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zprávy z obce

V neděli 6.1. se uskutečnila v naší obci Tříkrá-
lová sbírka. I  letos se počet koledníků blížil 
číslu 30 a podařilo se nám opět vytvořit osm 
skupin, které obešly všechny části naší obce. 
A výsledek byl rekordní. Celkem naši malí ko-
ledníci vybrali 45 579,- Kč. Většina vybraných 
finančních prostředků zůstává v  místě, kde 

byla vybrána, tedy po potřeby Charity Pro-
stějov a  Arcidiecézní charity Olomouc. Zlo-
mek je potom věnován na centrální projekty 
Charity ČR. Ještě jedou děkuji všem dětem-
-koledníkům. Je to od nich velká věc, vždyť 
darují jeden svůj den na pomoc druhým, je 
to úžasné a  cenné. Děkuji vám všem, jejich 

rodičům i dárcům, že je v  tom podporujete 
a pomáháte jim. Není rozhodující, kolik korun 
bylo vybráno, zda to bylo více než v loňském 
roce, zda to bylo více než ve druhé obci. Není 
totiž cennější dar než pomoc druhému, než 
pomoc bližnímu.

Tříkrálová sbírka

tříkrálová sbírka v Olšanech a Hablově
rok počet pokladniček vybraná částka

2011 1 3 440 Kč

2012 1 11 585 Kč

2013 2 19 230 Kč

2014 4 29 825 Kč

2015 5 31 113 Kč

2016 5 36 026 Kč

2017 7 41 574 Kč

2018 7 42 683 Kč

2019 8 45 579 Kč

tříkrálová sbírka v čR v roce 2019

Arcidiecéze olomoucká 29 828 910 Kč

Charita Prostějov 1 137811 Kč

Charita Konice 575 843 Kč

Charita Olomouc 1 823 628 Kč

Prostějov 131 358 Kč

Kostelec na Hané 64 865 Kč

Olšany u Prostějova 45 579 Kč

Němčice nad Hanou 41 321 Kč

Nezamyslice 40 110 Kč

Smržice 37 376 Kč

Arcidiecéze pražská 7 793 276 Kč

Diecéze brněnská 28 213 047 Kč

Diecéze českobudějovická 7 499 909 Kč

Diecéze královéhradecká 18 454 067 Kč

Diecéze litoměřická 3 241 910 Kč

Diecéze ostravsko-opavská 18 681 262 Kč

Diecéze plzeňská 5 473 229 Kč

Koleda celkem 119 185 610 Kč

Tříkrálový koncert 1 266 495 Kč

Celkem 120 452 105 Kč

Rozdělení vybraných finančních prostředků:

58% služby Charity Prostějov

15% projekty Arcidiecézní charity Olomouc

10% Charita ČR v Praze - humanitární pomoc

5% projekty Charity ČR

5% pokrytí režie sbírky

5% krizový fond - pomoc Charitám v exist. nouzi

2% nouzový fond - mimořádná pomoc potřebným v ČR
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projekty, které realizujeme
• V první řadě chceme dokončit projekt In-

tenzifikace čistírny odpadních vod. Do 
konce měsíce února bylo prostavěno 4,5 
mil. Kč. Byla provedena demolice původ-
ních betonových nátokových objektů, 
demolice provozní budovy, sanace jedné 
z  aktivačních nádrží, vybetonování zákla-
dových pasů, montáž vybavení linky B, do-
sazovací nádrž. V letošním roce zbývá tedy 
profinancovat ještě 18 mil. Kč. Vzhledem 
k  velké finanční náročnosti této akce ne-
předpokládáme další větší investice.

• V návaznosti na loňské práce rekonstruk-
ce komunikací budou provedeny úpravy 
zatravněných ploch podél komunikací, 
bude provedena úprava prostranství ko-
lem sousoší sv. Norberta a úprava vjezdů 
k jednotlivým nemovitostem.

• Po dokončení opravy hospodářské budo-
vy ve farním areálu bychom chtěli upravit 
i okolí této budovy. Celou budovu Komu-
nitního centra pak využívat ke kulturním 

a sociálním potřebám obce.
• Plánujeme provést celkovou revitalizaci 

prostoru autobusové zastávky u  stavu, 
včetně nové výsadby. 

• V letošním roce také budou zahájeny práce 
na dekontaminaci podzemních vod z hle-
diska chlorovaných uhlovodíků. O této in-
vestici je v tomto čísle samostatný článek. 
Akce bude probíhat do roku 2023. Celkové 
náklady budou přesahovat 180 mil. korun. 

Akce bude hrazena z prostředků EU a Olo-
mouckého kraje. V  současné době ještě 
probíhají jednání ohledně finanční spolu-
účasti obcí, které jsou napojeny na jímací 
území Hrdibořice a Dubany. 

• v letošním roce bychom chtěli také realizo-
vat dovybavení sběrného dvora o další vel-
koobjemové kontejnery a rozšířit vybavení 
o menší drtič stavební suti a homogenizér 
bioodpadu.

připravované projekty
• Vybudování chodníku Pijana – již v loňském 

roce jsme informovali o záměru vybudová-
ní chodníku směrem na Pijanu až po konec 
naší obce. Byla dokončena dokumentace 
pro stavební povolení a nyní čekáme na vy-
dání stavebního povolení. Následně bude-
me připravovat žádost o finanční prostředky 
ze Státního fondu dopravní infrastruktury. 
Doufáme, že se nám to již konečně podaří ve 
druhé polovině letošního roku. 

• Rekonstrukce mostu přes dálnici D46 
„Družstevního mostu“  - byla provedena 
hlavní prohlídka mostu.  Na základě této 
prohlídky je nutné přistoupit k  určitým 
opatřením v  jeho provozování, nutným 
základním opravám a  následně pak k  cel-
kové rekonstrukci mostu. Nyní se pracuje 
na projektové dokumentaci, která by měla 

být hotová do konce listopadu tohoto roku. 
Nejedná se o levnou záležitost, ani po pro-
jektové stránce, ani po stránce realizační. 
Předpokládané náklady na opravu mostu 
se pohybují kolem 14 mil. Kč.

• Cyklostezka Olšany – Lutín – byl dokončen 
odkup pozemků v  celé délce trasy až po 
magacínu. U pěti pozemků se nepodařilo 
dosáhnout dohody a  tyto pozemky bu-
deme muset obejít v  silničním tělese. Ve 
spolupráci s  dopravním inženýrem PČR 
a Správou silnic jsme snad nalezli vhodné 
řešení. Dokumentace pro územní řízení je 
před dokončením a  já věřím, že se nám 
podaří v letošním roce získat také stavební 
povolení, abychom následně mohli požá-
dat v některém z možných dotačních titulů 
o finanční příspěvek na její realizaci.

• Připravujeme také projektovou dokumen-
taci na možnost vybudování menší komu-
nitní kompostárny v  areálu „pily“. Chtěli 
bychom také celý areál revitalizovat, proto 
připravujeme žádost do programu na re-
generaci brownfieldů.

• připravujeme projektovou dokumentaci 
na rekonstrukci víceúčelové budovy obec-
ního úřadu

• připravujeme projektovou dokumenta-
ci na výstavbu inženýrských sítí v lokalitě 
směrem na Prostějov, kde přepokládáme 
asi 14 stavebních pozemků pro RD

• Je podána žádost do programu IROP na re-
konstrukci mateřské školy č.p. 20 a rekon-
strukci školní vyvařovny

Tajemství postní doby v srdci dnešního člověka
Gianfranco Venturi
Dnešní doba se vyznačuje velikými změnami 
a neustálou obnovou lidí i institucí. Uprostřed 
těchto překotných změn, jak nám je vnucuje 
dnešní svět, však zjišťujeme, že potřebujeme 
hlubší, mnohem trvanlivější proměnu, která by 
se dotkla nás samých a našeho vnímání, smýš-
lení a jednání. Celý svět dnes spěchá a zdá se, 
že v něm vládne naprostý chaos, takže člověk 
často vůbec nechápe, co se vlastně děje. Cítí-
me, že si ve svém životě musíme udělat jasno 
a nastolit pořádek. K tomu potřebujeme čas, 
v němž se můžeme „nadechnout“. Třebaže se 
dnes tak velice opěvuje lidská svoboda, jsme 
spoutáni těmi nejnižšími formami otroctví. Ně-
kteří z nás se snaží osvobodit tím, co jim nabízí 

chvilkové pocity úniku, úlevy nebo opojení. 
Neustále obnovujeme mnohé oblasti svého ži-
vota, ale zdá se, že nedokážeme zastavit neza-
držitelně postupující proces stárnutí. Když mlu-
víme s lidmi, velmi často slyšíme: „Jsem unaven, 
už nemohu dál.“ Prázdniny, dovolené a víkendy 
jako by nedokázaly splnit, co od nich očekává-
me. Potřebujeme totiž důkladný odpočinek, 
založený na oživujícím ztišení. Pozorujeme, že 
se naše osobní i společenské vztahy stále zos-
třují, komplikují a vytvářejí konfliktní situace, a 
na druhé straně toužíme po větší upřímnosti a 
pokoji, snažíme se překonávat nenávist, uvěřit 
v účinnost odpuštění a v radost, pramenící z 
usmíření, chceme se setkávat v bratrském spo-
lečenství a jeden s druhým mluvit. To všechno 

jsou různé projevy jediné touhy po spáse. Jsou 
však dnešní lidé schopni tuto spásu uskutečnit?

Postní doba je pro všechny křesťany obdobím, 
kdy je třeba pracovat na opravdové proměně 
a obnově, abychom se mohli znovu naplno 
nadechnout, urovnat všechny své zmatky, 
obnovit autentické vztahy, znovu navázat dia-
log s lidmi, se kterými nemluvíme, opravdu si 
odpočinout a tak dojít spásy. Nezvládneme to 
pouhou naší lidskou vůlí nebo rozumem, ale 
musíme v sobě najít ochotu poslouchat Boží 
hlas, dovolit Bohu, aby nás proměnil, musíme 
opustit své cesty, kráčet po cestách Božích, za-
pojit se do dějin spásy. (Lectio divina 3)

P. Jiří Bernard Špaček
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zahájení projektu sanace podzemních vod
Dne 27. 2. 2019 byla uzavřena smlouva o dílo 
na provedení 1. etapy sanačních opatření 
za účelem snížení (eliminace) kontamina-
ce podzemních vod organickými látkami 
historicky pocházející z  průmyslové výroby 
závodu SIGMA Lutín. Dodavatelem prací 
je sdružení odborných firem GEOtest, a.s., 
DEKONTA, a.s. a  BauGeo, s.r.o. na základě 
výsledku výběrového řízení veřejné zakáz-
ky. Na kvalitu a  průběh prací bude kromě 
dotčených orgánů státní správy (Státní fond 
životního prostředí, Ministerstvo životního 
prostředí, Krajský úřad Olomouc, Česká 
inspekce životního prostředí OI Olomouc, 
OŽP Městský úřad Prostějov) dohlížet 
i technický dozor a supervize. 
Samotnému aktu podpisu realizační 
smlouvy předcházela řada aktivit, přede-
vším zpracování projektové dokumentace 

či studie proveditelnosti a žádost o dotaci 
v  rámci programu Operačního programu 
životního prostředí. Dotaci z  evropských 
fondů ve výši 85 % uznatelných výdajů se 
podařilo zajistit, zbytek 15 % spolufinanco-
vání byl dojednán s  Olomouckým krajem. 
Projektový záměr má podporu a  kladné 
závazné stanovisko odborného garanta – 
Ministerstva životního prostředí.  
Předmětem prací je v zásadě vybudování tří 
linií injektážních vrtů pro zasakování látek, 
které budou příznivě působit v  horizontu 
proudící podzemní vody a  navozovat opti-
mální podmínky pro degradaci znečišťujících 
látek na bázi chlorovaných ethylenů. Rozmís-
tění až 350 vrtů je, na základě vymapování 
kontaminačního mraku podzemní vody, uva-
žováno v katastrálních územích obcí Olšany 
u Prostějova, Hablov, Dubany na Hané a Vr-

bátky. Součástí prací je průběžný monitoring 
– odběr a  analýzy vzorků podzemních vod, 
hydrodynamické zkoušky, vyhodnocování 
geochemických procesů. Realizace projektu 
bude trvat 4 roky. Hydrogeologické pod-
mínky a  zvolená sanační metoda na princi-
pu biologické reduktivní dehalogenace byly 
úspěšně ověřeny v rámci průzkumných prací 
a pilotního testu v letech 2010–2012.
Cílem projektu je eliminace potenciálních 
zdravotních a  environmentálních rizik vyplý-
vajících ze stávajícího znehodnocení pod-
zemní vody, resp. jejich snížení na akceptova-
telnou úroveň. Do budoucna by tak mělo dojít 
ke zlepšení kvality zásob podzemní vody, jeli-
kož v současné době jsou posunem kontami-
načního mraku vlivem přirozeného proudění 
podzemní vody již ohrožena či limitována jí-
mací území pitné vody v našem regionu. 

rekonstrukce MÚK Olšany u prostějova

poplatky

V  loňském roce proběhla první etapa rekon-
strukce mimoúrovňové křižovatky. Byl posta-
ven nový most, byla postavena protihluková 
stěna podél silnice D46, byly upraveny sjezd 
z Olomouce a nájezd na Prostějov, bylo upra-
veno koryto náhonu do cukrovaru, byla přelo-
žena tlaková kanalizace z Bystročic a Hablova. 
V  letošním roce bude probíhat druhá etapa 
rekonstrukce této křižovatky. Bude upraven 

sjezd od Prostějova a  nájezd na Olomouc, 
přeložen vodovodní přivaděč do Olšan, bude 
nově vybudována část mostu přes Blatu. Již 
v měsíci únoru byly zahájeny přípravné práce 
na této stavbě. Vlastní práce na silnici D46 bu-
dou zahájeny koncem tohoto měsíce. K 31.3. 
bude uzavřen sjezd z dálnice do Olšan a ná-
jezd na Olomouc. Úplná uzavírka sjezdu by 
měla trvat do 1. 9. Ale již v posledním březno-

vém týdnu bude provoz na dálnici omezen a 
doporučujeme tedy rampu ve směru na Olo-
mouc nepoužívat. Organizace autobusového 
spojení se tyto práce téměř nedotknou. Trasa 
autobusu ve směru z Prostějova na Olomouc 
povede přes Držovice, Šamanov, Dubany, 
Hablov, Olšany u Prostějova, Bystročice, Ned-
vězí, Olomouc. Trasa z Olomouce nebude sta-
vebními pracemi dotčena vůbec.

Na svém posledním loňském zasedání schváli-
lo Zastupitelstvo obce novou výši poplatků za 
sběr TKO a  tzv. stočné (kanalizační poplatek). 
Zastupitelstvo obce rozhodlo ponechat výši 
poplatku za svoz TKO. Loňské navýšení a příjmy 
z provozování systému nakládání s odpady sice 
nepokryjí náklady na odpadové hospodářství 
obce, ale Zastupitelstvo nechce zatěžovat ob-

čany obce dalším zvýšením poplatku. Spíše by-
chom chtěli zlepšit systém třídění plastů. Rádi 
bychom, kdyby nám v tomto pomohli všichni 
občané obce. V minulosti se za plastový odpad 
neplatilo, ale na konci minulého roku došlo ke 
zpoplatnění i tohoto odpadu. Jediná komodita 
z plastových odpadů, která není zpoplatněna 
jsou PET láhve. Chtěli bychom tedy požádat 

občany o oddělené shromažďování PET lahví 
a ostatního plastového odpadu. Do jednoho 
plastového pytle by v domácnosti dávali obča-
né PET láhve a do druhého ostatní plastový od-
pad. Naši pracovníci potom na sběrném dvoře 
by jednotlivé pytle přetřídili. Společnými silami 
bychom tak mohli snížit náklady a zvýšit výno-
sy odpadového hospodářství.

Produkce odpadu v naší obci v letech 2016 až 2018, množství odpadu je uvedeno v tunách

U  poplatku za odvádění odpadních vod, tzv. 
stočné, je situace složitější. Již v loňském roce 
jsme upozorňovali na nutnost zvyšování toho-
to poplatku. I v letošním roce dochází k mírné-
mu navýšení stočného. Pro letošní rok Zastu-
pitelstvo obce stanovilo tento poplatek ve výši 

900 Kč na osobu. Chápu, že se našim spoluob-
čanům toto nepopulární opatření nelíbí. Do-
mnívám se, že nikdo ze zastupitelů obce není 
nadšený ze zvyšování těchto poplatků. Obec 
má povinnost vytvářet tzv. Fond oprav vodo-
vodního a kanalizačního řadu. Výše poplatku

druh odpadu/rok 2016 2017 2018 druh odpadu 
(v tunách) / rok 2016 2017 2018

TKO 296,1 293,5 293,3 železo 17,43 14,47 9,065
objemný odpad 41,1 34,7 44,79 Bioodpad 250 265 270
hřbitovní odpad 6,2 9,7 5,641 dřevo (nábytek,...) 12,185 21,4 15,06
neberzpečný odpad 3,4 1,3 1,141 textil 4,781 5,035 5,526
pneumatiky 5,8 2,1 0 elektro 4,352 6,587 8,1
papír 19,66 16,84 23,76 televize, monitory 3,719 4,19 3,7
sklo 31,25 30,34 36,52 zářivky 0,015 0,037 0,047
plasty 25,41 25,3 19,05 baterie 0,082 0,087 0,063
nápoj. kratony 0,98 1,22 1,04 stavební suť 78,13 75,72 77,06

Druh poplatku čáska s 
DPH

termín 
úhrady

TKO - popelnice
400,- /
osoba/

rok

do 31.5. 
2019

kanalizační poplatek 
- stočné

900,-/
osoba/

rok

do 31.8. 
2019

poplatek za psa
100,-/
pes/
rok

do 31.5. 
2019

Poplatky se hradí na obecním úřadě nebo 
převodem na účet 19-2138100257/0100. jako 
variabilní symbol uvádějte číslo popisné vaší 
nemovitosti.

musí reálně odpovídat nákladům na obnovu 
majetku. Reálná výše poplatku je 1050,- Kč. K 
této  hodnotě bychom se měli dostat v roce 
2021, abychom plnili předepsaný ukazatel.
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Obec Olšany u Prostějova

Příjmy částka

Daňové příjmy 24 312 500
Nedaňové příjmy 31 107 808
PŘÍJMY CELKEM 55 420 308

VÝDAJE částka
Příspěvky mysliveckému sdružení 25 000
Pozemní komunikace 1 675 400
Vodní hospodářství 23 548 000
Příspěvek na provoz ZŠ, / investice/ 2 100 000
Kultura 1 090 140
Ostatní tělovýchovná činnost 500 000
Místní hospodářství 3 589 000
Odpady 1 714 500
Ochrana přírody a krajiny 355 000
Komunitní centrum 3 000 000
Domovy 200 000
Krizové řízení 50 000
SDH Olšany u Pv 664 000
SDH Hablov 46 000
Zastupitelstvo obce 1 560 000
Správa OÚ 8 661 403
Platby daní a poplatků/DPH 200 000
Převody vlastním fondům v rozpočtu 6 050 000
Platby daní a poplatků/daň obce/ 800 000
Ostatní činnosti-dotace zahrádkáři 10 000
V ý d a j e   c e l k e m 55 838 443

Financování 418 135

Schváleno na zasedaní Zastupitelstva obce Olšany u Prostějova
dne  18.12.2018 usnesením č. 24/2018.

Schválený rozpočet na rok 2019

Milan Elfmark, starosta

Setkání se seniory
Tradiční setkání seniorů se letos konalo v so-
botu 19. ledna v  místní sokolovně. Senioři  
rádi tuto akci navštěvují. Je to pro ně příle-
žitost popovídat si, zazpívat si, zatančit si 
a mohou také něco vyhrát z připravené tom-
boly. Odpolední setkání zahájila předsed-
kyně komise Alena Kvapilová, následovalo 
vystoupení dětí z mateřské školy s pásmem 
básniček a písníček, které s dětmi připravila 
paní učitelka Kateřina Koudelková. Starosta 
obce Milan Elfmark popřál všem přítomným 
hodně zdraví, štěstí a spokojený život v naší 
obci. K  poslechu a  tanci letos hrál a  zpíval 
Jaromír Adamec se skupinou Cover band. 
Pro přítomné bylo připravené občerstvení, 
nechyběl prodej losů a  tažení tomboly. Zú-
častněným se odpoledne líbilo a  spokojeni 
se rozcházeli do svých domovů. 

Alena Kvapilová, předsedkyně komise

rozpočet obce 2019
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z naší školy a školičky

Mistrovství České republiky Open 2018 ve zpracování textů v praze 
V prosinci se na Obchodní akademii Hovor-
čovická konalo Mistrovství České republiky 
ve zpracování textů, kde mě přihlásila paní 
učitelka Šárka Šťastná a  patří jí za to velký 
dík. Bylo to tam moc super. V pátek byla ko-
rektura textu (tj. přepis textu, který máte na 
papíru i v počítači špatně a musíte ho správ-
ně opravit podle korekturních znamének na 
papírové předloze). Tato soutěž byla na deset 
minut. Nejdřív jsem byl nervózní, ale jak jsem 
přepsal první slova, uklidnil jsem se. Setkali 
jsme se mimo jiné také s držitelkou světové-
ho rekordu Helenou Zaviačičovou (mimo-
chodem pro ty, co jste psali výuku Zav, tak 
právě paní Zaviačičová se svým manželem 
tento program vytvořila). Setkání s  ní bylo 
super. Po korektuře, kterou jsem úspěšně 
zvládl, jsme se jeli podívat na vánoční trhy 
v Praze, viděli jsme ohromující stavbu – ka-
tedrálu Sv. Víta, prošli jsme Zlatou uličkou, 
a  pak jsme se šli podívat na Staroměstský 
orloj. Byl jsem ohromen krásou vánoční Pra-
hy. Druhý den na mě na obchodní akademii 
čekala druhá disciplína – Opis textu 30 minut 
(tj. opis textu z papírové předlohy do počíta-
če, který musíte psát s co nejméně chybami, 

protože za každou neopravenou chybu se 
z  celkového počtu úhozů strhne 100 úho-
zů, což je hodně). Ale i tuhle disciplínu jsem 
zvládl výborně. A po obědě bylo všemi oče-
kávané vyhlášení výsledků. V korektuře jsem 
obsadil osmé místo v kategorii od 12 do 16 
let (a zařadili mě do ní, i když jsem měl v srp-
nu teprve 11 let). Kategorii ovládl Jonáš Vala, 
který má osm zlatých a  jednu bronzovou 
z Mistrovství světa v Berlíně 2017. Pak násle-
doval opis. Ten už byl v mém podání daleko 
slibnější. Protože mi ještě není 12 let, tak mě 
zařadili do kategorie do 12 let. Opis textu 
se mi opravdu povedl. S  celkovým počtem 
171,67 čistých úhozů za minutu (to je počet, 
ze kterého mi byla odečtena chyba, která byla 
jen jedna) jsem se stal mistrem České republi-
ky v uvedené kategorii. Byl jsem moc rád.
A jen tak pro zajímavost, s mým počtem úho-
zů jsem musel za sekundu zhruba 3x ťuknout 
do klávesnice. Po vyhlášení jsme ještě zhlédli 
Tančící dům, Národní divadlo a Národní mu-
zeum. A až jsme si to všechno prošli, tak jsme 
se přesunuli na Hlavní nádraží, odkud jsme 
se vrátili zpátky domů. Výlet se mi moc líbil, 
byl to nezapomenutelný zážitek. Ještě jed-

nou bych chtěl poděkovat paní učitelce Šár-
ce Šťastné, která mi tento výlet zajistila tím, 
že mě přihlásila na soutěž.

Lukáš Janošík, žák 5. ročníku

Soutěž Speedmath z matematiky 
Česko-slovenská online matematická sou-
těž Speedmath vyhodnotila své 19. kolo. 
Pořadatel soutěže opět poslal diplomy pěti 
nejlepším žákům z každé školy a ocenil pře-
devším matematické talenty, kteří získali 
v  soutěži více než 4 500 bodů. Diplomy za 
„Matematický talent“ si tentokrát vybojovali 

Tomáš Gerlich z 9. třídy, Marcela Kovaříková 
a Tomáš Drhlík z 8. třídy a Veronika Svobodo-
vá z 6. třídy. Tomáš Gerlichbyl celostátně na 
prvním místě v  kategorii převádění jedno-
tek. Tomáš Drhlík obsadil první a Marcela Ko-
vaříková druhé místo v celostátním měřítku 
v kategorii pro 8. třídy. Veronika Svobodová 

se umístila na 3. místě v celostátním měřítku 
v kategorii pro 6. třídy. V kategorii věnované 
přirozeným a desetinným číslům získal oce-
nění Jakub Zapletal z 6. třídy.

Jitka Ungermannová, třídní učitelka 7. ročníku
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zimní ozdravný pobyt
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Karneval ve školní družině 
Ve čtvrtek 14. února jsme pořádali na naší 
škole karneval. Už po několikáté nás přijel 
pobavit Šašek Viky. Pro děti si připravil pest-
rý program doprovázený barevnou hudbou, 
dýmem a  létajícími bublinkami. Děti si za-
tančily, zazpívaly a zasoutěžily. Karneval jsme 
tradičně zakončili vyhlášením nejzajímavěj-
ších masek. Všechny děti obdržely sladkou 
odměnu. Z karnevalu jsme odcházeli unave-
ni, ale spokojeni a vydováděni.

Věra Kudynová, 
vedoucí vychovatelka školní družiny

V sobotu 19. ledna 2019 děti mateřské ško-
ly potěšily babičky a  dědečky tanečním vy-
stoupením na obecní akci „Setkání seniorů“ 
v  místní sokolovně. Děti předvedly soubor 
tanců na reprodukovanou hudbu se zimní 
tématikou. Přispěly tak k příjemné atmosfé-
ře, která na setkání panovala. Dětem se vy-
stoupení moc povedlo. Pořadatelé akce děti 
odměnili balíčkem dobrot a  diváci vřelým 
potleskem.

 Kateřina Koudelková, 
učitelka 4. třídy mateřské školy

Taneční vystoupení dětí 4. třídy mateřské školy 

FOTO  Taneční vystoupení MŠ
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zimní radovánky 
„Hurá, padá sníh!“ Tuto větu volaly v pondělí 
28. ledna po probuzení všechny děti. Urči-
tě se těšily na stavění sněhuláků, bobování, 
koulování a další hry se sněhem.
Dětem z  naší školičky se přání splnilo. Brzy 
po svačince jsme se se „Žabkami“ (3. třída) 
vydali na zahradu u Zelené školičky. Později 
se k nám přidaly i děti 2. třídy (Koťátka).
Děti společně bobovaly na kopci, stavěly 
sněhuláky a další stavby, pozorovaly poletu-

jící vločky a radovaly se z opravdové zimy.
Smích dětí se rozléhal po okolí. Čas rychle 
běžel a nastala doba odchodu, ale dětem se 
zpět do školiček nechtělo. Muselo se jim slí-
bit, že pokud bude i další den sníh, tak opět 
půjdeme ven.
Sníh vydržel do druhého dne, tak hurá ven, 
užívat si sněhu, na sněhu, ve sněhu!

Helena Andrejco, 
učitelka 3. třídy mateřské školy

„Leden je měsíc plný ledu“ zpívá se v jedné 
písničce a letos se nám to opravdu splnilo. 
I  my jsme mrazivého počasí využili. Z  pří-
rodnin, které děti nasbíraly na podzim, ze 
žaludů, kaštanů, ořechů, šišek, šípků a také 

sušených jablíček a  větviček jsme si vy-
tvořili ledové obrázky. Děti nasbírané pří-
rodniny naskládaly do plastových misek, 
zalily vodou a ostatní za nás udělal mráz. 
Ledové obrázky jsme vyklopili a  pověsili 

mezi stromy u mateřské školy.
Teď jsme jen zvědaví, jak dlouho nám je slu-
níčko nechá.

Marie Pawerová, 
vedoucí učitelka mateřské školy

Ledové obrázky - třída „Koťátek“

Dětský karneval v Olšanech

Karkulky, piráti, Spidermani, různá zvířátka a pohádkové bytosti ovládly spolu 
s doprovodem v sobotu 2. 3. 2019 vyzdobenou olšanskou sokolovnu. U vchodu byl pro 
každého caparta připraven plný koš ovoce a to díky OÚ Olšany, který tradičně takto na 
karneval přispívá. 

Na děti čekalo zábavné odpoledne plné tance, her, drobných soutěží, chytlavé hudby a 
pamlsků. Karneval pro své malé věrné diváky připravil soubor  KAŠPÁRKOVI 
KAMARÁDI. Hudební doprovod jistil DJ Vojta (jinak jeho veličenstvo Vojta Král I.), který 
se svojí pomocnicíSvatkouroztančilimalé i větší návštěvníky. Program skvěle uváděla „ a 
táhla“ neúnavná školačka Vanda, které pilně pomáhaly další loutkoherečky – Marfuška, 
tajemná kráska Alis se svojí pomocnicí čerticí, fešná Mary a teta Svata. Všechen ten rej a 
barevné hemžení sledovalo jeho veličenstvo slovutný chán Sulejmán. Bohatý a chutný bufet 
byl jako vždy královstvím Majky a jejich pomocníků. Pro děti tak čekala spousta cen a také
pěkné malování na obličej 

Celé sobotní odpoledne nechyběla dobrá nálada. Radovali se všichni, v maskách i bez 
masek. Děti odcházely domů s jednou nebo i několika výhrami. Díky patří všem maminkám 
za snahu se sháněním a šitím kostýmů pro své ratolesti.  Karneval trval 3,5 hodiny a každý si 
to určitě užil.  A zase za rok se budeme těšit na další dětsk

Marie Růžková, divadelnice

Foto: Maškarní karneval

100 let Sokola v Olšanech

První pokus o založení odboru Sokola se stal někdy v letech 1870 – 1880. „Poněvadž však 
zakladatelé jeho neměli dosti trpělivosti, aby byly překážky, které jim kladlo málo pokrokové 
občanstvo olšanské, pozvolna odstraněny, stalo se, že odbor přílišným radikalismem zabili.“ 
Tolik v kronice olšanského Sokola zaznamenal kronikář jednoty bratr Stanislav Čehovský 
v prvním zápise z roku 1923. Druhý pokus o založení odboru byl šťastnější. Podnět k tomu 
dali bratři sokolové, kteří cvičili v jednotě Dubanské. A jak v kronice uvádí bratr 
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Karkulky, piráti, Spidermani, různá zvířátka 
a pohádkové bytosti ovládly spolu s doprovo-
dem v sobotu 2. 3. 2019 vyzdobenou olšanskou 
sokolovnu. U vchodu byl pro každého caparta 
připraven plný koš ovoce a to díky OÚ Olšany, 
který tradičně takto na karneval přispívá. 
Na děti čekalo zábavné odpoledne plné 
tance, her, drobných soutěží, chytlavé hud-
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neúnavná školačka Vanda, které pilně pomá-
haly další loutkoherečky – Marfuška, tajemná 
kráska Alis se svojí pomocnicí čerticí, fešná 
Mary a teta Svata. Všechen ten rej a barevné 
hemžení sledovalo jeho veličenstvo slovutný 
chán Sulejmán. Bohatý a  chutný bufet byl 
jako vždy královstvím Majky a jejich pomoc-
níků. Pro děti tak čekala spousta cen a  také 
pěkné malování na obličej 
   Celé sobotní odpoledne nechyběla dobrá 
nálada. Radovali se všichni, v maskách i bez 
masek. Děti odcházely domů s jednou nebo 
i několika výhrami. Díky patří všem mamin-
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a každý si to určitě užil.  A zase za rok se bu-
deme těšit na další dětsk

Marie Růžková, divadelnice
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100 let Sokola v Olšanech
     První pokus o založení odboru Sokola se 
stal někdy v  letech 1870 – 1880. „Poněvadž 
však zakladatelé jeho neměli dosti trpělivos-
ti, aby byly překážky, které jim kladlo málo 
pokrokové občanstvo olšanské, pozvolna 
odstraněny, stalo se, že odbor přílišným radi-
kalismem zabili.“ Tolik v  kronice olšanského 
Sokola zaznamenal kronikář jednoty bratr 
Stanislav Čehovský v  prvním zápise z  roku 
1923. Druhý pokus o  založení odboru byl 
šťastnější. Podnět k  tomu dali bratři soko-
lové, kteří cvičili v  jednotě Dubanské. A  jak 
v  kronice uvádí bratr Čehovský„Bohužel 

veškeré záznamy o  činnosti tohoto odboru 
následkem světové litice se nám zvláštním 
způsobem ztratily a  prostě také není nám 
možno na tomto místě bližších zpráv poda-
ti.“ Přesnější zprávy jsou až z roku 1913, kdy 
odbor čítal 19 členů cvičících a 2 přispívají-
cí. 31. srpna konal odbor své první veřejné 
cvičení na pozemku bratra Antonína Pelíška 
za Rolnickou mlékárnou. Následnou činnost 
sokolského odboru přerušila I. světová válka 
a po jejím skončení se sokolský život v naší 
obci plně rozvinul. „Tedy po šťastném pro 
nás převratu, dosažení národní samostatnos-

ti, chápalo se Sokolstvo s  novým nadšením 
své práce a  tu možno konstatovati, že i náš 
odbor, liticí válečnou úplně rozvrácen, ujímá 
se plodné práce. Po vykonaných přihláškách 
ustavuje bývalý br. starosta  na den 31. květ-
na 1919 schůzi, aby bylo zvoleno předsed-
nictvo a pak zahájena činnost.“, píše v kroni-
ce bratr Čehovský. Žádost o  osamostatnění 
i v důsledku dobré činnosti byla župou přija-
ta a odbor byl tak povýšen na samostatnou 
jednotu. Tak tedy byla založena naše Tělo-
cvičná jednota Sokol Olšany u Prostějova.

Milan Elfmark

V roce 1924 byla dokončena výstavba olšan-
ské sokolovny a  15. května slavnostně pře-
dána do užívání. V  tento slavnostní den jed-
nota získala také svůj nový symbol – prapor. 
Jak píše kronikář: „ Po divadle pak odevzdaly 
ženy jednoty velmi pěkný prapor, který svou 
pílí a hlavně pílí a obětavostí ses. Suchánkové 
vyšily“. Tento prapor jsem našel v  roce 1991 
v  uhelně olšanské sokolovny mezi odpadky. 
Z nejnutnějšího vyčistil a doma uložil. Bohu-
žel tento prapor je ve velmi žalostném stavu 
a vyžaduje velký restaurátorský zásah. Během 
let jsem uvažoval, jak s tímto praporem nalo-
žit, nechat jej svému osudu nebo jej nechat 
odborně restaurovat? Konzultoval jsem stav 
s  odborníky na textilie, co s  tím. Všichni se 
shodli, že nějaké „látání“ nemá smysl. Buď ne-
chat být nebo restaurovat. Při druhé možnosti 
ovšem počítat s  velkými finančními náklady. 
Nakonec jsem se rozhodl pro druhé.  Finanč-
ně přijde celá akce na 240 000,- Kč. Je to velká 
částka. Domnívám se, že stojí za to, abychom 
tuto práci našich předchůdců, v mnoha přípa-
dech se jedná o  naše babičky a  prababičky, 
zachovali, abychom tuto práci zachovali i pro 
naše děti, pro naše potomky, kteří budou na 
naši práci, na naše snažení navazovat a  roz-
víjet. Domnívám se, že většina sokolských 
jednot takový historický prapor nemá, že 
většina podobných praporů zůstala pouze na 
fotografiích. Nechci zde rozebírat osud tohoto 
symbolu a vztah mých předchůdců ve funkci 
předsedy TJ k tomuto praporu či k Sokolu jako 
takovému. Nechci rozebírat, kdo tento sym-
bol vyhodil na smetiště. Jsem rád, že se nám 
tento prapor podařilo zachránit a doufám, že 
se nám jej podaří odborně zrestaurovat a za-
chovat pro budoucnost. Jsem přesvědčený, že 
si to zaslouží nejen ten symbol-prapor, ale že 
si to zaslouží i všichni, kteří Sokol v Olšanech 
zakládali, kteří v něm cvičili, kteří v něm pra-
covali a také Ti, kteří pro něj bojovali a umírali. 
A pokud se najde někdo ochotný, komu bude 
záležet na stejném, pokud bude chtít někdo 
finančně přispět a  tak se podílet na obnově 
olšanského sokolského praporu, budu rád. 

Sokolský prapor

Milan Elfmark
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Obyvatelstvo
K  1. 1. 2018 měla naše republika 10 284 559 
obyvatel a  v  naší obci bylo evidováno 1771 
obyvatel, v Hablově bydlí 167 obyvatel.  V  ta-
bulce můžete vidět demografický vývoj naší 
obce od roku 2011. Můžeme také porovnat ně-
které ukazatele oproti předcházejícímu roku. V  
obci žije celkem 11 osob s cizím státním občan-
stvím, z toho 9 osob s trvalým pobytem.

sledovaný parametr k 1.1. 2018 2019

průměrný věk 39,71 39,63

osoby mladší 15-ti let 18,8 % 19,3 %

osoby starší 65-ti roků 15,1 % 14,1 %

index stáří 0,8 0,72

nezaměstnanost 1,64 % 1,28 %

Rok Muži Muži 15+ Ženy ženy 15+ Celkem 15+ celkem do 15 let

1.1.2011 772 662 826 703 1598 1365 233

1.1.2012 782 662 841 717 1623 1379 244

1.1.2013 808 675 873 742 1681 1417 264

1.1.2014 815 679 903 757 1718 1436 282

1.1.2015 814 676 889 746 1 703 1 422 281

1.1.2016 825 680 898 743 1 723 1 423 300

1.1.2017 823 675 893 736 1716 1 411 305

1.1.2018 846 687 893 750 1760 1 437 323

1.1.2019 853 691 918 754 1 771 1 445 326

1.1.2019 (ČR) 5 032528 4 235606 5 252031 4 493151 10 284559 8 728757 1 555802

Zdroj:  Ministerstvo vnitra ČR

Narození a zemřelí

Pospíšilová Gabriela
Kabeláč David
Dostál Štěpán 
Čajan Jakub

Gőtzová Liliana
Vláčilová Magdaléna

Janošík Matěj
Zbořil Radek

Zuščichová Anna
Macháňová Anna

Frgálová Ema
Šteierová Valerie Marta

Milčická Ema
Přidalová Anna

Narozeným dětem přejeme radostné dětství.

Opustili nás:
Hrubý Josef 
Růžička Jan

Hebnarová Hana
Svozil Jaromír

Svák Josef
Hodinová Marie
Běhalová Marie

Pelíšek Josef
Hrudníková Miloslava

Spurný Jan
Dokoupil Jaroslav

Ondrýsková Růžena
Dokoupilová Oldřiška

Brabcová Marie
Štěpánek Petr

Obručník Ladislav
Řezníčková Zdeňka

Mazur Leopold
Němec Petr

Dočkalová Dagmar
Dokládalová Alenka

Kubíček Bohumil

v loňském roce se narodili:

jubilanti
Leden
Kubíček Miloš  50
ČehovskáMarcela  50
Kořalková Zdeňka  55
Klíč Dušan  55
Štursa Milan  55
Tesařová Jana  55
LazorováMiluše  60

Dokoupil Pavel  60
Kučera Ladislav  60
SchrőtterMiloš  65
Zedníček Vlastimil  70
Vlk Jan   75
BrumarováMarta  80
Havránek Miroslav 80

Crhová Danuška  82
HanslFrantišek  83
ObručníkováJaroslava 83
Roman Břetislav  85
Hradilová Otilie  85

Čest jejich památce
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Únor
Teszarovics Vojtěch 50
Večeřa Pavel  55
Urbanová Alice  60
Beránková Marcela 60
Sekanina Jan  65

Sekaninová Eliška  70
Nevrlá Hana  70
Štencl Ladislav  70
Wagner Stanislav  75
Zháněl Antonín  75

Boková Milada  80
Kopecký Jan  89
Krátká Helena  89
Pelíšková Růžena  90
Nováková Libuše  91

Březen
Kintlová Jitka  50
Navrátilová Hana  55
Tureček Břetislav  55
Šiška Ladislav  60
Ješina Karel  65

Špaček Jiří Bernard 65
Labounková Alena 65
Kulka Vojtěch  70
Dokoupil Svatopluk 70
Novotný Jan  75

Mačák Bohumil  75
Dokoupil Oldřich  75
Němcová Jarmila  83
Rolný Ctibor  83
Skládal Zbyslav  85

Redakční rada přeje hodně zdraví a štěstí

pozvánky na akce
30.4. 

8. 5. 
24.5.  Noc kostelů
1.6.  

8.-9.6.  Hasičská soutěž
15.6. 

22.6.-23.6. 

22.6.  Hodová zábava
17.8. 130 let SDH Hablov

SvaTÝ TÝdEN 
program bohoslužeb

14.dubna – Květná neděle (oslava Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma)
     9.45 hod. Olšany žehnání ratolestí a mše svatá
18.dubna – Zelený čtvrtek (památka Večeře Páně s učedníky)
    17.00 hod. Olšany mše svatá
19.dubna – Velký pátek  (připomínka Ježíšova utrpení na Kalvárii)
    15.00 hod. Olšany  velkopáteční obřady (pašije,  
    prosby, svaté přijímání)
20.dubna – Bílá sobota  (Ježíšovo tělo odpočívalo v hrobě)
    Velikonoční vigilie (oslava Ježíšova zmrtvýchvstání)
    21.00 hod. Olšany obřady posvátné noci Vzkříšení
21.dubna – Hod Boží velikonoční  - slavnost Zmrtvýchvstání Páně

    9.45 hod. Olšany slavná mše svatá a žehnání  
        pokrmů

    9.45 hod. Olšany mše svatá 

Oznámení
Od soboty 16. března je zahájen sobotní 
provoz sběrného dvora.

Provozní doba: středa – 8:00 až 17:00
  sobota - 8:00 až 11:00

Pálení čarodejnic, Stavění 
máje
Výšlap na Velký Kosíř

Dětský den a  Sokolské 
slavnosti

Junior Cup – mezinárodní 
turnaj příravek

Olšany Cup – meziná-
rodní turnaj žáků 

Blahopřání
Dne 24. 4. 2019 oslaví 65 roků společného 
života paní Anna Floríková a pan Ladislav 
Florík, Do dalších společných roků života 
jim všechno nejlepší a hodně zdraví přeje 
dcera Hana Trajerová s rodinou.



12 Olšanský zpravodaj

„Olšanský zpravodaj“ - periodický tisk územního samosprávného celku, ročník: XXII., č. 1, březen 2019, vydává Obec Olšany u Prostějova 50, IČ 00288560, evid. číslo 
MK ČR E 16178, náklad: 600 výtisků, vychází 5x ročně zdarma, určeno občanům Olšan a Hablova, vydáno dne: 25. 03. 2019, redakční rada: Mgr. Alena Kvapilová,  
RNDr. Milan Elfmark, e.mail: obec@olsanyupv.cz, www.olsanyupv.cz, Zlom, sazba a tisk: Computer Media s.r.o.; www.obecni-noviny.cz.


