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ZPRÁVY Z OBCE

Noc kostelů
V pátek 29. 5. se uskutečnila v našem kostele sv. Jana Křtitele tradiční
„Noc kostelů“. Po mši svaté vystoupil
s krátkým slovem o zajímavostech
fary pan farář P. Zdeněk Pospíšilík.
Po krátkém houslovém vystoupení v podání p. Branislava Lariše
a p. Niaze Zajniho následovala prohlídka věže kostela. Na farním dvoře
pak děti i dospělí našli spoustu zábavy, měli možnost opéci si chutný
špekáček, ochutnat různé druhy
mešních vín nebo si jen tak popovídat.

a děkujeme za vše dobré, co v naší
farnosti vykonal. Jako správce naší
farnosti byl ustanoven P. Antonín
Koman, který bude mít ve správě
ještě i farnost Dubany. Dovolte mi
tedy, abych jej mezi námi přivítal
a popřál mu, aby jeho působení u nás
bylo provázeno radostí.

Změna faráře
Od 1. 7. letošního roku došlo ke
změně na místě faráře naší olšanské
farnosti. P. Zdeněk Pospíšilík odchází
do Plumlova. Přejeme mu hodně
úspěchů v jeho novém působiště
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Turnaj přípravek
V sobotu 20. června se uskutečnil na
fotbalovém hřišti druhý ročník turnaje
fotbalových nadějí OLŠANY CUP 2015.
Účastnilo se jej 29 týmů ze Slovenska,
Polska a České republiky. Podobně
jako v loňském roce zvítězilo družstvo
chlapců Spartaku Trnava, na druhém
místě se umístili chlapci SK Líšeň, třetí
skončili mladí fotbalisté Orbity Bukowno a na čtvrtém místě se umístili
borci z týmu FK Junior Košice. Turnaj
měl vysokou sportovní úroveň. Naši
fotbalisté skončili v silné konkurenci na
velmi pěkném devátém místě. Velké
poděkování patří pořadatelům, kteří
organizačně zajistili hladký průběh
celého turnaje.
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Sběrný dvůr
Koncem května byly dokončeny stavební práce v zadní části Sběrného dvora. V současné době probíhají dokončovací práce v jeho přední části. Tyto práce
již provádějí zaměstnanci obecního
úřadu. Předpokládáme, že během srpna se uskuteční kolaudační řízení celého
objektu a od září bude zahájen zkušební
provoz. V rámci projektu, který byl realizován za podpory Operačního programu Životní prostředí, bylo nakoupeno
také technické vybavení, štěpkovač,
svozové kontejnery a dvoukomorový
lis na plasty a papír. Současně byly
také pořízeny domácí kompostéry na
bioodpad. Jejich distribuce mezi občany
právě probíhá. Předpokládaná částka
na výstavbu sběrného dvora je asi 8 mil.
Kč, včetně vybavení. Předpokládaná
dotace činí 5,4 mil. Kč. O přesných číslech budeme informovat v dalším čísle
Zpravodaje po celkovém dokončení
stavebních prací. Byly také uzavřeny
smlouvy se společnostmi Elektrowin
a Ekolamp. V rámci provozu sběrného
dvora budeme shromažďovat veškeré
elektrospotřebiče, baterie, výbojky, zá-

řivky a další světelnou techniku. V rámci
obce budou v nejbližších dnech umístěny na tradičních místech kontejnery na
drobné elektrozařízení, dva v Olšanech
a jeden v Hablově.
Dokončení úprav veřejných prostranství
Koncem měsíce dubna byly dokončeny úpravy ve dvoře obecního úřadu.
Tím byl ukončen projekt Fyzická
revitalizace ploch u občanské vybavenosti širšího rámce obce Olšany
u Prostějova, který byl spolufinancován z ROP Střední Morava. Celkové
náklady dosáhly výše 8 302 941 Kč,
dotace činila 7 368 568 Kč. V rámci
akce byly upraveny prostory u mateřské školy, u základní školy, před
kostelem sv. Jana Křtitele, ve dvoře
obecního úřadu a bylo postaveno
nové parkoviště u sportovního areálu.

OBEC ULEVILA ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Naše obec obdržela za rok 2014 certifikát vypovídající nejen o přínosech
třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru
drobných spotřebičů, jako jsou mobilní
telefony.
Díky environmentálnímu vyúčtování
společnosti ASEKOL můžeme nyní
přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či
vody jsme díky recyklaci vysloužilého
elektra ušetřili ekosystém Země.
Víme také, o jaké množství jsme snížili
produkci skleníkových plynů CO2 nebo
nebezpečného odpadu.
Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci
vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že

občané naší obce v loňském roce vytřídili 106 televizí, 42 monitorů a 260 kg
drobných spotřebičů.
Tím jsme uspořili:
• 28,77 MWh elektřiny
• 882,24 litrů ropy
• 140,04 m3 vody
• 1,59 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových
plynů o 7,18 tun CO2ekv., a produkci
nebezpečných odpadů o 26,92 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal,
že zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.
Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu
elektrické energie pro domácnost až
na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400
litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní
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Rekonstrukce komunikace Ke Studenci
Ve středu 1. července byla zahájena
rekonstrukce silnice Olšany – Studenec. Součástí této rekonstrukce je
také oprava vozovky v obci v úseku
křižovatka do nové zástavby Za farou
až po konec vesnice. V rámci této
rekonstrukce budou vybudována
parkovací stání u domů, jejichž majitelé o jejich zřízení projevili zájem.
Náklady na jejich vybudování budou
hradit příslušní zájemci. Celá stavba
bud dokončena v polovině srpna
letošního roku. Celkové náklady na
rekonstrukci této komunikace činí
26 100 000 Kč, přibližné náklady ze
strany obce jsou vyčísleny částkou
880 000 Kč. V příštím roce bychom
chtěli v této části obce opravit chodníky a domovní vjezdy.
Oprava sochy sv. Anny
V měsíci červnu byla započata oprava
sochy sv. Anny. Socha byla demontována a odvezena na odborné restaurování. Předpokládané náklady dosahují výše 110 000 Kč. Olomoucký kraj
na opravu přispěje částkou 40 000 Kč.

čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele
počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu
energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni
ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si
zaslouží obrovský dík.
Mgr. Jan Spurný, místostarosta

OZNAMUJEME
Silnice Studenec - Olšany bude uzavřena od 1. 7. 2015 do 18. 8. 2015. O opravě silnice na „Šamanově“ neuvažujeme.
Silnici na katastru naší obce jsme opravovali v loňském roce a všechny „díry“
byly zapraveny. Silnici opravujeme
a udržujeme, přestože jsme pouze čtvrtinovým vlastníkem. Zúžení vozovky
není již na katastru naší obce.
Mgr. Jan Spurný, místostarosta
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VÍTE, ŽE ...
… v dubnu tohoto roku schválila
Rada Obce Olšany u Prostějova Nařízení č. 1/2015 o zákazu podomního
a pochůzkového prodeje na území
Olšan i Hablova. Pokud Vás navštíví
podomní prodejci s nabídkou prodeje
telefonů, změnou dodavatele elektřiny nebo plynu, apod., neváhejte
a sdělte jim, že podomní prodej je
v naší obci zakázán a že vše nahlásíte na OÚ. Rozhodně s nimi nediskutujte a nepouštějte je do bytu. Ihned
volejte na OÚ, tel.734 630 872,
p. Spurný, a situaci mu oznamte.
Pokud bude nabízející přistižen „při
činu“ hrozí mu vysoká peněžitá pokuta až do výše 30.000 Kč.
Mgr. Jan Spurný, místostarosta
Ze zasedání Rady obce
- dne 16. 3. RO schválila smlouvu
o poskytnutí dotace od KÚ Olomouc z programu „Obnova staveb

drobné architektury místního
významu v Olomouckém kraji“ve
výši 40.000 Kč na opravu sochy
sv. Anny v Olšanech
- dne 16. 3. RO schválila nákup audiovizuální techniky a výpočetní
techniky a softwaru do nové obecní knihovny. Jedná se o 2 ks PC,
dataprojektoru a el. plátna, programu na evidenci knižního fondu
a antivirového programu
- dne 7. 4. bylo schváleno Nařízení
RO č. 1/2015 o zákazu podomního
a pochůzkového prodeje v obci
Ze zasedání ZO
dne 26. 3. 2015
- schválen odprodej pozemků související s realizací stavby „R46 MÚK
Olšany“- pozemky pozemky nutné
pro vybudování nájezdů a dopravní
obslužnosti na R46. Cena všech
pozemků je 473.310 Kč.

- schválen pronájem pozemků související s realizací stavby „R46 MÚK
Olšany“ - celkem 9 792 m2 za částku 7 Kč/m2/rok.
- schválen pronájem nebytových
prostor v NS č. p.44 (prodejna
masny) do roku 2020.
dne 14. 5. 2015
- schválen prodej traktoru
zn. YUKON v majetku obce a nákup
nového traktoru
- schválen dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku
přestupkové agendy mezi městem
Prostějov a obcí Olšany u Prostějova ze dne 22. 11. 2011. Smlouva
bude prodloužena do 30. 6. 2019.
- schválen odkup pozemku par.
č. 814/3 v k.ú.Olšany u Pv, o rozloze 6 872 m2
Mgr. Jan Spurný, místostarosta

ŠKOLNÍ ZPRÁVIČKY
Pevnost poznání
V pátek 15. května jsme podnikli
„výzvědnou výpravu“ do Pevnosti
poznání. Výzvědnou jednak proto, že jsme se poprvé (a jako jedni
z prvních) vydali na obhlídku nově
zrekonstruované Korunní pevnůstky
v Olomouci, jednak proto, že pevnost
je nyní zasvěcena vědění.
Pevnost poznání je totiž interaktivní expozice vědy. Jejím cílem je
zábavnou formou přibližovat vědu
a výzkum všem věkovým kategoriím,
nachází se v architektonicky i historicky výjimečné budově, bývalém

vojenském skladu z 19. století, který se podařilo přetvořit v science
centrum. Návštěvníky pevnosti baví
a vzdělává prostřednictvím interaktivních vědeckých expozic a digitálního planetária.
Vladimír Vlk, zástupce ředitele školy
Soutěžili jsme
Pangea
Pangea je název matematické soutěže, která se nechala inspirovat
vývojem naší planety. Stanovila si za
cíl znovusjednocení kontinentů a to
prostřednictvím milovníků matematiky. Pangea si klade za úkol porovnat
matematické znalosti žáků a studentů
z různých zemí světa. Společnost má
sídlo v Německu a byla založena v roce
2007. Tato soutěž probíhá v 17 zemích a do projektu je zapojena i Česká
republika. Naše škola samozřejmě
nemohla chybět, a proto jsme se v lednu pustili do řešení úkolů. Celkem se
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zapojilo 45 žáků ze 4. – 7. ročníku. Na
celkové výsledky jsme čekali s netrpělivostí. Nejúspěšnější ze zúčastněných
tříd (úspěšnost je vyjádřena v procentech):
4. ročník
1. místo Petr Martinek 49,51
2. místo Monika Doleželová 47,55
3. místo Lukáš Koudelák 36,27
5. ročník
1. místo Zuzana Janoušková 62,50
2. místo Jakub Novák 60,00
2. místo Vendula Marčanová 60,00
6. ročník
1. místo Adéla Jermářová65,69
2. místo Roman Dvořák 63,24
3. místo Nikola Kovaříková 48,53
7. ročník
1. místo Simona Holinková 49,47
2. místo Michaela Nováková 45,74
3. místo Andrea Doleželová 44,68
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Všem úspěšným žákům blahopřejeme
a ostatním děkujeme za účast.
Soutěž organizačně zajišťovala Jitka
Ungermannová.
Zapsala Jarka Rašková, učitelka ZŠ
Májový koncert
První květnový den slavíme nejen
státní svátek, ale také zamilovaní vyrážejí ven, aby se políbili pod rozkvetlou třešní, jak praví tradice. Je to proto,
aby žena neuschla, případně aby byla
krásná po celý následující rok. Naše
škola si v tento jarní den dovolila uspořádat společně s kulturní a informační
komisí Obce Olšany u Prostějova již III.
Májový koncert. Na koncertě vystoupili
děti ze všech tříd mateřské školy a žáci
základní školy pod vedením svých
vyučujících. Nejprve nám zatančila na
jevišti malá koťátka a kuřátka z MŠ,
poté v sále nastala hluboká tma a na
jeviště nám přiběhli zatancovat svůj
tanec malí hasiči. Program školky
uzavřelo taneční vystoupení 4. třídy
v rytmu country.
Žáci druhého stupně pro bohaté obecenstvo připravili hudebně
‑dramatické představení s názvem
Lotrando a Zubejda. Pohádka plná
radosti, lásky i chytrého humoru, ve
které najde své štěstí příliš slušný lupič
Lotrando až v daleké Solimánii. Tamní
„nemocnou“ princeznu neokouzlí jen
jeho svěží pohled na svět, ale i chleba
s tvarohem. Kostýmy jako z filmové
pohádky, krásně namalované kulisy,
perfektně nacvičené role a veselé
písničky vytvořily nám všem příjemný

zážitek. Po programu školy následoval
koncert Dechového orchestru Základní
umělecké školy Vladimíra Ambrose
v Prostějově, kterému byla v loňském
roce udělena Cena města Prostějova
za výchovu mládeže, reprezentaci
města v ČR i v zahraničí a šíření hudby různých žánrů. Jedním z hostů,
dechového zhruba šedesátičlenného
orchestru, byla opět vynikající zpěvačka Zuzana Kožnárková, která zazpívala
např. známou píseň z animovaného
filmu Shrek či píseň od popového
krále Michaela Jacksona. Věříme, že
náš již tradiční májový koncert Vám
přinesl příjemné hudební zážitky a že
si k nám za rok v měsíci lásky najdete
opět cestu.
Bohumila Navrátilová, učitelka ZŠ
Pohár starostů 2015
Také letos naše škola pořádala
28. května další ročník atletických
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soutěží pro 150 žáků z osmi základních škol. Ani letos nám počasí moc
nepřálo, ale výkony závodníků byly
příkladné.

Škola v přírodě
Dne 8. 6. 2015 odjel téměř celý první
stupeň na školu v přírodě. Čekal je
pobyt v Jeseníkách, v horském hotelu
Moravice. Program pro ně připravily paní učitelky. Hned první den, po
ubytování a rozdělení do barevných
skupin, šli všichni na vycházku, aby
se seznámili s okolím a při cestě si
prohlédli mlýnky, které tu postavili
turisté. Po večeři žáci plnili různé úkoly
ve skupinkách. Program měl název
“Sedm barev duhy“ a prolínal se celým
pobytem. Každá barva řešila jiné téma,
ale všechna témata se týkala vztahů
člověka a životního prostředí. Druhý
den byl naplánovaný výlet na Praděd.
Cestou jsme měli zjistit a zapsat:
v kolik hodin odjíždí poslední autobus z Ovčárny do Karlovy Studánky,
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seřadit jména chat a hotelů podle
toho, jak je můžeme navštívit cestou
na Praděd, podle jídelních lístků chaty
Sabinka nakrmit čtyřčlennou rodinu,
zjistit, jaká je nadmořská výška chaty
Ovčárna, kolik kilometrů je to na Praděd, napsat telefonní číslo na horskou
službu, jmenovat pohoří, ve kterém
se nachází Praděd, jakou barvou je
značena turistická cesta na Praděd
a mnoho dalších zajímavých úkolů.
Cestu nám zpestřil člen horské služby
krátkým povídáním o své práci. Počasí nám moc nepřálo, ale všichni cestu
bez problémů zvládli. Na třetí den se
všichni těšili, protože je čekala soutěž
„Dobytí pevnosti Kamzík“. Jednotlivé
skupinky plnily různě zapeklité úkoly
při cestě lesem. Zahrály si na rybáře, musely vylézt na strom a získat
ukryté heslo, střílely na plechovky,
přenášely lentilky brčkem, vylovily
ústy z mísy naplněné vodou tři vršky
od mléka, přenášely kuličky nohou
na vyznačené místo, otevřely klíčem
tajnou skříňku atd. Večer za námi přijel člen horské služby z Karlova a vyprávěl to nejzajímavější z jeho práce.
Beseda byla doplněna promítáním
fotografií a ukázkou vybavení horské
služby.
Ve čtvrtek po obědě jsme šli na krátkou vycházku do Malé Morávky.
Zbývající čas vyplnily duhové barvy,
pracovalo se ve skupinkách, vyráběla

se čelenka s duhovými barvami. Večer
všechny čekal táborák, opékání a cesta nočním labyrintem. Pátek už byl ve
znamení odjezdu, ale po cestě domů
jsme navštívili řezbářské muzeum
s názvem Pradědova galerie. Kolem
poledne jsme si prohlédli hrad Sovinec a potom hurá do Olšan. Během
celého pobytu jsme využívali vyhřívaný hotelový bazén a hřiště s umělým
povrchem. Byly to dny plné her, zábavy, učení a sportování.
Hana Musilová, učitelka ZŠ
Osvětim
Dne 15. 6. 2015 časně ráno vyjela 8.
a 9. třída, spolu s ostatními zájemci,
na exkurzi do polského nacistického
koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim – Březinka. Jeli jsme
zhruba 3 hodiny moderním autobusem. Cestu nám zpříjemnil pan průvodce, který nám vyprávěl o historii
Polska. Když jsme dojeli do Osvětimi,
vyrazili jsme hned na prohlídku s paní
průvodkyní. Viděli jsme nejen spoustu
fotografií, ale také zavazadla, obuv,
nádobí, brýle, protézy, ostříhané vlasy
těch, kteří zde byli uvězněni. Když
jsme procházeli úzkými a temnými
uličkami, tak se nám všem zatajil
dech. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí.
Nesmím zapomenout zmínit popravčí
zeď, u které zahynuly desítky tisíc lidí

a pece sloužící na spalování mrtvých.
Nejvíce nás asi zamrazilo v zapáchajících plynových komorách. Dále jsme
se přesunuli autobusem do tří kilometrů vzdálené Březinky. Procházeli
jsme po kamenité cestě a zastavili
jsme se u vagónu (dobytčáku), ve kterém sem byla převezena spousta lidí.
Pokračovali jsme v cestě a narazili
jsme na plynovou komoru, která byla
Němci vyhozena do povětří, jelikož
chtěli před útěkem zahladit stopy.
Naše kroky se pak také zastavily
u pomníku. Najednou jsme se ocitli
v budově, která sloužila jako věznice
pro děti. Viděli jsme hrůzné dřevěné
palandy, na kterých bohužel musely
spát. A tady náš poznávací zájezd
pomalu končí. Ještě stále mi zní
v uších poslední slova paní průvodkyně: „Vzpomínejme na lidi, kteří zde
zemřeli, protože když zapomeneme,
jako bychom je nechali znovu zemřít.“
Jana Alexová, žákyně 9. ročníku

STÁŽE VE FIRMÁCH NABÍZEJÍ ŠANCI STUDENTŮM
I NEZAMĚSTNANÝM
Příležitost, jak zvýšit uplatnitelnost
na trhu práce, získat nové kontakty či
rovnou zaměstnání, nabízí aktuálně
realizované projekty Stáže pro mladé
zájemce o zaměstnání 2 a Stáže ve
firmách – vzdělávání praxí 2, které
zprostředkovávají stáže u soukromých firem působících na českém
trhu. Poskytovatelům stáže jsou po
ukončení propláceny předem stanovené náklady!
Prostřednictvím stáží, které trvají
v průměru dva až čtyři měsíce, má

zaměstnavatel možnost vyzkoušet si
potenciálního zaměstnance, a pokud
se stážista osvědčí, může s ním firma
po skončení stáže navázat další spolupráci. Poskytovateli jsou za realizaci
stáže hrazeny náklady zahrnující práci
mentora, náklady spojené s administrací stáže, opotřebení majetku
a podobně. V nabídce stáží naleznete
desítky oborů, výběr je tedy opravdu
široký, stážovat lze například pozice
sociálního pracovníka, specialisty
marketingu, účetní, zahradníka nebo
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kadeřnice, ale i veterinárního lékaře či
soustružníka kovů.
Studentům posledních a předposledních ročníků je určen projekt Stáže
pro mladé 2, kde si zájemci vybírají
stáže dle zaměření svého studia. Za
každou odstážovanou hodinu získává
stážista finanční příspěvek a v rámci
každé stáže absolvuje individuální
konzultaci s odborným lektorem, který
prakticky poradí v oblasti kariérního
rozvoje. Informace o aktuální nabídce
stáží a pravidlech projektu naleznete
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na www.stazepromlade.cz.
Projekt Stáže ve firmách 2 je určen
nejen pro nezaměstnané absolventy
a rodiče na nebo po rodičovské dovolené, ale také například pro osoby
nezaměstnané déle než tři měsíce
a osoby starší 40 let. Stáž je dalším
vzděláváním, stážista tedy nemá nárok na mzdu, nicméně účastí v pro-

jektu není ovlivněno pobírání podpory v nezaměstnanosti a stážistům je
v průběhu stáže propláceno stravné, cestovné, případně ubytování
v místě stáže. Podrobné informace
o fungování projektu včetně aktuální nabídky stáží naleznete na
www.stazevefirmach.cz.
V rámci Olomouckého kraje můžete

navštívit regionální kancelář na adrese Jeremenkova 42, Olomouc, kde se
můžete informovat o možnosti podpořit či rozšířit své uplatnění v rámci
jednoho ze stážových projektů.
Realizátorem obou projektů je Fond
dalšího vzdělávání, příspěvková
organizace Ministerstva práce a sociálních věcí.

POZVÁNKA ČTENÁŘŮ DO NOVÉ OBECNÍ KNIHOVNY
V naší obci je pro čtenáře k dispozici
nová obecní knihovna, která byla slavnostně otevřena 29. května v opravené budově vedle fary ve známé „Charitě“. Chci tam pozvat nové čtenáře, aby
se přišli podívat a půjčit si nové knihy,
posedět u kulatého stolu a popovídat
si ostatními čtenáři o přečtených knihách, co se jim líbilo, nebo co je zaujalo.
Nebylo by to možné bez vydatné pomoci starosty obce p. Milana Elfmarka,
zastupitelů obce a všech zaměstnanců
obecního úřadu. Velmi mi pomohly
ženy z OÚ, které, i když musely vykonávat jiné úklidové práce, vždy přišly
pomoci balit knihy, nalepit na ně identifikační kódy a umístit je na správná
místa v regálech. Byla to velmi dlouhá
mravenčí práce, a proto chci všem ze
srdce vřele poděkovat za pomoc.

Díky patří pí. Daniele Škvírové, Adéle
Dvořákové, Andrei Doleželové, Evě
Šefčíkové i Janě Dolínkové. Děkuji
i všem mužům z OÚ, kteří nám pomohli odvézt, přestěhovat a uložit
těžké krabice s knihami.

Ještě jednou děkuji všem zaměstnancům OÚ a vedení obce za vykonanou
práci a skládám jim velkou poklonu,
bez nich bych to vše nezvládla. Vřelé
díky všem.
Ludmila Pavlíčková, knihovnice

DĚTSKÝ DEN S PIRÁTY Z KARIBIKU
V sobotu 30. května 2015 pořádal
Sokol Olšany u Prostějova tradiční
dětský den, tentokrát ovšem netradičně a to na místní řece Blatě a v jejím přilehlém okolí. Okolí Blaty je
samo o sobě pohádkové a 30. května
bylo ještě pohádkovější, protože se
v jeho okolí usídlil pravý nefalšovaný
vodník, ježibabka s ježidědkem ve
skutečné perníkové chaloupce, pirát,
který skákal z mostu a přepadával
projíždějící lodě, hejkal, cvrček, který
hrál krásně na housličky a svůdná
mořská panna. Po Blatě pluly dva
pirátské čluny s drzými a nebezpečnými piráty.

Touto cestou museli projet malí námořnící na raftech se svým zkušeným dospěláckým kapitánem. Ještě
před nástupem do lodi museli prokázat svou odvahu a přejít po laně
na druhý břeh řeky Blaty a zpět po
úzké lávce. Většina dětí to dokázala,
což je obdivuhodné. Děti – námořníci zvládli také plavbu na lodi bez
svých rodičů. Naštěstí piráti nikoho
nezabili, Ježibaba nikoho neupekla
v peci a ani vodník nikoho neutopil.
Po cestě zpět děti absolvovali jízdu
na koloběžkách, poznávání zvířecích
stop a střelbu z luku.
Plavbu na dravé řece Blatě ukončila
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trochu předčasně pravá námořní
bouře, ale i přesto se této vydařené
akce zúčastnilo 130 dětí. Dětský
den po skončení bouřky ukončilo vystoupení historiké skupiny Vancos
se cvičenými dravými ptáky, které
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proběhlo na hřišti Sokola. Vystoupení bylo velmi vydařené, vtipné
a poučné.
Na závěr poděkování všem, kteří
ve svém volném čase jsou ochotni
připravit pro ostatní takovouto akci.
Poděkování také olšanským hasičům za spolupráci při zabezpečení
akce a obci Olšany u Prostějova za
finanční podporu dětského dne.
Za organizátory dětského dne
Petr Koláček

JUBILANTI
Duben
Frýbortová Jarmila
Pospíšil Stanislav
Vrbová Marta
Vernerová Daňka
Krobot Miloslav
Přecechtělová Marie
Žák Alois
Doleželová Eva
Pozdíčková Jarmila
Drapačova Miroslava
Přecechtělová Miroslava
Kubíček Milan
Kos Vladimír
Halířová Libuše
Kučera Jiří
Petružela Jiří
Bátěk Jiří
Dokoupilová Hana
Krajíčková Jitka
Jalůvka Petr

87
84
81
80
70
70
70
65
65
65
60
60
55
55
55
55
55
50
50
50

Květen
Šindlerová Věra
Molová Jaroslava
Borůvka Zdeněk
Beránková Jaroslava
Sekaninová Ludmila
Nitková Zuzana
Floríková Anna
Čehovská Ludmila
Coufalová Jana
Urban Karel
Milarová Zdeňka
Běhalová Zdeňka
Crha Luděk
Dočkal Bohumír
Mojžíš Luboš
Borůvka Radek
Doleželová Lucie
Landsmann Richard

87
87
85
85
85
84
83
70
65
60
60
55
55
55
50
50
50
50

Červen
Růžička Alois
Navrátil Zdeněk
Kubíčková Jindřiška
Krivaničová Pavla
Kopecká Marie
Hrbata Jiří
Velacká Věra
Škvírová Ivana
Bokůvková Ladislava
Honzík Václav

82
81
75
65
65
55
55
55
55
50

Červenec
Vyhlídalová Marie
Kvapil Miroslav
Górová Zdeňka
Dokoupil František
Pekr František
Přecechtěl Ladislav
Skládal Zbyslav
Spišák Petr
Mikulášková Dagmar

85
83
75
75
60
60
55
50
50

Srpen
Škrabálková Marie
Novotná Marie
Hradilová Marie
Dokoupil Jaroslav
Velacká Božena
Řezníčková Zdeňka
Šiška Ladislav
Němcová Blažena
Hrubý František
Navrátilová Marie
Stoják Jiří
Horák Vladimír
Procházková Marie
Soldánová Milena
Fišrová Alena
Obručníková Vlasta
Rozehnal Jaroslav

88
88
86
85
85
82
82
81
80
75
70
65
65
60
55
55
55
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Září
Labounková Ludmila
Lišková Věra
Lantová Jaromíra
Pavlíčková Ludmila
Pavlíčková Ludmila
Vyhlídal Jaroslav
Sekaninová Jarmila
Zatloukal Stanislav
Hofschnaidr Jan
Koláček Petr
Trajer Roman
Hladký Miroslav

87
83
82
70
70
60
60
55
55
50
50
50

Redakční rada přeje hodně
zdraví a osobní pohodu.

PŘIVÍTALI JSME
NOVÉ OBČÁNKY
V obřadní síni Obecného úřadu jsme
15. dubna přivítali 11 dětí. Byly to
Denisa Lantová, Mikuláš Havlíček,
Václav Hubál, Vanesa Šulcová,
Matyáš Poláček, Ellen Filípková,
Pavel Kabeláč, Julie Šubová,
Sofie Wagnerová, Václav Reif,
Jan Slatina
Na vítání vystoupily s kulturním
programem děti ze základní školy,
maminkám byla předána kytička, dětem drobný dárek a rodiče se zapsali
do pamětní knihy. Narozeným dětem
přejeme hodně zdraví a rodičům velkou trpělivost při výchově.
Alena Kvapilová, předsedkyně komise
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TO SE NÁM NELÍBÍ
V naší obci je zaveden systém na
sběr všech druhů odpadu. Na počátku roku byl do všech domácností doručen přehledný plakát, který přesně
vymezuje, co, kam a jak mají občané
odevzdávat.
Musím konstatovat, že ve většině
případů občané pochopili, jak mají
třídit odpad, ale jsou mezi námi
i takoví, kteří snad neumějí (nebo
nechtějí číst).
Zde jsou konkrétní negativní poznatky z prvních čtyř měsíců:
Při sběru plastů se v průhledných
plastových pytlích objevili i použité
dětské pleny.

TŘÍDĚNÍ ODPADU
SE VYPLÁCÍ

Při sběru zeleného odpadu se v kontejnerech objevili větve i celé kmeny
dřevin, nalezeny zde byly i květináče.
Znovu proto apeluji na všechny občany našich obcí, aby do sběrných
nádob a pytlů dávali pouze to, co
tam patří.
Nejpozději od září začne fungovat
sběrný dvůr, kam budou moci občané průběžně odkládat veškerý druh
odpadu. Obec dělá vše pro to, aby
bylo u nás pěkně a naše obce byly
uklizené. Pomozte nám v tom. Děkuji
předem.
Mgr. Jan Spurný, místostarosta

V naší obci má třídění odpadu již
dlouholetou tradici. Za rok 2014 naše
obec obdržela osvědčení o úspoře
emisí od firmy EKO‑KOM. A.s.
Z něj vyplývá, že občané naší obcev
loňském roce vytřídili 75,2 tuny tříděného odpadu.
Tím jsme uspořili:
• 2 295 424 MJ energie
Navíc jsme snížili emise skleníkových
plynů o 103,579 tun CO2 ekv.
Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního
prostředí, si zaslouží poděkování.
Mgr. Jan Spurný, místostarosta

sloužily všechny zúčastněné. Veliké
díky vyslovuji také ke všem, kteří se
přišli pobavit, najíst, napít nebo jakkoliv podpořit naše snažení v udržení

tradice. Do příštího čísla zpravodaje
Vám slibuji rozsáhlejší článek z prostředí kulturního obydlí U Jeníka.
Ivona Navrátilová

KÁCENÍ MÁJE
Ráda bych upřímně poděkovala
všem, co se na stavění i kácení máje
podíleli. Největší díky patří našim
servírkám s jakou obratností ob-

HODOVÉ SLAVNOSTI
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