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Vážení a milí spoluobčané!
Opět se blíží konec roku a tak Vám letos naposledy přinášíme informace
o dění v obci. Chtěla bych Vám za sebe a za zastupitele obce poděkovat za Vaše
podněty, nápady, za Vaší účast na různých akcích v obci. Také děkujeme těm, kteří
se svou prací přičinili o rozkvět naší malebné vesnice. Těšíme se, že se opět
v hojném počtu zúčastníte již tradiční akce Rozsvícení vánočního stromu dne
5. prosince a příjemně se společně naladíme na nadcházející dny.
Přejeme Vám mnoho 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 s kalendářem na r. 2011.

Investiční akce r. 2010:
- je dokončena II. etapa akce „Stabilizace opěrných zdí Olšany“ a zastupitelstvo obce
rozhodlo o úpravě dopravního značení na obou jednosměrných komunikacích
v obci. Dodatková cedulka umožňující na povolení obce průjezd vozidel o tonáži
do 20 tun bude na místní komunikaci u lípy „zprovozněna“ až nabude platnosti
opatření obecné povahy vydané odborem dopravy Městského úřadu Vyškov.
- je dokončena akce „Olšany – parkoviště před obecním úřadem“, které vystavěl
p. J. Valehrach v hodnotě 250.000 Kč. Jeho provoz bude zahájen po kolaudaci
odborem dopravy Městského úřadu Vyškov.
Příprava investičních akcí:
- na podzim byla přepracována dokumentace na stavbu víceúčelového areálu
a během zimy budeme usilovat o získání stavebního povolení. V jarních měsících
by mohly začít terénní úpravy prostoru pro tuto stavbu.
- připravuje se dokumentace na výstavbu obchodu na dvoře obecního úřadu, protože
p. Slavotínek sdělil své konečné rozhodnutí a prodejnu potravin uzavře k 31. 12. 2010.
Zastupitelstvo obce na zasedání dne 24. 11. 2010 řešilo problém zásobování
základními potravinami občanů Olšan. Jako jedno z možných řešení navrhuje
zastupitelstvo dotaci pro zájemce o provozování malého obchodu ve vlastním
domě. Do 15. 12. 2010 očekáváme od zájemců krátký návrh řešení.

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…
- 2. října – pořádala Obec Olšany Uzavření studánek – pochod v okolí obce.
U obecního úřadu se sešlo přes 50 účastníků a společně pak vyrazili ke Třem
javorům a po modré značce do údolí Říčky. Zde se již někteří občerstvili u studánky
před výšlapem na Kalečník. U srubu nás pak čekalo tradiční občerstvení. Po
příjemném odpočinku pak účastníci kolem Koretinky dorazili do obce.
- 23. října – pořádal A. Ohli a Z. Jičínská v sále pohostinství Oldies party a všem
účastníkům se líbily staré pohodové hity k poslechu i tanci.
- 31. října – se konal již 5. ročník lampiónového průvodu pořádaného olšanskými
maminkami. Počasí vyšlo na jedničku a to určitě přispělo k velké účasti (přes 50
dětí s lampióny). Průvod se vydal z návsi Horní cestou na „cvičák“, kde se všechna
světýlka seřadila a vyfotila. Pak pokračoval po Močárech dolů, dále Novou ulicí, kde
se již šlo v úplné tmě se zhasnutým veřejným osvětlením jen se svítícími lampióny,

což (nejen) děti velmi nadchlo. U hřbitova byla pro statečné připravena světýlková
cesta temným lesem k lízátkovému patníku, z kterého si každý dětský světlonoš
„utrhl“ sladkou odměnu. Děkujeme všem za účast a obecnímu úřadu za příspěvek
na dobroty!
Milada Veronese a Jarka Chelíková za olšanské mamky
- 6. listopadu - pořádal T.K. Wild Horse Olšany na hřišti u rybníka Strašidelný les.
Úvodní věta zvacího plakátu zněla „Máte pro strach uděláno? …“. Ano, celá akce
se točila okolo tajemné cesty tmavým lesem, maskovaných strašidel a strašení, ale
také odvahy malých nebojsů. Letošní ročník proběhl poprvé bez deště, chladu,
mlhy a dalších nepříjemností, které běžně nabízí dušičkový čas. Díky tomuto
neuvěřitelně teplému a příjemnému počasí se sešel rekordní počet odvážlivců.
Přibližně 80 dětí se postupně vydalo na lesní trasu vyznačenou svíčkami
a lemovanou vodníky, kostlivci, skřety a dalšími strašidly. Nutno říct, že bylo občas
těžké rozeznat, kdo se bál během cesty víc – jestli samotné děti nebo některé
maminky, které nejmladší nebojsy doprovázely. Nad letošním ročníkem si vzali
patronát čerti a čertice. Starali se o pořádek na startu a také o občerstvení
v pekelné sluji. Každý, kdo úspěšně prošel připravenou cestu, dostal něco dobrého
na zub a na posilnění. Děkujeme všem, kteří si přišli prověřit svou nebojácnost …
členové T.K. Wild Horse a další strašidla
- 27. listopadu – pořádal obecní úřad na víceúčelové budově Kurz pečení
vánočního cukroví, kde p. E. Kuncová předvedla zdobení perníčků a pak ženy
s dětmi napekly a nazdobily další cukroví. Na závěr proběhla výměna receptů na
vánoční cukroví. Děkujeme všem zúčastněným za přípravu cukroví na akci
Rozsvícení vánočního stromu.
- 27. listopadu – pořádalo MS Červený vrch v sále pohostinství Poslední leč
s bohatou zvěřinovou tombolou.

CHYSTÁ SE ...
- 5. prosince – pořádá obecní úřad akci Rozsvícení vánočního stromu od 16. hodin
na návsi. Můžete shlédnout program dětí Mateřské školy Olšany a Základní školy
Habrovany, děti obdrží sladkost od Mikuláše a andělů, nezapomeneme ani na
dospělé účastníky.
- 13. prosince – pořádá obecní úřad Setkání důchodců v 16. hod. v restauraci
u Kalábů. Na toto předvánoční setkání je připraven program žáků Mateřské školy
a již tradičně tombola s drobnými dárky.
- 18. prosince – Dětský turnaj ve stolním tenise v sále pohostinství pořádá oddíl
stolního tenisu Olšany ve spolupráci s SK Olšany.
INFORMUJEME …
- ve dnech 15. a 16. října proběhly volby do zastupitelstva obce, které zajišťovala
volební komise ve složení:
předseda – Eva Crhová, místopředseda – Antonín Chromý, zapisovatelka – Yvonne
Sonkolyová, členové – Iva Bojanovská, Marcela Schneiderová, Miroslav Zonek.
V obci bylo zapsáno 410 voličů, voleb se zúčastnilo 272 voličů, tj. 66,3 %.

Výsledky voleb
KDU-ČSL

ČSSD
Kandidát

Hlasy

Kandidát

KSČM
Hlasy

Kandidát

ODS
Hlasy

Kandidát

Hlasy

Dana Křížová

143

Antonín
Bojanovský

47

Luboš Hrdinka

82

Ing. Martin
Svoboda DiS.

81

Ing. Arnošt Ohli

162

Vít Kunc

72

Ing. Drahomír
Mika

58

Ing. Pavla
Hermanová

70

Mgr. Pavel Jašek

79

Zdeněk Libánek

83

Antonín Röss

55

Oto Valehrach

76

Ing. Eva
Modlitbová

159

Tomáš Valehrach

47

Ing. Florián
Kostrbík

99

Bc. Radim Reich

64

Tomáš Hrdinka

98

Pavel Kunc

22

Miloslava
Hegrová

31

Ing. Ivo Herman

62

Mgr. Zdeňka
Jičínská

87

Hana
Valehrachová

52

Martin Dundálek

56

Oldřich Novák

49

Bohuslav
Tomášek

78

Dagmar Spostová

33

Anna
Rybnikářová

27

Libor Dundálek

60

Zdeňka Střelcová

56

Eva Kuncová

22

Ladislav Vysoudil

55

Jiří Juráček

48

Jana Dundálková

52

Martin Toman

21

František Režný

27

Kateřina Žemlová

50

Zvolené zastupitelstvo
Jméno

Strana

Počet hlasů

Ing. Arnošt Ohli

ČSSD

162

Ing. Eva Modlitbová

ČSSD

159

Dana Křížová

ČSSD

143

Mgr. Pavel Jašek

ČSSD

79

Zdeněk Libánek

KDU-ĆSL

83

Ing. Florián Kostrbík

KSČM

99

Luboš Hrdinka

KSČM

82

Ing. Martin Svoboda DiS.

ODS

81

Oto Valehrach

ODS

76

8. listopadu proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva, kde byla starostkou obce
zvolena p. Dana Křížová. Na místostarostu jsme měli tři kandidáty, ale žádný
nezískal nadpoloviční většinu hlasů. Na dalším zasedání zastupitelstva dne
24. listopadu byl místostarostou zvolen p. Ing. Arnošt Ohli.
Hřbitov
Mikroregion Rakovec letos získal dotaci na opravu sakrálních staveb, takže jsme
opravili kříž s plastikou Krista na místním hřbitově. Další aktivitou obce bylo
umístnění nové kašny na vodu vedle nejstaršího kolumbária. Kašnu nám zdarma
poskytl p. Petr Pupp z Rousínova, instalaci zajistil p. Luboš Hrdinka se syny. Starý
rezervoár jsme doposud ponechali, protože se stal útočištěm vodních živočichů.
Víceúčelová budova
Rádi bychom zvýšili návštěvnost prostor v patře. Snad maminky obnoví svůj klub
a budou se zde scházet se svými dětmi nebo opět začnou ženy cvičit. Rovněž
můžou zájemci navštěvovat posilovnu. Klíče od obou místností má k dispozici
p. M. Schneiderová.

Poplatek za likvidaci odpadu v roce 2011
Zastupitelstvo obce bude na svém prosincovém zasedání schvalovat vyhlášku a dle
propočtů nákladů bude navržena výše poplatku za likvidaci odpadu pro rok 2011 ve
stejné výši, tj. 420 Kč na osobu s trvalým pobytem v obci Olšany nebo na majitele
rekreačního objektu.
Zasedání zastupitelstva obce
Poslední zasedání zastupitelstva obce bude ve středu 15. prosince. Schvalovat
budeme vyhlášky o místních poplatcích, které se musí upravit v návaznosti na
daňový řád platný od 1. 1. 2011 a rozpočet na r. 2011. Návrh rozpočtu byl vyvěšen
na úřední desce 29. listopadu.
Oddíl stolního tenisu Olšany
I když jsme se od začátku sezóny potýkali s velkou marodkou a nejen tou (sezóna
2010 – 2011 se rozjela 3. října prvními zápasy). Díky obětavosti některých hráčů,
především Borise Kraise a Pavla Ivanšíka, kteří zaskakují i v ostatních soutěžích
(hráč nižší soutěže může hrát i vyšší), jsme rozjeli sezónu dobře bez větších
problémů. Naše „Áčko“ má už tři výhry, což je velký úspěch. Za celou loňskou
sezónu byly jen dvě. B tým má jednu výhru, C tým je zatím bez výhry. Myslím si, že
chybí kladný a zodpovědný přístup některých mladších nadějných hráčů.
Zato děti nám dělají radost. Úterní tréninky navštěvují v hojném počtu a je na nich
vidět, že je to baví. Za odměnu pro ně chystáme 18. 12. v 9.00 hod. dětský turnaj ve
stolním tenise. Proto chceme i touto cestou pozvat všechny děti starší 6 let.
S pozdravem předseda oddílu Zdeněk Libánek
Sportovní klub
Vážení sportovci a příznivci sportu,
tento rok 2010 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 2011 Vašim šťastným a úspěšným rokem!
předseda SK Olšany Martin Svoboda
Včelaři
Pro včelaře v Olšanech a Habrovanech byl letošní rok velice hektický a strastiplný.
Na konci letošní zimy přišly výsledky vyšetření – ve vzorcích, které jsme poslali do
laboratoře, byly nalezeny spory moru včelího plodu. Kdyby se nákaza této
nebezpečné nemoci klinicky prokázala, muselo by se vše, co se používá u včel i se
včeličkami, spálit. Toto nebezpečí bylo moc velké, protože vloni se pálilo ve
Viničných Šumicích. Uskutečnili jsme vzájemné prohlídky včelstev a během léta jsme
opakovaně odebírali a zasílali další vzorky na vyšetření. Nejenže to byly zásahy do
včelstev navíc a hodně papírování (chcete-li administrativy), ale také zvýšené
finanční náklady. Poslední laboratorní rozbor byl proveden 11. 10. 2010 a byl
negativní, takže se nám opravdu móóóc ulevilo. A snad proto, že jsme letos měli
takové problémy se zdravotním stavem našich včeliček, odměnily se nám opravdu
bohatou snůškou medu, a to hlavně medu lesního. 18. 4. 2010 jsme zorganizovali
přenášku na téma Tlumení nákaz včel – pro nás opravdu aktuální téma. Přišli nás
podpořit i nevčelaři, za což jim děkujeme. Příští rok uskutečníme další přednášku
a těšíme se i na vaši účast. Děkujeme hasičům, kteří byli tak ochotni a dohlíželi na
likvidaci starého včelího díla.
za ZO ČSV, o.s. Olšany Jana Pilátová

