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Vážení a milí spoluobčané, 
 
 opět se k vám dostává náš informační občasník. Blíží se konec volebního 
období, a proto se zastupitelstvo obce rozhodlo vydat v poměřně krátké době další 
číslo občasníku, abychom ve stručnosti shrnuli dění v obci za uplynulé čtyřleté 
období. Samozřejmě Vás seznámíme i s nejnovějšími událostmi v obci.  
 
Co se poda řilo realizovat: 
 
r. 2003: 
- obnova návsi - opěrná zeď, schody ke kapličce, výsadba, nový asfaltový povrch 
- rekonstrukce hřbitova - osvětlení přístupové komunikace, včetně vstupu, renovace 

brány, vodovodní přípojka 
- rekonstrukce místních komunikací - úsek k víceúčelové budově, na kopci, Příhony 

(dotace 2,5 mil. Kč) 
 
r. 2004: 
- obnova účelové komunikace u hřbitova 
- rekonstrukce MŠ - rozvody vody, odpadů, topení, výměna oken (dotace 1 mil. Kč) 
- vybudování hřiště a posezení pro cyklisty nad vodní nádrží 
- chodník kolem silnice III. třídy 
- oprava památníku obětem I. a II. světové války 
- instalace informačních cedulí po obci, výměna osvětlení na Močárech, úprava 

výsadby ve špici u návsi, prodloužen rozhlas na Nové ulici a posílen na návsi. 
 

r. 2005: 
- rekonstrukce Mateřské školy - podezdívka, fasáda (dotace 450 tis. Kč) 
- rekonstrukce víceúčelové budovy - výměna oken, topení, úprava sociálního 

zařízení. Budova slouží hasičům; mládeži - posilovna, pro schůzky táborníků; 
zájemkyním o cvičení, včetně maminek s dětmi, rovněž i pro různé oslavy, setkání.  

- oprava vodní nádrže (dotace 603 tis. Kč), prodloužení veřejného osvětlení k nádrži 
- příprava dokumentace na odkanalizování obce pro územní řízení 
- hodiny s ukazatelem teploty na budově školy 



 
r. 2006:  
- rekonstrukce Mateřské školy - střecha, fasáda skladu školy, terénní úpravy, 

oplocení, herní prvky (dotace 2,5 mil. Kč) 
- rekonstrukce hřbitova - nové zídky, kolumbárium 
- rekonstrukce víceúčelové budovy - krytina na střeše, odvodnění zadní části 

budovy, fasáda 
- oprava kříže s plastikou Krista u kapličky 
- prodloužen rozhlas v ulici nad víceúčelovou budovou. 
 
Co jsme pr ůběžně zajiš ťovali: 
 
- naši pracovníci na VPP prováděli údržbu místních komunikací a zeleně v obci, 

údržbu budov obce 
- rovněž jsme pro nezaměstnané občany zajistili na obecním úřadě informativní 

schůzku k možnostem rekvalifikace 
- vydávali jsme obecně závazné vyhlášky, aktualizovali směrnici k vedení účetnictví, 

k zabezpeční finanční kontroly. Byl schálen jednací řád zastupitelstva, organizační 
řád obce a povodňový plán. Každoročně jsme museli schválit rozpočet a závěrečný 
účet obce po provedeném auditu hospodaření.  

- k 1.1.2003 jsme zřídili příspěvkovou organizaci - Mateřskou školu, k 1.6.2005 
Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Olšany 

- podíleli jsme se na pořádání různých kulturních akcí - hody, akce Tábornického 
klubu. Pořádali jsme letní noci, rozsvěcení vánočního stromu, vítání občánků. 

- po udělení dekretu předsedou PS Parlamentu ČR jsme v září 2004 slavnostně 
vysvětili prapor a znak obce.  

 
Co čeká k řešení v dalším období: 
 
- provést rekonstrukci veřejného osvětlení v obci - podána žádost o dotaci na MF 
- vybudovat dětské hřiště - řešíme pronájem hřiště na Močárech s TJ Habrovany 
- vybudovat kanalizaci v obci s napojením na ČOV v Habrovanech 
- zrealizovat připravený projekt na rekonstrukci parku v obci 
- zrealizovat i další náměty či připomínky vzniklé „u kulatého stolu“ 
- podílet se na zajišťování projektů svazku obcí Drahanská vrchovina a Rakovec. 
 
Přejeme novému zastupitelstvu, které vznikne po volbá ch v říjnu 2006, úsp ěšné 
řešení výše uvedených nám ětů a cílů.  
 
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 
 
- volby se konají ve dnech 20. a 21. října 2006 
- do 17.10. musíte obdržet hlasovací lístky, včetně poučení 
- počet členů zastupitelstva bude opět 9 
- v našem volebním okrsku podaly kandidátky tři strany - ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, 

které i delegovaly své zástupce do volební komise. Další dva členy doplnila 
starostka. Zapisovatelkou byla opět jmenována sl. Iveta Formánková.  

 
 
 



VÝSTUPY KULATÝCH STOL Ů 
 
Již minule jsme Vás informovali, že tyto návrhy se za celý mikroregion pečlivě 
vyhodnocují a na jejich základě bude vytvořena strategie regionu, která bude sloužit 
jako podklad pro získávání dotací z EU v letech 2007-2013. 

Vize - sběr nám ětů pro pot řeby tvorby strategie MAS Spole čná cesta 
Kulatý st ůl v Olšanech konaný dne 9. června 2006 Facilitátor M. Zouharová 

projekty-nám ěty Zájmový 
okruh 

Projekty-nám ěty pořadí 
priorit  

body  
obecní  regionální  

rekreace a ochrana lesů a studánek - patroni  5. 8  x 
podporovat zdravé bydlení (podpora výstavby rod. domů) 9. 0   
zbudovat kanalizaci s nízkými provozními náklady 1. 18  x 
zrušit transformátor 6. 3  x 
provést kabelizaci (odstranit venkovní vedení) 5. 8  x 
posílení internetu a mobilní sítě 7. 2  x 
rekonstrukce veřejného osvětlení 4. 9   
budování inženýrských sítí pro novou výstavbu 8. 1   
hřiště a prolézačky pro děti 6. 3   
nová příjezdová komunikace na farmu 2. 15  x 
zbudovat koňské stezky, cyklostezky, turistické i naučné 
stezky 

6. 3  x 

opravit silnice III. třídy, ale nezvyšovat vozovku 6. 3  x 
odpadní koše pro pejskaře 8. 1   
management neudržovaných travních ploch pastevectvím 
(ovce) 

7. 2   

podpora ekologicky šetrného vytápění (alternativní zdroje) 3. 12  x ži
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rozvoj agroturistiky 6. 3  x 
podporovat zdravé bydlení (podpora výstavby rod. domů) 11. 0 x  
podpora nové výstavby  10. 1 x  
údržba a rekonstrukce stávající výstavby, rod. domů 9. 2  x 
budování inž sítí a komunikací k nové výstavbě 4. 12 x  
zbudovat dům služeb 10. 1  x 
pracovní příležitosti pro matky s dětmi 8. 3  x 
spolupráce organizací (společné akce, komunikace) 11. 0 x  
zlepšit dopravní obslužnost osob 5. 10  x 
rozšíření pracovních příležitostí v regionu 6. 8  x 
zbudovat "školku" pro důchodce  3. 13 x  
opravit sál 2. 14 x  
výstavba garáží 11. 0 x  
připravit územní plán obce 7. 5 x  
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využívat služby ústavu soc. péče v Habrovanech pro 
veřejnost regionu (ambulantní péče) 

1. 24  x 

posílení internetu a mobilní sítě 2. 16  x 
pracovní příležitosti pro matky s dětmi 4. 10  x 
zbudovat sjezdovku 7. 2  x 
zbudovat rozhlednu (Červený vrch) 8. 1  x 
zbudovat informační centrum 6. 4  x 
zbudovat koňské stezky, cyklostezky, turistické i naučné 
stezky 

3 11  x 

spolupáce s farmou Bolka Bolívky 6 4 x  
opravit sál 1 27 x  
zbudovat turistickou ubytovnu 9 0  x 
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rozvoj agroturistiky 5 8  x 



MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 
V novém školním roce 2006/2007 bude Mateřskou školu navštěvovat 38 dětí, z toho 
2 jen na 4 hodiny. Čtyři děti mají nastoupit až v prosinci 2006. Škola k 21.8. přijala 
novou pracovnici p. M. Habánovou na uvolněné místo vedoucí školní jídelny. Děti 
mohou navštěvovat kroužek logopedie, angličtiny, hry na flétnu. 
 
 
ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO ... 
 
- 12. srpna oslavy 100 let Sboru dobrovolných hasičů v Olšanech, po zahájení 

proběhla ukázka historické techniky hasičů z Kanic. Hasiči z Rousínova předvedli 
současnou techniku, nad hřiště se vyzdvihla plošina z Pozořic. Následovala soutěž 
družstev v požárním útoku, na závěr byly předány ceny vítězům a ocenění našim 
hasičům. Večerní zábavu jsme museli pro nepřízeň počasí přesunout do sálu. 

 
- 11. září proběhlo setkání důchodců ve víceúčelové budově obce se zajímavou 

besedou p. Svobody z Rousínova. 
 
 
CHYSTÁ SE ... 
 
- 7. října proběhne „Pochod ke studánkám“ (pozvánka je přiložena) 
 
- výstavu, která se měla spolu s pochodem ke studánkám konat, jsme přesunuli na 

listopad. Bude ji doprovázet beseda s autorkou knihy „Liliová hora“ p. Říhovou. 
 
 
V minulém čísle jsme Vás informovali o vítání nových občanků, nyní uvedeme letošní 
jubilanty a občany, s kterými jsme se v letošním roce rozloučili.  
 
GRATULUJEME ... 
 
V tomto roce oslavili nebo ještě oslaví svá významná životní jubilea: 
80 let - M. Kotulánová, L. Konečná, R. Kligl, M. Kopečková 
70 let - L. Hrdinka, J. Říhová, J. Škaroupka 
60 let - L. Vysoudil, S. Nováková, B. Valehrachová, J. Koudelka, P. Polák, A. Šilhan, 
F. Růžička, I. Bojanovská 
50 let - J. Hrdinka, J. Rıssová, M. Rybnikář, J. Samsonek, A. Reichová 
 
 
ROZLOUČILI JSME SE ... 
 
V tomto roce jsme naposled doprovodili tyto naše spoluobčany: 
Tomáše Hrdinku, Emila Štukavce, Boženu Kratochvílovou 
 
 
Nyní je v Olšanech hlášeno 454 obyvatel včetně jednoho cizince. 
 

 


