
Olšanský občasník č. 27        září 2010 
 
Vážení spoluobčané, 
 opět se k vám dostává další číslo našeho občasníku. Blíží se konec volebního 
období, proto v něm shrneme dění v obci za uplynulé čtyřleté období. Samozřejmě 
vám sdělíme i nové informace o událostech v obci.  
 
Co se podařilo realizovat: 
r. 2007: 
- rekonstrukce veřejného osvětlení v obci a jeho prodloužení až k hřišti nad rybníkem 

(dotace MF ČR 700 tis. Kč) 
- rekonstrukce parčíku - zbudování schodiště, chodníčky, nová sadová úprava 

(dotace Jihomoravského kraje 158 tis. Kč) 
- započala příprava územního plánu obce, který byl schválen 20. 8. 2010 (dotace 

Jihomoravského kraje 200 tis. Kč obdržená v r. 2009) 
- byly vytvořeny pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací (dotace 

Úřadu práce 141,9 tis. Kč) 
 
r. 2008: 
- zbudování vyššího oplocení hřiště nad rybníkem (dotace Jihomoravského kraje 

30 tis. Kč) 
- zbudování kamenného schodiště a úprava chodníčku do horní části obce k domu 
č.p. 26 (dotace Jihomoravského kraje 130 tis. Kč) 

- oprava havarijního stavu okraje vozovky na Kamenné u domu p. Nezbedy, 
pokládka dlažby do vjezdu k požární zbrojnici, nová dlažba na schodišti a v patře 
Mateřské školy, výměna odpadů, elektroinstalace a pokládka nové dlažby ve školní 
jídelně Mateřské školy 

- byla vydána brožura „Studánky v okolí obce Olšany“, na kterou jsme získali grant 
o.s. Barvínek ve výši 20 tis. Kč. Rovněž byly instalovány označníky k Parašutistické 
studánce a Milušce. 

- od Tělovýchovné jednoty Habrovany jsme získali parcelu č. 202/1 - hřiště na 
Močárech, a to za příspěvek na opravu hřiště v Habrovanech ve výši 400.000 Kč 

- byly vytvořeny pracovní příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (dotace 
Úřadu práce 128 tis. Kč) 

 
r. 2009: 
- stárci připravili akci „Hody Olšany 2009“ (dotace Jihomoravského kraje 25 tis. Kč)  
- proběhla akce „Olšany - rekonstrukce chodníku“ - pokládka nové dlažby chodníku 

na levé straně cesty až k domu č.p. 117, na pravé straně cesty položeny nové 
obrubníky, vstupy do domů a vjezdy vydlážděny kostkami, meziprostor zpevněn 
asfaltovým recyklátem (dotace Jihomoravského kraje 160 tis. Kč) 

- nakoupena výpočetní technika ke zřízení pracoviště Czech Pointu - kontaktní místo 
(dotace Ministerstva vnitra ČR 79,2 tis. Kč) 

- na dofinancování akce „Olšany - rekonstrukce chodníku“ a opravu opěrných zídek 
pod místní komunikací jsme získali prostředky ve výši 1.100 tis. Kč od firmy Admirál 
Global Betting a.s. Komořany. I. etapa akce „Stabilizace opěrných zdí Olšany“ byla 
předána v březnu r. 2010. Byly zpevněny gabiony kolem jednosměrné komunikace 
u domu č.p. 57. 

- v druhé polovině roku započala příprava dokumentace pro stavební řízení na akci 
„Olšany kanalizace“ (dotace Jihomoravského kraje 500 tis. Kč) 



- v závěru roku započaly práce za víceúčelovou budovou, aby zde vznikla plocha pro 
skladování materiálu a další využití, práce dokončeny na jaře 2010  

- byly vytvořeny pracovní příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (dotace 
Úřadu práce 257,2 tis. Kč), zaměstnávali jsme i občany na veřejnou službu (dotace 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na úhradu pojistného 0,8 tis. Kč)  

- členové jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce si pořídili nové plovoucí čerpadlo 
a pneumatiky na cisternu (dotace Jihomoravského kraje 30 tis. Kč)  

- přípravu studie na výstavbu „víceúčelového areálu“ na Močárech, rozmístění hřišť, 
zázemí, plochy pro kulturní akce jsme průběžně i v roce 2010 konzultovali s členy 
SK a dalšími zájemci o sportovní dění v obci  

 
r. 2010: 
- v současné době se dokončuje II. etapa akce „Stabilizace opěrných zdí Olšany“, 

firma SASTA zpevnila opěrné zdi pod místní komunikací k lípě. Stavbu budeme 
z velké části hradit z prostředků poskytnutých firmou Admirál Global Betting a.s. ve výši 
2.000 tis. Kč. Po dokončení prací může být nosnost projíždějících vozidel až 20 tun 
a zastupitelstvo obce musí rozhodnout o úpravě dopravního značení na obou 
jednosměrných komunikacích v obci. 

- po získání stavebního povolení nyní započaly práce na výstavbě parkoviště před 
obecním úřadem, kde vzniknou 4 nová parkovací stání a 1 pro imobilní občany 
(dotace Jihomoravského kraje ve výši 128 tis. Kč)  

- stárky připravily akci „Hody Olšany 2010“ (dotace Jihomoravského kraje 10 tis. Kč)  
- v září jsme oslavili 60. výročí otevření Mateřské školy Olšany. Obec jako zřizovatel 

této instituce pomohl škole získat mimořádnou dotaci ve výši 30 tis. Kč na 
zhotovení publikace o historii školy v obci a máme přislíbenou stejnou částku i na 
vybavení školy, a to od Jihomoravského kraje. 

- v září proběhla úprava asfaltového povrchu na místní komunikaci od domu č.p. 57 
po konec gabionové stěny pod touto cestou 

- na zářijovém zasedání zastupitelstva Jihomoravského kraje byla schválena dotace 
na vybavení jednotky JSDHO ve výši 34 tis. Kč. Rovněž byl schválen převod části 
komunikace III. tř. z majetku kraje na obec Olšany, a to v úseku od pohostinství na 
návsi k víceúčelové budově. 

- opět jsme zaměstnávali dva pracovníky vykonávající veřejně prospěšné práce 
(dotace Úřadu práce 192 tis. Kč) a občany na veřejnou službu (dotace Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR na krytí pojistného 1,6 tis. Kč). 

 
 
Co jsme průběžně zajišťovali: 
- naši pracovníci na VPP prováděli údržbu místních komunikací a zeleně v obci, 

údržbu budov obce, roznášku nákupů a obědů  
- vydávali jsme obecně závazné vyhlášky, aktualizovali směrnici k vedení účetnictví,   

k zabezpečení finanční kontroly. Byl schválen jednací řád zastupitelstva, upraven 
organizační řád obce. Každoročně jsme schvalovali rozpočet, rozpočtový výhled 
a závěrečný účet obce po provedeném auditu hospodaření. 

- podíleli jsme se na pořádání různých kulturních akcí - hody, akce Tábornického 
klubu. Pořádali jsme letní noci, rozsvěcování vánočního stromu na návsi, vítání 
občánků, rozloučení s předškoláky v Mateřské škole, zájezdy, setkání důchodců, 
besedy, kulaté stoly, Dny zdraví, pochody do okolí obce. 

- pro podporu sportovních akcí v obci jsme členům Sportovního klubu bezplatně 
pronajali obě hřiště. Obec se stala finančním partnerem projektu "Rozvoj 
sportovního a kulturního vyžití v obci Olšany a okolí" a do doby získání dotačních 



prostředků nákup materiálně-technického zázemí pro SK Olšany financujeme. Tuto 
dotaci z Programu rozvoje venkova při celkových způsobilých výdajích projektu ve 
výši 124 300 Kč bude tvořit z 90 % dotace ze SZIF a obec bude dotovat 10 % vklad 
do projektu. Ing. M. Svoboda DiS. a Mgr. Z. Jičínská vypracovali projekt a tato 
projektová žádost byla předložena do 2. výzvy MAS Moravský kras o.s. v rámci 
realizace Strategického plánu Leader "Nové výzvy a nové příležitosti pro Moravský 
kras". Následně byla vybrána k podpoře a smlouva o přidělení dotace byla 
podepsána 27. srpna 2010. Vedení SK děkuje všem, co se na přípravě žádosti 
a tomto projektu podíleli. 

- finančně podporujeme tyto neziskové organizace - Sportovní klub, T.K. Wild Horse 
Olšany, o.s. Haltýř, Oddíl stolního tenisu. 

 
 
Co čeká k řešení v dalším období: 
- zajistit novou prodejnu potravin v obci. P. Slavotínek po jednáních přislíbil, při 

zkrácení prodejní doby, otevření prodejny i v těchto podzimních dnech a neupřesnil 
ještě konečné datum uzavření obchodu. 

- zajistit zlepšení mobilního signálu ve spodní části obce  
- vybudovat víceúčelový areál na Močárech  
- vybudovat novou příjezdovou komunikaci do obce po dokončení jednoduché 

pozemkové úpravy  
- vybudovat kanalizaci v obci s napojením na ČOV v Habrovanech 
- s majitelem sálu na návsi zajistit rekonstrukci tohoto objektu 
- zrealizovat i další náměty či připomínky vzniklé „u kulatých stolů“ 
- spolupodílet se na zajišťování projektů svazku obcí Drahanská vrchovina 

a Rakovec. 
 
Děkujeme všem, kteří se podíleli na rozvoji obce nebo přípravě kulturních 
a sportovních akcí, sponzorům. Přejeme novému zastupitelstvu, které vznikne 
po volbách v říjnu 2010, úspěšné řešení výše uvedených námětů a cílů.  
 
 

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO ...   
- 10. července - pořádal SK Olšany na hřišti na Močárech turnaj ve fotbale. Turnaje 

se zúčastnila 4 družstva a to: WRONG HOLE, AC Nekopnemsi, Princezny 
a Panteři. O první místo v turnaji se ve finále utkaly týmy AC Nekopnemsi a Panteři. 
AC Nekopnemsi toto finále vyhrálo 2:1. (Flöhsler T., Pořízek L., Navrátil P., 
Svoboda M., Kříž J., Kusník O., Mráz J.) 

- 17. července - uspořádala Obec Olšany na návsi Letní noc od 20 hodin. Večer 
zahájila svou hudební produkcí kapela Modul. Náhlá nepřízeň počasí znemožnila 
kapele pokračovat ve vystoupení. Účastníci se přemístili do sálu, kde hudbu 
zajišťovali A. Ohli a Z. Jičínská. 

- 31. července - pořádala Farma Bolka Polívky Starobrno Olšany Open 2010, návštěvníci 
mohli shlédnout různá kulturní vystoupení, navštívit po tři dny cirkus Jo-JOO 

- 2. srpna - proběhlo setkání důchodců, akci pořádala Obec Olšany v 16 hod. U Kalábů 

- od 13. - 15. srpna - pořádal p. R. Rőss Pivobraní Olšany, kdy návštěvníci mohli ochutnat 
až 18 druhů piv a další občerstvení. V sobotu se mohli zapojit i do zábavných soutěží. 

- 13. srpna - pořádalo občerstvení „U červeného buku“ Country párty a k poslechu a tanci 
hrála skupina Rančeři 



- 21. srpna - se konal v Olšanech druhý ročník amatérského triatlonu pod záštitou 
p. R. Rősse. Start a cíl byl letos u pohostinství U Pštrosa. Délka trati byla 
stanovena takto: 200 m plavání, 6 km kolo, 1200 m běh.  
Výsledná listina: 
Kategorie muži:      Kategorie ženy: 
1. místo - Jan Ivanšík     1. místo - Natálie Presová 
2. místo - Filip Kolmačka 
3. místo - David Pres 
 

- 28. srpna - pořádal SK nohejbalový turnaj v Olšanech. Turnaje se zúčastnilo 
v chladném počasí 8 družstev. Po dramatickém finále vyhrál tým "TI DRUZÍ". 
Pořadí na turnaji: 
1. místo: TI DRUZÍ - Valehrach O., Modlitba Z., Zonek M. 
2. místo: Pivní strana - Navrátil M., Mráz J., Pořízek J. 
3. místo: Blažovice - Valtr L., Kašpařík P., Daněk V. 

 

- 11. září - pořádala Mateřská škola ve spolupráci s Obcí Olšany oslavy 60. let od 
otevření MŠ Olšany. Při slavnostním zahájení ředitelka školy seznámila 
s programem akce, upozornila na možnost zakoupení nové publikace o škole nebo 
magnetky. Starostka představila přítomným olšanský kroj, který ušila p. Pavla 
Křetínská a je nyní vystaven na úřadě u ostatních obecních symbolů. Na návsi jsme 
zhlédli pěkný program dětí školy, následovala pohádka v sále, pak si mohli rodiče 
s dětmi a další účastníci akce prohlédnout prostory školy. Děti využily možnosti 
dovádění ve skákacím hradu a pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení. 

 
- 25. září - vítání 4 nových občánků obce Olšany na obecním úřadě. 
 
CHYSTÁ SE ... 
- říjen - listopad - Dětský turnaj ve stolním tenise v sále pohostinství - pořádá oddíl 

stolního tenisu Olšany ve spolupráci s SK Olšany 

- 2. října - pořádá Obec Olšany Uzavření studánek - pochod v okolí obce. Sraz 
účastníků je v 9. hod. u obecního úřadu, odkud účastníci půjdou ke Třem javorům 
a dál po modré do údolí Říčky. Občerstvení bude připraveno U srubu, odkud 
dojdeme kolem Koretinky do obce. 

- 23. října - od 20. hod. v sále Oldies party, staré pohodové hity budou pouštět 
Arnošt Ohli a Zdeňka Jičínská  

- 6. listopadu - pořádá T.K. Wild Horse Olšany od 16. hod. na hřišti nad rybníkem 
Strašidelný les 

 

INFORMUJEME …  
- 9. října budou hasiči provádět sběr železného šrotu po obci 
- ve dnech 8. - 10. října bude na parkovišti přistaven velkoobjemový kontejner, kde 

nesmí být uložen nebezpečný odpad, elektroodpad nebo stavební odpad 
- ve dnech 15. a 16. října proběhnou volby do zastupitelstva obce, své volené 

zástupce si budete moci vybrat ze 4 politických stran 
- počet obyvatel k 31. 8. 2010 - 529, z toho 260 mužů, 269 žen. Nejstarší občanka 

narozená v listopadu 1913, nejmladší občanka v srpnu 2010. Během tohoto 
volebního období narostl počet obyvatel v obci o 80 osob.  

 


