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Vážení a milí spoluobčané!
S blížícím se koncem roku vás chceme seznámit s aktuálními
informacemi o dění v obci. Úvodem vám děkujeme za vaše podněty, nápady
a hlavně za vaší účast na různých akcích v obci. Děkujeme členkám kulturní
komise obce, zástupcům různých organizací v obci i vám dalším, kteří jste
pomohli se zajištěním všech událostí v obci nebo svou prací přispěli
k rozkvětu naší malebné vesnice.
Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků a v roce 2015 hodně
zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti. Během Vánoc vám zastupitelé již
tradičně přinesou novoročenku s malým kalendářem na příští rok.
Akce Olšany – kanalizace:
V říjnu byly zahájeny práce v rámci realizace akce „Olšany - kanalizace“
firmou ČAK CZ s.r.o. z Kroměříže. Na kontrolních dnech, ale i mimo ně,
probíhají kontroly stavby. Kolem Zahrádkové cesty je možnost zpracovat si
pokácené dřeviny. V současné době jsme obdrželi první dotační platbu
Státního fondu životního prostředí a Fondu soudružnosti. Na účtu máme
převedenou i dotaci Jihomoravského kraje. Ing. Slavík ještě připravuje
projektové dokumentace na kanalizační přípojky pro části obce Močáry,
Kamenná a úsek od návsi k víceúčelovému hřišti. Mnozí majitelé nemovitostí,
pro které je projektová dokumentace již vypracovaná, se ještě nedostavili na
úřad k podpisu žádosti o územní souhlas a úhradě částky 1.350 Kč. Před
zahájením výkopových prací v zastavěné části obce svoláme informační
schůzku se zástupcem zhotovitele kanalizace.
ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…
- 20. září – se na víceúčelovém hřišti uskutečnil tenisový turnaj pořádaný
panem M. Blahákem a SK Olšany
- 20. září – pořádala Obec Olšany zájezd do Beskyd. Procházka z Pusteven
na Radhošť připomínala dobrodružnou cestu, protože celá trasa byla
zahalena mlhou. Ovšem mnozí optimisté se nechali slyšet, že takovou mlhu
by v Olšanech nezažili. Někteří účastníci se i přes téměř nulovou viditelnost
vydali kolem sochy pohanského boha Radegasta až k sousoší a kapli
sv. Cyrila a Metoděje. Pak jsme se vrátili k autobusu a sjeli jsme do Velkých
Karlovic. Zde nás už čekalo sluníčko a v muzeu poutavý výklad o místním
kraji, lidech a jejich těžkém živobytí. A aby nám nebylo líto toho, že neuvidíme
žádná „panoramata“, neplánovaně jsme udělali zastávku na Soláňi, která nám
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úžasnými výhledy na Beskydy nahradila ranní beskydskou mlhu. Všichni jsme
přijeli domů s krásnými zážitky.
Ing. E. Modlitbová
- 4. října – pořádala Obec Olšany pochod v Moravském krasu. V Šošůvce
jsme navštívili kapli a kozí farmu, kolem studánky Na Troubkách jsme došli ke
zřícenině hradu Holštejn. Zde si mnozí odvážlivci prohlédli i jeskyni
Hladomornu. Dále jsme pokračovali kolem propadání Bílé vody a dalších
krasových jevů až k jeskyni Michálka.
- 24. října – pořádala Obec Olšany zájezd do divadla na představení Králova
řeč. I letos jsme využili nabídky NDB, tentokrát jsme si ale mohli vybrat
z repertoáru sami. Na základě doporučení našich známých jsme zvolili tuto
hru, která byla přepracovaná do divadelního představení. A nelitovali jsme.
Neskutečný výkon koktavého krále Jiřího v podání Martina Slámy
a samozřejmě ne méně hodnotný výkon logopeda Linonela v podání
Ladislava Freje se nám velice líbil. Není divu, však herci byli odměněni
potleskem vestoje. Byli jsme rádi, že se Vám představení líbilo a budeme se
snažit vybrat příště další pěkný „kus“, tak neváhejte a pojeďte s námi!
Ing. E. Modlitbová
- 2. listopadu – se konal lampionový průvod, který byl tentokrát zakončen
v lese na kopci. Asi 50 dětí rozdělených do skupinek podle věku nejprve při
čekání předvedlo s nadšením své znalosti angličtiny. Poté se šel každý po
světýlkové cestě podepsat nebo namalovat obrázek, dostal sladkost a jedno
světýlko si "utrhl". Moc děkujeme obecnímu úřadu za prima tmu díky zhasnutí
veřejného osvětlení a za příspěvek na dobrůtky a svítící náramky.
Jarka Chelíková, Milada Veronese a Zuzka s Verčou
- 8. listopadu – T.K. Wild Horse Olšany pořádal ve spolupráci s Obcí Olšany
na hřišti za rybníkem Strašidelný les – tajemnou cestu lesem pro nebojácné
děti. I přes deštivé počasí přišlo na 90 odvážných dětí. Ty se postupně
samostatně nebo v doprovodu rodičů vydaly vstříc temným zákoutím
olšanského lesa osvětleného pouze malými lucernami. Odvahu jim dodával
kouzelný svítící náramek, který dostaly na startu od sličných upírů. Mezi
lucerničkami se setkávaly s roztodivnými postavami. Mohly získat nový účes
od Střihorukého Edwarda, potkaly dva "živé mrtvé", dostaly lízátko od
svítícího panáčka, na lesním hřbitově pomohly starému hrobníkovi, pozdravily
se s bílou paní a bezhlavým rytířem. V závěru cesty byly svědky rvačky
několika příšer a na konci lesa pak mohly zahlédnout tajemnou postavu. Po
zdolání této cesty byl dětem odměnou špekáček a sladkost. Děti pak rychle
utíkaly do bezpečí domova, kde si o svých zážitcích a odvaze budou ještě
dlouho povídat.
T.K. Wild Horse Olšany moc děkuje všem kamarádům, kteří přišli pomoct.
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- 28. listopadu – pořádala Obec Olšany Pečení vánočního cukroví. Tentokrát
jsme oslovili ochotné cukrářky, aby napekly cukroví doma a přišly na úřad jen
ochutnávat dobroty ostatních u kávy. K našemu překvapení tato změna
oslovila víc žen, takže se nám sešlo cukroví od 17 cukrářek. Moc děkujeme.
- 30. listopadu – pořádala Obec Olšany Rozsvícení vánočního stromu.
Ach, ten termín! Protože letošní rozsvícení vánočního stromu vyvolalo v obci
rozporuplné reakce, rádi bychom vám k tomu pověděli pár slov.
Letošní rozsvícení vánočního stromu jsme se rozhodli uspořádat na
1. adventní neděli, abychom našim spoluobčanům přiblížili advent jako
předvánoční čas. V tomto čase se lidé připravují na příchod Vánoc. Jde o čas,
kdy se má člověk zklidnit, uvažovat sám nad sebou a v tiché přítomnosti se
těšit na Vánoce. Ve většině obcí a měst je začátek adventu spojen
s rozsvícením vánočního stromu. Tedy symbolem, který je hlavní dominantou
a připomenutím, že se blíží Vánoce. I přestože je historie stromů na náměstí
poněkud jiná. Chtěli jsme navázat na zvyk čtyři neděle před Vánocemi
rozsvěcet různá světýlka a výzdoby, který se do jisté míry zažil v celé
republice i u sousedů. Nechtěli jsme, aby olšanský stromek zůstal týden do
Mikuláše ve tmě. Tento názor jsme slýchali i v předchozích letech. Důležitý
byl také postřeh, že by se Mikuláš měl vrátit do domovů jako za dob našeho
mládí. Jde o jistou intimitu, překvapení i tajemství, které postavu Mikuláše
vždy halilo. Je Mikuláš opravdu kouzelný pán, když mě zná a ví, kde bydlím?
Jak to, že přišel zrovna za mnou a zná moje prohřešky?
Z těchto důvodů, nám zcela pochopitelným, jsme změnili termín i program,
který byl pod vedením MŠ a pana Davida Rottera a měl skutečný nádech
adventu. Byl tichý, komorní, zkrátka adventní. Ale tím se dostáváme k jádru
problému. Byli jsme zvyklí na jiný program plný radovánek, čertovských rejů
a dětského smíchu. A hlavně jsme zapomněli, že naše dvě obce jsou
spřízněny v takovém rozsahu, že děti, které účinkovaly v Habrovanech, se
nemohly účastnit akce u nás doma. Proto se část z vás musela rozhodovat,
které akce se zúčastníte a kde budete chybět.
Nyní stojíme před rozhodnutím, co příští rok. Rozhodneme se pro program
adventní či mikulášský? Každý má něco do sebe, každý má své zastánce.
Nebo zkusit něco jiného? Například Setkání s Mikulášem v jiném duchu
a advent nechat v poklidném tichu probíhat ve vašem rodinném kruhu. Máme
rok přemýšlení, jak rozsvěcení stromku na návsi pojmout. Pokud máte
podněty a nápady, rádi je vyslyšíme.
Krásný předvánoční čas.
Ing. E. Modlitbová
- 8. prosince – pořádala Obec Olšany setkání důchodců v restauraci
U Kalábů, kde 35 účastníků shlédlo poutavé vystoupení žáků Mateřské školy.
Děti jsme obdarovali malým dárkem, samozřejmě jsme nezapomněli i na
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starší účastníky. Společně jsme probrali i akci Rozsvícení vánočního stromu,
většina z přítomných se přikláněla k pořádání na první adventní neděli.
CHYSTÁ SE ...
- 23. prosince – proběhne Setkání s Betlémským světlem mezi 16. a 18.
hodinou v kostele v Habrovanech. Pořadatelé zvou všechny k betlému ve
vánočně vyzdobeném kostele. Během dvou hodin si můžete odnést domů
z kostela Betlémské světlo, poslechnout koledy v podání nejmenších a naladit
se na krásné vánoční svátky.
- 24. prosince – proběhne Půlnoční mše svatá ve 20.30 v kostele
v Královopolských Vážanech.
- 27. prosince – pořádá Sportovní klub Olšany Vánoční turnaj ve stolním
tenise v sále pohostinství U Pštrosa. V 9 hodin startuje turnaj pro všechny
dětské nadšence, v 15 hodin vypukne souboj mezi dospělými. Startovné pro
dospělé je 50 Kč, pro děti zdarma.
- 1. ledna – vážení spoluobčané, přijměte pozvání na Novoroční rituální
koupel, která se jako již tradičně uskuteční ve vodách olšanského rybníka.
Sejdeme se v 11 hodin na návsi v Olšanech a vydáme se vstříc
neobyčejnému zážitku. Bližší informace najdete na plakátech v obci.
zve David Rotter, Pavel Indruch a další pořadatelé
- 4. ledna – se koná Tříkrálový koncert v Habrovanech v kostele v 15 hodin,
koncertovat bude Malé hudební družení.
- 24. ledna – pořádá Obec Olšany Vítání občánků od 14 hodin na obecním
úřadě.
- 31. ledna – pořádá Obec Olšany Košt slivovice a jiných pálenek od 14 hodin
v sále pohostinství U Pštrosa.
- 28. února – pořádá Obec Olšany výstavu „Světové války“, takže se na vás
obracíme s výzvou o zapůjčení tématických materiálů.
- 7. března – pořádá T.K. Wild Horse Olšany a Obec Olšany Maškarní bál pro
děti a dospělé v sále pohostinství U Pštrosa.
- 30. března – pořádá Obec Olšany Setkání důchodců v 16 hodin v restauraci
U Kalábů.
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INFORMUJEME …
Výsledky voleb do zastupitelstva obce – zvolené zastupitelstvo:
Jméno
Dana Křížová
Ing. Arnošt Ohli
Ing. Eva Modlitbová
Ing. Pavel Indruch
Oto Valehrach
Luboš Hrdinka
Ing. Ivo Herman
Ing. Florián Kostrbík
Jakub Libánek

Strana
ČSSD
ČSSD
KDU-ČSL
KDU-ČSL
Nezávislí – Olšany
ČSSD
Nezávislí – Olšany
KSČM
KDU-ČSL

Počet hlasů
135
123
117
79
77
74
74
58
40

Na ustavujícím zasedání byla starostkou obce zvolena p. Dana Křížová,
místostarostou Ing. Arnošt Ohli.
Výsledek voleb do Senátu Parlamentu ČR – výsledky II. kola:
Strana

Kandidát
Počet hlasů
ČSSD
Ing. Ivo Bárek
43
KDU-ČSL
Bc. Roman Celý, DiS.
30
Ing. Ivo Bárek se stal senátorem v našem volebním obvodu.
V současné době probíhá výběrové řízení na pozici účetní. P. M. Petřinové
končí pracovní poměr na vlastní žádost dne 31. ledna 2015.
Poplatek za svoz odpadů pro rok 2015 je opět ve výši 460 Kč na poplatníka
nebo neobydlenou nemovitost. Tento poplatek a poplatek ze psů můžete
hradit na obecním úřadě od 5. ledna.
Separační tašky pomůžou v domácnostech třídit odpad
Při platbě poplatků za svoz odpadu dostane každý obydlený dům
v Olšanech zdarma separační tašky na třídění odpadu. Snahou obce
společně s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. a společností
RESPONO, a.s. je podpořit třídění odpadů v domácnostech, a to i v těch, ve
kterých se dosud netřídilo. K třídílné sadě tašek v barvách separačních
kontejnerů – žlutá, modrá, zelená – bude přibalen i leták s informacemi, jak
správně odpady třídit.
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Tašky jsou určeny ke shromažďování tříděného
odpadu – PAPÍRU, SKLA, NÁPOJOVÝCH
KARTONŮ a PLASTU – v domácnosti. Díky nim
si můžete doma vytvořit praktické separační
hnízdo (tašky jsou opatřeny suchým zipem
a můžete je spojit dohromady). Jsou vyrobeny
z plastu. Díky tomu se snadno omývají a slouží
k opakovanému použití.
Proč vlastně třídit odpady? Při většině činností
produkujeme odpady, se kterými je třeba
správně nakládat. O tom, zda dáme odpadu
další šanci, rozhodujeme právě my. Pokud odpady už doma správně
roztřídíme, čeká je recyklace a využití v podobě nových výrobků, které denně
používáme. Navíc podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a obecně
závazné vyhlášky obce č. 3/2001 je každý povinen se odpadu zbavovat
předepsaným způsobem. K odkládání tříděného odpadu (papíru, skla, plastu
a nápojových kartonů) jsou určeny sběrné nádoby o objemu 1 100 l (modrá,
zelená, žlutá) rozmístěné na stabilních stanovištích (tzv. sběrných hnízdech)
na území obce. Odpad je nejlépe třídit už v místě vzniku, tedy v domácnosti.
Stačí jej vhodit do tašky správné barvy a posléze do separačního kontejneru.
Před vhozením odpadu do kontejneru je dobré minimalizovat jeho objem
sešlápnutím (např. PET lahve nebo papírové krabice). Do barevných
kontejnerů dávejte jen to, co do nich opravdu patří. V tom vám pomůže leták
s návodem, jak správně do jednotlivých kontejnerů odpad odkládat.
A co se děje s odpadem dále? Vytříděný papír, plast a nápojové kartony se ze
sběrných nádob sváží na dotřiďovací linku ve Vyškově, kterou provozuje
RESPONO, a.s. Odpady se ručně dotřídí a připraví dle požadavků
jednotlivých zpracovatelů k expedici. Skleněné střepy se sváží odděleně
(zvlášť bílé a barevné) na překladiště, které se nachází v areálu skládky
v Kozlanech u Vyškova. Odtud se sklo odváží k přetřídění na speciální linky.
Třídění odpadu má smysl, neboť tím snížíme výdaje na odstranění směsného
komunálního odpadu, které se každým rokem zvyšují. A nejen to. Navíc tím
přispíváme k ochraně životního prostředí šetřením primárních zdrojů surovin
i energie a vody potřebné k jejich zpracování.
Dejte odpadu šanci k dalšímu využití. Děkujeme.
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zde uvádíme usnesení schválená na zasedáních zastupitelstva obce
od minulého čísla občasníku (bez osobních údajů). S celým obsahem zápisu
se můžete seznámit na OÚ.
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24. 9. 2014 – Zastupitelstvo obce Olšany:
- schvaluje dodání požárního vozidla od firmy KOMET s.r.o. Pečky
v hodnotě 1.998.920 Kč
- schvaluje obsah smlouvy na dodání požárního vozidla od firmy KOMET
s.r.o. Pečky a pověřuje starostku jejím podpisem
- bere na vědomí zápis finančního a kontrolního výboru
8. 10. 2014 – Zastupitelstvo obce Olšany:
- schvaluje rozpočtové opatření č. 8
- schvaluje obsah směnné smlouvy na směnu části p.č. 735 v k.ú. Olšany,
nyní p.č. 735/3 o výměře 76 m2, za pozemek p. Ondry p.č. 465/12 v k.ú.
Olšany o výměře164 m2 a pověřuje starostku podpisem smlouvy
- schvaluje spisový a skartační řád obce Olšany
- schvaluje uzavření smlouvy s Ing. J. Vyskokem na funkci koordinátora
BOZP v rámci stavby Olšany – kanalizace při měsíční výši odměny
8.000 Kč
- schvaluje obsah Smlouvy č. 12130631 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR ve výši 1.600.142,23 Kč na akci „Olšany –
kanalizace“ a pověřuje starostku jejím podpisem po zaslání Smlouvy SFŽP
- schvaluje obsah smlouvy o dílo uzavírané s Ing. J. Slavíkem
a Ing. T. Sobotkou ohledně vypracování projektových dokumentací na
kanalizační přípojky v obci a pověřuje starostku jejím podpisem
5. 11. 2014 – Zastupitelstvo obce Olšany:
- schválilo zvolení jednoho místostarosty
- v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon
funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn
- v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon
funkce místostarosty obce bude člen zast. dlouhodobě neuvolněný
- schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty
- schvaluje postupnou volbu starosty a místostarosty
- volí starostou obce Olšany p. Danu Křížovou.
- volí místostarostou obce Olšany p. Ing. A. Ohliho
- zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor, oba výbory budou tříčlenné
- volí předsedou finančního výboru p. Ing. Iva Hermana
- volí předsedou kontrolního výboru p. Ing. Pavla Indrucha
- volí členy finančního výboru p. O. Valehracha a Ing. F. Kostrbíka
- volí členy kontrolního výboru p. J. Libánka a Ing. E. Modlitbovou
- v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu
za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva – místostarosty ve výši
Kč 2.400 měsíčně, a to od 1. 12. 2014
- v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu
za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši Kč 400,7

měsíčně, kromě předsedů kulturní a stavební komise, kteří budou pobírat
měsíční odměnu ve výši Kč 800,- a to od 1. 12. 2014
- určuje pověřené zastupitele k podpisu dokladů týkajících se vedení
běžného účtu u ČS Vyškov a.s.
26. 11. 2014 – Zastupitelstvo obce Olšany:
- schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřený
s Domem dětí a mládeže Vyškov týkající se prodloužení platnosti smlouvy
do 31. 12. 2018 s tříměsíční výpovědní lhůtou
- schvaluje přijetí dotace Jihomoravského kraje s názvem „Výdaje na
zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na rok 2014“ ve výši 2.000 Kč
a pověřuje starostku podpisem Smlouvy č. 027842/14/OKH
- schvaluje rozpočtové opatření č. 9
- schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místních poplatcích
- schvaluje aktualizaci Povodňového plánu obce týkající se složení
povodňové komise
- schvaluje obsah Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 10685/14/LCD ze dne
1. 7. 2014 s Českou spořitelnou ohledně financování akce Olšany –
kanalizace v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů
- v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu
za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva – místostarosty ve výši
5. 000 Kč měsíčně, a to od 1. 12. 2014
10. 12. 2014 – Zastupitelstvo obce Olšany:
- schvaluje čerpání částky 8.000 Kč z fondu odměn Mateřské školy za
účelem poskytnutí daru k životnímu jubileu
- schvaluje rozpočtové opatření č. 10
- schvaluje rozpočet na rok 2015, včetně rozpočtu sociálního fondu
a příspěvků svazku obcí Drahanská vrchovina ve výši 20.000 Kč
a Rakovec 876 Kč. Celkový objem příjmů včetně financování a výdajů je
ve výši 46.170.600 Kč. Výdaje sociálního fondu jsou ve výši 30.000 Kč.
Zastupitelstvo obce Olšany pověřuje starostku prováděním rozpočtových
opatření v nejnutnějších případech na konci měsíce a tyto úpravy pak
vezme zastupitelstvo na nejbližším zasedání na vědomí.
- schvaluje rozpočtový výhled na r. 2016 a 2017
- schvaluje dle Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku č. 1/2014
převedení nevyčerpaných prostředků SK Olšany ve výši 3.585 Kč na rok
2015
- deleguje na valnou hromadu svazku Rakovec dne 8. 1. 2015
v Komořanech starostku a p. Ing. Ohliho, náhradníkem je Ing. Modlitbová
8

