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ZPRÁVY Z OBCE
Obec má další nové pomocníky
Koncem roku byl posílen vozový park
o nové pomocníky. Prvním z nich je
nákladní automobil IVECO, který je

určen na kontejnerovou přepravu
nákladů. Využíván bude pro svoz
separovaných odpadů (plasty, papír,
biologický odpad) a v budoucnu i pro
dovoz materiálu nejen pro obec, ale
také pro občany.

Dalším velmi platným strojem
v obecním autoparku je drtič větví
(štěpkovač) od firmy LASKI. Ten je
určen pro drcení větví a kmenů do
průměru cca 100 mm. Vzniklá dřevní
hmota bude využita jednak při kompostování, ale také jako mulčovací
materiál při výsadbě zeleně v obci.
Jan Spurný, místostarosta

Měření rychlosti v obci
V prvním březnovém týdnu upozornili mnozí občané Olšan a Hablova
na nefunkčnost silničního radaru na
ulici ke stavu.
Příčinou bylo zahájené týdenní měření dopravní situace v této ulici
jiným zařízením, které zaznamenávalo nejen rychlost projíždějících
vozidel, ale také jejich množství, druh
a vyhodnotilo celkovou dopravní
situaci v této frekventované ulici. Zařízení je navíc schopno zaznamenat
i SPZ vozidel, které překročily nejvyšší povolenou rychlost. A výsledky
měření byly opravdu velmi zajímavé.
Ve dnech 2. – 8. března projelo touto
ulicí celkem 52 083 vozidel v obou
směrech. Z tohoto počtu bylo 1 019
nákladních vozidel. V pracovních
dnech se provoz pohyboval v rozmezí 6 900 – 9 300 vozidel, ve víkendových dnech pak 4 665 a 5 243
vozidel. Průměrně tak ulicí projelo
7 441 vozidel/den.
Měření rychlosti bylo prováděno ve
směru od dálnice. I zde byly zjištěny
zajímavé údaje: z celkového počtu
26 222 vozidel jich 6 826 překročilo
nejvyšší povolenou rychlost, tj. 26% ze
všech vozidel. Jinými slovy: každé čtvrté auto překročilo nejvyšší povolenou
rychlost. Průměrná rychlost vozidel
přijíždějících do naší obce je 45,7 km/
hod, průměrný rozestup mezi vozidly
je 23 sekund, což odpovídá vzdálenosti cca 289 m.
Další zajímavé údaje si mohou občané
zjistit z dokumentace, která bude zveřejněna na webových stránkách obce.
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Zastupitelstvo obce rozhodlo, že
měření bude provedeno na dalších
2 – 3 místech v obci, aby zjištěné
údaje přesně dokumentovaly dopravní situaci v naší obci. Půjde zejména o měření u školy, ve směru od
Studence, resp. od Lutína. O výsledcích celého projektu měření dopravní
situace v obci budeme občany samozřejmě informovat na webových
stránkách obce a ve Zpravodaji.
Jan Spurný, místostarosta
Oprava kanálových poklopů
Hned po Velikonocích, od úterý
7. dubna do konce týdne, začne
v ulici ke stavu rekonstrukce kanálových poklopů ve vozovce. Opravy
bude za provozu provádět firma
POKLOPSYSTEM Hradec u Stoda.
Cena oprav 15 poklopů bude ve výši
okolo 200.000 Kč bez DPH.
Vyzýváme proto řidiče i ostatní
účastníky provozu ke zvýšené opatrnosti v tomto období.
Jan Spurný, místostarosta
Objížďka naší obcí
Další komplikace nastanou v naší
obci v souvislosti s opravou dálničního mostu přes silnici III/5709
u Žerůvek. Ve dnech 2. 4. 2015 –
19. 4. 2015 tak naší obcí povede
objížď ka, kterou budou využívat
řidiči jedoucí z Žerůvek do Hněvotína
a zpět.
Upozorňujeme proto řidiče na zvýšenou opatrnost při průjezdu naší obcí.
Jan Spurný, místostarosta
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V lednu proběhla v naší obci tradiční
„Tříkrálová sbírka“. Koledníci v pěti
schránkách nasbírali po Olšanech
a Hablově celkem 31.113 Kč.
Celkový výnos v děkanátu Prostějov
činí 852. 955 Kč.
Dle rozhodnutí rady Charity Česká
republika a odsouhlasení Českou
biskupskou konferencí bude celý výnos sbírky rozdělen následovně:
58% Charita Prostějov - dle letošního záměru TKS: přímá pomoc lidem
v nouzi, automobil pro pečovatelskou službu, projekt rekonstrukce
domu Marta - chráněné dílny.
15% Arcidiecézní charita Olomouc humanitární pomoc doma i v zahraničí, metodické a koordinační aktivity
sociálních a zdravotních projektů
10% Charita ČR Praha - humanitární

pomoc doma i v zahraničí
5% Charita ČR Praha - aktivity humanitárního a rozvojového oddělení
5% Charita ČR Praha - režie sbírky
(pokladničky, samolepky Charita,
složenky, pásky k pokladničkám,
reklamní spot, novinová a outdoor
reklama, letáky, cukříky, dáreček pro
koledníčky, web)
5% krizový fond - pomoc Charitám
a jejich projektům v existenční nouzi
2% nouzový fond - případy sociální či
existenční nouze jednotlivců či rodin
způsobené nenadálými událostmi,
jejichž pomoc při řešení překračuje
finanční možnosti dané místní Charity. Moc děkujeme dětem, které se
zapojily do Tříkralové sbírky a všem
občanům, kteří do sbírky přispěli.
Milan Elfmark, starosta

Z JEDNÁNÍ RADY
OBCE
Rada obce schválila:
- uzavření smlouvy s firmou CDV
Ce n t r u m d o p r a v n í h o v ý z k u mu, v. v. i., divize rozvoje dopravy,
Brno na zpracování komplexního dopravního řešení v Olšanech
u Prostějova. Současně pověřuje starostu obce podpisem této
smlouvy.
- přijetí dotace z MŽP na projekt
CZ.1.02/4. 1. 00/13.22804 „Sběrný
dvůr Olšany u Prostějova“.
Současně pověřuje starostu obce
RNDr. Milana Elfmarka podpisem
smlouvy č. 14187004 o poskytnutí
podpory ze SFŽP ČR.
- smlouvu na poskytování právních
služeb s JUDr. Dagmar Unarovou.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

NOVÝ DVŮR OÚ

Zastupitelstvo Obce Olšany u Prostějova na svém zasedání 18. prosince 2014 schválilo:

S jarem začala naplánovaná rekonstrukce dvora OÚ. Naši zaměstnanci
postupně odvezli na jiné místo sběrné
nádoby na druhotný odpad a vykáceli
překážející stromy a keře.
Počátkem minulého týdne dělníci
stavební firmy vyklidili prostor dvora
a začali se stavbou nové vozovky a odstavného parkoviště, které by mělo
sloužit zejména pacientům zdravotního
střediska a návštěvníkům pošty. Uvolní
se tak prostor před OÚ, kde v poslední
době nebylo možné zaparkovat.
V další fázi dojde k výsadbě nových
stromů a keřů tak, aby vznikl prostor,
kam se přijde každý rád podívat. Do budoucna se plánuje, že z tohoto prostoru
bude hlavní vchod do budovy OÚ.
Jan Spurný, místostarosta

- Obecně závaznou vyhlášku (poplatek za sběr a likvidaci TKO) – poplatek za TKO 330 Kč/os/rok

- rozpočtovou změnu č. 5 za rok 2014
- poplatek za stočné na rok 2015 –
výše 500 Kč/os/rok
- rozpočet obce na rok 2015
- zástupce zřizovatele do Školské
rady ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova Mgr. Jan Spurný

POPLATKY V ROCE 2015
330 Kč/osobu - komunální odpad (popelnice) do 31. 5. 2015
500 Kč/osobu - kanalizační poplatek (stočné) do 31. 10. 2015
100 Kč/psa - poplatek za psa do 31. 5. 2015
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)

VÍTE, ŽE...
… v loňském roce proteklo přes naši čistírnu odpadních vod 87 770 m3 vody?
Z tohoto množství bylo vyvezeno
po vyčištění 250 tun kalů. Odpadní
voda byla vyčištěna a vypuštěna do

Blaty v kvalitě 87,43% - 98,73% podle jednotlivých sledovaných složek.
Například bylo vyvezeno 33,2 tun
nerozpuštěných látek.
Jan Spurný, místostarosta
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SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A PLASTŮ
V ROCE 2015
Měsíc

TKO

Plasty

březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

30.
13., 27.
11., 25.
8., 22.
6., 20.
3., 17., 31.
14., 28.
12., 26.
9., 23.
7., 21.

3.
7.
5.
2.
7.
4.
1.
6.
3.
1.

SETKÁNÍ SE SENIORY
Každoroční setkání se seniory, které
pořádá sociální komise a obecní úřad,
se uskutečnilo 10. ledna. První účastníci přicházeli brzy, aby se posadili na
svá oblíbená místa. Setkání zahájila
Alena Kvapilová, která přivítala přítomné seniory. Poté zúčastněné pozdravil starosta obce Milan Elfmark.
Následovalo kulturní vystoupení
dětí z mateřské školy. Měly připra-

Yamaha. Otec se synem nenechali
takřka nikoho sedět a na parketě
tancovala i starší generace. Jejich vystoupení se všem velmi líbilo. Radost
přítomným udělala jejich vstřícnost,
neboť umožnili fotografování. Tak
si kromě zážitku z jejich vystoupení,
mnozí odnášeli i foto. Po skončení
jejich vystoupení hrála k tanci a poslechu skupina pana Glozara. Pro
seniory bylo připravené občerstvení.
Nechyběla tombola, která výherce
určitě potěšila.
Alena Kvapilová, předsedkyně sociální
komise

vené hudební i taneční vystoupení.
Přítomní jejich vystoupení odměnili
potleskem. Následovalo vystoupení
všem známé z televizního Šlágru Duo

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Služby CZECH POINTU na OÚ Olšany
V Olšanech u Prostějova je kontaktním místem pro služby CZECH POINTu Obecní úřad Olšany u Prostějova.
V současné době jsou zde poskytovány tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí:
• Obchodní rejstřík
• Živnostenský rejstřík
• Katastr nemovitostí
Výpisy z neveřejných evidencí:
• Rejstřík trestů
• Výpis z bodového systému řidičů
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VŠÍMAVOST
ZACHRAŇUJE ŽIVOT
Jedu v neděli odpoledne z návštěvy u rodičů, když mi zazvoní telefon. Dostávám
informaci, že osamocený muž z naší
obce nevychází celý den ven, nemá
odhrnuté závěsy v oknech, netopí. Hrozí
nebezpečí, že se mu něco stalo.
Přijíždím k domu, kde muž bydlí. Tam
už na mne čekají ustaraní sousedé. Obhlížíme dům, nikde však žádná známka
života. Po krátké poradě volám tísňovou
linku Policie ČR a událost ohlašuji. Zanedlouho přijíždějí policisté, kteří přes okno
vidí na zemi nehybné tělo. Vnikají rychle
do domu, kde nachází silně podchlazeného, nepohyblivého, ale živého majitele
domu. Přivolají proto zdravotníky, kteří
muže rychle odvážejí do nemocnice.
To není úryvek z akčního románu,
ale skutečná událost, která se stala
v naší obci první únorovou neděli. Díky
všímavosti sousedů se podařilo muži
zachránit život, protože podle slov
zdravotníků, by muž další mrazivou
noc nepřežil.
V pátek 6. února tohoto roku jsem
byl pozván k vedoucímu Územního
odboru Prostějov, kde jsem převzal
poděkování za záchranu života. Jsem
přesvědčen, že toto ocenění patří
nejenom mně, ale především sousedům zachráněného muže p. Otakaru
Bartošovi, p. Miroslavu Havránkovi
a Ing. Janu Spurnému, kteří mi včas
zavolali a já tak mohl zavolat pomoc.
Jsem rád, že bydlím mezi lidmi, kterým
není lhostejný život na vesnici a nebojí
se upozornit na nezvyklé události
ve svém okolí. Chci tímto poděkovat
p. Otakaru Bartošovi, p. Miroslavu
Havránkovi a p. Janu Spurnému ml. za
to, že zachránili sousedovi život.
Jan Spurný, místostarosta

Další informace:
• www.czechpoint.cz
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OBEC OLŠANY U PROSTĚJOVA

ZPRÁVY Z NAŠÍ
ŠKOLY

Rozpočet na rok 2015
Příjmy

Rozpočet v tis

Daňové příjmy

17 025

Nedaňové příjmy

3 085

Kapitálové příjmy

30

Přijaté dotace

300

PŘÍJMY CELKEM

20 440

FINANCOVÁNÍ

-93

Výdaje
Zemědělství a lesní hospodářství

25

Pozemní komunikace

Konverzační soutěž
Dne 27. 1. se uskutečnila na naší
škole konverzační soutěž v anglickém
jazyce. Zúčastnili se jí žáci 2. stupně,
kteří byli rozděleni do dvou kategorií.
V první kategorii se utkali žáci 6. a 7.
ročníku (Jan Kubíček, Adéla Jermářová,
Marika Teszarovicsová za šestou třídu, David Bláha a Michal Havránek za
sedmou třídu), ve druhé pak zástupci
8. a 9. ročníku (Karolína Vařeková za
osmou třídu a Františka Ponížilová za
devátou třídu).

2 295

Dotace autobusové dopravy

120

Pitná voda

15

Odvádění a čištění odpadních vod

1 196

Základní škola

2 200

Kultura

131

Ochrana památek a péče o kult.dědictví

100

Činnost registrovaných církví

300

Ostatní záležitost kultury

563

Tělovýchova

400

Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

45

Komunální služby a územní rozvoj

2 060

Nakládání s odpady

1 950

Ochrana přírody a krajiny

170

Krizové řízení

50

SDH Olšany u PV

2 482

SDH Hablov

26

Zastupitelstvo obce

1 037

Správa OÚ

4 255

Ostatní finanční operace

927

VÝDAJE CELKEM

20 347

Stav běžných účtů k 1.1.2014
Stav běžných účtů k 31.12.2014

10 485 598,49
8 384 976,29

Stav úvěru na výstavbu MB k 1.1.2014
Stav úvěru na výstavbu MB k 31.12.2014

1 182 000,00
708 000,00
4

Klání se skládalo ze dvou částí –
poslechu a samotné konverzace
s porotou na dané téma. Vědomosti
a schopnosti soutěžících byly velice
vyrovnané, a tak vybrat vítěze bylo
opravdu složité. Nakonec však porotu o svém nadání přesvědčil žák 6.
třídy Jan Kubíček, který vybojoval 1.
místo v první kategorii. Hned za ním
se umístil David Bláha. Starší žákyně
rovněž prokázaly svůj talent, ovšem
vyhrát mohla jen jedna z účastnic,
a tak se na nejvyšší příčce umístila
Františka Ponížilová. Všem zúčastněným děkujeme!
Jitka Kobzová, učitelka ZŠ
Lyžařský kurz 2015
Nabývám dojmu, že letošní lyžařský
kurz byl spíše o nemoci, ale nebojte
se, děti jsme nenechali bez pomoci.
Nakonec jsme se přeci jen každý den
na svah dostali a instruktoři svému
slibu, že nás naučí lyžovat, dostáli. Od
poloviny týdne jsme masírovali namožené nohy, naučil se lyžovat i ten,
kdo na to neměl vlohy. Nahoru nás
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dostala vleklá lanovka, po návratu
na chatu nás nečekala hladovka. Jídla
a pití bylo dost, lyžujeme přeci pro
radost. Večerka, hry a přednáška nebyla pro nás žádná překážka. Byl tam
i Martin instruktor, pro nás vždy stěžejní plus faktor. Ten kdo měl pyžamo
z Afriky, z toho si tropili žertíky. Ale je
to jen legrace, Vlk nás budil: „Vstávat,
oblékat, na lyže a do práce.“ Nebyl to
zlý vlk, ale náš hodný pán zástupce.
Kdo nevěří, ať tam příští rok běží,
hlavně ať na svahu sníh leží, protože
to bude velká sranda, pojede nás zase
děcek banda. :)
Jana Culková, učitelka ZŠ
Netradiční zápis do 1. ročníku
Ve dnech 5., 6. a 7. 2. 2015 se na naší
škole uskutečnil zápis dětí do první
třídy, který byl opět opravdu netradiční. Celý se nesl v pohádkovém duchu
a děti plnily jednotlivé úkoly v krásných, barevně vyzdobených, třídách.
Na každém stanovišti také na děti

čekala barevná víla, která měla pro ně
připravené jednotlivé úkoly. Tentokrát
se celý zápis nesl v duchu pohádky,O kouzelném stromu“. Všichni si
i s rodiči vyslechli pohádku, ve které
se dozvěděli, že v předaleké zemi byl
les, ve kterém rostl výjimečný strom.
Byl tak krásný, že se o jeho kráse mluvilo široko daleko. Zlý kouzelník Fuk
nemohl strom vystát, a tak jej začaroval. Strom uschnul. Úkolem dětí bylo
kouzelný strom zachránit. Děti chodily po šesti stanovištích a plnily zadané
úkoly, které nám odhalily jejich zralost
a připravenost na školu. Za každý
splněný úkol si vybarvily jednu část
stromečku na kartě, která je provázela celým zápisem, a zároveň jako skupina vždy dostaly dílek puzzle, o který
musely vílu poprosit. Potom, co prošly všechny třídy, společně skládaly
velký, barevný a zároveň zachráněný
stromeček. Na konci pohádkové cesty
obdržely od paní ředitelky Pluskalové
pamětní list jako památku na zápis do
1. ročníku a od paní učitelky kornout
plný sladkostí. Vše se odehrálo pod
pečlivým dohledem všech učitelů.
Věříme, že první krůčky dětí na naší
škole přinesly zážitek, na který budou
nejen děti, ale i rodiče předškoláka
dlouho vzpomínat.
Bohumila Navrátilová, učitelka ZŠ

V tomto školním roce se přidali i žáci
naší školy a dařilo se jim. V nejtěžší
úrovni soutěže se umístil Jiří Pospíšil
na 1. místě, Michal Šesták na pátém
místě a Matěj Samek na 6. místě.
Nejmladší účastnicí z naší školy je Karolína Pospíšilová ze druhé třídy.
Chlapcům blahopřejeme a děkujeme
všem, kteří se do soutěže zapojili.
Dvanácté kolo soutěže začalo 16. ledna a program Speedmat si můžete
k procvičování matematiky nainstalovat i doma. Je zdarma na stránkách
www.speedmath.eu
Jitka Ungermannová, učitelka ZŠ

Speedmat 2014
Speedmat je program k procvičování matematiky a zároveň česko
‑slovenská online soutěž. Soutěž
funguje v ČR od roku 2008, na Slovensku od roku 2014 a už se do ní zapojilo téměř 8000 žáků z obou zemí.

se mohli vydat na cestu vesmírem.
Také se dozvěděli něco více o velkém
neštěstí, které ovlivnilo zánik druhů
a vznik forem primitivního života.
Vzdělávací programy byly přínosné
a žákům tak rozšířily jejich obzory.
Bohumila Navrátilová, učitelka ZŠ

Sférické kino
V úterý 27. ledna do naší školy přijelo
sférické kino. Žáci viděli unikátní a nevídanou show v mobilním planetáriu.
Pomocí sférického zrcadla vznikla
uvnitř planetária 360° projekce, díky
které se žáci stali součástí filmu. Naši
nejmenší se ponořili do hlubin oceánu
či poznali tajemství stromů a ti starší

KAŠPÁRKOVI KAMARÁDI
Maškarní karneval
V sobotu 7. 2. 2015 v odpoledních
hodinách ožila olšanská sokolovna
dětmi, jak jinak, než pestrobarevným
oblečením malých capartů v doprovodu rodičů. KAŠPÁRKOVI KAMARÁDI si
jako obvykle připravili pro děti MAŠ-

KARNÍ KARNEVAL s programem.
Při příchodu do sokolovny uvítal
děti barevně vyzdobený sál balonky
a každé dítě si mohlo při příchodu
vybrat z koše jakýkoliv kousek ovoce.
Sál hýřil barevností nejen balonky, ale
i oblečením masek dětí, o které se
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postaraly šikovné maminky. Nelze jim
upřít snahu se sháněním tak pěkných
masek a fantazii, s kterou některé
masky byly doma vyrobeny, aby byli
caparti spokojeni. K vidění zde byly
postavičky z říše pohádek – vodník,
rytíři, mušketýři, Karkulky a spousta
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krásných princezniček, také zvířátka – žabka, krokodýl, berušky, motýlci, včelky a ze současnosti- hasič,
kosmonaut, zahradníci. Za tuto snahu
všem maminkám – díky. Protože
karneval navštívily převážně malé
dětí, tak byl i program těmto capartům přizpůsoben. A jak se děti bavily?
O hudbu se postaral a mixoval oblíbený DJ Vojta Kvapil a zahrál spousty
známých chytlavých melodií, které
mají děti rády. O veškerý program se
postarala a zajistila „ bílá paní“ – teta
Svatka Vlková se svými pomocnicemi
Marií Mazalovou a Svatkou Vymazalovou. Bílá paní svým temperamentem a živelností dokázala zaujmout
a strhnout k hrám, tančení, zpívání
a samotnému vystoupení většinu přítomných dětí, které s velkým zápalem

a nasazením plnily dané úkoly, kde za
odměnu byl vždy pamlsek. A tak čas
rychle plynul ve víru zábavy a veselí.
Celé odpoledne sokolovna žila barevným a veselým rejem masek, kde
si děti společně hrály pod dozorem
rodičů. K atmosféře, která zde vládla,
určitě přispělo i to, že si rodiče mohli
vychutnat radost a spokojenost svých
ratolestí. Dík patří panu starostovi
a členům souboru, kteří se postarali
o občerstvení jak pro děti, tak i pro
dospělé. Rodiče, kteří si v neděli
udělali čas a přišli v doprovodu dětí,
odešli spokojeni a doufáme, že příští
karneval opět rádi navštíví. Kdo nepřišel - určitě může litovat.
Karneval navštívilo 80 dětí a 60 rodičů.
Marie Růžková, divadelnice

Mezisváteční turnaj ve stolním tenise
Ve snaze uspořádat pohybovou
a herní aktivitu pro pře‑kalorizovaná
těla během Vánoc - a nejen kvůli
tomu - se dne 28. 12. 2014 uskutečnil mezi‑sváteční pingpongový turnaj
v prostorách sokolovny. Turnaje se
zúčastnilo 17 hráčů, z toho i několik
žen. Na 1. místě se umístil Nikolaj
Kovtun, na 2. místě Milan Kubíček
a na 3. místě Jan Kubalčík. Turnaj organizoval Jiří Pavlíček s pomocí Ivony
Navrátilové a ostatních. Děkujeme
všem hráčům za účast, a pokud by
kdokoli měl námět či nápad na další
možné hry či aktivity, prosím napište
na pavlicek@post.cz. Sportu zdar
a nechť je účast na podobných, či
stejných akcích i nadále hojná.
Jiří Pavlíček, občan obce

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014
Narodili se
Petrů Matyáš
Uhřík Matyáš
Frey Štěpán
Labounková Nela
Koudelková Tereza
Rozsypálek David
Havlíková Lucie
Hrabák Josef
Mareš Tobias
Vybíralová Valerie
Labounková Elen
Šinová Anna Marie
Kovářová Marie
Schejbal Dominik
Pivoda Tibor

Havlíček Mikuláš
Vitoulová Valerie
Lantová Denisa
Hubál Václav
Šulcová Vanesa
Poláček Matyáš
Filípková Elen
Kabeláč Pavel
Narozeným dětem přejeme hodně
zdraví
Opustili nás
Sekanina Josef
Pelíšek Josef
Kalová Marie

Dočkalová Vlasta
Hradil Antonín
Ondrýsek František
Vrána Jan
Pospíšilová Anna
Pečová Věra
Mikulášek Miroslav
Běhalová Jarmila
Kvapil Vojtěch
Pospíšilová Ludmila
Vraštil Lubomír
Mazalová Libuše
Hradil Vojtěch
Čest jejich památce

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY V KOSTELE
SV. JANA KŘTITELE V OLŠANECH
2.4.

Zelený čtvrtek

17:30

obřady Zeleného čtvrtku

3.4.

Velký pátek

17:00

křížová cesta

17:30

velkopáteční obřady

4.4.

Bílá sobota

19:00

obřady Vzkříšení

5.4.

neděle Zmrtvýchvstání

9:00

velikonoční mše

6.4.

pondělí velikonoční

9:00

mše svatá
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Redakční rada přeje všem spoluobčanům veselé Velikonoce a bohatou
pomlázku.
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JUBILANTI
Leden

Únor

Březen

Kubíčková Jaroslava

91

Kubíček Bohumil

87

Novotný Oldřich

87

Filipová Marie

88

Nováková Libuše

87

Skládal Zbislav

81

Obručník Ladislav

82

Pelíšková Růžena

86

Šubová Zdenka

80

Hodinová Marie

82

Kopecká Milada

85

Mücková Marie

75

Roman Břetislav

81

Kopecký Jan

85

Novák Antonín

70

Kvapilová Drahomíra

81

Krátká Helena

85

Wagnerová Drahomíra

70

Hradilová Otilie

81

Hoda František

84

Dočkalová Dagmar

65

Mazur Leopold

80

Dokoupilová Oldřiška

81

Kopecký Jaroslav

65

Hanslová Františka

75

Míčková Vlasta

75

Rašková Jaroslava

60

Novotná Ludmila

75

Nováková Jaromíra

65

Petružela Vladimír

60

Šindler Jaromír

65

Hajduk Stanislav

60

Niederle František

55

Valentová Helena

65

Obručník Stanislav

60

Garecová Jaromíra

50

Hebnarová Hana

60

Pawerová Marie

55

Kubíčková Ivana

55

Michlová Lenka

55

Mikšík Václav

50

Augustin Stanislav

50

Vrchlický Pavel

50

Šindler Václav

50

Hanslová Taťána

50

Redakční rada přeje hodně
zdraví a osobní pohodu.

POZVÁNKY NA AKCE
26. 3. 2015 – Zasedání Zastupitelstva obce Olšany u Prostějova – KD
Hablov od 18:00
Od 17:00 prohlídka zrekonstruovaných prostor KD.
28. 3. 2015 – Vítej jaro - Paní Zima
předá vládu Jaru. Děti si budou malovat a zdobit vyfouknutá vajíčka,
kterými ozdobíme strom. Budeme
hrát různé hry a hledat Velikonočního zajíčka.

28. 3. 2015 – Turnaj ve stolním tenisu – KD Hablov od 13,00 hod
Setkání příznivců malého celuloidového míčku na jarním klání. Startovné je 50 Kč. Po soutěži je připraveno
posezení s hudbou
12. 4. 2015 – Zvířátko a já- V sokolovně se potkají děti, které budou
chtít představit ostatním kamarádům a rodičům své zvířátko. Každý
své zvířátko představí a poví jak se

o něj stará, čím jej krmí. Budeme se
těšit na děti a jejich mazlíčky menších a středních velikostí (morče, králík, kočička, ptáček, želva, rybička…).
Malí chovatelé se mohou těšit na
sladkou odměnu.

technického i z pohledu dopravního značení. Zmíněná křižovatka je
jedním z hlavních bodů řešení (přehlednost, nebezpečný přechod…).
Vámi navrhované umístěné zrcadel
by mohlo být součástí úprav v této
křižovatce. Váš námět projednáme
na dopravním inspektorátu a odboru
dopravy v Prostějově a Správy silnic
Olomouckého kraje. Bez jejich vyjádření a souhlasu nemůže instalaci
zrcadel provést
Cesta u garáží
OT: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat,

jestli se bude opravovat cesta u garáží směr k pile. Momentální stav je
opravdu havarijní, kdykoli když zaprší
je cesta téměř neprůjezdná. Děkuji za
odpověd. OD: Dobrý den. V současné
době připravujeme žádost o dotaci,
vyřizujeme stavební povolení a jednáme s majiteli některých pozemků
o odkupu části jejich pozemků, které
jsou nutné pro rekonstrukci cesty.
Pokud budeme úspěšní se žádostí
o dotaci, budeme cestu opravovat
ještě v letošním roce.
Milan Elfmark, starosta

30. 4. 2015 – Pálení čarodějnic
2. 5. 2015 – Májový koncert
8. 5. 2015 – Výšlap na Kosíř

OTÁZKY A ODPOVĚDI
Křižovatka u hasičského muzea.
OT: Dobrý den, mám dotaz, zda by
se dalo umístit zrcadlo v křižovatce
u hasičského muzea, tak jako je za obcí
v odbočce k družstvu (směr po staré do
Prostějova). Domnívám se, že by bylo
i více potřebné. Křižovatka je poměrně
nepřehledná ve směru od Lutína na
dálnici, auta musí vjíždět do hlavního
tahu směrem do obce. Děkuji za odpověď. OD: Dobrý den. V současné době
zpracovává Centrum dopravního
výzkumu v Brně řešení dopravní situace v naší obci z pohledu stavebně
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ROZLOSOVÁNÍ ZÁPASŮ TJ SOKOL OLŠANY
V JARNÍ ČÁSTI PŘEBORU OFS PROSTĚJOV
SO
SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO

4.4
11.4
18.4
25.4
2.5
9.5
17.5
23.5
30.5
6.6
13.6

15:30
16:00
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

TJ Sokol Olšany
TJ Sokol Olšany
Skalka 2011
TJ Sokol Olšany
Sokol Držovice
TJ Sokol Olšany
Horní Štěpánov
TJ Sokol Olšany
Sokol Čechovice B
TJ Sokol Olšany
FC Kralice B

Sokol Vrahovice
Haná Prostějov
TJ Sokol Olšany
Sokol Určice B
TJ Sokol Olšany
Sokol Zdětín
TJ Sokol Olšany
Sokol Brodek u PV
TJ Sokol Olšany
Sokol Přemyslovice
TJ Sokol Olšany

ROZLOSOVÁNÍ ZÁPASŮ TJ SOKOL OLŠANY
V JARNÍ ČÁSTI MALÉ KOPANÉ
ČT
NE
PÁ
NE
SO
NE
PÁ
NE
PÁ
NE
NE
SO

2.4
12.4
24.4
3.5
9.5
17.5
22.5
31.5
5.6
14.6
21.6
27.6

18:00
9:00
18:00
9:00
9:45
9:00
18:00
9:00
19:00
9:00
10:00
9:00

Sokol Dubany
TJ Sokol Olšany
Kamerun
TJ Sokol Olšany
Lazce United
TJ Sokol Olšany
P.balet 99
TJ Sokol Olšany
Red Devils
TJ Sokol Olšany
KAF Přestavlky
TJ Sokol Olšany

TJ Sokol Olšany
P.balet 06
TJ Sokol Olšany
Odra
TJ Sokol Olšany
F1 U Slávka
TJ Sokol Olšany
FC Tripol
TJ Sokol Olšany
FC ZRTV Loko
TJ Sokol Olšany
Kaprodrom Klub

MLADÍ FOTBALISTÉ
Během zimní přípravy sehráli naši
malí fotbalisté řadu halových turnajů,
na kterých se utkali s řadou velmi
kvalitních družstev. A nutno říci, že si
počínali velmi úspěšně. Na tradičním
turnaji v Praze skončili na pěkném
třetím místě za Slavií Praha a Admirou
Praha, těsně před Viktorií Žižkov. Turnaj starší přípravky v Přerově dokonce
vyhráli před kluby SK Hranice, Viktorie
Přerov, SK Prostějov a Spartak Hulín.
Podobně uspěli i na turnaji ve Šternberku, kde porazili například soupeře
z oddílů TJ Medlov, SK Chválkovice,
Sokol Troubelice, SK Nové Sady a řadu
dalších mužstev. O Velikonocích se
také zúčastní turnaje v Mnichově.
Přejeme jim hodně úspěchů.
Michal Uhřík

GYMNASTICKÝ ODDÍL TJ SOKOL
Od září působí v naší sokolské jednotě gymnastický oddíl Teamgymu, kde
cvičí 20 dětí ve věku od 4 do 14 let.
Věnují se převážně Teamgymu, který
zahrnuje pódiovou skladbu, akrobatické řady a skoky na malé trampolíně. V listopadu se účastnily závodu
malého Teamgymu, kde závodily
v akrobatických řadách a skocích na
malé trampolíně. Nyní se připravují
na přehlídku pódiových skladeb
v Praze a v Otrokovicích. S touto pódiovou skladbou také již vystoupily
i na obecním a školním plese v Olšanech a o víkendu reprezentovaly

naši TJ na gymnastických závodech
v Praze. Zároveň se děti připravují na
závody sokolské všestrannosti, kde
změří své síly v plavání, gymnastice,
šplhu a atletice.

Závody v plavání dokonce již úspěšně
absolvovaly a Natálka Dürrbecková
byla ve své kategorii mladších žákyň
nejrychlejší. Oddíl se schází dvakrát
týdně, v úterý a v pátek (příp. čtvrtek)
od 16 do 17.30 hod. Rádi přivítáme nové děti (děvčata i chlapce) se
zájmem o gymnastiku.
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