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Vážení a milí spoluobčané,
opět se k vám dostává náš informační občasník, který vás seznamuje
s nejnovějším děním v obci. Stále platí, že důležité zprávy, program jednání
zastupitelstva obce, hlášení místního rozhlasu aj., jsou zveřejněny na úřední desce
obce. 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.
ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO ...
- 7. října se uskutečnil „Pochod ke studánkám“. Akce se zúčastnilo přes
70 dospělých a dětí. Pochod začal na rozcestí ke studánce Na Hrázi. U této
i dalších studánek přestavil p. Tomášek přítomným, jak si táborníci poradili
s rekonstrukcí studánky. RNDr. Holzer pak přítomné seznámil s živočichy, které
objevil ve studánce. Následovala prohlídka studánky U Huberta a studánky
U Dudka. Výletníci pak pomalu došli na rozcestí Kalečník, kde byli seznámeni
s průběhem rekonstrukce další studánky, a to U Wiehlovy boudy. Odtud část
účastníků již zamířila ke Srubu a druhá část se šla podívat k Parašutistické
studánce. Všichni si pak odpočinuli a nabrali sil při občerstvení, které pro ně
připravili organizátoři na Srubu. Při zpáteční cestě jsme se zastavili u Koretinky, ale
všichni již spěchali na vypouštění raků k rybníku. RNDr. Holzer dovezl více než 100
raků, děti i dospělí uvítali možnost vypustit do nádrže svého ráčka.
- bylo ukončeno hlasování v anketě „Studánka Vyškovska 2006“. O výsledcích
rozhodovalo celkem 1554 hlasujících. Na 1. místě se umístila Duchnová studánka
u Švábenic (450 hlasů), na krásném 2. místě skončila olšanská studánka Koretinka
(411 hlasů) a na 3. místě se umístila studánka U Chaloupky nedaleko Studnic
(380 hlasů). Slavnostní ocenění navrhovatelů umístěných studánek a vylosovaných
hlasujících proběhne při příležitosti Předvánočního setkání v sobotu 16.12.
v Kulturním domě v Drnovicích. V rámci připravovaného programu čeká
návštěvníky také vernisáž fotografií studánek Drahanské vrchoviny.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE OLŠANY R. 2006
Vzhledem k četným dotazům na výsledky voleb do zastupitelstva a způsob
přepočítávání hlasů jsme se rozhodli v tomto občasníku popsat zkráceně postup
rozdělování mandátů.
Volební zákon prošel od roku 1990 třemi různými variantami d´Hondtovy volební
metody. V letošním roce platí přepočet výsledků dle zákona č. 491/2001 Sb. Vlastní
výpočet při letošních volbách byl proveden na přebíracím místě ČSÚ v Rousínově,
kam naše okrsková volební komise dopravila zápis o sčítání hlasů v obci.
Výsledky voleb:
ČSSD
Kandidát
Dana Křížová
Ing. Arnošt Ohli
Mgr. Pavel Jašek
Bohuslav Tomášek
Tomáš Hrdinka
Zdeňka Střelcová
Ing. Florián Kostrbík
Ing. Eva Modlitbová
Bc. Žaneta Tomášková
Součet:
Mandáty
Průměrný počet hlasů
Prům. poč. hlasů + 10%

Hlasy
155
140
83
94
108
83
120
118
99
1000
5
111
122,1

KDU-ČSL
Kandidát
Antonín Bojanovský
Tomáš Valehrach
Vít Kunc
Renáta Rausová
Pavel Kunc
Oto Valehrach
Eva Kuncová
Hana Valehrachová
Dagmar Spostová

Hlasy
55
39
47
26
24
28
21
67
48
355
2
39
42,9

KSČM
Kandidát
Martin Dundálek
Antonín Rıss
Luboš Hrdinka
Danuše Miková
Ladislav Vysoudil
Ladislav Vysoudil st.
František Režný
Anna Rybníkářová
Magda Balážová

Hlasy
64
72
84
36
42
48
38
29
17
430
2
47
51,7

Pro zjednodušení postupu pouze uvedeme, že kandidátní listiny všech stran
splnily stanovené kvórum min. 5 % získaných hlasů pro vstup do skrutinia.
Počet platných hlasů pro každou kandidátní listinu se dělí postupně čísly 1, 2, 3, 4,
atd. tak, aby se vypočítalo tolik podílů, kolik kandidátů strany je na kandidátní listině.
Všechny vypočtené podíly se seřadí sestupně podle velikosti a vybere se tolik
nejvyšších podílů, kolik členů zastupitelstva se volí. Za každý podíl obsažený v tomto
seznamu obdrží kandidátní listina (strana) jeden mandát.
Dělitel
ČSSD (1000)
KDU-ČSL (355)
KSČM (430)

1
1000
355
430

2
500
177,5
215

3
333,3
118,3
143,3

4
250
88,7
107,5

5
200
71
86

6
166,6
59,1
71,6

Mandáty přidělené straně se přikáží jednotlivým kandidátům následovně:
- vypočítá se průměrný počet hlasů na kandidáta (součet hlasů pro stranu/9)
- celá část vypočteného průměru se zvýší o 10% a výsledek určuje hranici, ke
které se porovnávají počty hlasů pro jednotlivé kandidáty
- kandidát, který přesáhne tuto hranici dosaženým počtem hlasů, se posune na
první místo pořadí
- je-li takových kandidátů více, seřadí se sestupně podle počtu získaných hlasů
- mandáty pro kandidáty, kteří této hranice nedosáhli, se přikazují v pořadí,
v jakém jsou uvedeni na hlasovacím lístku
- kandidáti, kteří neobdrželi mandát, se stávají náhradníky v určeném pořadí.

Starostu a místostarostu obce volí zvolení zastupitelé na ustavujícím zasedání
zastupitelstva (proběhlo 3.11.2006). Před ustavujícím zasedáním se vzdala mandátu
náhradnice za KDU-ČSL p. Spostová a následně i zvolená p. Valehrachová. Za tuto
stranu postoupil a po složení slibu je zastupitelem p. Vít Kunc.
Organizační struktura nového zastupitelstva obce Olšany
Starosta
Místostarosta
Předseda finančního výboru

Dana Křížová
Ing. Arnošt Ohli
Luboš Hrdnika
(další členové: Ing. Florián Kostrbík, Mgr. Pavel
Jašek)
Finanční výbor kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a
plní další úkoly podle pověření zastupitelstva obce. Činnost je zaměřena hlavně na
hospodaření s rozpočtem. Vyjadřuje se k žádostem o příspěvek nebo půjčku z
rozpočtu obce a k úlevám na poplatcích. Kontroluje hospodaření příspěvkové
organizace. Vyjadřuje se ke zprávě o auditu a k vyúčtování hospodaření za daný rok.
Předseda kontrolního výboru
Antonín Rıss
(další členové: Jana Rıssová, Antonín
Bojanovský)
Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, dodržování právních
předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní
další úkoly podle pověření zastupitelstva obce.
Předseda sociální komise
Tomáš Hrdinka
(další členové: Bc. Žaneta Tomášková, Lenka
Ryšánková)
Sociální komise zajišťuje pomoc starším občanům při řešení jejich problémů, řeší
případné problémy při ohrožení výchovy dětí.
Předseda bezpečnostní komise
Mgr. Pavel Jašek
(další členové: Tomáš Hrdinka, Vít Kunc)
Bezpečnostní komise dohlíží nad bezpečností v obci - ničení obecního i soukromého
majetku (dopravní značky, náves), kontrola vodního díla.
Předseda stavební komise
Antonín Bojanovský
(další členové: Dana Křížová, Ing. Arnošt Ohli)
Stavební komise provádí kontrolu výstavby v obci, zajišťování podkladů pro stanovení
poplatku za užívání veřejného prostranství (stavební či jiný materiál). Předseda nebo
pověřený člen se zúčastňuje řízení svolaných stavebním úřadem.
Kulturní komise
Bohuslav Tomášek
(další členové: Doc. Dr. Eva Doleželová, Ing.
Eva Modlitbová)
Kulturní komise zajišťuje vítání občánků, besedy s důchodci a další kulturní akce
obce. Pomáhá s přípravou občasníku.
Komise životního prostředí
Vít Kunc
(další členové: Mgr. et Bc. Zdeňka Jičínská,
Tomáš Valehrach)
Komise životního prostředí dohlíží nad pořádkem v obci, oznamuje tvorbu černých
skládek, znečišťování veřejných prostranství a místních komunikací. Zjišťuje v obci
neudržované pozemky, upozorňuje vlastníky pozemků na povinnost jejich udržování.

CHYSTÁ SE ...
-

2. prosince ve 14 hod. ve víceúčelové budově proběhne beseda s autorkou knihy
„Liliová hora“ p. Říhovou. Po ukončení besedy můžete shlédnout výstavu
fotografií “Kulisy venkovského života“ shrnující klady a zápory v obcích
mikroregionu Drahanská vrchovina. Budou vystaveny i prezentace Tábornického
klubu zaměřené na činnost klubu a rekonstrukci studánek v okolí Olšan v roce
2006. V sobotu bude výstava otevřena do 17 hod., v neděli od 14 - 16 hodin.

-

5. prosince v 17 hod. se na návsi uskuteční slavnostní rozsvěcování vánočního
stromu s kulturním programem dětí Mateřské školy. Občerstvení je zajištěno.

-

11. prosince v 16 hod. proběhne v restauraci U Kalábů setkání důchodců,
součástí programu bude tombola.

ČINNOST ODDÍLU STOLNÍHO TENISU
Oddíl uspořádal pro děti z Olšan a okolí 2.9.2006 sportovní odpoledne k ukončení
prázdnin. Byly připraveny soutěže jako střelba ze vzduchovky, skákání v pytli atd., za
které byl každý soutěžící odměněn. Na závěr byl zapálen táborový oheň, u kterého
bylo přichystáno bohaté občerstvení pro všechny. Do letošní sezóny mistrovské
soutěže vstoupily družstva Olšan „A“ a „B“. Do „A“ týmu přistoupil p. Klein z Brna a do
„B“ týmu byli zařazeni z řad mláděže 4 hráči - Miroslav Moudrý, Jakub Libánek, Jan
Ivanšík a Tomáš Braun. „A“ tým je momentálně ze 13 mužstev bez ztráty jediného
bodu na 1. místě. „B“ tým se pohybuje okolo 9. místa, což je úspěch hlavně díky práci
Zdeňka Modlitby, který tým vede. Tréninky probíhají nadále každý čtvrtek od
17. hodin, chodí na ně pravidelně 8 -10 dětí. Nebráníme se dalším zájemcům!
OST Olšany „Sportu zdar“
VYHLÁŠKA OBCE
22.11.2006 schválilo zastupitelstvo obce vyhlášku č. 1/2006 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Vyhláškou byl stanoven poplatek na rok 2007 ve výši 350 Kč.
K navýšení došlo z důvodu vyšších nákladů na likvidaci odpadu (např. i vznik nového
sběrného místa u bývalé vodárny).
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Na posledním zasedání zastupitelstva obce v letošním roce dne 13. prosince bude
projednán a schválen rozpočet na rok 2007.

