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Vážení a milí spoluobčané!
Uplynuly tři měsíce a dostáváte do rukou další číslo našeho občasníku, ve
kterém najdete 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 (nejbližší
termín je 12. října 2011). Za získané podněty děkujeme.

AKCE V ROCE 2011
„Hřbitov Olšany 2011“ - na konci září začnou práce na úpravě příjezdové
komunikace a chodníku ke hřbitovu. Dále bude zbudována zpevněná plocha a box
na kontejnery. Dodavatelem je firma EDMA Drnovice.
„Víceúčelový areál Olšany“ - 1. srpna byla zahájena akce, na kterou trvalo velice
dlouho vyřízení veškerých podkladů a povolení pro uzavření veřejnoprávních smluv
se stavebním úřadem Městského úřadu Rousínov a odborem dopravy Městského
úřadu Vyškov. Na začátku září jsme si s Jednotou Mikulov předali základové patky,
je zhotovena přípojka vody, elektřiny, kanalizace, telefonu. V tomto areálu dále
vzniká hřiště pro míčové sporty, dětské hřiště a parkoviště, zbytek plochy je prozatím
ponechán jako rezerva. Dodavatelem stavby je firma TOMAS holding, a.s.
Dražovice. Dne 2. září měla Jednota Mikulov výběrové řízení na vedoucí
a prodavačku prodejny. Dne 22. září proběhne kolaudace parkoviště a v úterý
27. září bude závěrečná prohlídka zaměřená na kolaudaci prodejny a přilehlých
prostor. Otevření obchodu je stanoveno na 28. září 2011!
Jednota Mikulov dodá občanům svůj letáček do schránek. Termíny jsou hodně
šibeniční, ale všichni děláme maximum pro otevření obchodu ve stanoveném datu.
V průběhu října pak bude pokračovat stavba hřiště, takže apelujeme hlavně na
rodiče, aby dětem nepovolili vstup za zábrany na staveništi.
„Naučná stezka s vyhlídkovou věží Olšany“ - v minulém čísle jsme vás informovali
o dotaci a přípravě této akce. V měsíci červnu bylo vypsáno výběrové řízení na
naučnou stezku a výstavbu vyhlídkové věže, bohužel nebyl vybrán žádný dodavatel.
Nová výběrová řízení byla vypsána v srpnu a následně hodnotící komise rozhodla
zrušit výběrová řízení pro nedodržení stanovené ceny zakázky. Zastupitelstvo obce
Olšany na svém zářijovém zasedání rozhodlo přispět na úhradu poloviny povinných
vlastních zdrojů částkou maximálně do 500 tis. Kč. Nyní musí rozhodnout
zastupitelstvo města Rousínov, zda pokryjí zbývající vlastní zdroje akce nebo
budeme realizovat jen naučnou stezku.

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…
11. června - uspořádalo OS Haltýř na rybníku Dětské rybářské závody, kterých se
zúčastnilo 25 dětí.
11. června - členové T.K. Wild Horse Olšany a další kamarádi připravili pro děti na
hřišti nad rybníkem Dětský den, který měl letos téma „Otevřená
cukrárna“. Na uvítanou dostaly děti košíček se šlehačkou, který

musely co nejrychleji sníst. Potom se vydaly na trasu po stanovištích
v okolním lese, na kterých na ně čekala spousta zábavných úkolů.
Děti si mohly například vyzkoušet přenášení šlehaček na podnosu,
rozpoznat poslepu sladké ingredience pro výrobu pochoutek, čichem
určit tekutinu, která do sladkostí nepatří, sestavit obří dort nebo se
trefit do postavičky „dortem se šlehačkou“. Odvážní rodiče dokonce
nastavili dětem svoji tvář jako terč házených „dortů“. Po dokončení
těchto úkolů na děti čekaly ještě turnaje v různých dovednostech.
Například musely na kolečkách dopravit cukrářce „mouku, vejce
a mléko“ přes různé překážky. Dětský den byl zakončen opékáním
špekáčků a velkou šlehačkovou bitvou mezi rodiči. Každé z dětí si
odneslo hezké odměny. Táborníci moc děkují všem zúčastněným za
přispění k výborné atmosféře.
11. června - SK Olšany pořádal 3. ročník nočního turnaje trojic v nohejbale na
hřišti nad rybníkem. Turnaje se zúčastnilo 8 družstev. Putovní pohár
SK Olšany a první místo si v turnaji vybojoval tým Kr. Vážany ve
složení Tůma T., Kusník O., Kalaš T., 2. místo získal tým Sráči Valehrach O., Zonek M., Modlitba Z., 3. místo Spolek L. noh - Kříž J.,
Petrucha M., Indra P.
21. června - proběhlo rozloučení s 20 předškoláky v Mateřské škole. Děti ukázaly
rodičům své dovednosti v pěkném vystoupení a od učitelského sboru
a obce obdržely spoustu dárků.
25. června - uspořádala Obec Olšany Svatojánskou hodovou slavnost na návsi,
která byla spojena s otevřením nově rekonstruované kapličky svatého
Jana Křtitele. Akce byla zahájena nástupem stárků, u kapličky byli
přítomni Aneta Dundálková a Oto Valehrach v olšanském kroji. Na
slavnost jsme pozvali i členy naší jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce, abychom jim veřejně poděkovali za likvidaci požáru u p. Salyka.
Svým rychlým zásahem zachránili větší část jeho nemovitosti. Po
požehnání občanům obce místním farářem P. Michaelem Mackem
následovalo pásmo žáků Mateřské školy plné veselých říkanek
a scének. Stárci zatancovali Moravskou besedu a následně roznášeli
přítomným pohoštění. K poslechu a tanci hrála kapela Podboranka.
Pro zpříjemnění akce jsme připravili i bohatou tombolu.
9. července - pořádal SK Olšany Turnaj ve fotbale na hřišti na Močárech, kterého se
zúčastnilo 6 družstev a to: AC Nekopnem si, Chlupatá pata, AC
Bezejmenní, HOSPODA, Křupani, EDP. První místo a putovní pohár
v turnaji vybojoval tým AC Nekopnem si - L. Pořízek, P. Navrátil,
M. Petrucha, J. Valehrach, M. Svoboda, D. Malý, T. Flöhsler.
15. – 17. července - pořádal p. Röss Pivobraní na návsi před pohostinstvím U Pštrosa.
Akce se zúčastnilo cca 800 lidí, kteří mohli ochutnat 21 druhů
pivních speciálů a v sobotu si zatancovat při produkci skupiny
Panorama band.
29. – 31. července - pořádala Farma B. Polívky Olšany Open spojený s Královskou
večeří v manéži.

1. srpna -

pořádala Obec Olšany Setkání důchodců v restauraci U Kalábů.
Společně jsme probrali téma „Staré Olšany - jak se žilo na vesnici
v létě“ - prázdniny, práce, les, pole, zábava.

6. srpna -

pořádala Obec Olšany Letní noc na návsi, k poslechu a tanci hrála kapela
Modul.

6. srpna -

pořádal kiosek U červeného buku Country večer se skupinou Rančeři.
Na akci se přišlo bavit přibližně 140 osob.

27. srpna -

pořádal SK Olšany Denní turnaj v nohejbale na hřišti u rybníka,
turnaje se zúčastnilo 7 družstev. Po dramatickém finále vyhrál tým
"Blažovice" - Valtr L., Kašpařík P., Daněk V., 2. místo obsadil tým
No a? - Valehrach O., Modlitba Z., Zonek M. a 3. místo Pivní strana Navrátil M., Mráz J., Pořízek J.

CHYSTÁ SE ...
24. – 25. září - pořádá p. Zonková Závod minikár, v sobotu se pojede „Mistrovství
ČR“ a v neděli „Volný závod“.
8. října -

pořádá Obec Olšany Pochod ke studánkám – trasa pochodu povede
z Pozořic naučnou stezkou k Žalmanovu pomníku, dále po žluté
a červené značce ke studánkám Ševčíkové a Na hrázi, kde bude
zajištěno občerstvení. Do Olšan mohou účastníci dojít po
Vandrovnici nebo se zacházkou do Habrovan přes Panskou skalu
a zámecký park. Odjezd autobusu bude z návsi v Olšanech v 8.30.

29. října -

T.K. Wild Horse Olšany pořádá Strašidelný les pro děti – od 16 hod.
na hřišti nad rybníkem.

26. listopadu - Vánoční výstava a kurz pečení vánočního cukroví a aranžování
vánoční a adventní vazby. Kurz pořádá obec Olšany. Zájemci si
mohou vyrobit adventní věnec či jinou, např. vánoční vazbu pod
vedením již známé floristky, upéct nějakou sladkost, vyměnit si
vánoční recepty a příjemně se pobavit. Společnými silami upečeme
i cukroví pro návštěvníky na Rozsvícení vánočního stromu.
5. prosince -

Rozsvícení vánočního stromu pořádá Obec Olšany v 16.30 na návsi.

12. prosince - Setkání důchodců pořádá v restauraci U Kalábů od 16 hod. Obec
Olšany. Tentokrát na téma Vánoce, vánoční zvyky a recepty.

INFORMUJEME …
Kanalizace v obci - na základě únorové besedy s občany zastupitelstvo souhlasilo
s úpravou projektové dokumentace v centru obce za podmínky, že tyto práce
prozatím finančně nezatíží obec a následně budou hrazeny z dotace. Smlouva
s firmou Aqua Procon Brno byla uzavřena, úhrada díla bude až v příštím roce, kdy se
předpokládá získání dotace. V současné době probíhají jednání s touto projekční

firmou, s majiteli pozemků, kde nastane změna ve vedení trasy, a obcí Habrovany
ohledně přípojného bodu a kapacity ČOV.
Jednoduchá pozemková úprava - obec v roce 2009 požádala Pozemkový úřad
o provedení jednoduché pozemkové úpravy v části od kamenolomu po Habrovany.
Účelem úprav je přesunutí pozemků ve vlastnictví obce pod plánovanou příjezdovou
komunikaci do obce dle schváleného územního plánu. Současně se musí vyřešit
příjezd k pozemkům jiných vlastníků, protože původně cesta vedla přes dobývací
prostor. Rovněž jsou problémy s příjezdem od Habrovan. Doposud byly vlastníkům
vytýčeny jejich pozemky, geodeti řeší uspořádání pozemků.
Lokalita B1 v Olšanech - dle schváleného územního plánu je možná výstavba v této
lokalitě po zpracování studie, která má určit podmínky výstavby. Studii bude hradit obec.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo variantu s nejnižším počtem domů v této lokalitě, s čímž
nesouhlasili majitelé. Po poradě s Krajským úřadem chceme stanovit podmínky výstavby
individuálně pro pozemky kolem jednotlivých příjezdových komunikací. Jednání s majiteli
proběhne 3. října.
Sběr železného šrotu - provedou hasiči v sobotu 15. října 2011. O víkendu 15. a 16. října
můžete uložit nepotřebný nábytek, koberce do velkoobjemového kontejneru. Nesmí zde
být uložen nebezpečný odpad nebo elektroodpad.
Mikroregion Drahanská vrchovina - pořádá dne 25. 10. 2011 od 13 hod. v přísálí
Kulturního domu v Drnovicích veřejnou obhajobu kritérií MA21 kategorie „B“. V rámci
této kontroly se můžete během krátké chvíle dozvědět mnohé o činnosti
mikroregionu a životě v ostatních obcích svazku. Kontroly se zúčastní zástupci
ministerstva životního prostředí, Národní sítě zdravých měst, krajského úřadu
a jiných obcí a mikroregionů.

VÝZVA
Žádáme všechny majitele psů, aby zamezili jejich volnému pobíhání po obci
a uklízeli po nich psí exkrementy. Děkujeme.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Na základě vašich požadavků budeme od tohoto čísla uveřejňovat nejdůležitější
usnesení, která byla přijata na zasedáních zastupitelstva obce Olšany od minulého
čísla občasníku. S celým obsahem zápisu se můžete seznámit na obecním úřadě.
15. 6. 2011
- zastupitelstvo schvaluje požadavek na směnu části našeho pozemku p.č. 741 za
část pozemku p.č. 764/1 v k.ú. Olšany ve vlastnictví Lesů ČR a pověřuje starostku
zasláním žádosti na LS Bučovice
- zastupitelstvo schvaluje pořízení dopravního značení od firmy Hicon za 14.878 Kč
- zastupitelstvo schvaluje dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů obsah smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje na akci Hřbitov Olšany 2011 a pověřuje starostku jejím
podpisem
- zastupitelstvo schvaluje prodloužení pracovního poměru p. Vysoudilovi o 3 měsíce

30. 6. 2011
- zastupitelstvo schvaluje obsah darovací smlouvy s AVZO technických sportů
a činností ČR, Olšany ohledně bezplatného převodu st. p.č. 25 v k.ú. Olšany
a pověřuje starostku jejím podpisem.
- zastupitelstvo schvaluje přepracování projektové dokumentace pro územní řízení
u firmy Aqua Procon
- zastupitelstvo vybralo dodavatelem akce Hřbitov Olšany 2011 firmu EDMA
Drnovice a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo
13. 7. 2011
- zastupitelstvo schvaluje obsah smlouvy o dílo č. 1342811 s firmou AQUA PROCON
s.r.o. Brno na provedení projektových a inženýrských prací na akci „Olšany kanalizace“ a pověřuje starostku jejím podpisem
- zastupitelstvo schvaluje obsah smlouvy č. 14 s a.s. Respono o nakládání
s biologicky rozložitelným odpadem a pověřují starostku jejím podpisem
- zastupitelstvo schvaluje výběr dodavatele akce Víceúčelový areál Olšany firmu
TOMAS holding, a. s. Dražovice a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo
- zastupitelstvo souhlasí s prováděním odborného stavebního dozoru akce
Víceúčelový areál Olšany p. M. Vaškebou
- zastupitelstvo schvaluje smlouvu o věcném břemenu s firmou E-ON na přípojku NN
k obchodu a pověřuje starostku jejím podpisem
7. 9. 2011
- zastupitelstvo schvaluje financování stavby vyhlídkové věže v Olšanech a dodávky
naučné stezky s Městem Rousínov za podmínky poskytnutí finančních prostředků na
dofinancování poloviny vlastních zdrojů, max. však do částky 500 tis. Kč, pokud se
dohodnutá cena stavby navýší
- zastupitelstvo schvaluje dohodu o budoucím zvýšení základního kapitálu uzavřenou
s p. Suchou a VaK Vyškov ohledně prodloužení vodovodního řádu o 86 m
a pověřuje starostku jejím podpisem
- zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení nového odběrného místa pro osvětlení
víceúčelového areálu a pro prodloužení veřejného osvětlení k domu p. Müllerové
a pověřilo starostku jejím podpisem.
- zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nakládání s biologicky
rozložitelným odpadem a pověřuje starostku jejím podpisem.
- zastupitelstvo bere na vědomí vnitřní předpis ohledně odměňování p. Rybnikáře.
- zastupitelstvo souhlasí s prodloužením pracovního poměru p. Vysoudila na dobu
určitou do 31. 3. 2012.

MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY
Ve školním roce 2011 - 2012 je zapsáno do mateřské školy Olšany 48 dětí, z toho
23 dětí z Olšan, 23 dětí z Habrovan, 1 dítě z Královopolských Vážan a 1 dítě z Brna.
Chlapců je 27, děvčat 21. V tomto školním roce je 10 předškolních dětí.
V mateřské škole pracují 4 pedagogické pracovnice, 2 kuchařky, vedoucí stravování,
uklízečka (včetně prac. úvazku topičky), účetní.
Od měsíce dubna byla navýšena kapacita školní kuchyně na 200 jídel. Kdo má
zájem odebírat oběd ze školní kuchyně, může se přihlásit v mateřské škole
u p. vedoucí stravování (týká se i maminek na mateřské dovolené). Cena oběda činí
51,- Kč. V současné době kuchyně vaří 130 obědů.

Čtení ke kafi
Jak vznikly hody?
Letos poprvé jsme slavili hody v nezvyklém termínu a mnoho z Vás se často ptá, jak
a proč jsme tento termín zvolili. Tak jen krátce k historii vzniku hodových slavností.
Posvícení se původně slavilo ve výroční den posvěcení kostela, které je označováno
termínem dedicatio. Výročí posvěcení chrámu či kaple bývala vždy velmi slavnostně
připomínána. Jejich průběh byl podobný jako průběh oslavy svátku patrona chrámu
(svatého, kterému je kostel či kaple zasvěcena), patrocinia. Naše kaplička je
zasvěcena sv. Janu Křtiteli, tedy svátek připadá vždy na 24. června. V průběhu let se
tyto zvyky ustálily a někde dokonce splývají pojmy pouť a posvícení, na Moravě jsou
to hody.
Obvyklými atributy posvícení jsou posvícenské koláče, místní speciality, taneční
zábavy a průvody s maskami. V některých regionech při této slavnosti figurují
i zvířata jako beran, houser, kačer nebo kohout, která bývala dříve nezřídka zabita
(stínání kohouta nebo berana). Patrně to byl přežitek krvavých obětí z pohanského
období. Dnes už je takovéto stínání zakázáno, ale někde dosud při hodech berana
vodí nebo "soudí" (Slovácko, Horácko).
Traduje se, že první posvícení slavil při svěcení chrámu v Jeruzalémě král
Šalomoun.
Vzhledem k nejednotnosti oslav posvícení a tudíž nepracovních dnů v rámci císařství
nařídil císař Josef II. roku 1786 po celé zemi slavit posvícení třetí říjnovou neděli po
svátku svatého Havla; odtud se odvozuje také často používaný termín Havelské
posvícení nebo také císařské posvícení nebo hody. Tyto císařské hody se slavily
také u nás v Olšanech a mnoha okolních vesnicích. V některých vsích pak si
poddaní slavili oboje hody - svoje původní a ještě císařské.
V nové době v obcích, kde není známé datum posvěcení kostela, se drží dále tzv.
císařského posvícení, jinak přešli k oslavám na den známého data. V roce 1918, při
vzniku naší republiky, silně ožila tradice svatováclavská, proto si v některých vsích
zavedli hody svatováclavské. A je zajímavé, že se tak stalo i v několika německých
vsích v sudetském území. V dnešní době se však stále více stává, že se vesničané
sami mezi sebou dohodnou, kdy si posvícení udělají, a tak ho mohou mít každý rok
v jiném datu.
Sepsala Eva Modlitbová; zdroj internet

OBCHOD v Olšanech
COOP Jednota, spotřební družstvo v Mikulově zve od 28. 9. 2011 všechny občany
do nově otevřené prodejny v Olšanech, ve které nabízí sortiment potravinářského
a nepotravinářského zboží, měsíční letákové akce za výhodné ceny a zapojení do
různých soutěží. Pokud se stanete členy Coop Clubu, získáte další výhody.
Nabízíme Vám možnost výběru hotovosti při placení platební kartou Cash back - což
znamená vydání hotovosti zákazníkovi z jeho účtu. Podrobnější informace o všech
aktivitách získáte přímo na prodejně nebo na našich webových stránkách
www.jednota.cz
JEDNOTA MIKULOV TO PRAVÉ MÍSTO PRO VÁŠ NÁKUP

!!! OCHRANA MAJETKU !!!
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
V RÁMCI BOJE PROTI KRIMINALITĚ A V DUCHU NAŠEHO HESLA
POMÁHAT A CHRÁNIT, POVAŽUJE POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ZA SVOU
POVINNOST VAROVAT OBYVATELE VAŠÍ OBCE PŘED MOŽNÝMI PACHATELI
TRESTNÉ ČINNOSTI.
V POSLEDNÍ DOBĚ SE V REGIONU ROZMOHLA MAJETKOVÁ TRESTNÁ
ČINNOST, KDY SE PACHATELÉ ZAMĚŘUJÍ NA SNADNO PŘÍSTUPNÉ
POZEMKY ČI NEUZAMČENÉ KŮLNY, ODKUD NÁSLEDNĚ ODCIZÍ ZEJMÉNA
SEKAČKY A KŘOVINOŘEZY.
ŽÁDÁME VÁS PROTO TOUTO CESTOU, ABYSTE V CO NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ
MÍŘE ZABEZPEČILI SVŮJ MAJETEK. NA MÍSTĚ JE ROVNĚŽ OBEZŘETNOST PŘI
KOMUNIKACI S CIZÍMI LIDMI. NEPODCEŇUJTE ANI SOUSEDSKÉ VZTAHY
A BUĎTE VŠÍMAVÍ K NEOBVYKLÝM SKUTEČNOSTEM.
PODEZŘELÉ OKOLNOSTI ČI POZNATKY NAZNAČUJÍCÍ MOŽNÉ PÁCHÁNÍ
TRESTNÉ ČINNOSTI, OZNAMTE PROSÍM NA BEZPLATNOU LINKU 158 NEBO NA
NEJBLIŽŠÍ POLICEJNÍ SLUŽEBNU.
„NEDÁVEJME ŠANCI PODVODNÍKŮM“
VAŠE POLICE ČESKÉ REPUBLIKY
Obvodní oddělení Vyškov, 974639455, 158

