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Vážení a milí spoluobčané! 
 Dnes jste obdrželi další číslo našeho občasníku s novými informacemi o dění 
v obci. Připomínáme, že aktuální důležité informace uveřejňujeme na klasické 
i internetové úřední desce obce, zprávy hlášené místním rozhlasem zasíláme 
občanům na jejich 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 2011 
„Hřbitov Olšany 2011“ - v letošním roce chceme upravit příjezdovou komunikaci 
a chodník ke hřbitovu, zbudovat zpevněnou plochu a box na kontejnery. Tuto 
investiční akci podpoří dotací Jihomoravský kraj ve výši 112.000 Kč. V současné 
době probíhá výběr dodavatele akce. 
 
„Víceúčelový areál Olšany“ - po vyhodnocení ankety uveřejněné v minulém 
občasníku zastupitelstvo obce rozhodlo umístit do tohoto areálu i plochu pro 
prodejnu potravin. Dále zde bude hřiště pro míčové sporty, dětské hřiště 
a parkoviště, zbytek plochy je prozatím ponechán jako rezerva. V současné době je 
přepracovávaná projektová dokumentace a po získání všech vyjádření správců sítí 
a dotčených orgánů chceme získat územní a stavební povolení od stavebního úřadu 
uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Po následném výběru dodavatele by v druhé 
polovině roku započaly stavební práce, abychom letos využili finanční prostředky 
poskytnuté firmou ADMIRAL GLOBAL BETTING a.s. Komořany ve výši 
3.000.000 Kč. S Jednotou Mikulov máme předběžně dohodnuto provozování 
prodejny potravin od měsíce září.  
 
„Sakrální stavby v mikroregionu Drahanská vrchovina – V. etapa“ - v rámci tohoto 
mikroregionu obdržíme dotaci ve výši 31.142 Kč na opravu kapličky. Už byly 
zahájeny práce na odstranění vnitřních omítek, dále budou naneseny nové sanační 
vnitřní i venkovní omítky, očištěna a impregnována střecha.  
 
„Naučná stezka s vyhlídkovou věží Olšany“ - na tento projekt obdrží mikroregion 
Rakovec dotaci ve výši 3.000.000 Kč z Regionálního operačního programu 
Jihovýchod. Při realizaci záměru vznikne naučná stezka v délce 8,5 km z Olšan do 
Vítovic, bude zde instalováno 9 naučných zastavení s informacemi o přírodě, 
studánkách a další mobiliář. Tato stezka povede přes Červený vrch, kde bude 
vybudována vyhlídková věž s půdorysnou stopou 14,8 x 14,8 m a výškou hřebene 
32 m. Dispozičně je členěná do 9 podlaží. Se stavbou by se mělo započít na podzim 
letošního roku.  
 
„Zkvalitnění vybavení objektů školní a předškolní výchovy“ - v rámci mikroregionu 
Rakovec chceme zlepšit vybavení škol, v Olšanech je navržen nákup ledničky do 
školní jídelny Mateřské školy. Dotaci nám byla přislíbena z rozpočtu Jihomoravského 
kraje a bude necelých 14.000 Kč.  
Obec rovněž posílila letošní příspěvek Mateřské škole na pořízení lepšího vybavení 
školní jídelny. O mimořádnou dotaci jsme požádali i Jihomoravský kraj. Již byla 
pořízena většina nového vybavení kuchyně. Po navýšení kapacity jídelny mají 
občané možnost zde odebírat obědy, cena za jeden oběd je 51 Kč.  
 



ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…   
26. března - uspořádal T.K. Wild Horse Olšany a Obec Olšany v sále pohostinství 

Maškarní bál pro děti a dospělé. Odpolední akce se zúčastnilo téměř 
70 dětí se svými rodiči. Pro děti bylo připraveno množství her, za které 
byly sladce odměněny. „Mladší táborníci“ si pro přítomné připravili 
úvodní vystoupení motivované filmem Madagaskar. Večerní bál byl 
zahájen upraveným ztvárněním pohádky Perníková chaloupka. 
Odpoledne i večer se všichni skvěle bavili v příjemné atmosféře. 

 

28. března - připravila Obec Setkání důchodců v restauraci U Kalábů, přítomní 
zavzpomínali na školní léta, zahráli si zábavnou hru. Jsme moc rádi, že 
jsme měli možnost si poslechnout naposledy p. Pavla Poláka při hře na 
pilu.  

 

9. dubna  - uspořádala Obec Otevírání studánek - pochod do okolí Olšan. 
Cca 35 účastníků se vydalo od Bajerového po Vandrovnici ke 
studánkám Na hrázi, U Huberta a U Dudka. Přes Kalečník jsme dorazili 
ke Srubu, kde bylo připraveno tradiční občerstvení. I díky slunečnému 
počasí jsme v dobré náladě kolem Koretinky došli do obce.  

 

16. dubna - jsme uspořádali na víceúčelové budově setkání na téma „Velikonoce“. 
Starší ženy „pamětnice“ učily ty mladší, jak se dříve pekly tradiční 
pokrmy jako např. jidáše, mazance, beránci, velikonoční nádivka 
z mladých kopřiv, rovněž se smažily koblihy a boží milosti dřív 
využívané v masopustním průvodu. Byla ozdobena májka na Smrtnou 
neděli a děti malovaly vajíčka. Také proběhla ukázka zdobení kraslic 
vyškrabáváním. Vyprávělo se o masopustních a velikonočních zvycích 
v Olšanech, které jsou dnes již trochu v zapomnění. 

 

17. dubna  - se uskutečnila výstava na téma „Od masopustu po Velikonoce“. 
Cca 50 účastníků mohlo ochutnat upečené tradiční velikonoční 
pochoutky, shlédnout mnohé předměty k této tématice. Vystaveno bylo 
velké množství kraslic zdobených různou technikou. Kromě tradičních 
slepičích byly ukázány i husí a dokonce pštrosí vejce. Dále jste si mohli 
prohlédnout ručně pletené pomlázky z vrbového proutí, vrkače, 
klepače, různé ozdoby jako zajíčky, slepičky, velikonoční pohledy a jiné 
zajímavosti. Všem se líbila pravá olšanská májka na Smrtnou neděli 
z krásného smrčku zdobená „véfuky“, barevnými řetězy ze slámy, 
krepovými růžičkami a holubičkou. Prostě taková, se kterou chodívaly 
po vesnici naše maminky, babičky a dokonce prababičky. Děkujeme 
všem, kteří zapůjčili různé předměty a pomohli s přípravou výstavy. 

 

30. dubna  - uspořádal T.K. Wild Horse Olšany Pálení čarodějnic na hřišti nad 
rybníkem. Díky teplému počasí se sešel poměrně velký počet dětí 
i dospělých, mnozí zůstali u táboráku do pozdních hodin.  

 

21. května  – zorganizovala Obec zájezd. 53 účastníků navštívilo Lednici, kde jsme 
měli projížďku lodí po zámeckém areálu. Od Janohradu následoval 
ztížený odjezd úzkou cestičkou a přejezd do Mikulova. Po obědě jsme 
v rámci organizované prohlídky shlédli historické náměstí, zámecký 
park, židovskou čtvrť a navštívili jsme Dietrichsteinskou hrobku. 
Poslední zastávkou bylo zahradnictví ve Vranovicích. 

 



28. května - proběhlo na Obecním úřadě vítání občánků, slavnostního aktu se 
zúčastnili 3 noví občánci se svými rodiči a rodinnými příslušníky.  

 
CHYSTÁ SE ... 
11. června - od 8. hod. pořádá OS Haltýř na rybníku Dětské rybářské závody, 

mohou se zúčastnit děti v doprovodu osoby starší 18 let  
 -  T.K. Wild Horse Olšany připravuje od 14 hod na hřišti nad rybníkem 

Dětský den. Je připraveno soutěžní odpoledne, v rámci kterého budou 
děti plnit rozličné úkoly na stanovištích v okolí hřiště a soutěžit 
v zábavných turnajích. Pro všechny je připraveno posilnění a sladké 
odměny. 

 -  noční turnaj trojic v nohejbale pořádá SK Olšany od 16.30 hod. na 
hřišti nad rybníkem 

 
25. června  -  Hody - pořádá Obec Olšany od 13.30 na návsi. Po snížení počtu 

stárků jsme letos tuto akci pojali jako Hodové odpoledne. Akce bude 
zahájena nástupem párů stárků. Dvojice v olšanském kroji bude 
přítomna u kapličky, která bude po opravách slavnostně požehnána. 
Následovat bude program žáků Mateřské školy. K poslechu a tanci 
bude na návsi do 20 hod hrát kapela Podboranka. Večer bude akce 
pokračovat a k příjemné pohodě bude hrát reprodukovaná hudba ve 
starším stylu. 

 
9. července  - pořádá SK Olšany Turnaj ve fotbale na hřišti na Močárech 

 
15. - 17. července - pořádá p. Röss Pivobraní na návsi před pohostinstvím U Pštrosa 
 
1. srpna  -  pořádá Obec Olšany setkání důchodců od 16 hod. v restauraci U 

Kalábů. Společně probereme téma „Staré Olšany - jak se žilo na 
vesnici v létě“ - prázdniny, práce, les, pole, zábava apod. 

 
6. srpna  -  pořádá Obec Olšany Letní noc na návsi od 20 hod., hraje kapela 

Modul 
 
27. srpna  -  pořádá SK Olšany Denní turnaj v nohejbale na hřišti u rybníka 
 
24. – 25. září - pořádá p. Zonková závod minikár 
 
INFORMUJEME …  
Pohostinství U Pštrosa se sálem - v měsíci březnu zastupitelstvo obce projednávalo 
informaci ohledně změny majitele tohoto objektu v osobě p. Romana Rösse. Ten 
přislíbil spolupráci s obcí při všech akcích, rovněž zde nadále bude trénovat oddíl 
stolního tenisu. Na rekonstrukci tohoto objektu je možnost získat dotaci přes MAS 
Moravský kras.  
 
Kanalizace v obci - na základě únorové besedy s občany zastupitelstvo souhlasilo 
s úpravou projektové dokumentace v centru obce za podmínky, že tyto práce 
prozatím finančně nezatíží obec a následně budou hrazeny z dotace. V současné 
době probíhají jednání s projekční firmou.  
 



Jednoduchá pozemková úprava - obec v roce 2009 požádala Pozemkový úřad 
o provedení jednoduché pozemkové úpravy v části od kamenolomu po Habrovany. 
Účelem úprav je přesunutí pozemků ve vlastnictví obce pod plánovanou příjezdovou 
komunikaci do obce dle schváleného územního plánu a vyřešení příjezdu 
k pozemkům jiných vlastníků, protože původně cesta vedla přes dobývací prostor 
a rovněž jsou problémy s příjezdem od Habrovan.  
 
Lokalita B1 v Olšanech - dle schváleného územního plánu je možná výstavba v této 
lokalitě po zpracování studie, která má určit podmínky výstavby a kterou bude hradit 
obec. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo variantu s nejnižším počtem domů v této lokalitě. 
V současné době vyhodnocujeme vyjádření majitelů pozemků ke dvěma variantám.  
 
Digitalizace televizního vysílání - k datu 30. 6. 2011 bude vysílač Kojál převeden ze 
zemského analogového na digitální televizní vysílání, což se dotkne majitelů televizí 
přijímajících signál přes anténu. Víc údajů můžete získat na Infolince 800 90 60 30 
nebo na našich webových stránkách. 
 
Pozvánka - MILA EL KRAL pořádá ve dnech 22. - 24. 7. 2011 „Intenzivní taneční 
víkend v Drahanské vrchovině“ a ve dnech 7. - 13. 8. 2011 „Letní soustředění 
v Drahanské vrchovině“. Jedná se o intenzivní víkend nebo týden plný koupání, 
uvolnění a aktivní relaxace s orientálním tancem na víceúčelové budově v Olšanech. 
Více informací na tel. 603 969 885 nebo na http://www.antiaging-
wellness.eu/orientalmi-tanec/pobytove-seminare/.  
 
PODĚKOVÁNÍ …  
Děkujeme občanům, chalupářům, kteří nám v jarních měsících pomohli s úklidem 
zimního posypu a kteří provádí sečení kolem svých nemovitostí. Tyto práce pro obec 
provádí p. V. Vysoudil a těžko může zvládnout v krátkém časovém horizontu celou obec.  
 
Rovněž děkuje občanům, kteří se zúčastnili brigády na osázení prostoru nad 
parkovištěm u Obecního úřadu a také těm, kteří nám poskytli keře a rostliny 
k výsadbě. Na podzim zde bude vysazen jehličnan, který následně chceme využívat 
jako „vánoční strom“.   
 
Čtení ke kafi        
Každý nápoj má n ějaká pro a proti 
Voda je nezastupitelná. I slabá dehydratace snižuje výkon organismu nejméně o 3% 
a nedostatek vody je nejvážnější příčinou únavy. Výsledky výzkumu dokazují, že  
8 -10 sklenic vody denně výrazně uvolní záda a 80 % postiženým uleví přímo od 
bolesti. Vypití 5 sklenic vody denně snižuje riziko rakoviny tlustého střeva o 45%. 
I světoznámá limonáda Coca-Cola má svá plus. Syrový hovězí steak je po dvou 
dnech máčení v Cole připraven ke konzumaci. Pečení syrové šunky: vylijte 
plechovku Coly do pekáče, zabalte šunku do alobalu a pečte ji. Chvíli před 
dopečením sejměte aluminiovou folii a vypečený tuk zachycený v alobalu rozmixujte 
s Colou – vznikne vynikající hnědá omáčka. Výborně se také uplatní při čištění 
toalet: nalijte plechovku Coly do záchodové mísy, nechte hodinu působit a pak 
spláchněte. Kyselina citrónová obsažená v nápoji odstraní všechny skvrny. Aktivní 
složkou Coca-Coly je kyselina fosforečná s pH 2,8. Tato chemikálie rozpustí kovový 
hřebík během čtyř dní. 
      Dáte si raději sklenku vody anebo tři deci Coca-Coly? 
                                                                                 Zdroj: Kalendář Krásné paní 2003 


