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Vážení a milí spoluobčané!

     Po třech měsících vám přinášíme nové 
informace o dění v obci. V prosinci jsem 
vám přála nejen zdraví, spokojenost, ale 
i rok bez velkých omezení, čemuž bohužel 
současný vývoj pandemie nepřeje. Zřej-
mě se ještě několik měsíců nebudeme 
moci potkat na některé z akcí. Chtěla bych 
vám poděkovat za vaši trpělivost a vstříc-
nost při dodržování nutných hygienických 
opatření. Snad i v dalších týdnech se počet 
nakažených v obci bude pohybovat ve vel-
mi nízkých číslech. Hejtman Jihomoravské-
ho kraje nám sdělil, že by do konce srpna 
chtěli zajistit naočkování 70 % obyvatel 
kraje, připravují informační kampaň. Od 
března se spustilo očkování i u praktických 
lékařů. 
    Slova díky samozřejmě patří i našim pro-
davačkám v obchodě COOP Jednota, které 
nám všem umožňují bezpečné nakupová-
ní. Nyní mají nelehké období při stěhování 
a prodeji v náhradních prostorách. Myslím 
si, že naše uznání bychom mohli denně 
vyjadřovat tím, že budeme všichni v pro-
storách prodejny dodržovat nutná proti-
epidemiologická opatření. 
    Poděkování patří i pracovnicím školní 
jídelny Mateřské školy, restaurace na Statku 
či Hostince Komořany, kde máme možnost 
odebírat obědy. Děkuji i našim zaměst-
nancům a p. Vysoudilovi za zajišťování 
sjízdnosti komunikací a údržbu chodníků 
během zimy. Nyní nás bude čekat úklid 

AKTUALITY
     Kulturní dům
    Po zlepšení pandemické situace bude 
znovu k pronájmu pivnice kulturního 
domu. Prozatím prostory využívali jen žáci 
Mateřské školy a pořádáme zde zasedání 
zastupitelstva. 

      Původní část obce se stále rozrůstá. Zatímco v minulém století se lidé z venkova stěhovali 
do měst, aby měli blíže do zaměstnání a ke kultuře, dnes je hodně zájemců o bydlení na ven-
kově. Během 300letého trvání naší obce se toho moc změnilo, ať už jde o pokračování rodů, 
způsob bydlení či způsoby obživy. Z původních příjmení 17 mužů, kteří přišli kolem roku 1713, 
aby vybudovali novou ves Olšany, žijí dnes na vsi jen potomci příjmení Konečný a Svoboda.
      Stavení byla dříve v ulicích vedle sebe a sousedé si tak viděli přímo „do talíře“. Dnes chce 
každý svůj dům o samotě, takže mezi sebou ani nevíme, kde kdo bydlí. Ještě v polovině minu-
lého století zde lidé obdělávali svá políčka a chovali hospodářská zvířata pro svou obživu. Dle 
soupisu z roku 1929 bylo v Olšanech 8 koní, 58 ks hovězího dobytka a 223 koz, 129 prasat na 
výkrm a 766 slepic a 406 kuřat. V té době tu bylo 124 domů a 564 obyvatel. Z toho vyplývá, 
že v každém stavení byly 1–2 kozy či kráva. Mléko měla tak každá domácnost. A stejně tak 
brambory, zeleninu a ovoce. A jak víme od svých prarodičů, lidé velmi často jedli jen bram-
bory s mlékem. Pro zajímavost byl proveden i soupis ovocných stromů a tak se v tomto roce 
v Olšanech nacházelo: 727 jabloní, 254 hrušní, 290 třešní a 1594 švestek, 57 ořechů, 11 višní, 
27 slív, 317 rybízů a 32 srstek. 
     Zajímavá čísla, kdo ví, k čemu bychom se dopočítali dnes. Lidé si v dřívějších letech  vážili 
půdy a toho, co z ní vypěstují. Věděli, že půda je víc než jen majetek, a zanechávali ji pro své 
generace. Když někdy vidím, jak se s ornou půdou zachází, je mi smutno. Co by asi řekli naši 
pradědové, kdyby viděli zanedbaná pole, která neobhospodařujeme, ale držíme je jen pod 
vidinou zisku z prodeje? Kolik z nás chová zvířata pro obživu a ne jen pro rekreační užitek? Kdo 
má vlastní vajíčka či maso, med nebo třešně, hrušky atd.? Zemědělství je důležitým odvětvím, 
ale často mne velice mrzí, jako zemědělského odborníka, že učení zemědělské založené na více 
než stoletém i vědeckém bádání, práce šlechtitelů, agronomů a chovatelů je často neznalými 
lidmi, kteří většinou na zahradě nemají ani strom, bráno jako neatraktivní nebo dokonce jako 
nedobrý průmysl jedné firmy, jednoho politika. Pro zajímavost ve státě není jedna firma, ale je 
zde evidováno 30 000 zemědělců. Každý z nich je obchodník či živnostník, mnohdy bojující na 
trhu potravin. Proto i on pěstuje to, za co získá peníze, a to, co jej uživí. Ale vždy je to člověk, který 
má blízko k přírodě, zvířatům a nemá to s konkurencí lehké. Návštěvy těchto lidí v provozu, kte-
ré provádíme, to jen dokazují. Tito lidé denně pracují, včetně státních svátků i víkendů, věnují 
péči něčemu živému, abychom měli na talíři kvalitní potraviny. Zde homeoffice neexistuje… 
     Ale abych se vrátila ke sčítání, jak vidíme, sčítali se lidé v různých dobách a kde co. V minu-
lých letech bylo sledováno vybavení domácností, jako například počet praček, ledniček, tele-
vizorů, koupelen, splachovacích záchodů nebo telefonů. 
      Sčítání lidu tak mapuje nejen počet lidí i úroveň života. Možná v dnešní těžké době by stálo 
zato zamyslet se nad tím, co je pro nás ta dobrá životní úroveň, zda množnost obstarat si kva-
litní sousto nebo počet spotřebičů. Řekla bych, že právě obojí …                    Eva Modlitbová
    
     Poděkování na závěr 
     Děkujeme všem za poskytnutí vašich příspěvků a fotografií.  Své příspěvky do dalšího čísla 
můžete poslat na náš email do konce května.  Vyhrazujeme si právo na jazykovou a stylistickou 
úpravu zaslaných materiálů.
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zimního posypu a budeme rádi, když se 
do této činnosti zapojíte a pomůžete nám 
snížit prašnost a zlepšit vzhled naší maleb-
né vesničky. 
    Opět připomínám, že pokud bude někdo 
potřebovat donést nákup, zajistit dovážku 
obědů apod., může se na nás obrátit. Zavo-
lejte na číslo 517 374 233 nebo 608 517 188,
případně napište e-mail na obec@olsany.org.
    Přeji vám do dalších dnů hodně zdraví, 
pohody a spokojenosti.

Dana Křížová, starostka obce



     Dotace
    V loňském roce nám Jihomoravský kraj poskytl dotaci na akci Rekonstrukce 
požární zbrojnice ve výši 180 000 Kč. V závěru roku byla vyměněna vrata garáže, 
celkové náklady akce byly ve výši 203 126 Kč. Děkujeme všem, kteří s realizací této 
akce pomohli. 
Bohužel až v závěru roku rovněž započala realizace akce „Rekonstrukce zahrady 
v přírodním stylu při Mateřské škole v Olšanech“. Při vhodných klimatických pod-
mínkách ještě proběhnou terénní úpravy a výsadba. Po dokončení akce a doložení 
potřebných dokladů nám bude vyčíslena a zaslána částka dotace ze Státního fon-
du životního prostředí. 
V únoru letošního roku jsme podali na Krajský úřad žádost o dotaci na akci „Olšany 
oprava krajnice místní komunikace“. Plánujeme opravit a zpevnit okraj vozovky na 
části místní komunikace od křižovatky u torza lípy směrem k návsi, aby maminky 
s dětmi a kočárky či starší spoluobčané měli možnost uhnout do prostoru mimo 
jízdní pruh.

     Příprava investiční akce
      Stále probíhá příprava studie proveditelnosti úprav prostoru horního hřiště nad 
rybníkem. Chceme, aby zde vznikla zpevněná plocha využitelná i pro různé kultur-
ní akce a bylo zde i potřebné zázemí pro konání kulturních a sportovních akcí.

     Poplatky v r. 2021
     Za současné situace je možnost platit poplatek za svoz odpadu ve výši 520,- Kč 
na poplatníka či dům bez trvalého pobytu osob, či poplatek ze psů ve výši 150,- Kč 
na 1 psa v hotovosti na úřadě nebo zaslat na účet obce. Při platbě na účet bychom 
se následně domluvili na předání známky a letošního bonusu pro trvale obydlený 
dům v podobě čokolády. Číslo účtu je 1561314389/0800, VS pro svoz odpadu je 
1340… (místo teček uveďte číslo domu). VS u platby za psa je 1341…. Poplatky 
jsou splatné do konce března. Osoby s trvalým pobytem si mohou platbu za svoz 
rozdělit na dvě části, druhá je splatná do konce června.

     
      Rozpočet schválilo zastupitelstvo obce dne 9. 12. 2020, pro jeho obsáhlost uve-
deme jen několik údajů.

     Celkové příjmy:  11 154 700 Kč
     Jsou zde zahrnuty daně, místní poplatky, dotace na výkon státní správy a další 
příjmy.

     Celkové výdaje:  19 265 200 Kč
     Největší výdaje jsou plánovány na opravy, údržbu komunikací včetně rezervy 
ve výši 1 070 000 Kč; provoz kanalizace včetně rezervy 1 410 500 Kč; příspěvek 
Mateřské škole 410 000 Kč; mzdové náklady zaměstnanců obce a provoz budov 
2 042 800 Kč; úpravy dvora MŠ, výkupy pozemků 1 700 000 Kč; odměny zastupi-

ROZPOČET r. 2021
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 Budeme sčítat …
   V letošním roce opět proběhne sčítání obyvatel domů a jiných údajů. Sčítání probíhá každých 
deset let. Již z dávných pramenů víme, že lidé se sčítali, a to především kvůli daním. Jako tako-
vý důkaz můžeme brát i 2000 let starý příběh narození Ježíše Krista, který se narodil v městě 
Betlémě, právě proto, že tam probíhalo sčítání lidu a Josef s Marii tedy museli z tohoto důvodu 
přicestovat. Pokud se podíváme na historii mladší, tedy z historie Olšan víme, že sčítání např. 
Olšanech probíhalo ať už za Rakouska-Uherska, tak i za 1. republiky.  Naše obec má poměrně 
velkou rozlohu a tak takový sčítací komisař musí zajít až do hájenky na Říčky, či hájenky v Blaticích. 
Další část zvaná Vinohrady se nachází přímo na hranici s obcí Habrovany, což je 2 km od středu obce. 
Do Olšan patří i několik domků na opačné straně u Lipek.

ČTENÍ KE KAFI

Výhled na Olšany, 
fotografie z 30. let 20. stol.

Pohled na doškovou 
chaloupku nad kapličkou 
(na začátku 60. let 
byly došky vyměněny 
za jinou střešní krytinu)

Ulice Močáry,
fotografie 
pravděpodobně 
z 60. let 20. stol.
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FOTOVZPOMÍNKY

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…

telů, školení a cestovné 1 115 800 Kč; mzdové náklady účetní, referentky a provoz 
úřadu 1 125 200 Kč. 

      Financování:    8 110 500 Kč
    Plánovaný zůstatek běžného účtu k 31. 12. 2020 k pokrytí výdajů roku 2021, 
splátky úvěru na výstavbu kanalizace a kulturního domu. 

     Závěrečný účet obce společně se zprávou o provedeném auditu hospodaření 
obce za rok 2020 bude v březnu zveřejněn na úředních deskách a schvalován na 
dubnovém zasedání zastupitelstva. S jeho zkráceným obsahem vás seznámíme 
v dalším čísle občasníku. 

      5. prosince byl rozsvícen vánoční strom a Mikuláš se svou družinou po domlu-
vě s rodiči, za dodržování všech hygienických opatření, navštívil některé děti.  
    Bohužel se nekonalo avizované předvánoční setkání, akce pěveckého sboru, 
turnaj SK Olšany či Novoroční setkání na Kalečníku. 

     Plánovaný Košt slivovice a jiných pálenek, vítání občánků, divadelní předsta-
vení, setkání důchodců, pochod, zájezd  jsme nucení přesunout na podzim. Snad 
aspoň v létě budeme moci uskutečnit Neckyádu s letní nocí či některý z turnajů.

CHYSTÁ SE ...

INFORMUJEME ...
INFORMUJEME ...

Stav obyvatel v obci k 31. 12. 2020
Celkem Datum narození 

nejstaršího občana
Datum narození 

nejmladšího občana

Osoby 626 16. 1. 1928 15. 10. 2020

Muži 319 25. 4. 1935 15. 10. 2020

Ženy 307 16. 1. 1928 7. 10. 2020

Děti do 15 let 115 16. 2. 2006 15. 10. 2020

Děti do 18 let 140 28. 3. 2003 15. 10. 2020

     Letos jste mohli v rámci Tříkrálové sbírky přispět on-line nebo do dvou staci-
onárních pokladniček, jedné na obecním úřadě a druhé umístěné po dvě soboty 
dopoledne u olšanského obchodu. Vybralo se neuvěřitelných 8 734 Kč. Děkuji za 
Vaše příspěvky a doufám a těším se, že příští rok opět tři králové budou zpívat 
u našich dveří tak, jak jsme zvyklí.                      

Milada Veronese

13. 1. 2021 Zastupitelstvo obce Olšany
- souhlasí s uzavřením dohody o pracovní činnosti s Ing. E. Modlitbovou na shro-
mažďování podkladů pro roční zápis do kroniky, a to na dobu neurčitou   
- souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce dohody s Ing. E. Modlitbovou na 
provedení ročního zápisu do kroniky, a to na dobu neurčitou
- schvaluje návrh na vyřazení majetku obce
- schvaluje Stanovy svazku obcí Drahanská vrchovina, které byly schváleny na val-
né hromadě svazku dne 15. 12. 2020, a pověřuje starostku jejich podpisem
-  schvaluje záměr pronájmu části parcely 202/1 v k.ú. Olšany o výměře 1,5 m2

u parkoviště před obchodem pro umístění Z-boxu.

10. 2. 2021 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje obsah dokumentu Pasportizace komunikací v obci Olšany
- schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu Podpora rozvoje venko-
va JMK pro rok 2021 z dotačního titulu č. 4 na Opravu krajnice místní komunikace 
a pověřuje starostku zajištěním tohoto úkolu
- schvaluje obsah pracovní podoby Dodatku č. 1 k Dohodě o úpravě vzájemných 
práv a povinností mezi dvěma vlastníky provozně souvisejících kanalizací. Zastu-
pitelstvo obce Olšany pověřuje starostku podpisem v případě, že bude obcí Hab-
rovany v nezměněné podobě odsouhlaseno znění tohoto Dodatku č. 1
- schvaluje finanční dar Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, 
z.s. Klubu Paprsek Vyškov ve výši 5 000 Kč 
- schvaluje rozpočtové opatření č. 1
- schvaluje obsah účetní závěrky Mateřské školy Olšany k 31. 12. 2020 
- schvaluje návrh na převedení hospodářského výsledku Mateřské školy Olšany ve 
výši 19 530,97 Kč do rezervního fondu
- schvaluje obsah smlouvy s firmou Zásilkovna s.r.o. Praha na pronájem části p.č. 
202/1 v k.ú. Olšany u parkoviště pro umístění Z-boxu bez bodu 2.6, článku II., a po 
úpravě pověřuje starostku podpisem smlouvy
- schvaluje obsah vyhlášky č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
- schvaluje obsah Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Na historických fotografiích obce si můžete prohlédnout, jak rychle se Olšany 
rozvíjí. Zmizely doškové chaloupky a byl zastavěn celý svah a velká plošina nad 
původní zástavbou v údolí. 

Fotografie z poloviny 
50. let, kde je zachycen 
osamocený dům 
na horní plošině 
(dům č.p. 114 byl 
vystavěn 1953)
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
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      Sběr odpadu
      Pokud pandemická situace neovlivní i sběr odpadu, provede v sobotu 20. března a.s. 
Respono v obci mobilní sběr elektroodpadu a nebezpečného odpadu. Letáčky obdržíte 
do svých schránek.
      V sobotu 10. dubna budou hasiči od 8 hodin po obci provádět sběr železného šrotu. 
V případě zájmu kovový odpad nachystejte před své domy.
     Od 9. do 11. dubna bude na parkovišti u autobusové zastávky přistaven velkoobje-
mový kontejner. Nesmí zde být uložen nebezpečný odpad, elektroodpad a stavební 
odpad. 
      Žádáme občany, aby následně v průběhu roku neukládali objemný odpad či elektro-
odpad u kontejnerů. Můžete ho zdarma odevzdat na sběrných dvorech. Děkujeme. 
     Nyní nám svozová firma Respono a.s. Vyškov sdělila, že na sběrných dvorech je možné 
odevzdat použité pneumatiky (pneumatiky pro motocykly, tříkolky a čtyřkolky, osobní 
pneumatiky, pneumatiky pro terénní vozidla a lehká užitková vozidla) v rámci zpětného 
odběru zdarma. Zpětný odběr jiných druhů pneumatik větších rozměrů je třeba vždy 
konzultovat předem s obsluhou sběrného dvora. 

      Z-box
      Po jednáních s firmou Zásilkovna s.r.o. a po novém schválení smlouvy včetně zvlášt-
ního ujednání bude na travnaté ploše vedle parkoviště u obchodu umístěn Z-BOX. Zde 
si následně budete moci vyzvedávat své zásilky. 

      Sčítání lidu, domů a bytů 2021

     Průběh sčítání
    Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu 
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost 
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčí-
tací komisaři (v obci to bude poštovní doručovatelka p. M. Vymětalová).
       Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou 
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci a sběr listinných formulářů, při kterých 
dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatel-
stvem. Distribuce formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá 
doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických 
pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimaliza-
ce doby kontaktu). Z toho důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním 
formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 304 050. Vyplněné 
formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České 
pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). 
Odeslání bude zdarma. Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických 
požadavků.

      Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý 
pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková oso-

 oblíbený palouček u krokodýla, kde jsme jí přečetli mnohá obvinění, odsoudili ji aspo-
lečně s hříchy pochovali. Také jsme lesu podle tradice vrátili několik polínek dřeva.
    Jménem Olšanského pěveckého sboru Vám přeji vše dobré. Nenechme si vzít 
chuť do života a radujme se z každé maličkosti. Stojí to za to. Život je krásný.

David Rotter

     Vážení přátelé, společenská situace nepřeje setkávání lidí v žádné jeho formě, 
tak také Novoroční rituální koupel proběhla pouze v úzkém kruhu organizátorů 
bez účasti veřejnosti. 1. ledna před polednem jsme otevřeli vodu a požádali ji, aby 
nám dala do nového roku svou sílu. Pak už jsme ji nechali působit na naše těla 
a duše. Po osušení jsme tělo zahřáli frťánkem a srdce vzájemným blahopřáním vše-
ho nejlepšího do nového roku. A to přejeme také vám všem – hodně lásky, štěstí 
a zdraví.

David Rotter

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

9. 12. 2020 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje objednání studie dle nabídky a zadání u firmy HYDRO-EKO Přerov 
a pověřuje starostku podpisem smlouvy
- schvaluje zařazení komunikace na p. č. 727 jako místní komunikaci IV. třídy 
v podobě komunikace nepřístupné pro provoz silničních motorových vozidel
- schvaluje obsah Smlouvy č. PR-001030062056/001-PROS o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene pro realizaci přípojky NN k RD Nedvědová a pověřují 
starostku podpisem smlouvy
- schvaluje rozpočtové opatření č. 9
- schvaluje rozpočet na rok 2021, včetně rozpočtu sociálního fondu a příspěvků 
svazku obcí Drahanská vrchovina ve výši 20 000 Kč a Rakovec 876 Kč. Celkový 
objem příjmů včetně financování a výdajů je ve výši 19 265 200 Kč. Příjmy i výdaje 
sociálního fondu jsou ve výši 50 000 Kč. Ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být 
překročen stanovený objem výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného roz-
počtu r. 2021. V rámci paragrafů změnu v jednotlivých položkách výdajů povoluje 
starostka. Zastupitelstvo obce Olšany pověřuje starostku prováděním rozpočto-
vých opatření v nejnutnějších případech na konci měsíce a tyto úpravy pak zastu-
pitelstvo na nejbližším zasedání schválí
- schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021–2023
- bere na vědomí předložená vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu obce 
v roce 2020 od SDH Olšany, SK Olšany, ZO ČSV Olšany, TENIS BIKE Olšany a TJ Hab-
rovany 
- bere na vědomí zprávu dozorčí rady svazku Rakovec ze dne 3. 12. 2020.
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      Stezky
      V současné době se nemohou děti stýkat na našich nejrůznějších akcích, v krouž-
cích a výletech. A protože pracuji ve středisku volného času a mám ráda děti, dobro-
družství a svoji práci i místo, kde žiji, začaly i v naší obci vznikat samoobslužné stezky.
V současné době jsou v naší obci tři: noční stezka: Za světýlky k pokladu – poklad sovy 
Olšanky: jde o noční stezku, kdy si za pomocí baterky (+ světýlek na stromech) si hledáte 
cestu až k sově Olšance – tato stezka funguje již od listopadu. Již nenabízí velký poklad, 
ale stále je funkční a na konci čeká malé překvapení (stezku již dál tolik neudržuji, jen je 
mi líto ji úplně zrušit, stále je navštěvovaná). Další stezka vznikla v lednu – Barevné tou-
lání: jde o procházku obcí + zjištění správných indicií na jednotlivých zastavení, vymalo-
vání obrázku správnými barvičkami a odeslání obrázku k nám (Maják – SVČ Vyškov).
     V předposledním únorovém týdnu byla spuštěna další stezka – Wanted aneb pát-
rání po padouchovi, který ničí všechny sněhové sochy, ... Děti mají za úkol sesta-
vit portrét padoucha a poslat opět k nám. Všechny děti čeká vždy drobná odměna.
Společně s Kubou (SDH Olšany) jsme nachystali ještě další stezku – Po stopách Yettiho. 
Podrobné informace ke všem stezkám naleznete na našem osobním i pracovním FB 
profilu, či webu: www.majak-svcvyskov.cz/akce.
      Děkujeme za hojnou účast na všech stezkách, za milá povzbudivá slova, i za to, že 
stezky neničíte a stále jsou funkční :-), přeji pevné zdraví

Mgr. Žaneta Homolová
zástupkyně ředitelky v pedagogické oblasti Maják – SVČ Vyškov

ba bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby 
mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákon-
ný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců pří-
tomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým 
pobytem do 90 dnů.

     Kontaktní místa
    Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech 
krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace 
o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.

    Ochrana dat
    Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu 
s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační 
systémy.

    Přínos sčítání
    Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infra-
struktury nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání 
ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či 
vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

     Mateřská škola Olšany
    V této zvláštní době, kdy se nám může zdát, že se život zpomalil, nebo zcela zastavil, 
si naše mateřská škola žila svým vlastním životem. Byli jsme rádi, že můžeme zpívat, 
cvičit, tancovat a jinak dovádět. Snažili jsme se dětem toto období zpestřit i různými 
aktivitami.
    Hned v září jsme se v Kulturním domě dozvěděli něco o rytmu. Kdy a jak vznikal, jak 
lidé začali vyrábět hudební nástroje a jak se učili se dorozumívat. Děti tyto informace 
získaly pomocí příběhu „Příběh rytmu“, který nám přišli povyprávět Jiří Bouda a José 
Vata. Děti měly možnost si i vyzkoušet spoustu netradičních hudebních nástrojů.
    V měsíci říjnu nás navštívila paní Dobromila Patáková z vyškovské hvězdárny spolu 
s plyšovým kamarádem Ufounkem. Nejprve si s dětmi povídala o tom, jakou barvu má 
naše planeta při pohledu z vesmíru a co která barva znamená. Společně s Ufounkem 
jsme postupně nahlédli do všech kontinentů. Její vyprávění bylo doprovázeno pouta-
vou prezentací na interaktivní tabuli.
     Další den dětem vysvětlila, jak důležitý je pro naši planetu vzduch, světlo a voda. Toto 
jim přiblížila velice zajímavými pokusy.
    Naše tradiční Drakiáda se v letošním školním roce musela obejít bohužel bez rodičů. 
Pro děti jsme měli připravené zábavné hry a soutěže s dračí tématikou. Dopoledne jsme 
si báječně užili. Některé věci byly sice jinak (bez dobrůtek připravených rodiči), ale něk-
teré věci naopak zůstaly stejné. Vítr nám opět nefoukal.
     Jelikož se nám zdálo, že v říjnu toho bylo málo, pozvali jsme si do mateřské školy ještě 
pana Kalvostra. Ten nám velice zajímavou formou přiblížil život včel. Děti měly možnost 
nahlédnout do opravdového úlu a vyzkoušet si různé pomůcky pro včelaře. Na závěr 
si děti, s malou pomocí, vlastnoručně vyrobily rámeček na plástve. Jelikož ale nemají 
včelky, musely si je samy nakreslit. Maminky měly odpoledne velkou radost z krásných 

      Pěvecký sbor
   Milí přátelé, ač současná společensko-politická situace nedovolila uspořádat 
Olšanskému pěveckému sboru žádné setkání tak, jak bychom si přáli, pokusili jsme 
se zachovat tradici našich vystoupení, které se vztahují k důležitým chvílím našeho 
života, alespoň v úzkém kruhu a bez účasti veřejnosti. I tak byla setkání krásná, 
bohatá a naplněná lidskostí a životem. 
    Tak jsme zahájili jako každoročně Advent o první adventní neděli. Nepřivítali jsme
jej tentokrát na návsi, ale na paloučku nad hasičkou. V krásné tichém prostředí, 
za svitu hvězd, svíček a luceren, jsme zazpívali adventní písně a popřáli si krásný 
Advent. 
   Jako každoročně jsme také uspořádali pro sbor velmi důležitou obecní před-
vánoční obchůzku, kdy jsme zpívali našim stařešinům pod okny a připomněli, že 
vánoční čas, plný radosti z narození Ježíška, se již nezadržitelně blíží. Bylo nás sice 
jen maličko, ale věřím, že o to větší radost jsme přinesli.
         V předvánočním čase jsme se také vydali do habrovanského kostela pro betlémské 
světlo a při té příležitosti jsme pro potěchu několika přítomných zazpívali na kůru.
     Jako každý rok jsme chtěli potěšit také naše přátele, klienty ze zámečku v Hab-
rovanech. Avšak nebylo nám umožněno zpívat dokonce ani pod okny na nádvo-
ří ... Natočili jsme jim tedy na videokameru „Tajný koncert“, který jim o Štědrém dnu 
pečovatelky pustily. A podle ohlasů z něj klienti měli velkou radost. A aby radost 
byla vzájemná, poslali zase oni nám krásné dárky.
       Dalším příspěvkem sboru k obecním tradicím byly v minulých letech Ostatky. Roz-
hodli jsme se tedy společně s loňským hofrem, že letos alespoň pochováme basu. 
Opět bez účasti veřejnosti, jen v úzkém kruhu organizátorů, jsme vynesli basu na náš 
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zarámovaných obrázků, na které byly děti náležitě pyšné.
     V prosinci jsme nedočkavě vyhlíželi Mikuláše. Přišel. Spolu s ním se objevil i anděl 
a čert. Jako každý rok zhodnotil chování dětí, některé pochválil, jiné pokáral. Potom 
nám popřál krásné Vánoce a rozdal nám svoji nadílku.
      Na vánoční besídku jsme nemohli pozvat rodiče, tak jsme si pro ně připravili překva-

pení. Pomocí svíček, vánočních ozdob a světýlek jsme vyzdobili Kulturní dům. S dětmi
jsme se hezky ustrojili a natočili jsme krátké video s vánočním pozdravem plným písni-
ček, básniček a koled. Věříme, že i na rodiče touto cestou dýchla vánoční atmosféra.
     Únor byl pro nás měsícem radostí. V různých převlecích jsme si hráli, tančili, zpívali 
a dováděli. Toto veselí jsme zakončili v Kulturním domě velkým společným Karnevalem. 
Karneval byl inspirovaný pohádkou O pejskovi a kočičce. Děti pekly dort, vytíraly podla-
hu, sušily prádlo. Každá třída si připravila pro třídu druhou veselý taneček. Děti se na něj 
připravovaly velice poctivě. Také nás upozornily na to, že na správném karnevale mají 
být dobroty. A měly pravdu. Paní kuchařky pro děti připravily sladké balíčky.
      Nyní je mateřská škola uzavřena v souladu s nařízením vlády ČR a my doufáme, že než 
roztaje všechen sníh, opět se všichni setkáme a oslavíme společně první jarní svátky.

    Kateřina Volfová

     Se včelami trochu jinak
    V roce 2019 mě doběhla moje touha začít včelařit. Téhož roku pořádal ZOO koutek 
Vyškov pro zájemce kurz včelaření. Přihlásil jsem se do něj s mým bratrem a absolvo-
val jsem ho. Je rozhodnuto – začnu včelařit! To mě ale nenapadlo, co mě za rok potká. 
Oslovila mě paní ředitelka MŠ Olšany Kateřina Volfová, jestli bych na podzim roku 2020 
nepřišel do jejich školky povykládat dětem něco ze života včely medonosné. Byla to pro 
mě jako začátečníka velká výzva. Posbíral jsem doma vše, co se dalo. Svoji přednášku 
jsem začal prezentací na interaktivní tabuli popisem včely, jejím účelem a významem 
v přírodě, její užitečností. Seznámil jsem děti s úlem a pracovními pomůckami včelaře. 
Pro představu si mohly osahat včelí rámek plný medu. Dětem jsem donesl na ochutnání 
svůj první med, z kterého jim paní kuchařky připravily svačinu. Paní učitelky si s dětmi 
pro mě na oplátku přichystaly různé soutěže, které ukazovaly život včelstva v úle. Poté 
jsem dětem dal připravené papíry, na které si každý nakreslil to, co ho nejvíce zauja-
lo z přednášky, a společně si každý sám stloukl z přířezů rámeček, na který jsem mu 
obrázek přilepil. Ten jim zůstal jako památka domů. Závěrem jsem dětem řekl důležitost 
včely v přírodě a ukázal několik nápadů, jak samy mohou přispět včelímu životu. Byl 
jsem velmi mile překvapený připraveností jak p. učitelek, tak i dětí, jejich zvídavostí, 
šikovností i celkovým přehledem. Jejich potlesk a dík byl pro mě tou největší odměnou. 
Na závěr jsem se s dětmi domluvil, že jim přichystám ještě nějaké jarní překvapení. 

                                                                                                           Josef Kalvostr

    Sbor dobrovolných hasičů Olšany
    Zdravím veškeré nadšence hasičů obce Olšany. 
    Vzhledem k současné situaci nemůžeme pořádat pravidelné schůzky ani žádné akce. 
Pro pobavení dětí i dospělých mám tu zajímavou aktivitu, jak si zpestřit tyto nelehké 
dny. Může se zapojit každý občan obce Olšany. Splněné úkoly nám zašlete na email: 
mh.olsany@gmail.com. Na začátku dubna bude vylosováno 5 emailů, které získají drob-
nou cenu.
     Dále sledujte naší stránku na Facebooku (SDH Olšany), kde každý den po dobu lock-
downu zveřejňujeme zajímavou aktivitu na daný den.
Přeji všem pevné zdraví        

Jakub Tomášek
    Hra je k dispozici jako samostatná příloha
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mh.olsany@gmail.com. Na začátku dubna bude vylosováno 5 emailů, které získají drob-
nou cenu.
     Dále sledujte naší stránku na Facebooku (SDH Olšany), kde každý den po dobu lock-
downu zveřejňujeme zajímavou aktivitu na daný den.
Přeji všem pevné zdraví        

Jakub Tomášek
    Hra je k dispozici jako samostatná příloha
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      Stezky
      V současné době se nemohou děti stýkat na našich nejrůznějších akcích, v krouž-
cích a výletech. A protože pracuji ve středisku volného času a mám ráda děti, dobro-
družství a svoji práci i místo, kde žiji, začaly i v naší obci vznikat samoobslužné stezky.
V současné době jsou v naší obci tři: noční stezka: Za světýlky k pokladu – poklad sovy 
Olšanky: jde o noční stezku, kdy si za pomocí baterky (+ světýlek na stromech) si hledáte 
cestu až k sově Olšance – tato stezka funguje již od listopadu. Již nenabízí velký poklad, 
ale stále je funkční a na konci čeká malé překvapení (stezku již dál tolik neudržuji, jen je 
mi líto ji úplně zrušit, stále je navštěvovaná). Další stezka vznikla v lednu – Barevné tou-
lání: jde o procházku obcí + zjištění správných indicií na jednotlivých zastavení, vymalo-
vání obrázku správnými barvičkami a odeslání obrázku k nám (Maják – SVČ Vyškov).
     V předposledním únorovém týdnu byla spuštěna další stezka – Wanted aneb pát-
rání po padouchovi, který ničí všechny sněhové sochy, ... Děti mají za úkol sesta-
vit portrét padoucha a poslat opět k nám. Všechny děti čeká vždy drobná odměna.
Společně s Kubou (SDH Olšany) jsme nachystali ještě další stezku – Po stopách Yettiho. 
Podrobné informace ke všem stezkám naleznete na našem osobním i pracovním FB 
profilu, či webu: www.majak-svcvyskov.cz/akce.
      Děkujeme za hojnou účast na všech stezkách, za milá povzbudivá slova, i za to, že 
stezky neničíte a stále jsou funkční :-), přeji pevné zdraví

Mgr. Žaneta Homolová
zástupkyně ředitelky v pedagogické oblasti Maják – SVČ Vyškov

ba bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby 
mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákon-
ný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců pří-
tomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým 
pobytem do 90 dnů.

     Kontaktní místa
    Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech 
krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace 
o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.

    Ochrana dat
    Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu 
s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační 
systémy.

    Přínos sčítání
    Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infra-
struktury nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání 
ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či 
vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

     Mateřská škola Olšany
    V této zvláštní době, kdy se nám může zdát, že se život zpomalil, nebo zcela zastavil, 
si naše mateřská škola žila svým vlastním životem. Byli jsme rádi, že můžeme zpívat, 
cvičit, tancovat a jinak dovádět. Snažili jsme se dětem toto období zpestřit i různými 
aktivitami.
    Hned v září jsme se v Kulturním domě dozvěděli něco o rytmu. Kdy a jak vznikal, jak 
lidé začali vyrábět hudební nástroje a jak se učili se dorozumívat. Děti tyto informace 
získaly pomocí příběhu „Příběh rytmu“, který nám přišli povyprávět Jiří Bouda a José 
Vata. Děti měly možnost si i vyzkoušet spoustu netradičních hudebních nástrojů.
    V měsíci říjnu nás navštívila paní Dobromila Patáková z vyškovské hvězdárny spolu 
s plyšovým kamarádem Ufounkem. Nejprve si s dětmi povídala o tom, jakou barvu má 
naše planeta při pohledu z vesmíru a co která barva znamená. Společně s Ufounkem 
jsme postupně nahlédli do všech kontinentů. Její vyprávění bylo doprovázeno pouta-
vou prezentací na interaktivní tabuli.
     Další den dětem vysvětlila, jak důležitý je pro naši planetu vzduch, světlo a voda. Toto 
jim přiblížila velice zajímavými pokusy.
    Naše tradiční Drakiáda se v letošním školním roce musela obejít bohužel bez rodičů. 
Pro děti jsme měli připravené zábavné hry a soutěže s dračí tématikou. Dopoledne jsme 
si báječně užili. Některé věci byly sice jinak (bez dobrůtek připravených rodiči), ale něk-
teré věci naopak zůstaly stejné. Vítr nám opět nefoukal.
     Jelikož se nám zdálo, že v říjnu toho bylo málo, pozvali jsme si do mateřské školy ještě 
pana Kalvostra. Ten nám velice zajímavou formou přiblížil život včel. Děti měly možnost 
nahlédnout do opravdového úlu a vyzkoušet si různé pomůcky pro včelaře. Na závěr 
si děti, s malou pomocí, vlastnoručně vyrobily rámeček na plástve. Jelikož ale nemají 
včelky, musely si je samy nakreslit. Maminky měly odpoledne velkou radost z krásných 

      Pěvecký sbor
   Milí přátelé, ač současná společensko-politická situace nedovolila uspořádat 
Olšanskému pěveckému sboru žádné setkání tak, jak bychom si přáli, pokusili jsme 
se zachovat tradici našich vystoupení, které se vztahují k důležitým chvílím našeho 
života, alespoň v úzkém kruhu a bez účasti veřejnosti. I tak byla setkání krásná, 
bohatá a naplněná lidskostí a životem. 
    Tak jsme zahájili jako každoročně Advent o první adventní neděli. Nepřivítali jsme
jej tentokrát na návsi, ale na paloučku nad hasičkou. V krásné tichém prostředí, 
za svitu hvězd, svíček a luceren, jsme zazpívali adventní písně a popřáli si krásný 
Advent. 
   Jako každoročně jsme také uspořádali pro sbor velmi důležitou obecní před-
vánoční obchůzku, kdy jsme zpívali našim stařešinům pod okny a připomněli, že 
vánoční čas, plný radosti z narození Ježíška, se již nezadržitelně blíží. Bylo nás sice 
jen maličko, ale věřím, že o to větší radost jsme přinesli.
         V předvánočním čase jsme se také vydali do habrovanského kostela pro betlémské 
světlo a při té příležitosti jsme pro potěchu několika přítomných zazpívali na kůru.
     Jako každý rok jsme chtěli potěšit také naše přátele, klienty ze zámečku v Hab-
rovanech. Avšak nebylo nám umožněno zpívat dokonce ani pod okny na nádvo-
ří ... Natočili jsme jim tedy na videokameru „Tajný koncert“, který jim o Štědrém dnu 
pečovatelky pustily. A podle ohlasů z něj klienti měli velkou radost. A aby radost 
byla vzájemná, poslali zase oni nám krásné dárky.
       Dalším příspěvkem sboru k obecním tradicím byly v minulých letech Ostatky. Roz-
hodli jsme se tedy společně s loňským hofrem, že letos alespoň pochováme basu. 
Opět bez účasti veřejnosti, jen v úzkém kruhu organizátorů, jsme vynesli basu na náš 
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      Sběr odpadu
      Pokud pandemická situace neovlivní i sběr odpadu, provede v sobotu 20. března a.s. 
Respono v obci mobilní sběr elektroodpadu a nebezpečného odpadu. Letáčky obdržíte 
do svých schránek.
      V sobotu 10. dubna budou hasiči od 8 hodin po obci provádět sběr železného šrotu. 
V případě zájmu kovový odpad nachystejte před své domy.
     Od 9. do 11. dubna bude na parkovišti u autobusové zastávky přistaven velkoobje-
mový kontejner. Nesmí zde být uložen nebezpečný odpad, elektroodpad a stavební 
odpad. 
      Žádáme občany, aby následně v průběhu roku neukládali objemný odpad či elektro-
odpad u kontejnerů. Můžete ho zdarma odevzdat na sběrných dvorech. Děkujeme. 
     Nyní nám svozová firma Respono a.s. Vyškov sdělila, že na sběrných dvorech je možné 
odevzdat použité pneumatiky (pneumatiky pro motocykly, tříkolky a čtyřkolky, osobní 
pneumatiky, pneumatiky pro terénní vozidla a lehká užitková vozidla) v rámci zpětného 
odběru zdarma. Zpětný odběr jiných druhů pneumatik větších rozměrů je třeba vždy 
konzultovat předem s obsluhou sběrného dvora. 

      Z-box
      Po jednáních s firmou Zásilkovna s.r.o. a po novém schválení smlouvy včetně zvlášt-
ního ujednání bude na travnaté ploše vedle parkoviště u obchodu umístěn Z-BOX. Zde 
si následně budete moci vyzvedávat své zásilky. 

      Sčítání lidu, domů a bytů 2021

     Průběh sčítání
    Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu 
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost 
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčí-
tací komisaři (v obci to bude poštovní doručovatelka p. M. Vymětalová).
       Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou 
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci a sběr listinných formulářů, při kterých 
dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatel-
stvem. Distribuce formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá 
doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických 
pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimaliza-
ce doby kontaktu). Z toho důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním 
formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 304 050. Vyplněné 
formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České 
pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). 
Odeslání bude zdarma. Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických 
požadavků.

      Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý 
pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková oso-

 oblíbený palouček u krokodýla, kde jsme jí přečetli mnohá obvinění, odsoudili ji aspo-
lečně s hříchy pochovali. Také jsme lesu podle tradice vrátili několik polínek dřeva.
    Jménem Olšanského pěveckého sboru Vám přeji vše dobré. Nenechme si vzít 
chuť do života a radujme se z každé maličkosti. Stojí to za to. Život je krásný.

David Rotter

     Vážení přátelé, společenská situace nepřeje setkávání lidí v žádné jeho formě, 
tak také Novoroční rituální koupel proběhla pouze v úzkém kruhu organizátorů 
bez účasti veřejnosti. 1. ledna před polednem jsme otevřeli vodu a požádali ji, aby 
nám dala do nového roku svou sílu. Pak už jsme ji nechali působit na naše těla 
a duše. Po osušení jsme tělo zahřáli frťánkem a srdce vzájemným blahopřáním vše-
ho nejlepšího do nového roku. A to přejeme také vám všem – hodně lásky, štěstí 
a zdraví.

David Rotter

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

9. 12. 2020 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje objednání studie dle nabídky a zadání u firmy HYDRO-EKO Přerov 
a pověřuje starostku podpisem smlouvy
- schvaluje zařazení komunikace na p. č. 727 jako místní komunikaci IV. třídy 
v podobě komunikace nepřístupné pro provoz silničních motorových vozidel
- schvaluje obsah Smlouvy č. PR-001030062056/001-PROS o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene pro realizaci přípojky NN k RD Nedvědová a pověřují 
starostku podpisem smlouvy
- schvaluje rozpočtové opatření č. 9
- schvaluje rozpočet na rok 2021, včetně rozpočtu sociálního fondu a příspěvků 
svazku obcí Drahanská vrchovina ve výši 20 000 Kč a Rakovec 876 Kč. Celkový 
objem příjmů včetně financování a výdajů je ve výši 19 265 200 Kč. Příjmy i výdaje 
sociálního fondu jsou ve výši 50 000 Kč. Ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být 
překročen stanovený objem výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného roz-
počtu r. 2021. V rámci paragrafů změnu v jednotlivých položkách výdajů povoluje 
starostka. Zastupitelstvo obce Olšany pověřuje starostku prováděním rozpočto-
vých opatření v nejnutnějších případech na konci měsíce a tyto úpravy pak zastu-
pitelstvo na nejbližším zasedání schválí
- schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021–2023
- bere na vědomí předložená vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu obce 
v roce 2020 od SDH Olšany, SK Olšany, ZO ČSV Olšany, TENIS BIKE Olšany a TJ Hab-
rovany 
- bere na vědomí zprávu dozorčí rady svazku Rakovec ze dne 3. 12. 2020.
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ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…

telů, školení a cestovné 1 115 800 Kč; mzdové náklady účetní, referentky a provoz 
úřadu 1 125 200 Kč. 

      Financování:    8 110 500 Kč
    Plánovaný zůstatek běžného účtu k 31. 12. 2020 k pokrytí výdajů roku 2021, 
splátky úvěru na výstavbu kanalizace a kulturního domu. 

     Závěrečný účet obce společně se zprávou o provedeném auditu hospodaření 
obce za rok 2020 bude v březnu zveřejněn na úředních deskách a schvalován na 
dubnovém zasedání zastupitelstva. S jeho zkráceným obsahem vás seznámíme 
v dalším čísle občasníku. 

      5. prosince byl rozsvícen vánoční strom a Mikuláš se svou družinou po domlu-
vě s rodiči, za dodržování všech hygienických opatření, navštívil některé děti.  
    Bohužel se nekonalo avizované předvánoční setkání, akce pěveckého sboru, 
turnaj SK Olšany či Novoroční setkání na Kalečníku. 

     Plánovaný Košt slivovice a jiných pálenek, vítání občánků, divadelní předsta-
vení, setkání důchodců, pochod, zájezd  jsme nucení přesunout na podzim. Snad 
aspoň v létě budeme moci uskutečnit Neckyádu s letní nocí či některý z turnajů.

CHYSTÁ SE ...

INFORMUJEME ...
INFORMUJEME ...

Stav obyvatel v obci k 31. 12. 2020
Celkem Datum narození 

nejstaršího občana
Datum narození 

nejmladšího občana

Osoby 626 16. 1. 1928 15. 10. 2020

Muži 319 25. 4. 1935 15. 10. 2020

Ženy 307 16. 1. 1928 7. 10. 2020

Děti do 15 let 115 16. 2. 2006 15. 10. 2020

Děti do 18 let 140 28. 3. 2003 15. 10. 2020

     Letos jste mohli v rámci Tříkrálové sbírky přispět on-line nebo do dvou staci-
onárních pokladniček, jedné na obecním úřadě a druhé umístěné po dvě soboty 
dopoledne u olšanského obchodu. Vybralo se neuvěřitelných 8 734 Kč. Děkuji za 
Vaše příspěvky a doufám a těším se, že příští rok opět tři králové budou zpívat 
u našich dveří tak, jak jsme zvyklí.                      

Milada Veronese

13. 1. 2021 Zastupitelstvo obce Olšany
- souhlasí s uzavřením dohody o pracovní činnosti s Ing. E. Modlitbovou na shro-
mažďování podkladů pro roční zápis do kroniky, a to na dobu neurčitou   
- souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce dohody s Ing. E. Modlitbovou na 
provedení ročního zápisu do kroniky, a to na dobu neurčitou
- schvaluje návrh na vyřazení majetku obce
- schvaluje Stanovy svazku obcí Drahanská vrchovina, které byly schváleny na val-
né hromadě svazku dne 15. 12. 2020, a pověřuje starostku jejich podpisem
-  schvaluje záměr pronájmu části parcely 202/1 v k.ú. Olšany o výměře 1,5 m2

u parkoviště před obchodem pro umístění Z-boxu.

10. 2. 2021 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje obsah dokumentu Pasportizace komunikací v obci Olšany
- schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu Podpora rozvoje venko-
va JMK pro rok 2021 z dotačního titulu č. 4 na Opravu krajnice místní komunikace 
a pověřuje starostku zajištěním tohoto úkolu
- schvaluje obsah pracovní podoby Dodatku č. 1 k Dohodě o úpravě vzájemných 
práv a povinností mezi dvěma vlastníky provozně souvisejících kanalizací. Zastu-
pitelstvo obce Olšany pověřuje starostku podpisem v případě, že bude obcí Hab-
rovany v nezměněné podobě odsouhlaseno znění tohoto Dodatku č. 1
- schvaluje finanční dar Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, 
z.s. Klubu Paprsek Vyškov ve výši 5 000 Kč 
- schvaluje rozpočtové opatření č. 1
- schvaluje obsah účetní závěrky Mateřské školy Olšany k 31. 12. 2020 
- schvaluje návrh na převedení hospodářského výsledku Mateřské školy Olšany ve 
výši 19 530,97 Kč do rezervního fondu
- schvaluje obsah smlouvy s firmou Zásilkovna s.r.o. Praha na pronájem části p.č. 
202/1 v k.ú. Olšany u parkoviště pro umístění Z-boxu bez bodu 2.6, článku II., a po 
úpravě pověřuje starostku podpisem smlouvy
- schvaluje obsah vyhlášky č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
- schvaluje obsah Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Na historických fotografiích obce si můžete prohlédnout, jak rychle se Olšany 
rozvíjí. Zmizely doškové chaloupky a byl zastavěn celý svah a velká plošina nad 
původní zástavbou v údolí. 

Fotografie z poloviny 
50. let, kde je zachycen 
osamocený dům 
na horní plošině 
(dům č.p. 114 byl 
vystavěn 1953)



     Dotace
    V loňském roce nám Jihomoravský kraj poskytl dotaci na akci Rekonstrukce 
požární zbrojnice ve výši 180 000 Kč. V závěru roku byla vyměněna vrata garáže, 
celkové náklady akce byly ve výši 203 126 Kč. Děkujeme všem, kteří s realizací této 
akce pomohli. 
Bohužel až v závěru roku rovněž započala realizace akce „Rekonstrukce zahrady 
v přírodním stylu při Mateřské škole v Olšanech“. Při vhodných klimatických pod-
mínkách ještě proběhnou terénní úpravy a výsadba. Po dokončení akce a doložení 
potřebných dokladů nám bude vyčíslena a zaslána částka dotace ze Státního fon-
du životního prostředí. 
V únoru letošního roku jsme podali na Krajský úřad žádost o dotaci na akci „Olšany 
oprava krajnice místní komunikace“. Plánujeme opravit a zpevnit okraj vozovky na 
části místní komunikace od křižovatky u torza lípy směrem k návsi, aby maminky 
s dětmi a kočárky či starší spoluobčané měli možnost uhnout do prostoru mimo 
jízdní pruh.

     Příprava investiční akce
      Stále probíhá příprava studie proveditelnosti úprav prostoru horního hřiště nad 
rybníkem. Chceme, aby zde vznikla zpevněná plocha využitelná i pro různé kultur-
ní akce a bylo zde i potřebné zázemí pro konání kulturních a sportovních akcí.

     Poplatky v r. 2021
     Za současné situace je možnost platit poplatek za svoz odpadu ve výši 520,- Kč 
na poplatníka či dům bez trvalého pobytu osob, či poplatek ze psů ve výši 150,- Kč 
na 1 psa v hotovosti na úřadě nebo zaslat na účet obce. Při platbě na účet bychom 
se následně domluvili na předání známky a letošního bonusu pro trvale obydlený 
dům v podobě čokolády. Číslo účtu je 1561314389/0800, VS pro svoz odpadu je 
1340… (místo teček uveďte číslo domu). VS u platby za psa je 1341…. Poplatky 
jsou splatné do konce března. Osoby s trvalým pobytem si mohou platbu za svoz 
rozdělit na dvě části, druhá je splatná do konce června.

     
      Rozpočet schválilo zastupitelstvo obce dne 9. 12. 2020, pro jeho obsáhlost uve-
deme jen několik údajů.

     Celkové příjmy:  11 154 700 Kč
     Jsou zde zahrnuty daně, místní poplatky, dotace na výkon státní správy a další 
příjmy.

     Celkové výdaje:  19 265 200 Kč
     Největší výdaje jsou plánovány na opravy, údržbu komunikací včetně rezervy 
ve výši 1 070 000 Kč; provoz kanalizace včetně rezervy 1 410 500 Kč; příspěvek 
Mateřské škole 410 000 Kč; mzdové náklady zaměstnanců obce a provoz budov 
2 042 800 Kč; úpravy dvora MŠ, výkupy pozemků 1 700 000 Kč; odměny zastupi-

ROZPOČET r. 2021
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 Budeme sčítat …
   V letošním roce opět proběhne sčítání obyvatel domů a jiných údajů. Sčítání probíhá každých 
deset let. Již z dávných pramenů víme, že lidé se sčítali, a to především kvůli daním. Jako tako-
vý důkaz můžeme brát i 2000 let starý příběh narození Ježíše Krista, který se narodil v městě 
Betlémě, právě proto, že tam probíhalo sčítání lidu a Josef s Marii tedy museli z tohoto důvodu 
přicestovat. Pokud se podíváme na historii mladší, tedy z historie Olšan víme, že sčítání např. 
Olšanech probíhalo ať už za Rakouska-Uherska, tak i za 1. republiky.  Naše obec má poměrně 
velkou rozlohu a tak takový sčítací komisař musí zajít až do hájenky na Říčky, či hájenky v Blaticích. 
Další část zvaná Vinohrady se nachází přímo na hranici s obcí Habrovany, což je 2 km od středu obce. 
Do Olšan patří i několik domků na opačné straně u Lipek.

ČTENÍ KE KAFI

Výhled na Olšany, 
fotografie z 30. let 20. stol.

Pohled na doškovou 
chaloupku nad kapličkou 
(na začátku 60. let 
byly došky vyměněny 
za jinou střešní krytinu)

Ulice Močáry,
fotografie 
pravděpodobně 
z 60. let 20. stol.
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Vážení a milí spoluobčané!

     Po třech měsících vám přinášíme nové 
informace o dění v obci. V prosinci jsem 
vám přála nejen zdraví, spokojenost, ale 
i rok bez velkých omezení, čemuž bohužel 
současný vývoj pandemie nepřeje. Zřej-
mě se ještě několik měsíců nebudeme 
moci potkat na některé z akcí. Chtěla bych 
vám poděkovat za vaši trpělivost a vstříc-
nost při dodržování nutných hygienických 
opatření. Snad i v dalších týdnech se počet 
nakažených v obci bude pohybovat ve vel-
mi nízkých číslech. Hejtman Jihomoravské-
ho kraje nám sdělil, že by do konce srpna 
chtěli zajistit naočkování 70 % obyvatel 
kraje, připravují informační kampaň. Od 
března se spustilo očkování i u praktických 
lékařů. 
    Slova díky samozřejmě patří i našim pro-
davačkám v obchodě COOP Jednota, které 
nám všem umožňují bezpečné nakupová-
ní. Nyní mají nelehké období při stěhování 
a prodeji v náhradních prostorách. Myslím 
si, že naše uznání bychom mohli denně 
vyjadřovat tím, že budeme všichni v pro-
storách prodejny dodržovat nutná proti-
epidemiologická opatření. 
    Poděkování patří i pracovnicím školní 
jídelny Mateřské školy, restaurace na Statku 
či Hostince Komořany, kde máme možnost 
odebírat obědy. Děkuji i našim zaměst-
nancům a p. Vysoudilovi za zajišťování 
sjízdnosti komunikací a údržbu chodníků 
během zimy. Nyní nás bude čekat úklid 

AKTUALITY
     Kulturní dům
    Po zlepšení pandemické situace bude 
znovu k pronájmu pivnice kulturního 
domu. Prozatím prostory využívali jen žáci 
Mateřské školy a pořádáme zde zasedání 
zastupitelstva. 

      Původní část obce se stále rozrůstá. Zatímco v minulém století se lidé z venkova stěhovali 
do měst, aby měli blíže do zaměstnání a ke kultuře, dnes je hodně zájemců o bydlení na ven-
kově. Během 300letého trvání naší obce se toho moc změnilo, ať už jde o pokračování rodů, 
způsob bydlení či způsoby obživy. Z původních příjmení 17 mužů, kteří přišli kolem roku 1713, 
aby vybudovali novou ves Olšany, žijí dnes na vsi jen potomci příjmení Konečný a Svoboda.
      Stavení byla dříve v ulicích vedle sebe a sousedé si tak viděli přímo „do talíře“. Dnes chce 
každý svůj dům o samotě, takže mezi sebou ani nevíme, kde kdo bydlí. Ještě v polovině minu-
lého století zde lidé obdělávali svá políčka a chovali hospodářská zvířata pro svou obživu. Dle 
soupisu z roku 1929 bylo v Olšanech 8 koní, 58 ks hovězího dobytka a 223 koz, 129 prasat na 
výkrm a 766 slepic a 406 kuřat. V té době tu bylo 124 domů a 564 obyvatel. Z toho vyplývá, 
že v každém stavení byly 1–2 kozy či kráva. Mléko měla tak každá domácnost. A stejně tak 
brambory, zeleninu a ovoce. A jak víme od svých prarodičů, lidé velmi často jedli jen bram-
bory s mlékem. Pro zajímavost byl proveden i soupis ovocných stromů a tak se v tomto roce 
v Olšanech nacházelo: 727 jabloní, 254 hrušní, 290 třešní a 1594 švestek, 57 ořechů, 11 višní, 
27 slív, 317 rybízů a 32 srstek. 
     Zajímavá čísla, kdo ví, k čemu bychom se dopočítali dnes. Lidé si v dřívějších letech  vážili 
půdy a toho, co z ní vypěstují. Věděli, že půda je víc než jen majetek, a zanechávali ji pro své 
generace. Když někdy vidím, jak se s ornou půdou zachází, je mi smutno. Co by asi řekli naši 
pradědové, kdyby viděli zanedbaná pole, která neobhospodařujeme, ale držíme je jen pod 
vidinou zisku z prodeje? Kolik z nás chová zvířata pro obživu a ne jen pro rekreační užitek? Kdo 
má vlastní vajíčka či maso, med nebo třešně, hrušky atd.? Zemědělství je důležitým odvětvím, 
ale často mne velice mrzí, jako zemědělského odborníka, že učení zemědělské založené na více 
než stoletém i vědeckém bádání, práce šlechtitelů, agronomů a chovatelů je často neznalými 
lidmi, kteří většinou na zahradě nemají ani strom, bráno jako neatraktivní nebo dokonce jako 
nedobrý průmysl jedné firmy, jednoho politika. Pro zajímavost ve státě není jedna firma, ale je 
zde evidováno 30 000 zemědělců. Každý z nich je obchodník či živnostník, mnohdy bojující na 
trhu potravin. Proto i on pěstuje to, za co získá peníze, a to, co jej uživí. Ale vždy je to člověk, který 
má blízko k přírodě, zvířatům a nemá to s konkurencí lehké. Návštěvy těchto lidí v provozu, kte-
ré provádíme, to jen dokazují. Tito lidé denně pracují, včetně státních svátků i víkendů, věnují 
péči něčemu živému, abychom měli na talíři kvalitní potraviny. Zde homeoffice neexistuje… 
     Ale abych se vrátila ke sčítání, jak vidíme, sčítali se lidé v různých dobách a kde co. V minu-
lých letech bylo sledováno vybavení domácností, jako například počet praček, ledniček, tele-
vizorů, koupelen, splachovacích záchodů nebo telefonů. 
      Sčítání lidu tak mapuje nejen počet lidí i úroveň života. Možná v dnešní těžké době by stálo 
zato zamyslet se nad tím, co je pro nás ta dobrá životní úroveň, zda množnost obstarat si kva-
litní sousto nebo počet spotřebičů. Řekla bych, že právě obojí …                    Eva Modlitbová
    
     Poděkování na závěr 
     Děkujeme všem za poskytnutí vašich příspěvků a fotografií.  Své příspěvky do dalšího čísla 
můžete poslat na náš email do konce května.  Vyhrazujeme si právo na jazykovou a stylistickou 
úpravu zaslaných materiálů.
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zimního posypu a budeme rádi, když se 
do této činnosti zapojíte a pomůžete nám 
snížit prašnost a zlepšit vzhled naší maleb-
né vesničky. 
    Opět připomínám, že pokud bude někdo 
potřebovat donést nákup, zajistit dovážku 
obědů apod., může se na nás obrátit. Zavo-
lejte na číslo 517 374 233 nebo 608 517 188,
případně napište e-mail na obec@olsany.org.
    Přeji vám do dalších dnů hodně zdraví, 
pohody a spokojenosti.

Dana Křížová, starostka obce


