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Olšanský 

     občasník 
 

Vydává zdarma Obec Olšany                  č.  2              prosinec 2003 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://olsany.hyperlink.cz    e-mail: ou.olsany@atlas.cz 
 
 

Vážení a milí spoluobčané, 
 
     současně s druhým číslem občasníku vám zastupitelé předávají novoroční blahopřání 
a kalendářík na r. 2004. Přejeme vám klidné a pohodové prožití vánočních svátků, 
v novém roce hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.  
     Pokud nám chcete sdělit nějaké podněty, využijte svých zastupitelů nebo se za námi 
zastavte, případně máme na budově umístěnou schránku.  
     Doufáme, že níže uvedené údaje vám budou užitečné a dozvíte se z nich nové 
informace o naší obci. 
 
 Stav obyvatel obce  
- k 30.11.2003 jsme měli v obci 447  obyvatel  
- nejstarší občankou je p. Jindřiška Kapounková, v mužích „kraluje“ p. Jaroslav Bednář 
- dle údajů Úřadu práce v měsíci říjnu bylo z  214 aktivních obyvatel 28 

nezaměstnaných 
- v obci máme 213 čísel domů a chalup a 71 chat. 
 
 
PODAŘILO SE ... 
 
 Investiční akce v naší obci za rok 2003 
    Obec Olšany započala letošní investiční akce dokončením rekonstrukce školní 
jídelny Mateřské školy, kde byly dobudovány jednotlivé přípravny, oddělený prostor pro 
výdej stravy cizím strávníkům a úklidová komora. Náklady zde byly firmou Ing. Tinka 
vyčísleny na 124.750 Kč. 
    V letních měsících jsme pak skoro současně započali další tři investice - rekonstrukci 
místních komunikací, hřbitova a návsi. Největší akcí byly komunikace, kde se celkové 
náklady vyšplhaly na 3.450.012 Kč.  Komunikaci u Obecního úřadu (úsek v délce 130 m) 
zajišťovala investorsky Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, oblast Vyškov. 
Zhotovitelem staveb byla firma Strabag a.s., závod Brno. Na tuto akci jsme čerpali dotaci 
Ministerstva financí ve výši 2.500.000 Kč (ministr Mgr. B. Sobotka osobně komunikace 
slavnostně otevřel a prohlédl). 
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     Z Programu obnovy venkova se podařilo získat dotaci ve výši 60.000 Kč, která byla 
využita na rekonstrukci hřbitova, kde firma Polák provedla stavební úpravy vstupu 
a dokončila osvětlení příjezdové cesty ke hřbitovu. Celkové náklady této rekonstrukce 
dosáhly výše 112.365 Kč. 
     Dotaci ve výši 60.000 Kč jsme také získali na akci "Obnova návsi Olšany". Úpravu 
prováděla opět firma Strabag v souvislosti s rekonstrukcí přilehlé komunikace. Kamenické 
práce kolem kapličky provedli místní občané - p. J. Valehrach s pomocí p. M. Sotoláře. 
Celkové náklady zde dosáhly 130.026 Kč. 
     Aby byl výčet "boje o dotace" úplný, nesmíme zapomenout na částku 36.000 Kč, z níž 
byly částečně uhrazeny úroky z úvěru na plynofikaci obce. 
 
 
GRATULUJEME ... 
 
 V tomto roce oslavili svá významná životní jubilea 

90. let – p. Ryšánková Dobromila, Valehrachová Jarmila, Kuncová Marie 
80. let – p. Myslínová Rudolfína, Ševčíková Žofie, Růžička František 
70. let – p. Chromý Antonín, Bestr Radoslav, Bestrová Blanka, Říha Bohumil,  
             Růžička Tomáš, Chyťová Anna 
60. let – p. Vévodová Marta, Bojanovský Antonín, Crhová Eva, Herodes Josef,  
             Juráček Josef 
50. let – p. Daňková Marie, Růžičková Ludmila, Hrdinka Zdeněk, Braunová Karla, 
             Blažíková Vlasta, Paludová Jana. 
                                                         Do dalších let přejeme vše nejlepší! 
 
 
ROZLOUČILI JSME SE... 
 
Naposled jsme doprovodili tyto naše spoluobčany: 
p. Kříže Rudolfa, Dočka Karla, Feika Františka, Střelce Jaroslava, Zukala Františka, 
Šilhanovou Hermínu, Rybnikářovou Aničku, Ing. Dočka Ivana, Crhu Antonína. 
 Vzpomínáme 
 
 

DĚKUJEME... 
 
- Ing. I. Šťastné, Ing. F. Kostrbíkovi, p. Fr. Vítkovi za peněžité sponzorské dary, 

které pomohly realizovat kulturně - osvětové a společenské akce (zúčtování bude 
uvedeno v závěrečném účtu obce), 

- všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly na „Babské hody“ v měsíci květnu, 
- panu Petru Kleinovi za náročné a obětavé vybudování schodků k veřejné pumpě, 
- p. Nohelovi a p. Polákovi za skácení a dovoz vánočního stromu, p. Švestkové za 

jeho darování a ostatním zůčastněným za nelehkou manipulaci a instalaci stromu, 
- občanům za trpělivost, vstřícnost a občasnou pomoc při rekonstrukci komunikací 

v obci.  
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VÝSLEDKY ANKETY o likvidaci zahradního odpadu 
 
     Anketní lístky byly rozdány do všech domů v obci a zastupitelstvo s politováním 
konstatovalo, že odpovědělo pouze 25 dotazovaných, z toho 12 hlasů bylo pro vydání 
vyhlášky s vymezením doby pálení a 13 domácností se vyslovilo proti. Zastupitelstvo 
rozhodlo vyhlášku nevydávat. Přesto bychom rádi upozornili, že jakékoli pálení odpadů s 
rakovinotvornými látkami, tj. igelity, PET lahve, pytle od cementů, uhelné kaly, ale 
i mokrého listí, všem škodí. Žádáme vás při pálení zahradního odpadu o maximální 
vzájemnou ohleduplnost a sousedské porozumnění. Doporučujeme dle ankety, aby 
pálení neprobíhalo v neděli. 
 
 
CO S TÍM? 
 
     V této nepravidelné rubrice chceme reagovat na vaše podněty a ukazovat na to, co se 
nám nelíbí:  
 
- stálým problémem zůstává používání hlučných sekaček a cirkulárek o nedělích 
a svátcích, a proto i v  tomto případě apelujeme na vzájemnou domluvu a ohleduplnost. 
 

- vzhledem k rekonstruovaným cestám v naší obci se zvyšuje rychlost a hlučnost 
projíždějících vozidel. Letos bylo doplněno několik dopravních značek včetně odcizené 
u farmy. Každá nová značka představuje velké finanční náklady (přepracování pasportu 
dopravního značení a samotná instalace značky stojí mezi 3 – 5 tisíci Kč). Některé 
značky musí na své komunikaci instalovat Správa a údržba silnic. 
 
-  již několikrát byly vytrhány květiny z truhlíků na návsi a byly vyraženy dveře u sklípku. 
Skla v autobusové čekárně jsou neodstranitelně poškrábána. Téměř po každém víkendu 
jsou na návsi i po obci poházeny rozbité láhve a odpadky. Chcete aby se v obci udržoval 
pořádek i za cenu, že věci budou průběžně a trvale ničeny? Nebudeme-li si takových činů 
všichni všímat a ničitele odhalovat a trestat, je veškeré úsilí o zlepšení života v obci 
marné (poznámka: pro vandaly je toho ke zničení v obci ještě dost - po obecním majetku 
může přijít na řadu majetek každého z nás). 
 
 
VÍTE, ŽE ... 
  
- naše obec je členem dvou svazků obcí, a to mikroregionu "Drahanská vrchovina" 
a "Rakovec"?. Z příspěvků obcí do mikroregionu Drahanská vrchovina byly letos 
dofinancovány dotační akce, a to prezentace mikroregionu /internetové stránky – 
„www.drahanskavrchovina.cz“, dotisk brožury o obcích/, zmapování sakrálních staveb, 
poradce zpracovávní žádostí o dotace. 
 
- důchodci se již pravidelně scházejí (letos celkem 4x); věříme, že tato tradice bude 
pokračovat i v budoucnu a že na setkáních účast poroste. 
 
- úprava návsi bude na jaře pokračovat (definitivní zábradlí, lavičky, výsadba). 
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- od ledna bude v obchodě v prodeji nový pohled obce. Na něm i kalendáříčku je již 
vyobrazen znak obce, jeho schvalovací proces však ještě nebyl ukončen, a proto se mu 
budeme věnovat v dalším čísle občasníku. 
 
- na hřbitově je možnost napojení na přípojku elektřiny, a to po domluvě na obecním 
úřadě /broušení pomníků, připojení míchačky při úpravách hrobů, pomníků/.  

 
- od 14.12.2004 platí nový jízdní řád ČSAD, kde došlo jen k  úpravám ve vysvětlivkách.  
 
 
V poslední pasáži občasníku uvádíme stručný výtah z vyhlášky č. 1/2003 a č. 2/2003, 
které nabývají platnosti dnem 1.1.2004. S vyhláškami jste se mohli seznámit na úřední 
desce nebo můžete nyní na obecním úřadě.  
 
 
Vyhláška č. 1/2003 o místních poplatcích 
- poplatek ze psů platí držitel psa, který je povinen do 30 dnů od dovršení stáří psa tří 

měsíců nebo započetí držení psa staršího, oznámit vznik své poplatkové povinnosti. 
Poplatek činí za psa Kč 100,-  a je splatný do 31.3. daného roku. 

- poplatek za rekreační pobyt a z ubytování se týká rekreantů a ubytovacích zařízení 
v obci. 

- poplatek za užívání veřejného prostranství – je zpoplatněno provádění výkopových 
prací, umístění zařízení pro prodej nebo poskytování služeb, umístění stavebních 
a reklamních zařízení, cirkusů, lunaparků, vyhrazení trvalého parkovacího místa, 
užívání prostranství pro kulturní, sportovní, reklamní akce, tvorbu filmových 
a televizních děl. Poplatek je stanoven za každý i započatý m2 a každý i započatý den 
užívání. Sazby se pohybují od 1,- do 25,- Kč. 

- poplatek ze vstupného činí 10 % z úhrnné částky vybraného vstupného. 
 
 
Vyhláška č. 2/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
- poplatek platí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, nebo fyzická osoba, která 

má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není 
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Sazba poplatku je Kč 300,-. Trvale 
bydlící osoby hradí poplatek jednorázově do 31.3. nebo ve dvou stejných splátkách 
nejpozději do 31.3. a do 30.6. kalendářního roku. Vlastníci staveb určených k rekreaci 
hradí poplatek do 31.3. kalendářního roku.  

 
     K navýšení sazby poplatku jsme museli přistoupit, protože každým rokem se o cca 
30.000 Kč navyšují náklady na odvoz netříděného odpadu. Tyto náklady se musí přesně 
propočítat na počet obyvatel a tvoří jednu část tohoto poplatku. Náklady na tříděný odpad 
se rovněž navyšují, obec mimo jiné hradí i váš odpad odvezený na sběrný dvůr 
v Rousínově.  
 
 
Na závěr vás zveme na lednové zasedání zastupitelstva obce, kde se bude projednávat 
návrh rozpočtu na r. 2004. 


