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Vážení a milí spoluobčané. 
 

Dnes jste obdrželi další číslo našeho občasníku. Již tradičně připomínáme, že 
důležité zprávy, program jednání zastupitelstva obce, hlášení místního rozhlasu aj., 
jsou vždy zveřejněny na úřední desce obce. V minulém čísle jsme vás vyzývali 
k předání emailové adresy pro rozesílání hlášení rozhlasu, což k dnešnímu dni 
učinilo 25 občanů nebo chalupářů. Uvítáme i další zájemce a rovněž opakujeme 
svou prosbu na předání mobilního čísla k doplnění databáze majitelů domů v obci.  

Pokud máte připomínky, nové nápady či podněty, využijte svých zastupitelů 
nebo se zastavte na obecním úřadě. Můžete využít i schránky na budově OÚ.  
 
INVESTIČNÍ AKCE (dotace) v roce 2008  

V minulém čísle jsme vás informovali o podaných žádostech o dotace. Dne 
2. června byla započata akce „Olšany, kamenné schodiště u Obecního úřadu“. 
V rámci této akce bude provedeno odstranění původního podkladu chodníku, 
zbudování nových kamenných schodů a ocelového trubkového zábradlí na 
chodníčku v úseku od silnice u Obecního úřadu nahoru k domu p. Dočka. Práce 
zajišťuje p. Jaroslav Valehrach a chodník bude po dobu rekonstrukce schůdný, ale 
při zvýšené opatrnosti. Na tuto akci obdržíme dotaci Jihomoravského kraje ve výši 
130.000 Kč.  

Během června firma EDMA Drnovice zrealizuje akci „Zkvalitnění sportovního 
prostředí v Jihomoravském kraji“. Provede výstavbu oplocení dvou kratších stran 
hřiště nad rybníkem a nainstaluje zde 4 m sloupky se záchytnými sítěmi. Tuto akci 
podpoří Jihomoravský kraj dotací ve výši 30.000 Kč.  

Z vlastních zdrojů musíme opravit část silnice na Kamenné, u domu 
p. Nezbedy, kde se trhá okraj komunikace. Vozovka se zpevní opěrnou zídkou, 
dojde k výměně obrubníků a pokládce asfaltového povrchu v kraji vozovky. Tyto 
práce nám provede firma NěMeN z Brna prostřednictvím p. Němečka.  

O prázdninách obloží p. A. Pořízek v Mateřské škole dlažbou kamenné 
schody. Dále bude p. L. Hrdinkou provedena rekonstrukce odpadů v kuchyni 
a současně výměna dlažby v kuchyni a přilehlých prostorách.  

V letošním roce neobdržíme dotaci na zpracování projektu pro stavební řízení 
na odkanalizování obce Olšany. Prostředky máme přislíbeny pro r. 2009 v závislosti 
na zahájení prací na stavbě čističky v obci Habrovany.  

Neobdrželi jsme dotaci na Dětské hřiště za víceúčelovou budovou. Jelikož 
máme nabídku Tělovýchovné jednoty Habrovany na prodej hřiště za přijatelnou 
cenu, nebudeme znovu žádat o tuto dotaci. Pokud během léta dojde k převodu hřiště 
na Močárech, necháme zpracovat projekt na využití této plochy pro sportovní 
a kulturní aktivity v obci.  
 
Územní plán obce  

Firma LÖW a spol. z Brna zpracovala první část územního plánu - Průzkumy 
a rozbory. Pověřený Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje 
veřejnou vyhláškou oznámil zahájení projednávání návrhu zadání územního plánu 
Olšany do 21. dubna 2008. Následně urbanistka utřídila předané připomínky, které 
projednalo zastupitelstvo na svém květnovém zasedání. V červnu budeme 
schvalovat ucelený návrh zadání územního plánu obce.  



Na základě předložené petice občanů jsme se rozhodli zastřešit pořízení 
územní studie na lokalitu B1 v obci (pozemky pod Močáry k chatové lokalitě 
Bolševik). Na prvním jednání s majiteli dotčených pozemků jsme informovali, že 
náklady na pořízení studie musí uhradit majitelé nemovitostí v této lokalitě. Tím se 
jim zhodnotí pozemky a ty již budou připraveny pro zahájení územního řízení. Na 
druhou stranu v územním plánu bude zakotvena možnost výstavby v uvedené 
lokalitě až po vypracování této studie, protože se jedná o složité území a komplexně 
musí být řešeny inženýrské sítě, přístupová komunikace.  

 
ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO  
- dne 19.4.2008 jsme uspořádali ke Dni země uklízecí brigádu. I přes účast pouhých 

4 osob byly vyčištěny příkopy kolem silnice III. třídy od Bajerového do Habrovan.  
 
- dne 22.4. a 27.5.2008 se uskutečnilo setkání pracovní skupiny „Koňské stezky 

v okolí Olšan“, která vznikla v rámci únorového kulatého stolu s názvem „Šance pro 
Olšany“. Vedoucím skupiny je p. Hermanová, která společně se zástupci obce 
a občanského sdružení Barvínek projednala s přítomnými možnost zřízení 
cca 4 koňských stezek v okolí obce. Trasy by pomohly jak „koňákům“ (a to hlavně 
cizím v orientaci v našem okolí), tak i nám ostatním, abychom se nesetkávali 
s koňmi na všech cestičkách v lese. Na obou setkáních nás se svými zkušenostmi 
seznámila p. Mariášová, která zajišťovala výstavbu Vranovské jezdecké stezky 
v rámci o.s. Merlin. Na poslední schůzce bylo dohodnuto s p. Skřivánkem další 
setkání s majiteli koní na Farmě.  

 
- dne 30.4.2008 T.K. Wild Horse Olšany pořádal již poněkolikáté PÁLENÍ 
ČARODĚJNIC u hřiště nad rybníkem. Vedoucí tábornického klubu připravili pro děti 
bohatý program – soutěže, představení masek s módní přehlídkou, táborák. Poprvé 
zde proběhl „První let čarodějnic na košťatech“. Pro všechny zúčastněné bylo 
připraveno občerstvení.  

 
- o víkendu 3. a 4. května proběhl v obci závod minikár na již tradiční trase 

z Kamenné na Močáry. Závodu o Český pohár se zúčastnilo 79 jezdců. 
Bezproblémovou organizaci akce zajistila p. B. Zonková. 

 
- v sobotu 10. května jsme uspořádali společně s T.K. Wild Horse Olšany další 

pochod ke studánkám v okolí obce Olšany, kterého se zúčastnilo cca 30 dospělých 
a dětí. Sraz účastníků byl u Bajerového, odkud jsme se lesem vydali po Vandrovnici 
ke Kalečníku. Na trase bylo připraveno občerstvení. Většina účastníků pak před 
Kalečníkem odbočila ke Srubu a po chvilce jsme již byli u rybníka v Olšanech. Přálo 
nám počasí a vycházka jarní přírodou se účastníkům líbila.  

 
- dne 17.5.2008 proběhly v obci tradiční HODY, které byly velkolepé! 

„Tak pěkné párové hody Olšany ještě nezažily“, nechali se slyšet staří pamětníci. 
Kdo přišel, jistě nelitoval. I krásné počasí přispělo ke zdaru celé akce. Pečlivá 
dlouhodobá příprava a promyšlená organizace byla korunována úspěchem. 
K zahájení na návsi nastoupilo 16 párů (8 ze starší mládeže, 8 dvojic z mladších –
náctiletých) a 8 malých děvčátek. Paní starostku slavnostně přivedl 1. vedoucí pár – 
hlavní stárka Gabriela Zonková s Miroslavem Zonkem. Stejně jako minule paní 
starostka přečetla a předala stárkům glejt „hodové právo“ s výčtem práv i povinností 
stárků při hodovém veselí. Malá děvčata zahájila taneční vystoupení ukázkami 



starodávných lidových tanečků. Následně 16 dvojic stárků zaplnilo náves 
a zatančilo celou Moravskou besedu. Výkony byly obdivuhodné! Po vystoupení 
následovalo opět bohaté a rozmanité občerstvení všech přítomných a k jejich 
pobavení proběhla u „máje“ tentokrát i první část tomboly. Průvod vesnicí 
doprovázela krojovaná hudba Podboranka z Uhřic. Před domy stárek, kde se 
tančila kolečka, stály pestře ozdobené břízky. S nejmenšími dětmi, které maminky 
vyparádily, šlo v průvodu celkem kolem 47 krojů. Večerní zábava začala 
slavnostním nástupem všech párů a znovu jsme byli udiveni novým nápadem. 
Mnozí si pochvalovali večerní májové posezení na osvětlené návsi i možnost 
občerstvení z grilu. I když v sále bylo zdánlivě méně lidí, tanečníci si libovali, že bylo 
volněji a mohli to jaksepatří roztočit. Po celou dobu zábavy stárky i stárci svědomitě 
a ukázněně kolečky vyplňovali mezery mezi tancem a dbali na dobrou úroveň 
hodového veselí, jak jim to ukládalo „hodové právo“.  
Podle slov Ing. Evy Modlitbové (duše celého podniku) se vedoucí pár od samého 
začátku podílel na přípravě i organizaci hodů a rovněž ostatní zúčastnění byli 
vzorně nápomocni. Při nácviku tanců (už od února) zaskakovali při tréninku 
tanečníků i hoši Zonek a Modlitba. Volba hlavní stárky byla výrazem poděkování za 
léta stárkování a zároveň její rozloučení se svobodou, tj. poslední hody se 
svobodnými páry. Všechny stárky i stárci  (pro jejich počet je tentokrát nemůžeme 
všechny jmenovat) si zaslouží velký dík.  Obdivuhodní byli i mladí (-náctiletí) hoši 
o to víc, že byli ochotni se zúčastnit a že zvládli tak náročné tance! Je potěšující, že 
starodávná olšanská hodová tradice neupadá, a že ani ti nejmladší jí snad nedovolí 
zaniknout. 
Naše poděkování patří též sponzorům a dárcům tomboly, stejně jako všem 
občanům, kteří tuto zdařilou akci podpořili svou přítomností, vstřícností 
a pochopením. Organizátoři hodů jménem všech stárek a stárků děkují obecnímu 
úřadu, paní starostce a zastupitelstvu za podporu a částečné financování nákladů. 

        E. Doleželová, členka kulturní komise 
 
- v sobotu 7. června proběhl tradiční jarní obecní zájezd, jehož trasa vedla přes 

Buchlovice, kde jsme navštívili výstavu fuksií. V nedalekých Tupeních jsme shlédli 
muzeum keramiky a na Velehradu navštívili baziliku. Dospělí i děti zaujal 
archeoskanzen v Modré. Poslední zastávkou byl lesní penzion Bunč, ale na 
rozhlednu Brdo na nejvyšším vrcholu Chřibů nám zabránilo v pochodu počasí, 
průtrž mračen.  

 
CHYSTÁ SE ... 
- v sobotu 14. června pořádáme ve 14. hod. vítání občánků. Mezi občany obce 

přivítáme:  
Elišku Wágnerovou rodiče Jan a Alena Wágnerovi 
Karla Koudelku matka Milana Koudelková 
Matěje a Ondřeje Černého rodiče Roman a Simona Černí.   

 
- ve stejný den bude v 15. hod. na hřišti nad rybníkem představení „Kroužků“, které 

vede p. Ž. Tomášková. Ženy pod vedením p. Paludové předvedou skladbu 
aerobiku. V 16. hod. začíná Dětský den, který pořádá  T.K. Wild Horse Olšany. 
V rámci těchto akcí představí členové naší zásahové jednotky zrekonstruovanou 
hasičskou cisternu.  

 
- v pondělí 16. června v 16. hod. proběhne u Kalábů setkání důchodců.  



- 25. června se slavnostně rozloučíme s "absolventy" Mateřské školy. Do 1. třídy 
nastupují z Olšan tyto děti: Fusková Lucie, Chládková Lucie, Klimová Iveta, Libánek 
Ondřej, Nechanická Gabriela, Němečková Nikol, z Habrovan: Helleportová Sára, 
Koudelková Anežka, Neubauer Denis, Varta Vojtěch, Škrhák Vilém.  

 
- 27. června stárci pořádají „kácení máje“ s večerní diskotékou v sále 
 
- 19. července proběhne na návsi tradiční letní noc, k poslechu a tanci bude hrát 

kapela Modul. K dobré náladě snad přispěje i připravované grilování.  
 
INFORMUJEME  
Vyhlídková v ěž Olšany 
V I. kole neprošla žádost o dotaci na tuto akci, pokusíme se uspět v dalším letním 
kole. V rámci dotačního titulu Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch bylo přijato 
žádostí o objemu necelých 1.400 mil. Kč, ale k rozdělení bylo jen 400 mil. Kč.  
 
Kontejnery u zastávky 
Na začátku června jsme přidali na toto sběrné místo další kontejner na plasty 
a papír, protože tyto kontejnery byly neustále přeplněné. U papíru žádáme občany, 
aby zvláště velké krabice sešlapávali nebo je roztrhali na menší části. Toto doplnění 
sběrných nádob představuje v příštím roce navýšení poplatku na jednoho poplatníka 
o 20,- Kč! 
 
Čekárna u zastávky 
Během jara došlo k poškození další výplně čekárny, proto jsme se rozhodli vyměnit 
2 tabule, což finančně vyšlo na 15 tisíc Kč. Výplň byla poškozena couvajícím 
vozidlem. Jelikož děti stále odlepující reflexní proužky, chceme na výplň upozornit 
i kresbami členů výtvarného kroužku pod vedením p. Ž. Tomáškové.  
 
Svazek obcí Drahanská vrchovina 
O činnosti našeho svazku a Turistického informačního centra v Lulči se můžete více 
dozvědět na webových stránkách – http://www.drahanska-vrchovina.cz. Na Obecním 
úřadě nebo v obchodě jsou k vyzvednutí Drahanské listy, které vydává občanské 
sdružení Barvínek společně s našim mikroregionem. V těchto dnech jsme také 
získali grant o.s. Barvínek na realizaci projektu „Studánky v okolí obce Olšany“, 
v rámci kterého vydáme propagační materiál o studánkách. Publikaci i text na panely 
připraví ze zpracovaných podkladů sl. Z. Jičínská.  
 
KULTURNÍ AKCE V ROUSÍNOV Ě 
 
22.6.2008 VERNISÁŽ VÝSTAVY „KRÁSA PALI ČKOVANÉ KRAJKY“ 
neděle  Výstava paličkované krajky paní Hany Ludvíkové z Habrovan doplněná korálkovými 

náhrdelníky tradičně vyráběnými v maďarském partnerském městečku Halásztelek 
 vernisáž výstavy na staré radnici v 16 h, otvírací doba výstavy bude upřesněna na plakátcích 
 
24. - 27.6.08 KURZ VÝROBY KORÁLKOVÝCH NÁHRDELNÍK Ů POD VEDENÍM LEKTOREK 

Z MAĎARSKÉHO HALÁSZTELEKU 
  Město Rousínov připravuje kurz, který bude probíhat v MC Čechyňka v posledním školním 

týdnu. S lektorkami se jedná o jednom dopoledním a jednom podvečerním třídenním kurzu. 
Potřebný materiál bude zajištěn, kurzovné 200 Kč.  
Zájemci o svoji účast se mohou přihlásit na MěÚ Rousínov do 18.6.2008  
u E. Škrobové, telefon 517 324 826 nebo 733 539 133. 


