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Vážení a milí spoluobčané,
abyste byli lépe informováni o dění v Olšanech, rozhodli se zastupitelé obce
Olšany vydat "občas" takto tiskem nejdůležitější zprávy ze života obce. Víme, že
ne všichni jsou zrovna doma, když vysílá místní rozhlas (a taky víme, že není všude
nejlíp slyšet), že ne každý, kdo si spěchá nakoupit, má čas zastavit se a přečíst si
informace na úřední desce. Zároveň si myslíme, že i v tak malé obci jako jsme my,
by mělo existovat co nejvíce příležitostí ke kontaktu mezi Vámi občany a obecním
zastupitelstvem. Jelikož mnozí z Vás nemají možnost nahlédnout na výše uvedené
webové stránky, budeme v příloze dalších čísel otiskovat postupně naše obecní
vyhlášky.
Záleží nám na tom, aby se v hezky upravené obci žilo všem klidně, bezpečně a
spořádaně. Chceme, aby naše obec "vzkvétala". Proto se Vás občas budeme ptát
na Vaše názory. Chtěli bychom, aby nápad, který se objeví jen tak někde v
rozhovoru a většinou zapadne bez odezvy, našel své uplatnění třeba
prostřednictvím našeho "občasníku".
Hospodaření obce v roce 2002
Výdaje:
Průmysl
Doprava
Vodní hospodářstv
Školství
Kultura
Komunální služby
Ochrana ŽP
Civ. a pož. ochr.
Územní samospr.
Finační operace
Splátky úvěru

Příjmy:
1.200,5.269.421,73.626,583.696,25.726,222.128,147.870,1.678,570.567,15.773,300.000,-

Daně
2.338.652,Místní a spr. popl. 230.958,Dotace
4.147.400,Ostatní příjmy
351.012,Dividendy,úroky
9.001,Výnosy z hosp.čin. 17.221,-

Rozpočet na rok 2003
Výdaje:
Turismus
Silnice
Vodní hospodářstv
Školství
Kultura
Komunální služby
Ochrana ŽP
Civ. a pož. ochr.
Územní samospr.
Finační operace
Splátky úvěru

Příjmy:
1.000,1.062.400,80.400,258.200,54.000,590.200,211.000,41.200,724.400,15.000,300.000,-

Daně
2.565.400,Místní a spr. popl. 181.000,Dotace
46.100,Ostatní příjmy
457.400,Dividendy,úroky
8.600,Výnosy z hosp.čin.
7.000,Dotace na invest. akce budou zahrnuty do rozpočtu
až v průběhu roku a budou ve výši 2.620.000 + cca
40. tis. na úroky z úvěru.

V roce 2003 jsme uvítali nové občánky:
Ondřej Koudelka
Lucie Koudelková

rodiče Dušan a Monika Koudelkovi
Leoš a Eva Koudelkovi

Daniel Šťastný

Jana Šťastná, Ing. Iva Šťastná

Lucie Bojanovská

Martin Vodák, Šárka Bojanovská

Kultura
V květnu byla uspořádána výstava fotografií "Z kroniky obce Olšany", kterou navštívilo minimálně
250 návštěvníků. Měla značný ohlas i mimo naši obec. Hlavní dík za shromáždění materiálů a jeho
instalaci patří kronikáři obce p. Arnoštu Ohlimu st. a jeho synovi p. Ing. A. Ohlimu.
Rovněž v květnu proběhly tradiční "Babské hody", jejichž organizace se pod vedením
p. Valehrachové tentokrát ujaly "mladé" p. Katka Volfová a Žaneta Tomášková. Celkem v průvodu
chodilo 15 párů stárek a 14 dětí. Jsme rádi, že neopouštíme staré zvyky a všem - organizátorkám i
účastnikům děkujeme.
Dříve narození se sešli na "Setkání" v březnu a v červenci s tím, že setkání se budou konat
pravidelně každého čvrt roku. Zúčastněným jsme zodpověděli dotazy, vzpomínalo se a zpívalo.
V červnu jsme se v kanceláři OÚ slavnostně rozloučili s předškoláky, kteří jdou v září do 1. třídy.

Víte, že ...
-

5. srpna fa Strabag zahájila rekonstrukci místních komunikací "na Příhoně" kolem Dočkových a
Modlitbových, pokračovat se bude " na Kopci" od Hrdinkových k Režným a nakonec příjde na
řadu cesta na "Vrchním konci" od OÚ k Hrdinkům. Průběžně bude probíhat úprava návsi
(prostranství po staré čekárně, kamenná zídka, chodník kolem kapličky a obecního úřadu),

-

ještě v tomto roce by se měl opravit vstup na hřbitov (vjezd a brána) a dokončit osvětlení,

-

SDH (sbor dobrovolných hasičů) v naší obci má 45 členů, z nichž se 7 členné družstvo
(převážně z mladých) 19. srpna úspěšně zúčastnilo soutěže hasičských družstev O pohár B.
Polívky na farmě v Olšanech.

PŘÍLOHA
Vážení spoluobčané, vzhledem k různým situacím, které nás mohou potkat,
vydal Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje veřejnou informaci „Ochrana
obyvatelstva v České republice“, kterou přikládáme k našemu 1. číslu občasníku.
ANKETA
Řadu diskusí i sporů vyvolává likvidace zahradního (i jiného) odpadu pálením. Zákon
ponechává řešení na obcích tak, aby jej upřesnily vlastní vyhláškou, proto se ptáme:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANKETA
1.

Má Obecní úřad v Olšanech vydat vyhlášku o podmínkách spalování
zahradního odpadu (suchá tráva, listí, ořez stromů ap.)?
ANO

NE

(škrtněte, co se nehodí)

2. Má OÚ vyhláškou stanovit dobu likvidace zahradního odpadu?
ANO

NE

Navrhněte nejvhodnější d o b a v týdnu ...................................
č a s (hod.)

..................................

Vyplněný anketní lístek vhoďte do poštovní schránky OÚ nebo předejte zastupiteli
ve svém okolí.

DĚKUJEME

