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DEN PRO NICOLKU
Dne 11. 6. 2016 se konala v areálu Tělocvič-

né jednoty Sokol Olšany u Prostějova chari-
tativní akce s názvem „DEN PRO NICOLKU“. 
Smyslem této akce bylo oslovit co nejvíce lidí 
a sponzorů na pomoc malé Nicolce, která trpí 
svalovou atrofií a potřebuje velmi nákladnou 
léčbu v zahraničí. Hlavními organizátory byla 
skupina dobrosrdečných občanů z  Olšan 
a Hablova, kterým není osud Nicolky lhostej-
ný a rozhodli se pro dobrou věc. Program za-
hájil místní sbor dobrovolných hasičů v  po-
době hasičské okrskové soutěže v požárním 
sportu. Soutěže se zúčastnilo šest družstev 
mužů, jedno družstvo žen a  družstvo mla-
dých hasičů z Olšan.

Dále následoval „Sranda turnaj“ ve velké ko-
pané, kterého se zúčastnily čtyři fotbalové týmy: 
Hasiči, Dorost 85+, Sokol Olšany a FC Hněvotín. 
Celé utkání provázela skvělá atmosféra, spor-
tovní duch a  nadšení nejen zúčastněných, ale 
i diváků. V průběhu utkání byl rodičům Nicolky 
předán sponzorský dar od firmy DD Sport Du-
bany ve formě dárkového poukazu. Nicolka ob-
držela dárečky od dětí z MŠ a ZŠ Olšany, které jí 
tímto udělaly velkou radost a vykouzlily úsměv 
na tváři. Po skončení fotbalového utkání zača-
la dětská diskotéka a v dáli bylo vidět přijíždět 
hasičskou Tatru místních hasičů, která vezla pře-
kvapení pro děti v podobě pěnového polštáře. 
Tato „sněhová show“ byla zlatým hřebem dne 
pro všechny děti, které si mohly zařádit v uměle 
vytvořené sněhové pěně.

Tento charitativní den byl završen taneční 
zábavou se skupinou Quercus, která bavila 
zúčastněné až do brzkých ranních hodin. Po 
celý den bylo zajištěno občerstvení a dobro-
ty z udírny, což také přilákalo příznivce dob-
rého jídla a pití.

Organizátoři se rozhodli věnovat celý vý-
těžek z  akce na Nicolčinu léčbu v  zahraničí 
a další potřebné pomůcky. Podařilo se vybrat 
částku 122 000 Kč, která posunula Nicolku 
blíže ke splnění jejího snu – rozběhnout se 
společně se svými kamarády.

Jsme rádi, že se akce nad očekávání vydařila 
a Nicolku přišla podpořit spousta skvělých lidí.

Marcela Čehovská

Organizátoři s Nicolkou

Hasiči pro Nicolku

Fotbalový tým pro Nicolku
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Co se děje v obci

Z naší školy a školičky

Stavební práce 

Májový koncert

PODĚKOVÁNÍ

Noc kostelů

Děkujeme obětavým hasičům z  Olšan 
u  Prostějova a  všem organizátorům, kteří 
uspořádali tuto nádhernou akci pro naši dce-
ru Nicolku: Jiří a  Lucie Daňkovi, Jiří a  Petra 
Pospíšilovi, Marcela Čehovská, Martin Kikal 
a František Soldán. Velké díky patří také sta-
rostovi obce RNDr. Milanu Elfmarkovi za pod-
poru a vstřícnost při organizování celé akce. 
Dále děkujeme všem, kteří se podíleli na re-
alizaci celého „ Dne pro Nicolku“ i těm, kteří 
se rozhodli strávit tento den společně s námi.

Moc si Vaší pomoci vážíme, 

Mikešovi

V pátek 10. 6. se uskutečnila již tradiční 
akce Noc kostelů. Obec ve spolupráci s Řím-
skokatolickou farností Olšany připravila pro 
návštěvníky této oblíbené akce opět bohatý 
program. Celá akce začala v 17:00 bohosluž-
bou. Krátké hudební vystoupení připravili 
pan Branislav Lariš s paní Alenou Strojilovou, 
následovalo otevření výstavy ručních prací 
ze sbírky paní Emílie Janíkové. Návštěvníci 
akce si také mohli prohlédnout věž kostela 
a rozhlédnout se tak po okolí naší obce. Pro 
děti bylo připraveno putování za pokladem 
Bílé paní, jízda na koloběžkách a  šlapacích 
kárách. Od 19:30 jsme mohli shlédnout před-
stavení barokní opery Torso v podání soubo-
ru Ensemble Damian. A na závěr se povídalo 
až do pozdních hodin. Děkuji všem, kteří se 
o  tuto podařenou akci zasloužili, děvčatům 
za výborné cukroví, Braňovi Larišovi za při-
pravený hudební program, Petru Koláčkovi 
a  všem kamarádům za program pro děti, 
hasičům za dohled při návštěvě věže kostela 
a za technickou pomoc a také vám všem, kte-
ří jste tuto akci navštívili.

Milan Elfmark, starosta

V rámci akce Revitalizace veřejných pro-
stranství, která proběhla na konci loňského 
roku, bude ještě v měsíci červenci zhotovena 
zídka kolem nemovitosti č.p. 639.

Během července proběhne také oprava 
čerpací studny v  Hablově. Budou vyměně-
na čerpadla a systém jejich čištění, do jímky 
bude nainstalován česlicový koš. Předpoklá-
dané náklady činí 400 000,- Kč

V  červenci také bude povedeno odvod-
nění křižovatky v  lokalitě Trávníky v  nové 
zástavbě.

V červenci budou zahájeny restaurátorské 
práce na vitrážových oknech kostela sv. Jana 
Křtitele. Okna jsou v havarijní stavu, některé 
části oken se bortí, v  některých částech ba-
revná skleněná výplň schází. Součástí těchto 
prací bude také zhotovení nového okna, kte-
ré bylo poškozeno na konci II. světové války. 
Předpokládané celkové náklady na tuto akci 
jsou ve výši 400 000,- Kč. Olomoucký kraj při-
spěl částkou 100 000,- Kč.

Během měsíce srpna započnou práce na 
rekonstrukci chodníků na místním hřbito-
vě. Z programu na obnovu venkova MZe ČR 
jsme dostali na tuto akci částku 249 000,- Kč. 
Celkové náklady přesáhnou částku 600 000,- 
Kč. Celková koncepce řešení úprav je k  dis-
pozici k  nahlédnutí na obecním úřadě a  na 
webových stránkách obce.

V  měsíci červnu byly zahájeny restaurá-
torské práce na sousoší Ukřižování Krista se 
sochami sv. Pavla a sv. Jiří. Toto sousoší dříve 
stávalo v  Láncích a  v  sedmdesátých letech 
minulého století bylo přemístěno na součas-
né místo v  blízkosti fary. Zaměstnanci obce 
opravili část farní zídky, která bezprostředně 
navazuje na okolí kříže. Tyto práce souvisí 
s koncepcí památkové péče o kulturní a his-
torické dědictví naší obce. Z  Olomouckého 
kraje jsme získali dotaci ve výši 50 000,- Kč. 
Celkové náklady předpokládáme ve výši ne-
celých 140 000,- Kč.

Z Ministerstva školství ČR jsme získali příslib 
na financování rekonstrukce hospodářské bu-
dovy v areálu fary pro potřeby základní školy. 
Tato budova, která se nachází v  sousedství 
mateřské školy, je od osmdesátých let minu-
lého století v majetku obce. Následnou rekon-
strukcí bychom chtěli získat prostory, které 
bude využívat naše škola. Součástí projektu 
je také technická obnova počítačové učebny, 
která bude rozšířena na celkovou kapacitu 28 
počítačových pracovišť, vytvoření přírodověd-
né učebny a rozšíření kapacity školní kuchyně 
o moderní gastronomické zařízení. Celkové ná-
klady projektu se blíží částce 17 mil. Kč. Obec 
z MŠMT by měla získat částku ve výši 85% uzna-
telných nákladů, tedy asi 14,4 mil. Kč. Pokud vše 
dobře dopadne, budou stavební práce zaháje-
ny v měsíci září. Doufejme, že se nám podaří 
doložit veškeré potřebné dokumenty a splnit 
podmínky pro vydání konečného Rozhodnutí 
o přidělení dotace. Jsme si vědomi, že realiza-
ce projektu přinese ztížení podmínek výuky 
na začátku školního roku, ale domníváme se, 
že jak učitelé, tak i  rodiče a  žáci tuto situaci 
pochopí a společně ji zvládneme bez větších 
komplikací. Podobně i  přestavba kuchyně 
přinese určité komplikace ve stravování žáků. 
Někdo může namítnout, proč jsme nezačali 
se stavbou již o prázdninách. Bylo by to určitě 
jednodušší, ale finanční příslib jsme obdrželi 
až začátkem června, do konce července máme 
dodat veškeré podklady pro vydání Rozhod-
nutí. A  není jich zrovna málo. Začátkem září 
budeme mít teprve jistotu přidělení finanč-
ních prostředků. I přesto začneme již v srpnu 
s přípravnými pracemi. Podstatnou část prací, 
vzhledem k případným přiděleným prostřed-
kům, musíme provést ještě v  letošním roce. 
Pokud vše dobře dopadne, získá naše škola 
nové moderní vybavení za velice výhodných 
podmínek. A to za trochu trpělivosti přece sto-
jí. Tak nám držte palce, ať se nám vše podaří.

Milan Elfmark, starosta

V sobotu 14. 5. 2016 jsme si připomněli 
nejen 700. výročí narození našeho význam-
ného panovníka Karla IV., ale také se v tento 
den konal již IV. Májový koncert, který uspo-
řádala ZŠ a  MŠ Olšany u  Prostějova ve spo-
lupráci s  obcí Olšany u  Prostějova. V  10:00 
hod. v místní sokolovně vše vypuklo. Nejpr-

ve se nám představili ti nejmenší z mateřské 
školy v  představení s  názvem Desperado 
a  své taneční nadání nám dokázaly děti ze 
4. třídy MŠ v  doprovodu písně „Hlavně, že 
jsme na vzduchu“ od Zdeňka Svěráka a  Ja-
roslava Uhlíře. Svůj herecký talent nám pak 
předvedla většina žáků základní školy v slav-
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Cesta za kotulem

Pohár starostů

ném českém muzikálu Noc na Karlštejně. 
Navštívili jsme dobu panování Karla IV., jenž 
dal zbudovat Karlštejn jako pevnost střežící 
korunovační klenoty, a na němž podle jeho 

zákazu nesměly přebývat ženy. Jedné noci se 
však na Karlštejně objeví nejen Karel IV. a dva 
nezvaní hosté, cyperský král Petr a bavorský 
vévoda Štěpán, ale také dvě ženy v  muž-

ském přestrojení. Jednou z  nich je císařova 
manželka Eliška Pomořanská, která z  lásky 
a  stesku porušila zákaz, aby mohla císaře 
alespoň zahlédnout, tou druhou je neteř 
purkrabího Alena, která se vsadila s  otcem, 
že dokáže strávit na hradě noc v  mužském 
přestrojení. Zatímco Alena přivádí k šílenství 
svého snoubence Peška, moudrý arcibiskup 
Arnošt z  Pardubic pomáhá přestrojené krá-
lovně proniknout ke králi a také ji chrání před 
slídivými pohledy cyperského krále a bavor-
ského vévody, kteří nevěří, že by na hradě 
opravdu nebyla žádná „ženská“. Jsme velmi 
rádi, že žáci projevili velký zájem hrát divadlo 
a  zpívat tyto již zlidovělé písničky. Po pro-
gramu školy následoval koncert Dechového 
orchestru Základní umělecké školy Vladimíra 
Ambrose v Prostějově. Opět nás nezklamala 
vynikající zpěvačka Zuzka Kožnárková, ten-
tokrát v doprovodu nadaného zpěváka Old-
řicha Vidmucha. Velké poděkování patří také 
těm, kteří si k nám letos zase, v měsíci lásky, 
našli cestu, a že jsme společně mohli příjem-
ně strávit sobotní májové dopoledne.

Bohumila Navrátilová, učitelka

Jak se má náš kotul veverovitý se vydali 
zjistit žáci druhého, čtvrtého a pátého roční-
ku. Cílem se stala ZOO Olomouc na Svatém 
Kopečku, kde má kotul svůj domov.

Cesta autobusem uběhla rychle a u brány 
zoologické zahrady čekal na žáky úkol rozdě-
lit se do pracovních skupin, kterým pak byly 
předány obálky s  přidělenými úkoly. Pak už 
pracovala každá skupina na plnění připra-
vených úkolů samostatně. Protože skupiny 
tvořili žáci všech tříd, byly otázky a úkoly při-
způsobeny tak, aby se mohli zapojit všichni 
žáci. Složení rozstříhaného obrázku zvířete 

a nalepení byl úkol pro nejmladší, společné 
řešení křížovky a doplňovačky, vyhledání od-
povědí na panelech v areálu zoo byl úkol pro 
starší žáky. Všichni však pracovali s chutí a zá-
palem. Při procházce jsme nemohli vynechat 
pavilon opic, prohlédli jsme si i žirafy. Někteří 
část svého kapesného utratili za krmení pro 
kozy. Téměř všichni překonali strach a vylezli 
na rozhlednu. Odměnou jim byl pohled do 
širokého okolí. Další cesta pak vedla kolem 
pavilonu šelem. Lvi a  tygři se líně povalo-
vali na sluníčku, zatímco rys našel stín pod 
keřem. Velká voliéra poskytla pozorování 

ptáků. A konečně jsme dorazili k našemu cíli. 
Velký výběh s mnoha malými opičkami kotu-
lů byl to, co jsme všichni chtěli vidět. Opičky 
vesele dováděly, krmily se, některé přišly ve-
lice blízko. Každý tedy měl možnost si ji pro-
hlédnout. Která je právě ta „naše“, se nedalo 
určit. Žáci doplnili poslední údaje a vydali se 
na cestu zpět. 

Vraceli jsme se domů příjemně unaveni ale 
spokojeni. 

Jarka Rašková, učitelka

25.05.2016 se po roce opět sešli závodníci z osmi vesnic-
kých základních škol ve sportovním areálu TJ Sokol v Olša-
nech, aby změřili své síly v tradičním atletickém klání pro 
žáky 1. – 9. tříd. Letos po dlouhé době za krásného počasí. 
V nádherném prostředí všichni závodníci (160) bojovali ze 
všech sil. Žáci soutěžili v pětiboji, který obsahuje skok da-
leký z místa, sprint na 50 m, hod míčkem nebo granátem, 
1. stupeň překážkovou dráhu a závěrečný vytrvalostní běh 
na 400/800 nebo 1200 m podle kategorie. Každý sporto-
vec absolvoval všechny disciplíny a sčítali se jeho dosaže-
né výkony s výkony celého družstva. Olšanští žáci 1., 2.a 3. 
ročníku se umístili na 1. místě. Žáci, kteří reprezentovali 
ročníky 4., 5., 6., 7., 8. a 9. se umístili na místě 4. Děkujeme 
zúčastněným za reprezentaci školy i obce a přejeme našim 
školákům hodně úspěchů v příštím ročníku této akce.

Alena Kvapilová, redaktorka
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Letecká záchranná služba Olomouc

Spelling competition

Praha parná

Ve středu 1. 6. 2016, na oslavu Dne dětí, 
se vydala celá druhá třída na exkurzi do Olo-
mouce. Navštívili jsme leteckou záchrannou 
službu, kde na nás čekal bohatý program. 
Nejprve jsme společně zhlédli záchranný 
vrtulník. Dozvěděli jsme se o  vybavení vr-
tulníku, k  čemu slouží, jak se používají ně-
které přístroje a  při jakých příležitostech 
vrtulník vzlétá do vzduchu. Následovala 

cesta do hangáru, kde technici opravovali 
vrtulník, a my měli možnost prohlédnout si, 
co skrývá pod kapotou. Všichni jsme se i do 
jednoho vrtulníku, který přiletěl na opra-
vu z  Ukrajiny, posadili a  vyfotografovali se. 
Odtud jsme se společně přemístili do gará-
že, kde bylo připravené záchranné vozidlo 
a každý z nás nahlédl dovnitř a seznámil se 
s jeho vybavením. Měli jsme štěstí, protože 

jsme mohli vidět na vlastní oči i to, že jeden 
z vrtulníků odlétal na záchrannou akci a za-
nedlouho opět přistál na letišti. Všichni ze 
záchranné služby byli velmi ochotní a trpě-
livě odpovídali na naše otázky. Pro všechny 
to byl neobyčejný zážitek a  všem, kteří jej 
pro nás připravili, ze srdce děkujeme.

Renata Látalová, učitelka

Dne 6. června proběhlo na naší škole škol-
ní kolo ve spellingové soutěži pro 1. stupeň. 
Soutěžili tři nejlepší žáci ze 3., 4. a  5.třídy. 
Všichni nejdříve zvládli diktát písmen, potom 
hláskovali anglická slova napsaná na kartič-
kách a  nakonec prokázali znalosti slovíček 
a  hláskovali podle obrázků. Po těsném sou-
boji skončil na 3. místě Jan Kovařík z 5.třídy, 
na 2.místě Barbora Novotná ze 3.třídy a první 
místo vybojovala Veronika Svobodová rov-
něž ze 3.třídy.

V  pondělí 20.6.proběhla spellingová sou-
těž také pro 2.stupeň. První místo zaslouženě 
získala Adéla Jermářová ze 7. třídy. Děkujeme 
všem, kteří se školního kola zúčastnili a vítě-
zům blahopřejeme.

Lenka Tomigová, učitelka

V pátek 24. 6. 2016 jsme se vydali na ce-
lodenní výlet do Prahy. Jelo nás celkem 40, 
včetně 4 učitelů. Do Prahy jsme dojeli vlakem 
kolem osmé hodiny ranní. Jako první jsme 
navštívili Václavské náměstí a  Lucernu. Na 
Staroměstském náměstí jsme pak dostali půl 

hodiny rozchod. V deset hodin jsme se všichni 
sešli před orlojem. Nesmíme zapomenout na 
Karlův most vedoucí přes řeku Vltavu, ve které 
jsme se na druhém břehu mohli osvěžit, nebo 
na Betlémskou kapli, kde kázal Jan Hus.

Poté nás čekal dlouhý výšlap na Petřín. Jed-
na polovina z nás šla pěšky, ti línější se svezli la-
novkou. Na Petříně jsme dostali další rozchod, 
abychom si mohli prohlédnout zrcadlové 
bludiště nebo vylézt na rozhlednu. Poté jsme 
se vydali na Hradčany a  k  Pražskému hradu. 
Z venku jsme si prohlédli i Katedrálu sv. Víta, 
a  poté jsme zamířili do blízké zahrady, která 
ale byla, k naší smůle, zavřená. Proto jsme na 
chvíli dostali zase rozchod. Ti, kteří chtěli, se 
například mohli podívat na střídání stráží.

Navštívili jsme také Nerudovu ulici, Vald-
štejnskou zahradu, viděli jsme Prašnou bránu 
a samozřejmě i Českou národní banku. Neza-
pomněli jsme se svézt metrem, což byl pro 
mnohé z  nás zážitek na celý život, protože 
jsme se všichni báli, že nestihneme vystou-
pit. :D Na konec jsme se vrátili na Václavské 
náměstí a  poté jsme se odebrali na nádraží. 
Domů jsme se vrátili v deset hodin večer. Celý 
den nás doprovázelo slunečné, možná až moc 
horké počasí. Výlet se všem líbil a i přes nesne-
sitelné horko jsme si to všichni užili.

Adéla Jermářová, 7. třída
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Sluníčkový den

Táborák

Rozloučení

Dne 30. 5. 2016 proběhl ve školce „Slu-
níčkový den“. Počasí přálo a sluníčko o sobě 
dalo dostatečně vědět. I přes velké horko si 
to děti náramně užily. Lena Freyová, která 

celým sluníčkovým dnem děti vedla, byla na-
prosto perfektní. Děti dokázala neskutečně 
strhnout pro různé tanečky, písničky a cviče-
níčka. Celá zahrada školky byla tematicky vy-
zdobena sluníčky, která vyráběly děti a i ony 

ve žlutých trikách svítily jako sluníčka. Z po-
hledu maminky, která mohla celou akci nafo-
tit, bych chtěla poděkovat paním učitelkám 
za krásné sportovní dopoledne pro naše děti.

V pátek 24. 6. 2016 se předškoláci ze třídy 
„Kapříků“ loučili se svými kamarády a  před-
stavili se všem přítomným, kteří za nimi přišli 

na hřiště u sokolovny. Rodiče si pro ně připra-
vili soutěže, a i když bylo 34°C , tak si někteří 
na ukončení pochutnali u  ohně na opeče-
ných špekáčcích. 

Děkujeme rodičům, kteří se podíleli na or-
ganizaci našeho tradičního táboráku.

Do třídy maminky dě-
tem připravily překvapení 
v  podobě dortové školní 
aktovky. Každý si našel 
na dortu kapříka se svým 
jménem. Slavnostně jsme 
si připili dětským „šam-
páněm“ snědli kus dortu 
a hurá na rozlučkovou dis-
kotéku. Celé dopoledne 
jsme si náramně užili. 

Děkujeme p. Zikmun-
dové, p. Larišové a p. Zed-
níčkové za přípravu po-
hoštění.

Děkujeme všem rodi-
čům za výbornou spolu-
práci během celého škol-
ního roku.

Hana Obručníková, 
Hana Hájková, 

učitelky MŠ
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Putování naší minulostí

Poklad na dně říčky

Cestujeme do pohádky

Červen je neodmyslitelně spojen se školní-
mi výlety. Také naše třídy si je společně naplá-
novaly. V úterý 7. června se téměř všichni žáci 
druhého, čtvrtého a pátého ročníku sešli před 
školou a s trochou netrpělivostí čekali na ob-
jednaný autobus. Ten dorazil včas a  všechny 
odvezl do Kunštátu u Boskovic. Zde na nás če-
kala komentovaná prohlídka expozice, která 
je umístěná ve sklepení hradu. Hrad pochází 
ze 13. století a později byl přestavěn na rene-
sanční a barokní zámek. Žáci se zde pod vede-
ním průvodce seznámili se vznikem a historií 
hradu, ale také se životem v době středověku. 
Při vstupu obdržel každý žák pracovní listy, 
do kterých zaznamenával odpovědi na otáz-
ky. Dalším místem našeho zastavení se stala 
Jeskyně Blanických rytířů v  Rudce u  Kunštá-

tu v  nitru kopce zvaného Milenka. Vstup do 
jeskyně hlídá lev. Obrovité sochy vytesané 
z  pískovce svou velikostí všechny ohromily. 
Pak následoval výšlap k  nedaleké Burianově 
rozhledně na vrcholu kopce Milenka. Zvlád-
nutí osmdesáti čtyř schodů se nám odměnilo 
pohledem do širokého okolí. Odtud je vidět 
panorama Krkonoš, Jeseníků i  Pálava. Do 
programu byla zařazena i návštěva Smyslové 
zahrady založené v roce 2009. Ta byla původ-
ně určena pro nevidomé. Našim žákům dala 
možnost si vyzkoušet interaktivní exponáty 
a zapojit do vnímání svoje smysly. 

Cesta domů lesnatou krajinou Drahanské vr-
choviny ubíhala rychle. Všichni se vraceli una-
veni, ale spokojeni z příjemně prožitého dne. 

Jarka Rašková, učitelka

TJ Sokol

4. červen patřil v  naší obci těm nejmen-
ším - dětem. Nápad manželů Koláčkových se 

uchytil a  byl originální. Akce Obce sokolské 
má sice krátkou historii, ale velkou populari-

tu. V  sobotním odpoledni 
se zaregistrovalo k  účasti 
na dvě stě padesát dětí! 
V  loňském roce jich bylo 
asi sto čtyřicet. 

Centrum dění bylo ve 
sportovním areálu, kde byl 
start i  cíl. Než se účastníci 
dostali k říčce Blatě, museli 
absolvovat několik zastá-
vek. Jednalo se například 
o  střelbu paintballovou 
puškou, malování křídou, 
střelbu ze vzduchovky, lu-

kem a  spoustu další zábavy. Základem však 
bylo hledání pokladu na dně říčky. Děti mu-
sely napřed překonat vodu po houpavé láv-
ce, aby mohly nasednout do připravených 
raftů. Na jejich cestě za pokladem pak na ně 
číhali piráti, vodníci, bobři, lesní muž nebo 
čarodějnice. Nepřipravené pak stoprocentně 
překvapil zpod hladiny vynořivší se žabí muž.

Poprvé organizátoři zkusili tuto akci na 
vodě před rokem. Letos jsme to trochu upra-
vovali a  mělo to vcelku úspěch. Jestli bude 
ale mít povedená akce pokračování, je ve 
hvězdách. Nápad by byl, ale pro jeho realiza-
ce je potřeba dostatečný tým. 

Alena Kvapilová, redaktorka

O prázdninách se naše sokolovna promě-
nila v  nedobytný hrad, ve které osm rytířů 
střežilo naše malé princezny.

Děti každý den ráno vyráběly část kostý-
mu. Děvčátka korunky, šperkovničky, kabelky 
a  sukýnky. Hoši zase brnění, meče, štíty. Poté 
jsme venku na hřišti hráli různé hry, ani déšť nás 
nezaskočil. Za deště jsme se v tělocvičně houpali 
na kruzích, klouzali se na lavičce, hráli si s padá-
kem. Poslední den děti na hřišti našly i poklad.

Velké poděkování patří našim pomocnicím 
- Vendule Marčanové, Nikole Kovaříkové, Janě 
Ryšavé, Adéle Jarmářové a  Tereze Holíkové, 
které princeznám a  rytířům byly celý týden 
nápomocné při výrobě kostýmů i při houpání 
na houpačce. Šárka Illková, T.J. Sokol
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Fotbalový turnaj
V sobotu 25. 6. 2016 za podpory obce Ol-

šany u  Prostějova, Olomouckého kraje, Na-
dačního fondu na podporu fotbalového mlá-
deže Olomouckého kraje a dalších partnerů, 
jsme uspořádali již 3. ročník mezinárodního 
fotbalového turnaje Olšany CUP 2016, který 
byl určen pro kategorii starších přípravek. 
Turnaje se zúčastnilo 36 týmů z  Polska (4 

týmy), Slovenska (7 týmů) a samozřejmě Čes-
ka (25 týmů). O tom, že k vidění bude kvalitní 
hra, bylo jasné již z obsazení turnaje. Největ-
ším kandidátem na vítězství byl slovenský 
Spartak Trnava, který jako vítěz předchozích 
dvou ročníků útočil na hattrick, který by mu 
zaručil vlastnictví nejen poháru pro vítěze, 
ale i  putovního poháru starosty obce Olšan 
(tento pohár získává tým do ročního proná-
jmu. Do celkového vlastnictví získává tým, 
který 3x po sobě vyhraje turnaj). Mezi další 
kandidáty patřila samozřejmě i  Olomoucká 
Sigma, Jihlava, Vyškov, Brno, slovenské Koši-
ce, Senec, polské Gliwice či Orbita Bukowno, 
která v předchozích letech skončila vždy na 
bedně. Překvapit však mohl kterýkoliv tým. 
Vždyť 31 týmů z 36 hraje nejvyšší soutěže ve 
své věkové kategorii.

Klíč turnaj, byl stejný jako v  předchozích 
ročnících. Týmy byly rozlosovány do 6 skupin 
po 6 týmech, kde se utkal každý s  každým. 

Následně dle umístění ve skupině postoupili 
týmy do skupin o umístění. Vítězové skupin 
bojovali o 1. - 6. místo, všichni druzí o 7. – 12. 
místo až po poslední v základních skupinách, 
kteří hráli o 31. – 36. místo.

Ještě před samotným turnajem si s  námi 
pohrálo počasí, když se přes Olšany mezi 3 
a 4 hodinou ranní prohnala velká bouřka se 

silným větrem. Or-
ganizátoři měli plné 
ruce uklidit a hlavně 
připravit hřiště ke 
hře. Vše se jim po-
dařilo včas a  za to 
jim patří velké díky. 
Před 7:45 hodinou 
proběhl slavnostní 
nástup a  v 8:00 za-
zněly úvodní hvizdy 
prvních zápasů zá-
kladní skupiny, čímž 
byl oficiálně zahá-
jen tento 3. ročník. 
Pro většinu týmů 
to byl poslední tur-

naj fotbalového ročníku 2015/2016 a  tak se 
chtěli rozloučit s co nejlepší hrou a s chutí si 
užít tento turnaj. K vidění byli velké souboje 
a plné nasazení hráčů.

Před 13:00 hod byly dohrány základní 
skupiny. A  mohli jsme se vrhnout do dru-
hé poloviny. Čekali nás zápasy o  celkové 
umístění. Ve skupině o  celkové vítězství se 
objevili velcí favorité, ale i týmy, se kterými 
se dle mého názoru před turnajem až tolik 
na vítěze nepočítalo. Finálová skupina byla 
ve složení: Sigma Olomouc - červená, FC 
Spartak Trnava, MŠK Púchov, MFK Vyškov, 
FK Hodonín a TJ Sokol Olšany u Prostějova 
– černobílá. Tato skupina byla až do posled-
ního kola dosti zamotaná. Nebylo v něm je-
diného týmu, který by neprohrál a ani týmu, 
který by někoho neporazil. 

I na ostatních hřištích se bojovalo naplno. 
Všichni malý borci se museli vypořádat ne-
jen se soupeřem, ale hlavně velkým horkem, 

který tento turnaj doprovázelo. Nikomu se 
na štěstí nic nestalo a  tak v  18:00 hod bylo 
dobojováno. Kluci sice utahaní, ale nadšení 
došli na závěrečné vyhlášení, kde každý tým 
byl odměněn účastnickým pohárem a další-
mi cenami. Borci našeho oddílu nám udělali 
velkou radost svými výkony. 

Tým červenobílých byl nalosován do sku-
piny C. Tým měl pomalejší začátek, ale jejich 
hra měla vzestupnou tendenci, což nás velmi 
potěšilo: Olšany – Jihlava 0:5, Olšany – Pú-
chov 0:7, Olšany – Swidnica 0:2, Olšany – Lu-
žice 4:1, Olšany – Bludov 8:0. V základní sku-
pině obsadil tým 4. místo, které zaručovalo 
skupinu o 19. – 24. místo. V zápasech o 19. až 
24. místě bojoval takto: Olšany – Nový Jičín 
0:2, Olšany – Milín 1:1, Olšany – Gliwice 3:2, 
Olšany – Košice 1:3, Olšany – Těrlicko 1:1. Cel-
kově se kluci umístili na 22. místě.

Tým černobílých hrál své zápasy ve skupi-
ně A: Olšany – Třebeš 2:0, Olšany – Gliwice 
4:0, Olšany – Přerov 2:0, Olšany – Řepy 1:0, 
Olšany – Slatinice 3:0. S plným počtem bodů 
a bez inkasované branky postoupil náš tým 
do finálové skupiny. Tady svedl otevřené 
zápasy, se všemi soupeři, ve kterých rozho-
dovaly drobné chyby: Olšany – Sigma 1:2, 
Olšany – Vyškov 2:4, Olšany – Púchov 0:1, Ol-
šany – Trnava 3:0, Olšany – Hodonín 2:4. Před 
posledním zápasem měl náš tým možnost 
poskočit na 3. místo, bohužel nám nevyšel 
závěr utkání a po prohře s Hodonínem jsme 
skončili na konečném 6. místě

Myslím si, že oba naše výběry podaly vý-
borné výkony, za které bych jim jako trenér 
rád poděkoval. Chlapci obou týmů zvládli 
celý turnaj na výbornou. Stejně tak si zaslou-
ží obdiv a  poděkování za celou loňskou se-
zónou, kde jako nováček krajského přeboru 
hráli vyrovnaně celou sezónu s  výběrovými 
týmy. Doufám, že i další sezona půjde ve sto-
pách té letošní. Kluci moc děkuji. Více o tur-
naji a všechny výsledky najdete na interneto-
vých stránkách olsany-cup-2016.webnode.cz 
a na stránkách tj-sokol-olsany.webnode.cz.
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Z činnosti SDH

Hodový pohár v požárním sportu

Dne 26. června 2016 se na fotbalovém hři-
šti v  Olšanech u  Prostějova konal již 4. roč-
ník Hodového poháru v  požárním sportu, 
kterého se zúčastnilo 12 družstev, z  toho 2 
družstva žen. Požární útok se běžel ve dvou 
kolech, přičemž rychlejší čas rozhodl o  vý-
sledném pořadí. V  kategorii žen se utkaly 
týmy z  Pěnčína a  domácí Olšany. Nejrych-
lejším časem si první místo vybojovaly ženy 
z  Pěnčína a  druhé místo patřilo Olšanům. 
V mužské kategorii na prvním místě umístilo 
družstvo z  Ludéřova, druhé místo obsadilo 

mužstvo z Čelechovic na Hané a třetí příčku 
získalo družstvo z Drahanovic. Muži z Olšan 
obsadili místo šesté. Mezi prvním a druhým 
kolem se divákům i závodníkům předvedli ti 
nejmenší. Děti z hasičského kroužku z Olšan 
předvedli požární útok. Děti sklidily velký 
potlesk a při slavnostním předávání ocenění 
se myslelo i na ně, a proto si odnesly za svůj 
výkon pohár. Hodový pohár byl ukončen 
slavnostním vyhlášením výsledků, předáním 
diplomů a  pohárů. Po dobu soutěže, bylo 

zajištěno občerstvení a  dobrůtky z  udírny. 
Všem družstvům děkujeme za účast a vítězi 
přejeme mnoho dalších úspěchů. Velký dík 
patří všem divákům a  milovníkům požární-
ho sportu, kteří na hřiště v  Olšanech v  ran-
ních a dopoledních hodinách zavítali a velmi 
intenzivně podporovali všechny týmy bez 
ohledu na místo bydliště. Atmosféra byla 
výborná a  i  díky ní dosahovaly týmy velmi 
kvalitních časů. 

Petra Pechová

Rallye Hamry – soutěž v záchranářských disciplínách
Dne 21. 5. 2016 se jednotka 

sboru dobrovolných hasičů 
Olšany u  Prostějova zúčast-
nila již 13. ročníku soutěže 
v záchranářských disciplínách, 
která se nesla v  duchu krás-
ného počasí. Jednotky, tedy 
zvláště u  fyzicky náročných 
úkolů, dostaly patřičně zabrat. 
V  letošním ročníku používaly 
jednotky výbavu především ze 
svých vozidel. Na trati se pohy-
bovaly vlastními automobily 
s  potřebnou výbavou, včetně 
zásoby vody. Na závodníky če-
kalo celkem sedm úkolů v po-
době reálných zásahů. POPIS 
ÚKOLŮ: dopravní nehoda tří 
osobních vozidel, požár sklep-
ních prostor v  zemědělském 
družstvu, únik neznámé ne-
bezpečné látky - záchrana oso-
by, záchrana houbaře v  lese 

– transport raněného, otevření 
bytu s  podezřením na zranění 
osoby, záchrana dřevorubce za-
valeného kládami, spolupráce 
se složkami IZS - vyhledání uto-
pené osoby na vodní hladině. 
Od příjezdu k  dané události až 
po její skončení je zásah hasi-
čů hodnocen rozhodčími, kteří 
udělují body za všechny úkony. 
Na základě bodového hodnoce-
ní se naše jednotka umístila na 
krásném třetím místě. Vyhráli 
hasiči z  Plumlova a  na druhém 
místě skončili hasiči z Vrahovic. 
Jednotlivá stanoviště úkolů byla 
rozmístěna pro závodníky v ne-
dalekém okolí vesnice Hamry na 
Prostějovsku. 

Marcela Čehovská, členka SDH
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Mladí hasiči na 2. místě
Dne 2. 7. 2016 se v obci Klopotovice usku-

tečnila soutěž v požárním sportu děti. S na-
ším družstvem ve složení Barbora Novotná, 
Alžběta Škvírová, Filip Servus, Přemysl Mazal, 
Karolína Pospíšilová, Pavlína Pospíšilová a 
Karolína Procházková jsme vyjeli poprvé na 
pořádnou soutěž dětí. Po příjezdu na místo 
proběhl nástup, na kterém se upřesnila pra-
vidla, a rozhodlo startovní pořadí. Jako první 
se předvedly přípravky a jako druhé na řadu 

přišly mladší děti, do kterých spadá i olšan-
ské družstvo. V kategorii byla 4 družstva a to 
ze Štětovic, Olšan, Tovačova a Klopotovic. Po-
žární útok se běžel na dvě kola, v prvním kole 
děti zaběhly čas 26, 65s. A získaly si umístění 
na druhém místě. Na druhé kolo jsme na-
stupovali s chutí si čas ještě vylepšit, a to se 
dětem povedlo a konečný čas byl 23, 77s. 
Po mladších dětech se předvedly i děti star-
ší. Celé dopoledne bylo uzavřeno ukázkou 

„starých“ pánů, kteří předvedli požární útok z 
dřívější doby. Na konci dopoledne proběhlo 
vyhlášení výsledků a naše děti si domů při-
vezly krásné 2. místo. 

Tímto bych chtěla poděkovat všem rodi-
čům za podporu našich dětí, jak z domova, 
tak z místa konání, a všem co se s námi podí-
leli na krásném dni.

Petra Pechová

Obecní muzeum

Na olšanské hody, jak velí tradice, bylo 
otevřeno obecní i hasičské muzeum. Obecní 
muzeum, které mohou návštěvníci shléd-
nout už od roku 2003, prošlo v letošním roce 
rekonstrukcí a ve dnech 25. a 26. 6. bylo vlast-
ně znovuotevřeno v novém kabátě.

Jeho zakladatelem byl pan Alois Vláčil. 
Většinu předmětů sesbíral on a  vystavoval 
na ploše poloviční, než je nyní. Teprve v roce 
2015 se rozšířila výstavní plocha o místnost 
bývalé knihovny.

Plán rozšířit muzeum se, bohužel, panu 
Vláčilovi už nepodařilo uskutečnit. Osiřelé 
muzeum prošlo v letošním roce rekonstrukcí 
a znovu bylo zpřístupněno veřejnosti.

Je zde k  dnešnímu dni zaevidováno přes 
dva tisíce předmětů, z  toho asi 200 je v de-
pozitáři, takže vystavujeme 90 % ze sbírek. 
Ani o  zbývající část návštěvníci nepřijdou, 
vše je nafoceno a zařazeno do katalogu, kte-
rý je k nahlédnutí. V depozitáři jsou většinou 
předměty poškozené, opakující se nebo ne 

dílech - obchod, hospoda, dílna, škola, dětský 
koutek, kuchyně, praní a žehlení, šití, hygiena.

U východu jsou písemnosti, téma 1. světo-
vé války, 1. republiky, 2. světové války a ná-
stěnka s historií nedávnou.

Popisy jsou v hanáckém nářečí, český pře-
klad souvislejších částí si můžete půjčit. Ně-
které předměty jsou označeny značkou dvou 
očí. Tyto si můžete vzít do ruky a  prohlížet. 
Během prohlídky se můžete na cokoli zeptat.

O prázdninách bude muzeum otevřeno ka-
ždou středu od 10,00 do 15,00 hod. nebo po 
telefonické dohodě na tel. čísle 732 275 401.

Hana Nováková

zcela historické, případně nemající vztah 
k Olšanům.

Sbírky jsou rozčleněny do několika částí. 
Vstup je věnován oblasti Hané, na které se 
Olšany u Prostějova nacházejí a připravuje se 
ukázka z nejstarší historie vesnice.

V bývalé knihovně jsou dvě místnosti. Prv-
ní je věnovaná duchovnu, kostelu, faře a po-
sledním věcem člověka. Druhá má předsta-
vovat hanácký grunt 18. až 19. stol. s jizbou, 
komorami, stájemi, stodolou a kůlnou.

Ze vstupní místnosti přejdeme chodbou, 
která je věnována významným osobnostem 
Olšan a  spolkům, do poslední části, kde jsou 
umístěny předměty 20. století, tematicky v od-
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Z činnosti kontrolního výboru

Pozvánky

JAK SPRÁVNĚ KOMPOSTOVAT

Sběr dalšího tříděného odpadu

Olšanský rodák Lubomír Nakládal
Narodil se v  Olšanech před 90 lety. Po 

ukončení studií pracoval jako zemědělec. 
Zprvu jako soukromý rolník, od roku 1952 
v  JZD Olšany u  Prostějova, od roku 1976 
v  JZD Vrbátky. Svou literární dráhu zahájil 
malými prózami v  novinách a  časopisech. 
Publikovat začal v  prostějovské Stráži lidu, 
dále přispíval do novin Mladá fronta, Lidová 
demokracie. Přeložil z  polštiny, „Klíč moud-

rosti“, „Modré přilby na přehradě“ Jana Dob-
raczynského, „Beze zbraně“ Zofie Kossakové, 
„Konec velkých prázdnin“ Anky Kowalské 
a  další. Je také autorem vlastních prozaic-
kých knih. V  nakladatelství Blok postupně 
vyšly knihy Ještě je na růži rosa (1973), Zů-
staň, jsi krásná (1975), Tráva kvete (1982). 
Několik jeho próz bylo také přeloženo do 
polštiny a  němčiny. Převážná většina jeho 
povídek je tematicky spjata s  životem na 

vesnici a má velmi prostý děj. Postavy jsou 
zachycovány v  mezních okamžicích života, 
kdy si uvědomují blízkost smrti a  bilancují 
své životní prohry i  vítězství. Povídky Zů-
staň, jsi krásná, jsou situovány do období 
nacistické okupace, jejich hrdinové hledají 
smysl života v lásce, která je jim protiváhou 
válečné nelidskosti. Zemřel 17. února 1986.

Alena Kvapilová

Kontrolní výbor obce Olšany u  Prostějova 
pracuje ve složení: 

Předseda: Martin Kikal 

Členové: Pavel Fanta, Luděk Novotný

Na lednové schůzce vypracoval kontrolní 
výbor plán práce na rok 2016. Schází se 1x 
za čtvrtletí. Na schůzkách provádí kontro-
lu usnesení z  jednání zastupitelstva obce. 
V  kontrolách usnesení z  jednání zastupitel-
stva obce neshledal výbor žádné nedostatky. 

V měsíci červnu provedl výbor kontrolu sběr-
ného dvora a správného třídění odpadů po-
dle jednotlivých kategorií. Výbor neshledal 
žádné pochybení.

Martin Kikal , zastupitel

Podzimní koncerty
I v letošním roce budeme pořádat podzim-

ní koncerty. Věřím, že i  pro letošní rok jsme 
pro vás připravili zajímavou přehlídku kvalit-
ní hudby. První koncert se uskuteční v neděli 
4. 9. od 15 hodin.

Turistický zájezd
Ve dnech 22. 9. až 25. 9. Se uskuteční tra-

diční turistický zájezd. Cílem pro letošní rok 
bude oblast Strážovských vrchů a Malé Fatry. 
Cena zájezdu bude 2600 Kč. Přihlášky na zá-
jezd se začnou vybírat od 1. srpna ve fitne-
scentru u paní Kosové. 

Milan Elfmark, starosta

Od května letošního roku mohou 
občané odevzdávat do sběrného 
dvora další druhy odpadu:

- tonery z tiskáren 
  a kopírek

- inkoustové cartrige 
  z tiskáren

Ve sběrném dvoře je umístěn box, 
kam lze tento odpad odložit.

Jan Spurný, místostarosta

Obec v rámci projektu „Systém sběru biolo-
gicky rozložitelného komunálního odpadu pro 
obec Olšany u Prostějova“, předala do užívání 
domácí kompostéry. Nikdo ale občany nese-
známil s  postupem, jak správně komposto-
vat. Proto dnes přinášíme základní rady, jak 
správně kompostovat:

Kompostování je velmi jednoduchý pro-
ces, díky němuž jsme schopni předcházet 
vzniku odpadu již v  místě jeho vzniku a  zá-
roveň si pro svoji potřebu můžeme vytvořit 
velmi kvalitní produkt - kompost. 

V následujícím článku si povíme, kam kom-
postér na zahradě umístit, v  bodech si pro-

jdeme čtyři základní pravidla kompostování, 
dozvíte se, co do kompostéru dávat můžete 
a na co si naopak dát pozor a jak vlastně zjis-
títe, že je kompost hotový. 

Kam kompostér umístit
Důležité je mít na paměti, že kompostér 

musí mít zabezpečený styk se zemí. Jed-
nak aby do něj mohly lézt žížaly a pomáhat 
tak s  rozkladnými procesy bioodpadů, tak 
i  z  toho důvodu, aby se nadměrná vláha 
z  kompostu mohla vsakovat do země. Tak-
též bychom měli věnovat přípravu naleze-
ní vhodného místa k  umístění kompostéru 
tak, aby donášková vzdálenost byla krátká 

toner

a aby byl kolem kompostéru dostatečný pro-
stor pro manipulaci s  hotovým kompostem 
(kompost můžeme odebírat ze všech stran 
a  proto jej nikdy neumisťujeme do rohu či 
přímo k plotu). 

Co do kompostéru patří
• bioodpad z  domácností (zbytky ovoce 

a  zeleniny, káva, čaj, skořápky, zbytky 
pečiva, lepenka, papírové kapesníky 
a ubrousky)

• bioodpad ze zahrady (listí, tráva, pose-
kané větve nebo štěpka z  větví, piliny, 
kůra, popel ze dřeva)

• bioodpad z chovu hospodářských zvířat 
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Ovlivňujeme životní prostředí

(podestýlka hospodářských zvířat a PO-
ZOR! pouze trus býložravých hospodář-
ských zvířat!

• jednoduše veškeré bioodpady rostlin-
ného původu! 

Co tam naopak nepatří vůbec: 
• maso a kosti
• mléčné výrobky
• velké množství vařené stravy
• chemicky ošetřené materiály (nabarve-

né dřevo nebo štěpka z něj)
• jinak zrecyklovatelné materiály - sklo, 

plasty, kovy
• plevel (může v  kompostéru zakořenit 

a pak se dostane zpět do půdy)

Čtyři základní pravidla 
kompostování 
• obsah se nevrství, ale promíchává

• musíme sledovat správnou vlhkost a vy-
varovat se dvěma základním chybám 
kompostování - nadměrné vlhkosti 
kompostu či jeho vysušení

• čím menší částice do kompostéru 
dáme, tím rychleji bude kompostovací 
proces probíhat. 

• kompostování je aerobní proces - pro-
bíhá tedy za přístupu vzduchu, musíme 
tedy dbát na jeho provzdušňování v pří-
padě, že je kompost moc vlhký atd. 

Jak využit hotový kompost
Hotový kompost je cenná surovina, která 

napomáhá navrácení bioodpadu zpět do 
půdy. Kompost nám pomáhá udržet kvalitu 
půdy a v některých případech ji může výraz-
ně zvýšit. Obsah humusu v kompostu přispí-
vá k jímavosti vody v půdě. 

Hotový kompost je tedy nedocenitelný při 
zúrodňování půdy, ale využijeme jej i při re-
kultivacích, skvěle se hodí ke všem plodinám 

a ocení jej zejména ovocné stromy, okrasné 
keře a dokonce i trávníky. Taktéž jej můžeme 
využít i  při domácím pěstování okrasných 
květin či zeleniny na balkonech, terasách či 
zahradách a polích. 

Mgr.Jan Spurný, místostarosta

Zdroj: http://www.prackovice-litochovice.cz

Jak ovlivníme životní prostředí, ukazuje obrázek z materiálů firmy ASEKOL:
Příklad: Do sběrného dvora odevzdáme 1 televizor. 

Mgr.Jan Spurný, místostarosta, materiály ASEKOLu
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JUBILANTI
Červenec

50 Lantová Jana
 Bodiš Ivan
 Rozehnalová Hana
 Kubíčková Hana
 Mrázek Vladimír
 Klíčová Jitka

55 Čornejová Jana
 Šubík Petr
 Kosová Hana

60 Dvořáková Hana
 Studená Hana
 Fridrich Antonín
 Černohous Jiří

65 Strbačka Vladislav

70 Riedlová Marie
 Malíková Květuše
 Šín Václav

75 Růžička Jan
 Dudková Marie
 Štenclová Jana
 Kovaříková Anna

80 Kintlová Marie

84 Kvapil Miroslav

86  Vyhlídalová Marie

Srpen

50 Helekal Vlastimil
 Hrudník Alois
 Dlouhý Vojtěch

55 Křivánek Vladimír

70 Foret Jaromír
 Vyhlídal Zdeněk

75 Alexa Josef

80 Navrátilová Františka

81 Hrubý František

82 Němcová Blažena

83 Řezníčková Zdeňka
 Šiška Ladislav

86 Dokoupil Jaroslav
 Velacká Božena

87 Hradilová Marie

89 Novotná Marie
 Škrabálková Marie

Září

50 Hansl Jaroslav
 Hansl Stanislav
 Mikulášek Petr
 Němcová Pavla
 Poskerová Marcela

55 Kovářová Hana

60 Řezníček Milan
 Ječmínek Stanislav

65 Navrátil Luděk
 Mazalová Marie
 Koukal Jiří
 Škrabálek Jiří
 Grepl Ladislav

70 Spáčilová Ludmila
 Drapač Václav

75 Havránková Ludmila
 Šindler Václav
 Švancarová Anna

83 Lantová Jaromíra

84  Lišková Věra

88 Labounková Ludmila

Redakční rada přeje hodně zdraví do dalších let.

Společenská kronika

Třídění odpadu se vyplatí
Již několik roků naši občané třídí odpad. Za 

celý rok 2015 jsme odevzdali 1,76 tun chlaze-
ní a 2,1 t velkých a malých elektrospotřebičů, 
což znamenalo, že jsme byli klasifikováni jako 
obec s  podprůměrným sběrem. Výtěžnost 
velkých a malých elektrospotřebičů byla tedy 
1,23 kg/osobu. Přitom průměrná výtěžnost 
v  republice byla 1,54 kg/osobu. Abychom 
se dostali na úroveň obce s nadprůměrným 
sběrem, musí obec vysbírat alespoň 2,6 tun 
velkých a malých spotřebičů za rok.

V letošním roce jsme získali za druhé čtvrt-
letí z  motivačního programu firmy ELELK-

TROWIN finanční odměnu ve výši 15.000,- 
Kč, protože jsme firmě odevzdali 1,595 tun 

chlazení, 1,889 tun velkých spotřebičů a 0,7 
tun malých spotřebičů. Je tedy vidět, že by 
se nám mohlo podařit, pokud budeme po-

kračovat v tomto tempu, dostat se na úroveň 
obce s nadprůměrným sběrem. 

Získané peníze budou použity na zakou-
pení dalšího vybavení sběrného dvora. 

Všem občanům děkuji za to, že třídí odpad, 
a věřím, že v nastaveném tempu budeme po-
kračovat a získané finance budeme výhodně 
investovat na dovybavení sběrného dvora 
a  zvýšení informovanosti obyvatel o  správ-
ném nakládání s elektrospotřebiči.

Mgr.Jan Spurný, místostarosta, 
materiály ELEKTROWINu


