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Vážení a milí spoluobčané, 
 
 nastal čas, kdy vás opět chceme informovat o aktuálním dění v naší obci. 
Stále platí, že důležité zprávy, program jednání zastupitelstva obce, hlášení místního 
rozhlasu aj., jsou vždy zveřejněny na 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. Na každé zasedání zastupitelstva 
vás pravidelně zveme. 
 
 
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2006 
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 p říjmy:  6.620.431,50 Kč 
z toho dotace činily   2.659.905,-    Kč  
od sponzorů jsme přijali dary ve výši 4.500,- Kč, další mimořádné příjmy tvoří 
prostředky získané z prodeje pozemků a budov ve výši 425.690,- Kč. 
 
Celkové výdaje:    6.603.708,08 Kč 
z toho nejvyšší čerpání bylo v kapitole Školství (příspěvek na provoz MŠ), 
Pohřebnictví (rekonstrukce hřbitova - 420.280,- Kč na opravu hřbitovní zdi, výstavbu 
kolumbária), Komunální služby (rekonstrukce budovy školy - 2.899.708,- Kč na 
novou střechu, fasádu skladu a terénní úpravy dvoru; rekonstrukce víceúčelové 
budovy - 498.004,50 Kč na opravu střechy, odvodnění, fasádu; mzdy pracovníka na 
VPP), Zastupitelstva obcí (odměny zastupitelů, cestovné), Činnost místní správy 
(platy zaměstnanců, provoz úřadu, pojištění). 
 
Financování:  16.723,42 Kč 
prostředky z r. 2005 byly použity na poslední splátku úvěru ve výši 250.000 Kč 
a k dofinancování výdajů r. 2006. 
 



Zůstatek prost ředků na účtech k 31.12. 2006 
1.253.568,02 Kč na běžném účtě  
     85.471,- Kč na depozitním účtě na mzdy za prosinec. 
 
Závěr dokumentu je věnován inventarizaci majetku a hospodaření naší příspěvkové 
organizace - MŠ.  
Obec Olšany hospodařila v roce 2006 dobře, i přes několik investičních akcí zůstaly 
na účtu pro rok 2007 prostředky na další zvelebování obce. V lednu 2007 provedli 
auditoři přezkoumání hospodaření obce za rok 2006, při kterém nebyly zjištěny 
závady. Závěrečný účet obce byl schválen na únorovém zasedání zastupitelstva 
obce. 
ROZPOČET NA ROK 2007 
Rovněž tento dokument byl vyvěšen na úřední desce, a proto uvedeme pro jeho 
obsáhlost jen několik údajů. Rozpočet schválilo zastupitelstvo obce dne 13.12.2006. 
Celkové p říjmy: 3.509.200,- Kč 
z toho dotace - ÚP mzdy pracovníků 108.000 Kč. 
 
Celkové výdaje: 4.909.200,- Kč 
z toho největší výdaje - příspěvek MŠ 320.000 Kč, provoz a údržba veřejného 
osvětlení 230.000 Kč, na ostatní investiční akce jsou prostředky zahrnuté v rezervě a 
budou se „přesouvat“ po obdržení dotací.  
 
Financování: 1.400.000,- Kč 
zde je zahrnut plánovaný zůstatek prostředků z r. 2006. 
 
 
INVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2007 
Máme požádáno o dotace na tyto akce: 

- rekonstrukci veřejného osvětlení v obci včetně prodloužení k hřišti - dotace 
700 tis. z ministerstva financí 

- sadové úpravy parčíku - požadovaná dotace z Krajského úřadu ve výši 
200 tis. Kč 

- v současné době jednáme o podání žádosti na dotaci na zpracování 
územního plánu. 

 
 

STAV OBYVATEL K 31.12.2006 
Ke konci roku 2006 byl počet obyvatel celkem 453, z toho 1 cizinec. K tomuto datu 
bylo v  obci 16 nezaměstnaných osob. 
Nyní (březen 2007) již máme 467 obyvatel, z toho 232 mužů, 235 žen. Průměrný věk 
je v naší obci 38,54 let.  
 
 
INFORMUJEME  
- K 28. únoru na vlastní žádost ukončila prac. poměr p. L. Ryšánková, která 
pomáhala jako osobní asistent starším a pohybově hendikapovaným osobám. Od 
března jsme zaměstnali na VPP p. M. Schneiderovou, která zajišťuje jen roznášku 
obědů, nákupů a spravuje víceúčelovou budovu. Pokud by některá žena měla zájem 
absolvovat rekvalifikační kurs na osobního asistenta, zaměstnali bychom ji na dobu 



neurčitou, protože příspěvek na mzdu od Úřadu práce můžeme čerpat ještě po dobu 
16 měsíců. 
Od dubna opět nastoupí na VPP po měsiční přetržce p. M. Sotolář, nejprve se musí 
dokončit úklid zimního posypu. 
 
- Jak jsme vás informovali v říjnu (občasník č.11) naši MŠ navštěvovalo 
v loňském roce 38 dětí. Vedoucí školní jídelny zastává opět po krátce přetržce 
p. M. Koudelková (pracuje jako důchodkyně) a vedoucí kuchařka je p. L. Homolová. 
Složení učitelského sboru zůstalo nezměněno. Děti jezdily na plavecký výcvik a byla 
pro ně uspořádána řada akcí (zájezd do divadla Radost, setkání s členy T.K. Wild 
Horse u příležitosti Dětského dne, maškarní karneval, vítání jara ap.). Předškolní děti 
také samy pravidelně obohacují naše občany svými vystoupeními - při vítání nových 
občánků, při rozsvěcování vánočního stromu, vánočním setkání s rodiči. Na setkání 
důchodců poslaly vlastnoručně připravené milé dárečky, což bývá většinou 
výsledkem přípravy a práce p. učitelky Kateřiny Volfové, za to si zaslouží naše 
poděkování. 
 
- Knihovna v Olšanech je nyní otevřena co 14 dnů v sobotu od 14. - 16. hodin, 
od dubna již bude otevřena každou sobotu. Návštevníci knihovny nyní mohou 
bezplatně využívat i internet na novém počítači. Veškeré zařízení financoval Krajský 
úřad, my budeme hradit jen cenu připojení. Na toto nové bezdrátové internetové 
spojení se cca za měsíc mohou připojit i občané, bližší informace získáte na 
www.nettrade.cz. 
 
- Na Obecním úřadě máme k problematice povolování studní leták s otázkami a 
odpovědmi k této problematice, můžeme vám vytisknout i požadovaný formulář. 
Občané si mohou o vydání rozhodnutí o nakládání s vodami požádat na MěÚ 
v Rousínově.  
 
- 24. března od 8.00 - 8.45 hod. bude na parkovišti probíhat sběr 
nebezpečného odpadu. Ve dnech 14. - 15. dubna zde bude přistaven velkoobjemový 
kontejner. Hasiči budou mít sběr šrotu v sobotu 21. dubna. 
 
 
ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO ... 
- 29. ledna proběhlo setkání důchodců v duchu vzpomínky na „Tři Boženy“. 
Přítomní si u fotografií připomněli prožitky s p. Kratochvílovou, Navrátilovou 
a Novotnou. 
 
- během jarních prázdnin jsme provedli rekonstrukci Obecního úřadu - byla 
položena nová podlahová krytina, vymalovalo se, částečně se obnovil nábytek 
a vstupní dveře. Na úřadě i chodbě školy se provedla nová elektroinstalace a snížil 
se strop.  
 
- v sobotu 3. března odpoledne pořádal T.K. Wild Horse Olšany tradiční 
maškarní bál. Dětí v krásných maskách se sešlo téměř sedmdesát. S některými 
dětmi přisli i nádherně přestrojení rodiče. A pořadatelé? Ti se letos představili jako 
"10 malých černoušků", což sice některým dětem nahánělo ze začátku strach, ale po 
chvíli se všichni dobře bavili. Děti soutězily o ceny, tancovaly, vybíraly z bohaté 
tomboly a nakonec změřily svou šikovnost v židličkované. Po odpoledni chystaném 



především pro děti, přišel večerní karneval pro dospělé. Třicet skvěle přestrojených 
masek se přišlo bavit, soutěžit a tančit při starších pohodových písničkách. Všechny 
(především zvědavé návštěvníky sousedního pohostinství) udivovaly perfektní masky 
smrtky, jeptišky, vězně a jeho bachaře, princezen, bílých paní, kašpárka, Ferdy 
Mravence a dalších. Obě akce se skvěle vydařily a už nyní můžeme všichni 
přemýšlet: "Za co půjdeme příští rok?" 
 
- mnozí vzpomínáme na besedu o knize "Liliová hora" , která proběhla 
v prosinci s její autorkou p. učitelkou Říhovou. Kniha „Pověsti a povídky z Vyškovska 
- Tajemné příběhy magického kraje pod horou Liliovou“ - nás nejen pobaví, citově 
obohatí, ale i nemálo poučí. Mnozí jsme ani nevěděli, že nám tak známý a blízký 
"Martin" je ta tajemná Liliová hora s kouzelným, magickým vlivem. Není lákavé 
se oddat pomyšlení, že v dnešní době plné chaosu a neštěstí, se právě my, 
co žijeme v její blízkosti, můžeme spoléhat na její pohádkovou ochranu? Dlouhá 
beseda s autorkou probíhala ve velmi srdečném ovzduší a jistě zaujala tak, že každý 
už knihu vlastní. Paní Říhová poutavě vyprávěla co nyní připravuje a o svých 
tématech, které literárně zpracovává - takže se máme na co těšit. Za besedu 
děkujeme a přejeme úspěch v dalším psaní! 
 
 
CHYSTÁ SE ... 
- 31. března vítání občanků na Obecním úřadě, v sále proběhne turnaj pro děti ve 

stolním tenise 
- 7. dubna Košt slivovice v sále - pořádá Obec Olšany a p. R. Rıss. Milovníci 
slivovice, kteří se chtějí zúčastnit, musí donést vzorek pálenky (1/2 l) a účastnický 
poplatek do Pohostinství U Pštrosa ve dnech od 24.3. do 4.4. 
- 30. dubna Pálení čarodejnic - pořádá T. K. Wild Horse Olšany 
- 5. - 6. května závody minikár - pořádají Minikáry Olšany 
- 19. května Otevření studánek - pořádá Obec Olšany a T. K. Wild Horse Olšany 
- 2. června Dětský den - pořádá T. K. Wild Horse Olšany 
- 16. června zájezd na hrad Bouzov a okolí - pořádá Obec Olšany. 
 
 
CO S TÍM ? 
Hody v kv ětnu nebudou!  Bohužel se organizátorům nepodařilo najít včas dost 
zájemkyň ochotných jít za stárky a tím se i promeškal termín možnosti zajistit kroje. 
Mladé páry se taky nedaly dohromady. Je nesmírná škoda, že porušujeme tak 
dlouhodobou pěknou tradici, když se v současné době všude tradice křísí (v TV stále 
vidíme ukázky nejrůznějších lidových zábav - Masopust, Lucie, Smrtky, Stavění 
májek ap). I v Habrovanech po delší době letos hody budou!  
Takže co s tím?  Nechcete uvažovat o možnosti uspořádat hody na podzim? Kroje 
jsme raději zamluvili na 22. září, takže ženy vzmužte se, když chlapi do páru 
nechtějí!  
 
 
 
 

 
Četnost vydání 4x ročně bez regionální mutace 
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