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Vážení a milí spoluobčané, 
 

podzim se nám letos opravdu vydařil. Blíží se konec roku a tak se k vám opět   
dostává náš informační občasník. Shrneme v něm nejdůležitější události, které v 
posledním období v naší obci proběhly. Všichni víte,  že důležité zprávy (vyhlášky, 
záměry obce na prodej nebo pronájem nemovitostí, programy zasedádání 
zastupitelstva obce, hlášení místního rozhlasu aj.) jsou vždy zveřejněny na úřední 
desce 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. 
 
AKCE A INVESTICE V POSLEDNÍM OBDOBÍ  
 
Obnova vodní nádrže 

 
Průběžně jsme vás seznamovali se záměrem, průběhem a nemalými obtížemi 

spojenými s opravou našeho "rybníka". Obnova byla úspěšně dokončena, nádrž 
odbahněna, hráz a stavidlo renovovány, břehy zpevněny. Nově zbudovány jsou dvě 
tůně, upraveno a osázeno okolí, cesta zpevněna obrubníky. Celkové finanční 
náklady  Kč 1.202.765,60 /dotace 602.698,- Kč/. Velký podíl na zdárném dokončení 
této akce mají rybáři - členové Občanského sdružení Haltýř, kteří zde zdarma 
odpracovali víc než 1 200 brigádnických hodin.  
  
Rekonstrukce MŠ  (budovy OÚ) 

 
V letošním roce jsme provedli rekonstrukci kamenné podezdívky, opravu 

střešní krytiny, novou fasádu, okapy a svody. Práce smluvně zajišťovali p. J. 
Valehrach a P. Zagora. Celkové finanční náklady Kč 581.199,- /dotace 450.000,-/. Na 
budově byly nainstalovány elektronické hodiny s ukazatelem teploty. Podle ohlasů 
občanů byl tento počin Obce uvítán. Pro zlepšení stravování dětí jsme škole navýšili 
finanční příspěvek, aby mohli zakoupit konvektomat v hodnotě Kč 217.784,-. 
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Rekonstrukce víceúčelové budovy (hasičské zbrojnice)      
  

Byla provedena výměna oken a vstupních dveří, dlažby, rekonstrukce 
sociálních zařízení, elektroinstalace, zavedeno plynové topení, vymalovány vnitřní 
místnosti. Celkové finanční náklady Kč 547.281 /dotace 190.000,-/. Budova byla 
zkolaudována a již může sloužit svému účelu. Přízemí je určeno hasičům: garáž - 
zbrojnice a 1 společenská místnost (šatna, klubovna). V patře je v menší místnosti 
umístěna posilovna. Velká místnost a malá kuchyňka pro přípravu občerstvení budou 
využívány jako klubovna pro schůzky táborníků, setkání důchodců, zájemce o 
organizovaná cvičení (aerobik, tance, relaxační cvičení ap.). Přístup, úhrada a 
organizace provozu budou upřesněny v nejbližší době. Musíme ještě vybavit velkou 
místnost nábytkem.  
 
Příprava projektové dokumentace na odkanalizování obce 

 
V současné době se dokumentace pro územní řízení na akci odkanalizování 

obce dokončuje. Musíme dokládat i souhlasy majitelů pozemků, přes které povede 
trasa kanalizace nebo budou mít instalovány domovní čističky. Celkové finanční 
náklady Kč 180.880,- /dotace 126.000,-/.  
 
 
ZAZNAMENALI JSME ... 
 
 V červnu tohoto roku byla ustavena JSDHO (Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů obce) Olšany, která má 13 členů. Velitelé a strojníci absolvovali patřičná 
několikadenní školení a všichni členové lékařské prohlídky. Obec nyní musí zajistit 
vybavení jednotky, což jsou nemalé finanční prostředky. Hasiči nám přislíbili pomoc i 
při úpravách garáže – zateplení vrat a zednické úpravy. Pro vaši informaci jsou členy 
naší JSDHO: Škaroupka Ivan, Růžička Hynek, Kunc Vít, Kunc Pavel, Režný 
František, Valehrach Tomáš, Valehrach Ota, Křivánek Aleš, Dundálek Libor, Zukal 
František, Růžička Jan, Blažík Pavel, Pilát František.  
  Naši mladí hasiči již měli příležitost prokázat svou pohotovost a odpovědnost. 
Jednotka hasičů napomáhala při pátrací akci po paní Navrátilové. Při požáru lesa 
nad obcí ("za humny") se zúčastnili zásahu a od 4. do 6. listopadu hlídkovali na 
požářišti a pomáhali při dohašování. Patří jim poděkování od nás všech.  
  

5. listopadu proběhlo slavnostní společné sezení zastupitelstva se členy 
Občanského sdružení Haltýř, které obec uspořádala jako výraz vděku a poděkování 
za obětavou nezištnou a kvalitní práci rybářů při obnově vodní nádrže. Setkání i 
za účasti několika hostů proběhlo v družné a srdečné zábavě. 
 

Sportovní hřiště je v provozu a 17. září od 9 do 18 hodin na něm probíhal 
turnaj v nohejbalu. I přes chladné počasí se turnaje zúčastnilo 7 družstev z obcí 
Olšany, Habrovany, Kr. Vážany. Zvítězilo naše družstvo v sestavě O. Valehrach, P. 
Ševčík a P. Modlitba. Blahopřejeme a jen tak dál v dalších ročnících turnaje.  

Provozní řád hřiště je vyvěšen na skladu u hřiště nebo na kiosku, protože 
novým  správcem po odchodu p. Nováka je paní Magda Balážová.       
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Ke změně došlo i v obsazení pracovníků na veřejně prospěšné práce v obci. 
Po odchodu p. Nováka a p. Koudelky byli zaměstnáni p. Milan Sotolář a p. František 
Škaroupka. 
 

Oddíl stolního tenisu v okresní soutěži 3. tř. setrvává na 9. místě ze 14 oddílů. 
Tréninky mají 2x týdně v úterý a ve čtvrtek, uvítají další zájemce. Dne 27. 12. 2005 
proběhne v sále pro děti vánoční turnaj. Oddílu jsme přispěli částkou Kč 8.000,- na 
nákup stolu pro stolní tenis.  
 
 
UVÍTALI  JSME NOVÉ OBČÁNKY 
 

24. září jsme uvítali do života v naší obci: 
Matěje Bezrouka   rodiče Miroslav a Dagmar Bezroukovi 
Nikolu Novotnou   rodiče Jana Hrdinková 
Giulii Zonzin            rodiče Milana Koudelková a Antonio Zonzin 
Andrease Chelíka   rodiče Eduard a Jaroslava Chelíkovi     
Lucii Ševčíkovou     rodiče Pavel a Lenka Ševčíkovi 
Dominika Režného  rodiče František Režný a Marie Urbánková 
 
GRATULUJEME ... 
 

V tomto roce oslavili nebo ještě oslaví svá významná životní jubilea  
90 let  -  B. Navrátilová 
80 let  -  V. Samsonek, V. Růžičková 
70 let  -  D. Kučera,  L. Dočková,  M. Přikrylová,  A. Ohli,  E. Štukavec 
60 let  -  J. Svoboda,  A. Dundálková,  K. Blažík 
50 let  -  F. Zukal,  Mgr. P. Jašek,  H. Čuperová 
 
ROZLOUČILI JSME SE ... 
 

V tomto roce jsme naposled doprovodili tyto naše spoluobčany:  
Jindřišku Kapounkovou, Anežku Graplovou, Marii Luskovou, Marii Němcovou 
(Rousínov), Zdenu Jelínkovou (Tučapy)  
 
ÚSPĚŠNĚ  PROBĚHLO ... 
 
-      v červnu se konal zájezd do Kroměříže a na Hostýn. Tentokrát se zájezd setkal 
se zájmem a proběhl ke spokojenosti všech účastníků. 
-     stárci a stárky uspořádali "Rozchodnou", v srpnu proběhla na návsi "Letní noc" - 
letos jsme se tedy opravdu vytancovali! 
-     16. července se konal 4. ročník soutěže hasičských družstev v požárním útoku 
"O pohár SDH Olšany“. Naši hoši obstáli čestným místem. 
 -    táborníci uspořádali Dětskou diskotéku pro děti a Pyžamový bál pro dospělé. V 
říjnu, při oslavě 90. narozenin B. Navrátilové, táborníci sehráli scénky a mile pobavili 
svou bezprostřední interpretací známé Kytice. 5. listopadu se u rybníka konal již 
tradiční Strašidelný les. I přes nepřízeň počasí měla akce úspěch a hojnou účast. 
Obětavým organizátorům díky! 
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Božena  Navrátilová touto cestou děkuje za dojemná přání k 90. 
narozeninám, za bohaté květinové i věcné dary, dětem za vystoupení a všem kdo 
přišel. Udělali jste mi velkou radost. 
 
 
VYHLÁŠKY OBCE 

 
 V květnu jsme vydali vyhláškou č. 1/2005 Požární řád obce a v listopadu se 

vyhláškou č. 2/2005 stanovila výše poplatku za svoz komunálního odpadu. I pro r. 
2006 bude poplatek opět ve výši Kč 320,- na osobu nebo objekt k rekreaci. Poplatek  
budeme vybírat až v lednu příštího roku.  
 
 
INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 
 

Od 11. prosince 2005 bude i naše obec zařazena do IDS kraje a do Olšan 
bude dopravu zajišťovat firma OVD Hranice. Dle informace společnosti Kordis všichni 
obdržíte do poštovních schránek letáček s informacemi o jízdních řádech, cenách, 
místech prodeje jízdenek atd. Proto jsme do zpravodaje tyto informace neuváděli. Na 
vývěsce nebo na OÚ se můžete seznámit s poslední podobu jízdního řádu, která šla 
„do tisku“.  
 
 
INFORMACE z MIKROREGIONU 
 

Na každém zasedání zastupitelstva můžete zjistit, co projednávala správní 
rada mikroregionu Drahanská vrchovina, svazek Rakovec má zasedání většinou 1x 
za čtvrt roku. V závěru roku budeme mít na úřadě k dispozici nové mapky 
mikroregionů s vyznačením cyklostezek a turistických cest. V rámci mikroregionu 
Drahanská vrchovina byl do počítače instalován program MISYS pro snadnější 
vyhledávání parcel, sítí a vlastníků pozemků v katastru obce. Ve svazku Rakovec 
připravujeme projekt na výstavbu rozhledny na Červeném vrchu.  
 
 
CHYSTÁ SE... 
  
- v pondělí 5. prosince v 17. hodin slavnostní rozsvícení vánočního stromu na 
návsi, na které všechny srdečně zveme. Již počtvrté tu budou čerti s Mikulášem a 
andělem, kteří pak budou chodit po obci. Pro děti opět připravíme sladké překvapení 
a nezapomeneme ani na dospělé. Děkujeme za poskytnutí peněžních sponzorských 
darů. 
 
 
Všem 
přejeme klidný předvánoční čas, příjemné prožití vánočních svátků, hodně pohody, 
lásky a v novém roce zdraví, štěstí a spokojenost. 


