Olšanský občasník č. 46

červen 2015

Vážení a milí spoluobčané!
Opět vás chceme seznámit s nejnovějšími událostmi a po čtvrt roce informovat o dění
v obci. Jsme rádi za Vaše podněty, připomínky a podněty k práci úřadu. Opětovně děkujeme
za vaši vstřícnost k pracovníkům stavební firmy, za akceptování různých omezení v dopravě,
znečištění vozovek, hluk a prašnost při výstavbě kanalizace.
Snažíme se vás o všech událostech informovat prostřednictvím rozhlasu, důležité
zprávy uveřejňujeme na klasické i internetové úřední desce obce. A tyto informace vám
můžeme zasílat i na vaši emailovou adresu.
Akce Olšany – kanalizace:
V současné době zbývá položit kanalizaci na části úseku kolem silnice III. tř.,
na Příhonech až k č. p. 34, kolem víceúčelové budovy k úřadu, od lípy k návsi a nahoru na
kopec. Následně se musí položit odbočky na většině tras. Položené úseky jsou provizorně
zapraveny a konečné úpravy povrchů budou provedeny po pokládce kanalizace v celé obci.
Stavební firma se na každém úseku potýká se skalním podložím, takže opět musel být
upraven harmonogram výstavby. Při jeho úpravách musíme dbát i na zajištění průjezdnosti
v horní části obce, což je odvislé od dokončení odboček v Habrovanech. Do 26. 6. je uzavírka
silnice v prostoru autobusové točny na návsi, takže autobusy se mají otáčet u rybníka. Od
29. 6. do 10. 7. bude úplná uzavírka v prostoru autobusové točny, autobusy se budou otáčet
pod návsí a autobusová zastávka bude přeložena na silnici III. tř. ve směru na Rousínov.
Sdělujeme občanům, že při realizaci odboček stále platí, že zhotovitel (firma ČAK CZ
s.r.o.) provede tuto veřejnou část kanalizace až mimo vozovku nebo chodník a za nejbližší
inženýrské sítě. Délka odbočky je předem smluvně sjednána. U každé nemovitosti je odbočka
o jiné délce. Délku odbočky u své nemovitosti můžete zjistit na úřadě. Zastupitelstvo obce
potvrdilo na svém zasedání dne 10. 6. 2015, že nebudeme hradit prodloužení odboček za
všechny inženýrské sítě. Např. v ulici kolem silnice III. tř. je v některých místech vedení plynu
uloženo až 6 metrů od komunikace. V takovém případě budou přibližně 2–3 metry přípojky od
ukončení veřejné části kanalizace (odbočky) po vedení plynu a dále k revizní šachtě (včetně
této šachty) již na náklady jednotlivých majitelů nemovitosti. Při realizaci přípojek můžete
využít současných pracovníků nebo si následně vykopání objednat u jiné firmy. Propojení vaší
přípojky do zbudované kanalizace /odbočky/ však může proběhnout až na podzim po
kolaudaci stavby.
Raději znovu uveřejňujeme postup napojení do kanalizace:
1. Přípojka bude vybudována dle projektové dokumentace schválené stavebním úřadem.
Svépomocí, popř. odbornou firmou, si zajistíte provedení výkopu „soukromé“ části
kanalizační přípojky od zaslepené „veřejné“ části /tzv. odbočky/, kde bude osazena
plastová revizní šachtice DN 400. NAPOJENÍ DO VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZACE JE
MOŽNÉ AŽ PO ZKOLAUDOVANÍ STOKY!! O provedení kolaudace stavby nebo případně
její části vás budeme průběžně informovat.
2. Po položení kanalizační přípojky potrubí v žádném případě v celé délce
NEZASYPÁVEJTE! Musíte umožnit kontrolu položení potrubí, jeho spojení a napojení.
3. Kritéria pro napojení nemovitostí:
a) napojovaná splašková voda je odpadem pouze z WC, koupelen, prádelen a kuchyní
b) po napojení na kanalizaci je ze zákona dána povinnost jímky a septiky vyřadit
z provozu
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c) dešťové a povrchové vody, jež jsou do stávající (staré) dešťové kanalizace napojeny,
lze takto ponechat. Nová připojení pro dešťové vody do vybudované splaškové
kanalizace je ZAKÁZÁNO zřizovat
d) do přípojky nesmí být zaústěny vody z chlévů a hnojišť.
4. Nahlásíte v předstihu (alespoň 2 dny) připravenost ke kontrole na tel. číslo obecního úřadu:
517 374 233 (případně na mobil starostky obce: 608 517 188) nebo na email
obec@olsany.org. U kontroly prokazujete správné provedení kanalizační přípojky dle
projektu (před zásypem). Kontrolu provádí zástupce obecního úřadu. Pokud bude
provedení kanalizační přípojky v pořádku, můžete potrubí zasypat.
5. Zástupce úřadu vám předá formulář – „Přihláška k odvádění odpadních vod do kanalizace
pro veřejnou potřebu“, na základě kterého s vámi bude uzavřena smlouva o odvádění
odpadních vod.
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2014
Zastupitelstvo obce schválilo tento dokument dne 27. 5. 2015. Veškeré potřebné písemnosti
byly zveřejněny na obou úředních deskách, níže uvádíme jen několik podstatných údajů.
Celkové příjmy:
20.228 901,22 Kč
z toho největší položkou byly daňové příjmy a dotace na výstavbu kanalizace.
Přijaté dotace
- na výkon st. správy, školství /pol. 4112 – 98 400 Kč/
- na platy 2 pracovníků obce od ÚP /pol. 4116 – 182 406 Kč/
Položka
4111
4111
4213
4216
4122
4222

Účel
Volby do zastupitelstev
Volby do EP
Inv. př. tranf. ze SF
Ost. inv. př. trans. ze SR
Neinv. př. transf. od krajů
Inv. př. tranf. od krajů

Poskytnuto
26 000,-19 500,-229 486,37
3 901 268,47
2 000,- 2 340 700,-

Vyčerpáno k 31.12.2014
20 801,22
12 829,67
182 980,84
3 110 674,42
2 000,- 335 694,41

Prostředky na položce 4213 a 4216 nemohly být v r. 2014 proúčtovány ve výdajích ve výši
příjmů dotace z FS a SFŽP, protože úhrady některých faktur při přípravě akce Olšany –
kanalizace byly již v r. 2012 a 2013. Při úhradě faktur po zahájení výstavby kanalizace jsme
začali čerpat prostředky z dotace kraje v souladu s jejími podmínkami /položka 4222/. Na
položce 4122 jsme obdrželi dotaci na refundaci školení členů JSDHO, která byla čerpána na
vybavení jednotky.
Celkové výdaje:
14 720 048,93 Kč
Nejvyšší čerpání bylo v kapitole Odvádění a čištění odp. vod – na přípravu a realizaci
výstavby kanalizace v obci (5 569 916,07 Kč), Školství – provozní příspěvek (viz níže),
Komunální služby – mzdy pracovníků, provoz budov obce, příspěvky mikroregionům,
Zastupitelstvo obce – odměny zastupitelů, cestovné, Činnost místní správy – platy
zaměstnanců, provoz úřadu, pojištění.
Poskytnuté transfery v roce 2014:
Částka
Komentář
400 000,příspěvek na provoz Mateřské školy Olšany
25 000,příspěvek Římskokat. farnosti na opravu kostela v Habrovanech
40 000,příspěvek Sportovnímu klubu – provoz klubu, akce v obci
21 975,příspěvek T.K. Wild Horse – akce pro děti a dospělé
15 207,příspěvek OS Haltýř

2

9 978,20 000,876,-

příspěvek včelařům
příspěvek svazku obcí Drahanská vrchovina
příspěvek svazku obcí Rakovec

Financování:
5 508 852,29 Kč
Stav prostředků na běžném účtu byl k 31. 12. 2014 ve výši 10 760 908,11 Kč, z toho
7 680,- Kč tvoří zůstatek sociálního fondu. Ze sociálního fondu byly hrazeny příspěvky na
obědy zaměstnanců.
Počáteční stav účtu byl 5 252 055,82 Kč. Rozdíl 5 508 852,29 Kč tvoří výsledek třídy
8 a srovnává rozdíl mezi příjmy a výdaji roku 2014, aby bylo hospodaření vyrovnané.
Závěr dokumentu komentuje hospodaření s majetkem, hospodářský výsledek obce
a hospodaření příspěvkové organizace MŠ Olšany. Přílohou dokumentu je zpráva
o přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem. Zde je konstatováno, že nebyly
zjištěny chyby a nedostatky v hospodaření obce.
ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…
- 31. března – proběhlo Setkání důchodců na téma „Lidové pověsti, zvyky a život lidí v okolí
sv. Martina“, o kterých poutavě vyprávěla p. Marie Kyprová z Lulče.
- 18. dubna – pořádala Obec Olšany Otevírání studánek. Akce se zúčastnilo přes
60 účastníků, které neodradil ani počáteční deštík. Součástí akce bylo i vysazení nového
dubu v místě padlého starého dubu U Prvního obrázku. Na tom mají největší zásluhu
p. Jaroslav Valehrach a Vít Kunc st. Účastnice pochodu zazpívaly v upomínku na konání
procesí do Křtin jednu z nejznámějších mariánských písní. Připomněli jsme si i podobu
památného dubu zachycenou ve fotokronice obce. Na torzo starého dubu byl připevněn
železný kříž. Během pochodu se skvěle zhostil role průvodce p. Pavel Kunc, který účastníky
společně s J. Ivanšíkem zavedl k pramenu potoka Luštinek a k pomníku pilota havarovaného
letadla z r. 1955. Odtud jsme se vydali ke Smutné skale, ale museli jsme se vrátit k naší
občerstvovací stanici na Valašině. Po načerpání sil jsme pokračovali k Tondové boudě, prošli
jsme kolem pozůstatků zaniklé osady a kolem Koretinky jsme došli do obce.
- 26. dubna – pořádala ZO KSČM Olšany ve spolupráci s Obcí Oslavu 70. výročí osvobození
obce k uctění obětí II. světové války.
Vážení spoluobčané, dne 26. 04. 2015 jsme se sešli u památníku, abychom si připomenuli
70 let od osvobození naší obce slavnou Rudou armádou. Dle pamětníků a kroniky naše obec
byla osvobozena 27. 04. 1945 v 17 hodin příchodem Rudé armády.
V kronice obce je zaznamenáno:
„Ruští partyzáni, které hostily naše lesy, střežili důležité body v týle německé fronty. Ze
všech stran přicházelo ruské vojsko a občané jim vstřícně a přátelsky tiskli ruce. Pan učitel
Vychodil ve jménu všech občanů je vítal se slovy díků. Na znamení radosti z vítězství
sovětských vojsk zazněla národní hymna, po tolik roků tajena v prsou našeho lidu, a každé
oko zvlhlo.“
Jako symbol díky osvoboditelům je na místním hřbitově hrob kpt. Žukova. Hrob je díky
prostým občanům udržován v čistotě a hoří na něm pravidelně svíčky. U hrobu promluvil pan
Antonín Chromý, který připomněl faktické skutečnosti o průběhu osvobození obce.
Jako vzpomínka zazněla 27. 04. v 17 hodin naše hymna v místním rozhlase.
předseda ZO KSČM Olšany Ing. Florián Kostrbík
Vzpomínka na osvobození obce.
Dne 27. 4. 1945 byla osvobozena naše víska a tak, jak píše pan Ing. Florián Kostrbík, si
hrstka přítomných připomněla, že je tomu sedmdesát let, co skončilo šestileté období strachu
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o holý život a válečné živoření. Každým dnem bychom si měli uvědomovat tu radost, že jsme
svobodní a žijeme v míru. U pomníku padlých jsme uctili památku obětem II. světové války,
a to p. Silvestru Růžičkovi, Bohumilu Valehrachovi, Františku Chromému a Jiřímu Myslínovi.
Na výraz našich díků jsme k památníku a hrobu kap. Žukova položili pamětní věnce.
Naši občané, kteří padli ve světové válce, zahynuli v koncentračních táborech, byli
zraněni nebo jejichž rodiny byly poznamenány tragédií, pro nás učinili velkou službu. Měli
bychom být vděčni a vzdát jim památku a vzpomínku. Vždyť lidský život je to nejcennější, co
mohli položit pro naše generace, které žijí v míru. Kromě vzpomínky u pomníku padlých jsme
vzpomínali i ve svých srdcích. K jedné z těchto tichých vzpomínek patřila i mše svatá v kapli
sv. Floriána v Rousínově, při které jsme děkovali za 70 let míru a modlili se za všechny naše
padlé. Mše byla sloužena 7. 5. za přítomnosti našich mladých hasičů. Tak jsme v malém
hloučku, v tichosti poděkovali a poprosili za vše, co válka s sebou vzala, ale i za to, že máme
již 70 let mír. A protože to byla mše u sv. Floriana, k příležitosti svátku patrona hasičů, tak ani
naši hasiči nešli s prázdnou. Na závěr mše svaté dostali od P. Michaela a P. Stanislava pro
své konání a službu požehnání. Všichni, kdo nasazují životy pro druhé dnes i dříve, by měli
být váženi v každé době.
Ing. Eva Modlitbová
- 30. dubna – pořádal T.K. Wild Horse Olšany na hřišti za rybníkem Pálení čarodějnic ve
spolupráci se členy JSDHO Olšany, Obcí Olšany a dalšími kamarády. Sešlo se téměř 80 dětí
se svými rodiči, prarodiči a dalšími návštěvníky. Vyvrcholením celé akce bylo představení
nového hasičského auta.
Ale vezmeme to od začátku. Nejprve děti hledaly čarodějnici. Jako indicie posloužily
nápovědy napsané neviditelným inkoustem. Ty je dovedly ke skrýši čarodějnice a také
pomohly utvořit zaříkávadlo. Během rituálu a zaříkání kolem čarodějnice samovolně vzplála
hromada sena. Vždy připravení hasiči předvedli profesionální zásah a oheň zneškodnili. Děti
si pak mohly vyzkoušet náročné dovednosti a zručnost hasičů – stříkaly džberovkami, motaly
hadice, ručkovaly na visutém žebříku a testovaly svou rychlost při přenášení vody. Následoval
křest nového hasičského vozidla, kterému místní občané vybrali ve veřejné anketě jméno
"Barča". Autoři vítězného návrhu byli odměněni. Všechny děti dostaly upomínkovou kartičku
mladého hasiče, něco k posilnění a především příležitost zastříkat si z opravdového děla
nové požární cisterny. O soutěže pro děti a bezpečnost celé akce se vzorně starali členové
JSDHO Olšany. Děkujeme návštěvníkům i všem, kteří se na akci podíleli.
T.K. Wild Horse Olšany
- 6. června – pořádal T.K. Wild Horse od 14 hodin na hřišti nad rybníkem Dětský den na téma
"NEMOCNICE NA KRAJI OLŠAN". Sešlo se více než 70 dětí, které s nadšením pomáhaly
např. chirurgům napravovat různé zlomeniny, ošetřovat nejrůznější zranění, u záchranářů si
mohly vyzkoušet oživování. Také navštívily očního, ušního i zubního lékaře, stavily se na
psychiatrii a u lékárníka pomáhaly roztřídit léky. Při turnaji děti pomáhaly na oddělení ORL
očistit krční mandle od bacilů. Po splnění všech úkolů děti dostaly sladkou odměnu a opečený
špekáček. Děkujeme všem malým i velkým za účast.
T.K. Wild Horse Olšany
- 6. června – pořádal SK Olšany na hřišti nad rybníkem od 18 hodin Noční amatérský turnaj
v nohejbalu. Přihlásit se mohli muži i ženy, hráči zkušení i zájemci, kteří nohejbal nikdy
nehráli. Turnaj byl losovaný a všechny týmy měly podobnou výkonnostní úroveň. Své síly
nakonec změřilo 6 týmů. Nejlépe se umístilo družstvo ve složení R. Röss, M. Zonek
a D. Němec.
- 13. června – pořádalo občanské sdružení Haltýř na rybníku v Olšanech Rybářské závody
pro dospělé.
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- 13. a 14. června – pořádala Obec Olšany Zájezd do Adršpašských skal a Broumova.
V sobotu se 48 účastníků po dlouhé cestě zchladilo v krásném prostředí skal. Zde nám
průvodkyně ukázala zajímavé skalní útvary a na závěr organizované prohlídky nám Krakonoš
spustil velký vodopád. Každý dle svých sil si pak mohl zajít k jezírku, na vyhlídku nebo se
projít kolem pískovny. V podvečer jsme dorazili do pěkného prostředí zámeckého hotelu
Bischofstein, kde nás po ubytování dostihl déšť. Někteří účastníci ráno před snídaní stihli
procházku na blízkou rozhlednu nebo ke zřícenině hradu Skály. Všem se moc líbila dopolední
prohlídka kláštera v Broumově a nově otevřené klášterní zahrady. Po obědě nás čekala cesta
zpět do Olšan.
CHYSTÁ SE ...
- 23. června – pořádá Obec Olšany v Mateřské škole Rozloučení s předškoláky.
- 28. června – pořádá občanské sdružení Haltýř na rybníku v Olšanech Rybářské závody pro
dospělé od 8 do 11 hodin. Účast dětí je podmíněna doprovodem jednoho z rodičů nebo osoby
starší 18 let. Děti si budou moci vyzkoušet, jak se lov ryb provádí. Lov ryb je možno provádět
pouze na rybářský prut k tomu určený, který si bude možno i zapůjčit.
Příměstské tábory v Olšanech
I letos se o letních prázdninách budou v Olšanech konat příměstské tábory DDM Vyškov a to
v těchto termínech:
1.–3. 7. 2015
PT: Hurá na prázdniny
cena: 400,- Kč
7.–10. 7. 2015
PT: Pod modrou oblohou
cena: 500,- Kč
13.–17. 7. 2015
PT: Barevné léto
cena: 650,- Kč
Tentokrát jsou v ceně zahrnuty i obědy, které se dovážejí z MŠ Olšany. Program každého
turnusu je jiný. Nebudou chybět zábavné a sportovní hry, moderní deskové hry, výlety
i rukodělné činnosti. Kontakt: tomaskova@ddm.vys.cz, tel. 776 204 433
- 11. července – pořádá SK Olšany na víceúčelovém hřišti Turnaj ve fotbale, zve všechny
případné hráče a fanoušky k účasti na této akci.
- 24.–26. července – organizuje p. R. Röss na návsi Pivobraní, v pátek proběhne letní noc se
skupinou Modul, v sobotu bude hrát skupina Panorama band. Ochutnat můžete 30 druhů
piva, koktejly z baru, zasoutěžit si.
- 25. července – pořádá p. J. Ondra Volejbalový turnaj o putovní pohár starostky obce na
víceúčelovém hřišti.
- 1. srpna – pořádá restaurace U Červeného buku Letní noc u rybníka, k poslechu a tanci
bude opět hrát skupina Rančeři.
- 8. srpna – pořádá Obec Olšany ve spolupráci s JSDHO a občanským sdružením Haltýř
Neckyádu na rybníku. Rybáři budou souběžně pořádat Rybářské hody na hřišti u rybníka.
- 5. září – pořádají stárci Hody od 13:30 na návsi a následným průvodem obcí. Od 20 hod.
bude hodová zábava, hraje kapela Voděnka.
- 12. září – pořádá SK Olšany na víceúčelovém hřišti Denní nohejbalový turnaj trojic.
INFORMUJEME …
Na začátku jara byl vyměněn písek na pískovišti dětského hřiště. Je škodou, že všichni rodiče
nezakrývají tento prostor plachtou a nezavírají vstupní branky.
Na konci května byla zprovozněna stavba základnové stanice O2 na budově školy pro
posílení mobilního signálu ve spodní části obce.
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V dubnu bylo dle statistiky Úřadu práce v obci 23 nezaměstnaných.
Od dubna do konce října jsme na veřejně prospěšné práce zaměstnali p. Luďka Hálu.
Žádáme občany a majitele rekreačních objektů, aby do kontejnerů na směsný odpad zvláště
u chatových lokalit nedávali stavební či velkoobjemový odpad! 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.
11. 3. 2015 – Zastupitelstvo obce Olšany:
- zmocňuje starostku obce p. Danu Křížovou k účasti na valné hromadě a.s. Vodovody
a kanalizace Vyškov, plná moc k účasti na valné hromadě platí nejdéle do 29. 7. 2015
- schvaluje obsah Nájemní smlouvy uzavíraný se společností O2 Czech Republic na pronájem
části nemovitosti – budovy č. p. 66 na pozemku st. p.č. 77 v k.ú. Olšany v rozsahu: část
půdního prostoru o výměře 3 m2, 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
- bere na vědomí zápis z jednání dozorčí rady mikroregionu Rakovec ze dne 22. 9. 2014.
25. 3. 2015 – Zastupitelstvo obce Olšany:
- schvaluje obsah Smlouvy č. PV-014330031286/002 o zřízení věcného břemene se spol.
E.ON Distribuce a.s. na stavbu „Olšany, kabel NN pro měrnou šachtu kanál“
- schvaluje obsah Smlouvy o nájmu č. 141/8640/2015-R na 180 m2 p.č. 184/2 a 184/4
v k.ú. Olšany pro stavbu čerpací stanice a její přípojky v rámci výstavby kanalizace uzavírané
mezi Lesy ČR s.p. a Obcí Olšany.
15. 4. 2015 – Zastupitelstvo obce Olšany:
- pověřuje starostku uzavřít pojistnou smlouvu s Kooperativou na pojištění odpovědnosti
zastupitelů obce a členů JSDHO dle zaslané nabídky při limitech 5 mil. Kč
- schvaluje dodatek č. 2 Smlouvy o podmínkách uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene s Ing. Miroslavem Kvapilem
- schvaluje obsah Smlouvy č. PV-014330031462/001 o zřízení věcného břemene se spol.
E.ON Distribuce a.s. na stavbu „Olšany, přípojka NN k RD Žambochová“
- schvaluje rozpočtové opatření č. 2
- schvaluje ponechání dosavadní výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva
od 1. 4. 2015
- bere na vědomí Protokol finančního a kontrolního výboru obce k provedené kontrole za
období září – prosinec r. 2014
- schvaluje podání žádosti o individuální dotaci Jihomoravského kraje ve výši 150.000 Kč na
rekonstrukci střechy kapličky
- schvaluje obsah účetní závěrky Mateřské školy Olšany k 31. 12. 2014
- schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Olšany ve výši
28.853Kč, a to 24.853 Kč do Fondu rezervního a 4.000 Kč do Fondu odměn
- schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Olšany č. 1/2015, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Olšany
- schvaluje, že obnovovaná komunikace na p.č. 737/1 v k.ú. Olšany kolem p.č. 600/394 bude
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obnovena jako účelová komunikace sloužící pro potřeby majitelů okolních pozemků za
podmínky, že Ing. Procházka dle harmonogramu výstavby a sjednaných technických
podmínek umožní uložení kanalizačního řádu do svého pozemku p.č. 600/394
- bere na vědomí Vnitřní předpis – opatření starostky ke stanovení výše platu p. L. Hály od
1. 4. 2015
- schvaluje úpravu pracovní smlouvy p. M. Sotoláře v článku II. a pracovní poměr se sjednává
od 1. 5. 2015 na dobu neurčitou
- pověřuje zástupce Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově, k vypracování GP na změnu
druhu části p.č. 202/1 v k.ú. Olšany, aby mohl být obchod zapsán jako zastavěná plocha do
KN.
27. 5. 2015 – Zastupitelstvo obce Olšany:
- schvaluje částku 10.000 Kč za zřízení věcného břemene v souvislosti s uložením
kanalizačního řádu do pozemku p.č. 307/2 v k.ú. Olšany ve vlastnictví …, která bude
proplacena po uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
- schvaluje výstavbu novostavby rodinného domu na p.č. 600/94 v k.ú. Olšany dle předložené
dokumentace zpracované p. Ing. Türkem, za podmínky posunutí vjezdové brány dále od
účelové komunikace tak, aby vozidla přijíždějící na tento pozemek nebránila v průjezdu na
komunikaci p.č. 600/371 v k.ú. Olšany
- schvaluje obsah Smlouvy č. PV-014330032411/001 o zřízení věcného břemene se spol.
E.ON Distribuce a.s. na stavbu „Olšany, připojení NN pro RD Mgr. Kostrbík“
- schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů Závěrečný účet obce Olšany roku 2014, který se uzavírá vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
- schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů Účetní závěrku obce Olšany sestavenou k 31. 12. 2014
- schvaluje rozpočtové opatření č. 3
- schvaluje dodatek č. 1 Odpisového plánu obce s účinností od 1. 1. 2015
- schvaluje obsah Dohody ohledně výstavby kanalizace v obci Olšany na p.č. 600/394
v k.ú. Olšany
- bere na vědomí závěrečný účet svazku Drahanská vrchovina k 31. 12. 2014 a zprávu
dozorčí rady ze dne 13. 5. 2015
- schvaluje vyřazení 840 ks knih z knihovního fondu MK Olšany.
10. 6. 2015 – Zastupitelstvo obce Olšany:
- schvaluje podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci Oprava střechy kapličky
Olšany
- schvaluje rozpočtové opatření č. 4
- bere na vědomí drobné úpravy v textu Dohody ohledně výstavby kanalizace v obci Olšany
na p.č. 600/394 v k.ú. Olšany.
Čtení ke kafi
Letos uplynulo 70 výročí od konce II. světové války. I my jsme doma vzpomínali, tak
jsem se rozhodla, že se podělíme o takový příběh obyčejných lidí z konce války. Příběh je od
mé babičky Ludmily Dočkové. Posuďte sami, jak lidé prožívali konec zlých bojů a příchodu
tolik očekávaného míru.
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Bylo jaro roku 1945. Druhá světová válka již řádila šestým rokem. Rádiové zprávy
z ciziny sice již oznamovaly, že se blíží konec, ale lidé tomu nevěřili. Vojska Rudé armády od
východu a Americká armáda od západu osvobozovala další území od nacistické německé
nadvlády.
I u nás v Olšanech lidé netrpělivě vyhlíželi konec války, ale zároveň měli obavy
z případného střetu s vojsky. Začali si budovat kryty – bunkry v lesích v opuštěných
kamenolomech. Do vykopaných jam schovávali potraviny jako mouku, sádlo a cukr. Dodnes
můžete v lesích spatřit tyto pozůstatky jakýchsi bunkrů.
Koloběh života však šel dál válka neválka a v domečku na konci vesnice již téměř
v lese prožívali mladí manželé těžké chvíle, každým dnem očekávali narození svého prvního
dítěte. Těžké chvíle vlastně prožívali po celou válku. Často k nim přicházeli z lesa partyzáni
s prosbou o potraviny, teplé oblečení, svíčky či sirky. Dělali, co mohli, ale ty obavy, že budou
prozrazeni gestapu, byly veliké.
A tak v prvních dubnových dnech se v této chaloupce narodilo děvčátko – Hanička a do
dvou týdnů byla fronta tady. Zbytky německé armády táhly k Pístovicím a k Bukovince. Od
Pozořic se lesem blížila Ruská armáda. Rachot kulometů se ozýval a kulky z pušek svištěly
nad domy. Všichni lidé se třásli strachem. Mladá maminka popadla děvčátko zabalené do
peřinky a utíkala s ním k tetičce Gustýnce na opačný konec vesnice do úkrytu. Tam setrvaly,
až fronta přešla.
Na jiném konci vesnice na Příhonu se koncem března narodil chlapeček Jeníček.
Maminka byla po porodu moc nemocná, takže byla upnutá na lůžko. I oni si dělali těžkosti,
kam půjdou do úkrytu, copak můžou i s postelí? Snad nebude tak zle, uklidňoval tatínek
ostatní členy rodiny a zůstali v domě.
Dne 28. 4. 2015 přijela kolona Rudé armády do Olšan. Důstojníci na koních, vojsko
povozy s potravinami, šatstvem a střelivem, prádelna a polní kuchyň. Ubytovali se po
jednotlivých domech. Tam, kde byl průjezd, dali vojáci povozy, koně přivázali ke stromům.
Jeden důstojník přišel do kuchyně k rodičům chlapečka Jeníčka a zřídil si tam jakousi
kancelář. Na stole něco psal, hledal v mapách a dělal náčrtky postupu fronty. Mezi kuchyní
a pokojem byly prosklené dveře. I ptal se důstojník „Što tam?“
Nakukoval a viděl v posteli maminku s měsíčním děťátkem, do očí mu vstoupily slzy.
Snad při vzpomínce na domov tam daleko na východě. Vyzul si těžké boty, svlékl uprášenou
vojenskou blůzu a tiše vešel do pokoje. Vzal děťátko v peřince do náruče a chovaje ho, tiše
mu pobrukoval asi nějakou ukolébavku. Po chvíli vrátil dítě zpět k ustrašené mamince. Při
odjezdu povozil tehdy téměř desetileté děvčátko, již náctiletou sestřenicí na koni a věnoval jim
prstýnek a pěkné sukně z vozu, který doprovázel frontu. A namaloval tehdy desetileté Lidušce
do památníku prostý obrázek.
Víme však, že vedle radosti ze svobody přinášela fronta i stinné stránky. Zdaleka ne
všichni občané měli dobré zkušenosti ze setkání s vojáky, zvláště některé ženy. Tyto prožitky
bohužel vnesly chlad do srdcí mnohým lidem.
A dovětek tohoto příběhu…
Po 22 letech přišlo do obou domů oznámení, že Jan a Hana budou oddáni. A tak se
dvě srdce, která začala tikat na sklonku války, rozhodla jít společnou cestou.
Toto je vzpomínka mé babičky. Bohužel pamětníci z tohoto světa odchází a tak je
škoda, že pomalu ani nevíme, jak to doopravdy bylo. Takže pokud máte doma nějakou tu
babičku či dědečka nebo maminku či tatínka, poslouchejte. Jejich vzpomínky a moudro je
výsadou starých a zkušených. Ono totiž být chytrý a moudrý je rozdíl. Ta moudrost je
o rozvaze, o radě a zkušenosti, mírnosti a lásce k bližnímu – je to, co člověk hledá a učí se
celý život. Je to důležité pro další život a vývoj samotného člověka. Najděte si na sebe čas,
nikdo totiž neumí tak krásně vypravovat, jak naše babičky a dědové.
Ing. Eva Modlitbová
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