 
u autobusové zastávky a na návsi přistaveny velkoobjemové kontejnery. 
Od července můžete svůj tříděný odpad (plasty a papír) ukládat do nových kontejnerů 
pod Močáry, u domu č. p. 80.
Žádáme občany, aby  neukládali objemný, stavební odpad a elektroodpad do kontejne-
rů na směsný odpad po obci. Ponechte si svůj odpad doma na podzimní sběr nebo ho 
odvezte do sběrného dvora do Rousínova. Děkujeme. 

Bazárek 
Žádáme občany, aby do bazárku v čekárně autobusové zastávky dávali jen čisté 
a použitelné věci, protože v poslední době původní dobrá myšlenka výměny  nepotřeb-
ných věcí zaniká  a prostor spíš připomíná bleší trh… 

Mateřská škola Olšany
Dne 11. 5. 2020 proběhl Zápis do Mateřské školy v Olšanech. Přes různá opatření se 
k nám dostalo 21 žádostí o přijetí. Pro příští školní rok jsme mohli přijmout pouze 9 dětí, 
a to z důvodu nové vyhlášky, která upravuje počty dětí ve třídách. Po dlouhé době se 
nedostaly mezi přijaté i některé děti z Olšan. Pro děti z okolních vesnic a měst (Habro-
vany, Královopolské Vážany, Vítovice, Rousínov, Čechyně, Brno) nezůstalo žádné volné 
místečko.
Letos odchází do základní školy 8 dětí, a to 4 dívky a 4 chlapci. Jednomu chlapci byl 
nabídnut odklad školní docházky.

Situace během pandemie v MŠ
V době pandemie se vláda rozhodla zavřít základní školy. Na školy mateřské se zpr-
vu vůbec nemyslelo, ale po zralé úvaze a projednání se zřizovatelem jsme se rozhodli 
a 17. 3. se mateřská škola uzavřela na dlouhé 2 měsíce. Kdo by si ale myslel, že jsme jen 
tak zaháleli, tak by se velice plet.
Všichni zaměstnanci se s vervou pustili do práce. Nejdříve jsme šili roušky pro ty potřeb-
né (Dům s pečovatelskou službou Vyškov, Nemocnice Vyškov), připravili jsme třídu 

1. srpna pořádá na rybníku Obec Olšany ve spolupráci s hasiči a spolkem Haltýř Neckyádu 
spojenou s Rybářskými hody. Od 20 hodin bude v prostoru nad rybníkem letní noc s kape-
lou Modul. 

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

4. září pořádá D.A.V.A. od 19 hodin v sále Kulturního domu Kabaretní večer. 

5. září uspořádá Tenis bike Olšany na víceúčelovém hřišti Tenisový turnaj. 

12. září pořádá Obec Olšany Zájezd na Znojemsko. Dopoledne plánuje procházku po 
přírodních či kulturních zajímavostech, odpoledne bude pozdější oběd s ochutnávkou 
burčáku a vína. 

INFORMUJEME ...

Sbor dobrovolných hasičů Olšany
Zdravíme veškeré nadšence hasičů obce Olšany. Tímto bych vám sdělil pár vět, co se 
v posledních měsících událo, a co se bude dít. 
Za poslední měsíce jsme s hasiči uspořádali sběr železného šrotu. Děkuji Vám všem za včas-
né nachystání železného odpadu. Výdělek poputoval na činnost a chod mladých hasičů. 
Dále jsme udělali terénní úpravy před hasičskou zbrojnicí, abychom s mladými hasiči moh-
li pohodlněji trénovat na soutěže. Také jsme provedli výkop a vybetonování základů na 
plechovou garáž za hasičskou zbrojnicí. Po nuceném odpočinku jsme s dětmi opět začali 
trénovat. Také se připravujeme na Olšanskou Neckyádu, která proběhne 1. srpna 2020.  
Přeji všem pevné zdraví                                                                                           Jakub Tomášek

Zpráva o bezpečnostní situaci na teritoriu obce Olšany za rok 2019
Obec Olšany spadá pod Obvodní oddělení Policie ČR Vyškov. V obci došlo v roce 2019 ke spá-
chání jednoho trestného činu, jednalo se o krádež jízdního kola. Tento případ se policii bohužel 
nepodařilo objasnit. V loňském roce byly v obci řešeny 3 přestupky, a to proti občanskému souži-
tí, pokousání osoby psem a nesprávné zabezpečení zbraně u držitele zbrojního průkazu. Všech-
ny přestupky byly oznámeny Městskému úřadu Vyškov k projednání do přestupkové komise. Na 
úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu byly vyřešeny 3 přestupky. U dalšího doprav-
ního přestupku byla řešena dopravní nehoda bez zranění, tento přestupek byl odložen.  Vzhle-
dem k počtu zjištěných přestupků lze obec Olšany považovat za klidnou a bezpečnou lokalitu. 
Pro spolupráci s obcí Olšany je určen prap. Milan Horák a pprap. Stanislav Gottwald. 

Řád veřejného pohřebiště 
V dubnu jsme schválili po vydání předchozího souhlasu Krajského úřadu nový Řád pohřebiš-
tě, z něhož vám přinášíme výpis nejdůležitějších informací: 
- Návštěvníci jsou povinni chovat se na pohřebišti důstojně a pietně s ohledem na toto místo, 
řídit se Řádem pohřebiště. Zejména není návštěvníkům pohřebiště dovoleno se zde chovat 
hlučně, používat audio a video přijímače, kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné omamné 
látky, odhazovat odpadky mimo odpadové nádoby, vstupovat se psy, kočkami a jinými zví-
řaty a používat prostory pohřebiště i jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny. 
Z hygienických důvodů není dovoleno na pohřebišti pít vodu z hřbitovního vodovodu.
- K uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je zájemce o nájem povinen poskytnout pro-
najímateli – provozovateli pohřebiště zejména tyto údaje (úplný výčet viz řád): 
a) jméno a příjmení zemřelé osoby, jejíž lidské pozůstatky nebo ostatky jsou na pohřebišti 
uloženy, místo a datum jejího narození a úmrtí, 
b) List o prohlídce zemřelého nebo doklad o zpopelnění,
c) jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a data narození nájemce hrobového místa, 
jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní jméno, název nebo obchodní firmu, sídlo a identifi-
kační číslo osoby nájemce hrobového místa, jde-li o právnickou osobu.
Změny těchto údajů je nájemce povinen bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli 
pohřebiště.
- Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat určení druhu hrobového 
místa, jeho rozměry, výši nájemného. Nájem hrobového místa sestává z ceny nájmu nepod-
nikatelsky užívaného pozemku určeného pro pohřbívání a ceny za služby s tímto nájmem 
spojené.
- Nájem hrobových míst či urnových míst se sjednává zpravidla na dobu 10 let.
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a kancelář pro pana malíře, pak jsme vše uklidili, vyčistili, vydezinfikovali. V dalších 
dnech jsme si sestavili plán činností. A co jsme dělali? Vyklidili a roztřídili půdní prosto-
ry, zahradní domek, sklady a sklepy, archív, převlékli jsme postýlky, ušili nové záclony
a kostýmy pro děti, umyli okna, natřeli branku, posekali zahradu, dezinfekcí prolili 
a přeseli písek, vyrobili jsme spoustu nových pomůcek pro děti, vymysleli nové recepty. 
Nechali jsme vyměnit světla v kuchyni, zkrátit stoly a židličky pro děti. A pak nastala 
velká kontrola majetku, nepotřebný byl vyřazen.
Všichni pedagogové se podíleli na tvorbě nového Školního vzdělávacího programu, 
který se vždy dělá na tři roky. A samozřejmě jsme celou dobu mysleli na děti. Na webové 
stránky jsme dávali zajímavé odkazy, náměty na činnosti, posílali jsme rodičům nespo-
čet emailů, předškoláci dostali spousty úkolů na procvičování. Také jsme pro děti připra-
vili Velikonoční nadílku s výpravou za zajíčkem.
Ale také jsme odpočívali. Všichni jsme si vybírali studijní volno, kde jsme četli spoustu 
naučných knih, a také jsme si vybrali část dovolené. Rozhodli jsme se, že letos necháme 
mateřskou školu otevřenou celý měsíc červenec. Velice si přejeme a i vám všem, aby se 
tato situace již neopakovala. Přejeme všem klid, který nás v době pandemie obklopoval, 
a hlavně pevné zdraví.
                                                                                                                       zaměstnanci MŠ Olšany

Jarní výlet na Pálavu,
 14. dubna 2018

Ukliďme Česko, 
5. dubna 2019

Maškarní bál 
pro děti, 
23. března 2013
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Sběr odpadu
Děkujeme hasičům, že v sobotu 25. dubna provedli sběr železného šrotu. 
Po nouzovém stavu jsme se dohodli s a.s. Respono, že mobilní sběr elektroodpadu 
a nebezpečného odpadu proběhne až na podzim. Od 29.–31. května byly na parkovišti 
u autobusové zastávky a na návsi přistaveny velkoobjemové kontejnery. 
Od července můžete svůj tříděný odpad (plasty a papír) ukládat do nových kontejnerů 
pod Močáry, u domu č. p. 80.
Žádáme občany, aby  neukládali objemný, stavební odpad a elektroodpad do kontejne-
rů na směsný odpad po obci. Ponechte si svůj odpad doma na podzimní sběr nebo ho 
odvezte do sběrného dvora do Rousínova. Děkujeme. 

Bazárek 
Žádáme občany, aby do bazárku v čekárně autobusové zastávky dávali jen čisté 
a použitelné věci, protože v poslední době původní dobrá myšlenka výměny  nepotřeb-
ných věcí zaniká  a prostor spíš připomíná bleší trh… 

Mateřská škola Olšany
Dne 11. 5. 2020 proběhl Zápis do Mateřské školy v Olšanech. Přes různá opatření se 
k nám dostalo 21 žádostí o přijetí. Pro příští školní rok jsme mohli přijmout pouze 9 dětí, 
a to z důvodu nové vyhlášky, která upravuje počty dětí ve třídách. Po dlouhé době se 
nedostaly mezi přijaté i některé děti z Olšan. Pro děti z okolních vesnic a měst (Habro-
vany, Královopolské Vážany, Vítovice, Rousínov, Čechyně, Brno) nezůstalo žádné volné 
místečko.
Letos odchází do základní školy 8 dětí, a to 4 dívky a 4 chlapci. Jednomu chlapci byl 
nabídnut odklad školní docházky.

Situace během pandemie v MŠ
V době pandemie se vláda rozhodla zavřít základní školy. Na školy mateřské se zpr-
vu vůbec nemyslelo, ale po zralé úvaze a projednání se zřizovatelem jsme se rozhodli 
a 17. 3. se mateřská škola uzavřela na dlouhé 2 měsíce. Kdo by si ale myslel, že jsme jen 
tak zaháleli, tak by se velice plet.
Všichni zaměstnanci se s vervou pustili do práce. Nejdříve jsme šili roušky pro ty potřeb-
né (Dům s pečovatelskou službou Vyškov, Nemocnice Vyškov), připravili jsme třídu 

1. srpna pořádá na rybníku Obec Olšany ve spolupráci s hasiči a spolkem Haltýř Neckyádu 
spojenou s Rybářskými hody. Od 20 hodin bude v prostoru nad rybníkem letní noc s kape-
lou Modul. 

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

4. září pořádá D.A.V.A. od 19 hodin v sále Kulturního domu Kabaretní večer. 

5. září uspořádá Tenis bike Olšany na víceúčelovém hřišti Tenisový turnaj. 

12. září pořádá Obec Olšany Zájezd na Znojemsko. Dopoledne plánuje procházku po 
přírodních či kulturních zajímavostech, odpoledne bude pozdější oběd s ochutnávkou 
burčáku a vína. 

INFORMUJEME ...

Sbor dobrovolných hasičů Olšany
Zdravíme veškeré nadšence hasičů obce Olšany. Tímto bych vám sdělil pár vět, co se 
v posledních měsících událo, a co se bude dít. 
Za poslední měsíce jsme s hasiči uspořádali sběr železného šrotu. Děkuji Vám všem za včas-
né nachystání železného odpadu. Výdělek poputoval na činnost a chod mladých hasičů. 
Dále jsme udělali terénní úpravy před hasičskou zbrojnicí, abychom s mladými hasiči moh-
li pohodlněji trénovat na soutěže. Také jsme provedli výkop a vybetonování základů na 
plechovou garáž za hasičskou zbrojnicí. Po nuceném odpočinku jsme s dětmi opět začali 
trénovat. Také se připravujeme na Olšanskou Neckyádu, která proběhne 1. srpna 2020.  
Přeji všem pevné zdraví                                                                                           Jakub Tomášek

Zpráva o bezpečnostní situaci na teritoriu obce Olšany za rok 2019
Obec Olšany spadá pod Obvodní oddělení Policie ČR Vyškov. V obci došlo v roce 2019 ke spá-
chání jednoho trestného činu, jednalo se o krádež jízdního kola. Tento případ se policii bohužel 
nepodařilo objasnit. V loňském roce byly v obci řešeny 3 přestupky, a to proti občanskému souži-
tí, pokousání osoby psem a nesprávné zabezpečení zbraně u držitele zbrojního průkazu. Všech-
ny přestupky byly oznámeny Městskému úřadu Vyškov k projednání do přestupkové komise. Na 
úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu byly vyřešeny 3 přestupky. U dalšího doprav-
ního přestupku byla řešena dopravní nehoda bez zranění, tento přestupek byl odložen.  Vzhle-
dem k počtu zjištěných přestupků lze obec Olšany považovat za klidnou a bezpečnou lokalitu. 
Pro spolupráci s obcí Olšany je určen prap. Milan Horák a pprap. Stanislav Gottwald. 

Řád veřejného pohřebiště 
V dubnu jsme schválili po vydání předchozího souhlasu Krajského úřadu nový Řád pohřebiš-
tě, z něhož vám přinášíme výpis nejdůležitějších informací: 
- Návštěvníci jsou povinni chovat se na pohřebišti důstojně a pietně s ohledem na toto místo, 
řídit se Řádem pohřebiště. Zejména není návštěvníkům pohřebiště dovoleno se zde chovat 
hlučně, používat audio a video přijímače, kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné omamné 
látky, odhazovat odpadky mimo odpadové nádoby, vstupovat se psy, kočkami a jinými zví-
řaty a používat prostory pohřebiště i jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny. 
Z hygienických důvodů není dovoleno na pohřebišti pít vodu z hřbitovního vodovodu.
- K uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je zájemce o nájem povinen poskytnout pro-
najímateli – provozovateli pohřebiště zejména tyto údaje (úplný výčet viz řád): 
a) jméno a příjmení zemřelé osoby, jejíž lidské pozůstatky nebo ostatky jsou na pohřebišti 
uloženy, místo a datum jejího narození a úmrtí, 
b) List o prohlídce zemřelého nebo doklad o zpopelnění,
c) jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a data narození nájemce hrobového místa, 
jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní jméno, název nebo obchodní firmu, sídlo a identifi-
kační číslo osoby nájemce hrobového místa, jde-li o právnickou osobu.
Změny těchto údajů je nájemce povinen bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli 
pohřebiště.
- Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat určení druhu hrobového 
místa, jeho rozměry, výši nájemného. Nájem hrobového místa sestává z ceny nájmu nepod-
nikatelsky užívaného pozemku určeného pro pohřbívání a ceny za služby s tímto nájmem 
spojené.
- Nájem hrobových míst či urnových míst se sjednává zpravidla na dobu 10 let.
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Vzhledem k nařízením vlády byly zrušeny tyto plánované akce:
14. března Volejbalový turnaj 
21. března Jarní výlet do Hustopečí
28. března Maškarní bál
4. dubna brigáda Ukliďme Česko
6. dubna Předvelikonoční setkání důchodců
30. dubna Pálení čarodějnic
9. a 10. května Závody minikár
16. až 17. května Zájezd na Jesenicko
6. června Dětský den, Noční turnaj v nohejbale

29. března měl Olšanský pěvecký sbor společně s Mateřskou školkou přivítat jaro. 
Vzhledem k nouzovému stavu se tohoto úkolu zhostila rodina Rotterova. Vynes-
li smrtku a nad parkoviště na návsi umístili Létečko, symbol nadcházejícího jara.

6. června 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. 

13. června pořádá spolek Haltýř na rybníku od 7 do 12 hodin Rybářské závody pro 
dospělé a děti.

13. června pořádá TENIS BIKE Olšany na víceúčelovém hřišti první letošní Tenisový tur-
naj ve čtyřhře. 

27. června pořádá Obec Olšany Hodové odpoledne. Začátek je ve 14 hodin na návsi, 
odkud se zajdeme podívat na opracované torzo lípy. Na návsi si můžete poslechnout 
do 19 hodin cimbálovou muziku Kalečník. Od 20 hodin bude večerní zábava s produkcí 
skupiny Modul.

30. června proběhne v sále Kulturního domu Rozloučení s předškoláky, letos nám do 
ZŠ odchází 8 dětí.

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

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

- 9 -  

V dokumentu je dále zhodnoceno hospodaření s majetkem obce, hospodářský výsle-
dek obce a hospodaření Mateřské školy Olšany. Součástí závěrečného účtu je i Zpráva 
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Olšany, kde je konstatováno, že v hospoda-
ření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…

CHYSTÁ SE ...

- Platným uzavřením nájemní smlouvy k hrobovému místu na pohřebišti vzniká nájemci 
právo zřídit na místě hrob, urnové místo, včetně vybudování hrobového zařízení (náhro-
bek, rám, krycí desky apod.) a vysázet květiny.
- Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobo-
vého zařízení v rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu a v následujícím rozsahu a způ-
sobem: 
a) nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hro-
bového místa, 
b) zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem, který by 
narušoval svým vzhledem okolí, průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa tak, aby 
travní porost nedosáhl květenství (vymetání trav), jakož i průběžně zajišťovat údržbu 
hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových 
míst ostatních nájemců a dalších osob, 
c) odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a dal-
ší předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty 
nájemce hrobového místa, je provozovatel pohřebiště oprávněn tak učinit sám. 
- Nájemce je povinen neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení, pokud je nar-
ušena jeho stabilita a ohrožuje tím zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud 
tak nájemce neučiní po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě provozovatele, je provozo-
vatel pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového 
místa. 
- Při užívání hrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými ostatky. Ote-
vřít hrob na pohřebišti, ukládat do něj lidské pozůstatky nebo provádět exhumaci je 
oprávněn pouze provozovatel pohřebiště nebo provozovatel pohřební služby, který na 
základě smlouvy s vypravitelem pohřbu hodlá na pohřebišti pohřbít lidské pozůstatky.
- Smlouvy o nájmu hrobových míst přímo stanoví, že pokud ke dni skončení sjednané 
doby nájmu nebude hrobové místo vyklizeno od hrobového zařízení, počíná běžet tzv. 
čekací doba pro opuštěnost dle občanského zákoníku.  
- Do schránky v kolumbáriu lze ukládat zpopelněné ostatky zemřelých osob v urnách 
úředních i ozdobných v počtu, které odpovídají velikosti schránky.
- Po skončení nájmu schránky v kolumbáriu je nájemce povinen schránku vyprázdnit 
a prázdnou (vyjma uren) předat provozovateli pohřebiště.
- Dřeviny lze na pohřebišti vysazovat pouze se souhlasem provozovatele. Jedná se 
o dřeviny, které by v budoucnu vykazovaly znaky vzrostlých stromů a mohly by způ-
sobovat škody na majetku a ohrožovat bezpečnost návštěvníků. Dřeviny nesmějí být 
vysazovány do pohřbívací plochy s výjimkou toho, kdy se nájemce písemně zaváže 
k tomu, že bude místo užívat pouze k uložení zpopelněných lidských ostatků. Provo-
zovatel může dle svého uvážení a bez souhlasu nájemce odstranit vysazené dřeviny, 
k jejíž výsadbě nedal souhlas. Všechna trvalá zeleň, vysazená na pohřebišti, se stává 
majetkem provozovatele pohřebiště. Nájemce ani návštěvník pohřebiště není opráv-
něn provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně bez předchozího souhlasu provozova-
tele. 
- Jednoduché práce nutné k udržování a okrašlování hrobových míst a hrobového zaří-
zení provádějí nájemci nebo podnikající fyzické či právnické osoby nájemcem pověře-
né.



Zbývající příjmy tvoří převody mezi běžným účtem v ČNB a ČS na položce 4134. 
Na položce 4111 jsme obdrželi prostředky na volby do Evropského parlamentu. Nevy-
užité prostředky byly v rámci finančního vypořádání vráceny v lednu r. 2020. Na položce 
4116 jsme obdrželi dotaci na refundaci školení členů JSDHO, která byla čerpána na poří-
zení jejich výstroje. Dále zde byla zúčtována průtoková dotace pro Mateřskou školu. Na 
položce 4122 je zúčtována dotace kraje na akci Zvýšení bezpečnosti na komunikacích 
v obci Olšany, která byla dle smlouvy vyčerpána letos.

      Celkové výdaje:   31 503 176,34 Kč
Rozpočet běžných výdajů – oproti r. 2018 jsou výdaje vyšší o 506,7 tis. Kč. 
Rozpočet kapitálových výdajů – oproti r. 2018 jsou výdaje vyšší o 19,5 mil. Kč. 

Nejvyšší čerpání bylo na § 3639 na výstavbu nového kulturního domu.
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Položka Účel ÚZ Poskytnuto Vyčerpáno
k 31. 12. 2019

4111 Neinv. př. transf. ze SR (volby
do EP)

98348 29 000,- 19 742,-

4116 Ost.  neinv.  př.  transf.  ze SR
(hasiči)

14004 4 800,- 4 800,-

4116 Ost.  neinv.  př.  transf.  ze SR
(MŠ)

33063 392 426,- 392 426,-

4222 Inv. př. transf. od krajů 222 300 000,- 0,-

Poskytnuté transfery v roce 2019:
§, položka, ÚZ Částka v Kč Komentář
3111 5331 430 000,- příspěvek na provoz Mateřské školy Olšany
3111 5336 392 426,- průtokový transfer Mateřské školy Olšany
3419 5222 47 105,- příspěvek Sportovnímu klubu Olšany na činnost, akce
3421 5222 50 000,- příspěvek mladým hasičům na vybavení 
3429 5222 10 000,- příspěvek včelařům na provoz organizace
3543 5222 2 000,- příspěvek asociaci Paprsek 
3639 5329 
ORG 157

20 000,- příspěvek svazku obcí Drahanská vrchovina 
na provoz

3639 5329 
ORG 158

876,- příspěvek svazku obcí Rakovec na provoz

6171 5321 
ORG 78

850,- projednání přestupků MěÚ Vyškov dle veřejnoprávní 
smlouvy

    Financování:       19 442 607,64
Stav prostředků na běžných účtech byl k 31. 12. 2019 ve výši 11 460 796,63 Kč, z toho 
323 015,00 Kč tvoří zůstatek sociálního fondu a fondu obnovy kanalizace. Ze sociálního 
fondu byly hrazeny příspěvky na obědy zaměstnanců, dar při odchodu do důchodu. 
Počáteční stav účtů byl 13 066 751,00 Kč. Rozdíl 1 605 954,37 Kč tvoří výsledek na pol. 
8115. Ten společně s přijatým úvěrem na výstavbu Kulturního domu na pol. 8123, uhra-
zenými splátkami úvěru na výstavbu kanalizace na pol. 8124 a DPH z přenesené daňové 
povinnosti na pol. 8901 srovnává rozdíl mezi příjmy a výdaji roku 2019, aby bylo hospo-
daření vyrovnané. 

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

11. 3. 2020 Zastupitelstvo obce Olšany
schvaluje obsah směnné smlouvy mezi Obcí Olšany a p. ……. na pozemek p.č. st. 302/66, 
600/549 a 600/536  v k.ú. Olšany a pověřuje starostku jejím podpisem
schvaluje obsah kupní smlouvy mezi Obcí Olšany a p. …….. za pozemek p.č. st. 31/2 v k.
ú. Olšany a pověřuje starostku jejím podpisem
pověřuje Ing. Hermana k účasti na valné hromadě svazku Rakovec dne 24. 3. 2020 
a schvaluje náhradnici Ing. E. Modlitbovou 
schvaluje Provozní řád venkovního multifunkčního hřiště.

22. 4. 2020 Zastupitelstvo obce Olšany
schvaluje obsah kupní smlouvy s a.s. Českomoravský štěrk Mokrá na odkup p.č. 464/1 
v k.ú. Olšany a pověřuje starostku jejím podpisem
schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů Účetní závěrku obce Olšany sestavenou k 31. 12. 2019
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 2019, který se uzavírá vyjádřením 
souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
schvaluje rozpočtové opatření č. 2
schvaluje obsah Řádu veřejného pohřebiště obce Olšany
schvaluje opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č. 2 Územního plánu obce 
Olšany.

20. 5. 2020 Zastupitelstvo obce Olšany
zmocňuje starostu města Rousínov p. Ing. Jiřího Lukáška k zastupování obce Olšany na 
jednání valné hromadě a.s. Respono Vyškov dne 19. 6. 2020
zmocňuje místostarostu města Rousínov p. Zdeňka Šedého k zastupování obce Olšany 
na jednání valné hromadě a.s. Vodovody a kanalizace Vyškov dne 25. 6. 2020
schvaluje rozpočtové opatření č. 3.

Během letošního podivného jara nemohlo proběhnout mnoho akcí a příležitostí k setká-
vání. Jako chabou náhradu přinášíme alespoň pár fotovzpomínek na některé jarní akce 
z minulých let. 
foto str. 7 a str. 11
Jarní výlet na Pálavu, 14. dubna 2018
Maškarní bál pro děti, 23. března 2013
Ukliďme Česko, 5. dubna 2019
Pálení čarodějnic s křestem nového hasičského auta, 30. dubna 2015
Dětský den, 2. června 2018
Noční turnaj v nohejbale, 31. května 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

FOTOVZPOMÍNKY



       Kulturní dům
Stále jsme v režimu zkušebního provozu, protože vzhledem k současné situaci 
nemohlo proběhnout další měření hluku dle požadavku Krajské hygienické stanice. Po 
skončení nouzového stavu započaly i prohlídky pivnice se zájemci o pronájem a tak 
doufáme, že brzy dořešíme i tuto záležitost. Sál je využíván v úterý a ve čtvrtek k trénin-
kům oddílu stolního tenisu, o některých víkendech k zápasům skupiny A nebo B. V pon-
dělí a ve středu dopoledne v sále cvičí žáci Mateřské školy. Probíhaly zde zasedání zastu-
pitelstva, valná hromada svazku Rakovec. Už se moc těšíme na různé kulturní akce.  

     Dotace v roce 2020
Jihomoravský kraj bude projednávat žádosti o dotace zřejmě až v září, takže nevíme, 
zda obdržíme prostředky na úroky z úvěru na výstavbu kulturního domu nebo na rekon-
strukci hasičské zbrojnice. 
Státní fond životního prostředí akceptoval naši žádost na akci „Rekonstrukce zahrady 
v přírodním stylu při Mateřské škole v Olšanech“ a po realizaci akce obdržíme dotaci ve 
výši 235 675,25 Kč. Rovněž bychom letos měli obdržet dotaci z operačního programu 
Životního prostředí na pořízení bezdrátového rozhlasu v rámci dotačního titulu Pre-
ventivní protipovodňová opatření. Čekáme na dokument Registrace akce a Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace. 

      Změna č. 2 Územního plánu obce Olšany
Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 22. 4. 2020 opatření obecné povahy, 
kterým se vydala Změna č. 2 Územního plánu obce. Došlo ke sjednocení dílčích ploch 
komerčního zařízení v areálu bývalé farmy Bolka Polívky tak, aby bylo umožněno dosa-
vadní využití a nájemní bydlení. Dále byl upraven prostorový regulativ plochy bydlení 
– intenzita využití pozemků z 30 na 40 %.

       ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2019
Zastupitelstvo obce schválilo tento dokument 22. 4. 2020. Veškeré potřebné písemnos-
ti byly zveřejněny na obou úředních deskách. Níže uvádíme jen několik podstatných 
údajů. 

       Celkové příjmy:        12 060 568,70 Kč
z toho největší položkou byly daňové příjmy, které byly oproti r. 2018 vyšší 
o 896,1 tis. Kč. Zvýšily se meziročně i nedaňové příjmy, a to o 100,2 tis. Kč. 
Největší objem tvoří příjmy ze stočného, z kulturních akcí, z nájmů z pohřebnictví a od 
EKOKOMU za provoz systému tříděného odpadu v obci. 

Přijaté dotace /tř. 4/ – příjmy byly vyšší o 558,7 tis. Kč, obdrželi jsme tyto dotace:
na výkon státní správy, školství (pol. 4112 – 124 300,- Kč)
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AKTUALITY

Pálení čarodějnic 
s křestem nového 
hasičského auta, 
30. dubna 2015

Dětský den, 
2. června 2018

Noční turnaj 
v nohejbale, 
31. května 2014
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Vážení a milí spoluobčané!

Jsem moc ráda, že jsme společně překona-
li těžké období s nákazou COVID-19. Měli 
jsme čas na své nejbližší, uvědomili jsme si, 
co je v životě podstatné. Moc děkuji všem 
ženám, které v obci šily roušky a mnohé 
zdarma či za cenu materiálu poskytovaly 
ostatním. Poděkování patří i našim pro-
davačkám za zajišťování prodeje potravin 
a dalšího zboží, v nouzovém stavu v ome-
zené pracovní době. Potěšila mě akčnost 
nabídky na dodávku obědů či potravin od 
p. Oty Valehracha, k němuž se následně 
připojil p. Jiří Paluda či p. Hanka Ivanšíko-
vá přes okénka svých provozoven. V nepo-
slední řadě děkuji našim zaměstnancům, 
kteří se spolupodíleli na chodu úřadu 
a zajišťování čistoty veřejných prostranství. 
Volnější období jsme využili k úpravám 
kanceláře úřadu. Snažili jsme se vám předá-
vat aktuální novinky ohledně vývoje situa-
ce během nouzového stavu a o obnovení 
provozu úřadu, Mateřské školy, sportovišť 
a Kulturního domu. Doufám, že se nyní 
opět rozeběhne společenský život v obci.
   Negativem tohoto období bylo a je zvýše-
né množství tříděného odpadu, který i přes 
naše žádosti neustále někteří ukládají i mi-
mo kontejnery. Proto jsme se rozhodli zřídit
nové stanoviště u lokality B1 pro kontejner 
na svoz papíru a plastů, a to od července.  
  Chápeme, že děti mají nyní víc volné-
ho času, který tráví na hřištích v obci, ale 
nemusely by přitom ničit svým menším 
kamarádům dětské hřiště a jeho oplo-

 Vzpomínka p. Ševčíkové na hody konané v r. 2019
 V Olšanech se dle tradice na svatého Jana slaví hody. Stárky a stárci v překrásných vyší-
vaných krojích zvali i letos všechny obyvatele vesnice zdobenou rozmarýnkou, pozván-
kou na hody a skleničkou moravského vínka.
Odpoledne se všichni sešli na návsi. Paní starostka představila jmenovitě 10 párů stár-
ků a pan farář Michael po modlitbě všem požehnal. Paní starostka Dana Křížová pak 

předala stárkům „Právo hodové“ a tímto 
hody zahájila.
Stárci předvedli na návsi taneční vystou-
pení s lidovými písněmi a pak následoval 
průvod obcí s občerstvením a do kro-
ku veselou muzikou. Večer pokračovala 
taneční zábava za krásného jarního večera.
My jsme po půlnoci odvezli „hodovníky“ 
a při návratu od Rousínova jsme uviděli 
nad Olšany zajímavý světelný úkaz.
Po příjezdu se na návsi tančilo a zába-
va byla v plném veselí. Když jsme však 
pohlédli od domu směrem k hodové máji 
na návsi, spatřili jsme nejen tuto nad stře-
chami domů, ale druhou ve světelném 
ozáření mraku na obloze nad ní. S úžasem 
jsme hleděli na světelný jev, jak sv. Jan 
poslal Olšaňákům máj druhou jako dík za 
zachování tradic.
V našich mladých je naděje pro naši krás-
nou Moravu a pokud oni budou nadále 
staré tradice dodržovat, ukážeme světu, 

že v naší malé zemi žijí dobří lidé, kteří umí držet pospolu a znají opravdová přátelství. 
Dík patří všem hasičům, také vedení obce i jednotlivým občanům, kteří se na obecních 
akcích podílejí a zajišťují jejich zdárný průběh.
         Jiřina Ševčíková

Poděkování na závěr
Děkujeme všem za poskytnutí vašich příspěvků a fotografií. Své příspěvky do dalšího 
čísla můžete poslat na náš email do konce srpna. Vyhrazujeme si právo na jazykovou 
a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. 
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cení či oplocení víceúčelového hřiště, 
což zaznamenal náš kamerový systém.
Ráda bych také připomněla, že od polo-
viny loňského roku platí obecně závaz-
ná vyhláška o regulaci hlučných činností 
– „Každý je povinen zdržet se o nedělích 
veškerých činností spojených s užíváním 
zařízení a přístrojů způsobujících hluk, 
například sekaček na trávu, cirkulárek, 
pracovních strojů, motorových pil a křo-
vinořezů“. Děkujeme za vaši ohleduplnost.
Rovněž chci poděkovat p. Martině Žaludo-
vé za pomoc při zajištění kytiček a jejich 
výsadby na návsi, pod kulturním domem.
Přeji vám pohodové letní dny, hodně 
zdraví a dobrou náladu. Školákům přeji 
zdárné zakončení netradičního školní-
ho roku a úžasné prázdninové zážitky.

Dana Křížová, starostka obce

ČTENÍ KE KAFI


