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Vážení a milí spoluobčané!

S příchodem léta konečně došlo ke zmír-
nění protiepidemických opatření a může-
me se těšit na společná setkání při kultur-
ních či sportovních akcích. V části „Chystá 
se“ se můžete seznámit s kalendářem prv-
ních akcích. Snad se postupně přidají i další 
pořadatelé a organizace.
  Chtěla bych poděkovat těm z vás, kteří 
pomohli s úklidem zimního posypu, i těm 
co udržují své pozemky posečené a s krás-
nou výsadbou. Přispívají tak k přívětivější-
mu  vzhledu naší malebné vesničky. 
   Je potěšující, že si všímáte a upozorňuje-
te na problémy v obci. Tu že nesvítí veřejné 
osvětlení, je potřeba něco opravit či vyřešit 
plíseň na listech památeční lípy u hřbitova. 
   V tomto úvodu bych ještě chtěla apelo-
vat hlavně na majitele nových domů, aby 
měli své nemovitosti – budovy označeny 
domovními čísly pro lepší orientaci poš-
tovních či jiných doručovatelů. Tuto povin-
nost ukládá vlastníkům nemovitostí zákon 
o obcích. V naší obci jsme neurčovali barvu 
a provedení čísel.
  Školákům přeji zdárné zakončení netra-
dičního školního roku a úžasné prázdnino-
vé zážitky. Vám všem přeji pohodové letní 
dny, dobrou náladu a pevné zdraví. Těším 
se na setkání s vámi v rámci Hodového 
odpoledne či Neckyády. Snad nám bude 
přát počasí a užijeme si tyto akce.

Dana Křížová, starostka obce

AKTUALITY
Kulturní dům

    Po zlepšení pandemické situace je zno-
vu k pronájmu pivnice kulturního domu. 
Prozatím prostory sálu využívají hlavně 
žáci Mateřské školy, oddíl stolního tenisu, 
pořádáme zde zasedání zastupitelstva. 
Kulturní dům se pronajímá i na různé sou-
kromé akce. 

Dotace 
   Byla dokončena realizace akce „Rekon-
strukce zahrady v přírodním stylu při 
Mateřské škole v Olšanech“. Na jaře byly 
dokončeny terénní úpravy a proběhla 
výsadba. Nyní čekáme na vyhodnocení 
akce po předložení potřebných dokladů, 
aby nám byla zaslána slíbená částka dota-
ce ze Státního fondu životního prostředí.

Tyčila se do výšky 36 m, vlivem počasí byla ale dosti zchátralá a tak byl výstup na ni 
zakázán. Rozhledna měla několik pater a ke každému patru se vystupovalo po žebříku. 
Aby nikoho nelákalo na rozhlednu vylézt, byl první žebřík vedoucí ze země odstaven. 
Ale jak víme, pro Zdenka a Láďu to nebyl žádný problém, šplhali po stromech denně, 
trhali třešně (samozřejmě ne ty domácí), na smrcích vybírali veverkám hnízda a i mlá-
ďata ptáků ze skal si nosili domů, aby si je ochočili. Marně maminky bědovaly a tátové 
kluky trestali…  A tak se Zdenda s Láďou domluvili a vydali se do lesa. Po postranních 
trámech se vyšplhali do prvního patra a pak už po žebřících až nahoru. Byl krásný, slu-
neční den a nádherný výhled. Pod sebou kluci měli vysoké smrky, jedle, dubiny i mýtiny 
olšanského lesa, viděli habrovanský zámek, kostel, okolní vesnice, pole, dokonce i Rou-
sínov. A na samém obzoru pak pohoří Chřiby a Ždánický les. Byli tak zaujati vyhlídkou, 
že si ani nevšimli, že se žene bouře. Černé mraky nevěstily nic dobrého. Najednou se 
setmělo, přihnal se vítr a rozhledna se začala kymácet. Staré trámy vrzaly, rozhledna se 
rozkymácela, kluci měli dojem, že se snad 
třese celá rozhledna. Lekli se, strachem slez-
li dolů takovou rychlostí, že ani sami nevě-
děli jak. Prudký liják je provázel až domů. 
Ale ta radost z toho, že se mohli pochlubit 
kamarádům, stála za to. Byli snad posled-
ní, kdo na rozhlednu vystoupil. Nedlouho 
po té, asi v roce 1950, byla rozhledna roze-
brána. V následujících letech se uvažovalo 
o vystavení nové, ale z finančních důvo-
dů k tomu nedošlo. Tak třeba se to jed-
nou povede. Nicméně klukům zůstala 
krásná vzpomínka a můj děda (Zdeněk) 
nám tento příběh vždy rád vyprávěl 
a říkal nám, jaký měl na rozhledně strach, 
ale zároveň radost. Prostě to byl správný 
vesnický raubíř, jak má být… 
     Pěkné prázdniny všem a hlavně všem 
dětem přeji krásné prázdninové zážitky na 
celý život. Přeji Vám pěkné výhledy nejen 
z rozhledny, ale na celý svět okolo sebe. 
I přes všechny strasti je přece na světě krásně, jen se stačí na něj podívat tím správ-
ným úhlem pohledu…                                                                                           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 srpna. 
Vyhrazujeme si právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. 
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       Od Jihomoravského kraje letos obdržíme dotaci na akci „Olšany oprava krajnice 
místní komunikace“ ve výši 247 000 Kč. Během června bude opraven a zpevněn 
okraj vozovky na části místní komunikace od křižovatky u torza lípy směrem k náv-
si, aby maminky s dětmi a kočárky či starší spoluobčané měli možnost uhnout do 
prostoru mimo jízdní pruh. Při realizaci bohužel došlo k omezení průjezdnosti této 
jednosměrky a veškerá doprava do horní části obce je situována druhou jedno-
směrnou komunikací. 

      Příprava investičních akcí
       Zastupitelstvo obce schválilo pořízení projektové dokumentace na úpravu pro-
storu horního hřiště nad rybníkem, aby zde vznikl prostor pro konání kulturních 
a sportovních akcí. O dotaci je možné požádat až po získání stavebního povolení. 
Dále se připravuje projektová dokumentace na rozšíření kanalizace v obci, a to 
k domům č.p. 181, 143 a 147. 

      Drobné akce 
      Na jaře došlo k obnově nátěru památníku obětem první a druhé světové války 
u silnice III. třídy.
        K dětskému hřišti jsme přemístili vahadlovou houpačku z mateřské školy. Bohužel 
byla hned zlomena a musela projít opravou. Děkujeme p. Šťastné za poskytnutí 
dalšího prvku do tohoto prostoru, a to koníka, kterého jsme však z bezpečnostních 
důvodů museli pevně přikotvit a slouží dětem jako lavička. Na jaře byla opravena 
řetězová houpačka – hnízdo a začali jsme s výměnou oplocení. Směrem k víceú-
čelovému hřišti jsme nechali postavit pevnou zeď, která může dětem sloužit i jako 
prostor k jejich výtvarným projevům. Zbývající dřevěné oplocení bude nahrazeno 
novým, odolnějším plotem.
      U parkoviště jsme firmě Zásilkovna poskytli prostor pro umístění Z-BOXU, který 
by měl být v provozu od 14. 6. 2021.   

     
    
    Zastupitelstvo obce schválilo tento dokument 21. 4. 2021. Veškeré potřebné 
písemnosti byly zveřejněny na obou úředních deskách. Níže uvádíme jen několik 
podstatných údajů. 

      Celkové příjmy:        12 316 727,85 Kč
    z toho největší položkou byly daňové příjmy, které byly oproti r. 2019 nižší 
o 469 382 Kč. Zvýšily se meziročně nedaňové příjmy, a to o 479 025 Kč. Největší 
objem tvoří příjmy ze stočného, z pronájmů – Kulturní dům, od EKOKOMU za pro-
voz systému tříděného odpadu v obci. 

     Přijaté dotace /tř. 4/ – příjmy byly vyšší o 246 516 Kč, obdrželi jsme tyto dotace:
na výkon státní správy, školství (pol. 4112 – 133 700 Kč)

ZAVĚREČNÝ ÚČET OBCE r. 2020   
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         Rozhledna 
     Zdeněk a Láďa, olšanští kluci, si užívali prvních dnů prázdnin. Vzpomínali na 
školní výlet do Prahy, kde byli před několika dny. Tehdy byla taková Praha pro ven-
kovského kluka nebo výjimečného. Zaujaly je tam všechny navštívené památky, 
ale ze všeho nejvíce asi Petřínská rozhledna. Už jízda lanovkou na Petřín byla pro 
kluky zajímavá, a což když vystoupili na rozhlednu. Dívali se na pražské ulice, domy, 
kostely, parky a vinoucí se řeku Vltavu se svými mosty měli jako na dlani. V dáli pak 
viděli lány polí, lesy, pohoří naší krásné země české.
     Už při zpáteční cestě domů je napadla myšlenka, že by se mohli takto poroz-
hlédnout po kraji i doma. Dobře věděli, že jen nedaleko za humny stála na nejvyš-
ším kopci v okolí Červeného vrchu, v nadmořské výšce 535 m dřevěná rozhledna. 

ČTENÍ KE KAFI
Lípa Karolínka
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    Zbývající příjmy tvoří převody mezi běžným účtem v ČNB a ČS na položce 4134. 
Na položce 4111 jsme obdrželi prostředky na volby do zastupitelstva kraje a Sená-
tu. Nevyužité prostředky byly v rámci finančního vypořádání vráceny v lednu 
r. 2021. Dále je zde proúčtován kompenzační bonus od státu. Na položce 4116 
jsme obdrželi dotaci na refundaci mzdových nákladů pracovníka na VPP od ÚP. 
Na položce 4222 je zúčtována dotace kraje na akci Rekonstrukce požární zbrojnice, 
která byla vyčerpána. 

      Celkové výdaje:   10 669 073,27 Kč
Rozpočet běžných výdajů – oproti r. 2019 jsou výdaje vyšší o 2 498 126 Kč. 
Rozpočet kapitálových výdajů – oproti r. 2019 jsou výdaje nižší o 23 332 229 Kč. 

       Nejvyšší čerpání bylo na § 3639 na provoz a údržbu budov obce včetně nového 
kulturního domu. 

Položka Účel ÚZ Poskytnuto Vyčerpáno
k 31. 12. 2020

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

98193 47 000,- 35 793,-

4111 Neinv.  př.  transf.  ze  SR
(komp. bonus)

98024 750 000,- 750 000,-

4116 Ost.  neinv.  př.  transf.  ze SR
(ÚP – VPP) 

13101 60 000,- 60 000,-

4222 Inv. př. transf. od krajů 551 180 000,- 180 000,-

Poskytnuté transfery v roce 2020:
§, položka, ÚZ Částka v Kč Komentář
3111 5331 490 000,- příspěvek na provoz Mateřské školy Olšany
3419 5222 25 000,- příspěvek Tenis bike Olšany na činnost, akce
3419 5222 118 087,- příspěvek Sportovnímu klubu Olšany na činnost, akce
3419 5222 20 000,- příspěvek TJ Habrovany na činnost klubu
3421 5222 145 000,- příspěvek hasičům na vybavení, provoz oddílu 

mladých hasičů 
3429 5222 15 000,- 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

1 700,- projednání přestupků MěÚ Vyškov dle veřejnoprávní 
smlouvy

    
      Financování:     -1 647 654,58 Kč
Stav prostředků na běžných účtech byl k 31. 12. 2020 ve výši 11 357 263,21 Kč, 
z toho 371 355,00 Kč tvoří zůstatek sociálního fondu a fondu obnovy kanalizace. Ze 
sociálního fondu byly hrazeny příspěvky na obědy zaměstnanců. Počáteční stav účtů

Dub U Prvního obrázku 
po spadnutí, 2014

Strom U Druhého obrázku

490 000,-
25 000,- 

118 087,-
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byl 11 460 796,63 Kč. Rozdíl 103 533,42 Kč tvoří výsledek na pol. 8115. Ten společ-
ně s uhrazenými splátkami úvěru na výstavbu kanalizace a kulturního domu na 
pol. 8124 a s DPH z přenesené daňové povinnosti na pol. 8901 srovnává rozdíl mezi 
příjmy a výdaji roku 2020, aby bylo hospodaření vyrovnané. 

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

       6. června uspořádal T.K. Wild Horse Olšany Dětský sportovní den aneb samo-
oblužnou stezku s překvapením v době od 10:00 do 18:00 hodin. Stezka byla urče-
na pro děti od 3 do 12 let. Zúčastnilo se jí 16 dětí.

  
     12. června pořádá TENIS BIKE Olšany na víceúčelovém hřišti 1. Tenisový turnaj 
ve čtyřhře OLŠANY TENIS OPEN I. 

       27. června pořádáme od 14 hodin na návsi v Olšanech Hodové odpoledne. Po 
zahájení proběhne vystoupení Pěveckého sboru Olšany s pásmem lidových písní. 
Do světa muzikálů nás přenesou písně v podání členů souboru D.A.V.A z Rousínova. 

     30. června proběhne v sále Kulturního domu Rozloučení s předškoláky, letos 
nám do ZŠ odchází 9 dětí.

        24. července pořádá p. Ondra na víceúčelovém hřišti Volejbalový turnaj o putov-
ní pohár starostky obce. 

      31. července pořádá na rybníku Obec Olšany ve spolupráci s hasiči a spolkem 
Haltýř Neckyádu spojenou s Rybářskými hody. Od 20 hodin bude v prostoru horní-
ho hřiště nad rybníkem letní noc s kapelou Modul. 

       14.–15. srpna pořádá Minikárklub Olšany Závod minikár, a to od 8:30.  

     11. září pořádá TENIS BIKE Olšany na víceúčelovém hřišti Tenisový turnaj ve 
čtyřhře OLŠANY TENIS OPEN II.
  
       18. září uspořádáme Uzavření studánek – pochod v okolí obce. 
  

CHYSTÁ SE ...

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…

- bere na vědomí vnitřní předpis ohledně výše platu pracovníků na VPP v období květen 
až říjen 2021 
- schvaluje dílčí změnu ÚP Olšany v zastavitelné ploše B1, kde bude vypuštěn pojízdný 
chodník PCHa a PCHb a jeho vymezení jako veřejně prospěšné stavby, dále vypuštění 
plochy občanského vybavení pro dětské hřiště DHb, plochy veřejného prostranství VZ 
a jejich vymezení jako veřejně prospěšné stavby a upravení ploch veřejné zeleně kolem 
komunikace MK Bb a pod vedením VN. U druhé komunikace v lokalitě B1 vznikne chod-
ník, dětské hřiště včetně veřejné zeleně, a to na jiném vhodnějším místě  
- schvaluje obsah Dohody o změně obecní hranice mezi obcí Habrovany a obcí Olšany 
a pověřuje starostku jejím podpisem
- bere na vědomí zápis finančního výboru o provedené kontrole za období září až prosi-
nec 2020, který je přílohou zápisu
- schvaluje rozpočtové opatření č. 3.

     Inspirovali jsme se známou anketou Strom roku. Hledáme zajímavé a významné stro-
my Olšan, ze kterých pak budeme společně volit TOP strom. Aktuálně probíhá zpraco-
vání zaslaných nominací. Pokud 
víte o zajímavém stromě, můžete 
své tipy ještě poslat – zprávou 
na FB profil Olšan nebo mailem 
na stromolsan@olsanaci.cz. Ke 
konci června bude spuštěno 
hlasování o ten nejzajímavější 
místní strom. 
  Ve fotovzpomínkách si připo-
meneme významné stromy, 
které už odumřely a postupně 
se vytrácí. Nemůže chybět lípa 
Karolínka, z jejíhož torza je dnes 
krásná zvonička. V místním lese 
bývala po cestě do Křtin místa 
odpočinku a modliteb – stromy 
s umístěnými obrázky svatých. 
Mohutný dub „U Prvního obráz-
ku“ byl už velmi starý a ztrouch-
nivělý. Spadl v roce 2014. Dál 
po cestě do Křtin, nedaleko 
připomínky na Františka Škra-
bala, bylo zastavení U Druhého 
obrázku. Tento strom vyhořel. 
Na místě jeho růstu byly paní 
Smatanovou vysázeny dvě lípy. 

   Dub U Prvního obrázku, 1984

FOTOVZPOMÍNKY



     TENIS BIKE Olšany na víceúčelovém hřišti pořádá od 26. 5. 2021 Tenisovou školu 
pro děti, a to každý týden ve středu od 15 hodin. V případě zájmu o tenisovou školu 
kontaktujte pana Trávníka na tel. 602 427 433.

   Zpráva o bezpečnostní situaci na teritoriu obce Olšany za rok 2020
     Obec Olšany spadá pod Obvodní oddělení Policie ČR Vyškov. V obci došlo v roce 2020 
ke spáchání pěti trestných činů. Tři se podařily objasnit, a to maření úředního rozhod-
nutí a vykázání, ohrožení pod vlivem návykové látky a krádež hotovosti.  Nepodařilo se 
objasnit trestný čin vloupání do pracovního stroje a zatajení nálezu mobilního telefonu. 
V loňském roce byly v obci řešeny 4 přestupky, a to proti občanskému soužití, poškození 
domovních dveří a porušení vládních nařízení v souvislosti s šířením nemoci Covid 19. 
Tyto 3 přestupky byly oznámeny Městskému úřadu Vyškov k projednání do přestupko-
vé komise. Jeden přestupek se nepodařilo objasnit, a to poškození okenic na chalupě. 
Na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu byl zjištěn 1 přestupek, a to požití 
alkoholu před řízením motorového vozidla, a byl také oznámen správnímu orgánu. 
    Vzhledem k počtu zjištěných přestupků lze obec Olšany považovat za klidnou a bez-
pečnou lokalitu. Pro spolupráci s obcí Olšany a pro přímý kontakt s místními občany 
jsou určeni prap. Milan Horák a pprap. Stanislav Gottwald. 

    Sběr odpadu
   Žádáme občany, aby v průběhu roku neukládali objemný odpad či elektroodpad
u kontejnerů. Můžete ho zdarma odevzdat na sběrných dvorech nebo počkat na přista-
vení velkoobjemového kontejneru a mobilní svoz během podzimu. Děkujeme. 
     Pro maximální využití odpadu je třeba ho správně třídit, např. nedávat do kontejneru 
na papír pytle od cementu. Přikládáme přehledný leták a.s. Respono. 
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INFORMUJEME ...
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čerpací stanice ve výši 600,- Kč ročně, dle dohody se společností Ripetas s.r.o. Rousínov 
- deleguje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, paní Danu Křížovou jako zástupce a pana Ing. Ivo Hermana 
jako náhradníka tohoto zástupce pro případ nemoci nebo pracovního zaneprázdnění, 
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- bere na vědomí aktualizovanou Smlouvu o výpůjčce v úplném znění ke dni 1. 5. 2021 
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       Pracovníci obce
     Ke stálým zaměstnancům p. Evě Kuncové a p. Tomáši Kubínovi přibyli na půl roku 
manželé Schovánkovi z Komořan, kteří v rámci veřejně prospěšných prací pomáhají 
s úklidem a údržbou v obci. Kromě úklidu veřejných ploch se nyní věnují nátěru plotu 
hřbitova. Bohužel z našich občanů nikdo nevyhovoval podmínkám dotace z Úřadu prá-
ce nebo neměl o tyto práce zájem. Na tyto pracovníky máme obdržet dotaci v celkové 
výši 168 756,- Kč. 

       Mateřská škola Olšany
       Co se děje ve škole?
      Tento, troufám si říct, bláznivý rok nám něco vzal, ale také něco dal. V minulém článku 
jsem vám popsala, co se dělo v mateřské škole po dobu, kdy do ní nemohly děti dochá-
zet. Nyní máme ještě jednu novinku, na kterou jsme se moc těšili. 

       Nová školní zahrada
     Obec Olšany vyhověla naší žádosti a zrekonstruovala nám školní zahradu. Vznikla 
tak pro nás venkovní učebna, kterou máme v plánu hodně využívat, hlavně v jarních 
a letních měsících. Jsou zde záhonky, na kterých si děti budou pěstovat různé bylinky, 
borůvky, jahody a další dobroty. Mysleli jsme i na živé tvory, které chceme pozorovat. 
Proto máme i hmyzí hotel, domeček pro ježky, krmítka a budku pro ptáčky a pan Kal-
vostr nám vyrobil čmelín. V něm se nám po 3 nezdařilých pokusech zabydlela čmeláčí 
královna. Také se jeden ošklivý roh zahrady proměnil v roztomilou babiččinu zahrádku. 
Těšíme se, jak si budeme pěstovat bylinky a sušit si je, moštovat ovoce, sbírat různé plo-
dy. Jedná se o prostor pro děti, tak zde nemůže chybět ani pár věcí pro sportovní vyžití, 
nebo pro lenošení. Zatím nám roste nová tráva, ale už se moc těšíme!

       Kapr matěj a on-line divadlo
       Znáte pohádky O Rákosníčkovi? A víte, že spousta dětí už tyto hezké pohádky nezná? 
Proto jsme se rozhodli, že dětem objedná-
me on-line divadlo. Že je to hloupost? Kde-
pak! Děti přišly ten den do školky krásně 
nastrojené, natěšené. Vyrobili jsme si vstu-
penky i s místenkou, projeli jsme se „auto-
busem“ a stejně jako v divadle jsme po tře-
tím gongu shlédli představení Rákosníček 
a jeho rybník. Byl to moc hezký den.
      Rozhodli jsme se, že Rákosníčka jen tak 
neopustíme a budeme si s ním povídat 
o rybníku. Hráli jsme si s jednotlivými pří-
běhy. Dětem se moc líbilo, že kapr Matěj 
prohrál všechny své šupiny v kartách. 
A právě tento kapr nás navštívil ve školce. 
Také neměl moc šupin. Děti jej pozorova-
ly a dověděly se spoustu zajímavých věcí. 
Potom jsme ho vrátili zpět do rybníka, aby 
mu nebylo smutno. Nebojte se rybáři, byl 
to kapr z našeho rybníka.

     Zápis do MŠ Olšany na školní rok 2021/2022
   Školní rok 2021 nebyl zcela standardní, a tak i zápis do mateřských škol probíhal 
nestandardní formou. Rodiče své přihlášky vhazovali do urny umístěné před školou, 
posílali doporučeně Českou poštou nebo datovou schránkou.
     Celkem 26 rodičů projevilo zájem o naši mateřskou školu. Přišly nám přihlášky přede-
vším z Olšan, ale také z Habrovan, Rousínova, Královopolských Vážan, Vítovic, Čechyně 
i z Vyškova.
     Pro příští školní rok bylo přijato 12 dětí. Olšanských dětí je 11 a 1 z Habrovan. V průbě-
hu roku budou přijaty ještě 2 děti z Olšan, 1 z Vítovic a 1 z Královopolských Vážan.

  Děkujeme tímto všem rodičům za projevený zájem a důvěru a na nově příchozí děti se 
už teď moc těšíme.          

Kateřina Volfová

    Sbor dobrovolných hasičů Olšany
    Zdravím veškeré nadšence hasičů obce Olšany. 
    S radostí Vám mohu oznámit, že jsme začali opět trénovat s mladými hasiči. Zájem od 
dětí byl neskutečný a musím děti pochválit za jejich vervu a odhodlání, s jakou se do 
tréninků pustily. 
     29. 5. se uskutečnilo okresní kolo hry Plamen. Tohoto závodu se zúčastnilo jen družstvo 
starších žáků sestavené nejlepšími matadory z SDH Olšany . Děti soutěžily ve třech disci-
plínách, a to v Požárním útoku, štafetě 4x60 m, štafetě požárních dvojic. Družstvu Drtičů 
se na závodech dařilo a umístilo se na krásném 6. místě z celého okresu. Jsem na děti 
právem pyšný.
   31. 7. plánujeme tradiční Olšanskou Neckyádu a druhý ročník dětské hasičské fontány.
Přeji všem pevné zdraví         

Jakub Tomášek

    Dalším úspěchem Sboru dobrovolných hasičů Olšany je jmenování našeho člena Jaku-
ba Tomáška do funkcí: 
- vedoucí okresní odborné rady mládeže,
- člen krajské odborné rady mládeže JMK.        
                Libor Dundálek, starosta SDH Olšany 

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

19. 3. 2021 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje obsah smlouvy s firmou HYDRO-EKO na zpracování studie řešící likvidaci 
odpadních i dešťových vod v obci Olšany, kapacitu ČOV v obci Habrovany a pověřuje 
starostku podpisem smlouvy 
- schvaluje obsah provozního řádu hřiště venkovního multifunkčního s platností od 1. 4. 
2021 
- souhlasí s realizací stavby Novostavba RD Prudcí na p.č. 600/543 v k.ú. Olšany dle před-
ložené dokumentace. Rovněž souhlasí s následným napojením na kanalizační řád obce. 
Podmínkou napojení budou nejen úhrady stočného, ale i platba příspěvku na provoz 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
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     TENIS BIKE Olšany na víceúčelovém hřišti pořádá od 26. 5. 2021 Tenisovou školu 
pro děti, a to každý týden ve středu od 15 hodin. V případě zájmu o tenisovou školu 
kontaktujte pana Trávníka na tel. 602 427 433.

   Zpráva o bezpečnostní situaci na teritoriu obce Olšany za rok 2020
     Obec Olšany spadá pod Obvodní oddělení Policie ČR Vyškov. V obci došlo v roce 2020 
ke spáchání pěti trestných činů. Tři se podařily objasnit, a to maření úředního rozhod-
nutí a vykázání, ohrožení pod vlivem návykové látky a krádež hotovosti.  Nepodařilo se 
objasnit trestný čin vloupání do pracovního stroje a zatajení nálezu mobilního telefonu. 
V loňském roce byly v obci řešeny 4 přestupky, a to proti občanskému soužití, poškození 
domovních dveří a porušení vládních nařízení v souvislosti s šířením nemoci Covid 19. 
Tyto 3 přestupky byly oznámeny Městskému úřadu Vyškov k projednání do přestupko-
vé komise. Jeden přestupek se nepodařilo objasnit, a to poškození okenic na chalupě. 
Na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu byl zjištěn 1 přestupek, a to požití 
alkoholu před řízením motorového vozidla, a byl také oznámen správnímu orgánu. 
    Vzhledem k počtu zjištěných přestupků lze obec Olšany považovat za klidnou a bez-
pečnou lokalitu. Pro spolupráci s obcí Olšany a pro přímý kontakt s místními občany 
jsou určeni prap. Milan Horák a pprap. Stanislav Gottwald. 

    Sběr odpadu
   Žádáme občany, aby v průběhu roku neukládali objemný odpad či elektroodpad
u kontejnerů. Můžete ho zdarma odevzdat na sběrných dvorech nebo počkat na přista-
vení velkoobjemového kontejneru a mobilní svoz během podzimu. Děkujeme. 
     Pro maximální využití odpadu je třeba ho správně třídit, např. nedávat do kontejneru 
na papír pytle od cementu. Přikládáme přehledný leták a.s. Respono. 
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čerpací stanice ve výši 600,- Kč ročně, dle dohody se společností Ripetas s.r.o. Rousínov 
- deleguje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, paní Danu Křížovou jako zástupce a pana Ing. Ivo Hermana 
jako náhradníka tohoto zástupce pro případ nemoci nebo pracovního zaneprázdnění, 
k zastupování obce Olšany na valných hromadách společnosti Vodovody a kanalizace 
Vyškov a.s, IČ 49454587, konaných v průběhu roku 2021
- 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 a zvláštních ujednání ke smlouvě, kte-
rým se vypouští bod 2.6, článku II. a pověřuje starostku podpisem smlouvy a zvláštního 
ujednání ke smlouvě
- schvaluje snížení nájemného s.r.o. KD Olšany za pronájem prostor Kulturního domu od 
1. 4. 2021 o 50 %, měsíční nájemné bez DPH by činilo po snížení 14 463 Kč  
- schvaluje ukončení nájemní smlouvy s KD Olšany s.r.o. na pronájem části kanceláře 
obecního úřadu, a to dohodou k 31. 3. 2021
- schvaluje přijetí 2 pracovníků na VPP, kteří budou mít každý úvazek 30 hodin týdně. 
Zastupitelé pověřují starostku podáním žádosti a uzavřením smlouvy s ÚP Vyškov. 

21. 4. 2021 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje cenovou nabídku firmy GDF spol. s r.o. na přenos dat z měrné šachty Olšany  
- schvaluje cenovou nabídku Ing. Reliho na vypracování projektové dokumentace 
a zajištění stavebního povolení na napojení nemovitostí v ulici k č.p. 147  
- deleguje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, paní Danu Křížovou jako zástupce a pana Ing. Ivo Hermana 
jako náhradníka tohoto zástupce pro případ nemoci nebo pracovního zaneprázdně-
ní, k zastupování obce Olšany na valné hromadě akciové společnosti RESPONO, a.s, IČ 
49435612, která se bude konat dne 22. 6. 2021
- schvaluje obsah Smlouvy č. PR-001030066667/002-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene se společností EG.D, a.s. Brno ohledně stavby „Olšany, připojení NN 
v RD Györ“ 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. 2020
- 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 2020, který se uzavírá vyjádřením 
souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
- schvaluje rozpočtové opatření č. 2
- bere na vědomí zápis kontrolního výboru o provedené kontrole za období září – pro-
sinec 2020
- bere na vědomí aktualizovanou Smlouvu o výpůjčce v úplném znění ke dni 1. 5. 2021 
uzavřenou s Mateřskou školou Olšany
- schvaluje podání žádosti o převod parcely č. 730/6 o výměře 342 m2 a p. č. 730/7 
o výměře 322 m2 v k.ú. Olšany od Jihomoravského kraje. Na p.č. 730/6 je umístěn chod-
ník ve vlastnictví obce. Na p.č. 730/7 se nachází prostor před pomníkem a je zde uloženo 
odvodnění přilehlých pozemků, o které obec pečuje.

12. 5. 2021 Zastupitelstvo obce Olšany
- schvaluje vypracování projektové dokumentace na úpravu veřejného prostranství 
horního hřiště firmou RPA za 352 000 Kč bez DPH 
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byl 11 460 796,63 Kč. Rozdíl 103 533,42 Kč tvoří výsledek na pol. 8115. Ten společ-
ně s uhrazenými splátkami úvěru na výstavbu kanalizace a kulturního domu na 
pol. 8124 a s DPH z přenesené daňové povinnosti na pol. 8901 srovnává rozdíl mezi 
příjmy a výdaji roku 2020, aby bylo hospodaření vyrovnané. 

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

       6. června uspořádal T.K. Wild Horse Olšany Dětský sportovní den aneb samo-
oblužnou stezku s překvapením v době od 10:00 do 18:00 hodin. Stezka byla urče-
na pro děti od 3 do 12 let. Zúčastnilo se jí 16 dětí.

  
     12. června pořádá TENIS BIKE Olšany na víceúčelovém hřišti 1. Tenisový turnaj 
ve čtyřhře OLŠANY TENIS OPEN I. 

       27. června pořádáme od 14 hodin na návsi v Olšanech Hodové odpoledne. Po 
zahájení proběhne vystoupení Pěveckého sboru Olšany s pásmem lidových písní. 
Do světa muzikálů nás přenesou písně v podání členů souboru D.A.V.A z Rousínova. 

     30. června proběhne v sále Kulturního domu Rozloučení s předškoláky, letos 
nám do ZŠ odchází 9 dětí.

        24. července pořádá p. Ondra na víceúčelovém hřišti Volejbalový turnaj o putov-
ní pohár starostky obce. 

      31. července pořádá na rybníku Obec Olšany ve spolupráci s hasiči a spolkem 
Haltýř Neckyádu spojenou s Rybářskými hody. Od 20 hodin bude v prostoru horní-
ho hřiště nad rybníkem letní noc s kapelou Modul. 

       14.–15. srpna pořádá Minikárklub Olšany Závod minikár, a to od 8:30.  

     11. září pořádá TENIS BIKE Olšany na víceúčelovém hřišti Tenisový turnaj ve 
čtyřhře OLŠANY TENIS OPEN II.
  
       18. září uspořádáme Uzavření studánek – pochod v okolí obce. 
  

CHYSTÁ SE ...

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…

- bere na vědomí vnitřní předpis ohledně výše platu pracovníků na VPP v období květen 
až říjen 2021 
- schvaluje dílčí změnu ÚP Olšany v zastavitelné ploše B1, kde bude vypuštěn pojízdný 
chodník PCHa a PCHb a jeho vymezení jako veřejně prospěšné stavby, dále vypuštění 
plochy občanského vybavení pro dětské hřiště DHb, plochy veřejného prostranství VZ 
a jejich vymezení jako veřejně prospěšné stavby a upravení ploch veřejné zeleně kolem 
komunikace MK Bb a pod vedením VN. U druhé komunikace v lokalitě B1 vznikne chod-
ník, dětské hřiště včetně veřejné zeleně, a to na jiném vhodnějším místě  
- schvaluje obsah Dohody o změně obecní hranice mezi obcí Habrovany a obcí Olšany 
a pověřuje starostku jejím podpisem
- bere na vědomí zápis finančního výboru o provedené kontrole za období září až prosi-
nec 2020, který je přílohou zápisu
- schvaluje rozpočtové opatření č. 3.

     Inspirovali jsme se známou anketou Strom roku. Hledáme zajímavé a významné stro-
my Olšan, ze kterých pak budeme společně volit TOP strom. Aktuálně probíhá zpraco-
vání zaslaných nominací. Pokud 
víte o zajímavém stromě, můžete 
své tipy ještě poslat – zprávou 
na FB profil Olšan nebo mailem 
na stromolsan@olsanaci.cz. Ke 
konci června bude spuštěno 
hlasování o ten nejzajímavější 
místní strom. 
  Ve fotovzpomínkách si připo-
meneme významné stromy, 
které už odumřely a postupně 
se vytrácí. Nemůže chybět lípa 
Karolínka, z jejíhož torza je dnes 
krásná zvonička. V místním lese 
bývala po cestě do Křtin místa 
odpočinku a modliteb – stromy 
s umístěnými obrázky svatých. 
Mohutný dub „U Prvního obráz-
ku“ byl už velmi starý a ztrouch-
nivělý. Spadl v roce 2014. Dál 
po cestě do Křtin, nedaleko 
připomínky na Františka Škra-
bala, bylo zastavení U Druhého 
obrázku. Tento strom vyhořel. 
Na místě jeho růstu byly paní 
Smatanovou vysázeny dvě lípy. 

   Dub U Prvního obrázku, 1984

FOTOVZPOMÍNKY
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    Zbývající příjmy tvoří převody mezi běžným účtem v ČNB a ČS na položce 4134. 
Na položce 4111 jsme obdrželi prostředky na volby do zastupitelstva kraje a Sená-
tu. Nevyužité prostředky byly v rámci finančního vypořádání vráceny v lednu 
r. 2021. Dále je zde proúčtován kompenzační bonus od státu. Na položce 4116 
jsme obdrželi dotaci na refundaci mzdových nákladů pracovníka na VPP od ÚP. 
Na položce 4222 je zúčtována dotace kraje na akci Rekonstrukce požární zbrojnice, 
která byla vyčerpána. 

      Celkové výdaje:   10 669 073,27 Kč
Rozpočet běžných výdajů – oproti r. 2019 jsou výdaje vyšší o 2 498 126 Kč. 
Rozpočet kapitálových výdajů – oproti r. 2019 jsou výdaje nižší o 23 332 229 Kč. 

       Nejvyšší čerpání bylo na § 3639 na provoz a údržbu budov obce včetně nového 
kulturního domu. 

Položka Účel ÚZ Poskytnuto Vyčerpáno
k 31. 12. 2020

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

98193 47 000,- 35 793,-

4111 Neinv.  př.  transf.  ze  SR
(komp. bonus)

98024 750 000,- 750 000,-

4116 Ost.  neinv.  př.  transf.  ze SR
(ÚP – VPP) 

13101 60 000,- 60 000,-

4222 Inv. př. transf. od krajů 551 180 000,- 180 000,-

Poskytnuté transfery v roce 2020:
§, položka, ÚZ Částka v Kč Komentář
3111 5331 490 000,- příspěvek na provoz Mateřské školy Olšany
3419 5222 25 000,- příspěvek Tenis bike Olšany na činnost, akce
3419 5222 118 087,- příspěvek Sportovnímu klubu Olšany na činnost, akce
3419 5222 20 000,- příspěvek TJ Habrovany na činnost klubu
3421 5222 145 000,- příspěvek hasičům na vybavení, provoz oddílu 

mladých hasičů 
3429 5222 15 000,- 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

1 700,- projednání přestupků MěÚ Vyškov dle veřejnoprávní 
smlouvy

    
      Financování:     -1 647 654,58 Kč
Stav prostředků na běžných účtech byl k 31. 12. 2020 ve výši 11 357 263,21 Kč, 
z toho 371 355,00 Kč tvoří zůstatek sociálního fondu a fondu obnovy kanalizace. Ze 
sociálního fondu byly hrazeny příspěvky na obědy zaměstnanců. Počáteční stav účtů

Dub U Prvního obrázku 
po spadnutí, 2014

Strom U Druhého obrázku

490 000,-
25 000,- 

118 087,-



       Od Jihomoravského kraje letos obdržíme dotaci na akci „Olšany oprava krajnice 
místní komunikace“ ve výši 247 000 Kč. Během června bude opraven a zpevněn 
okraj vozovky na části místní komunikace od křižovatky u torza lípy směrem k náv-
si, aby maminky s dětmi a kočárky či starší spoluobčané měli možnost uhnout do 
prostoru mimo jízdní pruh. Při realizaci bohužel došlo k omezení průjezdnosti této 
jednosměrky a veškerá doprava do horní části obce je situována druhou jedno-
směrnou komunikací. 

      Příprava investičních akcí
       Zastupitelstvo obce schválilo pořízení projektové dokumentace na úpravu pro-
storu horního hřiště nad rybníkem, aby zde vznikl prostor pro konání kulturních 
a sportovních akcí. O dotaci je možné požádat až po získání stavebního povolení. 
Dále se připravuje projektová dokumentace na rozšíření kanalizace v obci, a to 
k domům č.p. 181, 143 a 147. 

      Drobné akce 
      Na jaře došlo k obnově nátěru památníku obětem první a druhé světové války 
u silnice III. třídy.
        K dětskému hřišti jsme přemístili vahadlovou houpačku z mateřské školy. Bohužel 
byla hned zlomena a musela projít opravou. Děkujeme p. Šťastné za poskytnutí 
dalšího prvku do tohoto prostoru, a to koníka, kterého jsme však z bezpečnostních 
důvodů museli pevně přikotvit a slouží dětem jako lavička. Na jaře byla opravena 
řetězová houpačka – hnízdo a začali jsme s výměnou oplocení. Směrem k víceú-
čelovému hřišti jsme nechali postavit pevnou zeď, která může dětem sloužit i jako 
prostor k jejich výtvarným projevům. Zbývající dřevěné oplocení bude nahrazeno 
novým, odolnějším plotem.
      U parkoviště jsme firmě Zásilkovna poskytli prostor pro umístění Z-BOXU, který 
by měl být v provozu od 14. 6. 2021.   

     
    
    Zastupitelstvo obce schválilo tento dokument 21. 4. 2021. Veškeré potřebné 
písemnosti byly zveřejněny na obou úředních deskách. Níže uvádíme jen několik 
podstatných údajů. 

      Celkové příjmy:        12 316 727,85 Kč
    z toho největší položkou byly daňové příjmy, které byly oproti r. 2019 nižší 
o 469 382 Kč. Zvýšily se meziročně nedaňové příjmy, a to o 479 025 Kč. Největší 
objem tvoří příjmy ze stočného, z pronájmů – Kulturní dům, od EKOKOMU za pro-
voz systému tříděného odpadu v obci. 

     Přijaté dotace /tř. 4/ – příjmy byly vyšší o 246 516 Kč, obdrželi jsme tyto dotace:
na výkon státní správy, školství (pol. 4112 – 133 700 Kč)

ZAVĚREČNÝ ÚČET OBCE r. 2020   
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         Rozhledna 
     Zdeněk a Láďa, olšanští kluci, si užívali prvních dnů prázdnin. Vzpomínali na 
školní výlet do Prahy, kde byli před několika dny. Tehdy byla taková Praha pro ven-
kovského kluka nebo výjimečného. Zaujaly je tam všechny navštívené památky, 
ale ze všeho nejvíce asi Petřínská rozhledna. Už jízda lanovkou na Petřín byla pro 
kluky zajímavá, a což když vystoupili na rozhlednu. Dívali se na pražské ulice, domy, 
kostely, parky a vinoucí se řeku Vltavu se svými mosty měli jako na dlani. V dáli pak 
viděli lány polí, lesy, pohoří naší krásné země české.
     Už při zpáteční cestě domů je napadla myšlenka, že by se mohli takto poroz-
hlédnout po kraji i doma. Dobře věděli, že jen nedaleko za humny stála na nejvyš-
ším kopci v okolí Červeného vrchu, v nadmořské výšce 535 m dřevěná rozhledna. 

ČTENÍ KE KAFI
Lípa Karolínka
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Vážení a milí spoluobčané!

S příchodem léta konečně došlo ke zmír-
nění protiepidemických opatření a může-
me se těšit na společná setkání při kultur-
ních či sportovních akcích. V části „Chystá 
se“ se můžete seznámit s kalendářem prv-
ních akcích. Snad se postupně přidají i další 
pořadatelé a organizace.
  Chtěla bych poděkovat těm z vás, kteří 
pomohli s úklidem zimního posypu, i těm 
co udržují své pozemky posečené a s krás-
nou výsadbou. Přispívají tak k přívětivější-
mu  vzhledu naší malebné vesničky. 
   Je potěšující, že si všímáte a upozorňuje-
te na problémy v obci. Tu že nesvítí veřejné 
osvětlení, je potřeba něco opravit či vyřešit 
plíseň na listech památeční lípy u hřbitova. 
   V tomto úvodu bych ještě chtěla apelo-
vat hlavně na majitele nových domů, aby 
měli své nemovitosti – budovy označeny 
domovními čísly pro lepší orientaci poš-
tovních či jiných doručovatelů. Tuto povin-
nost ukládá vlastníkům nemovitostí zákon 
o obcích. V naší obci jsme neurčovali barvu 
a provedení čísel.
  Školákům přeji zdárné zakončení netra-
dičního školního roku a úžasné prázdnino-
vé zážitky. Vám všem přeji pohodové letní 
dny, dobrou náladu a pevné zdraví. Těším 
se na setkání s vámi v rámci Hodového 
odpoledne či Neckyády. Snad nám bude 
přát počasí a užijeme si tyto akce.

Dana Křížová, starostka obce

AKTUALITY
Kulturní dům

    Po zlepšení pandemické situace je zno-
vu k pronájmu pivnice kulturního domu. 
Prozatím prostory sálu využívají hlavně 
žáci Mateřské školy, oddíl stolního tenisu, 
pořádáme zde zasedání zastupitelstva. 
Kulturní dům se pronajímá i na různé sou-
kromé akce. 

Dotace 
   Byla dokončena realizace akce „Rekon-
strukce zahrady v přírodním stylu při 
Mateřské škole v Olšanech“. Na jaře byly 
dokončeny terénní úpravy a proběhla 
výsadba. Nyní čekáme na vyhodnocení 
akce po předložení potřebných dokladů, 
aby nám byla zaslána slíbená částka dota-
ce ze Státního fondu životního prostředí.

Tyčila se do výšky 36 m, vlivem počasí byla ale dosti zchátralá a tak byl výstup na ni 
zakázán. Rozhledna měla několik pater a ke každému patru se vystupovalo po žebříku. 
Aby nikoho nelákalo na rozhlednu vylézt, byl první žebřík vedoucí ze země odstaven. 
Ale jak víme, pro Zdenka a Láďu to nebyl žádný problém, šplhali po stromech denně, 
trhali třešně (samozřejmě ne ty domácí), na smrcích vybírali veverkám hnízda a i mlá-
ďata ptáků ze skal si nosili domů, aby si je ochočili. Marně maminky bědovaly a tátové 
kluky trestali…  A tak se Zdenda s Láďou domluvili a vydali se do lesa. Po postranních 
trámech se vyšplhali do prvního patra a pak už po žebřících až nahoru. Byl krásný, slu-
neční den a nádherný výhled. Pod sebou kluci měli vysoké smrky, jedle, dubiny i mýtiny 
olšanského lesa, viděli habrovanský zámek, kostel, okolní vesnice, pole, dokonce i Rou-
sínov. A na samém obzoru pak pohoří Chřiby a Ždánický les. Byli tak zaujati vyhlídkou, 
že si ani nevšimli, že se žene bouře. Černé mraky nevěstily nic dobrého. Najednou se 
setmělo, přihnal se vítr a rozhledna se začala kymácet. Staré trámy vrzaly, rozhledna se 
rozkymácela, kluci měli dojem, že se snad 
třese celá rozhledna. Lekli se, strachem slez-
li dolů takovou rychlostí, že ani sami nevě-
děli jak. Prudký liják je provázel až domů. 
Ale ta radost z toho, že se mohli pochlubit 
kamarádům, stála za to. Byli snad posled-
ní, kdo na rozhlednu vystoupil. Nedlouho 
po té, asi v roce 1950, byla rozhledna roze-
brána. V následujících letech se uvažovalo 
o vystavení nové, ale z finančních důvo-
dů k tomu nedošlo. Tak třeba se to jed-
nou povede. Nicméně klukům zůstala 
krásná vzpomínka a můj děda (Zdeněk) 
nám tento příběh vždy rád vyprávěl 
a říkal nám, jaký měl na rozhledně strach, 
ale zároveň radost. Prostě to byl správný 
vesnický raubíř, jak má být… 
     Pěkné prázdniny všem a hlavně všem 
dětem přeji krásné prázdninové zážitky na 
celý život. Přeji Vám pěkné výhledy nejen 
z rozhledny, ale na celý svět okolo sebe. 
I přes všechny strasti je přece na světě krásně, jen se stačí na něj podívat tím správ-
ným úhlem pohledu…                                                                                           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 srpna. 
Vyhrazujeme si právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. 
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