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Vážení a milí spoluobčané,  
 

již potřetí v tomto roce vás chceme informovat o aktuálním dění v naší obci. 
Opět připomínáme, že důležité zprávy, program jednání zastupitelstva obce, hlášení 
místního rozhlasu aj., jsou vždy 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. 

V úvodu chceme znovu požádat o předání jednoho mobilního čísla z každého 
domu na Obecní úřad k doplnění databáze majitelů domů v obci. Mnozí z vás již 
nemají pevnou linku a často se stává, že nemůžeme ihned vyřídit vzkaz např. od 
lékaře, z jiného úřadu apod.  
 
 
INVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2007 
V minulém čísle jsme vás informovali o výši dotací pro letošní rok. V létě započala 
rekonstrukce parčíku, p. Valehrach s p. Sotolářem postupně vystavěli opěrnou zídku 
u místní komunikace. Nyní jsou skoro dokončeny schody a opěrné zídky kolem 
chodníčků. Zde firma Larix položí dlažbu a v parčíku provede novou výsadbu. 
V měsíci srpnu p. D. Polák prodloužil veřejné osvětlení k hřišti, byla provedena 
elektroinstalace ve skladu u hřiště a nyní jsou postupně vyměňována svítidla po obci. 
Byla instalována nová světla u parčíku a některé sloupy veřejného osvětlení po obci 
byly přemístěny na vhodnější místo.  
Firma LİW z Brna nám postupně zpracovává územní plán obce. Jelikož jeho 
dokončení je plánováno na polovinu r. 2008, sdělil nám Krajský úřad, že dotaci 
obdržíme až v příštím roce.  
 
 
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 
Zastupitelé obce obdrželi dopis od předsedy TJ Habrovany, že nám odprodají 
pozemek hřiště - cvičáku za cenu Kč 1.000,- za m2, což činí 3,815 miliónů Kč! 
Zastupitelé na tuto nehoráznou cenu nepřistoupí a sdělili TJ, že tento pozemek je dle 
výpisu z Katastrálního úřadu ostatní plochou a má využití jako sportovní a rekreační 
plocha. Obec bude vycházet z ceny dle znaleckého posudku. Nyní si jen můžeme 



povzdechnout, proč v 90. letech minulého století v obci nevznikla místní organizace 
Tělovýchovné jednoty.  
 
 
MATEŘSKÁ ŠKOLA 
Poděkování mladým kamarádům z T. K. Wild Horse Olšany za krásné dopoledne 
dne 25.6.: 
Děkujeme za příjemně strávené dopoledne, které pro nás připravily děti z T. K. Wild 
Horse Olšany pod vedením p. Bc. Žanety Tomáškové. 
Pro děti z Mateřské školy byla připravena „pirátská stezka“ lesem, kde děti hledaly 
rybičky a plnily různé úkoly. Na hřišti na různých stanovištích čekali piráti 
v kostýmech a děti plnily jimi připravené úkoly: lovily rybičky, brodily se mořem po 
bludných kamenech, hledaly cestu v mlze, házely kroužky na cíl, procházely cestu 
podle zvuku. 
Každé dítě si mohlo odnést malované tetování. Zlatým hřebem dopoledne bylo 
hledání pokladu v truhle a závěrečné opékání hadů z kynutého těsta. 
Děti si odnesly spoustu krásných zážitků. 
 
Kolektiv Mateřské školy vám tímto děkuje a těšíme se na další dobrodružství 
v příštím roce. 
 
Ve školním roce 2007/2008 bude Mateřskou školu navštěvovat 42 dětí, z toho 9 jen 
na 4 hodiny. Od 20. srpna nastoupila na místo vedoucí školní jídelny p. Lenka 
Kalvostrová.  
 
 
VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ 
V sobotu 29. září přivítáme tyto nové občánky obce: 
Daniela a Josefa Jahodu rodiče Luděk Jahoda a Lenka Kovářová 
 
 
GRATULUJEME …  
V tomto roce oslavili nebo ještě oslaví svá významná životní jubilea:  
80 let  -  M. Konečná 
70 let  -  J. Růžička, J. Růžičková, R. Vojtíšek 
60 let  -  J. Herodesová, J. Varta, J. Němec 
50 let  -  J. Valehrach, M. Sotolář, J. Pilátová, V. Polednová, R. Modlitba, P. Poledna, 

M. Trenz 
 
 
ROZLOUČILI JSME SE ... 
V závěru loňského roku a v tomto roce jsme naposled doprovodili tyto naše 
spoluobčany: 
p. Libuši Konečnou, Jiřího Svobodu, Boženu Navrátilovou, Boženu Novotnou, Josefa 
Juráčka, Františka Růžičku, Boženu Škaroupkovou, Emanuela Hašku, Ludmilu 
Hruškovou.  
 
 



INFORMUJEME  
- minule jsme Vás informovali o sdělení Českého telekomunikačního úřadu, že ve 

spodní části obce není dostatečná intenzita signálu žádného z mobilních operátorů. 
Přes senátora Ing. Ivo Bárka jsme zaslali žádost na Vodafon, ti odpověděli záporně. 
Ještě čekáme na vyjádření Telefónicy O2.  

- v úterý 9.10., ve čtvrtek 11.10. od 12. - 16. hod. a ve středu 10. října od 12. - 18. 
hod. budeme od vás ve dvoře OÚ - MŠ přejímat elektroodpad /televize, videa, 
radia, reprobedny, videokamery, fotoaparáty, počítače včetně příslušenství, 
telefony, kalkulačky, elektrické hračky/, který pak v pátek odveze Respono a.s. 
Vyškov. Během víkendu 13. a 14. října bude na parkovišti u obchodu p. Slavotínka 
přistaven velkoobjemový kontejner. Hasiči budou provádět sběr železného šrotu 
v sobotu 27. října.  
Pokud ve výše uvedených termínech nezlikvidujete svůj odpad, můžete ho odvézt 
na sběrný dvůr v Rousínově. Žádáme občany, aby do kontejneru na parkovišti nebo 
u hřbitova neukládali stavební nebo nebezpečný odpad. Rovněž při přeplnění 
kontejnerů využívejte sběrné místo u bývalé vodárny.  

- během září bude na úřední desce vyvěšen právní předpis k určení zastavěného 
území obce Olšany, který pak bude schvalovat zastupitelstvo. Toto vymezené 
území bude v platnosti do schválení územního plánu v polovině příštího roku. Zde 
budou zapracovány záměry obce, určeny zóny k výstavbě, plochy zeleně atd.  

- každé pondělí a čtvrtek od 19. hod. probíhá ve víceúčelové budově obce cvičení 
žen, které vede p. Paludová Iveta. Starší ženy začnou cvičit asi v říjnu.  

- do konce září můžete přihlásit do soutěže „Studánka Vyškovska“ svoji oblíbenou 
studánku z našeho okolí. Své tipy zasílejte na adresu pavel.klvac@tiscali.cz. 
Součástí přihlášky by měla být fotografie a krátké povídání o její historii. 

 
 
ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO ... 
Dne 21. července proběhla letní noc za krásného počasí, dobré hudby a 
občerstvení, což přilákalo na náves cca 150 zájemců o tuto akci.  
Dne 1. září se uskutečnil na hřišti turnaj v nohejbale za účasti 10 družstev zájemců 
z Olšan i okolí. V podvečer po zásluze zvítězilo družstvo „Drtič Olšany“, ve kterém 
byli zástupci rodiny Ševčíků.  
 
 
CHYSTÁ SE ... 
- 28. - 30. září výstava fotografií z historie obce v sále pohostinství. V pátek bude 

výstava otevřena od 14. - 18. hod., v sobotu od 10. - 18. hod. a v neděli od 10. - 15. 
hod. Vstupné je dobrovolné.  

- 6. října ve 14. hod. započnou na návsi tradiční hody, pak bude následovat průvod 
stárků obcí. K poslechu a tanci hraje kapela Lesanka z Dražovic. Večer v sále bude 
ve 20. hod. hodová zábava, k tanci hraje kapela Sonet. 
Pořádání hodů se nakonec podařilo zajistit díky velkému úsilí Ing. E. Modlitbové, 
protože na poslední chvíli některé páry odmítly účast. Členky kulturní komise znovu 
obešly mladé lidi v obci, v některých se probudila úcta ke tradici, takže se rozhodli 
této akce zúčastnit, za což jim chceme poděkovat. 

- 12. října v 17. hod. bude na víceúčelové budově přednáška pro důchodce a ostatní 
občany na téma „Předlékařská zdravotní pomoc“. Účastníci budou seznámení se 
základy první pomocí a dalšími užitečnými informacemi. Akci organizuje pro Svazek 
obcí Drahanská vrchovina občanské sdružení Barvínek. 

- 20. října se uskuteční pochod - Uzavření studánek. 



 
UŽITEČNÉ INFORMACE 
- zpráva Městského úřadu Vyškov: 
Upozorňujeme občany, že v letošním roce probíhá výměna občanských průkazů bez 
strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 1998, a to i těch občanských 
průkazů, ve kterých je uveden údaj platnost občanského průkazu „bez omezení“ 
s výjimkou občanských průkazů vydaných občanům narozeným před 1. lednem 
1936, pokud není v těchto občanských průkazech vyznačena doba platnosti 
konkrétním datem. Žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději 
do 30. listopadu 2007.  
Bližší informace k výměně občanských průkazů vám podají p. Z. Ševčíková nebo 
J. Babyrádová, úřednice Městského úřadu Vyškov, odbor správní a vnitřních věcí, 
tel. č. 517301507 a 517301505. 
 
 
VÍTE, ŽE ….. 
V obci byly vytipovaným občanům rozdány dotazníky ohledně „Komunitního 
plánování sociálních služeb“, zodpovězené dotazníky se odesílaly na MěÚ Vyškov. 
Většina dotazovaných postrádá v obci služby pro osoby se zdravotním postižením 
a domovy s chráněným bydlením (DCHB). V obci Olšany nyní nemáme z finančních 
důvodů v plánu stavbu domu s pečovatelskou službou či jiné aktivity většího 
rozsahu. Sociální služby v obci zajišťuje prozatím bezplatně p. Schneiderová, která 
se stará o roznos obědů, donášku nákupů a drobné služby v domácnosti. 
Můžete využít i placené sociální služby Charity v Rousínově: 
- Charitní ošet řovatelská služba (CHOS)  – umožňuje klientům zůstat co nejdéle 
v domácím prostředí v kruhu svých blízkých. Služba je poskytována klientům 
omezeně pohyblivým nebo trvale upoutaným na lůžko. Zdravotní sestry poskytují 
přímo v domácnosti odběry krve, převazy, injekce, ošetřovatelskou rehabilitaci aj. 
- Charitní pe čovatelská služba (CHPS)  – pomáhají při osobní hygieně, dovoz, 
příprava a podání stravy, běžný úklid domácnosti, praní, žehlení prádla, vycházky, 
nákupy, kontakt se společenským prostředím, doprovod na vyšetření, dohled 
v nepřítomnosti druhé osoby, donáška léků aj. 
- Další služba, kterou charita poskytuje je zapůjčení pot řebných pom ůcek do 
domácnosti, jako např. vozík pro tělesně postižené, sprchovací sety, klozetová 
křesla, chodítka, polohovací postele atd. 
Pokud potřebujete pomoci nebo získat další informace o těchto službách, můžete se 
informovat na OÚ v Olšanech nebo se obrátit telefonicky na: 
p. Grecovou 517 324 829, p. Havířovou 774 848 814 nebo si zavolat do DCHB 
Rousínov  517 326 180 /181/. 
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