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Vážení a milí spoluobčané, 
 
opět uběhlo pár měsíců a tak vás zastupitelstvo obce chce seznámit s nejnovějším 
děním v naší obci. Stále platí zásada, že máte-li nové podněty, nápady či 
připomínky, využijte svých zastupitelů nebo se zastavte na obecním úřadě. Můžete 
využít i schránky na budově OÚ. Pravidelně vás zveme na každé zasedání 
zastupitelstva. 
 
 
INVESTIČNÍ AKCE V LETOŠNÍM ROCE 
 
V minulém čísle jsme vás informovali o našich investičních záměrech a přislíbených 
dotacích - situace je následující: 
 
-  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje obnovila kryt silnice od návsi až po 
začátek obce. Obec se při této příležitosti rozhodla financovat pokládku nových 
obrubníků a opravu - nové vydláždění chodníků kolem této komunikace. Celá akce 
představuje investici  v částce  Kč 1.029.686.  
  
-  v Mateřské škole proběhla rekonstrukce topení, výměna oken, vnitřních rozvodů 
vody, odpadů a obnova sanitárního vybavení ve třech sociálních zařízeních, což dle 
uzavřených smluv činí Kč 1.186.000. V současné době jsou ještě vyčíslovány 
vícenáklady, které vznikly v souvislosti se zednickými opravami v budově. Na akci 
jsme obdrželi dotaci z ministerstva financí ve výši Kč 1.000.000. Nyní již probíhají  
poslední úklidové práce, na kterých se podílely pracovnice školy, obecního úřadu a 
některé maminky, za což jim moc děkujeme.  
 
- v posledním srpnovém týdnu započnou práce na výstavbě hřiště na míčové hry 
nad rybníkem, součástí kterého bude i posezení pro cyklisty a turisty. Bude zde 
umístěna i mapa našeho okolí. Cena díla bude asi Kč 380.000,-, na akci jsme 
obdrželi dotaci ve výši Kč 180.000,- v rámci Svazku obcí Drahanská vrchovina 
z Programu obnovy venkova. 
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V obci probíhají i opravy menšího rozsahu: 
 
- v jarních měsících byly dokončeny práce na ubytovně řidičů v hodnotě Kč 80.400. 
Byl prodloužen rozhlas na Nové ulici a posílen na návsi v částce Kč 31.500. 
 
- každá z 12 obcí svazku Drahanská vrchovina bude letos čerpat dotaci na opravu 
sakrálních staveb ve výši Kč 15.000. Zastupitelstvo obce rozhodlo o opravě pomníku 
obětem I. a II. světové války, stavební firma nacenila tuto opravu na Kč 40.000.  
 
- nyní probíhá oprava opěrných zídek u pomníku obětem I. a II. světové války, kde 
budou náklady ve výši Kč 22.000.  
 
- v září proběhne rekonstrukce veřejného osvětlení na Močárech a bude zřízeno 
nové světlo v uličce ke Střelcům.  
 
Po obci jsou nové odpadkové koše a v září budou na třech místech instalovány 
informační cedule. 
Obdrželi jsme sponzorský dar od f. Moravostav Brno a. s. ve výši Kč 50.000 na 
terénní úpravy v obci, z kterých zřejmě dokončíme úpravu špice u návsi.  
 
 
Co připravujeme: 
 
- v letošním roce započaly přípravy na další velkou investiční akci - odbahnění 
rybníka. RNDr. Holzer již vypracoval biologické posouzení vodní nádrže, abychom 
mohli žádat o dotaci a Ing. Vysoudil zpracovává projektovou dokumentaci.  
 
- v příštím roce začneme připravovat projektovou dokumentaci na odkanalizování 
obce a připojení na připravovanou čističku odpadních vod v Habrovanech. 
 
 
V KVĚTNU JSME UVÍTALI NOVÉ OBČÁNKY 
 
Radek Pospíšil    rodiče Petr a Iveta Pospíšilovi 
Matěj Paseka   rodiče Stanislav a Lenka Pasekovi 
 
 
ÚSPĚŠNĚ  PROBĚHLO ... 
 
- akce, na které jsme zvali občany v dubnovém občasníku, se uskutečnily všechny: 
pálení čarodějnic, setkání důchodců spojené s oslavou Dne matek, závody minikár, 
zájezd do Lešné a Buchlovic, babské hody.  
 
- uspořádání "hodů" bylo v tomto roce ohroženo, ale organizace se ujaly "ženy z 
papíren" pod vedením L. Režné a K. Braunové. Přes malou přízeň počasí byly i 
letošní "babské hody" úspěšné. V průvodu šlo 30 dospělých stárek a 15 dětí. Dík 
patří organizátorkám, účastnicím i všem ostatním, kteří se podíleli na zdárném 
průběhu. Je potěšitelné, že tradice zůstává zachována a věříme, že tomu tak bude i 
nadále. Děkujeme sponzorům tomboly hodové zábavy.  
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- vydařený byl i zájezd do ZOO v Lešné a zámku v Buchlovicích. Problémem zůstává 
fakt, že ani původní zájemci (navrhovatelé zájezdů) se jich nakonec nezúčastnili a 
přes veškerou snahu organizátorů musel být autobus obsazen cizími účastníky. Pro 
opakovaný nezájem obec zvažuje již zájezdy nepořádat.     
 
- slavnostně jsme se rozloučili s "absolventy" MŠ. Do 1. třídy nastupují z Olšan tyto 
děti - L. Balážová, T. Fusková, D. Přikryl, K. Skalková, M. Ryšánková, A. Volfová, M. 
Vévoda, S. Vysoudilová, B. Zukalová. Naší školku opustily i děti z Habrovan - Z. 
Bartošíková, P. Dundálek, J. Kalvostr, B. Kolejková, L. Korčiánová, l. Knotek, M. 
Navrátil, M. Rozčinský, L. Svobodová, Z. Šmerda, B. Trávníček.  
 
VÍTE, ŽE ... 
 
-  Sbor dobrovolných hasičů Olšany uspořádal 17. července 3. ročník soutěže 
hasičských družstev v požárním útoku "O pohár SDH Olšany". Soutěže se zúčastnilo 
celkem 24 družstev z blízkého i vzdálenějšího okolí. Zorganizování soutěže, účast i 
umístění našich hasičů zasluhuje uznání. Do další činnosti přejeme hodně úspěchu a 
s potěšením sledujeme zájem a aktivitu zvláště mladých hasičů. 
 
 
CO TO ZNAMENÁ, KDYŽ SE V OLŠANECH ŘEKNE "HALTÝŘ" 
 

Z historie ... 
 

   Slovo "haltýř" dokazuje, že v okolí byl  poměrně velký rybník (do 15.- 16. století). 
Byla to totiž ohrazená část rybníka zvaná "sádka" potěru a později i malých rybek. 
Porybný musel sádku opatrovat, hlídat - "haltovat", od toho byl "haltýř". Dospělejší 
ryby pak přemísťoval do vlastního rybníka. Dospělé ryby z výlovu rybníka dopravil na 
panský stůl pro pány a jejich příznivce, hlavně hodnostáře z řad církevních. S rybami 
majitelé panství obchodovali a znamenaly pro ně značný zisk.  
 

Dnes ... 
 

   V naší obci existuje již 8. rok  Občanské sdružení rybářů "Haltýř", které má 22 
členů z naší obce. Rybáři pečují nejen o ryby ve zdejší vodní nádrži (vedou evidenci 
o nasazování, odlovu apod.), ale udržují i okolí rybníka pravidelnými brigádami. Toto 
sdružení se má čile k světu - pořádají zajímavé přednášky pro členy i ostatní občany, 
vedou nejmladší rybáře ke správnému zacházení s živočichy. Každoročně pořádají 
2x rybářské závody - denní a noční, a závody v rybaření pro děti. Poslední noční 
závod rybářů se konal v sobotu 24. 7. za hojné účasti rybářů i nerybářů a na koni se 
přijel podívat i samotný "valašský král".  
 

Co se děje u rybníka ... 
    

  Vodní nádrž, které jsme si zvykli říkat rybník, potřebuje renovaci. Je to majetek 
obce, rybáři ho mají v pronájmu za nevelký obnos a povinnost údržby. V letošním 
roce byly vykáceny staré olše a stromy mezi rybníkem a Kratochvílovou zahradou s 
úmyslem vybudování druhé vodní nádrže - tůňky. Prostory, které nebudou zasahovat 
do výstavby jsme osázeli jehličnany a okrasnými dřevinami, počítá se s dalším 
zušlechťováním okolí.              
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Současný rybník je za léta své existence zanešen, hráz začíná mírně prosakovat a je 
nutná generální oprava celé nádrže. Přípravu na akci jsme již uvedli výše. 
Po dobu oprav budou živočichové z našeho rybníka dočasně přemístěni podle     
dohod rybářů - raci pojedou do Olomouce do chovné stanice RNDr. Holzera, škeble k  
rybářům do Vyškova, ryby do rybníka v Ponětovicích. Po dokončení rekonstrukce    
se k nám zase vrátí.  
 
 
CHYSTÁ SE ... 
 
Na sobotu 18. září 2004 připravujeme slavnostní prezentaci, vysvěcení vlajky a 
znaku obce Olšan. Začátek je ve 14 hodin na návsi před kapličkou, v případě 
nepříznivého počasí v sále. Součástí bude i kulturní program, včetně vystoupení dětí 
z naší mateřské školy. K poslechu a tanci bude hrát kapela SONET. Pro občany 
Olšan připravujeme pohoštění. V rámci akce se budou prodávat upomínkové 
předměty se symboly obce a publikace o historii obce. V prostorách Mateřské školy 
bude umístěna výstava o přírodě mikroregionu obcí Drahanská vrchovina a budete si 
zde moci prohlédnout zrekonstruované prostory. Večer ve 20. hodin začne v sále 
místního hostince taneční veselice. Akce a zhotovení upomníkových předmětů 
včetně publikace budou finančně náročné, a proto uvítáme sponzorské dary, a to 
finanční či věcné do tomboly. Co nejsrdečněji zveme k hojné účasti všechny 
spoluobčany. Pozvěte i rodáky - pro tento případ si můžete vyzvednout násleující 
pozvánku na obecním úřadě: 

 
 
CO S TÍM ? 
 
- nelíbila se nám letošní "prvomájová výzdoba" - nápisy na silnicích.  Bývalo zvykem, 
že nápisy (vápnem, ne trvanlivou barvou!) byly úsměvné, vtipné a připomínaly 
jednotlivce i situaci v obci, nikdy nebyly vulgární a urážející. Autoři, příště lepší slova 
a nápady!  


