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Vážení a milí spoluobčané, 
 
 léto i pěkný podzim je za námi a tak se pomalu stává tradicí, že k vám přichází náš 
"občasník",  kde vás zastupitelstvo obce informuje o událostech v naší  obci. Stále 
platí zásada, že máte-li nové podněty, nápady či připomínky, můžete využít svých 
zastupitelů nebo se zastavit na obecním úřadě. Můžete využít i schránky na budově 
OÚ. Pravidelně vás zveme na každé zasedání zastupitelstva. 
 
 
 AKCE A INVESTICE V POSLEDNÍM OBDOBÍ 
 
Jak jste mohli zaznamenat, započala příprava na generální opravu rybníka. Za 
vydatného manuálního přispění členů místního sdružení rybářů byl rybník v měsíci 
říjnu vypuštěn a živočichové přemístěni. Před několika dny proběhlo vodoprávní 
řízení na tuto akci a po obdržení rozhodnutí můžeme požádat SFŽP o dotaci. Na 
základě jednání se SFŽP v příštím roce, v nejbližším možném termínu, proběhne 
odbahnění rybníka, oprava hráze a břehů, výstavba dvou tůní pod hrází. V letošním 
roce jsme za přípravné práce - posudky, odbagrování výpustku a projekt uhradili 
39.174,50 Kč. 
 
Dokončena byla výstavba hřiště na míčové hry a posezení pro cyklisty a turisty nad 
rybníkem. Akce byla vyčíslena v hodnotě 392.607,67 Kč. Dalším výdajem bude 
pořízení turistické mapy, kde budou vyznačeny i cyklostezky. V příštím roce musíme 
zakoupit vybavení hřiště - sítě, válec, hrablo a pro děti zde instalujeme prolézačku. 
 
Byl opraven pomník obětem I. a II. světové války, v rámci terénních úprav i zde 
proběhla výsadba zeleně. Po dalším zvážení bude v příštím roce zbývající prostor 
uvnitř vydlážděn pro snadnější údržbu. 
 
Upraven a osázen byl zelený trojúhelník - "špice" u návsi. Práce provedli místní 
zahradníci - Tomáš Hrdinka a Libor Dundálek. Náklady byly hrazeny ze 
sponzorského daru firmy Moravostav.  
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V současné době naši zaměstnanci na veřejně prospěšné práce - Lukáš Koudelka 
a Oldřich Novák provádějí úpravu "parku" naproti bývalého revíru. Od měsíce dubna, 
kdy jsme uzavřeli smlouvy ve spolupráci s Úřadem práce, se pečlivě starali o veřejná 
prostranství v obci - náves, hřbitov, komunikace. Rovněž pomáhali při úpravách 
v Mateřské škole a jiných akcích obce. 
 
Po obci byly instalovány odpadkové koše a informační cedule, které nám dodal 
p. Pavel Fusek.  
 
Byla dokončena výměna osvětlení na Močárech a u č.p. 112, instalace dvou nových 
světel na Kamenné. Za práce jsme uhradili 63.059 Kč. 
 
 
UVÍTALI JSME NOVÉ OBČÁNKY 
 
Massmiliano Veronese  rodiče Giancarlo a Milada Veronese  
Ondřej Zagora   rodiče Petr Zagora a Michaela Kadlecová 
Jakub Paluda   rodiče Jiří Paluda a Iveta Skalková 
 
 
GRATULUJEME ... 
 
V tomto roce oslavili nebo ještě oslaví svá významná životní jubilea 
95. let - J. Kapounková /nejstarší občanka obce/ 
80. let - E. Haška, A. Graplová, O. Bezrouk, B. Valehrachová 
70. let - A. Chromá 
60. let - Mgr. Z. Růžičková, K. Dundálek, Ing. O. Seďa 
50. let - L. Ševčíková, A. Vlach, Marta Hrdinková 
 
 
ROZLOUČILI JSME SE ... 
 
V tomto roce jsme naposledy doprovodili tyto naše spoluobčany: 
Milana Feika, Dobromilu Ryšánkovou, Zitu Růžičkovou, Antonína Grapla, Žofii 
Ševčíkovou.  
 
 
ÚSPĚŠNĚ  PROBĚHLO ... 
 
18. září se za hojné účasti našich občanů i rodáků uskutečnila slavnost prezentace 
a vysvěcení obecních symbolů - praporu a znaku. Zastupitelstvo obce zhodnotilo 
tuto akci jako zdařilou a všem obětavým organizátorům, ochotným pomocníkům 
upřímně děkujeme. Poděkování patří i skupině Sonet a našim táborníkům za večerní 
kulturní zážitek. Ing. Kostrbíkovi děkujeme za sponzorování vystoupení skupiny 
Sonet. Pro pobavení citujeme ze zachycených ohlasů: "Takovou parádu dělejte 
každý rok"... "Tak dobré pivo, v horku, na otevřeném place jsem ještě nepil"... 
"Kdybych se nestyděl, šel bych dvakrát, jak byl ten guláš dobrý"... "Aby se sedělo 
u stolů, vprostředku dědiny, to tu ještě nebylo - moc se nám líbilo, že se dědina tak 
pěkně sešla"... "Jen ta živá hudba tu měla ještě být... ale zase jsme si popovídali". 
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2. října  kamarádi z tábornického klubu Wild Horse (Divoký kůň) Olšany slavnostně 
zapálili 10. výroční oheň a oslavili tak své desetileté trvání. Oslava proběhla na 
Panské Skále u Habrovan. Jak jste si mohli přečíst v Občasníku č. 3, z existence 
i bohaté a záslužné činnosti tohoto klubu máme všichni radost. Řady jeho členů se 
stále rozrůstají (18 dětí a 17 "odrostlých" dospělých). Nový člen skládá slib a je přijat 
až po půlroční zkušební lhůtě. Dodatečně blahopřejeme k výročí a přejeme vedení 
neutuchající elán a úspěchy v další práci s dětmi. Pro prezentaci naší obce jsme 
pořídili táborníkům a našim mladým hasičům na soutěže domovenky - nášivky se 
znakem obce. 
 
2. října proběhl také v Habrovanech na hřišti u školy turnaj v nohejbale v rámci 
svazku obcí Drahanská vrchovina. Úspěšně nás reprezentovalo družstvo ve složení 
O. Valehrach, P. Ševčík, Z. Modlitba, kteří se umístili na pěkném třetím místě.  
 
30. října uspořádali táborníci velmi zdařilou akci - stezku odvahy strašidelným lesem, 
která se stává již tradicí a sjíždějí se na ni ze širokého okolí. Letos se zúčastnilo 
a prošlo kolem 70 "odvážlivců". Na své si přišli i přihlížející. 
 
15. listopadu proběhlo příjemné Setkání důchodců (již tradičně s nízkou účastí). 
Vedle obvyklého povídání vystoupily děti z tábornického klubu s tanci ve stylu 
country a měly (stejně jako při vystoupení na zábavě 18. září) velký úspěch. 
Vystoupení se našim důchodcům moc líbilo. 
 
 
ZAZNAMENALI JSME ... 
 
- většina občanů z  části Vinohrady nás požádala o zřízení autobusové zastávky 
u odbočky do této části našeho katastru v Habrovanech. Zastupitelstvo se touto 
otázkou zabývalo a pověřilo starostku projednat zastávku s příslušnými orgány 
a hlavně s Policií Vyškov - Dopravním inspektorátem. Zastávka by musela splňovat 
dané normy, museli bychom zřídit nástupiště - 2 metrový chodník, což naráží na 
problém s vhodným pozemkem. Zastávka nemůže být v křižovatce a v daném místě 
musí být dostatečné rozhledy. Zanedbatelné nejsou i odhadované finanční náklady 
cca 300 tis. Kč, takže tato žádost nebude kladně vyřízena. 
 
- v souvislosti se svátky Dušiček znovu vyvstala otázka výzdoby před kolumbárii. 
Stížnosti se týkaly množství kytic či věnců umístěných na malém prostoru před 
výklenky. Ten má především umožnit přístup k boxům vyšších pater a není vhodné 
tam dávat věnce, květináče ap. Prosíme proto, buďme navzájem ohleduplní a na 
těchto místech zapalujte nanejvýš svíčky. Majitele hrobů žádáme o kontrolu stavu 
náhrobků. Na hřbitově se jeden náhrobek, o nějž se nedopatřením zavadilo, zřítil 
a jen tak tak nedošlo k úrazu.  
VÍTE, ŽE ... 
 
- v Olšanech je stále fungující  KNIHOVNA, v níž je 2.985 svazků knih. Najdete 
tu knihovní fond rozmanitého zaměření, a to na historii, dobrodružství, cestování. 
Naleznete zde však i detektivky, zamilované romány, knihy pro děti. Nemyslíte, že je 
lepší někdy vychutnat klid s knihou namísto sledování divokého televizního 
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programu? Knihy, tiší kamarádi dlouhých zimních večerů, dnes tak opomíjení, vás 
nezklamou. 
- knihovna je otevřena každý sudý čtvrtek od 16 do 18 hodin.  Náš knihovník je 
p. Lukáš Koudelka, který vám ochotně vyjde vstříc a pomůže s výběrem.   
 
- v závěru roku jsme zrušili či upravili několik vyhlášek, které odporovaly platným 
právním předpisům. Nejvíc se vás asi bude dotýkat úprava vyhlášky o místním 
poplatku za likvidaci odpadu. V roce 2005 bude poplatek již ve výši 320,- Kč, protože 
Respono o 19 Kč zvyšuje poplatek na občana a rovněž i cenu za likvidaci kontejnerů 
a nebezpečného odpadu. V letošním roce rovněž došlo k navýšení sazby DPH z 5 na 
19 %.  
V těchto dnech jsme obdrželi anonym se sdělením, že jedna rodina již delší dobu 
nemá popelnici. Odesílatel zřejmě nečetl naši vyhlášku, kde je uvedeno, že poplatek 
platí osoba s trvalým pobytem v obci nebo vlastník stavby určené k rekreaci. Tato 
rodina nespádá ani do jedné kategorie, dům je nezkolaudovaný, a proto mají bydliště 
v Rousínově, kde i vozí odpad.  
 
 
CHYSTÁ SE ... 
 
- slavnostní rozsvícení vánočního stromu na návsi, na které všechny srdečně 
zveme. Koná se v neděli 5. prosince v 16 hodin. Již potřetí tu budou čerti 
s Mikulášem a andělem, kteří pak budou chodit i po obci. Pro děti již tradičně 
připravíme sladké překvapení a nezapomeneme i na dospělé. Děkujeme 
za poskytnutí peněžních sponzorských darů Ing. Ivě Štastné a p. Milaně Koudelkové.  
 
- v období Vánoc vám zastupitelé předají novoroční blahopřání a kalendářík 
na r. 2005. Všichni vám přejeme příjemné prožití Vánočních svátků, mnoho 
pohody, lásky a v novém roce hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.  
 


