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Vážení a milí spoluobčané, 
 
 opět se k vám dostává náš informační občasník, který vás seznamuje 
s nejnovějším děním v obci. Stále platí, že důležité zprávy, program jednání 
zastupitelstva obce, hlášení místního rozhlasu aj., jsou zveřejněny na úřední desce 
obce. 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. 
 
 
INVESTIČNÍ AKCE 
 

V minulém čísle jsme vás informovali o našich investičních záměrech 
a přislíbených dotacích pro tento rok - situace je následující: 
 
- rekonstrukce hřbitova byla započata, stará hřbitovní zeď je rozebrána, provádí 

se betonování základů nové zdi. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci z Krajského 
úřadu ve výši Kč 93.000,-. 

- pokračuje se v opravě víceúčelové budovy - je provedeno zateplení a výměna 
krytiny střechy, byla odvodněna zadní část budovy, připravuje se renovace fasády. 
Tuto akci hradíme z vlastních zdrojů. 

- rekonstrukce MŠ  - práce budou započaty až po obdržení dotace z MF ve výši 
2,5 mil. Kč. V těchto dnech byly předány doplňující podklady k vydání rozhodnutí 
o přidělení dotace. 

- v letošním roce jsme neobdrželi dotaci na prodloužení veřejného osvětlení k hřišti, 
a proto se zastupitelstvo rozhodlo odložit tuto akci na příští rok. 

- v rámci čerpání dotace pro mikroregion Drahanská vrchovina započala oprava 
pomníku s plastikou Krista u kapličky.  

 
 
 
 
 



V ČERVNU JSME UVÍTALI NOVÉ OB ČÁNKY 
 
Viktor Pospíšil  rodiče Petr a Iveta Pospišilovi 
Hanka a Jitka Lozrtovy rodiče Zdeněk a Ivana Lozrtovi 
Tomáš Jiří Baťa  rodiče Rostislav a Marcela Baťovi 
 
 
ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO ... 
 

Akce, na které jsme zvali občany v dubnovém čísle se všechny uskutečnily: 
pálení čarodějnic, závody minikár, tradiční hody, slavnostní otevření rybníka 
s návratem a vypouštěním raků, zájezd do Moravského Krumlova.  
 
- "Tradiční hody" probíhaly letos jinak, než jak jsme byli dosud zvyklí. Mladé páry 

nás mile překvapily novou vlastní organizací. Průvod stárků procházel jen ulicemi, 
kde měli stárka či stárku, hlavní program se přesunul na náves, kam Vás stárci při 
obcházení vesnice všechny osobně pozvali. "U máje" první stárek a stárka 
převzali od starostky starodávné "hodové právo", které povolovalo konání 
hodového veselí a vymezovalo práva i povinnosti stárků. Na zahájení a před 
odchodem do sálu zatančily na návsi všechny páry Moravskou besedu. Zdařilé 
vystoupení mělo velký úspěch a velmi se líbilo. Obdiv a poděkování si zaslouží 
hlavní organizátoři, především Ing. E. Modlitbová a p. M. Škrabal a všichni ostatní 
zúčastnění stárci a stárky. 
Poděkování patří také sponzorům bohaté tomboly a všem občanům obce, kteří 
i letos projevili svou štědrost a pochopení pro udržování hodové tradice. 

 
- Při "Otevření rybníka" jsme se mohli podívat, jak se do nádrže vracejí raci, 

a poučit se o nich ze zajímavého vyprávění RNDr. Holzera. U rybníka zúčastnění 
setrvali při hudbě a v družné zábavě do pozdních nočních hodin. 

 
- Také letošní obecní zájezd se vydařil. Tentokrát jsme zavítali do Židlochovic, 

Moravského Krumlova (Slovanská epopej) a Ivančic. Všichni účastníci byli 
spokojeni i díky krásnému počasí. Potěšilo nás, že se tentokrát bez problémů 
podařilo plně obsadit autobus našimi občany. 

 
- V červnu jsme se opět slavnostně rozloučili s "absolventy" MŠ. Do 1. třídy 

nastupují z Olšan tyto děti: Volfová Karolína, Volfová Žaneta. Ševčíková Zuzana, 
z Habrovin: Bujoková Viktorie, Kadaňka Martin, Lusková Andrea, Mrázek Michal, 
Němec Nikolas, Šmerda Martin. 

 
- Na veřejném setkání občanů Olšan, pořádaném společností Společná cesta pro 

mikroregion Drahanská vrchovina, se v červnu u "kulatého stolu" sešlo 21 lidí. 
Organizace i vedení besedy bylo natolik zajímavé, že strhly všechny přítomné 
k aktivní účasti a hodnocení dění v obci. Klady, zápory, hrozby a příležitosti 
k rozvoji se jen sypaly. Tyto návrhy se v celém mikroregionu pečlivě vyhodnocují 
a na jejich základě bude vytvořena strategie regionu, která bude sloužit jako 
podklad pro získávání dotací z EU v letech 2007-2013. 

 
 
 



POVZDECH ... "ach te hode ... budó ?"  
 

"Není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem" ... toto staré pořekadlo 
se potvrdilo i při hodnocení letošních hodů, kde se vedle pochvalného obdivu objevily 
i značně kritické hlasy. Měli bychom být rádi, že jsou mezi námi mladí lidé ochotní 
obětovat svůj čas, energii i peníze, aby se v naší obci stará tradice udržela. A tak pro 
informaci těch, kdo "stárkovstvím" nikdy neprošli - u nás vždy probíhala celá akce ve 
vlastní režii stárků - stárek. Být stárkem či stárkou není jen zábava, ale také starosti, 
zodpovědnost a vydání. Celkové náklady jsou značné a mnohdy bývaly i důvodem k 
odmítnutí. Po domech chodí zvát na zábavu a "k máji" a je odedávna zvykem, že jim 
lidé podle svých možností přispívají. Někomu se letos nelíbilo, že průvod a muzikanti 
nehráli na každé ulici - ale jednoduše - to hlavní bylo "u máje". A tak jen doufejme, 
že budoucí stárky nic neodradí a i příští rok "hode budó"! 
 
 
CO S TÍM ? 
 

Tak už máme "sprejery" označené nejen koše, trafostanice a informační 
tabule po obci, ale nečitelnou se stala i tabule s turistickou mapou okolí Olšan 
u kapličky a dopravní značky na návsi. Je to smutná vizitka celé obce, maření úsilí 
mnoha lidí a zcela hloupý pokus narovnat si sebevědomí a "prokázat odvahu".  
 
 
CHYSTÁ SE ... 
 
- 12. srpna oslavy 100 let Sboru dobrovolných hasi čů v Olšanech  s požárním 

útokem v odpoledních hodinách a večerní letní nocí na návsi 
 
- setkání důchodců ve víceúčelové budově obce - termín bude upřesněn až 

pominou tyto tropické dny. /Připomínáme hlavně starším spoluobčanům dodržovat 
pitný režim v těchto dnech!/  

 
- září - říjen výstava fotografií spojená s vycházkou kolem studánek v okolí obce, 

které letos opravují členové T.K. Wild Horse Olšany. 
 

 
INFORMUJEME ... 
 
- od července zaměstnáváme p. L. Ryšánkovou jako pracovnici asistenční služby, 

která pomáhá starým občanům s nákupy, donáškou obědů, léků, drobnými 
službami v domácnosti. Její mzda je dotována z Úřadu práce měsíčně ve výši 
8.000 Kč po dobu dvou let.  

 
- na Močárech u bývalé vodárny můžete využívat nové kontejnery pro likvidaci skla, 

PET lahví a papíru.  
 
- na Obecním úřadě si můžete zakoupit nové propagační materiály obce - mapu 

okolí za 25 Kč, magnetku s obrázkem kapličky na návsi za 25 Kč, knihu pověstí 
a povídek z Vyškovska od p. Říhové pod názvem „Liliová hora“ za 180 Kč. 

 



SEZNAM SLUŽEB v okolí obce: 
 
Oprava - lednice Chladoservis, Vyškov 517 346 104   
       
       
Oprava - pračky Vl. Kupčík, Rousínov 517 371 554 603 480 521 
       
       
Oprava - elektrospotřebiče  Fr. Šulc, Nemojany  517 377 071  603 255 065 

       
       
Oprava - antény, televize Borkovec a Koudelka, 

Rousínov 
517 371 338 605 531 737 

605 444 892 
       
      
Oprava topení, vody,  
odpadů 

L. Hrdinka, Olšany   
  

 723 122 732 
723 122 411 

       
      
Opravy plynových kotlů P. Brhel, Vyškov   605 744 931 
 V. Skřivánek, Habrovany   728 838 388 
       
       
Kominík Pohlodek, Vyškov   608 888 508 
       
       
Elektro, revize, 
hromosvody 

D. Polák a R. Hudec,  
Vyškov, Račice     

603 466 251 
608 427 470 

       
      
Stavební práce Chelík Radek, Olšany   775 309 950 
       
       
Klempířské práce Havránek, Habrovany   723 832 580 

 
Nemochovský, Kopuletý, 
Rousínov  

777 315 950 
776 648 382 

       
      
Sádrokartony Milis, Habrovany   603 819 609 
 Havránek, Habrovany   721 364 681 
       
    
Plast.dveře, okna L. Sedlařík, Rousínov   776 364 907 
       
    
Dřev. okna, dveře Flessler. Kr. Vážany 517 371 651   
       
 


