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Vážení a milí spoluobčané, 
 
 zima je již definitivně za námi a tak se chceme s vámi podělit alespoň o část 
toho, co se v naší obci děje a co se chystá. Znovu připomínáme, že pokud máte 
nové podněty, nápady či připomínky, využijte svých zastupitelů nebo se zastavte 
na obecním úřadě. Rovněž můžete využít schránky na budově OÚ. Pravidelně vás 
zveme na každé zasedání zastupitelstva. 
 
 
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2003 
 Tento dokument byl vyvěšen na úřední desce, přesto vás chceme seznámit 
s několika údaji: 
 
Celkové příjmy -  9.515.103,83 Kč (z toho dotace 2.719.100 + 1.344.000 pro MŠ, 
dalším mimořádným příjmem byly 2 milióny Kč za prodej plynárenského zařízení). 
 
Celkové výdaje - 6.959.551,18 Kč (nejvíc prostředků bylo čerpáno na rekonstrukce 
místních komunikací ve výši 3.497.375,- Kč, na provoz MŠ a ŠJ bylo vynaloženo 
1.553.857 Kč). 
 
Zůstatek prostředků na účtě k 31. 12. 2003 - 2.423.813,16 Kč. 
 
 Po přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Jihomoravského kraje 
zastupitelstvo obce Olšany na svém únorovém zasedání vyjádřilo souhlas 
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.  
 
 
FINANČNÍ ROZPOČET  NA ROK 2004    
 Rovněž tento dokument byl vyvěšen na úřední desce, a proto uvedeme pro jeho 
obsáhlost jen několik údajů. 
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Celkové příjmy - 3.564.300 Kč (daně, vlastní příjmy, dotace na výkon st. správy 
a školství - 64.800 Kč). V průběhu roku zde budou zahrnuty dotace na investiční 
akce a mzdy zaměstnanců v MŠ a ŠJ. 
Celkové výdaje - 5.729.500 Kč (zimní údržba, dokončení komunikace u hřbitova, 
dopravní obslužnost, projekt na odkanalizování obce, provoz MŠ, příspěvek za žáky 
ZŠ Rousínov a Vyškov, kultura, hřiště u rybníka, oprava a provoz veřejného 
osvětlení, provoz hřbitova, úroky z úvěru, zhotovení obecních symbolů, likvidace 
odpadů, údržba zeleně, provoz obecního úřadu; je vytvořena rezerva ve výši 3 mil. 
Kč na dofinancování obdržených dotací v průběhu roku a na akce v r. 2005 - 
odbahnění rybníku, odkanalizování obce ...). 
 
Financování - 2.165.200 Kč (zahrnut zůstatek účtu z r. 2003 a splátky úvěru ve výši 
250.000 Kč). 
 
Hospodářská činnost - 15.100 Kč za pronájmy nebytových prostor a pozemků. 
 
INVESTIČNÍ AKCE V LETOŠNÍM ROCE 
 
- máme přislíbenou dotaci 1 milión korun na rekonstrukci topení a výměnu oken 

v Mateřské škole, zbytek nákladů bude hradit obec. 
- z Programu rozvoje venkova máme schválenou dotaci ve výši 180.000 Kč 

na zřízení hřiště a odpočívadla pro cyklisty nad rybníkem; 27.000 Kč 
dostaneme na úhradu úroků z úvěru.  

- v rámci obnovy krytu silnice III. třídy přes obec Správou a údržbou silnic 
Jihomoravského kraje zvažujeme pokládku nových obrubníků a opravu chodníku 
kolem této komunikace. 

 
 
INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 
 Ne každý z občanů ví, že od října 2002 je Obec Olšany zřizovatelem Mateřské 
školy v Olšanech, příspěvkové organizace. Budova zůstala ve vlastnictví obce 
a movitý majetek byl MŠ předán do správy. Obec zajišťuje provoz zařízení, Krajský 
úřad dotuje mzdy a učební pomůcky.  
 Na školní rok 2003/04 je ve zdejší Mateřské škole zapsáno 47 dětí. Z Olšan je 20 
dětí, 27 dětí dojíždí z Habrovan. Škola má 8 zaměstnanců, ředitelkou školy je paní 
Marcela Coufalová. Dětem se dále věnují 3 učitelky, o pořádek pečuje p. Jiřina 
Hrdinková, vedoucí stravování je p. Marie Koudelková, vedoucí kuchařka p. Marcela 
Mazlová,  ekonomka - účetní p. Yvonne Sonkolyová. 
 Škola je moderně a vkusně zařízena i vybavena. Ve škole je prováděna 
logopedická péče, dětem se věnují p. Lenka Čučková a Marie Hýzlová. Dále se učí 
základům hry na flétnu s p. L. Čučkovou a od září bude s dětmi pracovat p. Kateřina 
Volfová, která také v současné době cvičí s dětmi aerobic. Děti se účastní různých 
výtvarných soutěží. Velmi úspěšně vystoupily na nesoutěžním festivalu "Vyškovská 
mateřinka" v Sokolském domě ve Vyškově, kde předvedly kostýmované pohybové 
cvičení s hudbou pod názvem "Rej čarodějnic", které s dětmi nacvičila p. Kateřina 
Volfová. 
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 Vystoupení našich žáků často oživí nejrůznější akce v obci - vystupují při vítání 
nových občánků, setkání důchodců, při rozsvěcování vánočního stromu. Nyní 
v květnu potěší důchodce pásmem písní a básní. 
 V září odejde z  MŠ 23 dětí do 1. třídy základní školy. Zapsáno tedy bude v naší 
MŠ k 1. 9. 2004 jen 35 dětí, takže zde mohou být jen 3 učitelky a odchází 
p. L. Čučková. 
 
 
V BŘEZNU JSME UVÍTALI NOVÉ OBČÁNKY: 
 
Patrik Kosík rodiče Tomáš a Radka Kosíkovi 
Michaela Hodaňová  rodiče Miroslav a Zdeňka Hodaňovi 
Alena Strážnická rodiče Josef a Alena Strážničtí 
 
Další nové občánky budeme vítat v květnu. 
 
 
VÍTE, ŽE ... 
 
- v Olšanech už 10 let pracuje Tábornický klub WILD HORSE pod záštitou České 
tábornické unie. Klub sdružuje přes 30 členů. Mladí táborníci jsou převážně z  Olšan 
a Habrovan a v současnosti má klub 3 oddíly, které spolu celoročně soutěží. Hlavní 
náplní jejich činnosti je poznávání přírody a chování se v ní, využití volného času 
dětí. Slib člena klubu zní: "Budu milovat a chránit přírodu, respektovat její zákony a 
žít se srdcem trempa".  
 Klub pořádá každý rok řadu akcí (účastní se i nečlenové klubu), např. s velkým 
ohlasem se setkal poslední únorový dětský maškarní karneval. Poslední dubnový 
den na hřišti u rybníka proběhne pálení čarodějnic. Táborníci vydávají i svůj 
časopis. Hlavní zásluhu na této bohaté a tak potřebné činnosti pro děti a mládež 
mají Bohuslav a Žaneta Tomáškovi, Lukáš Koudelka, Pavel Kunc, Jarmila 
Pilátová a další. Děkujeme a přejeme hodně úspěchu do další práce! 
 
- kapela Sonet oslavila 30 let od svého vzniku. Neobyčejně zdařilý a zábavný 
večer v sále pohostinství nepřilákal jen pamětníky a dříve narozené, ale i spoustu 
mládeže. Taneční večer s několika hodnotnými kulturními vložkami, bohatou 
tombolou a stejně bohatým a nápaditým bufetem, se protáhl do ranních hodin. 
Za příjemný a kultivovaný večer patří dík kapele Sonet, všem organizátorům 
a hlavně p. R. Modlitbovi. Doufejme, že tento večer přispěje k obnovení tradičních 
olšanských zábav, při nichž se schází a baví všechny naše generace. 
 
- s Úřadem práce jsme se dohodli na dotování mzdových prostředků dvou 
pracovníků na veřejně prospěšné práce v obci od dubna do konce letošního roku. 
Začalo se s úklidem místních komunikací a veřejných prostranství v obci. 

 
- členové Občanského sdružení - rybáři již odpracovali spoustu hodin při kácení 
a čištění prostoru pod hrází, kde se zbuduje nová malá nádrž pro přenos raků, 
škeblí a ryb z rybníku při jeho odbahňování. V tomto prostoru se provádí i nová 
výsadba, a to v místech, kde pak nebude ohrožena výstavbou.  
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- 5. 2. 2004 jsme oficiálně v Poslanecké sněmovně v Praze převzali dekret 
o udělení praporu a znaku obce Olšan. Před dokončením je publikace o historii 
Olšan a připravujeme ji na zářijové oslavy prezentace obecních symbolů.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHYSTÁ SE ... 
 
- 30. dubna pálení čarodějnic na hřišti u rybníka, 
 
-  3. května setkání důchodců  v sále pohostinství, 
 
-  15. a 16. května Závody minikár, 
 
-  15. května "Babské hody", 
 
-  v červnu zájezd do Lešné a Luhačovic, 

 
- v září  Slavnostní prezentace obecních symbolů obce Olšany. 
 
 
CO S TÍM? 
 
 V této nepravidelné rubrice chceme reagovat na vaše podněty a poukazovat 
na to, co se nám nelíbí: 
- množí se stížnosti na psy - mnozí majitelé bezohledně nechávají své svěřence 
ničit zeleň na návsi a neuklízí psí exkrementy po obci. 
- ničení majetku - názornou ukázkou je prasklé sklo v čekárně.  
 
 Žádáme občany, aby nebyli lhostejní k ničení majetku a upozornili nás 
(i anonymně) na počínání vandalů. Po posledních incidentech jsme vyzvali obvodní 
oddělení Policie v Rousínově, aby v naší obci častěji kontrolovali nezvyklé počínání 
cizích osob a mládeže.  


