Vybrané informace k fungování obce a k hodnocení některých aktivit zastupitelstva
V předvolebním období pravidelně probíhá hodnocení práce dosavadního zastupitelstva a sbírání nových námětů pro
další rozvoj obce. Jde o období velmi podnětné a je důležité věcné připomínky a náměty vnímat. Zároveň bohužel
dochází ke zkreslení mnohých údajů, vyvstávají nejasnosti a otázky.
Nabízíme přehled vybraných nepřesností a komentářů, reakcí vedení obce.
Informovanost občanů
Zasedání zastupitelstva jsou veřejná a srdečně na ně zveme kohokoli, koho dění v obci zajímá. Usnesení ze
zastupitelstev jsou zveřejňována v občasníku. Zveřejňování některých informací však podléhá pravidlům ochrany
osobních údajů.
Děkujeme za body k zamyšlení ohledně zveřejňování zápisů ze zastupitelstev na webu obce. A ano, je pravda, že nyní
není nikde zaznamenáno, jak hlasoval který ze zastupitelů. Zastupitelé mají právo i na tajnou volbu. Nezveřejňujeme,
kolikrát byl který zastupitel přítomen, jak poctivě připraven na zasedání přišel a zda prostudoval zaslané podklady.
Na jednu stranu je důležité sledovat a hodnotit práci zastupitelů. Rozhodují o dalším rozvoji celé obce. Na mnohé
záležitosti ani nestačí sami a záležitosti konzultujeme s právníky a odborníky. Na druhou stranu zastupitelé věnují
rozhodování o chodu obce velké množství svého volného času. Neměli bychom na ně klást odrazující nároky. Naštěstí
nejsme v situaci obcí, kde se do voleb do zastupitelstva sotva složí jedna kandidátka. V Olšanech je o pozici v zastupitelstvu zájem. Lidé se chtějí podílet na rozhodování a zlepšování obce. Každý nový zastupitel přináší nové podněty
a důležitý jiný úhel pohledu. Proto je výhodné, aby nové zastupitelstvo bylo profesně a zájmově co nejpestřejší.
Práce úřadu je kontrolována v rámci auditů kraje a kontrol dalších úřadů i v rámci činnosti kontrolního a finančního
výboru obce. Jak je uvedeno výš, uvítáme větší zájem občanů, jejich účast na zasedáních zastupitelstva, přinášení
podnětů osobním sdělením, zasláním na mail či vhozením do schránky obce.
Pomoc občanům
Seniorům zajišťujeme donášku obědů a některé nákupy. V minulosti jsme zařídili i proškolení místní občanky v oblasti
sociálních služeb. Bohužel pak nastoupila k jinému zaměstnavateli. Určitě je důležité tuto oblast rozvíjet a snažit se
v rámci možností obce potřebným osobám pomoct. Informace a přehled možné pomoci terénních pracovníků, ceník
služeb a možnosti čerpání příspěvků uvítáme. Můžeme ho nabídnout místním seniorům a mít k dispozici na obecním
úřadě, abychom mohli podávat relevantní informace těm, kteří je potřebují.
Nový územní plán a strategický rozvoj obce
Řešení stávající nevhodné dopravní situace v obci je opravdu dlouhodobý proces. Rozvíjeno bylo bohužel již několik
variant. Nyní se pracuje na výkupu pozemků pod aktuálně plánovanou trasou, ale situaci výrazně komplikuje
navazující trasa přes Habrovany (respektive otázka, kam komunikaci směřovat a napojit). Důležité bylo provedení
zpevnění gabionových zídek obou jednosměrných komunikací, aby nebyla horní část obce po omezení průjezdu
z Habrovan pro nákladní automobily úplně zablokována.
V posledním čísle občasníku byly shrnuty důležité úkoly a plány, které čekají nové zastupitelstvo. K velkým
a důležitým záměrům řadíme řešení nevyhovující situace chodu mateřské školy v kombinaci s obecním úřadem.
Naším navrhovaným řešením je výstavba nové budovy ve dvoře školky, místo stávajícího skladu. Tím by se odsunul
obecní úřad stranou a školka by získala další potřebné prostory.
Mezi další plány patří i rozvoj rekultivované části lomu (Koprovka), jejíž odkup má obec smluvně zajištěný. Získání
hlavní části lomu je otázka daleké budoucnosti. V nejbližších letech majitel zatím neplánuje lom uzavřít a nabídnout
k odkupu. Velký rekreační potenciál lokality však vnímáme. I proto jsme projevili zájem o nyní nabízenou Koprovku –
abychom v budoucnu mohli lokalitu rozvíjet jako celek a měli větší šanci rozvoj a způsob využití místa ovlivnit.
Dotace
Zisk dotací a úhrada velké části nákladů z grantových zdrojů zní opravdu lákavě. A rozhodně stojí za to se o zisk
dotační podpory v mnoha oblastech snažit. Během podzimu by bylo vhodné řešit žádosti o podporu na fotovoltaické
panely a malý nákladní elektromobil. Současné zastupitelstvo již nemělo časový prostor pro sestavení podkladů
a zpracování žádostí. Aktivně jsme připravovali projekt na přebudování hřiště a areálu nad rybníkem, který chceme
spolufinancovat z dotace. Ta má být vyhlášena na začátku příštího roku. Na důležité investice a dofinancování žádostí
jsme střádali finanční prostředky.

Bohužel podmínky některých dotačních titulů nejsou nastaveny příliš výhodně. Přesvědčili jsme se o tom například
při řešení dotace na rekonstrukci rozhlasu. Pro zisk dotace bylo nutné nechat zpracovat sérii dokumentů. Samotná
rekonstrukce by se z původní poměrně malé částky těmito povinnými kroky vyšplhala na více než dvojnásobek.
Situace kolem rekonstrukce veřejného osvětlení je bohužel podobná. Pro zisk dotace je zapotřebí doložit nákladnou
dokumentaci a vložit zdroje obce na dofinancování. Je požadována také určitá úroveň úspor, na kterou bychom těžko
dosahovali. Zastupitelé se na letošním květnovém zastupitelstvu dotačnímu titulu věnovali a shodli se, že bude
výhodnější osvětlení postupně dál rekonstruovat z vlastních zdrojů obce. Aktuální zdroje veřejného osvětlení jsou již
částečně převedeny do úspornější varianty, částky za elektrickou energii se nyní pohybují kolem 90 tis. Kč za rok.
Samozřejmě zatím využíváme výhody zafixovaných cen plynu a elektřiny do konce roku 2023. Do té doby bude
prostor plány dále rozvíjet. Například napojit jednu z ulic na fotovoltaické panely, které plánujeme umístit na střechu
kulturního domu.
Sport a kultura
Využití kulturního domu se postupně rozvíjí a podněcuje ke vzniku nových aktivit v obci. Kulturní dům byl bohužel
uveden do provozu v době výrazných pandemických omezení. V plném provozu je tedy přibližně rok. Určitě není plně
využit jeho potenciál. Postupně se dostává do povědomí lidí. Podmínky pronájmu prostor jsou zveřejněny na webu
obce. Hlavním účelem stavby je poskytnout zázemí místním. Proto zatím není aktivně šířena komerční nabídka
využití prostor pro mimoolšanské organizace a zájemce. Samozřejmě nové zastupitelstvo může tuto situaci změnit
a posunout.
Zelená plocha vedle dětského hřiště je dlouhodobě ožehavé téma. Na jednu stranu se nabízí prostor využívat více,
osadit ho dalšími herními a sportovními prvky a nabídnout tak co nejširší možné vyžití různým věkovým a zájmovým
skupinám. Na druhou stranu jde o ceněný volný prostor pro dětské hry.
Zastínění dětského hřiště se nyní řeší. Obnova herních prvků byla prodiskutována i zastupiteli tatínky, kteří hřiště
s dětmi aktivně využívají. Hřiště má platnou revizi.
Kulturní a sportovní akce i aktivity obec podporuje finančně i materiálně. Například letošní hody byly dofinancovány
potřebnou částkou tak, aby stárkám zůstaly peníze na kroje a další náklady. Jakýkoli spolek či organizace v obci může
podat žádost na finanční podporu.
Kanalizace a hospodaření s vodou
Od dobudování rozsáhlého projektu kanalizace systém dále rozvíjíme a řešíme komplikace s ním spojené. Především
často zmiňované nastavování podmínek s obcí Habrovany. Nyní se pracuje na odkanalizování jedné z chybějících částí
Olšan a také na záměru rozšířit kapacitu ČOV Habrovany, aby dostačovala i do budoucna.
V některých částech obce jsou záměrně zaslepeny kanalizační vpusti kvůli neslučování dešťových a splaškových vod.
Na Močárech je to kvůli hlučnosti přečerpávání vod, na kterou si místní stěžovali.
Místní vodovod není obecní. Zásobování obce pitnou vodou zajišťuje společnost VaK Vyškov. Katastrální území obce
je z velké části pokryto lesem a jde o pramennou oblast s kvalitními zdroji pitné vody. I přesto si uvědomujeme, že
zadržování vody v krajině a zpomalování jejího odtoku je důležité téma i pro Olšany. Nyní je objednáno zpracování
generelu, díky kterému získáme nové podněty a přehled možností v samotné obci i v okolí. Inspirovat se můžeme
i v okolních obcích, kde jsou budována záchytná jezírka, dešťové záhony a podobně.
Budování nových studen podléhá povolovacímu řízení odboru ŽP MěÚ Vyškov. Zajímavá je informace o krasovém
podloží. Geologové sice předpokládají, že vápenec Moravského krasu pod námi pokračuje a zasahuje až pod Karpaty.
Jde však o hloubku stovek metrů, tedy mnohem hlouběji, než jsou místní drobové vrstvy a zdroje vody.

Další rozvojové plány a záměry obce budou do budoucna vyžadovat spoustu elánu a času, možná i pracovní posilu.
Papírovin a úřednické činnosti bohužel neustále přibývá a například zadministrování dotací také vyžaduje čas. Proto
zastupitelstvo často stojí před rozhodnutím, na co stačí zástupci obce sami, co jsou schopní obsáhnout. A na co už
jim nezbývá čas a potřebná energie, kde už nejsou schopní aktivně sami vyhledávat další informace a podněty.
Děkujeme za podněty pro další rozvoj obce. Je zbytečné věnovat se slovním útokům. Proto se z předložených
materiálů snažíme čerpat relevantní náměty. Tímto textem jsme se jen pokusili vysvětlit některé nepřesnosti
a osvětlit připravované záměry.
Za vedení obce Dana Křížová, starostka

