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Vážení a milí spoluobčané. 
 
 Opět se přiblížil závěr roku a tak Vás chceme naposledy v tomto roce 
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 v předvánočním 
čase, příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce zdraví, štěstí a spokojenost. 
Novoročenky a malý kalendářík na r. 2009 vám opět během Vánoc roznesou 
s podobným přáním zastupitelé. 
 
ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO ... 
- ve dnech 13. a 14. září se uskutečnila ve víceúčelové budově „Výstava fotografií – 

pohlednic“ z obcí svazku Drahanská vrchovina, včetně pohlednic, které sesbíral 
p. Ohli. Akci navštívilo přes 50 občanů 

- v sobotu 20. září proběhl na hřišti na Močárech fotbalový turnaj 
- v pondělí 22. září jsme uspořádali pro žáky Mateřské školy a Základní školy 

Habrovany ukázku práce Policie. Největší úspěch sklidili psovodi, děti si prohlédly 
výzbroj a výstroj policistů, zkusily si policejní houkačku ve služebním voze 

- pro potíže s autobusem jsme druhý letošní zájezd přesunuli na sobotu 4. října, kdy 
nakonec bylo i lepší počasí. Ráno jsme si prohlédli jeskyni Výpustek, pak jsme 
zajeli do zahradnictví a na pštrosí farmu v Doubravici n. Svitavou. Po obědě byla 
prohlídka zámku v Rájci-Jestřebí, na závěr jsme si udělali vycházku k sousoší 
St. Rolínka a někteří vystoupali i na rozhlednu na Malém Chlumu 

- v sobotu 11. října proběhl další „Pochod ke studánkám“, který již tradičně pořádá 
Obecní úřad a T.K.Wild Horse. Autobusem jsme zajeli k hájenkám na Říčkách, 
prohlédli si areál p. Ševčíka a kolem Milušky, přes údolí Říčky jsme došli ke 
Kamenné boudě, kde bylo pro 45 účastníků připraveno občerstvení. Kolem právě 
rekonstruované Petrovky a opravené Koretinky jsme po obědě došli do obce. 
U Koretinky účastníci pochodu potleskem poděkovali p. Kuncovi i jeho pomocníkům 
za prováděné opravy této i jiných studánek v našem okolí. Rovněž jsme u studánek 
obdivovali i nové označníky 

- v pondělí 13. října jsme ve spolupráci se svazkem obcí Drahanská vrchovina 
uspořádali v rámci Dnů zdraví další přednášku týkající se předlékařské první 
pomoci. Bohužel se opět zúčastnilo málo občanů, nejvíc zástupců bylo z JSDHO 

- v sobotu 25. října pořádal T.K.Wild Horse pro nebojácné děti tradiční „Strašidelný 
les“, kterého se zúčastnilo přes 70 dětí a rodičů 

- v úterý 28. října klub maminek a cvičenek uspořádal lampiónový průvod obcí, 
zúčastnilo se 32 malých dětí s lampiónem, rodiče a maminky s dětmi v kočárcích.  

- v sobotu 1. listopadu jsme slavnostně přivítali naše malé občánky - Nelu 
Pernicovou, Julii Skácelovou, Justýnu Rausovou, Dianu Bastlovou, Adama 
Režného, Denisu Růžičkovou 

 
VOLBY 2008 

Ve dnech 17. a 18. října proběhly volby do zastupitelstev kraje a do Senátu 
Parlamentu ČR, kde se druhé kolo konalo i další víkend 24. a 25. října 2008. 
S výsledky jste byli seznámeni v rozhlase a sdělovacích prostředcích. Poděkování 
patří volební komisi za bezproblémový průběh voleb.  



CHYSTÁ SE ... 
- 5. prosince pořádáme tradiční „Rozsvěcení vánočního stromu“, letos kromě stromu 

osvětlíme i kapličku a vchod do Mateřské školy. Začátek jsme posunuli na 16.30, 
abychom „za světla“ shlédli program dětí Mateřské školy. Před akcí budeme zdobit 
vánoční strom na návsi. Uvítáme i výzdobu od našich dětí, kterou mohou připravit 
doma se svými rodiči. Vánoční ozdoby předejte do 4. prosince na Obecní úřad.  

- v pondělí 8. 12. v 16. hod. se koná u Kalábů předvánoční setkání důchodců. 
Součástí programu bude tombola a předávání zkušeností a úspěšných receptů na 
vánoční cukroví.  

- v úterý 9. prosince v 16.30 bude ve víceúčelové budově představení návrhu nového 
územního plánu obce za účasti zástupců firmy L ÖW a spol., s.r.o. z Brna. Do 
návrhu jsou již zapracovány výsledky studie lokality B1, majitelé si vybrali 
variantu č. 1. Tato část obce tak bude po schválení územního plánu připravena 
k zástavbě. Pro finanční náročnost lze předpokládat, že dané pozemky skoupí 
některá developerská firma, která musí přeparcelovat pozemky a zbudovat 
inženýrské sítě. V průběhu prosince bude návrh územního plánu dopracován a na 
začátku roku předán odboru územního plánování a rozvoje Městského úřadu 
Vyškov k dalšímu schvalovacímu řízení. Doplatek za zpracování návrhu ve výši 
204.600 Kč uhradíme firmě LÖW a spol. na začátku roku 2009, proto je schválená 
dotace Jihomoravského kraje ve výši 200.000 Kč zahrnuta do návrhu rozpočtu 
příštího roku. 

 
 
INFORMUJEME  
Nádoby na likvidaci odpadu, poplatek pro rok 2009  

V minulém čísle jsme vás informovali, že byl a bohužel stále je problém 
s kontejnerem na směsný odpad na návsi, který je neustále přeplněn. Důvodem je 
však i jeho náplň, protože biologický odpad - trávu, jablka mají občané kompostovat 
a ne ukládat do tohoto kontejneru. Případně si můžete na tento odpad zakoupit na 
Obecním úřadě pytle Respona v ceně 8,- Kč/ks. Do kontejneru na PET lahve se 
dává odpad nesešlapaný, takže lahve zabírají zbytečně moc místa a pak vzniká 
nepořádek kolem těchto nádob.  

Dalším nešvarem, zřejmě dětí, je „vytahování“ sáčků na psí exkrementy 
z nástavců na koších, a to hlavně v oblasti parku a Příhon, čímž pak znemožňují 
„pejskařům“ jejich využití. 

Zastupitelstvo schválilo na svém listopadovém zasedání vyhlášku č. 1/2008, 
kterou je stanovena výše poplatku za likvidaci odpadu pro rok 2009 ve výši Kč 420 
na osobu s trvalým pobytem v obci Olšany nebo na majitele rekreačního objektu. 
Navýšení je způsobeno nastavenou cenou na poplatníka od Respona pro r. 2009, 
nárůstem cen za kontejnery a likvidaci nebezpečného odpadu. 
 
Studánka Vyškovska roku 2008 

Děkujeme občanům za podpoření přihlášené Parašutistické studánky, 
podpisové archy jsme zaslali o.s. Drnka. V prosinci vás seznámíme s výsledky 
soutěže, které budou jistě prezentovány i v tisku a na stránkách www.drnka.org. 
 
Zasedání zastupitelstva obce  

Poslední zasedání zastupitelstva obce bude ve středu 17. prosince, budeme 
schvalovat rozpočet na r. 2009. Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce od 
2. prosince.  



Regiontour 2009  
Ve dnech 17. a 18. ledna 2009 můžete navštívit společný stánek svazku obcí 

Drahanská vrchovina a Moravský kras na Regiontouru 2009 v Brně na BVV. Na 
veletrh připravujeme z dotace svazku mnoho nových propagačních předmětů. 
 
 
ČINNOST KLUBŮ V OBCI V ROCE 2008 
T.K. Wild Horse Olšany 

V uplynulém roce pokračoval T.K. Wild Horse Olšany v rozšiřování zájmu dětí 
o přírodu a tábornické dovednosti a aktivně se podílel na pořádání řady akcí pro své 
členy i pro širokou veřejnost. 

Celý školní rok jsme se, až na určité výjimky, pravidelně jedenkrát za 14 dní 
scházeli. Schůzky probíhaly většinou v okolních lesích, kde se děti učily poznávat 
taje přírody a také si zahrály mnoho her. Velice oblíbené jsou i výjezdní akce klubu. 
V březnu jsme pro děti z T.K. uspořádali jarní prázdniny na myslivecké chatě ve 
Švábenicích. 

K větším akcím, pořádaným pro širokou veřejnost, patřily především Maškarní 
bál pro děti i pro dospělé, které jsme pořádali v únoru. V dubnu nás již tradičně 
čekalo Pálení čarodějnic. Květen jsme přivítali ve spolupráci s OÚ Olšany Pochodem 
ke studánkám a v červnu jsme uspořádali Dětský den. Koncem srpna jsme společně 
s o.s. Haltýř uspořádali Rozloučení s prázdninami, kde si děti mohly vyzkoušet své 
rybářské schopnosti. V říjnu se konal další Pochod ke studánkám a v dušičkovém 
období velice oblíbený Strašidelný les, který prověřil odvahu nejen dětí, ale i rodičů. 

Jelikož mnoho dětí z tábornického klubu dovršilo hranice 15 let a nastaly jim 
i jiné starosti, prořídla značně naše členská základna. To mělo dopad i na zájem 
o letní tábor, který se letos poprvé od založení klubu nekonal.  

V závěru roku ještě plánujeme uspořádat tradiční oslavu Vánoc. Tato akce 
patří mezi ty nejkrásnější. Děti i vedoucí si mezi sebou nadělují dárečky, připravují 
nejrůznější vystoupení, přednášejí básničky, zpívají koledy apod.  

Malý zájem nových dětí o členství v klubu možná zapříčiní změnu v činnosti 
T.K. Wild Horse pro příští rok. Zvažujeme, že ukončíme pravidelnou práci s dětmi 
a zaměříme se pouze na organizování větších akcí pro veřejnost. 
 

vedoucí T.K. Wild Horse Olšany 
 
Oddíl stolního tenisu  

Listí na stromech pomaloučku mění barvu a nastává podzim. Toto roční 
období nám otevírá novou sezónu 2008 – 2009 stolního tenisu v okresních 
soutěžích. Do nové sezóny vstupujeme se dvěmi velkými změnami. PRVNÍ – 
vytvoření a přihlášení družstva „C“ (mládežnického) do okresní soutěže - OS IV. 
DRUHÁ – je přestup našeho pana Josefa Němce ze Sokolu Královopolských Vážan 
k nám do OST – do svého rodiště a bydliště. Věříme, že svou přítomností, hráčským 
uměním (je na 95. místě v celookresním přeboru), pozvedne výkonnost všech hráčů 
a oddílu. Nyní máme v soutěžích zaregistrováno 16 hráčů. 

Začátek sezóny se nám vydařil. Po pěti kolech je družstvo „A“ bez porážky – 
nutno podotknout hráno s lehčími soupeři, od příštího kola půjde již do tuhého. 
Družstvo „B“ je s jednou porážkou a čtyřmi vítěznými zápasy na čele tabulky, nyní jej 
však čekají velice silní soupeři. Výborné výkony podává v družstvu mladších mladík 
Mirek Moudrý, který převyšuje herně své vrstevníky. Družstvo „C“ má 3 vítězství 
a 2 prohry. Vzhledem k tomu, že začínají soutěžit, jsou výsledky milým 



a neočekávaným úspěchem. Výsledkový přehled všech družstev možno shlédnout 
v naší vitríně u OÚ. 

Sportu zdar !!! 
za oddíl předseda  

Zdeněk Libánek 
 
Občanské sdružení Haltý ř  

Na základě uzavřené nájemní smlouvy členové sdružení odpracovali v r. 2008 
celkem 225 brigádnických hodin při sečení pozemků, jejich údržbě a úpravě, při 
dostavbě skladu, dokončení zábradlí na hrázi, navýšení poloviny zadní hrázky 
kameny a při položení obrubníků v zadní části vodní nádrže. 
 

za OS Haltýř 
Modlitba Radoslav, Hrdinka Luboš 

 
Jednotka sboru dobrovolných hasi čů 
V roce 2008 jsme zajišťovali tyto úkoly: 
- úklid splavených nánosů kamení a lesní směsi na komunikaci (hlavní silnice mezi 

obcí a kamenolomem) 
- spolupráce s T.K. Wild Horse Olšany a obcí při ukázce hasičské techniky na „Den 

dětí“ 
- rozsáhlá rekonstrukce zásahového vozidla Tatra T138 CAS32: 

renovace vodní nádrže vozidla, generální oprava vodního čerpadla, celková 
rekonstrukce vozidla a jeho příslušenství. 

V současné době je vozidlo na opravě elektroinstalace a dobíjení v servisu 
nákladních automobilů u pana Moudrého v Křenovicích. 

Na opravě a údržbách se podílejí členové JSDH: Křivánek Aleš, Kunc Pavel, 
Kunc Vít, Valehrach Tomáš.  
 

za JSDHO Olšany 
Tomáš Valehrach 

 
Kroužky  

I v novém školním roce se pod DDM Vyškov konají v Olšanech celkem dva 
kroužky. Jde o kroužek Šikovné ruce, který probíhá každé pondělí od 16:00 do 17:30 
ve víceúčelové budově Olšany. Děti si zde mohou vyzkoušet nejrůznější výtvarné 
techniky jako je malování na trička, smaltování, batika, keramika, práce 
s přírodninami apod. Další kroužek, Míčové a jiné sportovní hry, probíhá v úterý od 
15:30 do 17:30 na hřišti v Olšanech. Děti se zde seznámí se základními 
i netradičními míčovými hrami jako jsou např. přehazovaná, volejbal, frisbee, ringo, 
indiaca. Přes zimní období tento kroužek probíhá ve víceúčelové budově Olšany, 
kde si děti zahrají nejrůznější nejen sportovní hry a pokud bude počasí přát, děti si 
zabruslí na olšanském rybníku. 

 
Žaneta Tomášková 


