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Vážení a milí spoluobčané.
Uplynuly tři měsíce, takže dnes se k vám dostalo další číslo našeho
občasníku, abychom vám poskytli nové informace o dění v obci. Pokud chcete zjistit
podrobnější informace k níže uvedeným tématům nebo máte připomínky, nové
nápady či podněty, zastavte se na obecním úřadě nebo se zúčastněte zasedání
zastupitelstva obce. Za získané podněty moc děkujeme.
AKCE V ROCE 2010
Největší investiční akcí bude „Stabilizace opěrných zdí Olšany II. etapa“, během které
zpevníme gabiony a zídky pod komunikací od návsi k lípě. Po dokončení akce zde
budou moci projíždět vozidla o hmotnosti do 20 tun. Stavbu budeme z velké části hradit
z prostředků poskytnutých firmou Admirál Global Betting a.s. ve výši 2.000.000 Kč.
Další investiční akcí bude výstavba „Parkoviště Olšany u Obecního úřadu“, kterou
chceme zahájit až v polovině září. V současné době vyřizujeme územní rozhodnutí
na stavebním úřadě v Rousínově a následně musíme požádat o povolení stavby
odbor dopravy Městského úřadu ve Vyškově. Na tuto akci máme schválenou dotaci
od Jihomoravského kraje ve výši 128.000 Kč.
Bohužel Jihomoravský kraj letos nepodporoval kulturní akce místního významu,
takže jsme letošní hody financovali z vlastních zdrojů. Stárky, sklepníci i děti nám
přispěli na zapůjčení krojů.
Zastupitelstvo kraje by mělo na svém červnovém zasedání projednávat dotace hasičům,
žádali jsme o příspěvek ve výši 34.000 Kč na nákup výstroje členů JSDHO.
V současné době připravujeme dokumentaci pro územní a stavební řízení na výstavbu
„Víceúčelového areálu“ na Močárech, která bude vycházet z připravené studie. Pokud
budeme mít na podzim dostatečné finanční prostředky, mohly by se provést terénní úpravy
hřiště a v příštím roce začít s výstavbou areálu. Zastupitelstvo rozhodlo, že vzhledem
k současným dotačním možnostem provedeme výstavbu z vlastních prostředků, snad
i v příštím roce získáme příspěvek z provozování loterií a her. Z tohoto důvodu bude
ukončen nájemní vztah se SK Olšany na pozemek hřiště. Mělo by zde vzniknout hřiště pro
míčové hry, plážový volejbal, dětské hřiště a zpevněná plocha pro kulturní akce, parkoviště.
ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO ...
- 20. 3. jsme uspořádali ve víceúčelové budově kulatý stůl na téma „Rozvoj v obci
Olšany“. Přítomní si hlavně prohlédli připravený návrh Územního plánu obce před
jeho veřejným projednáváním, které proběhlo 15. 4. 2010. Zde byly přijaty ještě
námitky a připomínky občanů, majitelů pozemků v obci. Následně zastupitelstvo
řešilo vyřízení všech podaných změn a k lokalitě B1 proběhlo i jednání na Krajském
úřadě. Nyní urbanistka zapracovává tyto změny do územního plánu, pořizovatel
vyhotoví opatření obecné povahy. To budeme schvalovat na červencovém zasedání
zastupitelstva a Územní plán obce Olšany po jeho vyvěšení vstoupí v platnost.
- 29. 3. proběhlo setkání důchodců v restauraci U Kalábů. Prap. Kulíšek
z místního oddělení Policie ČR v Rousínově přítomné informoval o páchané
trestné činnosti v našem okolí a upozorňoval starší občany na možná rizika.
- 17. 4. jsme pořádali akci Otevírání studánek. Ráno nás zavezl autobus do Pozořic
a během pochodu jsme si prohlédli kromě krásné přírody i zříceninu hradu
Vildenberk. Mezitím u chaty Jelenice bylo připraveno opékání špekáčků a po tomto
příjemném odpočinku skoro padesát účastníků došlo přes Kalečník do Olšan.

- 18. 4. proběhla na hasičce přednáška místní organizace Českého svazu včelařů
na téma „Nové poznatky z tlumení nákaz u včel“.
- 30. 4. uspořádal T.K. Wild Horse Olšany Pálení čarodějnic. Setkání účastníků
bylo zahájeno netradičně na hřišti u transformátoru (na cvičáku). Všechny děti
v maskách čarodějnic i bez nich si nejdříve zahrály několik her. Pak se vydaly, za
vydatného rámusu, na svých košťatech na přelet přes vesnici směrem k hřišti
nad rybníkem. Tam proběhlo tradiční upálení čarodějnice a módní čarodějnická
přehlídka. Pohodovou náladu podpořily i veselé písničky. Všechny děti si opekly
špekáčky a získaly letecký průkaz na provoz koštěte.
- 1. – 2. 5. pořádala p. Zonková závod minikár. Sobotního „Mistrovství ČR“ se
zúčastnilo 83 jezdců, v neděli pak většina z nich jela i „Pohár ČR“. Z místních
závody absolvoval jen Mirek Zonek, který skončil v sobotu na 15. místě
a v neděli na 8. místě.
- 15. 5. jsme uspořádali Babské hody za účasti 26 stárek, 2 sklepníků a 8 dětí, pro
které jsme zapůjčili kroje ve Velešovicích a Slatině. Po poledni stárky zvaly na svých
úsecích občany na tuto akci a od 13.30 proběhlo zahájení na návsi. Ing. A. Ohli
předal hlavní stárce Ing. E. Modlitbové hodové právo, stárky zatancovaly a roznesly
občerstvení přihlížejícím občanům. Následoval průvod obcí a večer byla hodová
zábava v sále pohostinství. Po celou akci nám hudební doprovod zajišťovala kapela
Podboranka. Děkujeme všem, kteří se přičinili o zdárný průběh této akce, hasičům
za sponzorský dar, manželům Kostrbíkovým za bohaté občerstvení účastníků
průvodu, stárek a dárcům za příspěvky do tomboly.
- 29. 5. pořádalo sdružení Haltýř Olšany Rybářské závody
- 12. 6. ráno proběhly Dětské rybářské závody, které pořádalo sdružení Haltýř
Olšany a zúčastnilo se ho 17 malých rybářů. Mnozí si domů odnesli své úlovky.
- ve stejný den od 13 hodin pořádal T.K. Wild Horse Olšany Indiánský dětský den
na hřišti nad rybníkem. Odpoledne začalo ukázkou požární techniky členy JSDHO
Olšany. Následoval tajemný vstup malých indiánů do tee-pee, kde začala první ze
zkoušek šikovnosti a dovednosti připomínajících Divoký západ. Další zkoušky
následovaly na různých místech v okolí rybníka. Děti si mohly vyzkoušet například
lov bizona, rýžování zlata, bloudění v mlze, ... Po ukončení Putování za indiány
děti načerpaly z připraveného občerstvení síly na další aktivity – turnaje. Pro
zabavení dětí ve chvilkách volna byla nachystaná tajemná jeskyně a další
drobnosti. Každý, kdo přišel v indiánském oblečení, dostal speciální ocenění od
náčelníka. Děkujeme všem, kteří přišli prověřit své dovednosti i v tak horkém
a úmorném počasí, které panovalo celé odpoledne. Herní nasazení dětí a dokonce
i rodičů během odpoledne je pro členy Tábornického klubu odměnou a oceněním
za energii, kterou do příprav jednotlivých akcí pro děti vkládáme. Poděkování patří
také obecnímu úřadu za finanční podporu odměn pro děti a Sportovnímu klubu za
pomoc s přípravami zázemí.
členové T.K. Wild Horse Olšany

- v podvečer téhož dne proběhl Noční turnaj v nohejbale, který pořádal SK Olšany
na hřišti nad rybníkem. Tohoto již 2. ročníku se zúčastnilo 9 družstev. Letošní
novinkou v turnaji bylo zavedení putovního poháru SK Olšany. Tento turnaj byl
bohužel po slibném začátku a 65 % odehraných zápasů zrušen kvůli nepřízni
počasí, které nás trápilo až do rána následujícího dne.
- 15. 6. jsme uspořádali přednášku Mgr. Jarmily Podhorné z Brodku u Konice,
která představila svou firmu a seznámila s možnostmi využití léčebných účinků

bylin a výtažků z pupenů rostlin k léčbě a prevenci civilizačních onemocnění.
Skoro 20 přítomných pak využilo možnosti sestavení kúry z bylin na své
zdravotní obtíže nebo si zakoupili i jiné produkty.

- 19. 6. se uskutečnil zájezd na Vysočinu, 55 účastníků ráno absolvovalo projížďku
lodí Vysočina po Dalešické přehradě. Následně jsme si prohlédli komnaty na
zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde byla instalována výstava „Sladký život
zámecký“. Po obědě jsme si prohlédli město Třebíč včetně Baziliky sv. Prokopa
a židovské čtvrti, které jsou na seznamu UNESCO. Při zpáteční cestě jsme
navštívili Zahradu Matúšů, která je kousek od Náměště nad Oslavou.
CHYSTÁ SE ...
- 10. července - pořádá SK Olšany na hřišti na Močárech turnaj ve fotbale. Další
jejich plánovanou akcí je Dětská Olympiáda na hřišti nad rybníkem. V červenci
rovněž proběhne Triatlon, který pořádá p. R. Röss na hřišti nad rybníkem a SK
Olšany je finanční partner.
- 17. července - uspořádá Obec Olšany na návsi Letní noc od 20 hod., hraje
kapela Modul.
- 2. srpna - proběhne setkání důchodců, akci pořádá Obec Olšany v 16 hod. U Kalábů.
- srpen - denní turnaj v nohejbale pořádá SK Olšany na hřišti nad rybníkem.
- 11. září - pořádá Mateřská škola ve spolupráci s Obcí Olšany oslavy 60. let od
otevření MŠ Olšany.

- září – říjen - Dětský turnaj ve stolním tenise v sále pohostinství pořádá oddíl
stolního tenisu Olšany ve spolupráci s SK Olšany.
- 2. října - pořádá Obec Olšany Uzavření studánek – pochod v okolí obce.
INFORMUJEME
Oddíl stolního tenisu
Loňská sezóna 2009 – 2010 pro nás byla dle očekávání herně náročná kvůli postupu
družstva A, B i C do vyšších soutěží. Všem našim družstvům se podařilo v soutěžích
udržet – družstva A a B skončila ve svých soutěžích předposlední, družstvo
C poslední. Shodou okolností žádné družstvo svou soutěž neopustí. V průběhu
sezóny nás provázely příjemné i nepříjemné situace. Především došlo ke zranění

klíčových hráčů (p. Němec, p. Raus), což částečně ovlivnilo umístění družstev. Pro
lepší herní výkonnost je důležité získat trenéra, další mládež a zlepšit herní
podmínky. Snad se z toho něco splní v další sezóně 2010 – 2011. Věříme si!
S pozdravem Oddíl stolního tenisu

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby se konaly ve dnech 28. a 29. 5. 2010. Ze zapsaných 409 voličů se voleb zúčastnilo
266 voličů, což představuje volební účast 65,04 % a bylo odevzdáno 263 platných hlasů.
Název strany

Česká strana sociálně demokratická
Občanská demokratická strana
Komunistická strana Čech a Moravy
TOP 09
Věci veřejné
Křesť.demokratická unie-Čs.strana lidová
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Strana svobodných občanů
Strana zelených
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Suverenita-blok J.Bobošíkové
STOP
Česká pirátská strana

Platné hlasy
celkem
v%

61
44
40
27
25
18
17
12
5
5
4
3
1
1

23,19
16,73
15,20
10,26
9,50
6,84
6,46
4,56
1,90
1,90
1,52
1,14
0,38
0,38

Prodejna v Olšanech
P. Slavotínek nám bohužel nyní sdělil, že prodejna potravin v obci bude naposledy
otevřena v neděli 3. října 2010. Jelikož během posledního 1,5 roku nenašel zájemce
o pronájem těchto prostor, bude prodejna využita k jiným účelům. Nabízí vážným
zájemcům o provozování obchodní činnosti v obci v jiných prostorách možnost
bezplatného předání nepotřebného vybavení prodejny.
Veřejně prospěšné práce
V současné době jednáme s Úřadem práce Vyškov ohledně uzavření nové smlouvy.
Pracovní smlouva s p. Marcelou Schneiderovou bude sepsána na dobu určitou, od
července do konce října letošního roku.
Skladovací a manipulační plocha za víceúčelovou budovou
Na jaře jsme dokončili úpravy nevyužitého prostoru za víceúčelovou budovou hasičkou. Po dlouhotrvajících květnových deštích jsme ještě skáceli 2 vzrostlé smrky
nad tímto prostorem a nyní budou břehy zatravněny. Plocha slouží ke skladování
nepotřebného stavebního materiálu, proto vjezd opatříme závorou. Případným
umístěním kontejneru na bioodpad se budeme zabývat zřejmě až za 3 roky, pokud
v r. 2012 započne výstavba bioplynové stanice ve Vyškově. Tato finančně nákladná
akce pro Respono Vyškov a.s. je odvislá od získání dotace ze SFŽP.
Poděkování
Ve čtvrtek 10. června pomohla p. Vendula a Věra Polednová, Martina Václavíková,
Václav Raus při záchraně života malého Adámka Režného. Hlavně první dvě
jmenované aktivně pomáhaly mamince s oživováním do příjezdu sanitky. Ceníme si
tohoto lidského přístupu a i my se připojujeme k následnému poděkování rodičů.
„Moc si vaší pomoci vážíme. Neexistují slova, ani činy, které by vyjádřily naši vděčnost za
pomoc při záchraně života našeho syna Adama. Ještě jednou vám všem děkujeme“.

