Olšanský občasník č. 22

červen 2009

Vážení a milí spoluobčané.
Dnes jste obdrželi další číslo našeho občasníku s aktuálními zprávami o dění
v obci. Toto vydání je již v novém obalu, který nám pomohla připravit Mgr. Z. Jičínská
a tisk opět sponzorsky zajistil p. Ševčík z Říček. Informace sdělované místním
rozhlasem můžete získat i po předání emailové adresy, nyní zasíláme zprávy
41 občanům. Pokud máte připomínky, nové nápady či podněty, využijte svých
zastupitelů nebo se zastavte na obecním úřadě. Můžete využít i schránky na budově
OÚ. Za získané podněty moc děkujeme.

DOTACE V ROCE 2009
Bylo požádáno o dotace na akce:
- zpracování dokumentace pro stavební řízení „Olšany kanalizace“ - žádost
podána na odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Rada Jihomoravského kraje odsouhlasila dotaci ve výši 500.000 Kč, v těchto
dnech ji bude schvalovat zastupitelstvo kraje.
- „Hody Olšany 2009“ - podařilo se nám získat dotaci ve výši 25.000 Kč, na
odboru kultury Krajského úřadu Jihomoravského kraje byla podepsána
smlouva a po podpisu hejtmana obdržíme slíbené finanční prostředky.
- „Olšany - rekonstrukce chodníku“ - odsouhlasena dotace ve výši 160.000 Kč,
v těchto dnech budou předány potřebné doklady na odbor regionálního
rozvoje Krajského úřadu JM kraje, aby mohla být podepsána smlouva.
Pro letošní rok se nám podařilo získat finanční prostředky od firmy ADMIRAL
GLOBAL BETTING a.s. z Komořan na veřejně prospěšné účely ve výši
1.100.000 Kč. Ty musíme použít na dofinancování akce „Olšany - rekonstrukce
chodníku“, vypracování projektových dokumentací na akci „Olšany kanalizace“ a na
výstavbu víceúčelového areálu na Močárech.

AKCE V ROCE 2009
Na začátku června započala akce „Olšany - rekonstrukce chodníku“ v části
Močáry. Nejprve byla odstraněna původní dlažba a obrubníky po levé straně cesty
a nová dlažba bude položena od křižovatky až dolů po dům p. Valehrachové. Na
pravé straně cesty budou položeny nové obrubníky, vstupy do domů a vjezdy do
garáží budou vydlážděny kostkami. Meziprostor bude zpevněn asfaltovým
recyklátem pro stání motorových vozidel.

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO ...
-

6. dubna před Velikonocemi jsme uspořádali Setkání důchodců, které bylo
tentokrát hojně navštíveno. Účastníci shlédli vystoupení dětí z MŠ a pak
v příjemné atmosféře proběhl zbytek setkání.

-

11. dubna se konal v sále 3. ročník Koštu slivovice a jiných pálenek.
Z přihlášených 12 vzorků měl nejlepší slivovici p. Valtr z Blažovic a v kategorii
jiných pálenek z 16 přihlášených vzorků p. Konečná z Rousínova. Zástupci
„Olšaňáků“ obsadili v daných kategoriích až 5. a 4. místo.

-

30. dubna pořádal T.K. Wild Horse Olšany s JSDHO Olšany na hřišti nad
rybníkem Pálení čarodějnic. Této akce se zúčastnilo přibližně 30 dětí se svý,i
rodiči. Na hřišti i v okolním sele probíhaly soutěže, na ohništi se opékaly
špekáčky a děti si mohly také vyzkoušet hasičskou techniku. I přes počáteční
nepřízeň počasí šlo o zdařilou akci s příjemnou atmosférou.

-

v sobotu 2. května jsme pořádali další pochod ke studánkám, jehož trasa
vedla po Vandrovnici ke studánce Na hrázi, U Huberta a Ševčíkově. Poté 47
účastníků došlo lesem do Panské skaly u Habrovan, kde jsme pro ně měli
připraveno občerstvení před závěrečným úsekem pochodu do Olšan.

-

ve dnech 9. a 10. května pořádala p. Zonková závody minikár. V sobotu se
„Evropského poháru“ zúčastnilo 84 jezdců z Čech i Slovenska, kteří závodili
v 6 kategoriích. Naši zástupci Gábina Syrová, roz. Zonková a Mirek Zonek
obsadili 4. a 10. místo. V neděli jelo 71 jezdců z celé republiky o „Pohár ČR“,
opět se soutěžilo v 6 kategoriích a Gábina Syrová obsadila 2. místo.

-

16. května jsme pořádali Hody. Při nástupu stárků na návsi manželé Hodaňovi
udělali kolečko i s nejmladšími stárky, starostka předala hodové právo a stárci
zatančili Moravskou besedu. Slavnostního zahájení se zúčastnil i poslanec
p. Mgr. Bohuslav Sobotka. Pak následoval průvod obcí, který byl cca na
hodinu přerušen pro silný déšť, takže se v podvečer obešla jen část obce, pak
chvíli stárci tancovali na návsi. Večer byla v sále hodová zábava s bohatou
tombolou. Děkujeme Ing. E. Modlitbové za nácvik programu, hlavním stárkům
za pomoc při organizování této akce a všem stárkům za skvělé zvládnutí této
akce. Poděkování patří hasičům a Ing. Kostrbíkovi za finanční příspěvek na
tuto akci a všem, kteří věnovali dar do tomboly nebo jinak přispěli
ke zdárnému průběhu této akce.

-

23. května proběhly na rybníku Rybářské závody, které pořádalo o.s. Haltýř.

-

1. červen začal v Mateřské škole Olšany oslavou Dne dětí. Pro děti byl
připraven ve spolupráci s DDM Vyškov program „Cesta pohádkovým lesem“.
Na cestě nás čekaly pohádkové postavy - Beruška, Ferda mravenec, víla,
vodník, Karkulka, Vochomůrka, připraveny měly zajímavé úkoly. Cesta končila
na hřišti, kde byl pro děti schovaný poklad a pohádkové bytosti si s dětmi
zasoutěžily. I přes nepřízeň počasí se den vydařil. Tímto děkujeme všem, kteří
se podíleli na přípravě tohoto krásného dne.
V tomto měsíci jsme také absolvovali divadlo - Příhody včelích medvídků
v Rousínově, výlet do ZOO v Brně a na závěr školního roku proběhne
Rozloučení s předškolními dětmi v Mateřské škole. Informace najdete na
stránkách školy - http://skolka-olsany.webnode.com.
Všem přejeme krásně prožité slunečné prázdniny.
učitelky MŠ Olšany

-

ve dnech 5. a 6. června proběhly i v obci volby do Evropského parlamentu. Ze
zapsaných 397 voličů přišlo volit 120 občanů. Nejvíc hlasů obdržela ODS,
ČSSD, KSČM, KDU-ČSL.

-

12. června uspořádal Sportovní klub Olšany historicky první noční nohejbalový
turnaj na hřišti u rybníka. I přes nepříznivé počasí se zúčastnilo 10 družstev

z Olšan a okolí. V dramatickém finále vyhrál tým "Pivní strana" (M. Navrátil, L.
Pořízek, J. Mráz) nad týmem "No a?" (O. Valehrach, M. Zonek, Z. Modlitba).
Na 3. místě skončil tým "Rafani" (R. Formánek, M. Malík, M. Odehnal).
-

13. června absolvovalo 45 účastníků zájezd do Znojma, kde jsme vláčkem
projeli nejzajímavější části města a zhlédli některé pamětihodnosti.
Následovala prohlídka Louckého kláštěra a volná prohlídka města. Při
zpáteční cestě jsme navštívili zahradnické centrum Hortis v Židlochovicích.

-

13. června uspořádal T.K. Wild Horse Olšany Dětský den. Pro děti byl
připraven bohatý program - Pohádkový les plný soutěží, turnaje ve dvojicích
a nechybělo ani občerstvení. Akce se zúčastnilo téměř 50 dětí se svými rodiči.

CHYSTÁ SE ...
-

4. července - pořádá SK Olšany turnaj ve fotbale

-

18. července - pořádá Obec Olšany na návsi od 20.00 hod. Letní noc, hraje
kapela Modul

-

25. července - pořádá SK Olšany triatlon

-

15. srpna - pořádá SK Olšany turnaj v nohejbale

INFORMUJEME
Prodejna v Olšanech
P. Slavotínek nám před květnovým zasedáním zastupitelstva poskytl
informaci, že prodejnu potravin v Olšanech neuzavře, ale stále hledá jiného
provozovatele.
Hřbitov Olšany
V měsících září až prosinec 2009 musí být obnoveny skoro všechny nájemní
smlouvy na pronájem hrobových nebo urnových míst na hřbitově v Olšanech.
Žádáme občany, aby se v době ukončení platnosti dosavadní nájemní smlouvy
dostavili na Obecní úřad k uzavření nové smlouvy a úhrady nájemného.
Průjezdnost obcí
Na podzim loňského roku obec Habrovany instalovala na své místní
komunikace nové dopravní značení, které podstatně omezilo průjezdnost vozidel nad
3,5 tuny i do naší obce. Na jaře jsme museli upravit i naše dopravní značení na
komunikaci kolem Chelíkového a požádali jsme odbor dopravy Městského úřadu ve
Vyškově o zrušení povolení instalace dopravního značení v obci Habrovany, které je
částečně umístěno na našich pozemcích. V těchto dnech nám odborná firma
vyhodnocuje z veškerých podkladů současný stav obou komunikací a opěrných
zídek, kde máme omezenou tonáž vozidel, rovněž navrhne řešení rekonstrukce
upevnění těchto místních komunikací.
Kamerový systém svazku obcí Drahanská vrchovina
V jarních měsících byla nainstalována ve všech obcích mikroregionu kamera.
Na této internetové adrese - http://www.drvrkam.vys.cz/ můžete sledovat aktuální
dění ve všech 12 obcích svazku.

Statistika dat obyvatel ke dni 11.06.2009
Celkem Průměrný věk Datum nar.nejstaršího občana Datum nar.nejmladšího občana
Osoby

511

37,67

18.11.1913

09.06.2009

Muži

251

37,63

17.12.1918

09.06.2009

Ženy

260

37,72

18.11.1913

03.10.2008

Děti do 15 let

91

6,03

20.08.1994

09.06.2009

Děti do 18 let

111

7,83

26.06.1991

09.06.2009

Starší 60 let

92

70,63

18.11.1913

06.06.1949

Možní voliči

399

45,92

18.11.1913

01.04.1991

MS Olšany Červený vrch
MS Olšany Červený vrch má v současné době 8 aktivních a 5 čestných členů.
V mysliveckém roce 2008 ulovili členové sdružení celkem 5 srnců, 5 srn, 6 srnčat,
2 jeleny, 5 laní, 2 kolouchy, 10 lončáků, 19 selat a 7 lišek. Dne 13. a 28.12.2008
pořádalo MS nátlačku na černou, vysokou holou a škodnou zvěř s výsledkem: 13.12.
1 laň a 1 liška a 28.12. 1 laň, 2 selata a 1 liška. V zimním období členové sdružení
řádně přikrmují zvěř objemovým (seno, letnina), dužnatým (řepa) a jadrným (ječmen,
kukuřice, oves...) krmivem. V roce 2008 provedli členové Pavel Polák st., Jaroslav
Valehrach s Vítem Kuncem opravu studánky Koretinky. Myslivecké sdružení se také
stará o pořádek v lese odklízením odpadků pohozených turisty.
za MS Pavel Polák ml.

Poděkování
Chceme vyjádřit své poděkování mladým členům Jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce, jmenovitě p. T. Valehrachovi, V. Kuncovi a A. Křivánkovi
za pomoc při čištění ucpaného kanálu rozvodněného potoka a záplavě na
komunikaci a v zahradách kolem našeho obydlí v březnu t.r. Ve složité situaci našli
nápadité řešení a zdatně se vypořádali s fyzicky i časově náročným zásahem. Jejich
práce si ceníme a děkujeme.
Eva a Pavel Doleželovi

Žádost
Na základě četných stížností občanů opětovně žádáme majitele psů, aby
zamezili volnému pobíhání psů po obci. Rovněž, aby po obci vodili psy především
větších plemen na vodítku nebo s náhubkem a odklízeli po nich exkrementy, na
které lze použít sáčky u odpadkových košů. Mnozí občané uvítají vaši ohleduplnost,
když nenecháte svého pejska venčit v předzahrádkách a ničit tím květinovou
výzdobu svých spoluobčanů.
Současně apelujeme, abyste o víkendech nebo aspoň v neděli nepoužívali
hlučné stroje, sekačky apod. Děkujeme
Upozornění
Policie ČR upozorňuje hlavně starší spoluobčany, že se opět začínají
vyskytovat případy krádeží podomními prodejci. Pokud se prodejci v obci vyskytnou,
zavolejte na OÚ, zda o jejich prodeji víme, nebo rovnou na Policii ČR, obvodní
oddělení Rousínov tel. č. 517 370 333.

