
Olšanský občasník č. 23                    září 2009 
 
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. Pokud chcete zjistit podrobnější 
informace k níže uvedeným tématům nebo máte připomínky, nové nápady či  
podněty, zastavte se na obecním úřadě nebo se zúčastněte zasedání zastupitelstva 
obce (nejbližší termín je 9. září 2009). Za získané podněty moc děkujeme. 
 
DOTACE V ROCE 2009 
Získali jsme tyto dotační prostředky na: 

- zpracování dokumentace pro stavební řízení na akci „Olšany kanalizace“ - 
500.000 Kč, poskytovatel Jihomoravský kraj 

- „Hody Olšany 2009“ - 25.000 Kč, poskytovatel Jihomoravský kraj 
- „Olšany - rekonstrukce chodníku“ - 160.000 Kč, poskytovatel Jihomoravský kraj 
- nákup výpočetní techniky ke zřízení pracoviště Czech Pointu - kontaktní místo - 

79.837 Kč, poskytovatel Ministerstvo vnitra ČR 
- vytvoření pracovních příležitostí - veřejně prospěšné práce - 258.000 Kč, 

poskytovatel Úřad práce  
- krytí pojistného v souvislosti s výkonem veřejné služby - 887,- Kč, poskytovatel 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
- rekonstrukce chodníků a vypracování projektových dokumentací - 1.100.000 Kč, 

poskytovatel firma ADMIRAL GLOBAL BETTING a.s. Komořany.  
 

AKCE V ROCE 2009 
V rámci akce „Olšany - rekonstrukce chodníku“ v části Močáry byla předána 

levá strana cesty až po dům p. Valehrachové. Pravá strana od hřiště směrem dolů 
bude započata v těchto dnech.  

V letošním roce bychom chtěli srovnat prostor za víceúčelovou budovou pro 
budoucí vytvoření manipulační - skladovací plochy.  

Na zářijovém zasedání zastupitelstva budeme řešit, zda v letošním roce 
započneme se stabilizací opěrných zídek kolem dvou jednosměrných komunikací 
v obci a kolik uvolníme finančních prostředků na zpracování žádosti o dotaci z MŠMT 
na vybudování hřiště na Močárech. Tuto žádost musí dle podmínek dotačního titulu 
podávat nezisková organizace - Sportovní klub Olšany. V současné době můžete na 
obecním úřadě nahlédnout do připravené studie. V daném prostoru je navrženo 
hřiště pro míčové hry, beach volejbalové hřiště, dětské hřiště a zbývající plocha bude 
sloužit pro kulturní a sportovní akce. Jelikož dětské hřiště je situováno uprostřed mezi 
dvěmi hřišti a také realizace je možná až po terénních úpravách celého prostoru, 
nemůžeme nyní ještě přistoupit ke zbudování tohoto prostoru pro naše nejmenší 
občánky. 
 
ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO ... 

- 23. června se zástupci Mateřské školy a Obce rozloučili s předškolními dětmi. 
Do základní školy nám odešli z Olšan Veronika Chelíková, Jan Lozrt, Ivana 
Ryšánková, Kateřina Sommerová, Daniel Šťastný a z Habrovan Lukáš 
Dundálek, Veronika Čalkovská, Václav Koudelka. 



- 4. července pořádal SK Olšany turnaj ve fotbale, kterého se zúčastnilo 
5 družstev a to: Drtič Olšany, AC Nekopnemsi, Olšanský výběr, TJ Rousínov, 
JAMAJSKÝ BOB. O první místo v turnaji se ve finále utkaly týmy Drtič Olšany 
a TJ Rousínov. Po nerozhodném výsledku 1:1 následovaly penalty, kde zvítězili 
hráči TJ Rousínov. 

Pořadí na turnaji: 
1. místo: TJ Rousínov 
2. místo: Drtič Olšany 
3. místo: JAMAJSKÝ BOB 
4. místo: AC Nekopnemsi 
5. místo: Olšanský výběr 

 
- 18. července pořádala Obec Olšany Letní noc, která se kvůli nepříznivému 

počasí musela uskutečnit v sále. Produkce kapely Modul byla úspěšná a tak 
jsme operativně domluvili další letní noc v září, snad opravdu na návsi.  

 
- 25. července se konal historicky první amatérský triatlon pod záštitou 

p. R. Rösse. Start a cíl triatlonu byl na hřišti u rybníka a délka trati byla 
stanovena celkem na 11 km. Výsledná listina: 

Kategorie muži:     Kategorie ženy: 
1. místo: Kolmačka F.    1. místo: Vlachová S. 
2. místo: Skřepek V.    2. místo: Hermanová P. 
3. místo: Koudelka D.  

 
- 15. srpna - pořádal SK Olšany denní nohejbalový turnaj, kterého se zúčastnilo 

10 družstev. Po dramatickém finále vyhrál tým "Blažovice". 
1. místo: Paulík R., Valtr st. a ml. (Blažovice)  
2. místo: Kalaš T., Tůma T., Fronk J. (My)  
3. místo: Svoboda M., Navrátil P., Flöhsler T. (Gumoví medvídci). 

Výsledky sportovních akcí poskytl předseda SK Olšany, p. Bc. M. Svoboda, Dis.  
 
CHYSTÁ SE ... 

- 12. září - pořádá Obec Olšany na návsi od 20 hod Letní noc, hraje kapela Modul 
 

- 19. září - vítání občánků na Obecním úřadě v Olšanech 
 

- 26. září – pořádá o. s. Haltýř od 8 hod na rybníku rybářské závody 
 
- 3. října - pořádá Obec Olšany Uzavření studánek - pochod v okolí obce 
 
- konec října - kurs výroby hedvábných šátků, květinové výzdoby - pořádá Obec 

Olšany na víceúčelové budově 
 

- 31. října – pořádá T.K. Wild Horse Olšany pro všechny nebojsy Strašidelný les 
 

- 7. listopadu - pořádá o. s. Haltýř výlov tůně pod rybníkem 
 

- 5. prosince - Rozsvěcení vánočního stromu - pořádá Obec Olšany v 16.30 hod 
na návsi 



Oddíl stolního tenisu Olšany 
V uplynulé sportovní sezóně 2008/2009 se olšanskému ping-pongu 

mimořádně dařilo. V řadě vyrovnaných zápasů se soupeři z blízkého i vzdálenějšího 
okolí vybojovali naši stolní tenisté zasloužená vítězství. A protože v závěru sezóny se 
na naše mužstva usmálo i štěstí (soupeř?), dostavil se úspěch vskutku ojedinělý 
a vůbec první nejen v historii olšanského stolního tenisu, ale v celém vyškovském 
okrese. Všechna tři mužstva postoupila do vyšší soutěže! 

 
- A družstvo OST Olšany ze II. t řídy okresní sout ěže do I. t řídy z 5. místa  (dva 

oddíly před ním odmítly postup kvůli nedostatku finančních prostředků a hráčů pro 
tuto výkonnostní třídu). 

- B družstvo postoupilo ze 4. místa okresní sout ěže III. třídy do okresní 
sout ěže II. třídy. 

- C družstvo postoupilo ze 3. místa okresní sout ěže IV. třídy do okresní 
sout ěže III. třídy. 

 
Postup t ří družstev z jednoho malého oddílu o t řídu výš nemá v našem 

okrese pam ětníka! 
Za tímto úspěchem stojí pilný a systematický trénink, bojovnost, plné nasazení 

a nadšení pro sport. Finanční podpora obecního úřadu a drobných sponzorů 
částečně pokryla náklady spojené s cestováním za soupeři, proto se naši mohli 
zúčastnit všech zápasů. 

Tento mimořádný úspěch je výzvou: muži, ženy, děti, přijďte mezi nás a staňte 
se členy úspěšného týmu! Zároveň je ale zavazující, protože v příští sezóně budeme 
bojovat o udržení v soutěžích, do kterých jsme postoupili. To s sebou přinese vyšší 
náklady na cestování a potřebu zlepšit podmínky pro trénink a prostředí herny. Ve 
srovnání s hernami některých našich soupeřů se opravdu nemáme čím chlubit 
a mohlo by se stát, že v nestandardních podmínkách soupeř odmítne hrát. Sportu 
zdar a ping-pongu zvláště! Za oddíl stolního tenisu Zdeněk Libánek 
 
INFORMUJEME  
Likvidace odpadu 

- 5. 9. 2009 - sběr a odvoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení od 8.00 - 
8.30 hod na parkovišti u obchodu 

- 19. - 20. 9. 2009 - bude přistaven na parkovišti u obchodu velkoobjemový 
kontejner, do kterého nesmí být ukládán nebezpečný odpad, elektrozařízení, 
stavební odpad.  

- 17. 10. 2009 - budou hasiči po obci provádět sběr železného šrotu. 
 
Hřbitov Olšany 

V příloze máte přiložený seznam hrobů a urnových míst, u kterých letos musí 
být uzavřena nová nájemní smlouva. V seznamu si dle čísla vašeho pronajatého 
místa zjistíte datum a výši platby za užívání hrobového nebo urnového místa na 
hřbitově v Olšanech.  

Chceme návštěvníky hřbitova požádat, aby házeli uschlé kytice do pytle 
u odpadkového koše, ne do koše samotného, protože tím dochází ihned k jeho 
zaplnění.  
 
 



Průjezdnost obcí 
Navazujeme na informace sdělené v minulém čísle. Odbor dopravy Městského 

úřadu ve Vyškově nám v polovině června sdělil, že stanovení dopravního značení na 
místní komunikaci v Habrovanech je plně v kompetenci vlastníka komunikace a oni 
jen úpravu odsouhlasili po kladném vyjádření DI Policie ČR. Takže jsme podruhé dali 
žádost zastupitelstvu obce Habrovany a ústně jsme na zasedání apelovali, aby 
odstranili snížení tonáže vozidel, třeba i za cenu jednosměrného provozu na 
Zahrádkové cestě. Ale opět jsme dostali zamítavé stanovisko. Musíme tedy prozatím 
přistoupit ke zpevnění opěrných zídek kolem obou jednosměrných komunikací, což 
představuje náklady cca 5,6 miliónu Kč. Jelikož tolik volných finančních zdrojů 
nemáme, budeme jednat nejen s Krajským úřadem o možnostech dotace, ale 
i s většími stavebníky v obci, kteří nyní v obci nerespektují stávající dopravní značení 
a bez povolení využívají nákladními vozidly dané komunikace.  

Další etapou by bylo zřízení nové přístupové komunikace do obce, a to buď 
před lomem nebo možná i prostorem lomu v rámci jeho rekultivace při výstavbě nové 
železniční tratě kolem Rousínova. 
 
Volby  

Ve dnech 9. - 10. října se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. Voliči již mohou žádat o vydání voličského průkazu, a to písemným 
podáním doručeným na náš obecní úřad do 2. 10. 2009 nebo osobně do 7. 10. 2009. 
Voličský průkaz se vydává nejdříve 15 dnů přede dnem voleb. Do 6. října vám 
dodáme hlasovací lístky.  
 
Žádost 

Žádáme občany, aby v obci nezakládali větší ohniště při pálení trávy nebo tuto 
činnost dopředu projednali na obecním úřadě nebo s některým členem Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů. Zamezíme tím zbytečným výjezdům požární techniky. 
Lepším řešením je kompostování trávy nebo prodej - darování sena např. chovatelům 
koní. Děkujeme.  
 
Pracovišt ě Czech Pointu - kontaktní místo 

Máme nainstalovanou výpočetní techniku potřebnou k fungování této služby, 
kterou můžeme spustit po získání přístupu ze strany státu. Bližší datum nedokážeme 
určit vzhledem ke špatným zkušenostem s vyřizováním a administrováním dotace. 
Spuštěním projektu Czech POINT budete mít ulehčenou komunikaci se státem. Na 
obecním úřadě budete pak moct získat výpis z Katastru nemovitostí, z Obchodního, 
Živnostenského a Insolventního rejstříku, z Rejstříku trestů, z bodového hodnocení 
řidiče, dále dokument Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů, Podání do registru účastníků provozu modulu autogramů ISOH.  
 
Kulturní akce v Rousínov ě 

- 17. září - Vladimír Čech a Vojta Kiďák Tomáško - vyprávění známého 
moderátora „Milionáře“ s písničkami folkového zpěváka - velký sál Záložny 
v Rousínově v 19. hod. 

- 8. října - Divadelní představení Sborovna Divadla Pavla Trávníčka. Komedie 
v podání herců P. Trávníčka, Uršuly Klukové, Kateřiny Kornové a dalších - velký 
sál Záložny v Rousínově v 19 hodin 

- 21. října - Přednáška „Císař Josef II., jeho reformy a vztah k Rousínovu“. 
Přenášky doplněné dokumentací - malý sál Záložny v 18 hodin. 


