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Zeptali jsme se 
paní ředitelky

Jaké byly vaše první dojmy a pocity 
před rokem, když jste do Olšan přišla? 

Moje první dojmy byly zcela jistě 
ovlivněny faktem, že jsem se na novou 
práci opravdu velmi těšila. Tím, že jsem 
se stala ředitelkou školy, jsem si splnila 
svůj profesní sen a od toho se odvíjí 
vlastně všechno. Obec Olšany u Pro-
stějova jsem trochu znala už před mým 
příchodem a musím říct, že je na první 
pohled vidět, že se o obec pečuje. Máte 
tu krásné hřiště, staví se nové domky, 
rozvoj obce určitě nestagnuje. Mě 
ovšem pochopitelně nejvíc zajímala 
škola, která je zvenku velmi hezká a stej-
ně tak i obě budovy školky. Zevnitř je ve 
škole sice vidět, že se jedná o starší 
budovu, ale to se mi právě líbí. Škola má 
svoji historii a svého „ducha“. Hrozně se 
mi na první pohled líbilo to krásné 
zábradlí, takové už člověk vidí málokde. 
Akvárium ve vestibulu také není stan-
dard, obvykle vidíte ve školách u vchodu 
nástěnky nebo kontejnery na tříděný 
odpad. J

Další pomyslnou odrážkou k vašemu 
dotazu byly dojmy, které na mě udělali 
kantoři a další zaměstnanci školy. Byla 
jsem pro ně úplně cizí člověk a pocho-
pitelně netušili, co ode mě můžou čekat. 
Já jsem na tom byla úplně stejně, ale 
něco mi říkalo, že mě určitě „nesežerou“. 

A jak vidíte, nesežrali. Já se tu od 
samého začátku se všemi cítím dobře, 
stále chodím do práce ráda a možná mi 
to neuvěříte, já se do práce těším. Za ten 
rok jsem se naučila tolik věcí, kolik jsem 
se nenaučila snad za posledních deset 
let. Začátky byly opravdu krušné. Hodně 
mi pomohl vstřícný přístup bývalé paní 
ředitelky. Další pozitivem byl postoj 
zaměstnanců školy, kteří se mnou od 
samého začátku spolupracovali. Velkou 
výhodou je také spolupráce s panem 
starostou. Nemůžu opomenout rodiče 
dětí, kteří mi hned během prvních dnů 
přišli říct, že kdybych něco potřebovala, 
tak mi s čímkoliv pomůžou. Opravdu si 
cením jejich podpory, také to určitě není 
běžná věc.

Vás ale určitě zajímá, jaký dojem na 
mě udělaly děti. Musím konstatovat, že 
v Olšanech máte velmi šikovné děti. Naši 
žáci jsou vstřícní, většinou pracovití, 
člověk je nemusí do činností nutit, stačí 
vhodná motivace. Co se týče chování, 
netvrdím, že jsou to samí andílci, ale ke 
každému je možné si najít cestu a zjistit, 
co na něj platí. 

Za jediný rok jste zde zvládla uskutečnit 
řadu nových akcí, vymýšlíte je sama? 

K akcím, které na škole byly už 
zavedené, jsme přidali několik dalších. 
Velmi úspěšný byl Vánoční jarmark, 
který jsme vymyslely s učitelkami 
společně. Musím říct, že návštěvnost 
Jarmarku překonala veškerá naše oče-

kávání. Určitě musím zmínit zápis do 
prvního ročníku, který paní učitelky 
připravily v indiánském duchu, a vím, že 
měl velký úspěch. 

Můj vlastní výmysl byl Májový kon-
cert. Měla jsem hrubou představu, kte-
rou jsem přednesla vyučujícím ve škole 
i ve školce. Zajímavé na této akci bylo, že 
jsem vůbec neřekla, co v programu chci, 
ale naopak, co tam v žádném případě 
nechci. Výsledkem jsem byla doslova 
nadšená. Každá taková vydařená akce mi 
„dobíjí baterky“, což je pro mě osobně 
hrozně důležité. Toho, co ze mě energii 
vysává, je totiž opravdu hodně. Když 
máte kolem sebe kreativní a pracovité 
lidi a k tomu šikovné děti, tak je potom 
radost takové akce dělat. Ve škole mám 
takový svůj realizační tým, který se 
skládá z kreativních a spolehlivých lidí, 
kterým práce přesčas a o víkendech 
nedělá problémy. Moc si vážím práce 
všech těch „akčních“ kolegů, bez kterých 
by škola stagnovala, a nic zajímavého by 
se nedělo. Radost z úspěšné akce je 
významným motivačním faktorem nejen 
pro mě, ale hlavně pro kantory. Jsme 
rádi, když je spokojené i publikum. 
Oceníme, když nám rodiče občas přijdou 
říct, že se jim akce líbila, nebo nám 
dokonce přijdou i poděkovat. Za každou 
takovou akcí se totiž skrývají hodiny 
a hodiny práce a příprav a skuteč-
nou motivaci pochopí jen opravdový 
nadšenec.

Lenka Brzusková

Zprávy z obce
1. V Hablově byla dokončena výstavba nových chodníků 
a vjezdů. Bylo rekonstruováno téměř 1000 m chodníků o ploše 

2 21 250 m  a plocha vjezdů 2 000 m . Na rekonstrukci svých vjez-
dů se finančně podíleli také vlastníci nemovitostí. Celkové 
náklady dosáhly částky 2 500 000,- Kč. Všem občanům Hablo-
va bych chtěl poděkovat za trpělivost, vstřícnost, ochotu 

a součinnost při vlastní výstavbě. Také chci poděkovat těm 
občanům Hablova, kteří se aktivně podíleli při úpravách 
veřejných ploch mezi silnicí a chodníky a pomáhají s jejich 
údržbou.
2. Byla provedena částečná rekonstrukce cesty na Kačenkách. 
Úprava cesty spočívala ve zpevnění podloží komunikace a po-
vrchové úpravě asfaltovým recyklátem. Náklady na opravu 
cesty byly ve výši 450 000,- Kč. 
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3. Bylo vybudováno veřejné osvětlení v ulici Kačenky. Celkové 
náklady dosáhly výše  220 000,- Kč.
4. Byl opraven pomník obětem světových válek. Oprava 
pomníku spočívala v jeho očištění, doplnění kamenné hmoty, 
úpravou písma a následné impregnaci a chemickým 
ošetřením. Náklady na opravu dosáhly částky 75 000,- Kč. 
Olomoucký kraj přispěl částkou 50 000,- Kč.
5. Pokračujeme v rekonstrukci domu č.p. 21 v areálu základní 
školy. V letošním roce budou vybudovány další dvě třídy 
a upraveno vstupní atrium objektu. Obě třídy se chystají pro 
víceúčelové využití, aby snadnou záměnou třídy bylo 
umožněno její jiné využití. V nejbližších letech bude prostory 
využívat mateřská škola. Těmito úpravami dosáhneme 
kapacity MŠ počtu 102 dětí a školka bude plně obsazena. 
Náklady na tuto náročnou a potřebnou investici se pohybují 
kolem 12 000 000,- Kč. Do této sumy jsou zahrnuty i letošní 
práce, náklady na projektovou dokumentaci a organizaci 
výběrového řízení. Celkem budeme mít k dispozici 4 nové 
třídy, které budou využity MŠ, případně družinou. Jeli-
kož v současné době máme ve školce 37 předškoláků, 
uvažujeme v příštím školním roce o otevření dvou prvních 
tříd, aby výuka dětí mohla být kvalitně zabezpečena. I z toho 
důvodu je velice důležité mít nové prostory pro školu co 
nejdříve k dispozici.
6. Dalším objektem, kde probíhají rozsáhlejší stavební práce 
je farní areál. Byly opraveny vnitřní prostory fary v přízemí, 
vybudováno nové sociální zázemí, rekonstruováno vytápění 
prostor. Náklady farnosti na tyto opravy byly ve výši 700 000,- 
Kč. Byla také opravena fasáda na budově fary, včetně 
slunečních hodin, jejichž restaurování je výsledkem práce 
pana Dvořáka z Olomouce. Náklady na opravu fasády byly ve 
výši 600 000,- Kč. Z programu LEADER jsme na tuto rekon-
strukci získali 400 000,- Kč. Na restaurování hodin přispěla 
také soukromá osoba částkou 20 000,- Kč. Dalším objektem 
farního areálu, na kterém probíhají stavební práce, je objekt 
hospodářské budovy v bezprostředním sousedství MŠ. Tento 
objekt je také částečně ve vlastnictví obce. V minulosti byl 
tento objekt využíván jako klubovna svazu mládeže. Je velká 
škoda, že opravám nebyla v minulosti věnována větší 
pozornost. Farní areál je totiž jednou z mála památek, které 
v obci máme k dispozici. Pro letošní rok jsme z ministerstva 
kultury získali částku 200 000,- na opravu krovu. Náklady na 
stavební práce pro letošní rok se pohybují ve výši 650 000,- Kč. 
Obec na obě akce, oprava fasády a opravu krovu, přispěla 
částkou 450 000,- Kč. Obec také farnosti poskytla půjčku ve 

Nové chodníky a vjezdy Hablov

Částečná rekonstrukce cesty na Kačenkách

výši 400 000,- Kč. Jakmile budou finanční prostředky 
z programu LEADER připsány na účet farnosti, bude půjčka 
splacena. 
7. Během roku byly opraveny výtluky a praskliny na místních 
komunikacích. Celkové náklady dosáhly téměř 100 000,- Kč
8. Cukrovar Vrbátky a.s. dokončil v minulých dnech opravu 
stavidel. Byly opraveny betonové stěny, schody a byl proveden 
nátěr kovových prvků. Opravy provedla firma Eko Agrostav 
Přerov a.s.

Milan Elfmark, starosta obce

Fara Opravená stavidla
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Z jednání rady obce
Rada obce schválila: 
lsmlouvu na dodávku zakázky s názvem „Varovný proti-
povodňový systém pro obec Olšany u Prostějova (MIS)“ 
uzavřenou mezi smluvními stranami: JD ROZHLASY s.r.o., 
Vigantice a Obec Olšany u Prostějova, zastoupená RNDr. 
Milanem Elfmarkem, starostou obce

lvýjimku z nejvyššího počtu dětí v jedné třídě MŠ v budově 
na adrese Olšany u Prostějova 20, a to na dobu určitou od 
16. 9. 2013 do 30. 8. 2014. V jedné třídě bude vzděláváno 
26 dětí, ve druhé třídě 24 dětí
lroční předplatné časopisu Historický kaleidoskop v rámci 
podpory neziskového vzdělávacího projektu občanského 
sdružení ANLET.

René Všetička, místostarosta

Otázky a odpovědi
Ot.: Dobrý den, chci se zeptat, zda se 
uvažuje o použití nadrceného asfal-
tového recyklátu na dorovnání krajnice 
ve zúženém úseku na "staré" silnici do 
Prostějova. V současné době je k tomu 
vhodné počasí, při kterém se recyklát 
dobře "zapeče" a upravený povrch bude 
mít dobrou kvalitu.
Od.: O použití drceného recyklátu na 
dorovnání krajnice na „staré“ silnici do 
Prostějova prozatím neuvažujeme. 
1. Silnice v daném úseku již není v na-
šem katastru a pozemky nejsou v našem 
vlastnictví. 
2. Recyklát chceme především využít 
k úpravě a vybudování zpevněné cesty 
k přečerpávací stanici na Pijaně, aby-
chom mohli zajistit její obslužnost. 
3. Nejsem si jistý, zda je vhodné 

zasypávat v daném úseku příkop podél 
zmíněné komunikace. 
4. Je otázkou, zda zmíněnou komunikaci 
tímto způsobem rozšiřovat a přispívat 
tím ke zvyšování provozu v obci.

Ot.: Dobrý den, počítá se s tím, že po 
úplném dokončení rekontrukce č.p. 21 
na MŠ bude něco jako den otevřených 
dveří? Ještě bych se chtěl zeptat, proč se 
do nového venkovního zdiva usazovaly 
v prvním patře plastové dveře?
Od.: Ano, počítá. Po dokončení re-
konstrukce č.p. 21 bude celá budova 
otevřena pro veřejnost. Předpokládáme 
leden 2014. Podobně tomu bylo i po 
dokončení první etapy. Na jednání 
Zastupitelstva obce dne 3. 10. jsem se 
zmínil o protipožárních opatřeních, 

která je nutné realizovat vzhledem ke 
skutečnosti, že právě rekonstruovanou 
část budeme využívat pro mateřskou 
školu. Jedním z těchto opatření je 
vybudovaní únikové cesty z 1. NP. 
Původním předpokladem bylo využití 
prostor pro školní družinu. Změna 
využití vychází z počtu dětí v MŠ. 
V současné době je 94 dětí v MŠ 
a dalších 8 míst ještě schází. Podobný 
stav se předpokládá na další 3 roky. Ve 
školní družině máme v současnosti 50 
dětí ve dvou třídách a v příštím roce 
počítáme s dalším navýšením, vzhledem 
k počtu dětí odcházejících z MŠ. Proto 
potřebujeme také prostory pro ŠD. Tato 
po dohodě s paní ředitelkou a učiteli se 
vrátí zpět na "starou školu".

Milan Elfmark, starosta

Škoní zprávičky

Olšany v minulosti a dnes

Začal nový školní rok
Tentokrát se zahájení školního roku neslo v duchu hesla 

„Dejme líce k líci, mějme pod čepicí.“
Když se před osmou hodinou začaly scházet děti, měly za 

úkol vyrobit si papírovou čepici. Poté si každý nastoupil do 
zástupu ke své paní učitelce. Každá třída byla vyfotografována 
a paní ředitelka s panem starostou žáky i pedagogy přivítala 
a popřála jim hodně úspěchů v novém školním roce. 

Přivítáni byli zvláště prvňáčci, pro které bylo připraveno 
slavnostní pasování na školáky. Každý prvňáček musel 
pokleknout a pomocí meče byl žákem 9. ročníku pasován na 
školáka. 

Popřejme, aby nový školní rok byl pro všechny úspěšný.
Olga Charvátová, učitelka 1. třídy
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Návštěva u hasičů
V pátek 13. září jsme byli pozváni 

členy SDH Olšany u Prostějova na 
návštěvu hasičské zbrojnice. Kromě 
prohlídky cisternového vozu jsme si 
mohli osahat výzbroj i výstroj hasičů, 
poslechnout povídání o záslužné 
činnosti dobrovolníků i profesionálů 
a také vyzkoušet "stříkání na cíl". 

Vzhledem k omezené kapacitě zbroj-
nice jsme se sice nemohli zúčastnit 
všichni, ale na příští rok máme slíbenu 
další možnost přiblížit žákům práci lidí, 
kteří se vystavují riziku pro záchranu 
majetku a zdraví svých spoluobčanů.

Vladimír Vlk

Přírodovědná přednáška
Dne 17. září navštívili naši osmáci a 

deváťáci Reálné gymnázium a základní 
školu města Prostějova, kde si vyslechli 
přírodovědnou přednášku s názvem 
"Globální oteplování, ano či ne?”

Termín globální oteplování je celo-
světově skloňovaný ve všech pádech. 
Jaká je jeho podstata? Co je za změnami 
klimatu, které nemají v historii obdoby 
a jež jsou údajně způsobené člověkem 
a jeho moderní civilizací? Jsou skutečně 

2za vším emise CO , methanu a dalších 
skleníkových plynů? Za největšího viníka 
bývá označován průmysl a doprava ve 
spojitosti s naším konzumním způsobem 
života. Oprávněně?

Na všechny tyto otázky dostali naši 
žáci na přednášce odpověď a celou 
přednášku zakončili kvízem, ve kterém si 
ověřili získané znalosti.

Mgr. Jiří Kobza

Výuka na dopravním hřišti
Dne 17. září 2013 jsme se s žáky 

4. ročníku zúčastnili výuky na Dopravním 
hřišti v Prostějově. Přivítal nás zde 
instruktor Radek, který nás seznámil 
s bezpečným chováním v silničním 
provozu. Vyzkoušel nás z dopravních 
značek a pustil nám krátké video o tom, 
jak je dobré vidět a být viděn na silnici. 
Zkontrolovali jsme si také správnost 
cyklistických přileb. Po teoretickém 
nácviku jsme se vydali na „silnici“. Za 
provozu semaforů a pod ostřížím zrakem 
instruktorů, kterým neunikla žádná 
z chyb, jsme nasedli na kola. Jezdili jsme 
po rušných křižovatkách, kruhových 
objezdech, dávali jsme přednost chod-
cům na přechodu pro chodce. Pršelo 
a byla zima, ale ani to nám nezabránilo 
v tom, abychom nasbírali body a byli 
oceněni. Už teď se těšíme na příští 
návštěvu!

Renata Látalová a Katka Mlčochová

Baldovec
Ve dnech 26. a 27. 9. 2013 proběhl 

adaptační kurz pro žáky 2. stupně. Akce 
se uskutečnila v příjemném prostředí 
areálu v Baldovci. Odjezd od školy byl 
stanoven na osmou hodinu a po hodině 
jízdy jsme dorazili k místu zahájení akce, 
což bylo asi 5 km od Baldovce. Zatímco 
autobus s paní učitelkou a našimi zava-
zadly pokračoval až na místo určení, 
všichni ostatní se vydali na túru, kterou 
spojili s prohlídkou zříceniny hradu 
Holštejn a několika jeskyní.

Následně jsme navštívili restauraci, 
protože začínalo pršet. Po menším 
občerstvení a umoudření počasí jsme se 
vydali na příjemný pochod do Baldovce, 
kde nás čekalo ubytování a prohlídka 
areálu. Po obědě z vlastních zásob jsme 
absolvovali několik zajímavých a dobro-
družných her, které nás naladily na vyvr-
cholení dne, a to na zdolávání překážek 
v lanovém centru a horolezecké stěně. 
Tato aktivita sklidila velký ohlas, i když 
pro některé se jevila jako fyzicky velmi 
náročná. 

Nicméně odpolední a večerní čas 
ještě neskončil a čekal nás dlouho 
očekávaný paintball. Rozdělili jsme se na 
4 družstva a svedli několik přestřelek 
a bojů, které nás úplně odtrhly od 
reality, což mělo za následek, že jsme 
stihli večeři na poslední chvíli.

Po večeři, abychom zapojili také naše 
mozečky, jsme vyluštili křížovku a poté 
se vydali na stezku odvahy, což by byla 
příjemná procházka, nebýt toho, že byla 
úplná tma. Všichni jsme ji ukončili 
v pořádku, díky učitelům, kteří měli 
neustále přehled o našem pohybu, což 
nám trošku vadilo, hlavně po večerce.

A nastaly nejhorší chvíle pobytu - 
večerka a spánek v chladných chatkách. 
Ještěže noc byla krátká a hned po 
probuzení nás čekala rozcvička, kde jsme 
si konečně protáhli tělo a rozehřáli se. 

Následovala snídaně a balení. 
Kolem 10. hodiny jsme se vydali do 

lesa a postu-povali směrem do včerejší 
restaurace, kde jsme měli oběd. Cesta se 
nám protáhla, neboť les byl plný hřibů a 
neodolali jsme si jich několik desítek 
nasbírat. Po výborném obědě jsme se 
vrátili do tábora a po příjezdu autobusu 
jsme se dopravili domů. Tuto akci 
bychom hodnotili jednoznačně:
VYNIKAJÍCÍ

Žáci 8. třídy

Den jazyků
Ve středu 9. 10. 2013 jsme s žáky oslavili 
Den evropských jazyků. Celý den byl 
pojat jako poohlédnutí se za prázdni-
nami, zejména za evropskými státy, kam 
jezdíme nejčastěji na dovolenou. Tento 
den se nesl také v duchu známého 
českého přísloví Kolik jazyků znáš, 
tolikrát jsi člověkem. Každá třída si při-
pravila jazykový výlet do země, která je jí 
nejbližší. Měli jsme příležitost otevřít 
brány devíti evropských států, a sice 
Slovenska, Francie, Chorvatska, Anglie, 
Itálie, Maďarska, Řecka, Bulharska a 
Španělska. Všechny třídy vypracovaly 
projekty, na které uvedly nejdůležitější 
údaje o dané zemi včetně základních 
komunikačních frází, bez kterých se v cizí 
zemi neobejdeme. Pak jsme se všichni 
přesunuli do tělocvičny, kde žáci před-
stavili svou zemi ostatním, někteří 
připojili i zajímavé scénky. Naši cestu 
jsme zahájili ve Španělsku a dále jsme 
putovali směrem na východ. Náš jazyko-
vý výlet skončil v Řecku. Všechny pro-
jekty jsou vystaveny ve druhém patře, 
a tak mají žáci možnost si je všechny 
ještě jednou prohlédnout a zvolit ten 
projekt, který se jim nejvíce líbí. Den 
jazyků nabídl žákům možnost, jak se 
dozvědět něco nového a naučil je 
základním komunikačním frázím.

Kateřina Mlčochová, Jitka Kobzová

Leden
Zdráhal Roman 50

Chromková Helena 50

Petruželová Irena 50

Navrátilová Marcela 50

Zacpal Josef 55

Bayer Petr 60

Mazalová Jiřina 60

Koudeláková Věra 65

Hradil Antonín 75

Crhová Danuška 75

Vyhlídalová Danuška 83

Kubíčková Marie 83

Filipová Marie 85

Kubíčková Jaroslava 88

Páleník František 95

Únor
Mazalová Libuše 55

Dočkalová Naděžda 55

Kvapilová Alena 55

Crha Břetislav 60

Kubíček Jiří 60

Hanzl Adolf 65

Foretová Hana 65

Přecechtěl Zdeněk 65

Pospíšil František 75

Hoda František 81

Krátká Helena 82

Ondrýsek František 82

Kopecká Milada 82

Kopecký Jan 82

Běhalová Jarmila 83

Pelíšková Růžena 83

Dlouhý Josef 83

Vyhlídal Jaroslav 83

Kubíček Bohumil 84

Nováková Libuše 84 

Březen
Šubová Jarmila 50

Černohousová Anna 50

Mačáková Marie 55

Hynková Ilona 55

Stražický Jaroslav 60

Krobotová Zděňka 65

Novotný Oldřich 84

Jubilanti
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Minulost a současnost obce
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Papír za papír
ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova se od září 

zapojila do projektu ,,Papír za papír“, 
jehož cílem je aktivní zapojení do 
procesu recyklace a tím i ochrany 
přírody. Princip tohoto projektu je 
jednoduchý – za sebraný starý papír 
získá škola produkty z recyklovaného 
papíru – např. výkresy či sešity. 

Ve školním dvoře u hřiště je při-
pravený modrý kontejner označený 

logem projektu. Starý papír můžete 
odevzdávat kdykoliv během školního 
vyučování nebo odpoledne v době, kdy 
je školní hřiště přístupné veřejnosti. 
Pokud budete mít větší náklad, můžete 
autem přijet až ke kontejneru. 

Upozorňujeme, že do kontejneru 
patří pouze noviny, časopisy, kancelářský 
papír, katalogy, letáky a knihy bez vazby. 
Kontejner není určen pro krabice 
z lepenky. Díky vaší podpoře se nám 

během prvního týdne podařilo naplnit 
kontejner hned dvakrát, což je podle 
organizátora projektu výjimečné. 

Jsme rádi, že přispíváte nejen 
k ochraně přírody, ale výrazně tak po-
máháte škole zlepšovat její materiální 
podmínky pro výuku výtvarné výchovy, 
pracovních činností nebo výtvarné 
tvoření dětí z mateřské školy. Za naše 
děti vám děkujeme, vaší podpory si 
velmi vážíme. 

Naši nejmenší

Den jazyků Den jazyků

Projekty
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Comenius
Naše škola se zapojila do programu 

podporujícího mezinárodní spolupráci 
škol, obecně známého pod názvem 
Comenius. Spolu se školami ze šesti 
evropských zemí (Belgie, Francie, Turec-
ko, Španělsko, Velká Británie a Finsko) 
spolupracujeme na projektu Europe on 
a String (Evropa na provázku). Název je 
odvozen od hlavního tématu, kterým 
jsou typické národní loutky. 

Celý projekt se tedy bude točit kolem 
aktivit s loutkami, které nám umožní 
seznámit se s  kulturou, tradicemi, 
historií a folklórem  v jiných evropských 
zemích. Děti nejprve vytvoří logo 
k projektu a dále budou psát příběhy, 
vyrábět loutková divadla, loutky a kre-
slené seriály a vyměňovat si národní 
dárkové předměty.

Naši žáci se do aktivit zapojili s velkým 
nadšením a pracují na úkolech dokonce 
i ve svém volném čase. Vyrobili krásná 
loga k projektu a v nejbližších dnech 
proběhne soutěž, ve které zvolíme to 
nejkrásnější, které nás bude repre-
zentovat v zahraničí. Nejaktivnější žáci 
budou mít příležitost vycestovat na jaře 

do Francie, kde proběhne první velká 
mezinárodní schůzka dětí i učitelů. 
Pro naše návštěvníky z řad široké 
veřejnosti připravujeme tematickou 
výstavku, která se bude postupně 

Jistě víte, že při naší základní a mateř-
ské škole působí i sdružení rodičů, které 
má za cíl školu a školku podporovat. 

Finanční prostředky získáváme z části 
z příspěvků rodičů, ale hlavně z výtěžku 
školního plesu a darů sponzorů, dále 
výtěžku školního jarmarku nebo sběru 
papíru. 

Letos se nám podařilo koupit pec na 
vypalování keramiky, která bude mít 
opravdu široké využití. Ve škole jsme 
pomohli vybavit novou třídu družiny, 
přibyl nový mixážní pult, žíněnky na 
tělocvik a několik výukových pomůcek. 

rozšiřovat, jak budou splněné úkoly 
přibývat. 

Rádi vás budeme o průběhu našeho 
projektu informovat. 

Eva Pluskalová, ředitelka školy

Co nového

Adopce - Kotul veverovitý

ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova s radostí oznamuje, že 
se stala sponzorem kotula veverovitého v ZOO 
Olomouc. Jedná se o malou opičku, která žije na území 
Jižní Ameriky. Peníze, které budou určeny na chov a 
výživu, získáme ze sběru plastových víček. 

Budeme rádi, když nám do školy budete víčka z PET 
lahví nosit, přispějete tím na dobrou věc.
 

Za vaši podporu předem děkujeme. 

Samozřejmostí je nákup dárků pro děti 
jako odměny za soutěže, ke konci 
školního roku nebo odměny za sběr. 
Přispíváme na školu v přírodě a na 
táborák k ukončení školního roku a roz-
loučení se s předškoláky. Díky školnímu 
předvánočnímu jarmarku mohly děti jet 
do Brna do zábavního centra nebo do 
Prahy, první stupeň ZŠ se na podzim 
chystá do planetária. 

Chtěli bychom také touto cestou 
PODĚKOVAT. Poděkovat sponzorům, 
kteří nám věnovali peněžní nebo věcné 
dary do tomboly na ples a kteří přispívají 

na vybavenost školy a školky. Největší 
finanční dary věnovali Mürdter - Dvořák 
s.r.o., Ing. František Abrahám, Po-
hostinství U sokolovny, MVDr. Petra 
Šinová, ODZ s.r.o., Zemědělské družstvo 
Olšany - Hablov. Děkujeme! Dále by-
chom chtěli poděkovat všem dobrovol-
níkům, kteří pořádají akce, přijdou 
pomoci, když je potřeba. Poděkovat vám 
všem, kteří na naše akce přijdete 
a přispějete nám vstupným! Jsme rádi za 
každou pomoc a uvítáme ji i v dalších 
letech. 

Lenka Brzusková

Sdružení rodičů a přátel dětí školy při Základní škole a Mateřské škole v Olšanech u Prostějova 
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Dušičky
Vzpomínka na všechny zesnulé, Památka všech zemřelých, 

Svátek zesnulých, Památka zesnulých či lidově dušičky (lat. In 
commemoratione omnium fidelium defunctorum), která 
připadá na 2. listopadu, je v římskokatolické církvi dnem 
liturgického roku, kdy se církev modlí za zemřelé. Liturgické 
obřady slouží v tento čas i Církev československá husitská, 
která vzešla z prostředí katolického modernismu po první 
světové válce. Památka se slaví od 10. století, v zemích 
s křesťanskou tradicí je zvykem během tohoto dne či období 
navštívit hřbitov a rodinný hrob a rozsvítit na něm svíčku či 
položit živé květiny, což má symbolizovat víru ve věčný život 
a demonstrovat přesvědčení, že život hrobem nekončí. 
Z tohoto hlediska jsou nevhodné papírové a umělé květiny, 
které se v moderní době na hrobech čím dál více objevují 
jakožto důkaz o ztrátě povědomí o původním významu této 
tradice. Bývá zvykem, že se na hřbitovech konají v hřbitovních 
kaplích, kostelech či jen u hlavního hřbitovního kříže 
bohoslužby slova či mše svaté. Na dušičky má také kněz 
povoleno, stejně tak jako při pohřbech a zádušních mších, 
nosit černé roucho (na hřbitovech většinou pluviál), ve kterém 
kněz prochází spolu s věřícími hřbitov a kropí svěcenou vodou 
hroby. Památka zemřelých se slaví den po slavnosti Všech 
svatých 1. listopadu. V České republice je vzpomínka na 
všechny naše zemřelé vedle Vánoc největším společně 
prožívaným dnem, který věřící i nevěřící spolu „slaví“.

Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici, 
vzpomínka na mrtvé je součástí každého slavení eucharistie. 
Památku zemřelých zavedl roku 998 clunyjský opat Odilo 

(† 1048), který se takto snažil čelit přetrvávajícím pohanským 
obřadům. Ve 13. století se tento zvyk rozšířil po celé západní 
církvi. V Aragonii začali kněží slavit v ten den tři mše za 
zemřelé; tento zvyk potvrdil papež Benedikt XIV. (1748) 
a rozšířil pro všechny kněze ve Španělsku, Portugalsku 
a Latinské Americe. V roce 1915 Benedikt XV. toto dovolení 
rozšířil pro celou církev.

Anglikánská církev slavení této památky zrušila, avšak 
někde byla památka obnovena v rámci anglokatolického 
hnutí. Protestantská reformace nebyla ve zrušení takto 
důsledná: Martinu Lutherovi se její slavení v Sasku za jeho 
života nepodařilo potlačit.

Redakční rada

V neděli 22. 9. se uskutečnil v kostele 
sv. Jana Křtitele v Olšanech benefiční 
ko n cer t  d u ch ovn í  h u d by.  Před  
zaplněným kostelem vystoupil mužský 
pěvecký sbor CORO CASTEL SEZ. SAT DI 
ARCO z Itálie. 

V neděli 13. 10. se uskutečnil komorní 
koncert barokních mistrů (V. Třebický - 
bas, sólista opery MDO, N. Zajni - housle, 
člen orchestru MFO, J. Gottwald - 
varhany,  organolog Arc id iecése 
olomoucké).

Program dalších koncertů v kostele 
sv. Jana Křtitele:

 NEDĚLE  17. 11.  15:00 
Koncert  komorního orchestru ZUŠ. 
Účinkují žáci a učitelé ZUŠ Vladimíra 
Ambrose v Prostějově.

NEDĚLE  8. 12.  15:00 
Adventní koncert (K. Vylíčilová - soprán, 
K. Dvořáková - violoncello, J. Gottwald - 
varhany). 

STŘEDA  25. 12.  17:00 
Vánoční koncert, J. J. Ryba: Česká mše 
vánoční "Hej, mistře!" (KPS Dvořák 
Olomouc, Svatocecilský sbor a orchestr 
Olomouc). 

Zve obec Olšany u Prostějova 
a Římskokatolická farnost 

Kulturní život

Pěvecký sbor z Itálie, koncert 13. 10. 

Olšanský zpravodaj  7●

Zlatá svatba
Manželé Václav a Vojtěška 

Šindlerovi si před 50 lety řekli 
ANO. 

Přejeme jim hodně zdraví a 
lásky do dalších společných let. 

Leden
Zdráhal Roman 50

Chromková Helena 50

Petruželová Irena 50

Navrátilová Marcela 50

Zacpal Josef 55

Bayer Petr 60

Mazalová Jiřina 60

Koudeláková Věra 65

Hradil Antonín 75

Crhová Danuška 75

Vyhlídalová Danuška 83

Kubíčková Marie 83

Filipová Marie 85

Kubíčková Jaroslava 88

Páleník František 95

Únor
Mazalová Libuše 55

Dočkalová Naděžda 55

Kvapilová Alena 55

Crha Břetislav 60

Kubíček Jiří 60

Hanzl Adolf 65

Foretová Hana 65

Přecechtěl Zdeněk 65

Pospíšil František 75

Hoda František 81

Krátká Helena 82

Ondrýsek František 82

Kopecká Milada 82

Kopecký Jan 82

Běhalová Jarmila 83

Pelíšková Růžena 83

Dlouhý Josef 83

Vyhlídal Jaroslav 83

Kubíček Bohumil 84

Nováková Libuše 84 

Březen
Šubová Jarmila 50

Černohousová Anna 50

Mačáková Marie 55

Hynková Ilona 55

Stražický Jaroslav 60

Krobotová Zděňka 65

Novotný Oldřich 84

Jubilanti

Redakční rada přeje hodně 
zdraví a osobní spokojenosti

Zastupitelstvo obce

Minulost a současnost obce

Z naší školy

Informujeme občany

Z činnosti SDH Hablov

Pozvánky
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Vítání občánků

Vítání občánků

Sociální komise připravila v červnu 
a říjnu vítání občánků. Narozeným 
dětem přejeme hodně zdraví, 
radostné dětství a rodičům pevné 
nervy při výchově ratolestí. Žákyně 
základní školy vystoupily s progra-
mem. Za jejich vystoupení a učitel-
kám za přípravu programu děkujeme.

Do pamětní knihy byli 
zapsáni tito noví občánci:

Kubíčková Viktorie

Nikodým David

Malík Jakub

Vařeková Františka

Chromek Karel

Tauferová Daniela

Dočkal Jan

Logrová Zuzana

Přecechtělová Michaela

Mazalová Eliška

Schrōterová Anna

Novák Radim

Bečica Richard

Dorota Larišová 

Alena Kvapilová,
 předsedkyně komise

Turistický zájezd
Jako každým rokem i letos pořádala TJ Sokol turistický 

zájezd do slovenských hor. Letošním cílem byla oblast Velké 
Fatry. Během tří dnů účastníci podnikli dvě horské túry 
a navštívili vesničku Vlkolinec. Ubytování bylo zajištěno na 
horském hotelu Smrekovica, První túra vedla z chaty 
Smrekovica přes Rakytov, Minčol, Čierny Kameň, Ploskou na 
chatu pod Borišovom a dále pak přes Chyšky do Liptovské 
Revúce. Druhý den jsme se vydali opačným směrem přes 
Šiprúň, Vtáčnik na Malino Brdo a dále pak přes Hradisko, 
Kalváriu do Hrabova. V neděli jsme pak navštívili rázovitou 
slovenskou vesničku Vlkolinec, která je zapsaná na seznamu 
památek UNESCO. Zájezdu se účastnilo 44 turistů z Olšan 
a nejbližšího okolí.  Všem bych chtěl poděkovat za jejich účast 
a doufám, že se jim celý zájezd alespoň trochu líbil.

Milan Elfmark

Sport
1. Fotbalový tým mužů je prozatím na 3. místě okresního 
přeboru. Z patnácti odehraných zápasů 9x vyhrál, 2x remizoval 
a 4x prohrál. Držme jim palce i do dalších zápasů a úspěšně 
reprezentovali naši obec.
2. Stejně jako muži si vedou také naši benjamínci. Z dosa-
vadních 16 zápasů 8x vyhráli, 1x remizovali a 7x prohráli. 

Radost máme také ze zájmu rodičů, kteří naše mladé 
fotbalisty doprovázejí na zápasy a neúnavně povzbuzují.
Podrobnější informace o dění v našem fotbale si můžete 
přečíst na stránkách:

http://tj-sokol-olsany.webnode.cz/

Leden
Zdráhal Roman 50

Chromková Helena 50

Petruželová Irena 50

Navrátilová Marcela 50

Zacpal Josef 55

Bayer Petr 60

Mazalová Jiřina 60

Koudeláková Věra 65

Hradil Antonín 75

Crhová Danuška 75

Vyhlídalová Danuška 83

Kubíčková Marie 83

Filipová Marie 85

Kubíčková Jaroslava 88

Páleník František 95

Únor
Mazalová Libuše 55

Dočkalová Naděžda 55

Kvapilová Alena 55

Crha Břetislav 60

Kubíček Jiří 60

Hanzl Adolf 65

Foretová Hana 65

Přecechtěl Zdeněk 65

Pospíšil František 75

Hoda František 81

Krátká Helena 82

Ondrýsek František 82

Kopecká Milada 82

Kopecký Jan 82

Běhalová Jarmila 83

Pelíšková Růžena 83

Dlouhý Josef 83

Vyhlídal Jaroslav 83

Kubíček Bohumil 84

Nováková Libuše 84 

Březen
Šubová Jarmila 50

Černohousová Anna 50

Mačáková Marie 55

Hynková Ilona 55

Stražický Jaroslav 60

Krobotová Zděňka 65

Novotný Oldřich 84

Jubilanti

Redakční rada přeje hodně 
zdraví a osobní spokojenosti

Zastupitelstvo obce

Minulost a současnost obce

Z naší školy

Informujeme občany

Z činnosti SDH Hablov

Pozvánky
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Naši benjamínci Tým mužů

Cvičení v sokolovně
Pondělí: 19:30 - 20:30

Zumba - Petra Michlová

Úterý: 18:30- 19:30
cvičení starší ženy

19:30 - 20:30
Zumba

Středa: 19:00 - 20:00
kalanetika -  Katka Wallová

Zájmový kroužek
Mladý myslivec,
ochránce přírody

Dnešní způsob života odvádí pozor-
nost dětí od přírody, mládež tráví denně 
hodiny u počítače a nemá motivaci sama 
okolní přírodu vnímat a poznávat. Z to-
hoto důvodu se u mě zrodila myšlenka 
založit kroužek s přírodovědným zamě-
řením. V roce 2012 mi bylo umožněno 
díky OMS OLOMOUC na Střední škole 
v Hranicích absolvovat kurz lesní peda-
gogiky, což mě opravňovalo oslovit 
základní školu v Olšanech u Prostějova 
s nabídkou kroužku "Mladý myslivec - 
ochránce přírody". Nezbytnou podmín-
kou k založení tohoto kroužku bylo 
navštívit OMS Prostějov, OBECNÍ ÚŘAD 
Olšany u Prostějova a Myslivecké sdru-
žení Olšany - Hablov. Veškeré jmenované 
instituce mi vyšly maximálně vstříc. 
Nastal tedy opět čas navštívit základní 
školu v Olšanech a děti seznámit se 
záměrem tohoto kroužku. Po konzultaci 
s ředitelkou školy mi bylo umožněno 
osobně navštívit třídy a kroužek dětem 
představit. Protože kroužek je limitovaný 
počtem a věkem dětí, navštívila jsem 3. a 
4. třídu. Všechny přihlášky byly rozdány 
a termín první schůzky byl stanoven na 
1. 10. 2013 ve škole. Na zahajovací 
schůzku byli pozváni rodiče a také 
zástupci MS Olšany - Hablov. Na úvod 
všechny přivítala ředitelka školy, která 
mi následně předala slovo. Rodičům 
a jejich dětem jsem sdělila informace 
o kroužku a na závěr nám myslivecký 
hospodář pan Jiří Kikal řekl pár slov 
o honitbě a činnosti Mysliveckého sdru-
žení. Po oficiálním zahájení kroužku nám 
do konce schůzky zbývalo spoustu času, 
který jsme využili k návštěvě parku před 
školou, kde nás čekal důležitý úkol - 
vymyslet, jak náš kroužek pojmenovat. 
Nápadů měly děti mnoho, proto jsme se 

lovně, kde s dětmi budeme vytvářet 
různé výrobky z přírodních materiálů. 
Na konec velké díky patří Mysliveckému 
sdružení Olšany - Hablov, bez kterých by 
nebylo možné tenhle kroužek vůbec 
realizovat. Umožnili nám poznávat 
okolní přírodu - honitbu, myslivecké 
zařízení a vše, co mladé myslivce zajímá 
a co chtějí znát.
  ,,Myslivosti zdar”     Martina Čtvrtlíková

domluvili, že si necháme týden čas na 
rozmyšlenou. Ještě nám zůstala chvilka 
času, tak myslivecký hospodář přichystal 
kbelíky a všichni sbírali kaštany pro zvěř. 
Týden uběhl jako voda, počasí nám 
přálo, sluníčko svítilo, tak hurá ven, do 
přírody. Na začátku schůzky nás čekal 
úkol z minulého týdne, a to hlasovat 
o názvu našeho kroužku. Děti odhla-
sovaly, že vás, čtenáře, budou příště 
informovat o naší činnosti jako ,,LASIČKY 
z OLŠAN." Na závěr bych chtěla poděko-
vat Mgr. Evě PLUSKALOVÉ, která je velice 
našemu kroužku nakloněna a umožnila 
nám využívat školní prostory. Dále díky 
zástupci OMS PROSTĚJOV p. Jiřímu 
PROCHÁZKOVI, který si vždy udělá na 
moji návštěvu čas a je velmi obětavý 
a vstřícný. Také je mou povinností podě-
kovat starostovi obce Olšany u Prostě-
jova p. RNDr. Milanu ELFMARKOVI, který 
nám umožnil využívat klubovnu v Soko-

Členové finančního výboru obce 
Olšany u Prostějova na první schůzce za 
účasti členů výboru Ing. Poskerové, 
p. Michlové a Mgr. Spurného, navrhli 
plán činnosti na rok 2013 a poté provedli 
kontrolu vyúčtování dotací Tělocvičné 
jednoty Sokol Olšany u Prostějova. Jed-
nota obdržela z rozpočtu obce na 
činnost v roce 2012 – 300.000,- Kč.

Výsledek kontroly – předložené 
doklady byly řádně zaúčtovány v účet-
nictví Tělocvičné jednoty v roce 2012. 
Veškeré poskytnuté finanční prostředky 

byly použity na úhradu energií ve 
sportovním areálu a na činnost Tělo-
cvičné jednoty.

Lenka Michlová

Sociální komise v prvním pololetí roku 
2013 připravila několik akcí. V měsíci 
lednu to bylo tradiční setkání se seniory. 
V měsíci červnu vítání občánků. 
Nezapomíná ani na jubilanty, kterým 
chodí popřát a předat dárkový balíček. 
Od ledna do konce června jich bylo 21. 

Alena Kvapilová

Zprávy z výboru a komise

Zásahová jednotka – výjezdy
2. 2. Dopravní nehoda - Olšany u 

Prostějova, nájezd na R46, dopravní 
nehoda obytného automobilu s doprav-
ním automobilem, bez zranění, prove-
deno protipožární opatření a zabezpe-
čení místa nehody. Ohlášení 19:08, 
návrat 19:40 CAS 32 1+2, DA 1+4 na 

místě dále HZS Prostějov a PČR.
16. 3. Technická pomoc - Olšany u Pro-
stějova č.p. 290, provedeno pokácení 
stromu hrozícího pádem na chodník. 
Ohlášení 9:03, návrat 12:23 DA 1+6.
24. 4. Požár - Bystročice, lesík vedle čer-
pací stanice benzina na kopci "baba", na 
místě zjištěno nenahlášené vypalování 

Z činnosti SDH Olšany 

Leden
Zdráhal Roman 50

Chromková Helena 50

Petruželová Irena 50

Navrátilová Marcela 50

Zacpal Josef 55

Bayer Petr 60

Mazalová Jiřina 60

Koudeláková Věra 65

Hradil Antonín 75

Crhová Danuška 75

Vyhlídalová Danuška 83

Kubíčková Marie 83

Filipová Marie 85

Kubíčková Jaroslava 88

Páleník František 95
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Dočkalová Naděžda 55
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Crha Břetislav 60

Kubíček Jiří 60
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trávy. Ohlášení 19:25, návrat 20:02 CAS 
1+3, VEA 1+4 na místě dále HZS Olo-
mouc, HZS Prostějov, JSDH Třebčín a PČR.

1. 5. Dopravní nehoda - Dubany, do-
pravní nehoda motocyklu a osobního 
automobilu, provedeno zajištění a likvi-
dace následků dopravní nehody. Ohláše-
ní 13:28, návrat 14:05 CAS 1+3,VEA 1+4 
na místě dále HZS Prostějov a ZZS Olk.

8 .6. Technická pomoc - Olšany u Pro-

stějova, čerpání laguny vody z fotbalo-
vého hřiště pomocí motorového kalo-
vého čerpadla. Ohlášení 16:57, návrat 
18:44 DA 1+3.
25. 6. Technická pomoc - Olšany u Pro-
stějova, za farou u stolárny, větrem zlo-
mený strom přes cestu, pomocí motoro-
vé pily strom rozřezán a cesta zprůjezd-
něna. Ohlášení 18:05, návrat 20:11 DA 
1+5.

29. 6. Požár - Olšany u Prostějova, 
nájezd z Olšan na R46 směr Olomouc, 
hlášený požár felicie, po příjezdu na 
místo automobil již nehořel, jednalo se 
o menší zahoření v motorovém pro-
storu. Ohlášení 19:46, návrat 20:03 CAS 
1+2, DA 1+4 na místě dále HZS Prostějov 
a HZS Olomouc. 

SDH Olšany

Dočkalová Vlasta 92
Listopad

Báťková Jana 50
Halíř Petr 60
Šindlerová Vojtěška 70
Dostalova Zdenka 70
Vrána Jan 70
Látalová Anna 70
Vrba Vladimír 82
Ondrýsková Růžena 85
Běhalová Marie 88

Prosinec
Přecechtěl Milan 55
Karsová Hauerová Hana 55
Elfmark Milan 55
Mlčoch Josef 65
Kulková Vitoslava 65
Hrubý František 70
Hrubá Jarmila 70
ZbořilEmil 83
Kvapil Vojtěch 85
Štěpánková Naděžda 87

Červenec
Němcová Vladimíra 50
Navrátil Ivo 50 
Niederlová Blanka 50
Kolmaš Jiří 55
Mazal František 60
Rolencová Edita 60
Hlava Jiří 60
Bartoš Otakar 60
Stražická Jarmila 60
Dočkal Milan 65
Zapletalová Anna 65
Dokoupilová Danuše 70
Vrchlická Karla 75
Kvapil Miroslav 81
Vyhlídalová Marie 83

Srpen
Svozil Jiří 50
Janoušková Helena 65
Šimková Jarmila 65
Brabcová Marie 75
Kovařík Jan 80
Řezníčková Zdenka 80
Šiška Ladislav 80
Pelíšek Miroslav 82
Dokoupil Jaroslav 83
Velacká Božena 83

Hradilová Marie 84
Novotná Marie 86
Škrabálková Marie 86

Září
Němcová Pavla 50
Novotný Vojtěch 55
Přecechtělová Alena 65
Coufal František 65
Stojáková Marie 65
Tříska Vladimír 65
Ondrýsek Jaroslav 75
Lantová Jaromíra 80
Lišková Věra 81
Labounková Ludmila 85

Říjen
Hanáková Zlata 50
Večeřová Marcela 50
Holinka Zdeněk 50
Avrat Zdeněk 55
Spurná Miroslava 55
Svozil Jaromír 70
Holinková Ludmila 70
Smékalová Jaroslava 75
Řezníčková Jana 75
Kubíček František 81
Florik Ladislav 83
Kubíčková Anna 84

Společenská rubrika – Jubilanti

Zvolené strany v obci:

Česká strana sociálně demokratická
získali 187 hlasů (23,52 %) 

Ano 2011
Získali 170 hlasů (21,38%)

Komunistická strana Čech a Moravy
získali 149 hlasů (18,74 %) 

Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
získali 70 hlasů (8,80 %) 

TOP 09
získali 53 hlasů (6,66 %) 

Součet ostatních stran (13) 
strany získaly 20,82 % hlasů.

Jak jsme volili

Oznamujeme 
Obecní knihovna oznamuje, že opět 
zahájila provoz. Půjčit knihy si mů-
žete každý pátek od 15.00 do 19.00.
Zároveň žádáme čtenáře, aby 
vraceli zapůjčené knihy.

Ludmila Pavlíčková
30. 11. Adventní 

výstava
30. 11. Rozsvěcování 

vánočního stromu 7. 12.Mikuláš

Co – Kdy

Do dalších let 
přejeme hodně 
zdraví, štěstí 

Volební účast: 58%
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Hradil Antonín 75

Crhová Danuška 75
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Nováková Libuše 84 
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