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Vážení a milí spoluobčané. 
 

Uplynuly tři měsíce a dnes se k vám dostalo další číslo našeho občasníku, 
abychom vám poskytli nové informace o dění v obci. Již tradičně připomínáme, že 
důležité zprávy, program jednání zastupitelstva obce, hlášení místního rozhlasu aj., 
jsou vždy zveřejněny na úřední desce obce. Informace sdělované místním 
rozhlasem můžete získat i po předání emailové adresy.  

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

Během června firma EDMA Drnovice zrealizovala akci „Zkvalitnění 
sportovního prostředí v Jihomoravském kraji“. Provedla výstavbu oplocení dvou 
kratších stran hřiště nad rybníkem a nainstalovala zde 4 m sloupky se záchytnými 
sítěmi. Oplocení bylo vyčísleno na 81.500 Kč a tuto akci podpořil Jihomoravský kraj 
dotací ve výši 30.000 Kč.  

V těchto dnech se dokončuje akce „Olšany, kamenné schodiště u Obecního 
úřadu“. Byl odstraněn původní podklad chodníku, zbudovány nové kamenné schody 
a ocelové trubkové zábradlí na chodníčku v úseku od silnice u Obecního úřadu 
nahoru k domu p. Dočka. P. Valehrach vyúčtoval obci náklady ve výši 339.000 Kč, 
což bylo částečně uhrazeno z dotace Jihomavského kraje ve výši 130.000 Kč.  

Z vlastních zdrojů jsme opravili část silnice na Kamenné, u domu p. Nezbedy, 
kde se trhal okraj komunikace. Vozovka se zpevnila opěrnou zídkou, došlo k výměně 
obrubníků a pokládce asfaltového povrchu v kraji vozovky. Práce provedla firma 
NěMeN z Brna prostřednictvím p. Němečka, a to i včetně oprav několika sedlých 
míst na místních komunikacích a pokládky dlažby ve vjezdu do hasičské zbrojnice. 
Hodnota těchto oprav byla vyčíslena na 660.696 Kč.  

O prázdninách obložil v MŠ dlažbou kamenné schody p. A. Pořízek. Rovněž 
došlo k výměně dlažby v kuchyni a přilehlých prostorách, kde p. L. Hrdinka provedl 
rekonstrukci všech odpadů. V zemi byla uložena nová elektroinstalace ke 
spotřebičům. Prostory byly vymalovány, na schodišti instalováná nová madla ve dvou 
výškách - pro děti a dospělé. Všechny práce od různých dodavatelů byly vyčísleny 
na 395.959 Kč, ale ještě není fakturována oprava elektroinstalace. 
 
Územní plán obce  

Zastupitelstvo obce v červnu schválilo zadání územního plánu obce. V tomto 
měsíci jsme rovněž svolali majitele pozemků v lokalitě B1 pod Močáry, aby se 
domluvili, zda zafinancují zpracování studie. Jedná se o složité území a komplexně 
musí být řešeny inženýrské sítě, přístupová komunikace a možnost výstavby domů. 
Do konce června většina majitelů uhradila 50% zálohu na pořízení studie, takže jsme 
objednali zaměření lokality a v těchto dnech urbanistky z firmy LİW a spol. z Brna 
seznámily majitele se třemi variantami zastavitelnosti území. V průběhu září na 
základě domluvy majitelů budou výsledky studie zapracovány do návrhu územního 
plánu a během října bude občanům tento návrh představen. Další projednávání bude 
zajišťovat pověřený Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje. Za 
zpracování návrhu zaplatíme firmě LİW a spol. z Brna 404.600 Kč, což skoro 
z poloviny pokryje dotace Jihomoravského kraje ve výši 200.000 Kč.  



Grant o.s. Barvínek  
Na konci května jsme uzavřeli grantovou smlouvu s o.s. Barvínek na realizaci 

projektu „Studánky v okolí obce Olšany“. V průběhu června sl. Z. Jičínská ze 
zpracovaných podkladů připravila brožurku o studánkách v našem okolí, kterou 
vytiskla tiskárna v Pustiměři. Toto velmi zdařilé dílko si můžete bezplatně odebrat na 
Obecním úřadě. V rámci tohoto grantu jsme proplatili i materiál na výrobu označníků 
k Parašutistické studánce a Milušce. Celkové náklady projektu činily 23.207,50 Kč, 
z čehož dotace činí 20.000 Kč. 
 
Dětské h řiště  

Na začátku prázdnin jsme se domluvili s Tělovýchovnou jednotou Habrovany 
na darování parcely č. 202/1 - hřiště za příspěvek na úhradu oprav hřiště 
v Habrovanech ve výši 400.000 Kč. Nyní necháme pozemek vyměřit a hledáme 
kvalitního projektanta, který by navrhl na základě našich záměrů využití této plochy. 
Na pozemku chceme umístit hřiště, dětský koutek, ale mít zde i prostor se zázemím 
pro kulturní akce.  
 
 
ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO ... 
- 19. července proběhla na návsi tradiční letní noc, k poslechu a tanci hrála kapela 

Modul. Účastníci mohli ochutnat maso z našeho grilu. Fotky z této akce můžete 
shlédnout na našich webových stránkách nebo na www.skupinamodul.cz.  

- 16. srpna se konal na hřišti u rybníka v deštivém počasí turnaj v nohejbale:  
 
Výsledné umíst ění:  Složení týmu:  Název týmu: 

1. Petrucha M., K říž J., Indra P., Deutsch P.  Spolek líných noh 

2. Valtr st. a ml., Kraus P.     Blažovice 

3. Zonek M., Modlitba Z., Valehrach O.   No a? 

4. Mráz J., Navrátil M., Po řízek J.    Pivní strana 

5. Ševčík st. a ml., Šev číková M., Reich R.  Šev číkova říše 

6. Svoboda M., Navrátil P., Flöhsler T.   Stava ři 

7. Röss R., Syrová G., Trávní ček P.   Já nevím 

8. Kopecký L., Sk řepek A., Jurá ček J.   V. I. P. 

9. Zonek P., Mohelský L., Melša J.   Mokrej pes 

10. Raus V., Libánek Z., Libánek P., Kor čián J.  Marná snaha 

 
- 30. srpna uspořádal T.K. Wild Horse Olšany a o.s. Haltýř „Rozloučení 

s prázdninami“. Od 8. hod. byly pro děti u rybníka připraveny rybářské závody, 
mezitím jim „táborníci“ uvařili guláš a pak měli pro děti připraveny různé hry 
a soutěže. Večer byla pro děti i dospělé připravena diskotéka. Závodů se zúčastnilo 
20 rybářů, největší počet chycených ryb měl: Valehrach David 14 ks, Vysoudilová 
Sabina 10 ks, Vévoda Michal 6 ks. Největší rybu chytil - Dundálek Lukáš 55 cm, 
Valehrach David 54 cm, Vysoudilová Sabina 51 cm. Zasoutěžit si odpoledne přišlo 
cca 30 dětí, příjemný den byl zakončen opekáním špekáčků. 

 
 



CHYSTÁ SE ... 
- v sobotu 6. září bude a.s. Respono u zastávky v době od 8.00 - 8.30 hod. provádět 

sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení. 
- o víkendu 13. - 14. září bude na parkovišti u zastávky přistaven velkoobjemový 

kontejner, zde nesmí být umístěn stavební a nebezpečný odpad, elektrozařízení.  
- ve dnech 13. a 14. září bude na víceúčelové budově výstava fotografií – 

historických pohlednic z obcí svazku Drahanská vrchovina, včetně pohlednic, které 
sesbíral p. Ohli.  

- na sobotu 20. září jsme připravili další obecní zájezd, navštívíme "Severní bránu 
Moravského Krasu". Nejprve shlédneme rozhlednu na Malém Chlumu a sousoší od 
St. Rolínka. Další zastávkou bude zahradnictví a pštrosí farma v Doubravici n. Sv. 
a po obědě si prohlédneme park a zámek v Rájci-Jestřebí. Při zpáteční cestě se 
zastavíme ve Křtinách. 

- v sobotu 11. října bude další „Pochod ke studánkám“, který pořádá T.K. Wild Horse 
a Obecní úřad. Autobusem zajedeme k hájenkám na Říčkách a kolem Milušky, 
Petrovky a Koretinky přijdeme do obce.  

- 25. října pořádá T.K.Wild Horse pro nebojácné děti tradiční „Strašidelný les“.  
- 5. prosince pořádáme tradiční „Rozsvěcování vánočního stromu“ a letos bude 

osvětlena i kaplička, jejiž výzdobu nám sponzorsky financuje Ing. Kostrbík.  
 
 
INFORMUJEME  
Volby do zastupitelstev kraj ů a Senátu Parlamentu České republiky 
Ve dnech 17. a 18. října proběhnou volby do zastupitelstev krajů a Senátu 
Parlamentu ČR. Průběh voleb bude zajišťovat šestičlenná okrsková volební komise. 
Do 14. října vám budou dodány hlasovací lístky. 
 
Kontejnery u zastávky a u Mo čárů  
V minulém čísle jsme vás informovali, že byly přidány kontejnery na PET lahve 
a papír na návsi. Bohužel v poslední době nastal problém u směsného odpadu, 
kontejner je neustále přeplněn. Nepořádek je nejen na návsi, ale bohužel je směsný 
odpad ukládán i ke kontejnerům u Močárů, kde tento odpad nemá své sběrné místo. 
Vzniklý problém bude řešit zastupitelstvo na svém zasedání dne 17. září, ale 
případné přidání kontejneru představuje další navýšení poplatků pro příští rok. 
Přitom mnohý odpad lze likvidovat v popelnicích.  
 
Výzva pro ob čany a majitele rekrea čních objekt ů 
Vyzýváme občany, aby zejména o nedělích nepoužívali hlučné stroje a sekačky. 
 
Studánka Vyškovska roku 2008 
Ekologické organizace regionu ve spolupráci s dalšími organizacemi vyhlašují třetí 
ročník ankety „Studánka Vyškovska“. Své návrhy oblíbených studánek mohou 
občané nebo organizace podávat do 30.9.2008. Z došlých návrhů studánek bude 
vytvořena výstava. Tu budou moci zájemci shlédnout v prosinci letošního roku 
v Drnovicích na slavnostním vyhlášení výsledků ankety. Kandidáti užšího kola budou 
zveřejněni na stránkách Vyškovských novin. Občané mohou svými hlasy podpořit 
svoji oblíbenou studánku, za obec Olšany byla přihlášena Parašutistická studánka.  
Bližší informace a pravidla soutěže najdete na stránkách www.drnka.org.  
 



Výměna občanských pr ůkazů 
K 31.12.2008 končí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů. Pro 
občany narozené před 1.1.1936 platí výjimka - občanské průkazy, ve kterých mají 
vyznačenou dobu platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“, 
zůstávají nadále platné.  
 
Mateřská škola Olšany 
Ve školním roce 2008-2009 bude Mateřskou školu navštěvovat 48 dětí, z toho 8 dětí 
jen na 4 hodiny. Z naší obce máme ve škole 31 dětí, z Habrovan dojíždí 17 dětí. 
Kapacita školy je naplněna, v průběhu školního roku již nebudou přijímány další děti.  
 
 
PODZIMNÍ EXKURZE 2008 V MORAVSKÉM KRASU 
Okolí Holštejna    13.9.2008 
Lektor: RNDr. Antonín T ůma  Sraz: v 10:00 Holštejn - rozcestí 
Pojďte s námi navštívit zajímavosti severu Moravského krasu. Vydáme se ke 
zřícenině hradu Holštejn s jeskyní Lidomornou. V podhradí teče potok Bílá voda, 
jedna ze zdrojnic podzemní říčky Punkvy, který svoji cestu končí v propadání Nová 
Rasovna. Vezměte s sebou dobrou baterku a pevnou obuv, kterou zamažete. 

  
Údolím Říčky    11.10.2008 
Lektor: RNDr. Antonín T ůma   Sraz: v 9:45 Ochoz, myslivna Hádek 
Atraktivní turistické místo v blízkosti města Brna Vám bude představeno z méně 
známého pohledu. Na relativně malé ploše zde uvidíte téměř všechny krasové jevy. 
Jedná se také o jednu z nejzajímavějších archeologických lokalit. 
 
Vodní živo čichové krasu   25.10.2008 
Lektor: RNDr. Miroslav Kova řík  Sraz: v 9:15 Jedovnice - kino 
Voda je jedním ze základních prostředí pro řadu organizmů. Provedeme několik 
ukázkových odlovů vodních živočichů z Jedovnického potoka, rybníku Olšovce či 
vodních jezírek v Rudici. Seznámíme se s řadou zajímavostí života ve vodách. 
 
EXKURZE PŘIPRAVILI: MAS MORAVSKÝ KRAS a ZO ČSOP PONIKVA 
Info: www.spolekmoravskykras.cz  Vstupné: 30,- K č 
 
 
Fotografická sout ěž: DRAHANSKÁ VRCHOVINA NENÍ JEN MORAVSKÝ KRAS 
 

Občanské sdružení Barvínek vyhlásil fotografickou soutěž „Drahanská 
vrchovina neni jen Moravsky kras”. Soutěží se ve třech tématických oblastech: 
příroda; příroda a lidé; život v obci. Do soutěže mužete zasílat barevně nebo 
černobile fotografie formátu A3. Každý soutěžíci může poslat maximálně 3 fotografie. 
Do každého okruhu po jedné nebo do jednoho okruhu tři apod. Uzavěrka soutěže je 
15. října 2008. Vybrané fotografie budou vystaveny v Rudicke galerii. 
Podrobnosti: http://www.rudice.cz/index.php/fotosoutez 
 


