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Vážení a milí spoluobčané,  
 
 naposledy v tomto roce vás chceme informovat o aktuálním dění v naší obci. 
Děkujeme všem občanům, „chalupářům“, sponzorům či firmám, kteří se podíleli na 
různých akcích v obci nebo přispěli k rozkvětu naší malebné vesnice. Přejeme Vám 
hodně pohody a klidu v předvánočním čase, příjemné prožití vánočních svátků 
a v novém roce zdraví, štěstí a spokojenost. Novoročenky a malý kalendářík na 
r. 2008 vám během Vánoc roznesou s podobným přáním zastupitelé.  
  
 
MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Naše mateřská škola má vypracovaný výchovně-vzdělávací program, kde 
jsme se zaměřili především na soužití dětí s přírodou a rozvoj sociálních dovedností: 
zvládání různých společenských rolí, respektování autority, dodržování předem 
dohodnutých pravidel - chování, úklid hraček, samostatnost při výběru hraček, 
nenutit děti, ale nabídnout. Důležitý je rozvoj sebeobsluhy, komunikace s dětmi, 
rozvoj hrubé a jemné motoriky. To se týká mladších i starších dětí. 

Děti nemusí jen sedět u stolečku, i hra se stavebnicí na koberci není pouze 
skládání kostek, rozvíjí jemnou motoriku. Řadu úkolů řadíme do pohybových her. 

Dalším naším úkolem je připravit předškolní děti na vstup do základní školy. 
U starších dětí klademe hlavní důraz na nácvik pozornosti, soustředěnosti dětí, 
správné sezení při práci i při jídle, správné držení tužky, na dovednost práci dokončit, 
neodcházet od rozpracovaného úkolu. 

Ke všem dětem přistupujeme individuálně. Z praxe víme, že si naše děti nové 
informace a dovednosti nejlépe osvojují, když jsou v pohodě, spokojené. A proto 
chceme, aby do naší školy děti chodily rády a s úsměvem. 
         M. Coufalová, ředitelka školy 

 
T. K. WILD HORSE OLŠANY  

V sobotu 27. 10. 2007 se konal tradiční „Strašidelný les“. Jako každý rok nám 
počasí nepřálo. I když vydatně pršelo, děti si strašení nenechaly ujít a sešlo se jich 
přes třicet. Jelikož letošní účast byla menší, na trať se vydali i odvážní rodiče. Všem 
odvážným děkujeme za účast. 



Další pro nás nejoblíbenější plánovanou akcí jsou „Vánoce“,  jde o víkendový 
pobyt dětí z tábornického klubu s vánoční tématikou. Nechybí vánoční stromeček, 
básničky, písničky, štědrovečerní večeře a samozřejmě také dárečky a spousta 
zábavy. Letošní „Vánoce“ se budou konat 7.-9.12.2007 na myslivecké chatě ve 
Švábenicích. Všichni malí i velcí se již těší na příjemné chvilky strávené v našem 
„kamarádském“ kolektivu.  

Touto cestou přejeme všem občanům krásné prožití vánočních svátků, mnoho 
štěstí a úspěchů v nastávajícím roce. 

         B. Tomášek, vedoucí klubu 
 
ODDÍL STOLNÍHO TENISU  

Oddíl stolního tenisu Olšany má zastoupení ve dvou soutěžích. V okresní 
soutěži II – družstvo „A“ a  v okresní soutěži III – družstvo „B“. 
Ze sportovní činnosti družstev: 
- Družstvo OTS Olšany A postoupilo z 1. místa okresního přeboru III do okresního 
přeboru II. V sezóně 2007-2008 si jako nováček klade za cíl umístit se do 7. místa, 
aby se udržel v okresní soutěži II. O tento nelehký úkol budou hráči usilovat. 
- Družstvo OTS Olšany B hraje nadále v okresní soutěži III se stejným cílem, umístit 
se do 7. místa. V příštím roce bude provedena reorganizace soutěží. Toto družstvo 
je zaměřené převážně na výchovu mladé generace stolního tenisu. Je zde 
skloubena herní zkušenost dříve narozených hráčů s „divokým mládím“. 

Po devátém soutěžním kole obsadila překvapivě obě naše družstva shodně 
třetí příčku ve svých soutěžích. Zbývá ještě odehrát 4 kola do poloviny soutěže. 
 

NOVÍ ZÁJEMCI O HRU STOLNÍHO TENISU JSOU VÍTÁNI - trénink vždy v úterý 
a v pátek od 17.00 - 21.00 hodin. 

Z další činnosti OTS Olšany: 
V průběhu loňské sezóny po očištění a natření všech dřevěných podlah v sále 

hostince byla provedena oprava střechy, výměna vadných křidlic nad kuchyní 
a přísálím. Proběhl též úklid v bývalé kuchyňce, výměna futer a dveří, jejich natření 
včetně vydávacího okénka a potrubí topení, jakož i drobné údržbářské práce  
v budově. Veškeré práce byly zrealizovány brigádníky a nákladově ve vlastní režii. 

           Z. Libánek 
 

HODY byly!  A jaké!  
 Nakonec se dobrá věc podařila, hody proběhly 6. října. Nastoupilo 8 mladých 
párů, 17 dětí a 2 starostliví sklepníci. Zahájení bylo velkolepé - paní starostka na 
návsi přečetla a předala stárkům "hodové právo"  -  poté současně dvojice dětí 
a dvojice stárků zatančily  "Moravskou besedu". Je pravda, že při nedostatku  
"domácích"  některým párům vypomohli obětaví přátelé a přítelkyně z okolí. Po 
vystoupení "u máje" následovalo bohaté pohoštění všech přítomných. Stárci a stárky 
nabízeli chlebíčky, cukroví, víno. Zaznamenali jsme ohlasy, které organizátory, 
účastníky i  "síly v pozadí" musí potěšit: " Ty hody se jim fakt moc povedly!" "To 
občerstvení na návsi byla teda třída - to nikde v okolí nebylo!  Těch nabízených 
druhů cukroví - a různých koláčků -  je s podivem, jak je má každá hospodyně jiné!"  
A ti, kdo vytrvali až do konce zábavy, oceňovali "obdivuhodné výkony a výdrž stárků."  
 O dobrou přípravu a zdařilý průběh celé akce se zasloužila Ing. Eva 
Modlitbová, za což jí patří velký dík. Poděkovat chceme stárkám a stárkům, kteří se 
nakonec odhodlali a vynaložené úsilí organizátorů aktivně podpořili. Stárkovaly  
dvojice: E. Modlitbová + M. Škrabal,  A. Dundálková + V. Kunc, sourozenci 



M. a G. Zonkovi,  P. Ševčík + T. Ivancová,  Z. Modlitba + K. Žemlová, M. Spostová 
+ R. Ždáňský, K. Rotterová + J. Tomášek,  N. Navrátilová + J. Skřepek. Stejně tak je 
třeba poděkovat i všem krojovaným dětem, pochválit jejich pěkné vystupování.  
Děkujeme  i všem  ostatním,  kteří se zasloužili o p ěkný a d ůstojný pr ůběh 
hodových oslav  a pomáhají tak udržovat staré tradi ce. 
 Naše poděkování patří rovněž sponzorům a dárcům tomboly, stejně jako 
všem občanům, kteří tuto zdařilou akci podpořili svou vstřícností a pochopením.  
       
 
KULTURA v Olšanech   
 Ve dnech 28.-30. září se pod záštitou OÚ Olšany uskutečnila Výstava 
fotografií Olšan , která se setkala se značným zájmem. Během jejího trvání ji shlédlo  
přibližně 165 občanů všech generací. Tematické uspořádání výstavy a některé 
dosud nevystavované fotografie z historie obce návštěvníci zvlášť ocenili. Každý si 
mohl znovu oživit své vzpomínky "jak šel čas". Uznání a poděkování patří především 
dlouhodobému olšanskému kronikáři p. Ohlimu st. a Ing. A. Ohlimu a Zd. Jičínské, 
kteří tentokrát výstavu instalovali.  
 

Naší občance, paní učitelce J. Říhové, vyšla další kniha (vzpomínala ji na naší 
loňské besedě) Osud s pe četí rezavých vlas ů - Prokletí krásné Afry - Tajemství 
zámku v Ivanovicích na Hané. Je to poutavé vyprávění o romantické lásce, cti 
a věrnosti, umístěné do blízkých Ivanovic. Na konci knihy jsou pak uvedena 
historická fakta a dokumenty skutečně existujících postav a událostí i fotografie 
památek, které se v příběhu vyskytují. Kniha je plná citu a lidové moudrosti, pobaví 
vás hanácké nářečí i záhadné, tajuplné zápletky - její pohádkové kouzlo vás jistě 
zaujme - zvlášť za dlouhých zimních večerů v tiché pohodě očekávaných Vánoc. 
Přejeme klidné a příjemné počtení. 
 

Je škoda, že naši občané málo využívají možností knihovny. Knihovna  je 
otevřena každou sobotu od 14 - 16 hodin a má celou řadu hodnotných a zajímavých 
knih. Najdete zde své staré oblíbené autory, ale i nejnovější knihy ze seriálů apod. 
Také můžete bezplatně využít internet na novém počítači obce. V obou případech 
vám určitě ochotně poradí a vyjde vstříc náš knihovník Lukáš Koudelka. 
 
VZKAZ 
       pro ženy pohodlné a své zdraví a vzhled zanedbávající:  
Cvičíme stále - každou středu v 18 hod. "na hasičce". Můžete se kdykoli přidat.   
Zdenka a  Eva 
       

       E. Doleželová, členka kulturní komise 
 
 
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 

V minulém čísle jsme Vás informovali o nereálné nabídce předsedy 
TJ Habrovany ohledně prodeje pozemku hřiště. Zastupitelé se dohodli, že zřídí za 
víceúčelovou budovou v příštím roce malé dětské hřiště. Po terénních úpravách zde 
bude osazen jeden větší herní prvek a 2 houpadla. Budou osazeny lavičky, oplocen 
prostor ke garážím a u lesa bude postavena opěrná zídka, aby se zabránilo vtoku 
vody. Na akci byla podána žádost o dotaci na SZIF z Programu rozvoje venkova. 
 



ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO ... 
- 12. října byla na víceúčelové budově pro důchodce a ostatní občany přednáška 

„Předlékařská zdravotní pomoc“, kde nás zástupci Červeného kříže seznámili se 
základy první pomocí a dalšími užitečnými informacemi. Přednášející je dětskou 
lékařkou, a proto akce mohla poskytnout užitečné informace i rodičům. Snad příště 
podobná přednáška přitáhne víc občanů. 

- 20. října se uskutečnil pochod - Uzavření studánek v okolí obce Olšany. V tento 
den nám nepřálo počasí, ale přece jenom se „hrstka statečných“ prošla k Petrovce 
a zpět do obce kolem Koretinky. Na hřišti pro ně p. Tomášek mezitím připravil 
občerstvení v nové polní kuchyni obce, kterou jsme získali bezplatně ze skladů MV. 

- 5. prosince proběhlo rozsvěcení vánočního stromu. Součástí programu bylo kulturní 
vystoupení žáků MŠ. Děti dostaly od Mikuláše malou sladkost, pro dospělé byl 
připraven grog a koláčky. Mikuláš se svou družinou pak navštívil děti po domech. 

 
 

INFORMUJEME  
Nezakládejte černé skládky - využijte sběrné dvory RESPONA v Rousínově, 

Vyškově, Slavkově nebo Kozlanech. 
V Rousínově je sběrný dvůr na ul. Krejčířova č. 28 a je otevřen ve středu od 13 do 18 
a v sobotu od 8 do 12 hodin. Zde mohou občané i podnikatelé za poplatek uložit 
tento odpad: 
- nebezpečné odpady: ledničky, plechovky, barvy, oleje, monočlánky, akumulátory,  
zářivky, ... 
- ostatní odpady: koberce, matrace, linoleum, televize, počítače, sporáky, pračky, 
sklo, větve, trávu, hliníkové plechovky 
- pneumatiky, stavební suť (menší množství). 

V r. 2008 Respono a.s. v důsledku zvýšení nákladů na prováděné služby 
a jejich ztrátovost změní ceny poskytovaných služeb, takže se změní i poplatek za 
svoz TDO pro občany a majitele rekreačních objektů v obci. Ten bude schválen 
veřejnou vyhláškou na prosincovém zasedání zastupitelstva.  
 V období svátků Respono a.s. nesváží ve dnech 25.12. a 1.1., takže první 
svoz v r. 2008 bude až ve středu 2. ledna. V průběhu ledna se bude svážet na staré 
známky, nové obdržíte na OÚ po úhradě poplatku za svoz TDO.  
 

Zastupitelstvo obce rovněž upravilo výši místního poplatku ze psů, takže od 
r. 2008 zaplatí občané s trvalým pobytem v obci za každého psa 150,- Kč. 
 

Poslední zasedání zastupitelstva obce bude ve středu 12. prosince a kromě 
poplatku za svoz budeme schvalovat i rozpočet na r. 2008.  
 

V pondělí 17. 12. v 16. hod. se koná u Kalábů předvánoční setkání důchodců, 
které tímto srdečně zveme.  
 

Před svátky budeme mít v prodeji na OÚ novou pohlednici obce s názvem 
„Studánky okolí Olšan“, cena bude 3,- Kč.  
 

Ve dnech 12. a 13. ledna 2008 můžete navštívit společný stánek svazku obcí 
Drahanská vrchovina a MAS Moravský kras na Regiontouru 2008 v Brně na BVV.  
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