Olšanský občasník č. 37

březen 2013

Vážení a milí spoluobčané!
Pomalu se blíží jaro, skoro uběhlo první čtvrtletí roku, a tak vás
chceme seznámit s novými informacemi, které se v obci udály.
Připomínáme, že zprávy hlášené místním rozhlasem můžete získat i po
předání emailové adresy. Důležité informace jsou uveřejňovány na klasické
i internetové úřední desce obce. Pokud máte připomínky, nové nápady či
podněty, využijte svých zastupitelů nebo se zastavte na obecním úřadě.

ROZPOČET r. 2013
Rozpočet schválilo zastupitelstvo obce dne 15. 12. 2012, pro jeho
obsáhlost uvedeme jen několik údajů.
Celkové příjmy:
5.036.700,- Kč
z toho dotace od Úřadu práce na 2 pracovníky na veřejně prospěšné práce
do konce srpna 132 tis. Kč.
Celkové výdaje:
8.636.700,- Kč
z toho největší výdaje - projektová dokumentace akce Olšany kanalizace
pro stavební řízení a případně výběr dodavatele stavby 2 mil. Kč, nákup
komunální techniky 1 mil. Kč.
Financování:
3.600.000,- Kč
plánovaný zůstatek běžného účtu k 31. 12. 2012 k pokrytí výdajů roku
2013. /Skutečný stav učtu byl 3.300 tis. Kč./
Závěrečný účet obce za rok 2012 bude uveřejněn na úředních deskách po
auditu hospodaření obce na konci dubna. Budeme vás informovat
i v dalším čísle občasníku.
AKCE V ROCE 2013
V letošním roce chceme dokončit přípravu akce „Olšany kanalizace“.
Z drobných staveb plánujeme vyřešit odtok vody na komunikaci do chatové
oblasti a zpevnit zde recyklát asfaltovým nástřikem, provést údržbu rybníka.
Dále chceme pořídit komunální techniku, po obci dosadit dřeviny a jiné
drobné práce.

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…
- 28. prosince – pořádal SK Olšany, oddíl stolního tenisu Vánoční turnaj ve
stolním tenise pro děti i dospělé v sále pohostinství U Pštrosa. Každý, kdo
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o vánočních prázdninách bojoval se stereotypem, přebytečnými kily
nabranými lákavým cukrovým, nebo jen zatoužil po trošce pohybu, mohl při
turnaji uspokojit své potřeby. Zde od deváté hodiny ranní soupeřilo pod
dohledem registrovaných hráčů deset dětí, z nichž si nejlépe vedl Boris
Trávníček (1. místo), Miroslav Přibyl (2. místo) a Lenka Lozrtová (3. místo).
V odpoledních hodinách měřilo své pingpongové síly patnáct dospělých
hráčů, na stupních vítězů stanuli Jan Ivanšík (1. místo), Pavel Ivanšík
(2. místo) a Petr Zonek (3. místo). Po celý den bylo pro všechny
zúčastněné připraveno občerstvení i odměny, kterými přispěli manželé
Hlavínkovi, paní starostka Dana Křížová, Arnošt Ohli, Pavel Ivanšík,
S.K. Olšany a členové oddílu stolního tenisu. Tímto bychom chtěli srdečně
poděkovat všem jmenovaným a zúčastněným, bez kterých by se tato akce
nemohla konat. Doufáme, že tak vydařený turnaj nebyl poslední. Proto
během roku usilovně trénujte, těšíme se na Vaše další skvělé výkony!
S pozdravem oddíl stolního tenisu Olšany.
- 2. února – pořádala Obec Olšanský košt slivovice a jiných pálenek v sále
pohostinství U Pštrosa. Účastníci 7. ročníku hodnotili v pěti kategoriích 44
vzorků, k úspěšnému zvládnutí pomáhalo i připravené občerstvení. Letos si
12 hodnotitelů poznalo vlastní vzorek.
- 23. února – pořádala Obec Olšany Vítání nových občánků, kterého se se
svým novorozencem zúčastnil jen jeden z pozvaných rodičovských párů.

CHYSTÁ SE ...
- 23. března – pořádá T.K. Wild Horse od 14. hod. v sále pohostinství
U Pštrosa Maškarní bál pro děti a od 20.30 Maškarní bál pro dospělé.
- 25. března – pořádá Obec Olšany v 16 hod. v restauraci U Kalábů
Setkání důchodců. Přijďte si zazpívat za doprovodu harmoniky.
- 11. dubna – pořádá Obec Olšany zájezd do Janáčkova divadla v Brně na
představení Netopýr. Odjezd autobusu je v 17.45 hod., doprava je zdarma
v případě přihlášeni cca 40 účastníků. Termín přihlášení byl stanoven na
20. března.
- 30. dubna – pořádá T.K. Wild Horse Olšany na hřišti nad rybníkem Pálení
čarodějnic.
- 11. května – pořádá Obec Olšany zájezd do Zlína a Luhačovic, bližší
podrobnosti vám sdělíme formou plakátů a letáčků v průběhu dubna.
- 18.-19. května – pořádá p. Zonková Závod minikár.
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Rozhodli jsme se přesunout jarní vycházku ke studánkám na červen,
pochod bude součástí programu oslav 300. výročí založení obce Olšany ve
dnech 22. a 23. června 2013. V neděli slavnostně otevřeme připravovanou
naučnou „Studánkovou stezku“ vedoucí z Olšan do Vítovic. V současné
době sestavujeme fotografickou publikaci o obci a upřesňujeme program
oslav. Následně oslovíme podnikatele v obci, zástupce organizací s žádostí
o pomoc s organizací této akce a uvítáme i případné sponzorské dary.

STAV OBYVATEL V OBCI K 28. 2. 2013
Celkem
Osoby
Muži
Ženy
Děti do 15 let
Děti do 18 let
Starší 60 let

553
280
273
114
125
115

Průměrný
věk
37,61
36,59
38,65
6,92
7,70
69,33

Datum narození
Datum narození
nejstaršího občana
nejmladšího občana
9. 5. 1922
1. 2. 2013
14. 8. 1928
1. 2. 2013
9. 5. 1922
27. 5. 2012
19. 3. 1998
1. 2. 2013
2. 6. 1995
1. 2. 2013
9. 5. 1922
17. 2. 1953

INFORMUJEME …
Při Tříkrálové sbírce se v Olšanech vybralo 8.785,- Kč. Všem děkujeme za
příspěvek a za milé přijetí koledníků.
Na začátku ledna jsme obdrželi rezignaci p. Ing. M. Svobody, DiS. na funkci
člena zastupitelstva obce Olšany. Následně se této funkce vzdali dva
náhradníci za ODS. Platným členem zastupitelstva je od 11. ledna 2013
Ing. I. Herman, který složil slib na lednovém zasedání.
V minulém týdnu byl v obci proveden odchyt toulavého pejska hrubosrstého jezevčíka, stáří 1-2 roky, který byl umístěn do záchytného
kotce Městského úřadu Rousínov. Zde jsou momentálně další 4 pejsci,
z toho 2 štěňátka, kteří by rádi našli domov u někoho z vás.
Během zimy jsme připravili nový obal „letní čokolády“ obce, bohužel nově
dodané „zimní i letní“ čokolády musíme prodávat za zvýšenou cenu 75 Kč.
V sobotu 30. března mezi 8.00 - 8.30 hod. provede a.s. Respono v obci na
návsi sběr a odvoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení.
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O víkendu 27. a 28. dubna 2013 bude na parkovišti za zastávkou autobusu
přistaven velkoobjemový kontejner. V sobotu 27. dubna budou hasiči
provádět po obci sběr železného šrotu.
Spotřebitelská poradna časopisu dTest je tu i pro vás!
Občanské sdružení spotřebitelů TEST, více známé jako časopis dTest, se již
přes dvacet let zasazuje o práva spotřebitelů zejména poskytováním
objektivních informací a nezávislými testy výrobků, potravin a služeb. Měsíc
co měsíc se s výsledky testů a dalšími zajímavostmi můžete seznámit
v časopise dTest nebo na webových stránkách www.dtest.cz. Od konce roku
2010 provozuje časopis dTest současně spotřebitelskou poradnu, kam je
možné se obrátit pro odbornou právní radu. Typicky v situacích, kdy jste
neuspěli s reklamací zboží, chcete odstoupit od nevýhodné smlouvy, přišlo
vám podezřelé vyúčtování za telefon nebo si jen nejste jisti, jaká práva máte.
Neváhejte a kontaktujte poradenskou linku na telefonním čísle 299 149 009.
V provozu je každý všední den od 9 do 17 hod. Jde o běžnou pevnou linku
a poradenství je poskytováno zdarma. Rovněž je vám k dispozici zcela
bezplatná elektronická poradna na adrese www.dtest.cz/e-poradna.
K úspěšnému prosazení práv mohou napomoci i vypracované vzorové dopisy.
Mezi další služby patří volně přístupná databáze nebezpečných výrobků,
srovnávače finančních služeb a tarifů mobilních operátorů, příručky pro
spotřebitele zaměřené na zajímavá a důležitá témata (předváděcí a podomní
prodej, nákupy přes internet, telekomunikace, cestování, potraviny). Obtěžujeli vás schránka plná reklamních letáků, napište si na dtest@dtest.cz nebo si
zavolejte na telefonní číslo 241 404 922 o samolepku „Nevhazujte reklamu“.
Nenechte se zaskočit a buďte informovanými spotřebiteli.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Na základě vašich požadavků uveřejňujeme nejdůležitější usnesení, která
byla přijata na zasedáních zastupitelstva obce Olšany od minulého čísla
občasníku, osobní údaje jsou anonymizovány. S celým obsahem zápisu se
můžete seznámit na obecním úřadě.
15. 12. 2012
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje přijetí dotace Jihomoravského kraje
ve výši Kč 1.200 na zabezpečení akceschopnosti JSDH v obci Olšany
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje Smlouvu 1030009106/002 o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu a Smlouvu
o právu provést stavbu „Olšany, připojení NN k RD Košťál“
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- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje Smlouvu 1030003927/002 o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu a Smlouvu
o právu provést stavbu „Olšany, 2x odběr p.č. 464/16, 464/9 Koudelka“
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje rozpočtové opatření č. 9
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje rozpočet na rok 2013, včetně
rozpočtu sociálního fondu a příspěvků svazku obcí Drahanská vrchovina
a Rakovec. Celkový objem příjmů včetně financování a výdajů je ve výši
Kč 8.636.700. Výdaje sociálního fondu jsou ve výši Kč 20.000. Ve výdajové
stránce rozpočtu nesmí být překročen stanovený objem výdajů dle
jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu r. 2013. V rámci paragrafů
změnu v jednotlivých položkách výdajů povoluje starostka.
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje rozpočtový výhled na r. 2014 a 2015
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje Směrnici pro vedení účetnictví
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje Vnitřní předpis o sociálním fondu
a zásadách pro jeho používání
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje Směrnici o inventarizaci majetku
a závazků
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje prodej p.č. 736/14 o výměře 77 m2
v k.ú. Olšany Ing. O. a obsah kupní smlouvy.
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje poskytnutí zálohy p. Š. na zhotovení
nové mříže na vstupní dveře do kapličky.
16. 1. 2013
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje veřejnou volbu předsedy kontrolního
výboru a tříčlennou volební komisi
- zastupitelstvo obce Olšany volí předsedou kontrolního výboru
Ing. I. Hermana
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje pořízení změny územního plánu
obce Olšany č. 1, aby na p.č. 600/89 a 600/366 v k.ú. Olšany došlo
k rozšíření zastavěné plochy směrem k lesu a mohly zde být umístěny dva
rodinné domy dle návrhu JUDr. F. Veškeré náklady se změnou ÚPD si
uhradí JUDr. F. Pořizovatelem bude Městský úřad Vyškov, odbor územního
plánování a rozvoje, pověřeným zastupitelem k projednávání bude
starostka. Projektantem bude firma LÖW a spol. Brno
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje rozpočtové opatření č. 1
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje úpravu návštěvního řádu
víceúčelové budovy v bodě 3. Poplatky za využívání posilovny na částku
20,- Kč za jednorázový vstup v délce max. 2 hod., 200,- Kč při měsíčním
předplatném a rušíme čtvrtletní předplatné.
20. 2. 2013
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje, že vybagrování sedimentu ze zadní
části vodní nádrže a opravu břehu rybníka provede firma Domeg & V s. r. o.
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- zastupitelstvo obce Olšany pověřuje starostku zajistit nabídky na
zpracování projektové dokumentace změny stavby Olšany kanalizace pro
stavební řízení
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene na p.č. 600/200 a 600/291 v k.ú. Olšany s firmou JMP Net s.r.o.
Brno z důvodu umístění plynárenského zařízení „Prodloužení STL
plynovodu pro 4 RD KS č. 1210000064 - Petr Pupp“
- zast. obce Olšany schvaluje uzavření Smlouvy č. 1030009106/2012 a
Smlouvy o právu provést stavbu s E.ON Distribuce a.s. ohledně stavby
zařízení distribuční soustavy „Olšany, připojení NN k RD Košťál“
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje využívání parkovacích stání před
MŠ Olšany pro potřeby Pohostinství s ubytováním na návsi v Olšanech,
a to v pracovní dny večer a v noci a celodenně o víkendech a ve svátky
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje obsah darovací smlouvy mezi obcí
Olšany a manžely R. na převod jejich pozemku p.č. 600/520 v k.ú. Olšany
v rámci lokality B2
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje rozpočtové opatření č. 2
- zastupitelstvo obce Olšany bere na vědomí zápis fin. a kontrolního výboru
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje Organizační řád obce účinný od
1. 3. 2013
- zastupitelstvo obce Olšany bere na vědomí aktualizovanou přílohu
Povodňového plánu obce Olšany
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje prodloužení pracovního poměru
p. V. V. na dobu neurčitou od 1. 4. 2013
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje záměr pronájmu parcely č. 202/4
v k.ú. Olšany a změnu využití parcely č. 202/3 v k.ú. Olšany dle návrhu GP
- zastupitelstvo obce Olšany schvaluje prodejní cenu 250 g čokolád obce
ve výši 75 Kč.

Čtení ke kafi.....
Velikonoce pokaždé jinak
Po dlouhé zimě, v době, kdy je k nám sluníčko blíž vracejíce se zpět
k našemu obratníku na své věčné pouti, znovu vnímáme krásu a novou sílu
jarních dnů. Hřejivým svitem sluníčka pozoruji na lidech spoustu úsměvů.
Těšíme se na zahrádky nebo do lesa, rozkvétají sněženky, první poslové
jara, a přicházejí jedny z nejkrásnějších svátků - Velikonoce.
Tyto svátky mají mnoho podob a každý z nás je prožívá po svém. Tradice
těchto svátků sahá do dávných dob a stejně jako Vánoce mají hned několik
významů. Lidé různého vyznání je slavili odlišně, ale můžeme říci, že mají
jedno společné a to je nový život. Velikonoce slavili pohané, židé
i křesťané. Od příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu se v naší zemi
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slavily Velikonoce především křesťanské, ke kterým se během tisíce let
připojilo mnoho lidových zvyků, a jsou nám tak nejblíže.
Křesťanské Velikonoce
Křesťanským Velikonocům předchází čtyřicetidenní půst. Půst začíná
Popeleční středou, kdy si křesťané připomínají pomíjivost člověka a lidskou
hříšnost. Během postního období prochází jakousi duchovní očistou,
zklidněním a navrácením se k evangeliu.
Květná neděle, poslední neděle čtyřicetidenního půstu, otevírá Velikonoce
ve znamení zelené ratolesti. V tento den se slaví památka slavného vjezdu
Ježíše Krista do Jeruzaléma, kde ho lidé vítali čerstvými ratolestmi ze
stromů a házeli je na cestu. Na květnou neděli přináší lidé do kostela
především jívové větvičky – ratolesti (lidově zvané kočičky). Když se nově
posvěcené kočičky přinesou domů, bývají spálené staré, do té doby
zastrčené za křížem nebo za svatým obrázkem.
Škaredá (sazometná) středa je nazývána proto, že tento den Jidáš zradil
Krista. Sazometná zase podle vymetání komínů, které se ten den obzvlášť
doporučuje. Povídalo se, že není dobře se ten den mračit, aby se dotyčný
nemračil po všechny středy v roce.
Mezi tradiční zvyky spojenými se Svatým týdnem patří „odlet zvonů do
Říma“. Při mši na Zelený čtvrtek se naposledy rozezní zvony a varhany,
které umlknou až do Velikonoční vigilie (noc mezi Bílou sobotou a nedělí
Zmrtvýchvstání Páně). Místo zvonů pak se používaly řehtačky. Jedla se jen
zelená strava - špenát, zelí, aby byl člověk zdravý po celý rok.
V katolickém náboženství je Velký pátek dnem velkého smutku, neboť
Ježíš Kristus byl tento den ukřižován na vrchu Golgota. Proto se ani
nekonají mše, výzdoba kostelů je chudá, žádné květiny, žádné svíce na
oltáři, písně se zpívají bez doprovodu varhan a zvony mlčí. Lidé by měli
tento den rozjímat o posledních chvílích Ježíše Krista a uctívat jeho
památku. V tento den je přísný půst. K Velkému pátku se pojila řada
lidových pověr, obyčejů a zvyků. Ten den se například nesmělo pracovat na
poli, aby se nehýbalo zemí, protože to by rušilo klid v zemi odpočívajícího
Ježíše Krista. Bílá sobota je posledním dnem čtyřicetidenního půstu a bílou
se nazývá podle bílého oděvu těch, kteří byli tento den křtěni. Bílá sobota je
také označována jako den světla. Všechny činnosti v předchozí i tento den
mají hlavní cíl v očistě duše, těla i příbytků, aby večer bylo vše jako z cukru
a lidé ve svátečních šatech byli připraveni na slavnou mši "vzkříšení“ Velikonoční vigilie - která již zahajuje slavení neděle Zmrtvýchvstání Páně.
Dnem Bílé soboty končí postní doba.
Neděle po Bílé sobotě (1. neděle velikonoční) je počátkem velikonočního
období. Název velikonoce pochází z „velké noci“ ze soboty na neděli, kdy
došlo ke zmrtvýchvstání Ježíše.
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Při mši v neděli velikonoční světí kněz pokrmy, které do kostela přinesou
hospodyně a položí k oltáři. Tyto posvěcené pokrmy hospodyně opět domů
odnesou a při slavnostním obědě je rodina sní. Věřilo se, že když pocestný
zabloudí a vzpomene si, s kým jedl tento pokrm, najde cestu domů.
Lidová tradice - Velikonoční pomlázka
Pondělí velikonoční (červené pondělí) je dnem uvolnění a veselí, dnem
vzývajícím nový život a zajišťujícím zdraví. Pošlehávání čerstvými pruty,
které mohou být i spletené (označení "pomlázka" je od slova pomladit), má
zajistit přenesení posilující životadárné mízy stromů do těla člověka.
Odměnou za toto pošlehání je zdobené vajíčko.
Symbol Velikonoc – vajíčko podle nejstarších tradic symbolizuje
nezanikající život a znovuzrození.
Židovské a pohanské Velikonoce
Oslava Velikonoc zde však existovala již mnohem dříve, než byl Ježíš
Kristus ukřižován a vzkříšen. Jednalo se o asi 3 500 let starou židovskou
oslavu jara – svátek Paschy. Kromě oslavy jara se při tomto svátku
připomínalo i vyvedení židovského národa z Egypta a ukončení otroctví.
Pravděpodobně od Židů pochází i pojem „velikonoční beránek“, kterého dnes
známe v podobě pečiva. Původně se jednalo o obětování živého beránka,
jehož krví se potíral rám dveří. Věřilo se, že tato oběť zaručí boží ochranu.
Velikonoce se oslavují kolem jarní rovnodennosti a právě v tento den se
v mnoha kulturách oslavuje příchod jara a často i příchod bohyně slunce.
U některých pohanů se jednalo konkrétně o bohyni Ostaru, která je totožná
s anglosaskou bohyní Eostre, jež je pokládána za bohyni plodnosti a jara,
egyptskou Isis (též Eset), mezopotámskou Ištar, syrskou Astarté,
sumerskou Innane atd.
Svátek Ostara patří mezi osm keltských sabatů, přičemž sabat nemá nic
společného s černou magií, jak se dnes často mylně vykládá. Sabat
znamená odpočinek, den odpočinku, svátek a podobně.
Ať už dnes vnímáme tyto velikonoční svátky jakkoliv, zcela jistě patří k těm
nejkrásnějším a alespoň něco bychom si z nich mohli odnést. Zkusme třeba
provést každý takovou svou „osobní očistu“. Popřemýšlejme třeba o našem
životě, o svých vztazích k blízkým v rodině, v práci nebo mezi námi
„Olšaňáky“ a pokusme se v sobě nalézt „nový život“, potkávat se
s rozzářeným úsměvem na tváři, umět odpustit tomu druhému a být tak
novým, lepším člověkem. Třeba i v tom je kouzlo nového života velikonočních svátků, nemyslíte?
Krásné jarní, světlé dny, krásné Velikonoce všem!
Ing. Eva Modlitbová
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