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Vážení a milí spoluobčané, 
 
opět se k vám dostává náš informační občasník, který vás chce seznámit 
s nejnovějším děním v obci. Jistě všichni víte, že "žhavé" či důležité zprávy 
(vyhlášky, návrhy na prodej nebo pronájem pozemků, program zasedádání 
zastupitelstva obce, hlášení místním rozhlasem aj.) jsou vždy zveřejněny ve vývěsní 
skříňce OÚ. Pokud máte připomínky, nové nápady či podněty, využijte svých 
zastupitelů nebo se zastavte na obecním úřadě. Můžete využít i schránky na budově 
OÚ. Na každé zasedání zastupitelstva vás pravidelně zveme. 
 
 
ZASTUPITELSTVO OBCE 
 
Dne 20. dubna se novým členem zastupitelstva obce stal p. Antonín Bojanovský, 
protože se na vlastní žádost vzdala mandátu p. Mgr. Eva Skřepková a rovněž dva 
nastupující náhradníci za KDU-ČSL. Nastala změna ve složení předsedů komisí 
a výborů, p. Bojanovský je předsedou sociální komise a p. H. Valehrachová je 
předsedkyní finančního výboru.  
Zastupitelstvo k 1. 6. 2005 zřídilo Jednotku sboru dobrovolných hasičů, jejímž 
velitelem je p. Ivan Škaroupka. JSDH má 13 členů. Zastupitelstvo rovněž schválilo 
obecně závaznou vyhláškou Požární řád obce.  
 
 
STAV INVESTIČNÍCH AKCÍ 
 
Obnova vodní nádrže 
 
Na začátku letošního roku nám pracovníci Státního fondu životního prostředí 
potvrdili, že můžeme zahájit akci po podání žádosti o dotaci. Proto firma Strabag a.s. 
zahájila práce. Poté nám bylo sděleno, že akci musíme zastavit do doby, než Rada 
SFŽP naši žádost projedná. Dotace ve výši 80% nákladů na tuto akci byla následně 
kladně schválena. Dle Směrnice SFŽP má vyjádření fondu do měsíce potvrdit ministr 
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ŽP. Jelikož se tak nestalo, zapojili jsme spoustu osob, aby se tento akt uskutečnil. 
Dle posledních informací ke zdárnému konci dopomohl hejtman Jihomoravského 
kraje p. Ing. Juránek. Po obdržení rozhodnutí a splnění daných podmínek bude akce 
pokračovat. V tomto meziobdobí členové Občanského sdružení Haltýř - rybáři 
odpracovali mnoho brigádnických hodin na pracech s firmou Strabag nesjednaných.  
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že v letošním roce prodloužíme veřejné osvětlení na 
hráz vodní nádrže, odborné práce zajistí p. D. Polák a p. Hudec. Brigádnicky se musí 
provést výkop pro kabel od domu p. Kratochvíla na hráz.  
 
Rekonstrukce MŠ    
 
V měsíci dubnu proběhl výběr dodavatelů na tuto akci - stavební práce (opravu 
fasády a střešní krytiny) provede p. Zagora a opravu podezdívky p. J. Valehrach. Po 
obdržení dotace z MF ve výši Kč 450.000,- budou práce zahájeny. Celkové náklady 
jsou vyčísleny na Kč 561.000,- a akce bude dokončena do 15. října letošního roku. 
 
Rekonstrukce víceúčelové budovy (hasičské zbrojnice) 
 
V budově je třeba provést výměnu oken a vstupních dveří, rekonstrukci sociálních 
zařízení, elektroinstalaci, zavést plynové topení, opravit schody, vymalovat. Po 
rekonstrukci bude budova sloužit v přízemí hasičům. V patře bude klubovna 
využívána pro schůzky táborníků nebo setkání důchodců, posilovna a malá kuchyňka 
pro přípravu občerstvení. V současné době jsou připravovány podklady pro vyřízení 
dotace z Krajského úřadu ve výši Kč 190.000,- a s dodavateli p. L. Hrdinkou a p. 
Sedlaříkem /okna/ se uzavírají smlouvy. 
 
 
ZAZNAMENALI JSME ... 
 
V Olšanech byl založen oddíl stolního tenisu pod vedením p. Z. Libánka. Spolu s p. 
P. Ivanšíkem vedou 6 nových zájemců z řad školní mládeže, pro které začíná sezóna 
od 1. září a končí v březnu příštího roku.  
Začátkem května se do okresní soutěže přihlásili p. Z. Libánek, P. Ivanšík, V. Raus 
starší a mladší, Z. Modlitba, M. Zonek a R. Reich. Sezóna začíná 24. 9. 2005 
zápasem doma s Bošovicemi a končí 26. 3. 2006 doma s oddílem Nevojice „B“. Rádi 
mezi sebou uvítají další zájemce a nadšence stolního tenisu. Obec bude dotovat 
nákup 1 ping-pongového stolu, protože jsme uvítali tuto další možnost pěkného 
sportovního vyžití naší mládeže a oceňujeme iniciativu. Přejeme mnoho úspěchů! 
 
Sportovní hřiště "U rybníka" je již v provozu, dokončuje se ještě sklad nářadí. 
Zastupitelstvo na svém zasedání 20. 4. 2005 schválilo Provozní a Hrací řád, který je 
prozatím vyvěšen na úřední desce nebo je k nahlédnutí na OÚ. Správcem hřiště byl 
ustanoven p. O. Novák. Provozní doba je od 17 - 21 hod., poplatek za používání 
hřiště je stanoven ve výši Kč 100,- za 1 hod. pronájmu hřiště. Občané obce Olšany si 
mohou zakoupit permanentky v ceně Kč 150,- na osobu a sezónu.  
 
60. výročí osvobození Olšan jsme si dne 27. dubna připomněli projevem v místním 
rozhlase a položením věnců k pomníku padlých a na hrob kapitána Žukova. 
Pamětníci nezapomínají na utrpení šesti let okupace a válečných útrap. Nikdy 
nesmíme zapomenout na ty, kteří v této strašné době položili své životy - starostu 



obce p. Františka Chromého, olšanské občany p. Silvestra Růžičku a Bohumila 
Valehracha, a rovněž kapitána Rudé armády V. G. Žukova. Připomněli jsme si také 
ty, kteří nasazením vlastních životů a obklopeni nebezpečím neváhali pomáhat 
a podporovat partyzánské skupiny v okolí. Tito všichni jsou nám i dnes příkladem 
toho, že svoboda a lidská důstojnost jsou věčnou hodnotou života.  
 
Závody minikár se uskutečnily ve dnech 14. a 15. května 2005 za hojné účasti 
závodníků, příznivců tohoto sportu i diváků.  
 
Protože občas zaznamenáváme poznámky k práci našich dvou pracovníků na 
věřejně prospěšné práce (nejsou vidět, co dělají ap.) uvádíme následující: 
po stanovení nových podmínek Úřadem práce jsme vytvořili dvě pracovní místa od 
1. 2. 2005 do 31. 1. 2006, abychom obdrželi větší množství finančních prostředků. 
Na celé toto období získáme dotaci ve výši Kč 176.197,-, z vlastních zdrojů hradíme 
odvody a v malé míře doplacíme i na mzdy zaměstnanců. Náplň práce stanoví 
starostka dle aktuální potřeby obce. V zimních měsících pomáhali s odrhnováním 
sněhu, posypem chodníků, provedli vyřazení knih v knihovně, úklid skladů. Rovněž 
prováděli údržbu vybavení v MŠ, instalovali zde různé zařizovací předměty dle 
požadavků hygieniků, vymalovali sklad. V březnu začali s průřezem dřevin v parku, 
pálili větve a provedli úklid po kácení stromů u hřbitova, včetně nové výsadby. Po 
letošní zimě mnoho dní strávili při likvidaci posypu na místních komunikacích. Před 
hody museli spoustů míst znovu zametat po sečení trávy. V současné době 
dokončují sklad nářadí u hřiště. K pravidelným úkolům patří úklid kolem úřadu (kůra, 
odpadky), likvidace odpadu z košů po obci, zalévání výsadby a jiné drobné práce.  
 
Úvaha a povzdech zastupitele ... (zaznamenáno na zasedání) 
...tak si myslím, že mnozí naši občané podléhají současnému trendu městských lidí - 
za mými dveřmi už mne nepořádek nezajímá, rohožku přede dveřmi vypráší domovní 
správa, papírky po ulici uklidí technická zahradní správa, však platím daně, ne?  
Ale na vesnici to tak fungovat nemůže, na to malá obec prostředky nemá, a musí 
v mnoha případech spoléhat na občany, jejich ohleduplnost a výpomoc, jak odjakživa 
bývalo zvykem mezi dobrými sousedy na vesnici... 
Naše poděkování patří všem, kteří zametli posyp na cestách (a letos byl vydatný), 
a to i desítky metrů dlouhé úseky kolem svých domů. Děkujeme i těm, kteří dbají na 
to, aby nejen jejich dům, ale i okolí a veřejná prostranství byly v pořádku a upravené. 
 
V poslední době nás mrzí, že sprejeři poničili koše a další zařízení v obci, mnohým 
z vás se nelíbily až urážející nápisy na 1. máje, či značky polité barvou. Nyní nás 
rozlobila krádež 2 truhlíků z květinové výzdoby na návsi. Mění se opravdu naše 
společnost k horšímu, kam až to dospěje... 
 
 
UVÍTALI JSME NOVÉ OBČÁNKY 
 
19. března jsme uvítali do života v naší obci: 
Matěje Skácela  rodiče Zdeněk a Jaroslava Skácelovi 
Erika Pernicu  rodiče Luděk a Jaroslava Pernicovi 
Alenu Růžičkovou  rodiče Hynek a Zdeňka Růžičkovi 
Vojtěcha Tesaře  rodiče Tomáš a Jarmila Tesařovi (bytem Bukovinka) 
 



ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO ... 
 
- táborníci v březnu uspořádali Maškarní bál dětí, který se setkal s velkým ohlasem 
a byl hojně navštíven - fantazie masek neznala mezí, děti i dospělí se výborně bavili. 
30. dubna se u rybníka konalo již tradiční Pálení čarodějnic, na které se sjelo kolem 
70 dětí. Pořadatelům obou akcí patří naše díky. Táborníci se rovněž zúčastnili 
vědomostní a branné soutěže „Brněnský dračák“, kde obsadili dvě první a jedno 
druhé místo. Činnost klubu Obec podporuje finančně a pomáhá při získávání dotací.  
 
- 30. dubna se konala brigáda na úklid hřbitova, přesto, že účast byla malá, celkem 
se vystřídalo 7 lidí, nejdůležitější úseky hřbitova byly vyhrabány a uklizeny. 
 
- Tradiční hody proběhly letos po dlouhé době netradičně: iniciativy se vedle 
osvědčených "bab" chopily mladé páry. Celkem šlo v průvodu 6 párů stárků se 
stárkami, sklepník, 8 žen a 14 dětí. Přes překážky, které vyvstaly (rekordně vysoké 
teploty, silnice plné vozidel), můžeme hodnotit celkový průběh jako velmi úspěšný. 
Poděkování si zaslouží hlavní organizátoři - p. L. Režná, K. Braunová a 1. vedoucí 
pár - hlavní stárci E. Modlitbová a M. Škrabal. 
Mladé páry překvapily pěkně sestaveným 
předtančením, které zahájilo, osvěžilo 
a rozproudilo večerní zábavu. Díky oblíbené 
hudbě Sonet trvala až do časných ranních hodin. 
Poděkování patří také sponzorům opravdu bohaté 
tomboly a všem občanům obce za vstřícnost, 
pochopení významu oživení tradic a štědrost. 
 
 
CHYSTÁ SE 
 
- 11. června - „Rozchodná“ - pořádají stárky a stárci ve 20. hod. v sále, hraje kapela 
Sonet 
 
- 16. června - rozloučení s předškoláky v Mateřské škole, kterou opustí a do školy 
nastoupí tyto děti z Olšan: Patrik Nechanický, Michaela Paseková, Klára Kuncová, 
Lenka Lozrtová, Ilona Vysoudilová, Nikola Režná, z Habrovan: Jiří Souček, Simona 
Vartová, Sára Škrháková, Michala Zlámalová, Barbora Hauserová, Tereza Krčková.  
 
- 25. června - zájezd do Kroměříže, kde navštívíme Arcibiskupský zámek a Květnou 
zahradu, další zastávkou bude Hostýn, zde si můžeme prohlédnout baziliku, novou 
křížovou cestu a rozhlednu. Podrobnosti jsou v letáčku, který jste již obdrželi. 
 
- 16. července - na farmě proběhne 4. ročník soutěže hasičských družstev 
v požárním útoku "O pohár SDH Olšany".  


