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Vážení a milí spoluobčané,
nastal čas, kdy vás opět chceme informovat o aktuálním dění v naší obci.
Opět připomínáme, že důležité zprávy, program jednání zastupitelstva obce, hlášení
místního rozhlasu aj., jsou vždy zveřejněny na úřední desce obce. Pokud máte
připomínky, nové nápady či podněty, využijte svých zastupitelů nebo se zastavte
na obecním úřadě. Můžete využít i schránky na budově OÚ. Na každé zasedání
zastupitelstva vás pravidelně zveme.

TELEFONNÍ SEZNAM
Dnes vám chceme v úvodu nabídnout možnost předání vašeho mobilního čísla
na Obecní úřad k doplnění databáze majitelů domů v obci. Mnozí z vás již nemají
pevnou linku a často se stává, že nemůžeme ihned vyřídit vzkaz např. od lékaře,
z jiného úřadu apod.

INVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2007
V minulém čísle jsme vás informovali, o které dotace máme požádáno, aktuální stav
je následující:
- Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci včetně prodloužení k hřišti - dotace
700 tis. z ministerstva financí - před třemi týdny předány podklady na MF, bohužel
si vyžádali doplnění z důvodu uložení kabelu na pozemky Lesů ČR. Před
sepsáním nájemní smlouvy musíme doložit rozhodnutí o dočasném odnětí lesní
půdy z MěÚ Vyškov. Rekonstrukci provede p. Daniel Polák.
- Sadové úpravy parčíku - zastupitelstvo Jihomoravského kraje rozhodlo o přidělení
dotace ve výši 158 tis. Kč. Po podpisu smlouvy i ze strany Krajského úřadu nám
budou zaslány schválené prostředky. Sadové úpravy provede f. Larix, výstavbu
opěrných zídek a schodiště p. J. Valehrach.
- byla podána žádost o dotaci na zpracování územního plánu obce, dle posledních
informací prostředky obdržíme zřejmě až v r. 2008, kdy bude dokumentace
dokončena. ÚPD zpracovává f. LÖW z Brna.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Zastupitelé obce již několikrát řešili tento problém. Už skoro rok jednáme
s Tělovýchovnou jednotou Habrovany o pronájmu hřiště - „cvičáku“, protože prodej
mohou řešit dle nabývací listiny cca za 4 roky. Bohužel jsme prozatím neuspěli,
budeme však i nadále usilovat o získání tohoto pozemku v obci.
Další možnou lokalitou je prostor nad oploceným hřištěm u rybníka, ale zde
zastupitelstvo zamítlo instalaci herních prvků pro děti, protože by se zde již nemohly
z prostorových důvodů konat jiné akce. Rovněž neoplocený areál za obcí by byl
zřejmě brzo zničený, což jsme nedávno poznali na jedné z laviček. Nyní zvažujeme
prostor za víceúčelovou budovou, ale musíme si nejprve nechat vyměřit pozemek.
VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ
Na konci března jsme přivítali tyto nové občánky obce:
Radima Bastla
rodiče Pavel a Lada Bastlovi
Karolínku Hodaňovou
rodiče Miroslav a Zdeňka Hodaňovi
INFORMUJEME
- Od 11. června zaměstnáváme p. Schneiderovou jako pracovníka asistenční
služby, takže většinu času věnuje pomoci starším a pohybově hendikapovaným
osobám. Úřad práce nám bude poskytovat dotaci na toto místo do července 2008.
- P. Sokolář provádí sečení a úklid veřejných prostranství v obci, nyní instaloval
novou informační ceduli o obcích svazku Drahanská vrchovina na návsi.
Obecní úřad velmi oceňuje tuto záslužnou práci obou pracovníků, která přispívá ke
zlepšení vzhledu naší malebné obce a k zajištění základních potřeb některých
starších spoluobčanů.
Chtěli bychom vás požádat, abyste po sečení pozemků u vašich domů uklizeli svou
trávu i z přilehlé komunikace. Rovněž koš u vstupní brány na hřbitov je určen jen na
kalíšky, větší odpad ukládejte do kontejneru, který je vzdálen jen pár metrů.
Dalším problémem je neodržování zákazu koupání psů v rybníce, který jsme vyhlásili
z hygienických důvodů a chceme tím chránit naše děti. Těm, kteří zákaz dodržují,
moc děkujeme.
- Již delší dobu probíhá s Lesní správou Bučovice jednání ohledně umožnění
přístupu na pozemky občanů z lesní cesty, což se týká domů od č. p. 1 – 19. V tomto
prostoru je nová výsadba, zřejmě dojde i k oplocení tohoto území. Správci lesního
pozemku chtějí zabránit, aby v budoucnu přes porost nebyl příjezd ke každému
domu, pozemku. I přes několik jednání povolí jen cca 4 příjezdy, konečné stanovisko
v nejbližší době oznámíme dotčeným majitelům. Chápeme, že od doby vzniku
prvních domů v obci nikdo neomezoval tyto příjezdy, ale bohužel toto právo
nemůžeme doložit žádnou listinou. Občané budou muset respektovat práva vlastníka
lesního pozemku a společně se sousedy se domluvit na zřízení společných příjezdů
po kraji jejich pozemků.
- Dne 28. 3. 2007 jsme zaslali na Český telekomunikační úřad dotaz ohledně kvality
signálu mobilních operátorů ve spodní části obce. Na základě dvou měření na
začátku května nám oznámili, že zde opravdu není dostatečná intenzita signálu
žádného z mobilních operátorů. Jelikož musíme mít dostupný krizový telefon, budou
informovat Generální ředitelství hasičského záchranného sboru, aby tuto stížnost
projednali se společností O2 Czech Republic.

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO ...
Všechny chystané akce, uvedené v minulém občasníku, proběhly ke spokojenosti
všech zúčastněných:
Posledního března se uskutečnil turnaj pro děti ve stolním tenise, další zdařilé akce
uspořádal pro děti T. K. Wild Horse - Pálení čarodějnic a na začátku června Dětský
den. Obec uspořádala 1. ročník Slivoviciády, s výsledky soutěže jste byli seznámeni
na vývěsce.
Na začátku května již tradičně proběhly závody minikár, které opět zajišťovala
p. B. Zonková.
V sobotu 19. května jsme uspořádali společně s T. K. Wild Horse Olšany již podruhé
pochod ke studánkám v okolí obce Olšany, kterého se zúčastnilo 70 dětí
a dospělých. Autobusem jsme zajeli na Říčky, kde jsme si prohlédli mokřady
a rybníčky p. Ševčíka a zašli jsme ke studánce "Milušce". Aby i starší občané zvládli
trasu pochodu, přepravili jsme se autobusem pod Kalečník a prohlédli si upravené
studánky :Na hrázi", "U Huberta", "U Dudka" a u Kalečníku studánku "U Wiehlovy
boudy". Tento krásný slunečný den jsme zakončili U srubu, kde bylo pro účastníky
pochodu připraveno občerstvení a všichni obdrželi popis jednotlivých studánek.
V sobotu 16. června si 42 účastníků zájezdu prohlédlo v Lošticích museum tvarůžků,
překrásný hrad Nouzov, v odpoledních hodinách jsme prošli arboretum v Bílé Lhotě
a Mladečskou jeskyni.
CHYSTÁ SE ...
- 20. června se slavnostně rozloučíme s "absolventy" Mateřské školy. Do 1. třídy
nastupují z Olšan tyto děti: Baláž Martin, Dundálková Lenka, Polák Pavel, Přikryl
Martin, Šťastná Petra, Zonzin Antonino, z Habrovan Bendová Hana, Florová
Magdalena, Kalvostrová Hana, Rozčínský Jakub.
- 25. června proběhne rozšířené „Setkání důchodců“, kde se nejen něco dozvíme,
ale i pobavíme při veselých hrátkách s pamětí. Akci povede p. Adlerová z Knihovny
Vyškov, zúčastnit se mohou všichni zájemci o procvičení paměti.
- 21. července Letní noc na návsi, hraje kapela Sonet
- 28. - 30. září výstava fotografií z historie obce v sále pohostinství
- 6. října tradiční hody
- říjen pochod - Uzavření studánek.
UŽITEČNÉ INFORMACE
- zpráva Městského úřadu Vyškov:
Nastal čas výběru letních dovolených. Pokud i vy plánujete dovolenou
v zahraniční, doporučujeme zkontrolovat platnost cestovních pasů, a to dospělých
i dětí. Mnoho lidí dosud nezaregistrovalo, že po novele zákona o cestovních
dokladech od 1.9.2006 došlo k podstatným změnám při vydávání cestovních pasů.
První významnou změnou je, že se žádost o vydání e-pasu podává pouze
u obecního úřadu obce s rozšířenou působností ve správním obvodu, kde je občan
přihlášen k trvalému pobytu. Žádost se nepodává na úředním tiskopisu, občan
u příslušného úřadu předloží doklady, potřebné k vydání cestovního pasu (občanský
průkaz, cestovní pas a případně matriční doklady nebo jiné doklady) a uhradí správní
poplatek. K žádosti se nepřikládá fotografie.
E-pas se vydává ve lhůtě 30 dnů. Převzít doklad musí osobně občan, jemuž
se cestovní pas vydává, nebo zákonný zástupce u žadatelů mladších 15-ti let a jen
u úřadu, u něhož byla podána žádost o vydání cestovního pasu.

Další významnou změnou v zákoně o cestovních dokladech je to, že již do
cestovního pasu rodiče nelze zapsat občana mladšího 15-ti let. Děti, které nejsou
zapsány v cestovním pase rodičů, mohou vycestovat jen s vlastním cestovním
pasem. Zápisy dětí do cestovních pasů jejich rodičů provedené do 31.8.2006 jsou
platné.
Při vydání prvního cestovního pasu je občan povinen prokázat státní
občanství České republiky. Dokladem státního občanství je osvědčení o státním
občanství České republiky, jehož vydání trvá 30 dnů, proto apelujeme na zákonné
zástupce žadatelů mladších 15-ti let, aby počítali s tím, že se vyřizování žádosti
prodlouží na dobu 2 měsíců.
Vzhledem k výše uvedenému byly na úseku cestovních dokladů rozšířeny
úřední hodiny pro veřejnost takto:
12.30 - 17.00 hod;
pondělí a středa: 7.30 - 11.30
úterý
7.30 - 11.30
12.30 - 15.00 hod.;
pátek
8.00 - 13.00 hod.
Potřebné informace získáte na tel. číslech: 517 301 509 , 517 301 514 nebo
517 301 516.
Odbor dopravy upozorňuje i v tisku, že do konce letošního roku mají být vyměněny
řidičské průkazy vydané do konce r. 1993.
VÍTE, ŽE ...
- Minikáry Olšany v obci existují od r. 2003 pod vedením p. Blanky Zonkové. Její syn
Petr jezdí minikáry již 19 let, ale ze začátku to bylo pod hlavičkou jiných klubů
/Svazarm, AVZO/. Společně se sourozenci Gábinou a Mirkem reprezentují Olšany
na většině soutěží v republice, v posledních 2 letech se k nim přidal i M. Vévoda.
V loňském roce se na Kamenné konalo Mistrovství ČR a proběhl i závod o Pohár
presidenta AČR, takže se do Olšan sjelo přes 100 závodníků. Letos v květnu
proběhl Evropský pohár za účasti 96 jezdců z celé České republiky i Slovenska.
P. Zonková doufá, že i v budoucnu v Olšanech minikárový sport nezanikne, protože
jezdci jim stárnou a noví bohužel nepřicházejí.
- od května vede p. Tomášková pod záštitou Domu dětí a mládeže Vyškov v obci dva
kroužky, a to „Míčové hry“ a „Šikovné ruce“ pro děti od 7 - 15 let. Zastupitelstvo
schválilo bezplatné používání hřiště a víceúčelové budovy, abychom podpořili práci
s dětmi.
- od května máme v posilovně novou posilovací věž
- jsou jednotlivci (bohužel zatím jen ojedinělí), kteří venčí své miláčky s igelitovými
pytlíky v kapse a exkrementy uklízí. V brzké době budou na odpadkové koše v obci
instalovány nástavce se sáčky pro tyto odpadky a dojde snad ke zlepšení
zmíněného problému.
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