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Vážení a milí spoluobčané, 
 
nastal čas, kdy vás opět chceme informovat o tom, co je v naší obci aktuální. Stále 
platí zásada, že máte-li nové podněty, nápady či připomínky, využijte svých 
zastupitelů nebo se zastavte na obecním úřadě. Můžete využít i schránky na budově 
OÚ. Pravidelně vás zveme na každé zasedání zastupitelstva. 
 
 
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2004 
 
Dokument byl vyvěšen na úřední desce, přesto vás chceme seznámit 
s nejdůležitějšími údaji: 
 
Celkové příjmy:  6.647.438,34 Kč   
z toho dotace činily 2.805.193,30 Kč /z čehož 1.445.000,- Kč tvořila dotace na mzdy 
pracovníků v MŠ/ 
od sponzorů jsme přijali dary ve výši 53.500,- Kč. 
 
Celkové výdaje: 7.181.005,57 Kč 
z toho nejvyšší čerpání bylo v kapitole Doprava /oprava chodníků kolem silnice III. tř., 
dokončení účelové komunikace u hřbitova/, Školství /provoz MŠ a mzdy pracovníků/, 
Bydlení - Komun. služby /rozšíření veř. osvětlení, mzdy pracovníků na VPP, 
zhotovení obecních symbolů, publikace o historii obce, rekonstrukce MŠ, opravy 
pomníku, ubytovny řidičů/.  
 
Financování: 533.567,23 Kč 
prostředky z r. 2003 byly použity na splátky úvěru ve výši 250.000,- Kč 
a k dofinancování výdajů v letošním roce. 
 
 
Zůstatek prostředků na účtě k 31. 12. 2004:  
1.638.689,93 Kč na běžném účtě 
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67.155,- Kč na depozitním účtě na mzdy za prosinec. 
 
Obec Olšany v roce 2004 hospodařila dobře, protože i přes několik investičních akcí 
zůstaly na účtu pro rok 2005 prostředky na další zvelebování obce. 
V měsíci únoru provedli auditoři přezkoumání hospodaření obce za rok 2004, při 
kterém nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelé obce Olšany na svém 
březnovém zasedání projednají závěrečný účet obce a dle výsledku auditorů vyjádří 
souhlas s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad. 
 
 
ROZPOČET  NA  ROK  2005 
 
I tento dokument byl vyvěšen na úřední desce, proto uvádíme jen několik údajů: 
 
Celkové  příjmy: 3.296.000 Kč     /bez dotací/ 
Celkové výdaje: 4.669.600 Kč  
Největší výdaje: projekt na odkanalizování obce /200 tis./, obnova vodní nádrže 
/900 tis./, provoz MŠ /253 tis./, provoz a obnova veřejného osvětlení /140 tis./, je zde 
také 1.572.400 Kč rezerva na dokončení venkovních úprav MŠ a rekonstrukci 
zbrojnice - víčeúčelové budovy obce. 
 
Financování: 1.373.600 Kč 
což je zůstatek prostředků z r. 2004 ponížený o splátky úvěru ve výši 250.000 Kč. 
 
Hospodářská činnost: 15.100 Kč 
příjmy za pronájmy budov a pozemků. 
 
 
STAV OBYVATEL V  OLŠANECH K 31. 12. 2004 
 
Celkem 450 osob, z toho 2 cizinci 
 
Dospělí - 396 obyvatel 
Děti - 54 obyvatel. 
 
 
OBNOVA VODNÍ NÁDRŽE A JINÉ INVESTIČNÍ AKCE 
 
Po vypuštění nádrže jsme na začátku letošního roku provedli výběr dodavatele na 
tuto akci. Nejlepší nabídku předložila firma Strabag a.s. Brno, která si na některé 
práce smluvně zajistila firmu Tomas Dražovice. Po zahájení přípravných prací 
musíme počkat miminálně do konce měsíce března na rozhodnutí Rady Státního 
fondu životního prostředí, která projedná naši žádost o dotaci ve výši 80 % na tuto 
akci. 
 
Na dokončení rekonstrukce Mateřské školy - venkovních úprav máme přislíbenou 
dotaci z Ministerstva financí ve výši 450.000 Kč. 
Z Programu obnovy venkova, kde může být od letošního roku podána jen jedna 
žádost, jsme zažádali o dotaci na rekonstrukci víceúčelové budovy obce - hasičské 
zbrojnice.  
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INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 
V občasníku č. 3 jsme Vás detailně informovali o naší mateřské škole. V průběhu 
roku došlo k několika změnám. Od září loňského roku je ve škole pro nový školní rok 
zapsáno 40 dětí, které jsou dle věku rozděleny do červené a modré třídy. Z Olšan je 
do školy zapsáno 19 dětí, z Habrovan 21 dětí. Dětem se nyní věnují ředitelka školy p. 
Coufalová a učitelky p. Hýzlová a Volfová. Učitelky pracují s novým vzdělávacím 
programem s názvem „Můj hrad“, který je sestaven tak, aby se ve škole děti cítily 
dobře. Se starým rokem se děti rozloučily vánoční besídkou pro rodiče, předvedly jim 
kulturní program a rozdaly dárky. V těchto zimních měsících je z důvodu nemocnosti 
ve škole méně dětí, které si však při dopoledních vycházkách užívají bohaté sněhové 
nadílky. Starší děti jezdí ve čtvrtek do plavání. Nyní rovněž olšanští školáci pilně 
nacvičují básničky, aby nám mohli zpříjemnit naše kulturní akce v březnu. 
 
 
LIKVIDACE ODPADŮ 
 
Jak jsme Vás již informovali místním rozhlasem a na vývěsce, od letošního roku 
nebudeme hradit poplatky za uložení odpadu na sběrných dvorech, protože jsme 
stále častěji hradili náklady za odpady vzniklé při úklidu nemovitostí novými majiteli. 
Tyto náklady se pak promítají do výše poplatků všem občanům. Ostatní občané 
sběrné dvory využívali spíš pro uložení elektroodpadu, který nyní můžete po domluvě 
na OÚ ukládat do našeho skladu a odpad pak budeme jednorázově svážet do 
Respona. Nebezpečný odpad můžete odevzdávat 2x ročně při mobilních svozech a 
rovněž 2x ročně bude na parkovišti přes víkend umístěn velkoobjemový kontejner na 
objemnější odpad. 
 
 
SVAZEK OBCÍ DRAHANSKÁ VRCHOVINA 
 
Svazek obcí Drahanská vrchovina vznikl dne 28. 1. 2000 za účelem spolupráce mezi 
těmito obcemi. Račice-Pístovice, Ježkovice, Drnovice, Luleč, Nemojany, Habrovany, 
Olšany, Ruprechtov, Krásensko, Podomí, Studnice, Nové Sady. 
V loňském roce jsme Vás informovali o získané dotaci na obnovu sakrálních staveb. 
V letošním roce byla první větší akcí účast na Regionturu ve dnech 13. - 16. ledna. 
Zde jsme měli samostatný stánek ve spolupráci se slovenským partnerem, městem 
Strážské. Stánek byl umístěn na výhodném místě, vhodně v něm byly instalovány 
propagační materiály o jednotlivých obcích. Při zahájení nás navštívil i ministr pro 
místní rozvoj p. Ing. Jiří Paroubek. Vždy však potěšila návštěva, která měla vztah 
k Olšanům nebo zájem o naše okolí. Doporučujeme podnikatelům působících 
v Olšanech hlavně v oblasti cestovního ruchu, aby si v průběhu letošního roku zajistili 
dostatek propagačních materiálů pro Regiontur 2006. 
Letos budeme společně se svazkem obcí Větrník realizovat nový projekt s názvem 
„Bez práce nejsou koláče“ financovaný z programu Phare a MPSV, který je zaměřen 
na podporu profesního vzdělávání v regionu Vyškovska. Cílem projektu je 
rekvalifikace nezaměstnaných v těchto 3 kursech - Základy obsluhy osobního 
počítače, Pečovatel(ka) pro oblast sociální péče, Údržba zeleně a aranžování květin. 



- 4 - 

Vyúkové programy by měly být zahájeny v květnu, zájemci se mohou informovat na 
Obecním úřadě. 
 
 
CHYSTÁ  SE ... 
 
- 6. března 2005 ve 14. hod. v sále pro děti Maškarní bál, který pořádá TK Wild 
Horse Olšany  
 
- 7. března 2005 v 16. hod. v přísálí pohostinství „U pštrosa“ setkání důchodců 
 
- 19. března 2005 vítání nových občánků 
 
- 14. května 2005 "Babské hody" a „Závody minikár“ 
 
- květen - červen zájezd do neznáma (" poslední šance" pro ověření vašeho zájmu o 
pořádání zájezdů), navrhujeme i různé trasy dle vašich zájmů: 

- hrad Bouzov, Loštice - výrobna olomouckých tvarůžků, Mladečské jeskyně 
- Kroměříž - zahrady, zámek, Prostějov - výrobna lihovin  
- Lednice - zámek, park, Baťův kanál 
- znovu arboretum Boskovice + zámek nebo zámek v Rájci.  

Své typy na trasu zájezdu sdělte na obecním úřadě, rovněž ji probereme na setkání 
důchodců. 
 
 
CO S TÍM ? 
 
- stížností na psy neubylo - majitelé stále neuklízí psí exkrementy po obci (a na cizích 
zahrádkách) a nechávají dále své svěřence ničit zeleň na návsi 
 
- neustále dochází k ničení a zcizování výsadby na návsi. Na podzim jsme osázeli 
"špici" u návsi a záhy zmizelo 15 dřevinek tůjí a 5 dalších rostlinek 
Máme signály, že tento „milovník“ zeleně je z naší obce a tak mu znovu navrhujeme, 
že pokud by se v něm „hnulo svědomí“, může finanční prostředky na obnovu 
výsadby poukázat na náš účet i anonymně. Číslo účtu u České spořitelny Vyškov je 
1561314389/0800, VS 3745. 
 
- po celé obci byly instalovány pěkné odpadkové koše, přesto jsou nejrůznější obaly 
(od cigaret, čokolád ap.) volně odhazovány 
 
Tak co s tím spoluobčané ? ? ? 


