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Vážení a milí spoluobčané!
Rychle nám uběhly tři měsíce od vydání posledního občasníku a tak vás
chceme seznámit s aktuálními informacemi o dění v obci. Úvod roku byl hektický
a vzhledem k realizaci velké investiční akce se obáváme, že uklidnění nastane až
v závěru roku. Děkujeme vám za pochopení a vstřícnost k pracovníkům stavební
firmy, protože v nejbližší době práce na výstavbě kanalizace pokročí i do zastavěné
části obce. Bohužel tato velká stavba určitě přinese omezení v dopravě, znečištění
vozovek, hluk, prašnost. V měsíci únoru rovněž nebylo příjemné přerušování
dodávky elektrické energie společností E.ON. Její provádějící firma asi až v závěru
března provede zapravení trasy nového vedení NN od lomu do chatové oblasti
Bolševik. V současné době je půda ještě podmáčená.
Snažíme se vás o všech událostech informovat prostřednictvím rozhlasu,
důležité informace uveřejňujeme na klasické i internetové úřední desce obce. A tyto
informace vám můžeme zasílat i na vaši emailovou adresu. Pokud máte
připomínky, nové nápady či podněty, využijte svých zastupitelů nebo se zastavte na
obecním úřadě.
Akce Olšany – kanalizace:
Od zahájení stavby v říjnu byla položena kanalizace od vodojemu nad Habrovany
kolem Farmy až k zastavěné části obce a vybudovala se jedna odlehčovací
komora. Stavební firmu nejvíc trápí skalní podloží trasy. Nyní jsme upřesnili
harmonogram výstavby v obci Olšany a Habrovany. Průběh výstavby v jednotlivých
částech obce vám představíme na informační schůzce, která se bude konat ve
středu 18. března v 18. hodin v sále pohostinství U Pštrosa. Společně se
zástupci stavební firmy vás budeme informovat i o dalších aspektech výstavby
kanalizace. Důležité informace zveřejníme na webu obce.
Ing. Slavík zpracoval projektové dokumentace na kanalizační přípojky k vašim
nemovitostem. Bohužel až v těchto dnech předáme na stavební úřad většinu
žádostí o územní souhlas, protože projektant neměl všechny vyjádření správců sítí.
Rovněž můžeme předat jen ty dokumentace, u kterých máme podepsanou žádost
a uhrazen poplatek ve výši 1.350 Kč.

Obec Olšany zve všechny občany na informační schůzku

PRŮBĚH VÝSTAVBY KANALIZACE
V OBCI OLŠANY
Koná se ve středu 18. 3. 2015 od 18 hod v sále pohostinství „U Pštrosa“.
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ROZPOČET r. 2015
Rozpočet schválilo zastupitelstvo obce dne 10. 12. 2014, pro jeho obsáhlost
uvedeme jen několik údajů.
Celkové příjmy:
31.170.600,- Kč
Kromě daní, poplatků a dalších příjmů je zde zahrnuta i dotace od Úřadu práce na
1 pracovníka na veřejně prospěšné práce ve výši 22.000 Kč. Tyto prostředky budou
navýšeny po uzavření smlouvy na nového pracovníka zřejmě od dubna 2015. Dále
zde máme zahrnutou dotaci na výstavbu kanalizace od SFŽP ve výši 1.385.900 Kč
a Fondu soudružnosti ve výši 23.560.400 Kč.
Celkové výdaje:
46.170.600,- Kč
Z toho největší výdaje na realizaci stavby „Olšany kanalizace“ 34.288.700 Kč,
příspěvek Mateřské škole 400.000 Kč, pořízení repasované cisterny 2.000.000 Kč.
Financování:
15.000.000,- Kč
Plánovaný zůstatek běžného účtu k 31. 12. 2014 k pokrytí výdajů roku 2015
a předpokládaný úvěr ve výši 11.000.000 Kč. /Skutečný stav účtů k 31. 12. 2014 byl
10.760.908,11 Kč./
Závěrečný účet obce za rok 2014 bude uveřejněn na úředních deskách po auditu
hospodaření obce na začátku května. S jeho zkráceným obsahem vás seznámíme
v dalším čísle občasníku.
ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…
- 27. prosince – již tradičně proběhl Vánoční turnaj ve stolním tenise pro malé
i velké v sále pohostinství U Pštrosa. V 9 hodin ráno odstartoval, za dohledu
zkušených hráčů, turnaj dětí, jejichž účast na turnaji byla nejhojnější vůbec. Ne
méně než 18 dětí soupeřilo za povzbudivého jásotu rodičů o přední místa celé
dopoledne. Pro každého byly připraveny ceny, ať už za účast, či za působivé
výkony a umístění.
V odpoledních hodinách změřili své síly na protipólných stranách hracích stolů
dospělí sportovci a k vidění bylo opravdu velké množství jedinečných zákroků.
Po celý den bylo přichystáno občerstvení a pro vítěze ceny, za což patří velké díky
sponzorům, zejména hráčům stolního tenisu, SK Olšany, paní starostce Daně
Křížové, T.K. Wild Horse. Zúčastněným děkujeme za skvělou atmosféru.
Sportu zdar a těšíme se na příští klání!
za Sportovní klub Jakub Libánek
- 1. ledna – první den nového roku jsme již potřetí zahájili Novoroční rituální
koupelí. K vodám olšanského rybníka přišlo veliké množství lidu, ponejvíce z Olšan,
Habrovan a Rousínova. Poté, co jsme připomněli tajemné a v dnešních časech
znovu objevované vlastnosti vody, obešli jsme v průvodu a s písní na rtech rybník,
tím si vodu otevřeli a dodali jí pozitivní energii. Pak už statní siláci vysekali do ledu
otvor. Vody jako první rozvířili pánové Krais a Indruch, kteří svým příkladem
povzbudili ty nerozhodnuté. Nakonec byl odvážlivců přibližně stejný počet jako loni.
2

A jeden z posledních si z rituálního jezírka udělal lázeňský bazének, ve kterém
v poklidu vypil novoroční pivo. Mnoho přišedších se s energií vody spojilo
symbolicky – přichystaným dřívkem. Poté, nad kelímkem svařeného vína a čaje, již
panovala povznesená novoroční atmosféra plná příjemných setkání, přípitků
a přání. A když Bůh dá, sejdeme se u rybníka i první den příštího roku.
Přeji všem hezké jaro.
David Rotter
- 24. ledna – jsme přivítali 2 nové občánky obce Olšany
- 31. ledna – pořádala Obec Olšany 9. ročník Koštu slivovice a jiných pálenek
v sále pohostinství U Pštrosa. Letos se sešlo rekordních 55 vzorků, které byly
hodnoceny všemi přítomnými odděleně v pěti kategoriích. Doprovodným
programem byla tentokrát ochutnávka nakládaných pochutin. I ty mohly získat
přízeň přítomných, kteří je hodnotili fazolovým počítadlem. Nejvíce fazolek získaly
nakládané hříbky od paní Kostrbíkové. Nejlepšími vzorky pálenek letošního ročníku
byly ohodnoceny: slivovice R. Chromého z Holubic, meruňkovice T. Uhlířové ze
Slavkova, hruškovice Z. Hudečka z Želče, jablkovice M. Chromé z Holubic,
třešňovice Z. Modlitby z Olšan. Každý si také mohl poznat svůj vlastní vzorek. To
se podařilo osmi hodnotitelům.
- 28. února a 1. března – v rámci výročí světových válek (100 let od začátku
I. světové války a 70 let od konce II. světové války) se rozhodla obec zastoupená
kulturní komisí ve spolupráci s panem M. Michlíčkem uspořádat tematickou výstavu
s názvem „Světové války“. Téma světových válek je velice rozsáhlé a tak jsme
přemýšleli, jak tuto výstavu pojmout. Nakonec jsme se dohodli, že výstava bude
zaměřená na vojáka jako na člověka. Sesbírali jsme materiály od místních občanů,
z kronik a začali připravovat výstavu. Návštěvník si tak mohl prohlédnout nejen
historické fotografie z obce nebo fotografický deník vojáka z fronty v první světové
války, ale i různé druhy uniforem. Velkou zajímavostí byly i ostatní předměty,
vybavení vojáka, od zbraní nebo vyznamenání přes bakelitový kafemlýnek až po
hygienické potřeby. Samozřejmě nemohla chybět ani vzpomínka na naše padlé
vojáky v podobě malého vzpomínkového koutku s kytičkou pro naše zemřelé.
Výstavu navštívilo přes 100 lidí. Jsme velice rádi, že se naše výstavy těší zájmu,
jen je nám trochu líto, že na nich vídáme stále více přespolní než místní. Je to
velká škoda, protože příprava výstavy je časově velmi náročná a výstava je vždy
poučná. Zvlášť v době, kdy lidé u nás doma i ve světě opět otáčejí proti sobě
zbraně a neváží si tak toho nejcennějšího – lidského života. Děkuji všem, kteří se
na výstavě podíleli, ráda bych poděkovala manželům Michlíčkovým a paní
M. Schneiderové za obětavou pomoc, i všem ostatním, co se podíleli na organizaci.
Děkujeme i za zapůjčení materiálů. Doufáme, že se všem naše dobová výstava
líbila a těšíme se za rok na další.
Ing. Eva Modlitbová
- 7. března – pořádal T.K. Wild Horse Olšany tradiční Maškarní bál pro děti
a dospělé v sále pohostinství U Pštrosa. Odpoledne se sešlo 75 dětí a místní sál
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praskal ve švech. Na úvod vystoupily děti z Habrovan a Olšan, které si pod
vedením Karolíny Volfové nazkoušely hru Karkulka. Přihlížející děti ani nedýchaly
a s napětím čekaly, jak to tentokrát s hlavní postavou i s vlkem vlastně dopadne.
Vystoupení bylo odměněno opravdu bouřlivým potleskem. Vystupující děti si ho
opravdu zasloužily a za jejich nadšení jim děkujeme.
Poté se rozjel běžný maškarní rej, na kterém nechybělo přestavení masek, tanec,
hry a soutěže, sladké odměny, spravedlivá tombola, konfety a spousta balónků.
Soutěže navazovaly jako každý rok na téma úvodního vystoupení. Děti tak sbíraly
kytičky v lese podobně jako Karkulka, hledaly v sále obrázky postaviček z pohádky
a mohly vyžunknout vínko až do dna stejně jako žíznivý vlk. V závěru nemohla
chybět oblíbená židličkovaná. Stejně jako v minulých letech bylo velice těžké
ukončit v podvečer řádění nadšených dětí a rozloučit se s nimi. Byl totiž nejvyšší
čas nachystat sál pro večerní maškarní.
Maškarní pro dospělé začal také scénkou, kterou si během zimních měsíců
připravili pořadatelé a kamarádi. Klasický příběh Vinnetoua a Old Shatterhanda byl
trochu upraven a klíčovou zápletkou byla místo stavby železnice stavba kanalizace
v Olšanech. Návštěvníků večerního karnevalu byla oproti odpoledni zhruba
polovina, ale i tak dokázali vytvořit úžasnou atmosféru a s vervou se zapojili do
soutěže, kde museli postavit „hovnovod“ a umístit trubky do správného spádu.
Pořadatelé děkují všem, kteří se do příprav zapojili, i všem, kteří ji podpořili darem
či finančním příspěvkem.
T.K. Wild Horse Olšany
CHYSTÁ SE ...
- 31. března – pořádá Obec Olšany Setkání důchodců v 16 hodin v restauraci
U Kalábů, tentokrát mimořádně v úterý.
- 18. dubna – pořádá Obec Olšany Otevírání studánek – v 9 hodin vyrazíme od
úřadu směrem k zatopenému lomu blízko Ostatečné hory, pak se podíváme na
okolí Manzurské skály.
- 27. dubna – pořádá ZO KSČM Olšany Oslavu 70. výročí osvobození obce
k uctění obětí II. světové války. Začátek bude v 17 hodin položením věnce
u památníku a následně na hřbitově u hrobu kpt. Žukova.
- 30. dubna – pořádá T.K. Wild Horse Olšany Pálení čarodějnic ve spolupráci
s JSDHO na hřišti nad rybníkem. V rámci této akce vám představíme novou
požární cisternu.
- 29. května – proběhne Noc kostelů v kostele Nejsvětější Trojice v Habrovanech
- 6. června – pořádá T.K. Wild Horse od 14 hodin na hřišti nad rybníkem Dětský den.
- 6. června – pořádá SK Olšany na hřišti nad rybníkem od 18 hodin Noční turnaj
v nohejbalu trojic.
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- 13. a 14. června – pořádá Obec Olšany Zájezd do Adršpašských skal
a Broumova, bližší podrobnosti na plakátech. Termín přihlášení s úhradou ceny je
stanovený do 31. března, abychom mohli potvrdit ubytování.
JSDHO Olšany
V druhé polovině ledna došlo k předání „nového“ požárního vozidla značky
TATRA 815 CAS32 po provedeném kompletním technickém zhodnocení vozu,
který realizovala společnost Požární technika KOMET s.r.o. se sídlem v Pečkách
nedaleko Kolína.
Společnost KOMET s.r.o. byla na základě výběrového řízení vybrána ke zhotovení
požárního vozidla pro naši jednotku dobrovolných hasičů obce a celkový rozsah
práce zabral bezmála dvaceti zaměstnancům firmy 60 pracovních dnů. Požární
vozidlo TATRA 815 CAS32 mělo před celkovou repasí odslouženou řádku let
u Hasičského záchranného Sboru ČR ve městě Karolínka na Vsetínsku. Vozidlo
bylo uvedeno do provozu v roce 1987, proto bylo nutné, aby prošlo modernizací
a celkovou opravou. Za vozidlo zaplatila obec skoro 2 miliony korun. Na základě
zadávací dokumentace se modernizace vozidla dotkla mimo jiné zvětšení objemu
vodní nádrže vozidla na 9000 z původních 8200 litrů, světelné a zvukové
signalizace, vodního čerpadla včetně ovládání, instalace mycí lišty na mytí vozovky
a modernizace systému úložných prostor pro požární vybavení. Vozidlo je nově
olakováno včetně reflexních polepů a hrdě nesoucího nápisu „HASIČI OBCE
OLŠANY“. Čtyřčlennou posádku zásahového vozidla tvoří řidič, velitel a dva
členové jednotky. Další členové jednotky se k místu zásahu přepravují vlastními
prostředky a vozidly, aby bylo provedení zásahu v dostatečném počtu, s co nejlepší
efektivitou. Nové vozidlo můžete spatřit v obci při taktickém cvičení, kondičních
jízdách a následně pak na chystaném slavnostním představení vozidla dne
30. dubna 2015.
Dosloužilé vozidlo TATRA 138 CAS bylo odprodáno sběrateli historické požární
techniky a spatřit ho můžete jako expozici v areálu leteckého muzea ve Vyškově.
za JSDHO Olšany velitel Tomáš Valehrach
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Oddíl stolního tenisu
Hráči stolního tenisu SK Olšany se v letošní sezóně seznamují s vyšší soutěží. Oba
týmy z loňské sezóny postoupily – tým "B" do okresní soutěže II. a tým "A" do
okresního přeboru. To pro hráče znamená setkávat se se silnějšími soupeři než
doposud. V tuto chvíli nelze spekulovat o atakování předních příček žebříčku, oba
týmy se snaží udržet ve své skupině, ovšem každý jeden zápas je přínosný
zejména pro cenné zkušenosti, které hráčům poskytne. "Tak určitě, před námi je
závěr sezóny, zatím se to s klukama snažíme pinkat tak, jak to umíme, a uvidíme,
jak to dopadne, a je to sport," říká předseda oddílu Zdeněk Libánek.
za Sportovní klub Jakub Libánek
INFORMUJEME …
Děkuji všem, kdo jste i letos přispěli do pokladniček Tří králů. V Olšanech se
vybralo rekordních 12.746 Kč, o pětinu více než loni! Děkuji za velkou pomoc
vedoucím skupinek Evě Modlitbové a Kubovi Libánkovi. Všem koledníčkům děkuji
za nadšení a vytrvalost, i když občas i pěkně mrzlo:-). Paní účetní obce děkuji za
pomoc s počítáním.
Milada Veronese
Od února jsme přijali po výběrovém řízení na pozici účetní obce p. Lenku
Studenou.
V sobotu 28. března provedou Hasiči sběr železného šrotu. V sobotu 28. března
bude Respono Vyškov provádět na návsi v 8.00-8.30 sběr nebezpečného odpadu
a elektroodpadu. Pokud někdo ze starších občanů bude potřebovat odvézt tento
odpad hasiči na náves, ať se v předstihu domluví na OÚ. Během víkendu 28. a 29.
března bude na parkovišti u zastávky autobusu přistaven velkoobjemový kontejner.
Respono Vyškov nám zpracovalo na naši žádost tabulku ohledně termínů vývozu
komunálního a separovaného odpadu v obci v roce 2015:
druh odpadu
TDO
(komunál)
Plast
Papír
Sklo bílé
Sklo barevné
Bioodpad

četnost vývozu
1x/14 dnů
2x/týden
1x/týden

den vývozu
úterý

pondělí, pátek
úterý
čtvrtek
1x/měsíc
čtvrtek, pátek
1x/měsíc
čtvrtek, pátek
33 x/rok (viz poznámky)

týden
sudý týden
každý týden
sudý týden
lichý týden
5.–6. únor
22.–23. leden

poznámka
pro část Olšanské
Vinohrady platí svoz
v lichý týden

(další vývoz co 4 týdny)
(další vývoz co 4 týdny)

Poznámky:
termíny separace se mohou v průběhu roku měnit
Vývozy bioodpadu:
červen – říjen 1x/týden
prosinec – únor 1x/měsíc
březen – květen a listopad 1x/14 dní
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Po mnoha letech jednání konečně spěje k realizaci stavba základnové stanice O2
na budově školy pro posílení mobilního signálu ve spodní části obce. S provádějící
firmou od O2 byla uzavřena smlouva na dílo. Podmínkou realizace je ještě
schválení nájemní smlouvy s O2 na zasedání zastupitelstva 11. 3. 2015.
STAV OBYVATEL V OBCI K 31. 12. 2014
Celkem
Datum narození
nejstaršího občana
578
09. 05. 1922
Osoby
295
01. 01. 1925
Muži
285
09. 05. 1922
Ženy
Děti do 15 let
116
09. 03. 2000
Děti do 18 let
134
21. 08. 1997

Datum narození
nejmladšího občana
17. 11. 2014
17. 11. 2014
27. 05. 2012
17. 11. 2014
17. 11. 2014

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.
21. 1. 2015 – Zastupitelstvo obce Olšany:
- schvaluje podání žádosti o dotaci Jihomoravského kraje na požární techniku pro
JSDHO a garážová vrata do hasičské zbrojnice v maximální výši 250 000 Kč
- schvaluje návrh na vyřazení majetku obce
- schvaluje likvidaci staré požární cisterny bez vybavení
- schvaluje finanční příspěvek na vydání publikace k 70. výročí osvobození ve výši
2 500 Kč.
18. 2. 2015 – Zastupitelstvo obce Olšany:
- schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „III/37930 Habrovany průtah“ na
částech pozemků obce p.č. 730/2 a 361/1 v k.ú. Olšany
- schvaluje obsah Smlouvy č. PV-014330030209/001 o zřízení věcného břemene
se spol. E.ON Distribuce a.s. na stavbu „Olšany, připojení RD Rőss“
- schvaluje obsah Smlouvy o dílo č. D004-012-2014-002 s firmou Svoboda a syn,
s.r.o. Brno na výrobu a umístění ocelových konstrukcí v budově úřadu za účelem
zřízení základnové stanice sítě společnosti O2. Cena díla je 60.608,90 Kč;
zastupitelstvo pověřuje starostku a místostarostu obce k podpisu této smlouvy
- schvaluje záměr pronájmu části nemovitosti – budovy č.p. 66 na pozemku
st. p.č. 77 v k.ú. Olšany v rozsahu: část půdního prostoru o výměře 3m2, prostor pro
umístění technologického zařízení a kabelového vedení na ocelové konstrukci na
střeše, prostor pro zajištění kabelového propojení s rozvaděčem NN a datovým
rozvaděčem v budově
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- schvaluje rozpočtové opatření č. 1
- schvaluje návrh na vyřazení majetku obce
- schvaluje podání žádosti o dotaci Úřadu práce na 1 pracovníka na veřejně
prospěšné práce
- pověřuje starostku k uzavření smlouvy s panem Badurou na umístění
a provozování kontejneru na textil za podmínky úhrady ročního poplatku obci ve
výši 1.000 Kč.
Čtení ke kafi
K zamyšlení…
Při četbě jedné knížky jsem narazila na následující příběh, o který bych se Vámi
ráda podělila:
V Arktidě žili dva dikobrazi. Byla tam zima a tak se rozhodli, že se k sobě trochu
přitulí, aby se zahřáli. Když popošli trochu blíž, popíchali se vzájemně svými
bodlinami. Tak se zase vzdálili a byla jim zima. Přiblížili se a bolelo je to.
Trvalo dlouhou dobu, než nalezli tu správnou vzdálenost – blízko natolik, aby se
zahřáli, ale ne tak těsně, aby si působili bolest.
A tak je to také u lidí. Všichni se vzájemně potřebujeme, všichni toužíme po teplu
lásky. Ale ruku na srdce, kolikrát to pokazíme a popícháme se třeba svými
neuváženými slovy, činy anebo se špatně na někoho podíváme. Já bych mohla
vyprávět, jak to občas pokazím. Ale snažím se hledat východisko a koutku duše
doufám, že mi bude od toho druhého odpuštěno a zase mě v nouzi obejme hřejivou
láskou. Ono, i když ten druhý občas „píchne“, ale taky umí zahřát, to je třeba mít na
paměti. Nehledejme na sobě jen to špatné, nesnažme se koukat jen na bodliny.
Milí spoluobčané, přeji Vám krásné postní období. Toto období bývá charakteristické dle tradic postem od masa. Lidé se k postu a tradicím rádi vracejí a rádi o něm
mluví. Někdy mám ale pocit, že je to spíš móda a význam se ztrácí. Člověk si má
něco odříct na úkor sebe a hlavně na úkor nebohých a potřebných. Nemusí to být
zrovna maso. Předvelikonoční půst začíná Popeleční středou (letos 18. 2.), kdy se
v kostelech křesťanům udělí tzv. popelec. Člověk si má uvědomit svou pomíjivost –
to, že je prachem, v který se obrátíme, a vrátit se k víře a k evangeliu. A i když
třeba nejste věřící, zkuste nejen v tomto období pomáhat bližním. Neustále
hledejme k sobě znovu správnou cestu, i když se mnohokrát popícháme. Stojí to za
to, věřte mi.
Krásné jaro a požehnané Velikonoce
vám přeje Ing. Eva Modlitbová
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