Olšanský občasník č. 32

prosinec 2011

Milí spoluobčané!
Pomalu se blíží konec roku a tak Vám letos naposledy přinášíme
informace o dění v obci, tentokrát v trochu jiné podobě. Chtěla bych
Vám za sebe a za zastupitele obce poděkovat za Vaše podněty,
nápady, za Vaší účast na různých akcích v obci. Moc děkujeme těm,
kteří se přičinili o rozkvět naší malebné vesnice. Myslím, že letošní rok
byl pro naši obec dobrým rokem, protože se podařilo otevřít obchod
v obci, máme dětské hřiště a od jara bude sportovcům i dalším
zájemcům sloužit multifunkční hřiště.
Chceme Vás pozvat na Slavnostní předání víceúčelového areálu
dne 5. prosince, sraz bude na návsi u úřadu v 11. hod. Současně se
těšíme, že se opět v hojném počtu zúčastníte již tradičního Rozsvícení
vánočního stromu, které na tuto akci bude navazovat, a příjemně se
společně naladíme na nadcházející adventní dny.
Přejeme Vám mnoho pohody a klidu v předvánočním čase,
příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce zdraví, štěstí
a spokojenost. Během Vánoc vám zastupitelé již tradičně přinesou
novoročenku s kalendářem na r. 2012.

INVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2011
„Hřbitov Olšany 2011“ – je vyasfaltována příjezdová komunikace
ke hřbitovu, vydlážděn chodník a zbudována zpevněná plocha a box na
kontejnery. Dodavatelem akce byla firma EDMA Drnovice. Dle smlouvy
byly uhrazeny náklady ve výši 366.308,70 Kč částečně pokryté z dotace
Jihomoravského kraje ve výši 112 tis. Kč. Na listopadovém zasedání
zastupitelstva jsme se dohodli na položení zatravňovacích dlaždic
kolem příjezdové komunikace, abychom rozšířili plochu pro parkování.
„Víceúčelový areál Olšany“ – tato akce bude dle smlouvy s firmou
TOMAS holding, a.s. Dražovice dokončena do konce listopadu, pokud
v závěru měsíce nebude již sněhová nadílka. Přesto na jaře musíme
dokončit ještě osvětlení hřiště, provést výsev trávy a výsadbu keřů,
pořídit montovaný sklad, případně další sportovní vybavení v prostoru
za obchodem. 28. září jsme otevřeli obchod s parkovištěm. S maminkami
jsme vybrali pěkné a snad i účelné herní prvky pro děti do 14 let.
5. prosince chceme našim nejmenším ratolestem předat dětské hřiště
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a přitom poděkovat všem, kteří se o vznik tohoto areálu zasloužili. Na
jaře zahájíme sportovní sezónu větší akcí – pravděpodobně 5. května.
V současné době probíhá vzájemná korektura vícenákladů akce, takže
s celkovými finančními náklady budete seznámeni v příštím čísle
zpravodaje a budou uveřejněny i v závěrečném účtu obce.
„Naučná stezka s vyhlídkovou věží Olšany“ – ani zastupitelstvo města
Rousínova neschválilo dofinancování celkových nákladů akce. Proto
správní rada mikroregionu rozhodla požádat o přesun dotace jen na
vybudování naučné stezky, což nám nebylo schváleno. Nyní, v době
přípravy rozpočtů na příští rok, je rozhodnutí na zastupitelích Olšan
a Rousínova, zda vyčlení prostředky na zbudování naučné stezky
z obecních rozpočtů.

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…
24. – 25. září - uspořádala p. Zonková Závod minikár. Sobotního
závodu „Mistrovství ČR“ se zúčastnilo 86 jezdců z celé ČR.
Z domácích závodníků se na 9. místě umístil M. Zonek, P. Zonek
byl na 15. místě. Při nedělním „Volném závodu“ své dovednosti
předvedlo 65 účastníků. Umístění domácích jezdců: 2. místo
G. Syrová, 3. místo M. Zonek, 5. místo P. Zonek.
9. října - pořádala Obec Olšany Pochod ke studánkám. Pro sobotní
ranní déšť jsme akci přeložili na neděli, ale stejně jsme
nepříjemnému počasí neunikli. Z návsi účastníky zavezl autobus
do Pozořic, naučnou stezkou jsme došli k Žalmanovu pomníku.
Náš „zásobovací tým“ mezitím připravil občerstvení u studánky
Na hrázi, kde se na nás již vykouklo i sluníčko. Po Vandrovnici
jsme pak ve veselé náladě dorazili do Olšan.
28. října - pořádal T.K. Wild Horse Olšany na hřišti u rybníka
Strašidelný les pro malé i větší nebojsy. Letošní ročník se
opravdu vydařil. Počasí nám výjimečně přálo a strašidelná
nálada byla přímo skvělá. Trasu plnou strašidel a děsivých
zákoutí (nechyběl např. umrlec, kosák, oběšenec, duch a další
příšery) si prošlo téměř 80 dětí. Zavítaly k nám i děti z okolních
vesnic, Rousínova a dokonce z Brna. Všichni byli velice
spokojeni. Čertovská obsluha v Pekelné sluji pracovala na plné
obrátky. Nebojácné děti dostaly špekáček a sladkost a rodiče
i ostatní návštěvníci si také přišli na své. Členové tábornického
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klubu tímto způsobem velmi děkují dalším kamarádům z Olšan
i okolí, kteří ochotně a zcela nezištně pomáhají s pořádáním akcí
pro děti.
Dále bychom rádi popřáli všem příjemné prožití konce roku
a těšíme se na společná setkání na připravovaných zábavných
a společenských akcích nejen pro děti v roce 2012.
20. listopadu uspořádaly maminky ve spolupráci s obcí již
6. ročník lampioňáku. Asi 50 dětí se s rodiči prošlo obcí se svými
světýlky přes Močáry ke hřbitovu, kde naši nejmladší dostali za
účast sladkost.

CHYSTÁ SE ...
25. listopadu - pořádá obec na víceúčelové budově Kurz aranžování
vánoční a adventní vazby od 17. hod. Pod vedením floristky si
můžete vyrobit adventní věnec či vazbu, nebo si vzít inspiraci pro
výrobu dalších předvánočních nebo vánočních dekorací.
26. listopadu - bude navazovat od 14. hod. Kurz pečení vánočního
cukroví spojený s výměnou receptů, přípravou nedělní výstavy.
Doufáme, že v příjemné atmosféře společnými silami upečeme
cukroví pro návštěvníky na akci Rozsvícení vánočního stromu.
27. listopadu - od 14. hod. otevřeme Vánoční výstavu, která vás
příjemně naladí do nadcházejícího adventního období
a připomene blížící se čas Vánoc.
5. prosince - od 11. hod. pořádá Obec Olšany Slavnostní otevření
víceúčelového areálu a v 16.30 na návsi Rozsvícení vánočního
stromu s programem dětí Mateřské školy.
12. prosince Setkání důchodců pořádá Obec Olšany v restauraci
U Kalábů od 16 hod., tentokrát na téma Vánoce, vánoční zvyky
a recepty. Akce bude zahájena programem dětí Mateřské školy,
tombolou.

INFORMUJEME …
Kanalizace v obci - ještě nejsou dokončena jednání s majiteli pozemků,
takže předání dokumentace předpokládáme až v závěru roku.
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Jednoduchá pozemková úprava - geodeti řeší uspořádání pozemků pod
plánovanou komunikaci obce, dokončení se zřejmě přesune do r. 2012.
Lokalita B1 v Olšanech - na základě jednání s majiteli došlo
ke vzájemné dohodě ohledně výstavby 46 domů a jejich uspořádání.
Zastupitelstvo odsouhlasilo změnu zadání, aby urbanistka mohla
dopracovat územní studii.
Propagační předměty obce - v závěru roku vás budeme informovat
rozhlasem o možnosti zakoupení nové 250 g čokolády se zimním
motivem a nástěnného kalendáře na r. 2012, což může být i hezkým
vánočním dárkem pro vaše nejbližší.
Komunální technika - obec nyní podala žádost o dotaci na Státní fond
životního prostředí. V rámci projektu „Snížení imisní zátěže z dopravy
v obci Olšany“ chceme v případě získání 90 % dotace pořídit komunální
techniku, kterou bychom zajišťovali úklid komunikací v obci. V letošním
roce jsme hradili náklady na zpracování studie, projektu a žádosti ve
výši 39 tis. Kč.

Zapojme se do TŘÍDĚNÍ BIOODPADU
RESPONO, a.s. Vyškov se na základě požadavků zástupců obcí akcionářů společnosti - intenzivně zabývá problematikou biologicky
rozložitelných odpadů (neboli bioodpadů) již od května 2006. Ve
spolupráci s 64 obcemi připravila projekt komplexního nakládání s tímto
odpadem. Projektu byla z Operačního programu Životní prostředí
přidělena finanční podpora ve výši 500 000 EURO, tedy téměř
12,3 mil. Kč. Z těchto peněžních prostředků budou pořízena svozová
vozidla a speciální sběrné nádoby, které budou obcím poskytnuty
zdarma. Připravovaný projekt logistiky nakládání s bioodpadem je
v souladu s Plánem odpadového hospodářství ČR, který ukládá snížit
do roku 2020 množství bioodpadu uloženého na skládky o 65% oproti
stavu z roku 1995, a s připravovaným zákonem o odpadech, který
počítá s povinným zavedením oddělené separace bioodpadu v obcích.
Bioodpad je organický odpad, který tvoří až 40% komunálního
odpadu z domácností a je rozložitelný pomocí mikroorganismů, baktérií,
plísní, kvasinek apod. V současné době končí převážná většina tohoto
odpadu na skládce. Vhodným zpracováním lze však z bioodpadu
vyrobit kvalitní hnojivo nebo elektrickou energii a teplo v bioplynové
stanici, která se výhledově ve Vyškově postaví. Jedná se zejména
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o odpady z domácností (například zbytky jídel rostlinného původu,
zbytky ovoce a zeleniny, pečiva a obilnin, květiny, kávový odpad včetně
filtrů a ubrousků, čajové sáčky) a ze zahrad (tráva, plevel, košťály a celé
rostliny, listí, seno, sláma). Mezi bioodpad nepatří plasty, sklo, kovy,
kameny, nebezpečný odpad, směsný odpad, stavební odpad, textil,
cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny, uhynulá zvířata, zbytky jídel
živočišného původu.
Pro sběr bioodpadu z domácností a zahrad budou sloužit speciální
sběrné nádoby hnědé barvy označené samolepkou s nápisem
bioodpad. Nádoby jsou konstruovány tak, aby v nich bioodpad vydržel
na přímém slunci i 14 dnů, aniž by docházelo k zahnívání a ke vzniku
zápachu. Intenzivním provětráváním je do vytříděného bioodpadu
v nádobě přiváděn kyslík podporující aktivitu mikroorganizmů.
V průběhu měsíců února a března 2012 budou sběrné nádoby
rozmísťovány do jednotlivých obcí a do domácností. Rozvoz sběrných
nádob budou zajišťovat pracovníci společnosti RESPONO. Svoz
biologicky rozložitelného odpadu na koncové zařízení bude zahájen od
začátku dubna 2012 a v prvním roce bude probíhat 1x za 14 dní. Do
doby realizace výstavby bioplynové stanice ve Vyškově se bude
vyseparovaný biologicky rozložitelný odpad dočasně svážet do okolních
kompostáren.

MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY
Ve dnech 14. - 18. 11. 2011 proběhl týden na téma „ Děti v barvách
podzimu“. Celá školka se oblékla do podzimních barev - pondělí do
žluta, úterý do hněda, středa do oranžova, pátek do červena. Všechny
činnosti během dne byly zaměřeny k jednotlivým barvám. Paní
kuchařky nám připravily barevná jídla. Týden se nám velice vydařil.
Děkujeme rodičům za jejich spolupráci. Výrobky dětí jsou vystaveny
v prostorách školy.
Kolektiv Mateřské školy Olšany
Sportovní klub
Světla vánočních svíček se zrcadlí v našich očích a naplňují teplem
naše srdce. Ať prozáří nejen sváteční chvíle Vánoc, ale všechny dny
nového roku.
To Vám všem přeje za SK Olšany Martin Svoboda
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Oddíl stolního tenisu
Opět se soutěžní kolotoč roztáčí!!!
V nové sezóně 2011 – 2012 naši obec zastupují v okresní soutěži
pouze dvě družstva. Třetí družstvo letos do soutěže nevstoupilo kvůli
nedostatku potřebných hráčů. Důvod jejich úbytku má různé podoby:
školní vytíženost, zdravotní stav, jiné aktivity apod. Proto VYZÝVÁME
všechny, kdo mají zájem o „trošku pohybu navíc“ se sportovním vyžitím,
přijďte rozšířit naše řady a sportovním duchem upozornit veřejnost na
naši obec.
Nyní k probíhající nové sezóně. Celkově se očekává vyšší vyrovnanost
a herní úroveň v okresních soutěžích z důvodu vyššího počtu
sestupujících oddílů z krajských tříd a neúspěchu postupu ve kvalifikaci
týmů z našeho okresu do krajských soutěží.
Družstvo SK Olšany „A“ se v okresní soutěži OSI po šestém kole
(z celkových 11) nachází na předposledním místě z 12 přihlášených
týmů. Na svém kontě mají jedno vítězství, remízu a čtyři prohry.
Družstvo SK Olšany „B“ v okresní soutěži OSIII po šestém kole
obsazuje šestou příčku se třemi vítězstvími, dvěmi porážkami a jedním
zápasem odloženým. Na druhé porážce se podepsala „bouřlivá domácí
atmosféra“ v Orlovicích téměř na hranici pravidel. I přesto věříme, že
naše „B“ družstvo bude bojovat o umístění na horních příčkách
dvanáctimístné soutěžní tabulky.
Oddíl stolního tenisu
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Na základě vašich požadavků uveřejňujeme nejdůležitější usnesení,
která byla přijata na zasedáních zastupitelstva obce Olšany od
minulého čísla občasníku. S celým obsahem zápisu se můžete
seznámit na obecním úřadě.
12. 10. 2011
– zastupitelstvo obce Olšany schvaluje bezplatný převod objektu
občanské vybavenosti na st. p. č. 25 v k.ú. Olšany, obsah darovací
smlouvy s AVZO technických sportů a činností ČR, Olšany a pověřuje
starostku podpisem darovací smlouvy
– zastupitelstvo obce Olšany schvaluje upřesněné zadání územní
studie v ploše B1 v k.ú. Olšany
– zastupitelstvo obce Olšany schvaluje podání dotace na nákup
komunální techniky a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo
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– zastupitelstvo obce Olšany schvaluje úpravu pasportu dopravního
značení, kde bude upravena změna tonáže projíždějících vozidel na
jednosměrné komunikaci k Farmě a návsi, v křižovatce u lípy bude stop
čára a posunuté zrcadlo, u obchodu bude značka Pozor děti z obou stran
– zastupitelstvo obce Olšany nemá námitek k výstavbě hospodářského
objektu na p. č. 275/7 v k.ú. Olšany /Farma/
– zastupitelstvo obce Olšany schvaluje nájemní smlouvu s Jednotou
Mikulov ohledně pronájmu části pozemku p. č. 202/1 v k.ú. Olšany,
který je využíván pro obchod a jeho zásobování, zastupitelé pověřují
starostku podpisem této smlouvy
– zastupitelstvo obce Olšany pověřuje starostku jednáním se zástupci
firmy Flora servis Brno ohledně konečné podoby dětského hřiště včetně
oplocení dle nabídky bez kačírku a pověřují starostku podpisem
smlouvy o dílo

9. 11. 2011
– zastupitelstvo obce Olšany schvaluje vyhotovení písemné záruky
obce Olšany p. Mgr. Polívkovi, že při zrušení štoly v trase A nepovolíme
výstavbu domů či jiných objektů na pozemcích soukromých osob, na
které bude přesunuta trasa kanalizace, tzn. nebudeme v prostoru
Farmy upravovat územní plán obce
– zastupitelstvo obce Olšany schvaluje úpravu pasportu dopravního
značení, kde bude upravena změna tonáže projíždějících vozidel na
jednosměrné komunikaci k Farmě a návsi tak, že zde bude zákazová
značka 10 t spolu s dodatkovou tabulkou „Jediné vozidlo 20 t“
– zastupitelstvo obce Olšany schvaluje veřejnoprávní smlouvu
č. 1/2011/KPP s městem Vyškovem, na úseku projednávání přestupků
– zastupitelstvo obce Olšany schvaluje směrnici o inventarizaci majetku
a závazků
– zastupitelstvo obce Olšany schvaluje upravenou směrnici o účetnictví
– zastupitelstvo obce Olšany schvaluje Olšany schvaluje bezúplatný
převod zemědělského pozemku p. č. 589/4 v k.ú. Olšany podle
§ 5 odst. 1 zákona č. 95/1999 Sb. a pověřují starostku podpisem
žádosti a jejím zasláním na Pozemkový fond do Brna.
Čtení ke kafi - Olšanské Vánoce před 60 lety
Vánoce mají svou jedinečnou atmosféru, která je spojená s tradičními
českými zvyky. Štědrý den očekávaly s radostí hlavně děti. Každý rok
se chtěly postit, aby viděly zlaté prasátko, ale nikdy k tomu nedošlo,
vůle byla dobrá, ale tělo slabé.
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Děti připravovaly různé ozdoby na vánoční stromeček. Do nastříhaných
bílých a barevných papírků balily kostky cukru a konce papírku nůžkami
roztřepily a byly z toho pěkné „střechéle“. Děti také slepovaly nastříhané
proužky papírů do ok jako barevný řetěz. Na stromečku nesměly chybět
na nitích zavěšené jablíčka a ořechy, to proto, aby byla i na rok pěkná
úroda. Do skřipců se dávaly malé voskové svíčky.
Rodiny v Olšanech žily skromně – výdělky olšanských mužů, kteří
převážně pracovali v místních kamenolomech, nebyly velké, a tak se
muselo šetřit.
Na Štědrý den se v Olšanech vařila houbová polévka, kterou u nás
doma vaříme dodnes. Byly v ní brambory, houby a nočky. Pak byly
pečené brambory a k tomu maminka udělala „Francky“, což byly
osmažené placičky z vajec, strouhanky a majoránky, dále kysané zelí
ze škopíku v komoře. K tomu se uvařil velký hrnec s křížaly – sušenými
jablky, hruškami, třešněmi i švestkami. To pak byla velká pochoutka.
Maminka před Vánocemi napekla medové perníčky, vanilkové rohlíčky,
slepovaná kolečka s marmeládou i sádlová kolečka. Na svátečním stole
nesměla chybět vánočka pletená z 9 copánků velká přes celý plech.
Tatínek připravil v seknici do dřevěného stojanu smrček, který před
chvílí přinesl z lesa i se zeleným jmelím, které rozvěsil po domě, aby
přineslo štěstí. Pod stromeček umístil malý papírový betlém s figurkami
Ježíška, Marie a Josefa, pastýřů a zvířátek.
Celá rodina se sešla u štědrovečerního stolu. Po večeři si každý
rozkrojil jablíčko. Jen aby se udělala v jeho středu pěkná hvězdička jako
příslib zdraví pro příští rok. Chlapci zase chtěli lít olovo a pouštět
lodičky ze skořápek ořechů.
Po zazvonění zvonečku se na stromečku zapálily svíčky a zpívaly
koledy. Děti se těšily na dárky. Knížky, oblečení, dřevěné hračky,
hadrové panenky… Dárky byly skromné, ale co nadělily radostí. Tak to
byly Vánoce našich babiček a dědečků ve vesničce Olšany.
Naši dávní předci slavili Vánoce jako návrat světla. Později bylo slovo
„světlo“ vnímáno i v jiných významech, avšak vždy bylo symbolem nové
naděje v dobré. V poslední době slýcháme pouze špatné zprávy a tak
bych vám velice ráda popřála klidnou neuspěchanou adventní dobu.
Přejme si, aby nám to naše světýlko naděje v dobré věci stále svítilo ve
tmách naší nejistoty a v životních trampotách nejen v tento adventní
čas, ale po celý rok.
Přeji Vám pokojný advent, krásné Vánoce, mnoho zdraví, štěstí
a pokoje v roce 2012.
Eva Modlitbová
8

