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Vážení a milí spoluobčané.
Chýlí se ke konci další rok a tak Vám letos naposledy přinášíme informace
o dění v obci. Děkujeme všem občanům, „chalupářům“, sponzorům či firmám, kteří
se podíleli na různých akcích v obci nebo přispěli k rozkvětu naší malebné vesnice.
Přejeme Vám hodně pohody a klidu v předvánočním čase, příjemné prožití vánočních
svátků a v novém roce zdraví, štěstí a spokojenost. Během Vánoc vám zastupitelé již
tradičně přinesou novoročenku a malý kalendářík na rok 2010.

AKCE V ROCE 2009
V rámci akce „Olšany - rekonstrukce chodníku“ v části Močáry byl na levé
straně cesty zbudován nový chodník od domu č. p. 144 až po dům č. p. 117. Na
pravé straně jsme kolem hřiště zrušili starou dlažbu, tento prostor bude řešen při
rekonstrukci hřiště. Byla zrekonstruována dlažba ve vchodech a vjezdech jednotlivých
domů, zbytek prostoru byl vysypán recyklátem. Firma upravila i kanalizační vpustě
a přilehlý asfaltový povrch. Celkové náklady akce byly ve výši Kč 711.390.
Na závěr roku jsme započali akci „Stabilizace opěrných zídek I. etapa“ na
jedné jednosměrné komunikaci v obci. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma
SASTA a.s. z Brna, ve smlouvě jsou náklady akce vyčísleny ve výši Kč 2.021.374.
Zastupitelstvo schválilo i uzavření smlouvy na odborné dozorování stavby. Byl to
správný krok, protože při zahájení stavby musel projektant dle pokynů dozoru doplnit
a upravit technologický postup prací při vrtání a kotvení gabionů.
V závěru letošního roku jsme započali srovnávat prostor za víceúčelovou
budovou pro budoucí vytvoření manipulační - skladovací plochy.

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO ...
- 12. září - pořádala Obec Olšany na návsi Letní noc, minimálně 120 účastníků se
dobře bavilo při produkci kapely Modul
- 19. září - proběhlo na Obecním úřadě slavnostní uvítání do života, novými
občánky jsou Kryštof Wágner, Kristýna Vintrová, Šimon Vysoudil, Tobiáš Bezrouk
- 26. září - uspořádalo o. s. Haltýř na rybníku rybářské závody
- 3. října - jsme uspořádali tradiční pochod do okolních lesů za nádherného
slunečného počasí. Skoro 50 účastníků seznámil v lese p. Kunc st. s pramenem
Luštinku, kde nalezl hranečník. Pak jsme zašli k památníku havárie letadla,
u Smutné skály nás čekalo občerstvení. Poslední zastávkou byla Manžurská
skala, v jejímž okolí je několik skalních útvarů a účastníci zde objevili spoustu
zajímavých zákoutí
- 7. listopadu - pořádalo o. s. Haltýř výlov tůně pod rybníkem
- 7. listopadu odpoledne - pořádal T.K. Wild Horse Olšany pro děti Strašidelný les.
Počasí sice nebylo ideální, přesto přišlo mnoho malých i velkých nebojsů, kteří se
odvážně vydali na temnou cestu. Ta začala černým tunelem plným různé havěti.
Následovala trasa střežená upíry, smrtkou, medvědem, … Ty nejodvážnější děti
mohly svoji ruku ponořit do tajemných sklenic, ve kterých se skrývalo sladké
překvapení, různé přírodniny nebo dokonce pavouci. Po absolvování strašidelné
cesty se všichni mohli zahřát u ohýnku či teplým čajem, posilnit špekáčkem

a malou sladkostí. Organizátoři všem, kteří vyměnili teplo domova a vydali se na
nevlídnou cestu plnou mokra, bláta a strachu, děkují
- 14. listopadu maminky uspořádaly lampionový průvod obcí
- ve dnech 21. a 22. listopadu uspořádal p. Hlaváč pod naší záštitou na
víceúčelové budově výstavu svých obrazů s tématikou koní. Výstavu navštívilo
cca 40 zájemců
- 28. listopadu - proběhl ve víceúčelové budově kurs, Ing. E. Modlitbová přítomným
ukázala výrobu adventních věnců, s technikou batikování hedvábí seznámila
p. Daňková

CHYSTÁ SE ...
- 5. prosince - Rozsvěcení vánočního stromu - pořádá Obec Olšany v 16:30 na
návsi. K dobré náladě určitě přispěje vystoupení žáků Mateřské i Základní školy.
Příprava a postavení stromu proběhlo v sobotu 28. listopadu. V pátek před akcí
bude provedena jeho výzdoba, kterou z větší části připravily maminky s dětmi na
víceúčelové budově.
- v pondělí 7. 12. v 16 hod. se koná u Kalábů předvánoční setkání důchodců.
Součástí programu bude vystoupení dětí Mateřské školy, tombola, předávání
zkušeností a úspěšných receptů na vánoční cukroví
- 12. prosince pořádá myslivecké sdružení Červený vrch v sále pohostinství
U Pštrosa Poslední leč, hraje kapela Modul
- 9. ledna pořádá oddíl stolního tenisu ve spolupráci s SK Olšany Dětský turnaj ve
stolním tenise v sále pohostinství
- 30. ledna pořádá SK Olšany na víceúčelové budově akci „Toulky Indonésií“
- 6. února pořádá Obec Olšany v sále pohostinství další ročník Slivoviciády
- 20. února pořádá T.K. Wild Horse Olšany a Obec Olšany v sále pohostinství
Maškarní ples pro děti a dospělé
- 27. - 28. února pořádá Obec Olšany na víceúčelové budově výstavu o obcích
svazku Drahanská vrchovina s názvem „Pospolu…“

INFORMUJEME
Poplatek za likvidaci odpadu v roce 2010
Zastupitelstvo schválilo na svém listopadovém zasedání vyhlášku č. 1/2009,
kterou je stanovena výše poplatku za likvidaci odpadu pro rok 2010 ve stejné výši,
tj. Kč 420 na osobu s trvalým pobytem v obci nebo na majitele rekreačního objektu.
Úprava jízdního řádu
Od 13. 12. 2009 dojde k posunutí odjezdu spojů č. 62 a 64 z Rousínova, které
nyní nestihají vzhledem ke konci vyučování žáci Základní školy. Autobusy budou pak
odjíždět v 12.40 a 13.40 hodin.
Pracoviště Czech Pointu - kontaktní místo
V polovině listopadu došlo ke zprovoznění této služby, takže si můžete na
obecním úřadu pořídit výpis z Katastru nemovitostí, z Obchodního, Živnostenského
a Insolventního rejstříku, z Rejstříku trestů, z bodového hodnocení řidiče, dále

dokument Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů,
Podání do registru účastníků provozu modulu autogramů ISOH.
Prodejna v Olšanech
P. Slavotínek nám bohužel oznámil, že dospěl k definitivnímu rozhodnutí zrušit
v polovině příštího roku prodejnu potravin v obci a současné prostory přebudovat
k jiným účelům. Čeká nás nelehký úkol najít v obci vhodné prostory alespoň pro
prodej základních potravin občanům. Uvítáme vaše nápady a podněty.
Akce na víceúčelové budově
Od října opět začaly cvičit ženy pod vedením p. Paludové - v pondělí a středu.
Maminky s malými dětmi se setkávají ve čtvrtek. P. Ž. Tomášková opět chtěla zahájit
kroužek pro děti, ale neměla dostatečný počet účastníků, protože někteří školáci ho
navštěvují v Základní škole v Habrovanech.
Zasedání zastupitelstva obce
Poslední zasedání zastupitelstva obce bude ve středu 16. 12., budeme
schvalovat rozpočet na r. 2010. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce 30. 11.
Veřejně prospěšné práce, veřejná služba
V letošním roce se vzorně o pořádek v obci a provoz víceúčelové budovy
starali p. Marcela Schneiderová a p. Antonín Vlach. Od 1. 12. máme novou smlouvu
s Úřadem práce na p. Marcelu Schneiderovou, další zaměstnanec /p. Vlach/ nastoupí
po lednové přetržce od 1. 2. 2010.
V obci mají občané možnost vykonávat tzv. veřejnou službu. V měsíci si
mohou odpracovat 20 nebo 30 hodin, od čehož se jim pak odvíjí příspěvek, který jim
poskytuje orgán pomoci v hmotné nouzi Městského úřadu Rousínov. V současné
době máme uzavřenou smlouvu se 2 občany.
Kanalizace v Olšanech
Probíhá příprava projektové dokumentace pro stavební řízení. V závěru roku,
po odsouhlasení darovací smlouvy, dojde k předání nové větve dešťového
kanalizačního řádu od p. Petra Puppa, která byla zbudována na jeho původním
pozemku u hřbitova a je napojena na naší kanalizaci.
Lesní zákoutí
17. listopadu opravil p. Kunc st. a p. Polák
památník havárie letadla, který jsme společně navštívili
při pochodu okolím Olšan. Spravili rozpadlý křížek a na
místo umístili ceduli s informacemi o havárii. Šlo o pád
cvičného bitevního letounu z roku 1955. Zahynuli zde
pilot Jindřich Kyzlink a střelec Stanislav Doubek.
MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY
Od září 2009 školu navštěvuje 48 dětí, z toho 31 dětí z Olšan a 17 dětí
z Habrovan. Učitelský sbor posílila p. Mgr. Monika Skřivánková, jiné personální
změny nenastaly. Děti byly rozděleny do modré a červené třídy. V měsíci září přijelo
za dětmi do Mateřské školy loutkové divadlo s představením O zlobivém andílkovi,
v listopadu děti navštívily divadlo Polárka - představení Jen počkej zajíci. V prosinci si
předškolní děti budou povídat a vyrábět na DDM Vyškov - Kde se bere papír.

Nakonec si s dětmi a rodiči zazpíváme u vánočního stromečku a starší děti si s nimi
vyrobí vánoční ozdobu. V letošním školním roce škola obdržela sponzorský dar
30.000,- Kč. Částka bude použita na nové vybavení školy - židličky, nábytek.
Ve dnech 12. – 16. 10. 2009 se naše mateřská škola se zúčastnila projektu
Dny zdraví na Drahanské vrchovině – akce na téma Dny se zdravou výživou. Po celý
týden byl pro děti přichystán zajímavý program – připravily si spolu s paní učitelkou
ovocný a zeleninový salát, starší děti pozvaly mladší na zdravou pomazánku,
zasázely si bylinky, zasportovaly a nakonec si připomněly, jak se třídí odpad. I když
nám nepřálo počasí a všechny činnosti proběhly ve třídách, děti si připomněly, co je
to „zdraví“. Poděkování patří všem, kteří se tohoto projektu zúčastnili.
Marcela Coufalová, ředitelka MŠ Olšany
Oddíl stolního tenisu Olšany
Sezóna 2009-2010 byla zahájena 4. října a do 11. listopadu je odehráno
6 zápasů. Družstvu „A“ se ještě nepodařilo vyhrát, je poznat, že jsme postoupili do
nejvyšší okresní soutěže. Družstvo „B“ je na tom podobně, výhru má jen družstvo „C“,
kterou získalo doma nad Orlovicemi „B“. Našim prvořadým úkolem je udržet se ve
svých soutěžích, což nebude jednoduché, proto nám držte palce.
Za oddíl stolního tenisu Zdeněk Libánek
Jednotka sboru dobrovolných hasičů, činnost dobrovolných hasičů v roce 2009
Začátkem letošního roku prošli členové zásahové jednotky obce odborným
školením na HZS Vyškov. Členové jednotky se v tomto roce potýkali se vzniklými
„mimořádnými situacemi“, kterými naštěstí nebyl požár, ale spíše následky po
prudkém dešti jako jsou splavené kameny a nečistoty z lesa na komunikaci z lesní
cesty za domem p. Bajera. Další mimořádnou událostí byla ucpaná kanalizace
v souvislosti s jarním táním sněhu v ulici k „bazénu“ u domu manželů Doleželových.
Na seznamu těchto událostí byl i planý výjezd k požáru při vypalování trávy
v pozdních večerních hodinách v nejmenované části obce. Hasiči již tradičně provedli
jarní i podzimní sběr železného šrotu a občanům za jejich příspěvky do sběru děkují.
za JSDHO Olšany p. T. Valehrach
Vážení sportovci a příznivci sportu,
během tohoto roku byl úspěšně založen sportovní klub
SK Olšany. Tento klub byl založen pro podporu a rozvoj sportovněkulturních aktivit v obci Olšany a už během této krátké doby se
pozitivně zapsal do dění v obci.
Za tento výsledek SK Olšany vděčí všem členům
a partnerům SK Olšany. Poděkování za podporu patří: Obci
Olšany, společnostem ViLiAn Brno, s.r.o., Sanofi-aventis, s.r.o.,
RABAT ČR, a.s., dále pohostinství U Pštrosa a L. Dundálkovi.
Velké dík také patří všem sportovcům, příznivcům
a fanouškům, kteří povzbuzují k lepším výkonům a účastní se všech akcí SK.
Tento rok 2009 se pomalu blíží ke konci, proto mi dovolte, abych Vám jménem
SK Olšany popřál pěkné a klidné vánoční svátky strávené v kruhu rodiny a mezi
Vašimi blízkými. V novém roce pevné zdraví, hodně sportovních úspěchů
a spokojenost v osobním i pracovním životě. Ať je rok 2010 Vašim šťastným
a úspěšným rokem!
předseda SK Olšany M. Svoboda

