Olšanský občasník č. 38

červen 2013

Vážení spoluobčané,
v tomto čísle občasníku vás chceme co nejsrdečněji pozvat na oslavy 300 let od
založení obce Olšany, které se budou konat ve dnech 22. a 23. června 2013.
V uplynulých dnech jste obdrželi po 2 pohledech do každého trvale obydleného
domu. Mohou vám sloužit k pozvání rodinných příslušníků a blízkých. Pokud
potřebujete pozvánek víc, můžete si na obecním úřadě vyzvednout další. Doufáme,
že vás připravovaný bohatý program po oba dny zaujme, bude nám přát počasí
a společně prožijeme příjemné oslavy.
Během sobotního odpoledne budou v prodeji i propagační předměty obce. Nově
jsme pro vás připravili obrazovou publikaci zachycující proměny obce během
300 let její existence, pexeso, hrníčky.
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ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2012
Zastupitelstvo obce schválilo 15. 5. 2013 tento dokument, ze kterého vás chceme
seznámit s několika údaji.
Celkové příjmy:
8 340 183,44 Kč
z toho největší položkou byly příjmy z odvodu výtěžku z provozování loterií /EDP/
ve výši 3.000.000 Kč a daně, kde došlo k mírnému nárůstu.
Přijaté dotace:
- na výkon st. správy, školství /pol. 4112/
- na platy 2 pracovníků obce od ÚP - 81 000,- Kč
- dále jsme obdrželi tyto dotace v Kč:
Položka
4111
4111
4122

Účel
Volby prezidenta
Volby do kraj. zast.
Vybavení JSDHO

Poskytnuto
1 000,23 000,1 200,-

Vyčerpáno k 31. 12. 2012
0,16 429,1 200,-

Celkové výdaje:
6 547 778,26 Kč
Nejvyšší čerpání bylo v kapitole Odvádění a čištění odp. vod - na zbudování stoky
H v části Olšanské Vinohrady, provozování kanalizace v obci (2 099 838,33 Kč),
Školství - provozní příspěvek (viz níže), Sportovní zařízení - dobudování zázemí
víceúčelového hřiště - sklad, chodníky, mobiliář, osvětlení, výsadba a provoz obou
hřišť (911 407,78), Komunální služby - mzdy pracovníků na VPP, provoz budov
obce, příspěvky mikroregionům, Zastupitelstvo obcí - odměny zastupitelů,
cestovné, Činnost místní správy - platy zaměstnanců, provoz úřadu, pojištění.
Poskytnuté transfery v roce 2012:
Částka
150 000,450 000,89 597,40 000,19 831,9 173,9 584,60 000,14 160,2 550,-

Komentář
příspěvek na naučnou stezku svazku Rakovec
příspěvek na provoz Mateřské školy Olšany
příspěvek na žáky městu Rousínov
příspěvek Sportovnímu klubu Olšany - provoz klubu, akce v obci
příspěvek T.K. Wild Horse - akce pro děti a dospělé
příspěvek OS Haltýř
příspěvek včelařům
přísp. svazku obcí Drahanská vrchovina r. 2012, 2013
přísp. svazku obcí Rakovec a dofinancování dotace na vybavení MŠ
projednání přestupků MěÚ Vyškov dle veřejnoprávní smlouvy.

Financování:
1 792 405,18 Kč
Stav prostředků na běžném účtu k 31. 12. 2012 byl 3 299 995,31 Kč, z toho 74,- Kč
tvoří zůstatek sociálního fondu. Ze sociálního fondu byl hrazen příspěvek na obědy
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zaměstnanců. Počáteční stav účtu byl 1 507 590,13 Kč. Rozdíl 1 792 405,18 Kč tvoří
výsledek třídy 8 a srovnává rozdíl mezi příjmy a výdaji roku 2012, aby bylo
hospodaření vyrovnané.
Závěr dokumentu obsahuje inventarizaci majetku a hospodaření přísp. organizace
MŠ Olšany. Přílohou dokumentu je zpráva o přezkoumání hospodaření obce
Krajským úřadem. Zde je konstatováno, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
AKCE V ROCE 2013
V minulém občasníku jsme vás seznámili s výčtem akcí pro letošní rok.
Pokračuje projekční příprava akce „Olšany kanalizace“. Dotaci jsme prozatím
neobdrželi, ale jsme zařazeni v zásobníku SFŽP.
Vzhledem k velkým přítokům do rybníka jsme jeho údržbu odložili na podzim.
ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…
- 23. března – pořádal T.K. Wild Horse v sále pohostinství U Pštrosa Maškarní bál
pro děti, který byl motivován Poslušnými kůzlátky. V úvodu děti shlédly pohádku
o kůzlátkách, která žila v domečku společně se svou starostlivou mámou, kozou
Álou. Děti se dozvěděly, jak umí kůzlátka hospodařit, když je maminka na
nákupech, a hlavně jak správně vyzrát na mlsného a hladového vlka.
Dále děti představily ostatním své masky, zatančily si a zúčastnily se tematických
soutěží - například pojídání kozích bobků, krmení hladového Macíčka, štafeta
s hlávkou zelí, apod. Po letech jsme zařadili mezi soutěže i oblíbenou
židličkovanou. Každé dítě si také odneslo pěknou cenu z bohaté nabídky hraček.
Večerní karneval pro dospělé byl také vydařený. Úvodní, mírně upravená pohádka
s hladovým vlkem a kůzlaty měla úspěch. Sešla se spousta krásných masek. Např.
Čtvero ročních období, Mimoňové, Mexický kytarista a tanečnice, Kohoutek
a slepička, Čerti, Uklízečky a další. Společně vytvořili výbornou atmosféru. Všichni
si také mohli zkusit soutěž v pojídání kozích bobků, dojení kozy a místo
židličkované srovnávali šikovnost v panákované.
A co vás čeká příště? Nechte se překvapit a přijďte. Už teď se na vás moc těšíme.
T.K. Wild Horse Olšany
- 25. března – proběhlo v restauraci U Kalábů Setkání důchodců, které svým
hudebním vystoupením zpříjemnili manželé Ševčíkovi z Rousínova.
- 11. dubna – jsme uspořádali zájezd do Janáčkova divadla v Brně na představení
Netopýr.
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- 30. dubna – pořádal T.K. Wild Horse Olšany na hřišti nad rybníkem Pálení
čarodějnic.
Odpoledne jsme začali složením čarodějnice. Děti nám pomohly najít sukni
roztroušenou po lese a za odměnu byly pozvány na bohatý čarodějnický raut.
Podávali jsme netopýry, žáby, hady, housenky, kouřící nápoje, zelený sliz a jiné
mňamky. Potom se děti zapojovaly do různých soutěží a aktivit – například řízení
obřího koštěte, přitahování žížaly, hod koštětem na cíl. Přijeli hasiči se svým
autem. Zlatým hřebem byla atrakce „let na koštěti“. Na závěr jsme si jako vždy
opekli špekáčky a rejdili u ohně až do ranních hodin. Děkujeme všem za účast
a pomoc s přípravami a soutěžemi.
T.K. Wild Horse Olšany
- 11. května – se uskutečnil zájezd. 51 účastníků si ve Zlíně prohlédlo novou
expozici Baťa, navštívili jsme krásný zámek ve Vizovicích. Zde mnozí potěšili své
chuťové buňky v čokoládovně nebo pak při obědě v Luhačovicích. V závěru dne
jsme se prošli kolem pramenů, některé ochutnali a před odjezdem si většina z nás
dala čerstvý lázeňský oplatek. Jediným nedostatkem dne byla nepřízeň počasí.
- 18.-19. května – pořádala p. Zonková na obvyklé trati Závody minikár. V sobotu
se konalo 1. kolo Mistrovství České republiky, kterého se zúčastnilo 89 závodníků
z celé ČR. Místní jezdci Petr a Miroslav Zonkovi se umístili na 16. a 18. místě. Na
nedělní závod zůstalo 70 jezdců. Závod se započítává do seriálu Poháru České
republiky. V neděli se domácím jezdcům dařilo lépe, skončili na 4. a 11. místě.
CHYSTÁ SE ...
- 8. června – pořádá T.K. Wild Horse s Obcí Olšany na hřišti nad rybníkem od
14. hod. Dětský den - Vojenskou akademii
- 8. června – pořádá SK Olšany na hřišti nad rybníkem od 18. hod. Noční turnaj
v nohejbalu trojic
- 15. června – pořádá Obec Olšany vítání nových občánků
- 22.-23. června – se uskuteční oslavy 300. výročí vzniku obce
- 25. června – pořádá Obec Olšany Rozloučení s předškoláky v Mateřské škole
- 5. července – pořádá SK Olšany na víceúčelovém hřišti Turnaj ve fotbale
- 19.-21. července – organizuje p. R. Röss na návsi Pivobraní, v sobotu společně
s obcí pořádá Letní noc, hraje skupina Panorama band
- 24. srpna – pořádá SK Olšany na víceúčelovém hřišti Denní turnaj v nohejbalu.
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INFORMUJEME …
Poděkování
Sběr víček pro Michalku Láníkovou byl na jaře ukončen. Nashromážděná víčka
jsme odeslali a od rodičů Michalky jsme obdrželi emailem toto poděkování:
"Chceme Vám a všem ostatním moc poděkovat za to, že jste sbírali s námi. Moc
nás to potěšilo a pomohlo nám to. Víček se podařilo nasbírat velké množství a tak
budeme moci Michalce pořídit autosedačku i zdravotní kočárek. A vy všichni na
tom máte také velkou zásluhu! Moc děkujeme!
S pozdravem a přáním hezkých dní rodina Láníková s Michalkou"
Oddíl stolního tenisu SK Olšany
Sezóna stolního tenisu 2012/2013 dopadla pro „A“ tým úspěšně, jelikož se dokázal
i přes nepříjemná zranění některých klíčových hráčů udržet ve skupině. Tým „B“ se
rozloučil s několika hráči a možná i proto sestupuje v příští sezóně do nižší skupiny.
Kvůli nedostatku hráčů byl tým posilněn o Ondřeje Libánka, který ve svém raném
věku předvedl několik povedených zápasů. Jeho talent nezůstal bez povšimnutí,
byl vyžádán oddílem stolního tenisu v Rousínovci, kde začíná trénovat a bude
soupeřit v žákovské lize. Ondra však není jediným talentem dětského olšanského
ping pongu. Proto věříme, že se k němu další v příštích letech připojí.
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Na základě vašich požadavků uveřejňujeme 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 OÚ.
20. 3. 2013 – Zastupitelstvo obce Olšany:
- schvaluje obsah účetní závěrky MŠ k 31. 12. 2012
- schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Olšany,
které je přílohou tohoto zápisu
- schvaluje obsah Dodatku Smlouvy o dílo mezi Obcí Olšany a firmou F.R.Z. agency
s.r.o. z důvodu rozšíření publikace o obci o 8 stran a úpravy DPH. Letošní doplatek
činí 81.650 Kč
- schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek na akci „Olšany - kanalizace“
projektová činnost
- schvaluje obsah Smlouvy o dílo mezi Obcí Olšany a firmou Domeg&V s.r.o. z Lulče
na zhotovení díla „Odbahnění rybníka - Olšany“
10. 4. 2013 – Zastupitelstvo obce Olšany:
- deleguje starostku a uděluje jí plnou moc pro valnou hromadu Vodovodů
a kanalizací Vyškov a.s. dne 24. 5. 2013
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- schvaluje obsah nájemní smlouvy na pronájem p.č. 202/4 v k.ú. Olšany
- schvaluje záměr směny pozemků Obce Olšany v dobývacím prostoru
Českomoravského štěrku p.č. 253/11, 260/25, 260/37, 260/38, 260/47, 260/48,
260/50 za část pozemku Českomoravského štěrku p.č. 464/1 v k.ú. Olšany
u pomníku vzhledem k trase kanalizace a chodníku
- schvaluje obsah účetní závěrky Obce Olšany k 31. 12. 2012
- schvaluje rozpočtové opatření č. 3
- rozhodlo o výběru nejvýhodnější nabídky na zakázku malého rozsahu na akci
„Olšany - kanalizace“ projektová činnost uchazeči firmě AQUA PROCON s.r.o. Brno
- schvaluje podání žádosti na 2 pracovníky na VPP dotované Úřadem práce od
měsíce srpna 2013
24. 4. 2013 – Zastupitelstvo obce Olšany:
- schvaluje obsah smlouvy s manžely L. ohledně umístění části navýšeného terénu
předzahrádky na pozemku obce p.č. 600/198 kvůli vedení inž. sítí na hřbitov
- zamítá záměr JMP NET s.r.o. Brno na uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene na část p.č. 730/3 v k.ú. Olšany. Zastupitelstvo obce Olšany nemá
námitek k provozování stavby plynárenského zařízení, tj. plynové přípojky k domu
č.p. 22 umístěné na části p.č. 730/3 v k.ú. Olšany firmou JMP NET s.r.o. Brno
- schvaluje odměny předsedům komisí a výborů obce v měsíční výši 400 Kč,
s výjimkou předsedkyně kulturní komise, která bude mít odměnu 800 Kč, současně
bude zvýšena odměna místostarostovi na 2 400 Kč od měsíce května 2013
- schvaluje obsah smlouvy na akci „Olšany - kanalizace“ projektová činnost, kterou
uzavřeme s firmou AQUA PROCON s.r.o. Brno
15. 5. 2013 – Zastupitelstvo obce Olšany:
- schvaluje upravený provozní řád víceúčelového areálu platný od 20. 5. 2013
- schvaluje, že Závěrečný účet obce Olšany roku 2012 se uzavírá vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
- schvaluje rozpočtové opatření č. 4
- schvaluje návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Olšany v souladu
s ust. § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
Čtení ke kafi.....
Cesta k chlebu
Ve škole jsme se snad všichni učili, že chléb je velmi cenný. Starší generace
pamatují, jaká byla úcta k této potravině. Chléb se nesměl vyhodit a také byl
nazýván Božím darem. Cesta ke chlebu je i dnes zajímavá, a tak mě napadlo, zda
víte, jak bochník vznikne. Jak velkou cestu musí urazit, než si jej doma ukrojíme.
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Naše cesta začíná na polích, kde pěstitelé vypěstují obilí. Toto obilí není dnes jen
jedním typem, existuje spoustu odrůd pšenice a žita, ba i tritikale. Šlechtitelé svou
pečlivou prací vybírají nejvhodnější odrůdy podle vhodností pro chléb. Zkoumá se
lepek a další pekařské vlastnosti, jaké musí chlebová pšenička mít. Šlechtění jedné
odrůdy trvá přes sedm let a stojí spoustu práce. Pak se tyto odrůdy zkouší ve
Stáních zkouškách. Teprve potom se sedláci rozhodnou pro tu pravou, kterou
mohou použít na svém poli. I pěstování takové pšenice není lehké, rostliny se musí
správně ošetřovat i hnojit. Chybné zacházení nebo nevhodné počasí by mohlo
pšenici ovlivnit tak, že by její vlastnosti nebyly vhodné právě pro pečení chleba
a zůstala by tak pšenicí krmnou. Tak tedy zemědělec vypěstuje pěknou pšeničku,
vymlátí obilí a vysype na skládku. Na skládce se stanoví počet škůdců, kontroluje se
pach obilí, dusíkaté látky a pádové číslo (kritérium pekařské jakosti). Pokud tato
hromada obilí vše splňuje, vyčistí se od plev a hrubých nečistot jako jsou provázky,
kamínky a vše co se dostane do kombajnu. K tomuto slouží různé magnetické
čističky. Vyčištěné obilí putuje do sil do mlýna.
V silách jsou již speciální čistící stoje, opět vše přečistí a zrno se ovlhčí, vytvoří se
tzv. zámel, buď na běžné mouky, nebo například na oplatkové mouky. Zrno se
rozemílá mezi válci a třídí na hrubou krupici a jemnou krupici. Tyto krupice se pak
čistí a přesívají na hladkou a polohrubou chlebovou mouku. Ale i při tomto mletí je
mouka stále pod kontrolou a provádí se rozbory, aby se zjistilo, zda je vše
v pořádku. V mlýně se ještě pomocí sít rozdělí mouka na otruby, hrubou mouku,
polohrubou, hladkou, chlebovou a na pekařský speciál. V této fázi se mouka znovu
laboratorně ověří, napytluje a putuje do pekárny nebo do obchodů.
V pekárnách se k mouce přidá kvas stabilizovaný, jde o živý žitný kvas. K němu se
musí do těsta přidat droždí. Někdy se do kvasu přidává kyselina askorbová, neboli
vitamin C ve velmi malém množství. Po přidání kvasu se chléb hněte a vyválí. Takto
upravené těsto se uloží do ošatek a doputuje do kynáren, kde čeká na pečení.
Dnes se chleba peče ve velkých pecích, kde je pravidelně kontrována teplota
a vlhkost. To je velmi důležité pro kvalitu chleba.
Dobrý chléb poznáte již v obchodě. Stačí se podívat na tvar, vzhled a kůrku. Chléb
má být pravidelný, neporušený, bez ostrých hran a musí mít odpovídající objem
a klenbu. Jak dobře byl chléb upečen a jeho vůně napoví složení chleba. Střída má
mít barvu odpovídající receptuře, bez vlhkých míst, měla by být čistá, vláčná,
s pravidelnými póry bez dutin. Po stisknutí rozkrojeného chleba se střída vrátí do
původního tvaru – výjimkou jsou celozrnné chleby, které mají střídu tužší. Pokud
se začne chleba drobit při mazání, pak byl zřejmě nedopečený. Kůrka dobrého
chleba by měla vespodu „zazvonit“ a mít jednotnou barvu, nemá být příliš
pomoučená, pružná. Pokud chléb stisknete, má kůrka zapraskat. Příliš měkká kůrka
je známkou nepropečení. Chléb má vonět lahodně, nikoli kysele nebo chemicky.
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V dnešním světě si člověk ani neuvědomí, jak jsou zdánlivě běžné a samozřejmé
věci vzácné. Kolik lidí se stará o to, abyste každý den mohli mít to, co v jiných
zemích ani není, a kde lidé trpí i hlady. U nás je dostatek jídla a leckdy si toho ani
nevážíme. Cesta ke chlebu je náročná i dnes - od osiva, které je s láskou vloženo do
rodné úrodné půdy, až po ukrojení si lahodného krajíce u vás doma v kuchyni.
Hned několik oborů lidských činností se stará o to, aby ve vaší domácnosti denně
zavoněl čerstvý chléb… A vidíte pak, že je chleba obyčejná věc.
Přejme si, abychom chleba mohli mít stále na stole a nejen dnes.
Přeji krásné dny a dobrou chuť s voňavým chlebem…
Ing. Eva Modlitbová
Centrum vzdělávání všem je tu nově pro všechny Jihomoravany
V jihomoravském kraji zahájila v březnu činnost nová instituce Centrum vzdělávání
všem (CVV). Klade si za cíl podat pomocnou ruku všem, kteří tápou v pracovním
životě a zároveň mají chuť s tím něco udělat.
CVV poskytuje své služby veřejnosti zcela zdarma. Sídlí v Brně-Bosonohách na
Pražské ulici a veřejnost může využít jak webu www.vzdelavanivsem.cz, tak
i telefonické či emailové konzultace nebo přijít do Centra osobně.
Služby Centra vzdělávání všem
• Informace o celoživotním vzdělávání v JMK
• Kariérní poradenství
• Zprostředkování studijních a profesních stáží
Centrum vzdělávání všem provozuje portál www.vzdelavanivsem.cz s přehlednou
databází všech vzdělávacích kurzů v Jihomoravském kraji. Ať už jde o rekvalifikaci
na jinou profesi nebo jen počítačový či jazykový kurz, portál je nabízí na jednom
místě přehledně seřazené podle místa konání, času i ceny. CVV poskytuje zdarma
také kariérní poradenství. Poslední službou je zprostředkování stáží. Existují totiž
stipendijní programy, které umožňují vyjet na zkušenou do zahraničí a zvýšit si tak
kvalifikaci. Studijní i odborné stáže jsou řešením například pro ty, kteří nemohou
najít uplatnění, včetně absolventů. Pracovníci CVV mají přehled o podpůrných
stipendiích a individuálních grantech a nabídnou veřejnosti podporu při
zprostředkování a vyřízení zahraniční stáže. Právě vyřízení všech formalit lidé totiž
často vnímají jako složité a odrazující.
Kontakty Centra vzdělávání všem:
www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
Email: info@vzdelavanivsem.cz
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