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Vážení a milí spoluobčané,
nastal čas, kdy vás opět chceme informovat o aktuálním dění v obci. Stále platí,
že důležité zprávy, program jednání zastupitelstva obce, hlášení místního rozhlasu aj.,
jsou vždy zveřejněny na úřední desce OÚ. Pokud máte připomínky, nové nápady či
podněty, využijte svých zastupitelů nebo se zastavte na obecním úřadě. Můžete využít
i schránky na budově OÚ. Na každé zasedání zastupitelstva vás pravidelně zveme.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2005
Tento dokument byl i se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce vyvěšen
na úřední desce (i internetové), přesto vás chceme seznámit s nejdůležitějšími údaji:
Celkové příjmy:
6 545 566,22 Kč
z toho dotace činily
1 462 442,00 Kč
od sponzorů jsme přijali dary ve výši 11 200,- Kč, další mimořádné příjmy tvoří
prostředky získané z prodeje pozemků a budov ve výši 206 600,- Kč.
Celkové výdaje:
6 361 921,55 Kč
z toho nejvyšší čerpání bylo v kapitole Vodní díla (projekt na odkanalizování obce,
oprava vodní nádrže), Školství (příspěvek na provoz MŠ), Veřejné osvětlení
(prodloužení osvětlení na hráz nádrže, opravy), Komunální služby (rekonstrukce
budovy školy a víceúčelové budovy, mzdy pracovníků na VPP), Zastupitelstva obcí
(odměny zastupitelů, cestovné).
Financování:
183 644,67 Kč
prostředky z r. 2004 byly použity na splátku úvěru ve výši 250 000,- Kč
a k dofinancování výdajů r. 2005.
Zůstatek prostředků na účtě k 31.12.2005
1 498 648,60 Kč na běžném účtě
72 133,00 Kč na depozitním účtě na mzdy za prosinec.
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Závěr dokumentu je věnován hospodářské činnosti (příjmy z pronájmů ve výši 11 804,Kč), inventarizaci majetku a hospodaření naší příspěvkové organizace - MŠ.
Obec Olšany hospodařila v roce 2005 dobře, i přes několik investičních akcí zůstaly na
účtu pro rok 2006 prostředky na další zvelebování obce. V tomto měsíci provedli
auditoři přezkoumání hospodaření obce za rok 2005, při kterém byla zjištěna drobná
chyba. Některé investiční faktury byly zúčtovány na majetkových účet, ale nebyly
proúčtovány na účet 901. Závěrečný účet obce bude zastupitelstvo projednávat na
svém dubnovém zasedání.

ROZPOČET NA ROK 2006
Rovněž tento dokument byl vyvěšen na úřední desce, proto uvedeme pro jeho
obsáhlost jen několik údajů. Rozpočet schválilo zastupitelstvo obce dne 14.12.2005.
Celkové příjmy: 3 418 200,00 Kč
z toho dotace - doplatek SFŽP na opravu vodní nádrže 60 698,- Kč, ÚP mzdy
pracovníků VPP za leden 24 000,- Kč.
Celkové výdaje: 4 868 200,00 Kč
z toho největší výdaje - příspěvek MŠ 230 000,- Kč, údržba a prodloužení veřejného
osvětlení 270 000,- Kč, dokončení rekonstrukce víceúčelové budovy 280 000,- Kč. Na
ostatní investiční akce jsou prostředky zahrnuty v rezervě a budou se „přesouvat“ po
obdržení dotací.
Financování:
1 450 000,- Kč
zde jsou zahrnuty poslední splátky úvěru ve výši 250 000,- Kč a plánovaný zůstatek
prostředků z r. 2005.

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
V loňském roce byla zpracována projektová dokumentace pro územní řízení, které
může být zahájeno po doložení všech souhlasů majitelů pozemků a vyjádření
Krajského úřadu k zásahu do silnice III. třídy přes obec.

INVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2006
Máme požádáno o dotace na tyto akce:
- rekonstrukce hřbitova - chceme opravit hřbitovní zeď, vzadu hřbitov prodloužit
a v nové zdi vystavět kolumbárium. Bude odstraněna nevyužívána márnice.
- rekonstrukce MŠ - máme slíbenou dotaci 2,5 miliónu korun, chceme udělat novou
sedlovou střechu nad celou budovou, provést rekonstrukci dvora školy včetně
oplocení, nových zídek.
- prodloužení veřejného osvětlení k hřišti - nové osvětlení a přípojka NN na hřišti pro
konání různých akcí. Zvažujeme čerpání rezervy finančních prostředků na
rekonstrukci osvětlení kolem silnice III. třídy.
Z vlastních prostředků chceme dokončit rekonstrukci víceúčelové budovy - nová
fasáda, odvodnění budovy v zadní části.
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STAV OBYVATEL K 31.12.2005
Celkem 459 osob, z toho 2 cizinci
Dospělí - 393 obyvatel (zemřelo 5 obyvatel)
Děti
- 66 obyvatel (v minulém roce se v obci narodilo 5 dětí).

INFORMUJEME ...
- Na obecním úřadě je od 16. ledna 2006 zaměstnána nová účetní sl. Iveta
Formánková, a to po dobu nemoci a mateřské dovolené p. Sonkolyové. Změna rovněž
nastala v Mateřské škole, kde na vlastní žádost ukončila pracovní poměr p. Mazlová a
od 1.2.2006 za ní nastoupila p. Libuše Homolová.
- Policie ČR nás žádá, abychom upozornili především starší spoluobčany, aby
neotvírali a nezvali do domu podomní obchodníky a neznámé osoby. Stále dochází ke
krádežím a vloupáním do domů. Buďte opatrní!
- V tomto roce Úřad práce dotuje veřejně prospěšné práce menšími částkami, proto
máme od března zaměstnaného pouze jednoho pracovníka - p. M. Sotoláře. Náplň
práce, jak ji vedle stálých úkolů aktuálně doplňuje starostka, jsme popisovali v
občasníku č. 7. Na ÚP máme požádáno ještě o 1 dotované pracovní místo. Pokud ÚP
obdrží dotaci na svůj projekt, chceme přijmout pracovníka, který bude zajišťovat v obci
sociální služby - roznos obědů, donáška nákupů, vyřizování po úřadech pro starší a
pohybově hendikepované osoby.
- 21. února proběhla z iniciativy Úřadu práce ve Vyškově na našem obecním úřadě
schůzka jejich zaměstnanců a Ing. Šramatého ze Vzdělávacího institutu z Vyškova
s nezaměstnanými občany z naší obce. V obci je toho času 18 nezaměstnaných. Byli
seznámeni s možnostmi rekvalifikačních kursů a možného uplatnění.
- K 1.3.2006 vyšel nový zákon k ověřování listin a podpisů. Z něho jednoznačně
nevyplývalo, zda starostka může ověřovat, což až v těchto dnech potvrdila vedoucí
správního oddělení Krajského úřadu. Účetní tyto práce nemůže vykonávat, protože
nemá potřebné zkoušky a není v pozici úředníka.
- T.K. Wild Horse Olšany uspěl za pomoci OÚ s žádostí o grant na akci "Otevírání
studánek na Drahanské vrchovině", která je součástí managementu ochrany studánek,
pramenů a mokřadů. Cílem je zpřístupnění studánek, zlepšení kvality vody a okolí
studánek a pramenišť pro kolemjdoucí a občany obce. Jedná se především o čištění
koryt potoků a dna studánek, vybudování dřevěných stříšek, vysečení okolí, zbudování
přírodních laviček a označení na celkem 13 studánkách a pramenech v okolí Olšan.
ŽÁDOST - PROSBA
Obracíme se na všechny občany a majitele domů se žádostí o svépomocné uklizení
vrstvy posypového materiálu na místních komunikacích v obci. Všichni jsme
pocítili, že zima byla dlouhá a těžká a finanční prostředky obce určené na údržbu jsou
vyčerpány. Správa a údržba silnic bude uklízet silnici III. tř. zřejmě až koncem dubna,
po městech, a nebudou z časových důvodů ochotni pomoct s úklidem místních
komunikací. Není v silách našeho jednoho pracovníka úklid zvládnout, proto se
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obracíme i na všechny naše nezaměstnané s prosbou, aby prokázali svou solidaritu
a v tomto období obci vypomohli (bližší informace u starostky). Zároveň prosíme
i všechny ostatní obyvatele obce, aby s jarním úklidem pomohli starým spoluobčanům.
Hromádky s posypem budeme průběžně odvážet. Současně děkujeme všem, kteří si
na jaře kolem svých domů i pozemků sami uklízejí posyp pravidelně již po celá léta.
ZAZNAMENALI JSME
- "Hasička" - tj. Víceúčelová budova slouží plně svým účelům i v duchu hesla
"Sportem ku zdraví"! Mladé ženy cvičí aerobik pravidelně v pondělí a ve čtvrtek
v úctyhodném počtu 20 účastnic. 10 - 12 starších žen se schází ke cvičení každé úterý.
Maminky se chystají na "cvičení s dětmi". Do posilovny chodí mládež téměř denně.
Také k rodinným oslavám byla již klubovna využita. O úklid a provoz budovy pečuje
paní Marcela Schneiderová (u ní jsou k dispozici také klíče). Nemůžeme však připustit
využití klubovny pro míčové hry nebo vstup dětí mladších 15 let bez doprovodu osoby
starší 18 let, což je uvedeno i v návštěvním řádu. Jsme rádi, že investice do opravy a
provozu budovy se vyplatila a ožívá společenské a sportovní dění v obci!
- Sportovní činnost v obci ožívá také díky oddílu stolního tenisu. Oddíl má za sebou
první aktivní sezónu, která končila 26.3.2006 zápasem s oddílem Nevojice "B". Celkem
za sezónu sehráli naši tenisté 26 zápasů a umístili se v první desítce.
Šest dospělých členů (zaregistrovaných v soutěži) se s chvályhodným nasazením
věnuje také mládeži - zatím 14 dětem. Dne 27.12.2005 úspěšně proběhl Vánoční
turnaj pro děti. Organizátoři turnaje, kteří si finanční prostředky zabezpečují vlastními
silami (brigáda dospělých členů), chtějí touto cestou poděkovat sponzorům: p.
Kalábovi za možnost brigády a pohoštění, p. Skřepkovi za zakoupení pohárů a medailí,
manželům Hlavínkovým za uhrazení nealko nápojů, p. Kuběnovi za dárkové předměty,
p. Rıssovi za úhradu otopu a elektřiny a p. Kostrbíkovi a Vítkovi za finanční dar.
- Velkému zájmu a úspěchu se těšil Maškarní bál pro děti, který pořádal T.K. Wild
Horse Olšany v sobotu 4. března. Děti i dospělí se výborně bavili. Masek se sešlo více
než 70 a tentokrát nechyběli ani rodiče v maskách. Snad jich příště bude víc. Úvodní
představení několika scének z "Mrazíka", které předvedli pořadatelé, bylo nápadité
a vtipné. Zahájilo veselý rej masek, soutěže, tombolu, odměňování pamlsky
a židličkovanou. Na tu se těší nejen děti, ale i dospělí, kteří pak svádí nelítostný boj
o poslední židli a hodnotnou odměnu. Pořadatelé děkují sponzorům za jejich podporu.
- 13. března proběhlo "U Kalábů" již tradiční setkání důchodců. I přes nepříznivé
počasí se sešlo dost lidí, kteří se, podle ohlasu, dobře bavili. K dobré náladě přispěla
i tombola s drobnostmi.

CHYSTÁ SE …
-

22. dubna vítání nových občánků naší obce
30. dubna Pálení čarodějnic na hřišti u rybníka
13. a 14. května Závody minikár
20. května Tradiční hody (8 párů)
10. června slavnostní "Otevření rybníka " s návratem a vypouštěním raků
v červnu zájezd - zvažujeme Lednicko-Valtický areál, případně Moravský Krumlov
v srpnu 100 let Sboru dobrovolných hasičů v Olšanech
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