Olšanský občasník č. 21

březen 2009

Vážení a milí spoluobčané.
Dnes jste obdrželi další číslo našeho občasníku, abychom vám mohli
poskytnout nové zprávy o dění v obci. Informace sdělované místním rozhlasem
můžete získat i po předání emailové adresy, nyní zasíláme zprávy 36 občanům.
Pokud máte připomínky, nové nápady či podněty, využijte svých zastupitelů nebo se
zastavte na obecním úřadě. Můžete využít i schránky na budově OÚ.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE r. 2008
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:
5.447.372,78 Kč
Daňové příjmy /tř. 1/ - rozpočet byl v průběhu roku navýšen o 1.054.200 Kč.
Oproti r. 2007 jsou příjmy vyšší o 1.108,8 tis. Kč. Došlo k nárůstu příjmů u daní
a vlastních příjmů, kromě položky 1344. Nemáme nedoplatky u místních poplatků.
Nedaňové příjmy /tř. 2/ - rozpočet byl v průběhu roku navýšen o 155.600 Kč.
Oproti r. 2007 jsou příjmy vyšší o 103,6 tis. Kč. V roce 2008 došlo k navýšení příjmů
o příspěvek o.s. Barvínek na pořízení publikace o studánkách a o přijaté neinvestiční
dary. Nemáme nedoplatky u nedaňových příjmů.
Kapitálové příjmy /tř. 3/ - oproti roku 2007 jsme měli tyto příjmy, rozpočet byl
v průběhu roku posílen o 223 tis. Kč. Byly zde zúčtovány příspěvky na pořízení
studie lokality B l, v závěru roku vznikl nedoplatek ve výši 8.628 Kč.
Přijaté dotace /tř. 4/ - rozpočet byl v průběhu roku navýšen o 286.900 Kč.
Oproti r. 2007 jsou příjmy nižší o 671 tis. Kč. Je zde zahrnuta dotace:
- na výkon st. správy, školství /pol. 4112/
- na mzdy pracovníků od ÚP /pol. 4116, ÚZ 13101, 9513229, 9113229, 33513234,
33113234 - dva pracovníci Obce, dotace 128.279,- Kč/
Dále jsme obdrželi tyto dotace v Kč:
Položka Účel
ÚZ
4111
Volby do zastup.krajů
98193
4122
Školení člena JSDHO
14004
4222
Kamenné schodiště u OÚ 221
4222
Zabezpečení hřiště
341

Poskytnuto
30.000,1.025,130.000,30.000,-

Vyčerpáno k 31.12.08
23.902,90
1.025,130.000,30.000,-

Celkové výdaje:
5.161.725,16 Kč
Rozpočet běžných výdajů byl v průběhu roku zvýšen o 1.840.100 Kč, oproti
r. 2007 jsou výdaje vyšší o 771,6 tis. Kč. Rozpočet kapitálových výdajů byl v průběhu
roku snížen o 16.300 Kč, oproti r. 2007 jsou výdaje nižší o 250,7 tis. Kč.
Nejvyšší čerpání bylo v kapitole Doprava na opravu opěrných zídek,
komunikací v obci (754.630 Kč) a výstavbu kamenného schodiště nad OÚ
(339.000 Kč), Školství na provozní příspěvek MŠ (370.000 Kč), Územní plánování na

návrh územního plánu a studie lokality B1, kterou refundovali majitelé pozemků
(627.592 Kč), Komunální služby na úpravy obecního úřadu - schodiště a chodby,
mzdy pracovníků na VPP, Zastupitelstvo obcí na odměny zastupitelů, cestovné,
Činnost místní správy na platy zaměstnanců, provoz úřadu, pojištění.
Financování:
-285.647,62 Kč
Stav prostředků na běžném účtu byl k 31. 12. 2008 ve výši 1.589.805,42 Kč,
z toho 482,- Kč tvoří zůstatek sociálního fondu. Ze sociálního fondu je hrazen
příspěvek na obědy zaměstnanců. Na depozitním účtu jsme měli prostředky na mzdy
za prosinec ve výši 79.089,- Kč. Počáteční stav účtů byl 1.304.157,80 Kč. Rozdíl
285.647,62 Kč tvoří výsledek třídy 8 a srovnává rozdíl mezi příjmy a výdaji roku
2008, aby bylo hospodaření vyrovnané.
Závěr dokumentu je věnován inventarizaci majetku a hospodaření naší
příspěvkové organizace - MŠ.
Obec Olšany hospodařila v roce 2008 dobře, protože i přes několik menších
investičních akcí máme pro rok 2009 prostředky na další zvelebování obce. V únoru
2009 provedli auditoři Krajského úřadu přezkoumání hospodaření obce za rok 2008,
při kterém nebyly zjištěny závady. Závěrečný účet obce bude projednáván na
zasedání zastupitelstva obce dne 18. března 2009.

ROZPOČET r. 2009
Rovněž tento dokument byl vyvěšen na úřední desce, a proto uvedeme pro
jeho obsáhlost jen několik údajů. Rozpočet schválilo zastupitelstvo obce dne
17. 12. 2008.
Celkové příjmy:
4.895.500,- Kč
z toho dotace od Úřadu práce na 1 pracovníka VPP 125.400 Kč, dotace
Krajského úřadu na návrh územního plánu 200.000 Kč.
Celkové výdaje:
4.895.500,- Kč
z toho největší výdaje - projekt Olšany kanalizace 850.000 Kč, příspěvek MŠ
370.000 Kč, chodník Močáry 420.000 Kč. V rezervě máme zahrnuté prostředky na
další mimořádné akce.

AKCE V ROCE 2009
Máme požádáno o dotace na tyto akce:
- zpracování dokumentace pro stavební řízení na akci „Olšany kanalizace“ žádost o dotaci ve výši 500.000 Kč podána na odbor životního prostředí
Krajského úřadu Jihomoravského kraje
- „Hody Olšany 2009“ - žádost o dotaci ve výši 53.000 Kč podána na odbor
kultury Krajského úřadu Jihomoravského kraje
- „Olšany – rekonstrukce chodníku“ - žádost ve výši 200.000 Kč podána na
odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO ...
- v 5. 12. 2008 jsme pořádali tradiční „Rozsvěcování vánočního stromu“ s pěkným
programem dětí Mateřské školy a dne 8. 12. předvánoční setkání důchodců.

- 9. prosince 2008 a 14. ledna 2009 jste byli seznámeni s návrhem nového územního
plánu obce a záměrem výstavby nové příjezdové komunikace do obce. V prosinci
jednání provázely značné emoce. Doufáme, že nyní většina z vás chápe, že jsme
v obci nepřipravovali vznik satelitního městečka, ani nepodporovali žádnou
developerskou firmu. Zastupitelé svým prosincovým rozhodnutím ještě omezili
velikost pozemků v lokalitě B 1 pod Močáry, což bylo do návrhu ÚPD zapracováno.
Zbudování nové příjezdové komunikace do obce je nutností dle Hasičů a nyní
i vyplývající z nově osazeného dopravního značení obcí Habrovany. Proto jsme
i my museli upravit naše značení na komunikaci pod parkem. Územní plán
v současné době prochází schvalovacím řízením. Tento měsíc proběhlo projednání
s dotčenými orgány státní správy, které nyní mají 30 dnů k podání námitek. Pak
musí dokument schválit Krajský úřad a znovu bude veřejné projednávání s občany.
- ve dnech 7. a 8. února uspořádaly členky kulturní komise Obecního úřadu Olšany
„Výstavu ručních prací“ ve víceúčelové budově obce. Poslední výstava tohoto
druhu se konala před 30 lety v r. 1978. O víkendu byly vystaveny exponáty od
15 vystavovatelek, ve věku od 25 do 86 let a bylo prezentováno kolem 180 výrobků.
Dominovalo 55 ks výšivek, a to deček a ubrusů různých barev a tvarů, včetně
háčkovaných. Obdiv vyvolávaly vyšívané obrazy v počtu 41 kusů. Dále byla
vystavena umělecká keramika 20 kusů, šperky, šátky malované na hedvábí,
květinová vazba, vyšívaná zástěra ke kyjovskému kroji a různé jiné drobnosti
(látkové hračky, klobouček, pletený košík, háčkované vánoční ozdoby). Výstava se
setkala se značným ohlasem a zájmem, což potvrzuje účast 81 návštěvníků.

Děkujeme všem vystavovatelkám, bez jejichž ochoty výrobky připravit, přinést
a zapůjčit by výstava nevznikla.
- 14. února uspořádali členové T.K. Wild Horse Olšany „Závody v bobování na
Aljašce“. Po dvouleté pauze se závody na trati zvané Aljaška konečně podařily díky
překvapivě dobrým sněhovým podmínkám. Tentokrát se soutěže mohly zúčastnit
nejen děti z tábornického klubu, ale každý odvážný školák. Trať si vyzkoušelo
celkem 17 závodníků a také mladší děti, které ještě nesplňovaly věkové podmínky
soutěže. Nejlepších časů nakonec docílili mimo soutěž dospělí z řad organizátorů.
Vzájemná rivalita je vyburcovala až k neskutečným výkonům. Pro všechny
účastníky byl připraven teplý čaj a sladká odměna.
- 21. února uspořádal p. R. Röss na návsi tradiční zabijačku s ochutnávkou
a prodejem výrobků a klobás.
- 7. března 2009 odpoledne uspořádali členové T.K. W. Horse Olšany „Maškarní bál
pro děti“. Letos si na úvod připravili představení inspirované známou animovanou
pohádkou Shrek. Poté začala přehlídka a představení masek. Stejně jako každý rok
se představila široká paleta pestrých a vtipných masek. Celkem se sešlo přibližně
70 dětí různého věku. Spoustu písniček k tancování doplňovaly hry motivované
úvodním představením, nechyběla ani oblíbená židličkovaná a mimořádně bohatá
tombola. Hojná účast byla také večer na „Maškarním bále pro dospělé“. Tradiční
princezny a rytíře vystřídali například bezdomovci, pankeři, kardinál s jeptiškou,
muslim v bojové výzbroji, Ozák, Fantomas, pionýrka, … Nechyběly ani klasické
pohádkové postavy jako Pat a Mat, Ferda Mravenec s Beruškou, myslivec a
Karkulka, Malá čarodějnice a další. Večer byl opět zahájen pohádkovým
představením, tentokrát trošku upraveným pro dospělé obecenstvo. Následovalo
bujaré taneční veselí střídané soutěžemi, losováním bazarové tomboly a na závěr
tradiční židličkovanou. Všichni účastníci se skvěle bavili stejně jako organizátoři.

CHYSTÁ SE ...
- 6. dubna - předvelikonoční setkání důchodců
- 11. dubna - Košt slivovice - pořádá Obec Olšany v sále pohostinství
- 18. dubna - brigáda ke Dni Země - pořádá Obec Olšany
- 30. dubna - Pálení čarodějnic - pořádá T.K. Wild Horse Olšany s JSDHO Olšany na
hřišti nad rybníkem
- 2. května - Otevírání studánek - pořádá Obec Olšany - pochod v okolí obce
- 9. a 10. května - závod minikár pořádá p. Zonková
- 16. května - Hody - pořádá Obec Olšany - 13.30 hod. zahájení na návsi a následný
průvod obcí, od 20.00 hod. hodová zábava v sále pohostinství
- 12. června - noční turnaj v nohejbale - pořádá Sportovní klub

INFORMUJEME
Tříkrálová sbírka
V lednu obecní úřad nezajišťoval tříkrálovou sbírku, protože se domníváme,
že smyslem této akce není „postavit“ pokladničku na Obecní úřad, ale koledníci mají
obcházet obec. Tato akce je zajišťována charitou a církví, nepodařilo se nám však
přemluvit členy KDU-ČSL k zajištění této akce.
Sportovní klub v Olšanech
V obci v únoru vzniklo další občanské sdružení registrované MV ČR, a to
Sportovní klub, který se chce podílet na rozvoji sportovních aktivit v obci. Přípravný
výbor tvoří Bc. Martin Svoboda, DiS, Ing. Ivo Herman, Oto Valehrach, Roman Röss.
Obec bude iniciativy klubu podporovat, členové slíbili přípravu několika sportovních
akcí a podílejí se na přípravě studie zastavitelnosti hřiště na Močárech.
Prodejna v Olšanech
P. Slavotínek chce na konci září uzavřít prodejnu potravin v obci. Požádal nás,
abychom zajistili nového nájemce prodejny, jinak prostory využije k jiným
podnikatelským aktivitám. Navrhl, že prodejna může v obci být i v jiných prostorách.
VPP
Od října 2008 nám veřejně prospěšné práce zajišťuje p. Schneiderová, která
se stará o víceúčelovou budovu, roznáší obědy, nákupy starším osobám, … Od
ledna jsme přijali na 1 rok p. Vlacha, který zajišťuje údržbu budov, úklid veřejného
prostranství v obci. Na každého pracovníka máme měsíčně dotaci 12.000 Kč od
Úřadu práce.
Chcete zkusit ozdobné vazby ze suchých květin?
Pokud ano, je potřeba začít přemýšlet o vhodném materiálu už na jaře. Ty
zdatnější si mohou samy vypěstovat na zahrádce květiny určené speciálně pro tento
účel. Jinak si je můžeme nasušit sami ze zahrádky nebo z volné přírody - větvičky,
trávy, květy, listy ap. Sušit se dají v podstatě všechny květiny, ale různými způsoby.
Kulturní komise uvažuje o uspořádání kurzu vazeb suchých květin někdy v říjnu.

Nápady
Na výstavě ručních prací vznikl návrh - v zimě uspořádat výstavu "Z truhlic
našich babiček" - např. starých hraček, ozdob na vánoční stromek, domácích potřeb,
případně oděvů ap. Proto prosíme, přemýšlejte, zda se právě u vás taky něco
nenajde ... a schovejte.

