
Školní rok 2015/2016 jsme opět 
zahájili na školním hřišti, kde na žáky 
čekali jejich vyučující s označením 
třídy, kterou budou v letošním roce 
navštěvovat. Na zahájení nechyběla 
paní ředitelka Eva Pluskalová, pan 
starosta Milan Elfmark, předseda 
Školské rady pan Jan Spurný a zá‑
stupci SRPDŠ včetně předsedy pana 
Jaroslava Holíka. Nejpočetnější sku‑
pinu diváků tvořili samozřejmě rodi‑
če našich žáků, především prvňáků, 
a další hosté, kteří si nechtěli nechat 
ujít netradiční zahájení školního roku. 
Paní ředitelka i pan starosta přivítali 
všechny přítomné a žákům i učite‑
lům popřáli úspěšný nový školní rok. 
Poté dostala slovo třídní učitelka 1. 
třídy Lenka Hrubá, která vysvětlila 
všem žákům i učitelům jejich společ‑
nou aktivitu. Jednalo se o vytvoření 
listu, který si každý vytrhal z barev‑
ného papíru, podepsal a přilepil na 

připravený strom. Tímto společným 
úkolem se navázalo na zápis žáků do 
prvního ročníku, který se nesl v du‑
chu „čtvero ročních období.“ Jakmile 
se na strom přilepil poslední lísteček, 
přečetla paní učitelka Hrubá motto, 
které nás bude provázet v letošním 
školním roce: „Ať je jaro, léto, pod‑

zim, zima, v naší škole je vždy prima. 
Úkolům se postavíme, vědu lehce 
porazíme. Jako stromy buďme pevní, 
ve svých krocích při učení.“ Na závěr 
byli prvňáčci paní ředitelkou vyzváni, 
aby si nastoupili do řady a z rukou 
deváťáků jim byl předán malý drá‑
tkovaný stromeček jako vzpomínka 
na jejich první školní den. Po slav‑
nostním zahájení školního roku se 
žáci a jejich třídní učitelé rozešli do 
svých tříd. Žákům, pedagogům i ne‑
pedagogickým pracovníkům přejeme 
klidný a úspěšný školní rok.

Lenka Hrubá, učitelka ZŠ
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ZPRÁVY Z OBCE
Provoz sběrného dvora
Ve středu 7. 10. byl zahájen provoz 
sběrného dvora v naší obci. Jeho 
součástí jsou také dílny a nutné pro‑
story pro zázemí pracovníků údržby 
obce. Můžeme vlastně říct, že se jed‑
ná o takové obecní technické služby. 
Celková investice do těchto prostor 
dosáhla výše 9,5 mil Kč, z toho od‑
kup nemovitosti byl 1,25 mil. Kč, 
stavební část 7,05 mil. Kč, vybavení 
1,2 mil. Kč.
Pro občany Olšan a Hablova je od‑
běr zmiňovaných odpadů zdarma. 
V případě potřeby odběru většího 
množství odpadu, je možnost zajistit 
jeho svoz, který je možné domluvit 
s panem Martinem Kikalem osobně 
nebo na tel. čísle 721 130 090.
Provozní doba sběrného dvora bude 
každou středu od 8:00 do 17:00 ho‑
din a sobotu od 8:00 do 11:00 hod.
Současně prosíme občany o trochu 
shovívavosti při počátečním provo‑
zu. Přece jen je nutné tuto službu 
občanům odzkoušet a najít optimální 
systém provozu. 
Co budeme na sběrném dvoře odebírat:
1. Televize, monitory, počítače, po‑

čítačové elektro
2. Bílá elektrotechnika – pračky, 

chladničky, apod.
3. Zářivky, žárovky
4. Baterie, autobaterie
5. Plasty
6. Papír
7. Nápojové kartony
8. Velkoobjemový odpad
9. Stavební suť 
10. Textil
11. Dřevo
12. Pneumatiky
13. Barvy, oleje…

Svoz plastů bude probíhat také sou‑
časným způsobem, tj. první úterý 
v příslušném kalendářním měsíci, 
svoz papíru bude probíhat každé 
čtvrtletí.. Prohlédnout si sběrný dvůr 
budou mít občané možnost v sobotu 
10. 10. od 8:00 do 11:00 hod.

Revitalizace veřejných prostranství II. 
etapa
V rámci 58. výzvy Regionálního 
operačního programu Střední Mo‑
rava se nám podařilo získat dotaci 
na úpravu veřejných prostranství. 
Jedná se především o rekonstrukci 
chodníků a dalších komunikací. 
Předmětem projektu je úprav 6 
lokalit: prostor před nákupním stře‑
diskem Hruška, včetně parkovacích 
míst, nová komunikace Za humny, 
chodníky v ulici ke Studenci, prostor 
před obecní knihovnou, farou a sta‑
rou školou, demolice zadní části 
objektu č. p. 65 u kostela a vytvoření 
průchodu od kostela směrem ke 
křižovatce Pod kostelem a chodníky 
v části Dvořisko. Náklady na tuto 
akci se pohybují ve výši 11 mil. Kč, 
z toho uznatelné náklady 10 mil. Kč. 
Předpokládaná výše dotace je 80 % 
z celkových uznatelných nákladů. 
Celá akce musí být dokončena do 
15. 12. letošního roku a uhrazena 
do konce letošního roku. Násled‑
ně v průběhu měsíce dubna bude 
dotace vyplacena. Z toho důvodu 
Zastupitelstvo obce schválilo příjem 
krátkodobého překlenovacího úvěru 
ve výši 7 mil. Kč na finanční zajištění 
celé akce. Vlastní projekt si mohou 
občané prohlédnout na interneto‑
vých stránkách obce.

Sběr drobného elektroodpadu
V rámci nakládání s odpady byly na 
třech místech v obci umístěny kon‑
tejnery na drobný elektroodpad. Do 
nich mohou občané vkládat drobné 
elektrospotřebiče, jako jsou žehličky, 
ruční mixéry, vysoušeče vlasů, el. 
holicí strojky, apod. Kontejnery jsou 
umístěny: křižovatka pod kostelem, 
u autobusové zastávky u hřiště TJ 
Sokol a v Hablově u hřiště.
Nepatří sem větší elektrospotřebi‑
če, jako jsou televizory, mikrovlnné 
trouby, ledničky, aj. Tyto spotřebiče je 
třeba přivézt do sběrného dvora č. p. 
37 v Olšanech.

Věřím, že tato služba bude občanům 
sloužit k jejich spokojenosti.

Mgr. Jan Spurný, místostarosta

Seznam pozemků
Úřad pro zastupování státu ve vě‑
cech majetkových vyzývá vlastníky 
nemovitostí s neúplnými údaji v ka‑
tastru nemovitostí, aby se přihlásili 
ke svému vlastnictví na Úřadu pro 
zastupování státu.
Seznam pozemků s neúplnými údaji 
je vyvěšen na úřední desce obecní‑
ho úřadu v elektronické i písemné 
formě.
Pokud se majitel nemovitosti nepři‑
hlásí do 31. 12. 2023, má se za to, 
že ji opustil a nemovitost přejde do 
vlastnictví státu.

Ořez dřevin
Firma EON Česká republika upo‑
zorňuje všechny majitele a nájemce 
pozemků v katastru obce Olšany 
u Prostějova že v termínu do konce 
roku 2015 mají povinnost odstranit 
nebo ořezat dřeviny ohrožující bez‑
pečný a spolehlivý provoz elektrické‑
ho distribučního zařízení

Nové vykopávky u Olšan
Počátkem prázdnin začali archeolo‑
gové průzkum lokality u nástrojářské 
společnosti Mürdter ‑Dvořák, která 
v této lokalitě vybuduje novou pří‑
stavbu podniku. Šlo tak o další návrat 
do této oblasti, protože se zde již 
v nedávné minulosti našly vykopáv‑
ky při budování podniku.
Archeologové zde nyní objevili hroby 
našich dávných předků. Na první 
pohled zaujme, že jsou velmi mělké, 



lidské ostatky tu staletí ležely jen 
necelý metr pod povrchem. „Jedná se 
o slovanské pohřebiště z 11. století, 
odhalena zatím byla desítka hrobů. 
Kosterní pozůstatky patří Slovanům, 
kteří se tu od dávných dob živili 
zemědělstvím. Byly v nich objeve‑
ny železné nožíky i ženské šperky. 
Nejvzácnější z nich byl karneolový 
korál, který pocházel až z Indie. Kvůli 
svému preciznímu opracování měl 
obrovskou cenu a to zhruba malého 
stáda krav.
Drahý korál pocházel z Indie a byl 
uložen v hrobě mladé maminky. Věd‑
ci předpokládají, že měla být tímto 
kamenem léčena, což se nepovedlo 
a mladá maminka zemřela. Pohřbe‑
na byla nedaleko pravděpodobně 
svých dvou dětí, z nichž to starší 
mělo pouhé dva roky, mladší bylo 
sotva batole. Zda se skutečně jed‑
nalo o příbuzné, však stoprocentně 
prokáže až následná analýza vzorků 
DNA. Ten provedou mladí antropolo‑
gové z Masarykovy univerzity, kteří 
se na výzkumu rovněž podílejí.
Okolí Olšan bylo dle archeologů osíd‑
leno již před sedmi tisíci lety. V tomto 
prostoru se střetávalo hned několik 
obchodních cest a to jak slavná Jan‑
tarová stezka od Baltského moře, tak 
i ta, která spojovala německé Řezno 
s dalekou Asií. První slovanské hroby 
z období po pádu Velké Moravy zde 
byly objeveny již v roce 2001.
Uvidíme, zda i v budoucnu budou 
u Olšan nalezeny další vědecké ob‑
jevy, které tak pomohou objasnit, jak 
se zde žilo v dávné minulosti.

Mgr. Jan Spurný, místostarosta

To se nám nelíbí
V červenci musela naše obec ze své‑
ho rozpočtu vydat nemalou částku 
na opravu silničního značení na staré 
cestě do Prostějova.
Nejprve neznámý pachatel odcizil 
dopravní značku „STŮJ, DEJ PŘED‑
NOST V JÍZDĚ“ na křižovatce „Na 
Šamanově“.
Hned za několik dní vadila někomu 
dvě zrcadla na odbočce k ZD Olšany 

a ODZ. Neznámý výtečník jedno zr‑
cadlo rozbil, to druhé se mu dokonce 
podařilo vyvrátit a také rozbít. Jeho 
zábava přišla obec dosti draho. Za 
instalaci nových zrcadel jsme museli 
z obecní pokladny uhradit částku 
10.500 Kč.

Spolu s nákupem nové dopravní 
značky tak obec „přišla“ o celkovou 
částku 11.350 Kč.
Nová zrcadla vydržela necelý měsíc. 
Po prvním srpnovém víkendu byla 
opět totálně zničena. Nevím, komu 
zrcadla vadí. Jeho chování je napros‑
to nepochopitelné. Pachatel si neu‑
vědomuje, že jeho chování může být 
důvodem k vážné dopravní nehodě.
Obracím se proto na všechny občany 
naší vesnice. Pomozte nám při pát‑
rání po pachateli. Nebuďte lhostejní 
k lidem, kteří škodí naší vesnici. Na‑
hlášení pachatele umožní, abychom 
po něm žádali úhradu škody. Pokud 
nebude pachatel usvědčen, škoda 
bude zaplacena z obecních peněz, 
které potom mohou chybět jinde.

Mgr. Jan Spurný, místostarosta

Zpráva SRPDŠ
Sdružení rodičů a přátel dětí školy 
Olšany u Prostějova si klade za cíl 
maximální podporu naší základní 
a mateřské školy, zkvalitňování 
vzdělávacího procesu a také mimo‑
školních aktivit žáků. Zájmem kaž‑
dého rodiče žáka naší školy by měla 
být jak znalost školního prostředí, ve 
kterém se jejich dítě denně pohybuje, 
tak i možnost toto prostředí ovlivňo‑
vat, jak z pozice rodiče, tak z pozice 
člena výboru sdružení rodičů a přátel 
dětí školy.
Organizujeme a spolupodílíme se na 

organizaci různých akcí, jejichž cílem 
je vydělat prostředky, které jsou 
zpětně investovány formou nákupů 
rozličných pomůcek a příspěvků na 
vzdělávací a volnočasové akce orga‑
nizované školou pro naše děti. V po‑
slední době jsme se významně podí‑
leli například na nákupu digitálního 
pianina pro mateřskou školu nebo 
branek na školní hřiště, výuku jsme 
podpořili nákupem dataprojektoru 
nebo soupravy bubnů na muzikote‑
rapii v MŠ. Tradičně dětem přispívá‑
me na školu v přírodě, nakupujeme 
mikulášské balíčky, odměňujeme 
žáky za reprezentaci školy v různých 
soutěžích, s předškoláky a žáky 
devátých tříd se loučíme dárkovými 
balíčky. Podporujeme kulturní akce 
jako Vítání sv. Martina nebo Táborák 
na konci školního roku.
Finanční rozpočet je ale omezený. 
Hlavním příjmem je ples, který je 
organizovaný naším sdružením 
ve spolupráci s Obecním úřadem 
a hlavně dobrovolníky. Dalším velmi 
zásadním zdrojem jsou prostředky 
získané z příspěvků rodičů žáků 
a v neposlední řadě sponzorské dary. 
Za veškerou pomoc všem velmi dě‑
kujeme.
Žáků naší základní a mateřské školy 
každým rokem utěšeně přibývá a my 
bychom byli uvítali, kdyby také přiby‑
lo našich členů z řad rodičů a s nimi 
i nových nápadů, jak ještě lépe, efek‑
tivněji a kvalitněji přispět k rozkvětu 
školy.

Dita Šubová
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ODKUP POZEMKŮ
V souvislosti s opětovným zájmem 
některých společností o odkup po‑
zemků v katastrálním území našich 
obcí Olšany u Prostějova a Hablov, 
chceme vlastníkům, kteří uvažují 
o prodeji těchto pozemků, nabídnout 
možnost odkupu jejich nemovitostí 
obcí Olšany u Prostějova. Obec má 
zájem o koupi pozemků v našem 
katastrálním území.
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ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY
Návštěva Finska
Rok 2015 jsme zahájili návštěvou naší 
partnerské školy v dalekém Finsku. 
Paní učitelky Eva Pluskalová a Rena‑
ta Látalová se společně s žákyněmi 
Valerií Brosingerová a Františkou 
Ponížilovou vydaly na schůzku uči‑
telů a žáků všech osmi partnerských 
škol v rámci mezinárodního projektu 
Europe On a String. Náplní programu 
návštěvy byly samozřejmě zejména 
různé aktivity s loutkami, neboť celý 
projekt se točí kolem loutkového di‑
vadla. Do Finska jsme tedy vezly osm 
českých Kašpárků, z nichž sedm jsme 
vyměnily za typické loutky ostatních 
partnerských zemí.

Hned po příletu do Rovaniemi a při‑
vítání s kamarády z ostatních sedmi 
zemí jsme pochopili, jak moc se 
všechny naše země od Finska liší. 
Už samotný přesun autobusem do 
ubytovacího zařízení byl pro nás za‑
jímavý – lesní cesta nebyla na rozdíl 
od našich silnic nijak ošetřená, po‑
vrch tvořil jen uježděný sníh. Po pár 
minutách jízdy jsme si zvykli na to, 
že i po uježděném sněhu lze jet více 
než 100 km/hod. a brzdnou dráhu 
nám otestoval sob, který se rozhodl 
uprostřed silnice zastavit a kochat 
se pohledem na zasněženou krajinu. 
Správně předpokládal, že to řidič 
dobrzdí. Zdárně jsme dorazili k chatě, 
která vypadala jako z pohádky. Maji‑
telka nás přivítala typickým finským 
jídlem – kaší z různých druhů obilí, 
ovocem a obilnými plackami. Po jídle 
jsme se sesedli u krbu a hostitel‑
ka Anne, ředitelka finské partner‑
ské školy, nám přečetla pohádku. 
A o čem? Samozřejmě o Santovi.

Druhý den ráno jsme po snídani vy‑
razili do školy v městečku Sodankylä. 
Po dojemném přivítání ve velké aule 
jsme se vydali na prohlídku školy 
a pustili se do jednotlivých aktivit. 
Hlavní náplní celé návštěvy bylo na‑
psat, nacvičit a nafilmovat pohádku, 
ve které budou hrát typické loutky 
všech zúčastněných zemí. Veškerá 
komunikace probíhala samozřejmě 
v angličtině, a pokud se někomu ne‑
dostávalo slov, pomohly ruce, nohy, 
prostě pantomima.
Během přestávek jsme měli možnost 
užít si zimních sněhových radovánek 
při teplotě ‑ 16 °C, což je na taměj‑
ší poměry „teplo“. Den před naším 
příjezdem se teplota pohybovala 
kolem ‑ 23 °C! Mezi „přestávkové“ 
aktivity patřilo i opékání špekáčků, po 
jejichž původu jsme raději nepátrali, 
ale jejich chuť byla pro mě neznámá. 
Kromě koulovaček, her a opékání 
jsme ještě měli možnost běhat na 
běžkách, sněžnicích nebo si zařádit 
na sněžném skútru, bohužel pouze 
jako spolujezdci. Večer na nás čeka‑
la v ubytovně samozřejmě večeře, 
pohádka a společné kreativní akti‑
vity. Pro odvážné osoby se zdravým 
srdcem byla připravena finská sauna 
včetně válení se ve sněhu (bez odě‑
vu), my ostatní jsme využili možnosti 
projet se na saních tažených sobím 
spřežením a na podivném sportovním 
náčiní, které jsme nazvali „lyžoběžka“.
Ve čtvrtek jsme zvládli secvičit a na‑
filmovat naše příběhy, jejichž hlavním 
tématem bylo samozřejmě meziná‑
rodní přátelství. Po obědě jsme se 
vydali autobusem do finské divočiny, 
kde jsme chtěli „ulovit“ snímek sku‑
tečné polární záře. No, opravdovou 
jsme sice neviděli, ale v rámci pro‑
mítání a poutavé přednášky jsme 
měli jedinečnou možnost vidět ob‑
rázky, prezentace a filmy, ve kterých 
nám bylo vysvětleno, že není záře 
jako záře, že je jich dokonce několik 
druhů! Oslepeni filmem a zahlceni 
informacemi jsme se vydali na spor‑

tovní aktivitu – chůzi na sněžnicích. 
Tuhle legraci doporučuji každému 
vyzkoušet! Člověk si procvičí celé tělo, 
pobaví se, a pokud má štěstí a nikdo 
ho desetkrát nevyválí ve sněhu, tak 
dokonce i někam dojde. Opravdu, 
na sněžnicích se dá dostat na místa, 
kde byste v botách nebo na běžkách 
neměli šanci.
Páteční ráno bylo trochu smutné, 
neboť jsme se ve škole rozloučili a vy‑
dali se do Santa Claus Villlage, tedy 
pohádkové vesničky Santa Clause. 
V obchůdcích obsluhovali skřítci, všu‑
de hrály koledy a před barevně osvět‑
lenými domečky hrabali kopýtkem ve 
sněhu sobi. Samozřejmě byl přítomen 
i sám Santa, tak jsme využili možnosti 
si s ním popovídat. Santa je samozřej‑
mě zcestovalý a zná všechny jazyky 
světa, tak nás pozdravil hezky česky 
AHOJ.
V sobotu nás čekala návštěva inter‑
aktivní expozice v přírodovědném 
muzeu Pilke ve městě Rovaniemi. 
Měli jsme možnost si zkusit ob‑
sluhovat některé stroje využívané 
v lese při těžbě dřeva, dozvědět se 
spoustu zajímavého o klimatických 
podmínkách a jejich vlivu na místní 
i světovou faunu a floru a zahrát si 
spoustu zajímavých her, které měly 
většinou ekologickou tématiku. Nabití 
vědomostmi jsme večer zrelaxovali 
u závěrečné večeře, kde proběhlo do‑
jemné rozloučení a příslib, že se určitě 
zase někdy setkáme. K večeři byl po‑
krm pro nás vskutku nestandardní – 
sobí maso. Během návštěvy Finska 
jsme si tedy mohli soba pohladit, 
nakrmit, nechat se povozit na saních 
tažených sobím spřežením a na závěr 
jsme soba i ochutnali. Pro ty, kteří 
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ještě nikdy soba nejedli, dodávám: 
o nic jste nepřišli. Sob chutná asi jako 
sladké hovězí. Určitě jej na školním 
jídelníčku nenajdete.
V neděli jsme se všichni vydali na 
cestu domů, a přestože jsme se domů 
určitě těšili, bude se nám po Finsku 
stýskat. Je příjemné navštívit zemi, 
kde věci fungují, jak mají.

Eva Pluskalová, ředitelka ZŠ

Partnerská schůzka v Turecku
Na květen 2015 připadla poslední 
partnerská schůzka projektu Europe 
On a String, tentokrát jsme se vydali 
na cestu do Turecka. Žáci devátého 
ročníku Michal Veverka a Michal 
Šesták společně s učitelkami Evou 
Pluskalovou a Renatou Látalovou 
vyrazili na jih reprezentovat výsledky 
dvouleté práce na mezinárodním 
projektu.
Po příletu do Izmiru jsme se vřele 
přivítali s ostatními účastníky schůzky 
a vydali se autobusem na cestu do 
města Kusadasi, kam jsme dorazili 
pozdě v noci. Na děti čekaly hostitel‑
ské rodiny, učitelé pak poračovali dál 
do hotelu. O kluky jsme se bát nemu‑
seli, anglicky se domluvili bez problé‑
mů a rodina je přijala jako vlastní.
Druhý den ráno jsme se s kluky se‑
šli v autobuse, který nás zavezl do 
školy. Naši Michalové byli spokojení, 
vyspaní, najezení, bylo o ně zjevně 
dobře postaráno. Ještě lepší péče 

se jim však dostalo ve škole. Místní 
děvčata byla vzhledem a neodolatel‑
ným úsměvem našich chlapců natolik 
uchvácena, že si museli naši Michalo‑
vé připadat jako filmové hvězdy. Tolik 
„selfíček“ s děvčaty snad nenafotili za 
celý život.  My méně atraktivní jsme 
se věnovali prohlídce školy a pozoro‑

váním výuky. Trochu nás překvapilo, 
že jsme v žádné ze tříd neviděli pro 
nás typické pomůcky, jako jsou učeb‑
nice nebo sešit. V jedné třídě nám žáci 
předvedli velmi dlouhý a prý velmi 
poučný dialog dvou osob v národním 
jazyce. Škoda, že nám v důsledku 
neznalosti turečtiny unikl jeho smysl, 
ale již pouhé pohyby nasvědčovaly 
o důležitosti obsahu.
Ještě větší zážitek nás čekal na škol‑
ním hřišti, kde nám žáci školy před‑
vedli dechberoucí vystoupení, které 
bylo natrénované opravdu do posled‑
ního detailu.
Čtvrtek byl nejdůležitějším a nejvíce 
pracovním dnem – secvičili a nafil‑
movali jsme divadelní představení 
s loutkami ze všech partnerských 
zemí. Tentokrát jsme hráli hru, na kte‑
ré jsme u nás doma se žáky od ledna 
pracovali. Náš příběh byl o Kašpárko‑
vi, který žil v daleké cizině společně 
s přáteli z mnoha zemí. Jednoho dne 
onemocněl a kamarádi se ho snažili 
uzdravit jídlem, pitím a jinými věcmi 
typickými pro jejich zemi. Kašpárka 
ovšem nepostavilo na nohy ani šam‑
paňské od Francouze, ani sobí maso 
od finské kamarádky, ani belgická 
čokoláda či jiné světové speciality. 
Zdraví Kašpárkovi navrátila až česká 
studentka Mařenka, která mu při‑
nesla perníkové srdíčko a k němu 
přidala úsměv. Náš příběh měl úspěch 
a všichni ocenili jeho hlavní myšlenku, 
kterou bych shrnula do věty: „Ať už 
žiješ kdekoliv, nezapomeň, odkud po‑
cházíš, a měj u sebe vždycky něco, co 
ti bude připomínat domov“.
Po pracovním čtvrtku následoval pá‑
tek, který jsme věnovali návštěvám 
památek. Začali jsme na Ephesu, 
potom pokračovali do Virgin Mary‑
’s House, tedy domu Panny Marie, 
a zakončili muzeem s pohybujícími se 
loutkami.
Poslední den před odjezdem byl ko‑
nečně ve znamení relaxace. Vydali 
jsme se na několikahodinový výlet 
lodí na moře s několika přestávkami 
na plavání a dovádění v průzračné 
vodě. Naši Michalové se dostatečně 

vyřádili a že si to po náročných čty‑
řech dnech zasloužili! Po návratu na 
pevninu jsme ještě měli možnost ná‑
kupu dárečků v místních obchůdcích 
a večer bylo volno na sbalení kufru 
a rozloučení s přáteli
V neděli ráno nás poněkud svérázný 
chlapík zavezl dodávkou na letiště 
v Izmiru a musím říct, že jeho jízda 
ve znamení porušování snad všech 
obecně platných předpisů včetně 
překračování rychlosti v horských 
serpentinách byla skutečným adre‑
nalinovým zážitkem. Uklidnili jsme 

se zákuskem v letištní hale a po pár 
minutách už seděli v letadle. Ještě 
jedno překvápko nám připravili při 
přestupu v Istambulu, kde mělo le‑
tadlo hodinu zpoždění a my jsme byli 
zjevně jediní, koho to znervózňovalo. 
Nemít koupené lístky na vlak z Prahy 
do Olomouce, taky bych byla také 
v klidu. Nicméně vše dopadlo dobře 
a díky výjimečným vyjednávacím 
schopnostem paní učitelky Látalové 
jsme jeli z pražského letiště na hlavní 
nádraží taxíkem za cenu autobusu. 
Pan řidič to zvládl za neuvěřitelných 
20 minut a jeho způsob jízdy nám 
po zkušenostech z Turecka připadal 
úplně normální. V Olomouci jsme tedy 
byli podle plánu a kluky zavezli domů 
a předali maminkám. Nezapomněla 
jsem oba Michaly pochválit. Chovali 
se naprosto vzorně, ochotně nám 
dělali bodyguardy a byli bez pochyby 
vzorem pro řadu žáků z ostatních 
partnerských zemí. Ani zahraniční 
učitelé naně nešetřili chválou. A co 
Michalové na to? Jsou to kluci skrom‑
ní, tak člověka odmění čím jiným, než 
poděkováním a úsměvem.

Eva Pluskalová, ředitelka ZŠ



Dne 13. 6. 2015 se v Biskupicích ko‑
nalo I. kolo požárního sportu okrsku 
č. 12, kterého se zúčastnila družstva 
mužů i žen. Soutěžilo se ve 3 dis‑
ciplínách. Soutěž jednotlivců – běh 
na 100 m s překážkami, kde soutě‑
žící plní tyto úkoly: překoná bariéru, 
uchopí dvě hadice, před nebo za kla‑
dinou je rozvine, přeběhne kladinu, 
spojí hadice a jednu půlspojku na‑
pojí do rozdělovače, poté na druhou 
připojí proudnici a proběhne cílem. 
V této disciplíně dominoval Miroslav 
Krajíček, který vybojoval 1. místo. 
Další disciplínou je štafeta, které se 
účastní 4 zástupci z družstva a jejíž 
výsledek se připočítává k samot‑
nému požárnímu útoku. Při součtu 
časů z obou disciplín družstvo mužů 

obsadilo krásné 3. místo a družstvo 
žen 1. místo.
Dne 21. 6. 2015 se v Olšanech u Pro‑
stějova konal již tradiční hodový 
pohár v požárním sportu. Soutěžilo 
se zde v požárním útoku. Zúčastnilo 
se 9 družstev mužů a 4 družstva žen. 
I za nepříznivého počasí se uskuteč‑
nila dvě kola požárního útoku, kdy 
nejlepší čas z obou kol určil vítěze. 
V kategorii žen se na 1. místě umísti‑
ly ženy z Ludéřova, 2. místo obsadily 
ženy z Vojnic a na 3. místě skončily 
ženy z Olšan. Následovala kategorie 
mužů, kde 1. místo obsadili muži 
z Ludéřova, 2. místo z Čelechovic na 
Hané „ A“ a na 3. místě z Čelechovic 
na Hané „ B“. Muži z Olšan obsadili 
5. místo.
Dne 5. 7. 2015 jsme se zúčastnili 
soutěže ve Střížově v požárním úto‑
ku. Zde soutěžily pouze ženy. I přes 
komplikace, které nastaly při druhém 
kole, kdy praskla savice, ženy obsa‑
dily krásné 3. místo.
Dne 1. 8. 2015 se ženy zúčastnily 
soutěže v Hrušce. Zde se nám to 
opravdu nepovedlo a udělaly jsme 

chyby, které nás stály umístění na 
bedně. Z chyb jsme se poučily a ná‑
sledně to předvedly na noční soutěži, 
která se konala 15. 8. 2015 v Dobro‑
milicích, kde jsme se ze tří družstev 
žen umístily na 1. místě a přivezly 
pro nás nejcennější pohár. Soutěže 
v Dobromilicích se zúčastnili také 
muži. V kategorii mužů se předvedlo 
15 družstev. Mužům se požární útok 
nepovedl, a tudíž obsadili 13. místo.
Chtěla bych tímto popřát našemu 
sboru plno síly a energie do dalších 
soutěží i jiných akcí, které pořádá‑
me. Velké díky patří „mým“ ženám, 
kterým děkuji za jejich snahu a píli 
se stále zlepšovat, a tak dosahovat 
lepších výsledků. 

Petra Pechová
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KALENDÁŘ PODZIMNÍ 
KONCERTY

POZVÁNÍ NA ADVENT

VZPOMÍNKA

4. 10. 15:00
Iva Kvešová – francouzský šanson
25. 10. 17:00
Svatomichalská gregoriánská schola 
Brno
15. 11. 17:00
Svatokopecký chrámový sbor a or‑
chestr

28.11. 10:00
Adventní výstava
28.11. 17:00
Rozsvícení Vánočního stromu

Dovolte mi, abych v tomto čísle 
Olšanského zpravodaje vzpomenul 
na pana Aloise Vláčila, který zemřel 
dne 27. 8. 2015 ve věku nedožitých 
61 roků. Odešel člověk, který pro naši 
obec vykonal mnoho dobrého a uži‑
tečného. Ve svém domě před dvaceti 
roky založil hasičské muzeum, které 
získalo ohlas v celé naší republice i za 
jejími hranicemi, věnoval se obecní‑
mu muzeu, dlouhé roky působil v Za‑
stupitelstvu naší obce. V jeho osobě 
ztrácí naše obec obětavého pomoc‑
níka a člověka. Za všechnu jeho práci 
pro obec bych mu chtěl ještě jednou 
poděkovat. Čest jeho památce.

Milan Elfmark, starosta obce

OLŠANŠTÍ HASIČI NA SOUTĚŽÍCH

Podobně jako v loňském roce bude 
obec vydávat kalendáře na rok 2016. 
Jejich tématem bude porovnání ol‑
šanských míst v minulosti a součas‑
nosti. Předpokládáme, že kalendáře 
budou k dispozici koncem října. Na 
přípravě se podíleli manželé Hložko‑
vi, pan Alois Vláčil, paní Milada Ko‑
pecká a paní Emílie Janíková. Všem 
jim moc děkujeme. Také děkujeme 
všem, kdo ochotně zapůjčili fotogra‑
fie, které svědčí o minulosti našich 
Olšan a Hablova.



Finanční výbor zastupitelstva obce 
je zřizován zastupitelstvem ze zá‑
kona vždy. Jeho členy nemohou být 
starosta, místostarosta, tajemník 
obecního úřadu ani osoby, které 
zabezpečují rozpočtové a finanční 
práce na obecním úřadě. Minimální 
počet členů je tři, včetně předsedy 
výboru, který musí být členem za‑
stupitelstva. Maximální počet není 
zákonem omezen.

Finanční výbor provádí kontrolu 
hospodaření s obecním majetkem 
a finančními prostředky a další 
úkoly, kterými jej pověří zastupi‑
telstvo. Je oprávněn kontrolovat 
čerpání dotací, kontrolu rozpočtu 
obce,  hospodárného využívání 
finančních prostředků, se kterými 
obec disponuje, ale o čerpání fi‑
nančních prostředků nerozhoduje. 
Dále může provádět finanční kon‑
trolu příspěvkových organizací zří‑

zených obcí, protože tyto disponují 
s majetkem a finančními prostřed‑
ky obce jim svěřenými. Můžeme 
říct, že kontrolní činnost finančního 
výboru má charakter preventivní 
a průběžné kontroly.

Výbor pracuje ve složení předsed‑
kyně Jarmila Šimková, členové Mi‑
roslava Drapačová a Lenka Mich‑
lová. V tomto roce se výbor sešel 
2x – 30. března a 23. června. Před‑
mětem jednání byla kontrola stavu 
pokladny na pokladní  doklady, 
oprávněnost nákladů z pokladních 
dokladů. Namátková kontrola za‑
placených faktur z pohledu opráv‑
něnosti nákladů. Projednala prů‑
běžné plnění rozpočtu, návaznost 
rozpočtu a finančních možností na 
plánované investiční akce.

Jarmila Šimková,
předsedkyně finančního výboru

Sociální komise pracuje ve slože‑
ní předsedkyně Alena Kvapilová, 
členové Marie Drozdová a Mila 
Mišková.
Zajišťuje každoročně následující 
činnosti:
tradiční novoroční setkání se se‑
niory, kterého se účastní přibližně 
120 občanů starších 60 roků.
dvakrát ročně se uskuteční vítání 
nově narozených občánků přání 
občanům během roku u příležitosti 
životního jubilea.
Komisi ochotně při Setkání se seni‑
ory pomáhají ženy z obce, kterým 
děkuji a budu velice ráda, když nám 
svoji přízeň a pomoc zachovají i do 
budoucna.
Velmi ochotně pomáhá paní Jitka 
Krajíčková, která ručně maluje pa‑
mětní knihu, do které se zapisují 
narozené děti.

Alena Kvapilová,
předsedkyně sociální komise

Říjen
Mačáková Zdenka 50
Luňáková Olga 55
Kubíčková Luďka 60
Miklánek Vladislav 60
Protivánková Marie 65
Pavlíčková Ludmila (Ke stavu) 70
Pavlíčková Ludmila (Záhumení) 70
Dudek Josef 75
Kubíček František 83
Florík Ladislav 85
Kubíčková Anna 86

Listopad
Lant Jaromír 55
Zbořil Emil 60
Chromec Ladislav 60
Novotný Jaroslav 65
Bryjová Naděžda 65
Svák Josef 75
Pelíšková Zdenka 75
Jahoda Přemysl 80
Vrchlický Jiří 81
Vrba Vladimír 84
Ondrýsková Růžena 87
Běhalová Marie 90

Prosinec
Bačík Pavol 50
Durchánková Ivana 50
Baďurová Marie 60
Nakládal Pavel 65
Novotná Dagmar 70
Dokoupilová Libuše 70
Dostálová Marie 70
Vařeka František 70
Odložilová Helena 75
Mazalová Anna 81
Novotná Jaroslava 81
Štěpánková Naděžda 89
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JUBILANTI

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví

Z ČINNOSTI KOMISÍ

Sběr železného šrotu
V sobotu 24.10. uskuteční SDH Olšany u Prostějova v naší obci sběr železného šrotu.
Sběr papíru 
Ve středu 21.10. se uskuteční čtvrtletní sběr papíru v obci.
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ROZPIS UTKÁNÍ II. TŘÍDA – MUŽI 2015/2016

ROZPIS UTKÁNÍ - MALÁ KOPANÁ MUŽI - 4. LIGA D 2015/2016

1. kolo 9. 8. Olšany-Smržice
2. kolo 16. 8. Určice B‑Olšany
3. kolo 23. 8. Olšany-Haná PV
4. kolo 30. 8. Zdětín‑Olšany
5. kolo 6. 9. Olšany-Držovice
6. kolo 13. 9. Čechovice B‑Olšany
7. kolo 20. 9. Olšany-Přemyslovice
8. kolo 27. 9. Brodek u Pv‑Olšany
9. kolo 4. 10. Olšany-H.Štěpánov
10. kolo 11. 10. Němčice‑Olšany
11. kolo 18. 10. Olšany-Vrahovice
12. kolo 25. 10. Otaslavice‑Olšany
13. kolo 1. 11. Olšany-Skalka
14. kolo 28. 10. (středa) Smržice‑Olšany

15. kolo 27. 3. Olšany-Určice B
16. kolo 3. 4. Haná PV‑Olšany
17. kolo 10. 4. Olšany-Zdětín
18. kolo 17. 4. Držovice‑Olšany
19. kolo 24. 4. Olšany-Čechovice B
20. kolo 1. 5. Přemyslovice‑Olšany
21. kolo 8. 5. Olšany-Brodek u PV
22. kolo 15. 5. H. Štěpánov‑Olšany
23. kolo 22. 5. Olšany-Němčice
24. kolo 29. 5. Vrahovice‑Olšany
25.kolo 5. 6. Olšany-Otaslavice
26. kolo 12. 6. Skalka‑Olšany

1. kolo 30. 8. Olšany-P. balet 99
2. kolo 3. 9. Kaprodrom Klub ‑Olšany
3. kolo 13. 9. Olšany-KAF Přestavlky
4. kolo 19. 9. Lazce United‑Olšany
5. kolo 27. 9. Olšany-Red Gunners
6. kolo 2. 10. FC ZRTV Loko‑Olšany
7. kolo 11. 10. Olšany-P.balet 06
8. kolo 15. 10. FC Tripol‑Olšany
9. kolo 25. 10. Olšany-F1 U Slávka
10. kolo 26. 10. OKL Team‑Olšany
11. kolo 8. 11. Olšany-Red Devils
12. kolo 15. 11. Olšany-Alcatraz
13. kolo 22. 11. Odra‑Olšany

Podzim 2015 

Podzim 2015 

Jaro 2016 

Úterý 16,30 – 18 hod. oddíl gymnastiky – děti
Úterý 18,30 – 19,30 hod. starší ženy
Středa 19 – 20 hod. bodyform – ženy
Čtvrtek 16,30 – 18 hod. oddíl gymnastiky – děti
Čtvrtek 19 – 20,15 hod. jóga pro všechny
Pátek  16,30 – 18 hod. oddíl gymnastiky ‑ děti

ROZPIS CVIČENÍ V SOKOLOVNĚ


