
Olšanský zpravOdaj
V čísle najdete: Zprávy u obce • Z naší školy • Kočár v Olšanech • Hablovští hasiči

XX.  ročník
dUBen 2017
č. 2

z jednání zastupitelstva obce

poplatky pro rok 2017jak dál ve sběrovém hospodářství?

Dne 6. 4. 2017 se konalo 18. veřejné zasedání zastupitel-
stva obce. Při jednání se zastupitelé řídili schváleným pro-
gramem. Projednávaly se tyto body:

• účast na elektronické aukci
• prodej pozemků v lokalitě Za humny
• podání žádosti o dotaci – sanace podzemních vod
• v bodu různé starosta obce informoval  

zastupitele o důvodech proč obec přistupuje  
k projektu zateplení bytového domu č.p. 2 a změně 
vytápění objektu. 

Škoda jen, že zájem o zasedání zastupitelstva ze strany 
občanů obce takřka není. Dění v obci by nikomu nemě-
lo být lhostejné.

 350,- Kč/osobu
komunální odpad (popelnice)     

do 31. 5. 2017

600,- Kč/osobu   
kanalizační poplatek (stočné)      

do 31. 8. 2017

100,- Kč/psa 
poplatek za psa 

do 31. 5. 2017
 

Poplatky mohou občané uhradit na obecním 
úřadě u pí Halířové v úřední dny  

(pondělí a středa) nebo převodem na účet
19-2138100257/0100

(jako variabilní symbol uveďte číslo popisné,  
do poznámky uveďte příjmení plátce)

S příchodem vhodného počasí nastala doba 
zvýšené aktivity občanů při úpravě svých za-
hrad. A hned se objevil problém. 

Při odvozu zelených kontejnerů na zelený 
odpad se v jejich obsahu objevilo to, co tam 
rozhodně nepatří. V kontejnerech byly nale-
zeny větve stromů, celé keře, dokonce malé 
kmeny stromů. A to nepočítám keramické 
nebo plastové květináče.

Jen na vysvětlenou: zelený odpad se uklá-
dá na hnojiště ZD Olšany – Hablov, odkud je 
na podzim odvezen na pole, kde je rozmeten. 
Pokud se však objeví ve hnoji tyto předměty, 
dojde k poškození rozmetadel, která je pak 

nutné opravit. Tím vznikají ZD náklady, se kte-
rými ve svém rozpočtu nepočítají.

Obracím se proto na občany s výzvou. Do 
zelených kontejnerů dávejte pouze trávu, 
seno, listí a zbytky květin, ovoce a zeleniny.

Dřevěné zbytky rostlin odvážejte na skládku 
za hřiště TJ Sokol Olšany, kde jsou zaměstnan-
ci OÚ postupně zlikvidovány (poštěpkovány, 
spáleny).

Pokud se situace se sběrem zeleného odpa-
du nezlepší, hrozí velké nebezpečí, že nám ZD 
odmítne zelený odpad na hnojiště vyvážet.

Mgr. Jan Spurný, místostarosta 

Beseda se spisovatelem
Ve středu 22. 2. 2017 nastala ve třetí vyučovací ho-

dině téměř hrůzostrašná atmosféra, jelikož k nám již 
podruhé zavítal začínající spisovatel, Jan Opatřil, kte-
rý žákům druhého stupně představil svoji hororovou 
tvorbu. Všichni se zatajeným dechem pozorovali ta-
jemnou osobu, která vcházela pomalu do místnosti, 
zahalená do černého pláště s obrovskou zapálenou 
svíčkou v ruce. Poté zajímavým a podmanivým způso-
bem přečetl nadaný spisovatel část ze své ,,hororové“ 
tvorby, konkrétně z knihy Hrůzostrašné povídky. Autor-
ské čtení bylo hudebně podkreslené. Přednes vybra-
né povídky na mikrofon za zvuku bouřky byl opravdu 
velmi netradiční, navíc obohacen chrlením umělé krve. 
V druhé části besedy proběhla diskuze, zájemci o lite-
raturu využili možnost zeptat se na vše, co je zajímalo. 
Žákům se čtení i závěrečná debata velmi líbila, a proto 
si také někteří koupili autorovu knihu.

Bohumila Navrátilová, učitelka

Z naší školky a školičky
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zeměpisná olympiáda

Barevné velikonoce

Matematický klokan – školní kolo

Na začátku ledna proběhlo na druhém 
stupni školní kolo Zeměpisné olympiády. 
Žáci pracovali především s atlasem, ale také  
s grafy, obrázky a statistickými údaji. Ti nej-
lepší postoupili do okresního kola: Adéla 
Jermářová z 8. třídy, Zuzana Janoušková ze  
7. třída a Marcela Kovaříková z 6. třídy. 

Okresní kolo Zeměpisné olympiády se ko-
nalo 21. února v Prostějově. Zuzana Janouš-
ková obsadila ve své kategorii 7. místo, Adéla 
Jermářová a Marcela Kovaříková ve svých 
kategoriích desáté místo. Paní ředitelka dív-
kám přišla za reprezentaci školy poděkovat  
a předala jim písemné ocenění.

Jitka Ungermannová, učitelka

S blížícími se svátky jara se vydali žáci 1., 
2., 3. a 5. ročníku na zámek do Náměště na 
Hané. Komnaty zámku byly krásně veliko-
nočně vyzdobené a v průběhu prohlídky 
nám paní průvodkyně řekla něco o tradič-
ních velikonočních zvycích. Potkali jsme 
také venkovanku, která nám některé lido-
vé obyčeje přiblížila „po hanácke“. Barevný 
týden připomněla i pohádka Jak šel Trau-
tenberk do hor pro poklad, protože právě  
o Velikonocích se otevírají hory a vydávají své 
poklady. Součástí prohlídky byly výtvarné 
dílničky, ve kterých si všichni vyrobili veliko-
noční přáníčko a ukázka lidových řemesel – 
pletení pomlázek a zdobení kraslic.

Iveta Matulová, učitelka

Mezinárodní matematické soutěže, která 
vznikla v roce 1980 v Austrálii, se zúčastňu-
jeme pravidelně. Každoročně se do ní zapojí 
téměř dva a tři čtvrtě milionu soutěžících  
z 30 zemí. Jak se našim žákům dařilo letos?

V kategorii Cvrček (2. a 3. třída) se na prv-
ním místě umístil Tomáš Janošík se 73 body, 
na druhém místě Lukáš Janošík a o třetí mís-

to se dělí Lukáš Uhřík a Filip Přecechtěl.
V kategorii Klokánek (4. a 5. třída) zvítězila 

Veronika Svobodová (99 bodů), za ní násle-
dují Agáta Jermářová a Aneta Larišová.

V kategorii Benjamín (6. a 7. třída) do-
sáhli nejlepších výsledků Jan Brzusková (89 
bodů), Tomáš Gerlich a Vendula Marčanová, 
všichni ze sedmé třídy.

V nejvyšší kategorii, Kadet (8. a 9. třída) 
první místo obsadily společně Adéla Jermá-
řová a Simona Holinková (74 body), za nimi 
Andrea Doleželová a Roman Dvořák.

Žákům blahopřejeme a těšíme se na je-
jich úspěchy v dalších matematických sou-
těžích.

Jitka Ungermannová, učitelka
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Karneval 2017

zahájení turistické sezony

Každoročně v naší školce pořádáme Maso-
pustní veselí. I letos si každá třída připravila 
karnevalový rej. Děti vyrobily výzdobu do 
tříd, aby správný rej mohl začít. V maskách 
pirátů, spidermanů a hlavně princezen z Le-
dového království, zpívaly, tancovaly a soutě-
žily. Karneval si děti užily v dobré náladě a se 
spoustou legrace.

Šárka Illková, učitelka

Restaurátor a majitel Muzea kočárů v Če-
chách pod Kosířem pan Václav Obr se letos 
opět vydal na cestu. 1. 4. 2017 slavnostně 
zahájil turistickou sezónu cestovním ko-
čárem taženým čtyřspřežím v doprovodu 
jízdní gardy po místech Olomouckého kra-
je. Cesta kočárem po pamětihodnostech 
se letos koná v duchu 270. výročí příjezdu 

kardinála Troyera, který v roce 1747 ve zla-
tém kočáru navštívil Olomouc. Kočár zavítal 
tento den také do naší obce. V prostranství 
před kostelem v Olšanech byl očekáván dět-
mi i dospělými, kteří si nenechali tuto akci 
ujít. Děti netrpělivě příjezd kočáru očekáva-
ly. Ten dorazil s mírným zpožděním, proto-
že už měl za sebou cestu několika obcemi 

Olomouckého kraje a ještě cestu před se-
bou do svého cíle v Čechách pod Kosířem. 
Pan Václav Obr pozval všechny přítomné do 
Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem a na  
10. ročník akce Josefkol. Děti byly odměně-
ny drobnými dárky. 

Alena Kvapilová, redaktorka

Ze života v obci
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Klub seniorů

SdH Hablov

Činnost klubu seniorů je velmi pestrá.  
22. únor byl dnem návštěvy muzea v Prostě-
jově. Přestože se jelo linkovým autobusem, 
přišlo 19 lidí. Někteří jeli spíše ze zvědavosti, 
protože muzeum nenavštívili od školních let 
a byli mile překvapeni. Dne 7. 3. jsme navští-
vili přednášku na hvězdárně v Prostějově se 
zaměřením na kosmonautiku, s konkrétním 
názvem „10 havárií v kosmonautice,“ kterou 
přednášel pan RNDr. Jiří Prudký. Objasnil de-
set vybraných případů, které ovlivnily dění 
v kosmonautice, některé z nich si vyžádaly  

i nejvyšší oběti. Také jsme byli na přednášce 
o  paměti, konané v Prostějově na Tetíně.

Na našem srazu 10. 4. přijel poručík Kořínek 
a Ing. Miroslav Charouz-krajský koordinátor 
BESIPU, nám povědět něco o bezpečnosti sil-
ničního provozu. Dozvěděli jsme se o nových 
zákonech v dopravě, které se týkají cyklis-
tů,chodců i řidičů. Také nám pustili videa, při 
kterých jsme si lépe uvědomili, jaká je realita 
případů, o kterých hovořili. Též nám povědě-
li o tzv. „Šmejdech“ a obraně proti nim. Do-
poručení policisty je jednoduché. V žádném 

Hablovští hasiči zahájili svoji činnost  
v tomto roce v sobotu 7. ledna Valnou hro-
madou. Vyhodnotili nejen činnost za rok 
2016, ale stanovili si úkoly pro letošní rok.  
V lednu se ujali stříkání ledové plochy na hři-
šti, a protože počasí bruslení přálo, tak každé 
odpoledne i o víkendech se zaplnila plocha 
nejen dětmi, ale i rodiči. Mnozí si, jak nám 
jedna hablovská paní sdělila, dodali odvahu 
a šli si zabruslit po 10 letech. Naši nejmenší 
se to teprve učili a měli radost, že na konci le-
dové sezóny už to uměli. Velmi zdařilou akcí 

případě nepouštět do domu cizího člověka 
ani za záminkou návštěvy WC, vysvětlit na-
bízejícímu, že v naší obci je podomní prodej 
zakázán, zavolat na OÚ. Nesjednávejte ani 
návštěvu u vás po telefonu. V tomto případě 
nemůže nikdo nic udělat.

Přednáška byla zajímavá a poučná. Na zá-
věr jsme obdrželi reflexní pásky a tašky, aby 
nás na silnicích bylo lépe vidět. A teď už se 
budeme těšit na květen, kdy pořádáme výlet 
na Dlouhé Stráně.

Dáša a Jarka

byl dětský karneval, který se konal 18. února. 
Odpoledne bylo plné her, tance a večer bylo 
zakončené ohňostrojem. Dospělí se zase 
těší na tradiční turnaj v ping pongu. Hasiči 
už nyní připravují prázdninovou akci, která 
se uskuteční 19. srpna a která bude zakon-
čena večerní zábavou se skupinou Quercus. 
Zúčastní se také okrskové soutěže, provádí 
údržbu techniky a úklid Kulturního domu. 
Jejich činností obec žije.

Kateřina Labounková, SDH Hablov
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Smrtná neděle
Nepřerušená tradice měla i le-

tos pokračování. Sluneční paprs-
ky přály hablovským děvčatům, 
když na smrtnou neděli – pátou 
neděli postní, která letos připad-
la na 2. dubna, obcházely ves-
nici. Zastavily u  každého domu  
a zazpívaly píseň „Máj, máj 
smrtná neděla, kdes tak dlouho 
byla…“. Touto tradicí se vítá jaro. 
Pamětnice na ni rády vzpomínají 
a tak doufáme, že i dnešní mladá 
děvčata si za několik let řeknou, 
jaké to bylo, když jsme my cho-
dívaly. 

Alena Kvapilová, redaktorka

Memoriál Františka Kameníčka

vojenský tábor

V sobotu 22. dubna se v Kulturním domě  
v Hablově uskutečnil tradiční turnaj ve stol-
ním tenise o Pohár starostky SDH Hablov. 
Toho letošního se zúčastnilo celkem 16 hráčů 
z Hablova i Olšan. Počet hráčů se každý rok 
zvyšuje. Po rozloso-
vání se začaly mě-
řit hráčské síly. Do 
bojů o medailová 
umístění se probo-
jovali jen olšaňáci. 
Hablovští budou 
muset více tréno-
vat. Vítězem turnaje 
byl Kolja, který kro-
mě balíčku dostal 
navíc sladkou od-
měnu, kterou roz-
dělil mezi přítom-
né hráče i hosty. 
Na druhém místě 
skončil Kubíček Ra-
dek a na bronzo-

Olšany nikdy nebyly opravdovým boji-
štěm, na kterém by proti sobě válčily dvě 
znepřátelené armády, ale obyvatelstvo obce 
mělo zkušenosti přímé i nepřímé. Jak jsme 
informovali v minulém čísle návštěvy Marie 
Terezie a Josefa II. Souvisely s návštěvami 
vojenského tábora. Válečné plány, strategie  
a bitvy v průběhu prusko-rakouských vá-
lek se olšanských obyvatel dotýkaly okrajo-
vě, ale významnou se obec stala v průběhu 
první slezské války (1741 – 1742). 20. dubna 
1742 Karel Lotrinský při pochodu směrem 
k Olšanům, si zvolil naši obec za sídlo své-

vém stupínku se umístil Kubíček Milan. I oni 
obdrželi balíček. Bramborovou medaili si od-
nášel Michal Dzuro. Z hablovských se nejlé-
pe umístila Martina Dočkalová. Všichni hráči 
potvrdili svoji účast v dalším ročníku tohoto 

ho štábu, zatímco vojenský tábor se rozložil 
na sever od vsi. Táhl se mezi říčkou Blatou  
a kopcem Babou až po polní cestu vedoucí 
z Lutína do Hněvotína. V olšanském táboře 
dostalo vojsko další výzbroj – 10 000 pušek  
s křesadlovým zámkem a 45 000 kusů os-
trých nábojů. Vojenský tábor byl změněn  
v roce 1753 na stálé vojenské cvičiště. Olšany 
se do víru válečných událostí dostaly v roce 
1758. V rámci budování olomoucké pevnosti 
vzniklo u obce (směrem k Lutínu) velké voza-
tajské skladiště, v němž bylo ukládáno pro-
viantní seno z celé Moravy, říkalo se mu Ma-

turnaje. Starostka SDH poděkovala zúčastně-
ným, rozhodčím i organizátorům za zdařilý 
průběh akce. Pro přítomné hosty bylo připra-
veno občerstvení z udírny a dobré pivečko.

Kateřina Labounková

gacína. Mělo čtvercový půdorys po stranách  
s bočními stavbami a patřila k němu i ko-
várna. Od roku 1769 existoval ve vojenském 
táboře také hostinec, respektive sklep, kde 
se čepovalo pro vojáky. Velký rozruch způso-
bily v olšanském táboře napoleonské války.  
V důsledku časté přítomností vojáků muselo 
obyvatelstvo snášet obavy o život, drahotu, 
škody na majetku i šíření nakažlivých chorob. 

Zdroj: Dějiny obcí Olšany a Hablov
Alena Kvapilová, redaktorka
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Máj – lásky čas

Sbírka na opravu varhan

Květen je pod vlivem planety Venuše, ta 
je pojmenovaná podle bohyně lásky, štěstí, 
jara a milostné poezie. Nikdo už nikdy nezjis-
tí, zda to byla římská Venuše, řecká Afrodita, 
slovanská Lada či nějaká jiná bohyně lásky, 
která vedla ruku Karla Hynka Máchy, když 
psal proslulé verše:

Byl pozdní večer - první máj 
večerní máj - byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas, 
kde borový zaváněl háj.

1. Máj a uvolnění tradice
1. máj je svátek ryze slovanský a u nás má 

dlouholetou tradici udržovanou už několik 
století. Zlé jazyky tvrdí, že kopíruje keltské 
(svátek Beltain) či germánské tradice (svátek 
bohyně Walpurgis). Už odedávna je první 
májový den, respektive první májová noc, 
známý jako symbol plodnosti. Každá žena by 
měla být v tento den svým milým políbena 
pod rozkvetlou třešní, jinak, lidově řečeno 
„uschne“.

 Dříve byl polibek velmi intimní záležitos-
tí, proto mladé páry utíkaly do soukromí  
a jednalo se o tajnou záležitost. Dívka mohla 
dostat polibek jen od mládence, kterého si 
chtěla vzít. Polibek byl totiž nejen zárukou 
vzkvétající krásy pro celý následující rok, ale 
také předznamenáním svatby a plodného 
manželství. Nebylo myslitelné, aby dívka pod 
třešní líbala každý rok jiného muže. Dnes vy-

V minulém čísle našeho zpravodaje jsem 
se zmínil o restaurování varhan v našem 
farním kostele sv. Jana Křtitele. Jedná se  
o klasické liturgické vahany vyrobené v roce 
1933 firmou Rieger z Krnova. Řada součástí 
varhan je původního stavu a na hranici své 
životnosti. Po dohodě s hlavním organolo-
gem olomouckého arcibiskupství panem 
J. Gottwaldem, byl firmou varhanáře pana 
Stehlíka z Rohatce vypracován návrh na je-
jich celkovou opravu. Celkové náklady před-
pokládáme ve výši necelých 300 tisíc korun. 
Současně s opravou varhan bychom chtěli 
přistoupit také k opravě samotného kůru 
kostela. Sami jste se mohli přesvědčit při 
akci Noci kostelů, že je třeba k tomuto kroku 
přistoupit. Je třeba opravit elektroinstalaci, 
omítky, podlahu, truhlářské prvky, repaso-
vat okna, vstupní dveře, zábradlí a opravit 
samotné přístupové schodiště. Opravy mu-
síme rozhodně udělat ještě před samotnou 
opravou varhan. Opravy kůru předpokládá-
me ve výši 350 tisíc korun. V tomto případě 

jsme požádali o příspěvek ve výši 200 tisíc 
korun Ministerstvo kultury ČR, jelikož kos-
tel je kulturní památkou. Uvidíme, jak moc 
budeme úspěšní. Bohužel na opravu varhan 
jsme ale žádný vhodný dotační titul nenašli. 
Jak už jsem se ale zmínil v předchozím čísle 
Olšanského zpravodaje, s podobnou situa-
cí se setkali i v jiných obcích a podařilo se 
jim zorganizovat sbírku mezi občany obce 
a potřebné finanční prostředky na restau-
rování varhan zajistit. Pokud se to tedy po-
dařilo i jinde, nevidím důvod, proč bychom 
to nemohli zvládnout také u nás v Olšanech 
a Hablově. Nakonec i z naší obce známe  
z minulosti příklady, kdy občané věnovali 
finanční prostředky na stavbu kostela, vit-
rážová okna, výstavbu sokolovny, pomníky  
a památné kříže. A my se těmito památka-
mi můžeme nyní pyšnit.  Celá sbírka bude 
organizována jako taková koupě – „adop-
ce“, kde by jednotliví dárci „adoptovali“ jed-
notlivé píšťaly. Cena těchto píšťal bude od  
200 Kč do 1000 Kč. Pokud bude některý  

z dárců chtít „adoptovat“ píšťalu varhan za 
vyšší částku, je to možné, stejně tak je mož-
ná „adopce“ většího počtu píšťal. Sestavíme 
seznam, ze kterého bude patrné, kdo vlastní 
kterou píšťalu a za jakou částku ji „adopto-
val“. Každému dárci bude vystaven příslušný 
příjmový doklad a smlouva. 

Forma úhrady bude možná dvěma způsoby:
1. V hotovosti na obecním úřadě
2. Bankovním převodem na účet olšan-

ské farnosti č.ú. 1500373369/0800, 
variabilní symbol: 911300, specifický 
symbol: 201701, v poznámce je nutné 
uvést identifikaci dárce – jméno.

Podrobnější informace o celé akci samo-
zřejmě poskytnu osobně. Doufám a věřím, že 
i v našich obcích je hodně občanů, kterým zá-
leží na našich obcích a chtějí k dobrému jmé-
nu Olšan a Hablova přispět. Všem ochotným 
lidem patří upřímné poděkování předem.

Milan Elfmark

rážíme pod třešeň či v podstatě pod jakýkoliv 
jiný rozkvetlý strom proto, abychom si doká-
zali lásku a stvrdili romantickou chvilku se 
svojí polovičkou, málokdo z nás to však dělá 
pro požehnané manželství.

Májka
Jejich smysl byl trochu jiný než dnes, pro-

tože původně šlo zřejmě o symbolickou 
ochranu vesnice. V baroku se máje stavěly 
před okny radnice, před okny zámku a kan-
celáří vrchnostenských úředníků jako zna-
mení úcty. Za to poddaní dostávali pohoště-
ní (vrchnost vyvalila ze sklepa sud či několik 
sudů piva). Zemské úřady zakazovaly stavění 
májů, protože se údajně plundrovaly poros-
ty, ale poddaní na tradici trvali, nejspíš s ohle-
dem na pivo, které dostávali. Teprve v 19. 
století se po zrušení vrchnostenských privi-

legií začaly máje stavět nikoli pod okny úřed-
níků, ale na návsi pro radost celé obci anebo 
u domů, kde žily svobodné a hezké dívky.                                                                                                  
Osekaný strom se vyzdobí pentlemi a věn-
cem (známo také z Anglie). Mladík májku 
postavil pod okno své milé, a pokud měla 
dívka více nápadníků, měl ten další za úkol 
soupeřovu májku zničit a postavit na totéž 
místo svou vlastní. Jako by tím chtěl všech-
ny ve vesnici upozornit, že tahle dívka pat-
ří k němu a všichni ostatní nápadníci mají 
smůlu. Májka se však stavěla i na veřejném 
místě ve vesnici a byla mnohem větší než ty 
nápadnické. Vesnice, které mezi sebou sou-
peřily, si májky vzájemně kradly. Ukradená 
májka byla pro obyvatele okradené vesnice 
velkou hanbou.

České tradice, internet
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vítání občánků
V neděli 23. dubna jsme na obecním úřadě 

přivítali nové občánky. Předsedkyně sociál-
ní komise Alena Kvapilová přivítala rodiče, 
prarodiče i další hosty. S pásmem básniček 
a písní vystoupily děti ze základní školy. Vy-
stoupení s nimi nacvičila paní učitelka Ive-
ta Matulová. Pan starosta Milan Elfmark ve 
svém projevu zdůraznil, jak důležitá je pro 
vývoj dítěte rodina. Popřál dětem hodně 
zdraví a radostné dětství. Do pamětní knihy 
byli zapsáni tito noví občánci:

tomáš Havlík
Marek Bureš

stela Kolářová
Miloš schrőtter

adéla janečková

Maminky dostaly kytičku a děti 
dáreček. Vítání bylo zakončeno foce-
ním v kolébce. 

Alena Kvapilová
předsedkyně komise

Upozorňujeme občany, že zemědělci z Olšan provádějí v jarním a letním období 
chemické postřiky a hnojení polí. Žádáme proto občany, aby nevstupovali se svými 
psy na  pole, kde hrozí nebezpečí otravy psů těmito postřiky.

juBilanti
duben

50 Král Miroslav
 Mikšíková Lenka

55 Roman Petr
 Kikal Jiří
 Tomášek Jiří
 Dokoupilová Jana

60 Koukalová Helena
 Šuba Petr

70  Snášel Miroslav
 Hrubá Růžena 

82 Vernerová Daňka

83 Vrbová Marta

89 Frýbortová Jarmila

Květen

50 Žák Pavel

55 Dokoupil Milan

60 Bondarenko Anatolij
 Novotná Dagmar
 Chromcová Zdeňka

70  Dvořák Radoslav

75  Zapletal Ladislav
 Mikmeková Marie

80  Sváková Vlasta
 Látal Jiří

81  Růžičková Jarmila
 Brabec Vojtěch

85  Floriková Anna

86  Nitková Zuzana

87  Borůvka Zdeněk
 Beránková Jaroslava
 Sekaninová Ludmila

89  Molová Jaroslava

červen

55 Mičková Lenka            

60 Spurný Jan 
 Miklánková Ludmila

65  Třísková Zdeňka 
 Hanák Vojtěch

83 Navrátil Zdeněk

84 Růžička Alois

Pálení čarodejnic 
stavění májky
hospoda u Jeníka
Výšlap na Velký Kosíř
sraz v 9. hod u sokolovny
Kácení májky
hospoda u Jeníka
dětský den
turnaj přípravek 
(ročník 2008 a mladší)
turnaj přípravek 
4. ročník mezinárodního turnaje
Rozloučení se školkou
Hodové slavnosti

29. 4. 2017
6. 5. 2017  

7. 5. 2017

termín bude 
upřesněn

 3. 6. 2017
17. 6. 2017

24. 6. 2017

23. 6. 2017
24. 6. 2017

Oznámenípozvánky na akce

Redakční rada přeje hodně zdraví do dalších let
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