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zprávy z obce

Stavební práce v obci
V  současné době probíhá několik investič-
ních akcí v naší obci. 
První z nich je výstavba dětského hřiště Za fa-
rou. Na realizaci této stavby jsme získali dota-
ci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 400 
tisíc korun. V letošním roce budeme realizo-
vat první etapu, která zahrnuje výstavbu hři-
ště s herními prvky a zpevněné plochy, které 
budou navazovat na toto hřiště. V  příštím 
roce bychom chtěli dokončit chodníky, které 
budou spojovat prostor hřiště s ulicí ke Stu-
denci. Tato část bude také doplněna výsad-
bou ovocných stromů. Ještě letos bychom 
chtěli také realizovat propojení lokality Za fa-
rou s prostorem u mateřské školy a knihovny 
novým chodníkem. Součástí těchto úprav je 
také výstavba nového oplocení zahrady ma-
teřské školy směrem k farnímu areálu. Celko-
vé náklady těchto úprav předpokládáme ve 
výši 2,5 mil. Kč.
Další akcí, která probíhá v  současné době, 
je pokračující revitalizace hřbitova. Nyní se 
dokončují opravy hřbitovních zdí a  výstav-
ba nové hřbitovní zdi u  silnice ke družstvu. 
Tato zeď nahradí stávající drátěné oplocení. 
Od toho kroku si slibujeme sjednocení celko-
vého vzhledu hřbitova. Probíhá také výměna 
stojanů na vodu, realizujeme i novou výsad-
bu. Ještě nám zbývá připravit první plochu 
pro urnové hroby, dokončit výměnu osvětle-
ní a vybavit území vhodným mobiliářem.
Byla dokončena výstavba inženýrských sítí 
v  lokalitě Za humny. Během této výstavby 

byl proveden také archeologických průzkum 
dané lokality, který přinesl další poznatky 
z historie naší obce. Nálezy budou vystaveny 
v našem obecním muzeu. V lokalitě Za hum-
ny by během příštích let mělo být postave-
no devět nových rodinných domů. Náklady 
na výstavbu inženýrských sítí budou ve výši  
2,5 mil. Kč.
V  měsíci září proběhlo také čištění a  oprava 
příkopy směrem k Pijaně. Tato příkopa slouží 
k odlehčení stokové sítě při přívalových deš-
tích. Proto dochází během roku k částečnému 
zaplavení některých přilehlých zahrádek. Prá-
vě tato část stokové sítě je nejvíce problema-
tickým úsekem v kanalizačním systému obce. 
Snažíme se najít řešení, aby odpadní voda 
z kanalizace toto území již v budoucnu neza-
plavovala a  přirozeně odtekla zpět do kana-
lizačního systému. Chceme dále pokračovat 
v rozšíření hráze, která bude zahrádky chránit. 
Ve hře je také zatrubnění inkriminovaného 
úseku v  dostatečné kapacitě. Připravujeme 
také rekonstrukci páteřní stoky v  úseku pod 
nákupním střediskem směrem k  sokolovně. 
Minulý měsíc jsme provedli kamerový prů-
zkum tohoto úseku, který odhalil několik 
defektů v  trase kanalizace. Zvažujeme, jakou 
technologií provést opravu tohoto úseku ka-
nalizační sítě, zda bezvýkopovou technologií 
či klasickým způsobem - stávající betonové 
roury vykopat a položit nové betonové roury. 
Bezvýkopová technologie by byla rychlejší, 
přinesla by méně problémů s  používanou 

technikou a odstraněním staré kanalizace, ale 
na druhé straně se jedná o podstatně dražší 
způsob opravy kanalizace. Bezvýkopová tech-
nologie by byla přibližně o 1 mil. Kč dražší.
Je dokončena první etapa projektu Energe-
tické úspory bytového domu č.p. 2. V  této 
etapě byl zateplen obvodový plášť budovy 
a druhá etapa bude spočívat ve výměně vy-
tápění jednotlivých bytů, kdy elektrické vytá-
pění přímotopy bude nahrazeno plynovým. 
Celkové náklady budou ve výši 5 mil. Kč. Na 
tuto akci jsme získali dotaci ve výši 1,3 mil. 
Kč z  programu IROP-OPŽP. Přestože nejsem 
stavař, troufám si tvrdit, že tento bytový dům 
byl postaven ne zrovna zdařile. Ve funkci 
starosty jsem sedm roků, během této doby 
jsme stačili splatit úvěr, který si obec vzala 
na výstavbu tohoto domu. Všechen nájem 
z bytů šel vlastně na splacení tohoto úvěru, 
vůbec jsme nestačili vytvořit ani korunu ve 
fondu oprav k  tomuto domu. Za tuto dobu 
se ale třikrát opravovala propadená podlaha 
v  bytech, kompletně jsme opravovali jednu 
koupelnu, měnili jsme popraskanou kryti-
nu na střeše, problémy s  plísněmi v  bytech 
by vydaly na dlouhý samostatný článek. Při 
některých opravách jsme dokonce narazili 
na případy pravděpodobného nedodržení 
technologických postupů. Když vezmeme 
v  úvahu skutečnost, že budova byla kolau-
dována před jedenácti roky, je těch oprav 
a problémů vztahujících se k  tomuto domu 
poměrně hodně.



2 Olšanský zpravodaj

Oprava tělocvičny  
základní školy

Do Programu obnovy venkova nyla podána 
žádost o finanční příspěvek na opravu tělo-
cvičny (předpokládané náklady jsou 4 mil. 
Kč – výše dotace 3 mil. Kč). Tuto opravu za-
hájíme v  nejbližších dnech. Postupně bude 
opravena střecha tělocvičny, podlaha, nové 
osvětlení, vytápění a  elektrické rozvody. 
Stavbu i čerpání finančních prostředků mu-
síme zahájit ještě v letošním roce. To je jed-
na z podmínek tohoto dotačního titulu. Pů-
vodně jsme uvažovali o  celkovém rozšíření 
prostoru tělocvičny. Od tohoto záměru jsme 
upustili vzhledem k  nepříznivému poměru 
mezi finančními náklady na přestavbu tělo-
cvičny a získání nové užitné plochy.

rekonstrukce křižovatky u parku
Ve spolupráci se Správou silnic Olomoucké-
ho kraje připravujeme rekonstrukci komuni-
kací v obci. Jedná se o silnici III. třídy III/44928 
kolem parku, úpravu křižovatky u  parku 
s vytvořením zastávky pro autobusovou do-
pravu a  úpravu komunikace III/44928 před 

obecním úřadem, výměnu povrchu silnice 
III/44928 kolem nákupního střediska a úpra-
vu křižovatky III/44928 a  III/5707. Všechny 
úpravy by měly přispět ke zvýšení bezpeč-
nosti dopravy a pohybu chodců v obci.

rozšíření kapacity  
sběrného dvora

V  rámci programu IROP jsme získali dotaci 
na rozšíření kapacity sběrného dvora. Projekt 
spočívá v dovybavení sběrného dvora o nové 
velkoobjemové kontejnery, pořízení další liso-
vací komory na papír a plasty, pořízení nových 
kontejnerů na odpadové sklo a textil a poříze-
ní nakládací techniky. Předpokládané náklady 
jsou ve výši 2,2 mil Kč a předpokládaná dota-
ce by měla být v hodnotě 1,7 mil. Kč. Součas-
nou nakládací techniku – kolový manipulátor 
máme pouze zapůjčený. Realizací tohoto 
projektu chceme dosáhnout dalšího zlepšení 
systému nakládání s  odpady v  naší obci. Sa-
mozřejmě nemůžeme spoléhat jen na nákup 
nové techniky, důležitá je také odpovědnost 
všech nás uživatelů, abychom plnili pravidla, 
která jsou tímto systémem dána, abychom 
používali nádoby určené pro sběr odpadu 
k účelu, pro který jsou určeny a nedávali tam 
odpady, které do těchto nádob nepatří.

podané žádosti o dotační příspěvky
Během letošního roku byly podané žádosti 
do programu IROP na Intenzifikaci čistírny 
odpadních vod (předpokládané náklady 24 
mil. Kč. – dotace 13. mil Kč). Tento projekt po-
čítá s  kompletní rekonstrukcí a  modernizací 
technologií ČOV. 
Dalším projektem, který byl podán, je Moder-
nizace učeben ZŠ. S  jeho realizací počítáme 
během příštího roku. Projekt spočívá ve vy-
tvoření odborné jazykové učebny, polytech-
nické učebny, bezbariérových úprav hlavní 
budovy ZŠ a  zlepšení vnitřní konektivity 
(předpokládané náklady 10 mil. Kč – dotace 
8,5 mil Kč).
V programu Zelená úsporám jsme podali žá-

dost na projekt Energeticky úsporná opatření 
bytového domu č.p. 65. V rámci tohoto pro-
jektu bychom jednak chtěli provést zateplení 
obvodového pláště, výměnu oken a také od-
izolování zdí domu (předpokládané náklady 
2,2 mil Kč – výše dotace 0,5 mil. Kč). 
Ve spolupráci s olšanskou farností jsme také 
podali žádost na Ministerstvo zemědělství na 
projekt rekonstrukce hospodářské budovy ve 
farním areálu. Po opravách by tato budova 
sloužila pro kulturní a sociální potřeby obce 
(předpokládané náklady jsou 2,5 mil. Kč – 
výše dotace 0,7 mil Kč). Tyto projekty bychom 
realizovali za předpokladu získání dotačních 
prostředků v rámci příslušného ministerstva.

Informujeme

Nový duchovní správce naší farnosti
Novým duchovním správcem byl ustano-
ven k  1.7.2017 P. Mgr. Jiří Bernard Špaček, OP.  
P. Antonínu Komanovi, SDB, který vykonával 
správu naší farnosti doposud, děkujeme za 
jeho pastorační působení u nás a přejeme mu 

mnoho dobrého na jeho novém působišti.  
P. Bernard k nám přichází z  farnosti Sloupnice, 
kde působil od roku od roku 2005. Věříme, že se 
i jemu bude v naší obci líbit a spolu s ním přijde 
do naší farnosti tolik potřebná duchovní síla.

pozemky
Opět přicházejí našim občanům žádosti 
o odkup pozemků od různých společností. 
Upozorňujeme tedy všechny spoluobčany, 
že obec má zájem odkoupit Vaše pozemky 
za velmi zajímavých podmínek. Pokud bu-
dete chtít odprodat své pozemky, přijďte 
je nejdříve nabídnout obci. Naším cílem je, 
aby půda v  našem katastru zůstala v  obci 
a  nepřipadla nějakým rádoby zeměděl-
ským subjektům či jiným spekulantům. Aby 
užitek z  této půdy měla především naše 
obec a naši občané. 

Investiční akce, které připravujeme na nejbližší období
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Otevření nových tříd základní školy
V  neděli druhého září byla slavnostně ote-
vřena nová budova základní školy. V  této 
budově budou umístěny dvě kmenové třídy 
základní školy, první a druhá třída. Otevření 
budovy se účastnil také náměstek hejtmana 
Olomouckého kraje a  poslanec parlamentu 
České republiky pan Jiří Zemánek. Budovu, 

která se nachází v  areálu olšanské fary, po-
světil páter Jiří Bernard Špaček. Věřím, že 
se žákům bude v nových třídách dobře učit 
a  jejich studijní výsledky budou výborné. 
Celkové náklady projektu, který zahrnoval 
i vybudování učebny informatiky a přírodo-
vědné učebny, byly 15 mil. Kč. Obec obdržela 

na tento projekt dotaci ministerstva školství 
ve výši 12 mil. Kč. Během slavnostního ote-
vření byli také oceněni titulem „čestný občan 
obce“ pan Alois Vláčil, in memoriam, za dlou-
holetou práci pro blaho obce a pan Leopold 
Laník, který dlouhá léta pedagogicky působil 
na zdejší škole. 

Nový dopravce a nové jízdní řády
Krajský úřad vyhlásil výběrové řízení na 
zajištění veřejné dopravy v  Olomouckém 
kraji, které bylo rozděleno do několika 
oblastí, a  jedna z  nich zahrnovala také 
autobusové linky vedoucí přes naši obec. 
Podle dostupných informací budou dopra-
vu zajišťovat firmy FTL a Vojtila s.r.o.. No-
vinkou by mělo být spojení mezi naší obcí 
a  Prostějovem přes Vrbátky s  návazností 
na vlakové spojení. Pozitivním přínosem 
je lepší dostupnost veřejné dopravy mezi 
naší obcí a  Prostějovem o  víkendech. Je 

sice řešena přes Vrbátky s  přestupem na 
vlakové spojení, ale spojů je více a  jejich 
rozložení je přijatelnější. V pondělí 23. 10. 
nám oficiální cestou byly poskytnuty nové 
jízdní řády. Také se na nás již obrátilo něko-
lik občanů s  připomínkováním některých 
spojů. Budeme se snažit vstoupit do jed-
nání se zástupci krajského integrovaného 
systému, abychom společně odstranili ta 
„nejbolavější místa“ v  nových jízdních řá-
dech, aby se doprava pro občany našich 
obcí nezhoršila. 

Úprava mimoúrovňové 
křižovatky

Před více jak třemi roky jsme informovali, že 
bude rekonstruovaná mimoúrovňová kři-
žovatka na úseku dálnice kolem naší obce 
včetně sjezdů a nájezdů na tuto komunikaci. 
Součástí této rekonstrukce bude oprava mos-
tu mezi Hablovem a Olšanami. Za tři roky ne-
bylo schopno Ministerstvo dopravy, potažmo 
Ředitelství silnic a  dálnic vybrat firmu, která 
by tuto rekonstrukci provedla. Stavba byla 
tedy třikrát odložena a termín jejího zahájení 
posunutý. Podle poslední informace by mělo 
být výběrové řízení ukončeno začátkem příš-
tího roku a  následně by měla být uzavřena 
smlouva s  dodavatelem stavby. Potom bu-
deme informovat občany, k jakým dočasným 
omezením dojde v dopravě mezi našimi ob-
cemi a jak budeme nastalou situaci řešit.

Oprava varhan
Do konce měsíce září darovalo finanční pro-
středky na opravu varhan v kostele sv. Jana 
Křtitele 40 dárců a  bylo vybráno 150  000,- 
Kč. Celkové náklady předpokládáme ve výši 
230  000,- Kč. V  současné době probíhá re-
novování píšťal a  klávesnice hracího stolu 
a kompletace varhanní skříně. Provádí se také 
oprava schodiště vedoucího na kůr. Předpo-
kládáme, že během měsíce října budou prá-
ce na opravě varhan ukončené. Pokud by měl 
ještě někdo zájem přispět na opravu varhan, 
je možné poslat finanční prostředky na účet 
farnosti č.ú. 1500373369/0800, variabilní 
symbol: 911300, specifický symbol: 201701, 
v poznámce je nutné uvést identifikaci dárce 
– jméno, nebo na obecním úřadě v Olšanech 
předat částku v hotovosti a bude mu vysta-
ven příslušný doklad.

Konkurs na ředitele 
základní školy

Ke dni 28. 8. na vlastní žádost ukončila pra-
covní poměr v  naší škole paní ředitelka  
Mgr. Eva Pluskalová. Sama se zmínila, že je-
jím přáním bylo místo ředitelky v Klenovicích 
na Hané již v  minulosti. Nyní se jí její přání 
vyplnilo. Jménem obce jí děkuji za její práci, 
kterou vykonala ve prospěch naší školy, a  na 
jejím novém působišti ji také přeji mnoho 
úspěchů. Osobně ale nemůžu bránit někomu, 
kdo odchází na lepší pozici a  do lepšího pro-
středí. Rada obce proto na svém zasedání dne 
26. 9. 2017 schválila podmínky pro vyhlášení 
konkursu na obsazení místa ředitele Základní 
školy a Mateřské školy v Olšanech u Prostějova 
a tento konkurs také vyhlásila. Termín podání 
žádostí byl 20. října. Do konkurzu byly podány 
dvě přihlášky. Komise složená ze zástupců kraj-
ského úřadu, školní inspekce, pedagogického 
sboru, školní rady a  zástupců obce na svém 
první jednání shledala obě žádosti vyhovují-
cí a pozvala oba uchazeče na řízený pohovor. 
Další jednání komise se uskuteční 14.11. a ná-
sledně komise doporučí Radě obce vhodného 
kandidáta na místo ředitele. 

provoz sběrného dvora
Podobně jako v minulém roce bude provoz sběr-
ného dvora v zimním období omezen. Od 11. 12. 
nebude sběrný dvůr otevřen o sobotách. O zahá-
jení sobotního provozu budou občané včas infor-
movaní. Středeční provoz zůstává do 17 hodin.

Kalendář 2018
Ve druhé polovině měsíce listopadu bude 
k  dispozici obecní kalendář na rok 2018. 
I tentokrát bude motivem kalendáře historie 
a současnost obce. Předpokládaná cena stol-
ního kalendáře je 50,- Kč. Milan Elfmark, starosta

Kácení stromů
V  zimních měsících provede Správa silnic 
kácení stromů podél silnice III/57011 Olšany-
-Lutín. Celkem se bude jednat o  88 topolů. 
Náhradou bude vysazeno 88 ks lípy srdčité 
ve stejné lokalitě.
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To snad není možné !!!!
Jarní, letní a podzimní měsíce jsou ve zname-
ní prací na zahradách. Každý chce mít tu svou 
zahradu pěknou a  tak ji upravuje. Ale kam 
s odpadem? V naší obci již několik let umož-
ňujeme, aby občané odpad ze zahrad a polí 
ukládali do zelených kontejnerů umístěných 
v obci a dřevěný odpad uložili za sokolským 
hřištěm ve směru na Lutín. 
V  posledních dnech se opětovně v  zele-
ných kontejnerech na biologický odpad 
objevily keře, větve, celé kmeny stromů 
a dokonce stavební odpad, které do kon-
tejnerů nepatří.
Někteří naši občané snad neumí číst nebo to 
dělají schválně, aby přidali pracovníkům OÚ 
práci. Ti však mají v tomto období tolik práce, 
že nestačí tento odpad z kontejnerů vybírat.

Schválně jsem zjistil, kolikrát jsme o  této 
problematice psali ve zpravodaji nebo hlási-
li obecním rozhlasem. Ve zpravodaji to bylo 
v  tomto roce 2x, v  obecním rozhlasu mini-
málně 3x.

důrazně proto znovu vyzýváme občany naší 
obce, aby do kontejnerů na zelený odpad 
ukládali pouze posečenou trávu a další zele-
ný odpad, který je vypsán na kontejneru. nic 
jiného do kontejnerů nepatří. dřevěné zbyt-
ky rostlin, kmeny, keře, větve a silné stonky 
rostlin (např. kukuřice) patří na skládku za 
hřištěm tj sokol (ve směru na lutín).

Jinak opravdu hrozí, že zelené kontejnery 
budou staženy na sběrný dvůr.. 

Jan Spurný, místostarosta 

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí
Snaha obyvatel Olšan a  Hablova recyklovat 
staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již ně-
kolik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát 
vypovídající nejen o  přínosech třídění televizí 
a  počítačových monitorů, ale také o  velkém 
významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou 
mobilní telefony. Díky environmentálnímu vy-
účtování společnosti ASEKOL můžeme nyní 
přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, 
uhlí, primárních surovin či vody jsme díky re-
cyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém 
Země. Víme také, o  jaké množství jsme snížili 
produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebez-
pečného odpadu. Informace vycházejí ze stu-
dií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí 
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytřídě-
ných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování spo-

lečnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obcev 
loňském roce vytřídili 101 televizí, 21 moni-
torů a 1 077,00 kg drobných spotřebičů. tím 
jsme uspořili 42,27 MWh elektřiny, 2 226,20 
litrů ropy, 193,57 m3 vody a 1,76 tun primár-
ních surovin. navíc jsme snížili emise sklení-
kových plynů o 9,01 tun CO2 ekv., a produkci 
nebezpečných odpadů o 40,38 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpět-
ný odběr elektrozařízení, i  těch nejmenších, 
má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní 
prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běž-
ných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické 
energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušet-
ří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi 
cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. 
Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, 
že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří 

spotřebu energie potřebnou pro chod note-
booku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří 
tříděním takto zásadně přispívají k ochraně ži-
votního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru 
CRT televizorů, počítačových monitorů a drob-
ného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, do-
pravu a zpracování až do okamžiku finální recy-
klace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů 
do nového produktu. Pro každou frakci byly 
vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky 
studie jsou prezentovány jako spotřeba ener-
gie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce 
odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný 
odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, 
a to ve všech aspektech.
Z materiálu ASEKOLu,,

Jan Spurný, místostarosta

z naší školy
zahájení školního roku

Sluníčko se na nás první školní den pousmá-
lo a  my jsme díky tomu mohli zahájit nový 
školní rok 2017/2018 na školním hřišti. V osm 
hodin byli žáci vyzváni, aby si nastoupili do 
zástupu ke své třídě. Poté nastalo samotné 
zahájení a pár milých a uvítacích vět našeho 
pana zástupce, který pak předal slovo třídní 
učitelce 1. ročníku Renatě Látalové a  ta dě-
tem vysvětlila a odstartovala naši společnou 
aktivitu. Všichni žáci byli rozděleni do deseti 
skupin podle barvy puntíku, který jim na čelo 
nalepili jejich vyučující. Takto vzniklých deset 
věkově smíšených skupin se mělo navzájem 
najít a  pak se seřadit podle svých barviček 
k  lavicím rozmístěných po celém hřišti, tak-
též podle barev a s vzájemnou pomocí najít, 
poskládat dohromady a  nalepit na barevný 
papír básničky, jejichž hlavním tématem 
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Lanáč
Tak jako loni, tak i  letos se žáci 6. a  7. třídy 
zúčastnili adaptačního programu v  Lano-
vém centru PROUD v Olomouci. Vyrazili jsme 
hned v pátek 8. 9. 2017. Někteří při pohledu 
na lanové překážky a na velkou adrenalino-
vou houpačku dostali strach, ale nakonec 
překonali sami sebe a zvládli připravené ak-
tivity na jedničku. Odolat houpačce nemohla 
opět ani naše odvážná paní učitelka Unger-
mannová. Co dodat na závěr? Adaptační 
program splnil svůj cíl a žáci se vrátili domů 
s velkým adrenalinovým zážitkem.

Bohumila Navrátilová, učitelka

S dráčkem na Kosíř
V pátek 15. září 2017 se žáci první a druhé 
třídy za doprovodu pedagogů vydali na 
Velký Kosíř, kde v  rámci regionu Haná byla 
připravená pro žáky ekologická akce. Ráno 
nás u školy vyzvedl autobus a zavezl nás do 
Slatinic, odkud jsme se vydali na tříkilomet-
rovou cestu do kopce. Cesta utíkala rychle, 
protože jsme se všichni těšili na to, co nás 
nahoře čeká. Přivítal nás tam Ekodráček, 
který celou akci zaštiťoval.
Obdrželi jsme kartičku, na kterou jsme celé 
dopoledne sbírali razítka z  šesti stanovišť. 
Na prvním jsme se naučili básničku o dráč-
kovi, následovala stavba cesty z  domina. 
Dalším úkolem bylo třídění živočichů podle 
místa výskytu, podle toho čím se živí a kde 
žijí. Nesmíme zapomenout na stanoviště, 
kde jsme třídili odpad do správné barvy 
popelnice a  také na stanoviště, kde každý 
musel složit z  lega draka podle předlohy. 
Jakmile jsme na svých kartičkách měli šest 
razítek, vydali jsme se v doprovodu dráčka 
na další úkol.
Žáci udělali dlouhého hada, drželi se za ruce 
a  posledním článkem těla hada byla p. uči-

byly naše ruce. Když měli všichni vše hotové, 
ve dvojicích přečetli básničku, vysvětlili její 
význam a  nalepili svůj hotový výtvor na již 
připravené plakáty. Slavnostní zahájení bylo 
bezpochyby nejdůležitější pro naše prvňáč-
ky, proto byli do aktivity zapojeni hlavně oni, 
a že jim to šlo. Z rukou své paní učitelky obdr-
želi pamětní listy a drobné dárky, aby měli na 
dnešní den pěknou vzpomínku. Na zahájení 
nechyběli samozřejmě také rodiče našich 
žáků, hlavně prvňáčků, ani předseda Škol-
ské rady pan Jan Spurný. Ještě než se žáci 
a  učitelé rozešli do svých tříd, přivítal žáky 
i pedagogy pan starosta Milan Elfmark a po-
přál nám všem hodně úspěchů. I my učitelé 
se přidáváme a přejeme krásný a pohodový 
školní rok.

Bohumila Navrátilová
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Netradiční pátek
V pátek 29. 9. 2017 se žáci první a druhé třídy 
zúčastnili filmového představení v  CineStar 
Olomouc. Po příjezdu do kina na nás čeka-
lo milé přivítání od pracovníků kina. Uložili 
jsme si kabáty, bundy a  batůžky na určené 
místo a šli jsme si zakoupit občerstvení. 
V devět hodin začalo promítání filmové po-
hádky Hurvínek a kouzelné muzeum. Legen-
dární loutky, které dobře znáte z knížek, tele-
vize a rádia, přicházejí v animované komedii 
pro celou rodinu. Filmový příběh Hurvínek 

a kouzelné muzeum nabízí zcela nové dob-
rodružství. Pan Spejbl pracuje jako hlídač 
Muzea loutek, kterému však hrozí zbourání. 
Hurvínek zase jednou neposlouchá a poda-
ří se mu proniknout do uzavřených prostor 
muzea, kde objeví svět, skrytý před zraky 
návštěvníků. A  právě v  podzemí je ukryto 
nejen tajemství kouzelného muzea, ale i klíč 
k jeho záchraně. Hurvínka čeká největší dob-
rodružství v  životě, při němž musí prokázat 
chytrost, šikovnost, odvahu a smysl pro přá-

telství, aby zachránil „taťuldu“, ale i kouzelné 
muzeum a celé město z nadvlády zločinného 
Pána loutek.
Pohádka se všem líbila a společně jsme si uži-
li příjemně strávené dopoledne. 
Po návratu do školy jsme společně navštívili 
prezentaci spolužáků z vyšších ročníku k pro-
jektovému Dni jazyků. Poučili jsme se o tradi-
cích v jiných zemích a naučili se pár nových 
slov ze slovenštiny, angličtiny a němčiny.

Renata Látalová, učitelka

Hudebně vzdělávací program
Ve středu 11. října navštívili naši školu hu-
debníci ze sdružení Hudba školám. Hráli ve 
složení jazzového tria (baskytara, klavír, bicí 
a  zpěv). V  programu pro 1. stupeň nazva-
ném Filmová a muzikálová hudba přednesli 
několik velmi známých a  oblíbených písní 

z pohádek a nejen dětských filmů. Vystoupe-
ní pro 2. stupeň bylo věnováno tvorbě diva-
dla Semafor. Hudebníci připomněli bohatou 
historii Semaforu a zazpívali dnes již zlidově-
lé šlágry, jako například Honky tonky blues, 
Pramínek vlasů, Blues na cestu poslední 

a další. V závěru přidali i něco z tvorby jiných 
skupin. Oba pořady se nesly v  příjemném 
duchu, mladší žáci se do vystoupení velice 
aktivně zapojovali, všichni si s chutí zazpívali 
známé melodie.

Iveta Matulová, učitelka

telka, která měla zavázané oči. Žáci museli  
p. učitelku bezpečně vyvést z lesa ven.
Poslední úkol byl nejjednodušší. V  areálu 
rozhledny byly schované vršky od PET lahví, 
které museli žáci najít a přinést dráčkovi. Za 
všechny splněné úkoly jsme dostali krásnou 
odměnu. Každý žák dostal medaili s  dráč-
kem, Fruko a létajícího draka. Dále pak každá 
třída obdržela maňáska draka, barvy na tex-
til, pohlednice a papíry na kreslení. Po cestě 
zpět jsme hráli hry. Bylo veselo, nejen proto, 
že nám celou dobu svítilo sluníčko, ale i pro-
to, že jsme se společně spřátelili a více se po-
znali. Výlet se opravdu vydařil.

Renata Látalová, učitelka
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Olšanští senioři
Olšanští senioři nezahálejí. Před prázdnina-
mi pořádali výšlap k  Žerůvskému rybníku 
a dne 28. 6. 2017 byl pořádán výlet do Olo-
mouce na Ololoď. Odjížděli jsme z  Olšan 
linkovým autobusem do Olomouce, kde na 
13 hodin byl objednán výlet po řece Moravě 
lodí. Z  přístavu za vysokoškolskou kolejí se 
doplulo až pod Hradisko s  komentovanou 
prohlídkou, která byla zajímavá tím, že jsme 

měli možnost prohlédnout si část Olomouce 
z  vodní hladiny. Na závěr výletu jsme ještě 
navštívili rozárium s  nádherně rozkvetlými 
květy růží.
Dne 7. 9. domluvil pan místostarosta Jan 
Spurný opět vláček Minitransu Lutín a to po 
památkách v  Olomouci s  komentovanou 
prohlídkou. Vláčkem jsme projeli oba parky, 
Pevnůstku, podívali jsme se do Dómu, na 

náměstí kolem radnice, okolí arcibiskupství 
a  kolem nově postaveného centra Šantov-
ka. Jelikož v tuhle dobu je Olomouc celkem 
dosti rozkopaná, tak jsme některé památky 
ani neviděli. Před 12 hodinou se dojelo do 
Olšan, kde byl v  pohostinství u  sokolovny 
objednán oběd. Chtěli bychom poděkovat 
obsluze pohostinství za vstřícnost. 

Olšanští senioři

víkend v hasičské zbrojnici
Ve dnech 1. – 3. 9. 2017 se naši mladí hasiči zúčastni-
li tzv. „víkendu v hasičské zbrojnici“, který jsme si pro 
ně připravili na ukončení prázdnin. Původním plánem 
bylo trénovat požární útok, ale skrze nepříznivé poča-
sí, které nás provázelo celým víkendem, jsme byli nu-
ceni změnit harmonogram celého víkendu. 
Víkend začal v pátek, kdy proběhlo ubytování ve spo-
lečenské místnosti na hasičárně, následoval program 
her na dvoře zbrojnic, který byl ukončen večeří ve 
formě špekáčků. V  sobotu ráno nás čekal dopoled-
ní program, který probíhal v  areálu TJ Sokol Olšany 
u  Prostějova na betonové ploše za hřištěm, kde se 
děti zdokonalovaly ve střelbě ze vzduchové pistole 
a  následně ukázaly i  nadšení pro fotbalový mač. Po 
sportovním dopoledni na děti čekal oběd v  místním 
pohostinství. Po naplnění hladových bříšek, jsme si 
na chvíli odpočinuli na odpolední program, kterým 
byla procházka po vesnici, hry na hřišti a vyzvednutí 
Mázu po fotbalovém utkání. Po večeři se děti uložily 
ke spánku, ale to ještě nevěděly, co je bude čekat dál. 
Pro děti byla v pozdější noční hodině připravena stez-
ka odvahy, které předcházelo nepříjemné probuzení 
rotační sirénou ve společenské místnosti. I  přes pláč 
a strach se nakonec zúčastnily všechny děti. Na konci 
stezky na děti čekalo překvapení v podobě hasičských 
vaků a drobností uvnitř. Poslední den našeho společ-
ného víkendu jsme zakončily dopolední prohlídkou 
hasičské stanice v  Olomouci, následně jsme po obě-
dě a odpočinku uklidili hasičskou zbrojnici a vydali se 
zpátky k domovům. 
V závěru bych chtěla poděkovat všem, co se podíleli 
na organizaci a  funkčnosti tzv. „víkendu na hasičské 
zbrojnici“.

SDH Olšany u Prostějova, Petra Pechová
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Svět pohádek v olšanské Sokolovně

 Kašpárkovi kamarádi v  letošním roce 
odehráli pět různých pohádek na domácí 
scéně v Olšanech. Na měsíc únor si členové 
souboru přichystali tradiční dětský karneval 
plný her a soutěží. Jarní měsíce patří městu 
Přerov, kde tradičně zajíždíme a zúčastňuje-
me se národní přehlídky sokolských lout-
kových divadel, kde nemůžeme chybět. 
Přehlídka trvá tři dny, a že je na co se dívat! 
Jsou zde různá provedení a  styly loutkohe-
rectví, hrají se pohádky tradiční marionetou 
anebo maňásky. A hlavně, můžeme se sezná-
mit s prací dalších souborů v ČR. Náš soubor 

přispěl svým programem a hlavně vděčnou 
a oblíbenou pohádkou – Káčátko. Tuto po-
hádku jsme zvolili i pro děti zaměstnanců Fy 
HOPI v Prostějově, kde děti slavily svůj svá-
tek dětí. Tato pohádka byla jako jeden z pro-
gramů nabitého dětského odpoledne.
Prázdniny patří dětem a připravit pro ně bo-
hatý program si za své vzala i obec náměšť 
na Hané spolu s  Rádiem Haná + českým 
rozhlasem. Nedělní „Odpoledne s  Večer-
níčkem“ se svým bohatým programem 
v  areálu zámecké zahrady a  nádvoří splnilo 
snad všechna očekávání. Hrálo se na malém 

amfiteátru, kde byla jako v  loňském létě 
velká návštěvnost a díky příznivému po-
časí tuto pohádku mohlo shlédnout 200 
dětí spolu s  rodiči. Letní měsíce patří 
v  Olšanech také firmě edWaRds, která 
kromě sportovního vyžití myslí i  na děti 
svých zaměstnanců. Při této příležitosti 
se i  my zapojíme a  odehrajeme pokaž-
dé jednu z  našich pohádek. Zakončení 
sezony patřilo obci Samotišky, kde se 

odehrála vtipná hra z  pera naší loutkohe-
rečky pro dospěláky „O  zhnilym lojzkovi 
aneb o prvním hanáckym kosmonautovi“, 
která měla velký úspěch. A  co chystáme za 
překvapení v nadcházející sezónu? Nacviču-
jeme úplně novou pohádku z vodnické říše  
„Vodníkova Hanička“. Tímto zveme všech-
ny malé i velké diváky opět do olšanské SO-
KOLOVNY.
Děkujeme OÚ Olšany a  SOKOLU za přízeň, 
kterou souboru po celý rok věnují.

Marie Růžková, divadelnice

Turistický zájezd na Slovensko
Ve dnech 27. 9. – 1. 10. se uskutečnil tradič-
ní turistický zájezd do slovenských hor. Ten-
to zájezd tradičně pořádá TJ Sokol a  letošní 
ročník byl čtrnáctým v  pořadí. Cílem bylo 
rozsáhlé území Slovenského krasu. Abychom 
mohli poznat celou krásu tohoto pohoří, po-

třebovali bychom více než čtyři dny. Přesto 
si myslím, že jsme se setkali s  těmi nejzají-
mavějšími místy, které Slovenský kras na-
bízí. Prošli jsme Zádielskou planinu, navští-
vili Zádielskou tiesňavu, prošli Plešiveckou 
a  Silickou planinu, navštívili Krásnohorskou 

jaskyňu, navštívili kaštiel Betliar, prošli Sla-
vošovský tunel, Korpášský tunel, přešli jsme 
Korpášský viadukt. Celkem jsme nachodili 
více než 60 kilometrů. 
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Hablovské klobók
 V sobotu 19. srpna proběhla v Hablově akce 
Hablovské klobók. Počasí, které celý týden 
panovalo, nevypadalo příznivě a  pořadate-
lům dělalo velké starosti. V  sobotu ráno při 
netradiční hasičské soutěži sice ještě popr-

chalo, ale pak se počasí přece jen umoudři-
lo. Netradiční hasičské soutěže pro sbory se 
zúčastnili muži i ženy. V kategorii muži se na  
1. a  2. místě umístili muži z  Olšan, hasiči 
z Hablova skončili třetí. V kategorii žen se na 

1. místě umístily ženy z  Hablova, na místě 
druhém ženy z  Olšan. Proběhla také soutěž 
dětí. První místo vybojovaly děti z  Hablova, 
hasičské soutěže se zúčastnili poprvé. Absol-
vované tréninky přinesly úspěch. Odpolední 

autor článku Milan Elfmark, starosta
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program začala kapela Vrbátčané, která hrála 
k  poslechu. Program byl připravený pro děti 
– malování na obličej, balonkový klaun, ská-
kací hrad, i  dospělé, kteří zhlédli vystoupení 
latinsko-amerických tanců a  cirkuso-akroba-
tické vystoupení. Odpolední program doplnily  
2 ukázky SDH z Olšan. Nejdříve to bylo vyproš-
ťování osob z havarovaného vozidla a poté ha-
šení hořícího auta. Večer k  tanci hrála skupina 
Quercus. 

Akce se podařila a hablovští hasiči ukázali, že 
když se spojí síly, dá se vše zvládnout. 
SDH Hablov děkuje hasičům z Olšan za zrea-
lizované ukázky, Obci Olšany u Prostějova za 
finanční podporu této akce. Děkujeme také 
všem sponzorům za přispění darů do tom-
boly, občanům Hablova za úklid a  přípravu 
prostranství.

Kateřina Labounková, 
SDH Hablov

podzimní koncerty duchovní hudby
Letošní sezona podzimních koncertů je již 
pátou v  pořadí. Za dobu pěti let jsme měli 
možnost již poznat řadu interpretů hud-
by různých směrů. Letošní první koncert se 
uskutečnil v  neděli 15. října. V  podání chrá-
mového sboru od sv. Mikuláše ve Sloupnici 
jsme měli možnost vyslechnout skladby od 
A. Dvořáka, J. S. Bacha instrumentální i  zpí-
vané sólisty a chrámovým sborem. Koncertu 
předcházela nedělní mše svatá u příležitosti 
vysvěcení našeho kostela. Hlavní celebran-
tem byl papežský prelát Mons. Josef Socha. 
Náš kostel byl vysvěcen 12. října 1741.
Druhý koncert se uskuteční v  neděli 12.11. 
v 15:30 opět v kostele sv. Jana Křtitele a před-
staví se nám se svým uměním přední inter-
preti vážné hudby, František Zahradníček 
- sólista opery Národního divadla, Kristýna 
Vylíčilová - host opery Národního divadla 
a soubor Ensemble Damian.
František Zahradníček – sólista opery Ná-
rodního divadla

V  Národním divadle debutoval v  roce 2000 
jako Masetto v  Mozartově opeře Don Gio-
vanni a  následně zde nastudoval např. Mo-
zartova Figara (Figarova svatba), Leporella 
(Don Giovanni), Papagena (Kouzelná flétna) 
a Dona Alfonsa (Cosi fan tutte), Collina (Pu-
ccini: Bohéma) a řadu další. Byl hostem čtyř 
ročníků operního festivalu v  irském Wex-
fordu, hostoval v  Teatro Lirico di Cagliari, 

v Teatro National Sao Carlo v portugalském 
Lisabonu, s operou pražského Národního di-
vadla několikrát absolvoval turné po Japon-
sku. Bohatá je rovněž jeho koncertní činnost, 
při níž účinkuje s předními orchestry, jakými 
jsou Pražská komorní filharmonie, Symfo-
nický orchestr hl. m. Prahy FOK, Symfonický 
orchestr Českého rozhlasu, Pardubická ko-
morní filharmonie nebo Filharmonie Bohu-
slava Martinů. S  těmito orchestry se před-
stavil i v zahraničí, např. v Německu a v Itálii. 
V roce 2002 zpíval v newyorské Carnegie Hall 
na koncertu k  poctě obětem teroristického 
útoku z 11. září 2001. Mezi dirigenty, s nimiž 
spolupracoval, patří Jiří Bělohlávek, Libor 
Pešek, Gennadij Rožděstvenskij, Leopold 
Hager, Asher Fish, John Fiore, Enrico Dovico 
či Ondrej Lenárd. Vystupoval v  inscenacích 
režisérů Jiřího Menzela, Ondřeje Havelky 
nebo Jurije Alexandrova.
Kristýna Vylíčilová - soprán  - host opery 
Národního divadla

Je laureátkou několika mezinárodních pě-
veckých soutěží, mezi jinými IUVENTUS CAN-
TI Vráble, Pěvecká soutěž Olomouc, písňová 
kategorie Pěvecké soutěže Antonína Dvořá-
ka v  Karlových Varech. Kristýna Vylíčilová je 
pravidelným hostem českých a slovenských 
operních scén. V  Moravském divadle Olo-
mouc ztvárnila roli Frasquity (Carmen) a troj-
roli Pepi, Valencie a Mi (Operetní soirée). Ve 

Slovenském národním divadle se představila 
jako Lisetta v opeře Giovanniho Paisiella Král 
Teodor v Benátkách. Z dalších rolích připomí-
náme roli Evičky v opeře Vojtěcha Hřímalého 
Zakletý princ, za niž byla zařazena do širší 
nominace na Cenu Thálie 2016,  roli Berenice 
v opeře Gioacchina Rossiniho Příležitost dělá 
zloděje, Ludiše (Braniboři v  Čechách), Anna 
Reich (Veselé paničky windsorské) a Karolka 
(Její pastorkyňa). Kristýna je interpretkou děl 
od baroka po současnost. Kromě klasického 
operního i operetního repertoáru spolupra-
cuje s  ansámbly specializujícími se na sou-
časnou a barokní hudbu.
soubor ensemble damian
Tento soubor jste měli možnost vidět u nás 
v  Olšanech v  loňském roce při představení 
barokní opery Torso. Soubor se zaměřuje 
téměř výhradně na autentickou interpretaci 
barokní a  soudobé hudby. Pro interpretaci 
barokní hudby používá kopií dobových ná-
strojů. Soubor se rovněž snaží opouštět sché-
ma klasické koncertní prezentace a koncipo-
vat své programy do tematicky propojených 
ploch. Věnuje se převážně scénickému pro-
vádění barokních i  soudobých oper. V  řadě 
projektů soubor kombinuje historické, mo-
derní a  netradiční nástroje. Soubor působí 
při Katedře hudební výchovy UP Olomouc. 

Letošní cyklus ukončíme tradičním adventním 
koncertem, který se uskuteční na první nedě-
li adventní 3.12. od 17 hodin opět v  kostele 
sv. Jana Křtitele. Na programu toho letošního 
budou skladby Janáčka, Schuberta, Děrbenka 
a dalších v podání paní Edity Adlerové – me-
zzosoprán, Tomáše Benedikta – akordeon a To-
máše Hály – klavír. 
Paní edita adlerová vystudovala Konzerva-
toř v  Pardubicích u  prof. Svatavy Šubrtové. 
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V roce 1991 absolvovala s  rolí Carmen v di-
vadle J. K. Tyla v  Plzni. Vzdělání si doplnila 
studijními pobyty na mistrovských kurzech 
u  prof. Andreje Kucharského z  Mnichova 
a  prof. Iriny Kondratěnko z  Lotyšska. Je dr-
žitelkou ceny Českého hudebního fondu. 
Spolupracuje s Českým rozhlasem a Českou 
televizí. Je členkou Originálního hudební-
ho divadla Praha, kde se již přes dvacet let 
věnuje interpretaci díla Antonína Dvořáka. 
Byla sólistkou divadla „Le Grand Théâtre du 
Puy du Fou“ ve Francii. Věnuje se převážně 
koncertní činnosti - zpívá sólové party ora-

torií s  orchestry, účinkuje i  v  programech 
s  komorním obsazením. Vytváří autorské 
moderované hudební projekty, jako napří-
klad „Ave Maria“, „Španělský večer s Carmen“ 
nebo „George Gershwin - Muž, který neode-
šel“. Společně se sopranistou Annou Hlaven-
kovou založila soubor Canto Dolce, který se 
zaměřuje na barokní hudbu. Vystupuje na 
významných mezinárodních festivalech - 
Pražské jaro, Classique au large (Francie), Mu-
sic Festival Gorizia (Itálie), Smetanova Lito-
myšl, Struny podzimu, Třeboňská nokturna, 
Hudební festival L. van Beethovena, aj. Jako 
sólistka vystupuje s  českými i  zahraničními 
orchestry a předními dirigenty - Serge Bau-
do, Petr Altrichter, Leonardo Martinez, Ben-
jamin Ashkenazy, Charles Olivieri-Munroe aj. 
v nejlepších koncertních sálech - Palau de la 
Música Catalana Barcelona nebo KKL Luzern 
aj. V  komorních projektech permanentně 
spolupracuje s  vynikajícími umělci - klaví-
rista Emmanuel Quiquemelle, sopranistka 
Gabriela Beňačková, varhaník Václav Roubal, 
kytarista Miroslav Žára, nebo violista Vladi-
mír Bukač. Spolupodílela se na několika CD, 
natočila dvě profilová. Koncertuje s  vynika-
jícím Orchestre Philharmonique de Prague, 
Geneva Production. Její interpretaci mno-

hých hudebních děl mohli slyšet posluchači 
v  Německu, Rakousku, Francii, Itálii, Polsku, 
Slovensku, Rumunsku, Švýcarsku, Lotyšsku, 
Gruzii, Moldávii, Španělsku, Maroku, Egyptě 
a Spojených Arabských Emirátech.
Tomáš Benedikt Sršeň je mladým akordeo-
nistou, je mu 11 roků, bydlí v Litomyšli a za 
sebou má již řadu úspěšných vystoupení. 
Vozí úspěchy ze soutěž po cel republice. 
Absolvoval koncertní turné s  rumunskou 
světově známou pěvkyní  Anda-Louise Bo-
gza, vystupoval se sopranistkou Gabrielou 
Beňačkovou, ve Filharmonií Hradec Králové.

autor článku Milan Elfmark, starosta

pozvánky na akce 
10. 11. Uspávání broučků – lampionový průvod – 17:00

12. 11. Podzimní koncert – kostel sv. Jana Křtitele – 15:30
25. 11. Adventní výstava – sokolovna - 9:00
2.12. Rozsvícení vánočního stromu – 17:00

3. 12. Adventní koncert – Chtíc, aby spal … - kostel sv. Jana Křtitele – 17:00
8. 12. Adventní jarmark – hřiště základní školy – 17:00

22.12. Pojďte s námi do Betléma – u nákupního střediska – 17:00
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jubilanti
Říjen

50  Mačák Jaroslav
  Štenclová Jitka 
  Smečková Hana
  Mojžíšová Ludmila

55   Zatloukalová Jitka
  Klementová Jaroslava
  Kučerová Hana

60  Coufalová Marie 
  Ječmínková Eva

65  Soldán František 
  Svozil Jan

70  Ladislav Hrubý 

81  Srneček Miroslav 

85  Kubíček František 

87  Florik Ladislav 

88  Kubíčková Anna 

listopad

50  Hudeček Daniel

55  Drozdová Hana

75  Peč Miroslav 
  Mačáková Marie 

82  Jahoda Přemysl 

83  Vrchlický Jiří 

86  Vrba Vladimír 

89  Ondrýsková Růžena

92  Běhalová Marie 

 Prosinec
50  Servusová Jolana 
  Ondrýsková Vladimíra

55  Přecechtělová Blanka

65  Obručník František 
  Rozsívalová Věra
  Hrubá Drahoslava

70  Ponížilová Anežka 

81  Mrázková Jaroslava 
  Stratilová Milada

83  Novotná Jaroslava 
  Mazalová Anna

91  Štěpánková Naděžda 

Redakční rada přeje hodně zdraví do dalších let 

 Olšany u Prostějova Hablov celkem

název celkem v % celkem v % celkem v %

Občanská demokratická strana 69 9,06 3 3,84 72 8,58

Česká str.  sociálně demokrat. 69 9,06 6 7,69 75 8,93

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 16 2,1 1 1,28 17 2,02

Komunistická str. Čech a Moravy 50 6,57 6 7,69 56 6,67

Strana zelených 12 1,57 3 3,84 15 1,78

ROZUMNÍ-stop migraci, diktát. EU 9 1,18 0 0 9 1,07

Strana svobodných občanů 9 1,18 0 0 9 1,07

Blok proti islam. - Obran. domova 5 0,65 0 0 5 0,59

Česká pirátská strana 59 7,75 5 6,41 64 7,62

Referendum o Evropské unii 1 0,13 0 0 1 0,11

TOP 09 19 2,49 0 0 19 2,26

ANO 2011 256 33,63 37 47,43 293 34,92

SPR - Republ. str. Čsl. M. Sládka 3 0,39 0 0 3 0,35

Křesť. demokr. Unie - Čs .str. lid. 41 5,38 0 0 41 4,88

REALISTÉ 10 1,31 2 2,56 12 1,43

SPORTOVCI 1 0,13 0 0 1 0,11

Dělnic. str. sociální spravedl. 3 0,39 0 0 3 0,35

Svob. a př. dem. - T.Okamura (SPD) 124 16,29 14 17,94 138 16,44

Strana Práv Občanů 5 0,65 1 1,28 6 0,71

 počet voličů vydané obálky účast v % odevzdané obálky platné hlasy hlasy v %

Hablov 132 78 59,09 78 78 100

Olšany 1243 766 61,63 766 761 99,35

celkem 1375 844 61,38 844 839 99,41

výsledky voleb do parlamentu Čr v naší obci


