Olšanský občasník č. 25

březen 2010

Vážení a milí spoluobčané.
Dnes jste obdrželi další číslo našeho občasníku s novými informacemi o dění
v obci. Opět připomínáme, že zprávy hlášené místním rozhlasem můžete získat i po
předání emailové adresy. Důležité informace jsou uveřejňovány na klasické
i internetové 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.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE r. 2009
Celkové příjmy:
7.295.616,09 Kč
Daňové příjmy /tř. 1/ - oproti r. 2008 byly příjmy vyšší o 1.114,6 tis. Kč. Došlo
k nárůstu příjmů u daní, kromě položky 1121 a některých vlastních příjmů, mimo
položky 1343, 1344, 1361. Oproti r. 2008 byly získány příjmy z odvodu výtěžku
z provozování loterií. Nemáme nedoplatky u místních poplatků.
Nedaňové příjmy /tř. 2/ - oproti r. 2008 byly příjmy nižší o 54,4 tis. Kč. V roce 2009
došlo ke snížení příjmů o poskytnuté dary. Máme nedoplatky u nedaňových příjmů
ve výši 1.200 Kč u hřbitovních poplatků.
Kapitálové příjmy /tř. 3/ - oproti r. 2008 byly příjmy nižší o 178,9 tis. Kč. V r. 2008
vznikl nedoplatek ve výši 8.628 Kč z příspěvků na pořízení studie lokality B I a v roce
2009 tři majitelé dle smlouvy přispívali na pořízení nových výkresů vzhledem
k změnám v návrhu územního plánu.
Přijaté dotace /tř. 4/ - oproti r. 2008 byly příjmy vyšší o 966,9 tis. Kč. Je zde
zahrnuta dotace: - na výkon st. správy, školství /pol. 4112/
- na refundaci pojištění pracovníků na veřejnou službu, pořízení
pracoviště Czech Point a mzdy 2 pracovníků obce od ÚP /pol. 4116,
ÚZ 13002 - 887 Kč, ÚZ 36514008 - 79.230 Kč, ÚZ 33513234
a 33113234 - 257.217,- Kč/
Dále jsme obdrželi tyto dotace v Kč:
Položka
Účel
ÚZ
Poskytnuto
Vyčerpáno k 31.12.2009
4111 Volby do EU
98348
15.500,15.500,4111 Volby do PS
98071
1.197,70
1.197,70
4122 Vybavení JSDHO
14004
1.040,1.040,4122 Vybavení JSDHO
551
30.000,30.000,4122 Hody Olšany
339
25.000,25.000,4222 Rekonstrukce chodníků 221
160.000,160.000,4222 Proj. dok. kanalizace 232
500.000,374.850,/zbývající část dotace bude dle smlouvy s Jihomoravským krajem čerpána letos/
4222 Územní plán
363
200.000,/dotace dle smlouvy zaslána v r. 2009, náklady na pořízení ÚPD firmě proplaceny již
v r. 2008/

Celkové výdaje:
6.170.239,87 Kč
Běžné výdaje byly oproti r. 2008 nižší o 739,7 tis. Kč, kapitálové výdaje byly naopak
vyšší o 1.748,3 tis. Kč.
Nejvyšší čerpání bylo v kapitole Doprava - zpevňování opěrných zídek pod
komunikací v obci (1.765.865 Kč) a akce „Olšany, rekonstrukce chodníku“ (711.390
Kč). Dále v kapitole Vodní hospodářství - zpracování projektové dokumentace akce
„Olšany kanalizace“ (484.271 Kč), Školství - provozní příspěvek MŠ (328.190 Kč),
Komunální služby - úpravy prostoru za víceúčelovou budovou (132.328 Kč), mzdy
pracovníků na VPP, provoz budov obce, příspěvky mikroregionům, Zastupitelstvo
obcí - odměny zastupitelů, cestovné, Činnost místní správy - platy zaměstnanců,
provoz úřadu, pojištění.
Poskytnuté transfery v roce 2009:
Částka Komentář
328.190,- příspěvek na provoz Mateřské školy Olšany
55.630,- příspěvek za žáky Rousínovu - dle dodatku smlouvy
2.000,- příspěvek Gymnáziu Vyškov - tisk publikace k výročí školy
20.000,- příspěvek Sportovnímu klubu Olšany - provoz klubu, akce v obci
12.000,- příspěvek oddílu stolního tenisu - plyn. agregát pro vytápění, akce
18.300,- příspěvek T.K.Wild Horse - akce pro děti a dospělé
39.882,- příspěvek OS Haltýř - údržba rybníka, provozní náklady, akce
52.500,- přísp.svazku obcí Drahanská vrchovina - provoz svazku, proj. dokum.
876,- příspěvek svazku obci Rakovec - provoz svazku
41.810,- inv. příspěvek svazku Rakovec - dotace MŠ na vybavení šatny
2.500,- příspěvek Rousínovu - pořízení alkoholtestru Policii ČR Rousínov
1.500,- projednání přestupků MěÚ Rousínov dle veřejnoprávní smlouvy
Financování:
- 1.125.376,22 Kč
Stav prostředků na běžném účtu byl k 31. 12. 2009 ve výši 2.762.712,64 Kč, z toho
1.807,- Kč tvoří zůstatek sociálního fondu. Ze sociálního fondu je hrazen příspěvek
na obědy zaměstnanců. Na depozitním účtu jsme měli prostředky na odvody z mezd
za prosinec ve výši 52.386,- Kč. Počáteční stav účtů byl 1.589.805,42 Kč. Rozdíl
1.172.907,22 Kč tvoří výsledek třídy 8 a srovnává rozdíl mezi příjmy a výdaji roku
2009, aby bylo hospodaření vyrovnané.
Závěr dokumentu je věnován inventarizaci majetku a hospodaření naší příspěvkové
organizace Mateřské školy Olšany.
Obec Olšany hospodařila v roce 2009 dobře, protože i přes několik investičních akcí
máme pro rok 2010 prostředky na další zvelebování obce. V únoru 2010 provedli
auditoři Krajského úřadu přezkoumání hospodaření obce za rok 2009, při kterém
nebyly zjištěny závady. Závěrečný účet obce Olšany schválilo zastupitelstvo obce na
svém zasedání dne 24. 2. 2010.

ROZPOČET r. 2010
Rozpočet schválilo zastupitelstvo obce dne 16. 12. 2009, pro jeho obsáhlost
uvedeme jen několik údajů.
Celkové příjmy:
5.115.500,- Kč
z toho dotace od Úřadu práce na 1 pracovníka VPP 168.000 Kč.
Celkové výdaje:
7.315.500,- Kč
z toho největší výdaje - akce „Stabilizace opěrných zídek II. etapa“ 3.450.000 Kč,
parkoviště u Obecního úřadu 264.000 Kč, dokončení projektové dokumentace akce
„Olšany kanalizace“ 374.900 Kč, příspěvek MŠ 430.000 Kč.
Financování:
2.200.000,- Kč
plánovaný zůstatek běžného účtu k 31. 12. 2009 k pokrytí výdajů roku 2010.

AKCE V ROCE 2010
Máme požádáno o dotace na tyto akce:
- „Hody Olšany 2010“ - 30.000 Kč, tj. 50 % odhadovaných nákladů akce
- „Parkoviště Olšany u Obecního úřadu“ - 160.000 Kč, tj. 50 % odhadovaných
nákladů akce
- „Nákup vybavení JSDHO Olšany“ - 34.000 Kč, tj. 70 % odhadovaných nákladů
na nákup výstroje členů JSDHO.

ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO ...
- 5. prosince - Rozsvěcení vánočního stromu - akce proběhla již tradičně za velké
účasti občanů, kteří shlédli pěkné vystoupení žáků Mateřské i Základní školy. Po
rozsvěcení osvětlení stromu a kapličky jsme s přispěním rodičů vypustili
10 balónků štěstí. Na závěr akce dětem Mikuláš s anděly předal malou sladkost
a všichni přítomní se mohli občerstvit.
- 7. prosince proběhlo předvánoční setkání důchodců s pěkným vystoupením dětí
Mateřské školy a tombolou.
- 12. prosince pořádalo myslivecké sdružení Červený vrch v sále pohostinství
U Pštrosa Poslední leč.
- 9. ledna 2010 pořádal oddíl stolního tenisu Olšany ve spolupráci s SK Olšany
turnaj ve stolním tenise pro děti a dospělé. Turnaj se konal v sále pohostinství
U Pštrosa.
Výsledná listina: Kategorie děti:
1. skupina
1. místo:
B. Trávníček
2. místo:
K. Kuncová
3. místo:
L. Lozrtová

2. skupina
D. Vysoudilová
K. Tomášek
L. Tomášková

3. skupina
O. Libánek
M. Baláž
Z. Ševčíková

Kategorie dospělí:
Neregistrovaní hráči:
Kategorie muži:
1. místo:
A. Daněk
2. místo:
J. Grepl
3. místo:
A. Ohli

Kategorie ženy:
M. Egrtová
M. Libánková
H. Ivanšíková

Registrovaní hráči:
Kategorie muži:
M. Zonek
M. Moudrý
P. Klein

- 30. ledna se konalo cestopisné posezení "Toulky Indonésií" ve víceúčelové
budově Olšany. Na dvacet účastníků bylo seznámeno s kulturou, zajímavostmi
a cestou spjatou po Indonésií. Přednášející P. Hermanová vtáhla všechny
posluchače do tajů této krajiny a ti neskrývali úžas nad touto pro nás vzdálenou
a tajuplnou krajinou.
informace o obou akcích poskytl předseda SK Olšany p. M. Svoboda
- 6. února pořádala Obec Olšany v sále pohostinství 4. ročník Koštu slivovice,
přihlášeni účastníci hodnotili 15 vzorků švestkové pálenky a 17 vzorků jiných
pálenek. Majitelé tří nejlepších vzorků v každé kategorii obdrželi hodnotné ceny,
odměněni byli i degustátoři, kteří si poznali vlastní vzorek. Během hodnocení
všichni vychutnávali připravené občerstvení. Večer bylo příjemné posezení
zakončeno zábavou.
- 20. 2. 2010 odpoledne pořádal T.K. Wild Horse Olšany Dětský karneval, kterého
se zúčastnilo téměř 80 dětí. Spolu s rodiči či doprovodem zcela zaplnily sál
pohostinství U Pštrosa, který praskal ve švech. Tentokráte se v roli organizátorů
představili naši odrostlí mladí táborníci. V jejich podání nechybělo ani úvodní
představení „Popletená pohádka“, které si zcela samostatně vymysleli
a nazkoušeli. Zajišťovali také průběh celého odpoledne včetně spousty soutěží,
losování tomboly, tanečního veselí a hromadného fotografování.
Ve večerních hodinách pak proběhl Karneval pro dospělé. Tady se na organizaci
a zajištění celého průběhu podíleli převážně dospělí členové tábornického klubu.
Letos si pro všechny zúčastněné připravili asi dvacetiminutové vystoupení jako
připomenutí filmu:„Koňská opera aneb Limonádový Joe“. Pak již následoval
převážně tanec při reprodukci různých hudebních žánrů. Pro bujaré taneční
kreace na parketu nezbylo mnoho času na soutěžení. Podařilo se uspořádat jen
dvě soutěže o ceny. Před losováním tomboly přišlo ještě jedno překvapení – na
pódiu předvedly s velikým úspěchem členky T.K. v čele s Tornádo Lou
neopakovatelný kankán. Účast byla veliká a T.K. děkuje všem zúčastněným
(kterých bylo téměř stejně jako odpoledne dětí) za originální masky, skvělou
zábavu, taneční a soutěžní nasazení a pohodový průběh večera.
Také děkujeme všem sponzorům, kteří odpolední i večerní maškarní bál věcně či
finančně podpořili.
členové T.K. Wild Horse Olšany
- 27. - 28. února uspořádala Obec Olšany na víceúčelové budově výstavu
s názvem „Pospolu…“. Zájemci si mohli prohlédnout fotografie ze života občanů
obcí svaku Drahanská vrchovina.

CHYSTÁ SE ...
- 20. 3. – ve 14. hod. pořádá Obec Olšany na víceúčelové budově kulatý stůl na
téma „Rozvoj v obci Olšany“. Můžete nahlédnout i do připraveného návrhu
Územního plánu obce před jeho veřejným projednáváním, které je oznámeno na
úřední desce a koná se dne 15. 4. 2010 v 16.30 na Obecním úřadě v Olšanech.
- 29. 3. – setkání důchodců pořádá v 16. hod. Obec Olšany v restauraci U Kalábů,
hostem bude prap. Kulíšek z místního oddělení Policie ČR v Rousínově
- 17. 4. – Otevírání studánek pořádá Obec Olšany – v 8:30 hod. bude odjíždět
autobus, který nás zaveze do Pozořic a trasa pochodu povede ke zřícenině
hradu Vildenberk, na Jelenici, Kalečník a přes Červený vrch do Olšan

- 30. 4. – Pálení čarodějnic pořádá T.K. Wild Horse Olšany na hřišti nad rybníkem
- 1. – 2. 5. – závod minikár pořádá p. Zonková
- 15. 5. – Hody - pořádá Obec Olšany - 13.30 zahájení na návsi a následný
průvod obcí, od 20.00 hodová zábava v sále pohostinství
- 12. 6. – Dětský den pořádá T.K. Wild Horse Olšany na hřišti nad rybníkem
– Noční turnaj v nohejbale pořádá SK Olšany na hřišti nad rybníkem
- 19. 6. – zájezd na Vysočinu pořádá Obec Olšany

INFORMUJEME
Prodejna v Olšanech
P. Slavotínek od března 2010 zkrátil prodejní dobu a snížil počet prodavaček.
Z posledního jednání vyplynulo, že prodejnu potravin v obci ponechá.

Veřejně prospěšné práce
V letošním roce se budou o pořádek v obci, provoz víceúčelové budovy starat
p. Marcela Schneiderová a p. Milan Rybnikář. P. Vlacha nám Úřad práce na VPP
znovu neschválil a zaslal nám vhodné uchazeče o zaměstnání na výběrové řízení.
S Úřadem práce máme na p. Schneiderovou podepsanou smlouvu do konce května
a na p. Rybnikáře do konce srpna letošního roku.
V prosinci 2009 bylo v obci evidovaných 31 nezaměstnaných osob.
Chceme poděkovat těm občanům, kteří nám v tomto období pomáhají s úklidem
zimního posypu na místních komunikacích v obci.

Včelaři v obci
Chtěli bychom seznámit čtenáře Občasníku s tím, že v Olšanech je také organizace
včelařů. Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Olšany (ZO ČSV Olšany) je
občanské sdružení, jejímiž členy jsou včelaři, kteří mají umístěna svá včelstva
v Olšanech a Habrovanech (17 členů se 172 včelstvy) a také příznivci včelařů, kteří
včelstva nemají (4 členové). Věkový průměr členů je 55 let. Mladí o chov včel zájmu
mnoho nemají. Naše činnost na veřejnosti není vidět, ale je velmi prospěšná pro
všechny občany a také pro životní prostředí. Staráme se nejen o produkci medu,
vosku, pylu, mateří kašičky a propolisu, ale nepřímo také o opylování stromů,
zemědělských plodin a květin. Med, který včely vyprodukují a my nespotřebujeme ve
svých domácnostech, prodáváme. Zájem odběratelů je velký. Každý včelař má již
své stálé zákazníky. Včelí vosk vyměníme za mezistěny, které dáváme zpět do
včelstev. Přebytek vosku prodáme – některé technologie včelí vosk potřebují.
Poslední dobou je ovšem včelí vosk stále více nahrazován parafínem a o výkup
vosku není zájem.
Někteří členové vyrábí propolisovou tinkturu a dobrou medovinu, čímž přispívají
nejen ke zdraví občanů, ale i k jejich potěšení. Činnost některých našich členů byla
oceněna OV a ÚV Českého svazu včelařů. Záslužná práce včelařů je podporována
i ministerstvem zemědělství. Během roku plánujeme přednášku, které se může
zúčastnit široká veřejnost – termín zveřejníme.
za ZO ČSV Olšany, o.s. Antonín Chromý a Jana Pilátová

Stav obyvatel v obci k 8. 3. 2010
Celkem Průměrný věk Dat. nar. nejstaršího Dat. nar. nejmladšího
občana
občana
Osoby

524

37,68

18.11.1913

24.10.2009

Muži

256

37,48

12.04.1922

24.10.2009

Ženy

268

37,88

18.11.1913

29.05.2009

Děti do 15 let

96

6,24

02.06.1995

24.10.2009

Děti do 18 let

112

7,63

11.05.1992

24.10.2009

Starší 60 let

106

69,53

18.11.1913

06.03.1950

Mikroregion Drahanská vrchovina
Svazek obcí "Drahanská vrchovina" postoupil do kategorie B jako jediný mikroregion
v České republice a získal tak nejvyšší ocenění v plnění kritérií MA21 v ČR. Svazek,
který si už dříve zasloužil zařazení do sítě zdravých měst a regionů, musel vytvořit
pracovní skupiny, uspořádat kampaně ke Dnům zdraví a Dnům Země. Ve spolupráci
se starosty jednotlivých obcí se pořádaly kulaté stoly, abychom zjistili přání občanů.

Likvidace odpadu
- 27. 3. 2010 - mezi 8.00 - 8.30 bude na parkovišti u obchodu prováděn sběr
a odvoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení
- 9. - 11. 4. 2010 - bude přistaven na parkovišti u obchodu velkoobjemový
kontejner, do kterého nesmí být ukládán nebezpečný odpad, elektrozařízení,
stavební odpad
- 10. 4. 2010 - budou hasiči po obci provádět sběr železného šrotu.

Knihovna v Olšanech
Knihy si můžete vypůjčit nebo využít veřejný internet každou sobotu od 14 - 16
hodin. Žádáme čtenáře, aby zapůjčené knihy vraceli do 1 - 2 měsíců. Někteří čtenáři
mají knihy vypůjčené bohužel i rok.

EKOINFOCENTRUM MAS MORAVSKÝ
KRAS
Poskytujeme bezplatné poradenství například v těchto
oblastech:
Domácí ekologie (třídění odpadů, praní a čištění, nakupování,
zdravé potraviny)
Ochrana spotřebitele
Úspory energie
Zdravá zahrada
Škodliviny v životním prostředí
Ochrana přírody a krajiny
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Nabízím speciální poradenství organizacím a institucím:
Metody komunitního plánování
Turisticky zajímavá místa v Moravském krasu
Fundraisingové poradenství (vyhledávání vhodných zdrojů,
pomoc při sestavování grantových žádostí apod.)

Konzultační doba
Pondělí 9:00 – 14:00
Čtvrtek 11:00 – 16:00
Ekoinfocentrum, Sloup 221, 679 13 Sloup, tel.: 511 141 728
poradna@mas-moravsky-kras.cz
www.mas-moravsky-kras.cz
Projekt Síť environmentálního poradenství v Jihomoravském kraji finančně podpořili Státní fond

