
V pondělí 1. září v 8 hodin se všichni 
žáci naší školy, pedagogové i rodiče 
sešli již tradičně na školním hřišti, 
kde se společně podíleli na slav-
nostním zahájení nového školního 
roku. Motto, které nás bude až do 
června provázet, a které navazuje na 
netradiční zápis žáků do 1. ročníku, 
zní: „Šest barev naše duha má, každá 
něco znamená. V naší škole učíme se 
vlastnosti, co duha nese.“
První školní den zahájili ředitelka 
školy Eva Pluskalová s panem sta-
rostou Milanem Elfmarkem, kteří 
popřáli žákům hodně úspěchů, uči-
telům pevné nervy a rodičům radost 
z úspěchů jejich dětí. Po slavnostním 
projevu paní ředitelka předala slo-
vo třídní učitelce 1. ročníku Renatě 
Látalové, která vysvětlila a odstar-
tovala naši první společnou aktivitu. 
Všichni žáci byli rozděleni do šesti 

skupin podle barvy puntíku, který jim 
na čelo nalepili jejich vyučující. Takto 
vzniklých šest věkově smíšených 
družstev společně vyluštilo hádanku 
– názvy dvou kladných vlastností, 
které chceme v tomto školním roce 
u žáků (a nejen u nich) prohlubovat 
a rozvíjet. Celkem jsme se takto do-
pracovali ke dvanácti vlastnostem, 
které si budeme celý školní rok při-
pomínat.
Protože byl dnešní den nejdůležitější 
bezpochyby pro naše nejmladší žáky, 
byli ve skupinách pověřeni tím nej-
zodpovědnějším úkolem, tedy naučit 
se zpaměti dvě vyluštěné vlastnosti 
a přednést je všem přítomným do 
mikrofonu. Nutno říci, že si počínali 
velmi sebevědomě a už teď vidíme, 
že z nich budou nadaní a vzorní 
žáci, kteří se nebojí promluvit na 
veřejnosti. Vlastnosti, které nám 

hezky nahlas vyjmenovali, společně 
s učitelkami připevnili na velkou na-
malovanou duhu, kde každá barva 
symbolizovala dvě vlastnosti. Duha, 
kterou tímto žáci přetvořili ve vyda-
řené umělecké dílo, nejen že dnes 
dominovala našemu hřišti, ale bude 
nás provázet celý školní rok a při-
pomínat nám naše motto. Aby duhy 
nebylo málo, poskládali se žáci do 
šesti řad a z barevných papírů vytvo-
řili další, tentokrát duhu lidskou. Moc 
nechybělo a dočkali jsme se i duhy 
skutečné. Navzdory nepříznivé před-
povědi počasí nám totiž na chvilku 
vykouklo sluníčko a díky tomu bylo 
vše hned ještě barevnější a veselejší.
Závěr slavnostního zahájení patřil 
opět žákům prvního ročníku, kteří 
z rukou deváťáků obdrželi pamětní 
listy, aby měli na dnešní den pěknou 
vzpomínku. V závěrečných slovech 
zdůraznila ředitelka školy nutnost 
spolupráce školy s rodinou a vyzvala 
veřejnost k aktivnímu zapojení do ži-
vota školy další částí letošního motta 
“Cestou duhy vydejte se s námi, ať 
jsi rodič, žák, učitel či jen naší školy 
známý!“ a všem popřála krásný a po-
hodový školní rok.
Po slavnostním zahájení se žáci 
a učitelé rozešli do svých tříd, kde 
třídní učitelé představili svým žákům 
organizaci školního roku a noví vyu-
čující se se svými žáky seznámili.
Všem žákům, pedagogickým i nepe-
dagogickým pracovníkům přejeme 
krásný a úspěšný školní rok.

Mgr. Eva Pluskalová,
Mgr. Renata Látalová
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ZPRÁVY Z OBCE
• Veřejná prostranství - v měsíci 
červnu byla zahájena revitalizace tří 
veřejných prostranství - kolem zá-
kladní školy, mateřské školy a kolem 
kostela. S ukončením těchto prací 
jsme počítali předposlední týden 
v měsíci srpnu. Bohužel vzhledem 
k počasí se práce zdržely a dokončení 
zahradních úprav bude ukončeno 
v nejbližších dnech. Během září bude 
také dokončeno oplocení u mateřské 
školky a položeny schody ke kostelu. 
V letošním roce bude ještě zahájena 
výstavba parkoviště před sokolovnou 
a úprava obecního dvora. Obě tyto 
akce budou dokončeny v příštím roce.

• Rekonstrukce kanalizace u soko-
lovny - v měsíci září byla zahájena 
rekonstrukce kanalizace před soko-
lovnou. Stará kanalizace, která vy-
kazuje značné trhliny v betonovém 
plášti, bude vyměněna za novou 
o stejném průměru. V příštích letech 
bychom chtěli pokračovat v rekon-
strukci dalších úseků kanalizační sítě 
v Olšanech.
• Deratizace kanalizace - Jelikož 
přibývalo upozornění na zvýšený 
počet potkanů v kanalizační síti, byla 
v měsíci červenci provedena dera-

tizace celé kanalizační sítě. V bu-
doucnu předpokládáme provádění 
deratizace nejméně jednou ročně.
• Mimoúrovňová křižovatka - začát-
kem měsíce září proběhlo další jed-
nání ohledně příprav rekonstrukce 
mimoúrovňové křižovatky na silnici 
R46 u naší obce. V současné době 
byly ukončeny průzkumné práce na 
tělese mostu a v blízkosti vlastní 
rychlostní komunikace. Současně 
také proběhlo zadokumentování 
stavu stavebních objektů v blízkosti 
dálnice, které by mohly být výstav-
bou zasaženy. Při opravě bude kom-
pletně snesena mostovka a bude 

vybudována nová. Současně budou 
prodlouženy odbočovací a připojo-
vací pruhy na sjezdu a na výjezdu 
z dálnice a bude také postavena 
odhlučňovací stěna podél zástavby 
rodinných domů v blízkosti komuni-
kace. Práce na rekonstrukci mostu 
budou probíhat po etapách tak, aby 
byla minimalizována doba jeho úplné 
uzavírky. Samotné stavební práce 
jsou plánovány na rok 2016. V příš-
tím roce budou ještě probíhat práce 
na rekonstrukci mostu na komunika-
ci R46 u Žerůvek.

• Výstavba silnice na Studenec - 
v současnosti probíhá dokončování 
projektové dokumentace rekonstruk-
ce krajské komunikace z Olšan do 
Studence. V rámci této stavby pro-
běhne oprava asfaltového krytu, osa-
zení silničních obrubníků a zbudování 
parkovacích zálivů v ulici na Studenec. 
V návaznosti na opravu samotné vo-
zovky přistoupí obec také na opravu 
a doplnění chodníků v této ulici.
• Veřejný rozhlas - tak snad již ko-
nečně byly odstraněny závažné chy-
by nového veřejného rozhlasu včetně 
domácích přijímačů. Postupně bude-
me dodávat zájemcům nové. Opět se 
bude platit 500 Kč kauce za pronájem 
nového přijímače. V současné době 
máme k dispozici 74 stanic. Firma JD 
Rozhlasy postupně dodá další nové 
přijímače podle Vašich požadavků.
• Sběrný dvůr - v současné době 
probíhá výběrové řízení na výstavbu 
sběrného dvora a dodávku technolo-
gie. Součástí tohoto řízení je i dodáv-
ka domácích kompostérů podle Va-
šich objednávek. Předpokládáme, že 
na začátku měsíce listopadu bude již 
výběrové řízení uzavřeno a podepsá-
na smlouva s dodavatelem. Následně 
budou kompostéry objednány a po 
jejich dodání distribuovány do Vašich 
domácností. Součástí technologic-
kých dodávek je i drtič větví, paketo-
vací lis na papír a plasty a kontejnery 
pro tříděný odpad. Předpokládané 
náklady na stavební i technologickou 
část jsoou ve výši 8 mil Kč. Finanční 
podíl obce je ve výši 10% uznatelných 
nákladů.
• Svozové vozidlo - začátkem měsí-
ce září bylo vypsáno výběrové řízení 
na dodávku svozového vozidla pro 
separovaný sběr odpadu. Přepo-
kládaná cena vozidla je 2,5 mil. Kč. 
Dotace ze Státního fondu životního 
prostředí by měla dosáhnout výše 
1,7 mil Kč. Nové nákladní auto bude 
sloužit k převážení kontejnerů s bio-
logickým tříděným odpadem (tráva, 
zahradní odpad), pro svoz plastů 

Veřejné prostranství před školou



3

Olšanský zpravodaj

a papíru, a další možné využití v rámci 
služeb, které bude obec poskytovat 
pro občany. Předpokládáme, že od 
příštího roku bychom již mohli orga-
nizovat sběr sečené trávy v jednotli-
vých lokalitách obce a občané by již 
nemuseli docházet a dojíždět k cent-
rálnímu kontejneru s tímto odpadem. 
Samozřejmě, že zůstane zachována 
i možnost dovést zahradní odpad na 
sběrný dvůr.
• Zametací stroj - začátkem září 
bylo také vypsáno výběrové řízení 
na dodávku zametacího stroje na 
chodníky a silnice. Podobný vůz mají 
již ve Slatinicích, kde si jej nemůžou 
vynachválit. Stroj je určen na údržbu 
venkovních prostranství, především 
silnic, chodníků a parkovišť. Součástí 
dodávky je také sací hadice pro od-
sávání listí či čištění kanalizačních 
vpustí. Předpokládaná cena je 2,6 mil 
Kč a podíl obce je opět 10%.
• KD Hablov - jelikož jsme uspěli 
se žádostí v rámci energetických 
úspor objektu KD v Hablově, bylo 
v měsíci srpnu vypsáno výběrové 
řízení na dodávku stavebních prací. 
Opravy KD Hablov budou spočívat 
ve výměně oken, venkovních dveří, 
zateplení podlah a zateplení stropu. 
Také bude opravena střecha budovy. 
Stavební práce budou zahájeny ihned 
po podpisu smlouvy. Předpokládané 
náklady činí 1,7 mil Kč. Stavební práce 
bude provádět firma TESTAV a budou 
zahájeny v měsíci říjnu.
• Školní klub - V nejbližších dnech 
budou zahájeny práce na zateplení 
objektu školního klubu (dříve školka 
u fary). Podobně jako v předchozím 
případě jsme uspěli také se žádostí na 
energetické úspory tohoto objektu. 
Bude provedena rekonstrukce celé-
ho objektu, včetně nového vytápění 
a zateplení celé budovy. Předpoklá-
dané finanční náklady předpokládá-
me ve výši 2,5 mil. Kč. Do tohoto ob-
jektu bychom chtěli přemístit obecní 
i školní knihovnu. Stavební práce 
bude provádět společnost Provádění 
staveb Olomouc.
• Výsadba stromů a keřů - v měsí-

cích září, říjen a listopad by měla být 
provedena výsadba zeleně v okolí 
naší obce na pozemcích, které jsou ve 
vlastnictví obce. Naší snahou je vy-
tvořit kolem obce prstenec zelených 
pásů a co nejvíce eliminovat větrnou 
erozi půdy. Zelené pásy budou sou-
časně také sloužit jako přírodní kryt 
po zvěř, která žije v okolí naší obce. 
Také funkce zadržování srážkové 
vody v krajinně je nezanedbatelná. 
Původní záměry obce z roku 2009 
jsme částečně redukovali a snažili 
se zohlednit připomínky zeměděl-
ských subjektů v obci. Chápeme 
jejich nechuť k realizaci výsadeb, ale 
přesto považujeme projekty ozele-
nění extravilánu z pohledu zkvalitnění 
životního prostředí obce za prospěš-
né. Součástí je i první etapa výsadby 
podél rychlostní komunikace R46. 
Tyto výsadby mají za cíl snížit zatížení 
zástavby a přilehlých zemědělských 
pozemků hlukem a zplodinami z do-
pravy, a v neposlední řadě opticky 
odclonit projíždějící automobily. Je 
třeba ještě dořešit směnu dvou po-
zemků, které nejsou v majetku obce. 
Obec měla před podáním žádosti 
uzavřeny smlouvy o smlouvě bu-
doucí směnné, případně kupní, ale 
v současné době se situace poněkud 
zkomplikovala. Investice ve výši asi 3 
mil Kč je tedy ohrožena a je otázkou, 
zda bude realizována. Výsadby této 
části by měly být dokončeny do konce 
listopadu letošního roku. Druhá část 
výsadeb by měla být dokončena na 
jaře příštího roku. II. etapa výsadby 
podél silnice R46 závisí na rekon-
strukci této rychlostní komunikace.
• Přečerpávací jímka v Hablově - 
Vzhledem k častým závadám na 
přečerpávací jímce na kanalizaci 
v Hablově, které jsou způsobovány 
nevhodným řešením napojení tlako-
vé kanalizace z Hablova do tlakové 
kanalizace z Bystočic, rozhodla rada 
obce o pořízení projektové dokumen-
tace její opravy. V rámci této adaptace 
bude upravena krycí deska jímky, 
osadí se nová čerpadla, nový česlico-
vý koš na přítoku a nové vodící ližiny 

pro manipulaci s čerpadly a česlico-
vým košem. Bude také řešen souběh 
čerpání z obou lokalit. Oprava by měla 
vyřešit také současný nevyhovující 
stav údržby jímky a čerpadel, kdy je 
nejdříve třeba porouchanou jímku 
vyčerpat fekálním vozem a následně 
musí pracovník obce sestoupit na dno 
jímky a ručně odstranit závadu na 
čerpadle. Zároveň prosíme obyvatele 
Hablova a také Pijany, aby do kana-
lizace nesplachovali předměty typu 
utěrek nebo dámských hygienických 
potřeb, které také vedou k ucpávání 
čerpadel.
• Projektová dokumentace na re-
konstrukci ČOV - v současné době 
probíhají práce na projektové doku-
mentaci rekonstrukce a intenzifikace 
čistírny odpadních vod v Olšanech 
u Prostějova. V rámci projektu bude 
provedena úprava nátoku do čistírny 
a bude nově vybudován objekt s in-
stalovanou technologií mechanic-
kého předčištění a kalové koncovky. 
Na samotnou stavbu se obec pokusí 
získat dotaci ze státního rozpočtu.
• Osvětlení vánočních stromů - na 
posledním zasedání zastupitelstva 
obce bylo odhlasováno pořízení no-
vého osvětlení vánočního stromu 
u školy a zároveň provedení vánoční-
ho osvětlení a elektrické přípojky pro 
pořádání snad již tradičního putování 
do Betléma u nákupního střediska. 
Pevně věříme, že se bude nové osvět-
lení občanům líbit a že ve vánočním 
čase přispěje ke krásné vánoční at-
mosféře v obci.
• Cyklostezka do Lutína - je připra-
ven návrh řešení cyklostezky ve smě-
ru na Lutín na levé straně komunikace 
ve směru od Olšan. Jelikož se nám 
nepodařilo přemluvit vlastníky všech 
pozemků, které se silnicí sousedí, je 
cyklostezka koncipována na pozem-
cích ve vlastnictví Olomouckého kra-
je. Toto řešení není ovšem optimální, 
je ale zatím jediné možné. Doufáme, 
že se nám podaří zohlednit všechny 
připomínky SSOK, přesvědčit doprav-
ní inspektorát a stezku v brzké době 
realizovat.
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TAJNÁ CHODBA – HLEDÁNÍ POKRAČUJE
Tajná chodba – hledání pokračuje
„Je tam“. „Chodba vede pod kostel 
a pod školu“, „Je široká tak, že v ní 
projede kočár s dvouspřežím“, „Vede 
z fary až do Těšetic, nebo až na 
Klášterní Hradisko“. O tajné chodbě 
slyšel z olšanských občanů snad ka-
ždý. Málokdo ale řekne něco bližšího, 
nebo přímo udá místo, kde by měla 
ona tajná chodba vést. Nejčastější 
místo, označované mnohými pa-
mětníky jako začátek tajné chodby, 
je v bývalé farní zahradě, u plotu 
dnešního vstupního prostoru do ma-
teřské školky. Chodba měla směřovat 
směrem k Lutínu, snad k Magacíně, 
což byl od počátku vojenský objekt 
přináležící k Olomoucké pevnosti jako 
předsunuté vozatajské oddělení, ve 
kterém bylo uskladněno proviantní 
seno a ustájeny koně k přepřažení. 
Chodba měla vést v místě výrazného 
terénního zlomu v poli mezi Olšanami 
a Lutínem, který je patrný dodnes. 
Vedení chodby tímto směrem, by 
mělo jistou logiku, neboť vojenská 
posádka, která v Magacíně sídlila, 
představovala bezpečí pro Premon-
stráty z Klášterního Hradiska, kterým 
měla chodba sloužit. Dalším vytipo-
vané místo bylo v lokalitě Trávníky, 
kde se podle několika dalších, velice 
konkrétních svědectví měla nacházet 
ona tajná chodba. Někteří pamětníci, 
např. p. Hrubý dokonce uvádějí, že na 
konci II. světové války v květnu 1945 
bylo v této chodbě ukryto několik 
nocí až 60 osob. Podobné svědectví 
podala i p. Šolcová. V těchto místech 
měl rovněž někdy kolem roku 1957 
při zemních pracích se srovnáváním 
terénního zlomu zapadnout traktor 
z místního JZD. Mělo se jednat o vy-
sokou klenutou prostoru ve směru 
kolmo do břehu, ukončenou v nižší 
úrovni terénního zlomu vraty. Začá-
tek chodby měl být klenutý z kamen-
ného zdiva a následně pokračovat 
pouze jako vyhloubená chodba ve 
slinuté zemině. Tato chodba ale svou 
údajnou orientací kolmo ke svahu od-

poruje předpokládanému směrování 
chodby k Magacíně.
Stanovení předpokládaného směru 
tajné chodby
Tajná chodba, tak jak je v povědomí 
občanů Olšan, je podzemní štola s li-
neárním průběhem. Do této chodby 
by bylo možno vstupovat buď z povr-
chu, po schodišti, nebo přímo ze su-
terénu některého objektu. Pozornost 
se proto logicky zaměřila na nejstarší 
budovy v obci.
Farní budova, v podobě jak ji známe 
dnes pochází z roku 1715, kdy byla 
znovupostavená po ničivém požáru 
z roku 1711. Existence fary v obci 
je však písemně doložena mnohem 
dříve a současná fara tak byla po-
stavena na základech původní farní 
budovy, což se podařilo prokázat při 
historickém průzkumu budovy v roce 
2011, který provedla PhDr. Simona 
Jemelková. Důkazem jsou renesanční 
klenby v přízemí stavby a v prostoru 
schodiště. Z toho se dá usuzovat, 
že i sklep pochází z této předchozí 
vývojové etapy stavby. Je ovšem 
možné, že je i starší, neboť jak už bylo 
uvedeno výše, zmínky o olšanské 
faře nacházíme již ve 14. a 15. století. 
Sklep je vyzděn z lomového kamene 
a má ve všech třech stěnách prove-
deny záklenky – jakási klenutá okna 

nebo průchody, z nichž jeden, vedoucí 
mimo půdorys fary je zazděný a dva 
vedou pod v současnosti nepodskle-
penou část fary do hlíny. Účel těchto 
záklenků není zřejmý. Zemina v nich 
se zdá být neporušená, takže jejich 
využití jako vchodu do dalších, dnes 
třeba zasypaných prostor se nezdá 
být pravděpodobné.
Stranou našeho zájmu by nemě-
ly zůstat ani objekty staré školy, 
školy a budovy v okolí. Ty byly totiž 
v minulosti součástí rozsáhlého ze-
mědělského areálu panského dvora 
nazývaného „Olschannen Hoff“ – 
Olšanský dvůr. Od tohoto dvora také 
ostatně pochází pojmenování místní 
části, která na jeho místě vznikla – 
Dvořisko = veliký dvůr. První zmínka 
o Olšanském dvoře pochází z roku 
1287, kdy jej s půldruhým činžov-
ním lánem prodává Drslav z Kravař 
Dominikánkám při kostele Sv. Kate-
řiny v Olomouci. Dominikánky vlastní 
dvůr po celé neklidné 14. století.
Od roku 1568 je Olšanský dvůr v ma-
jetku Premonstrátů z Klášterního 
Hradiska. Součástí tohoto dvora byla 
stará škola jako sídlo panstva, školní 
budova jako bývalá sýpka a několik 
samostatných budov stájí, chlévů, 
seníků, čeledníků a stodol. Areál svou 
rozlohou zahrnoval i dnešní pilu. 

Vstupní chodba
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Dvůr byl přístupný několika branami, 
z nichž jedna se dochovala až do 
dnešních dnů jako brána do dvora 
č. p. 260 a byl rozdělen několika 
zídkami na části pro panstvo, uza-
vřené ovocné a zeleninové zahrady 
a samotný výrobní prostor, kde se 
pohybovali běžní poddaní.
Na plánu Olšanského dvora z roku 
1784 je patrné, že jak v budově pan-
ské tzn. staré školy, tak i pod čelední-
ky jsou vyznačeny schody do sklep-
ních prostor, které, pokud je nikdo 

nezasypal, by se v těchto místech 
měly nacházet dodnes. Tato skuteč-
nost se ostatně nepřímo potvrdila při 
výstavbě bytového domu č. p. 2 re-
spektive parkoviště u tohoto objektu, 

kde se po skrytí zeminy pro konstruk-
ci vozovky objevila podzemní dutina, 
která byla při výstavbě zasypána. 
Představu o těchto sklepních pro-
storách nám může dát sklep pod č. p. 
21 – nynější novou budovou školky 
a sklep pod samotnou školou, se 
kterým tvořil jednu prostoru až doda-
tečně oddělenou vestavěnou příčkou. 
Sklep je vyzděn z pálených cihel a bez 
nadsázky se o něm dá prohlásit, že by 
do něj šla zaparkovat menší dodávka. 
Stejné sklepy lze tedy předpokládat 

i pod objekty čeledníků. Sklep pod 
školou v současnosti nezasahuje pod 
celý její půdorys. Tvoří jej samostatné 
oddíly, které se v místě pod školní 
šatnou stáčí a pokračují směrem 

ke kostelu. Sklep je v tomto směru 
zakončen v místě obvodového zdiva 
školy záklenkem ve stěně, ve kterém 
je vidět rostlá zemina.
V obecní pověsti o tajné chodbě často 
jako pořizovatelé tajné chodby figu-
rují právě Premonstráti z Klášterního 
Hradiska. Ti se stávají majiteli Olšan 
a olšanské farnosti v roce 1568 a do 
švédského vpádu na Moravu a ob-
léhání Olomouce v roce 1642 mají 
74 let na to, aby takovouto stavbu 
vybudovali. V letech 1642 až 1650 
okupují švédská vojska Olomouc 
a výstavba jakékoliv stavby v tomto 
období ze strany Kláštera Hradisko 
je krajně nepravděpodobná, neboť 
ten byl švédy vypálen a opat s mni-
chy uprchli. Roku 1653 v důsledku 
vylidnění po švédských válkách za-
niká olšanská farnost a v Olšanech 
pobývá pouze kaplan. Od roku 1656 
přistupuje klášter k obnově svého 
panství a již roku 1669 se ve stájích 
olšanského dvora chová 90 kusů ho-
vězího dobytka 1500 kusů ovcí.
Je třeba si uvědomit, že stavba chod-
by by byla dnes stejně jako ve středo-
věku nesmírně nákladnou záležitostí. 
Při zemních pracích, prováděných 
ražením pod zemí by bylo nutno pře-
místit cca 4600 m3 zeminy při kratší 
variantě končící za obcí a 15300 m3 
při delší variantě chodby vedoucí až 
k Magacíně.

pokračování v příším čísle

Ing. Jan Spurný

Plán Olšanského dvora z roku 1784 ve Státním okresním archivu v Olomouci

Dne 22. června 2014 se na fotba-
lovém hřišti v Olšanech u Prostě-
jova konal již 2. ročník Hodového 
poháru v požárním sportu, kterého 
se zúčastnilo 15 družstev, z toho 3 
družstva žen. Požární útok se běžel 
ve dvou kolech, přičemž rychlejší čas 
rozhodl o výsledném pořadí. V kate-
gorii žen se utkaly týmy z Ludéřova, 
Čehovic a Vrahovic. Nejrychlejším 
časem si první místo vybojovaly ženy 

z Ludéřova (21,20 sekund), druhé 
místo ženy z Vrahovic a třetí místo 
patřilo ženskému týmu z Čehovic. 
V mužské kategorii se mezi sebou 
utkala tato družstva: Ludéřov „A“, 
Olšany u Prostějova, Čelechovice na 
Hané, Čehovice, Biskupice, Doma-
myslice, Vrahovice, Želeč, Hablov, 
Střížov, Vrbátky a Ludéřov „B“. Na 
prvním místě s časem 16,29 sekund 
se umístilo družstvo z Ludéřova „A“, 

druhé místo obsadilo mužstvo ze 
Střížova a třetí příčku získalo druž-
stvo z Ludéřova „B“. Dále v pořadí 
Domamyslice, Želeč, Hablov, Olšany 
u Protějova, Biskupice, Vrahovice, 
Čehovice, Vrbátky a poslední místo 
obsadilo družstvo z Čelechovic na 
Hané a to jen díky dvěma neplatným 
pokusům. Hodový pohár byl ukončen 
slavnostním vyhlášením výsledků, 
předáním diplomů a pohárů. Po dobu 

HODOVÝ POHÁR V POŽÁRNÍM SPORTU
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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 
požárního sportu, kteří na hřiště 
v Olšanech v ranních a dopoledních 
hodinách zavítali a velmi intenzivně 
podporovali všechny týmy bez ohle-
du na místo bydliště. Atmosféra byla 
výborná a i díky ní dosahovaly týmy 
velmi kvalitních časů.

Martin Kikal, velitel SDH

V sobotu 19. července proběhly 
v Hablově oslavy založení sboru 
dobrovolných hasičů. Oslavy začaly 
hasičskou soutěží v netradičním 
sportu, které se zúčastnily sbory 
z Olšan, Hablova a Biskupic. Hlavní 
program začal průvodem obcí a po-

ložením věnce k pomníku padlých. 
V odpoledních hodinách bylo zajíma-
vé vystoupení fakíra s tanečnicí. Před 
večerní taneční zábavou všechny pří-
tomné pobavily Novovéské šťabajz-
ny. Jejich tři vystoupení zaujala a líbi-
la se. Nejzajímavějším vystoupením 
bylo Black and white. Nechyběla také 
ukázka zásahu hasičů z Olšan. V prů-
běhu večerní zábavy byl ohňostroj 
a losovala se tombola. Během celé 
akce bylo k dispozici zejména dětem 
lanové centrum a trampolína. Počasí 
přálo, akce se zdařila, i když účast 
občanů byla menší než před pěti lety. 
SDH Hablov děkuje obci Olšany za 
sponzorování akce, dále také firmě 

Krby cz a všem dalším sponzorům, 
kteří přispěli do tomboly jak finanč-
ně, tak i dary. Poděkování patří také 
občanům Hablova, z jejichž finanční-
ho příspěvku byla zakoupena hlavní 
cena – tablet. Za 5 let se těší na Vás 
hasiči Z Hablova.

Kateřina Labounková

Při restaurování sochy Sv. Petra 
z portálu nad vstupními dveřmi do 
fary byla v zádech objevena dutina, 
která skrývala dvě pamětní listiny, 
první z roku 1715 kdy byla farní 
budova znovupostavena po ničivém 
požáru obce v roce 1711 a druhá 
z roku 1978, zapsaná Vojtěškou 
Hořínkovou – Gočaltovskou, která 
informuje o opravě fasády farní bu-
dovy. Současně byla ve skrýši ukryta 
krabička s popelem ze shořelé fary, 
medailonek a křížek. Listiny a nále-
zy byly po zrestaurování do sochy 
vráceny a zdejší farář p. Zdeněk 

Pospíšilík k listinám přidal svůj zápis 
pro budoucnost. Nejstarší pamětní 
list je do sochy vložen pouze v kopii. 
Originál byl předán k restaurování 
pracovníkům Olomouckého muzea.

125 LET SDH HABLOV

NÁLEZ PAMĚTNÍ LISTINY V SOŠE NA FAŘE

Nastoupení družstev

Křížek a medailonek

Vystoupení fakíra

Novovéské šťabajzny

Vstupní portál fary



Občanská vybavenost
V této oblasti byl odveden největší 
objem práce a tato oblast také před-
stavovala největší finanční zátěž 
pro obec. Byla dokončena výstavba 
splaškové kanalizace v lokalitách 
Pijana a Hablov, byla nově polože-
na kanalizace v ulici Pod kostelem, 
opravena byla kanalizace v křižovat-
ce Studenec – Třebčín a v současné 
době probíhá rekonstrukce havarij-
ního stavu kanalizace u sokolovny. 
Opravena byla silnice v Hablově, 
v ulici Pod kostelem, byla opravena 
křižovatka Studenec – Třebčín, cesta 
v lokalitě Kačenky a upravena ma-
nipulační plocha k čerpací stanici na 
Pijaně. Opraveny byly také chodníky 
v Hablově. Nově byl vybudován vo-
dovod v lokalitě Kačenky. V této ulici 
bylo také nově instalováno veřejné 
osvětlení. Byla zahájena výstavba 
sběrného dvora. V současné době se 
dokončují úpravy třech lokalit veřej-
ných prostranství, před mateřskou 
školou, před základní školou a před 
kostelem. Původní dlažba bude upo-
třebena pro vybudování chodníku, 
který bude spojovat lokalitu Za farou 

s ulicí ke Studenci a prostranstvím 
u mateřské školy. V příštím roce bude 
celý projekt revitalizace veřejných 
prostranství dokončen. Bude nově 
upraven dvůr obecního úřadu, bude 
vybudováno parkoviště u sokolovny, 
upraven prostor před nákupním stře-
diskem. V současné době se projek-
tově řeší prostranství Za farou a jeho 
propojení s prostorem před koste-
lem. Projekt také řeší propojení ulice 
Ke Studenci s tímto prostranstvím. 
Stejně tak se připravuje projekt, 
který bude řešit úpravu hlavní ulice 
a navazuje na již realizované úpravy 
veřejných prostranství. Za celé obdo-
bí bylo postaveno 22 domů v lokalitě 
Za farou, 3 domy v lokalitě Kačen-
ky a dokončeno 7 domů v lokalitě 
Trávníky, 1 dům v lokalitě Za hum-
ny. V současné době je v Olšanech 
a Hablově rozestavěno dalších 10 
domů. Na jednání zastupitelstva byla 
velice diskutovanou otázka budování 
cyklostezek. Jejich budování úzce 
souvisí se dvěma problémy, jednak 
ochota majitelů odprodat obci části 
svých pozemků a jednak cena, kterou 
je třeba v současné době zaplatit za 

vyjmutí pozemku z orné půdy. Po-
kud jde o první otázku, odpověď je 
u některých majitelů záporná nebo 
požadovaná cena, kterou bychom 
museli zaplatit, je příliš vysoká. Cena 
za vyjmutí pozemku je v současné 
době v naší lokalitě vysoká, a když 
zvážíme délku trasy a velikost zabra-
ného pozemku, pak se celá výstavba 
značně prodraží. A je třeba zvážit 
ekonomickou stránku výstavby. 
Věříme, že v následujících letech se 
situace ohledně výkupu pozemků pro 
výstavbu cyklostezek zlepší a bude-
me moci naše záměry realizovat.

Školství
Této oblasti byla věnována velká po-
zornost po celé čtyřleté období. Nej-
větší investicí v oblasti školství byla 
výstavba dvou tříd mateřské školy. 
V současné době má mateřská škola 
kapacitu 103 dětí, což plně dostačuje 
potřebám naší obce. Dá se říct, že 
všechny děti, které přijdou k zápisu, 
jsou do předškolního zařízení přijaty. 
Školka funguje od 6:30 do 16:30, 
podobně školní družina (7:00-16:30), 
školka je otevřena i přes prázdniny. 
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Ve čtvrtek 26. 6. 2014 jsme se slavnostně rozloučili s dětmi, které odcházejí po 
prázdninách do základní školy. Maminky připravily pro děti překvapení – upekly 
dort ozdobený fotkou dětí 
a marcipánovými tužkami 
se jmény dětí. Nechybělo 
ani dětské „šampáňo“ 
a dárečky na rozlouče-
nou – pastelky, sešit a na 
hraní svítící tyčinky. Děti 
si z nich vyrobily čelen-
ky, náramky, náhrdelníky 
a při tanci si oslavu ná-
ramně užily.

Hana Obručníková

LOUČENÍ S MŠ

Toto číslo Olšanského zpravodaje je posledním, které vychází ve volebním období 2010-2014. Pro toto období nám byla 
dána důvěra vést správu našich obcí. V následujícím článku bych se tedy chtěl pokusit uplynulé čtyři roky charakterizovat.

VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 - 2014

V neděli 27. 7. 2014 se uskutečnila 
v kostele sv. Jana Křtitele mše svatá 
za oběti válek z naší obce. Po skon-
čení obřadu byl položen věnec u Po-
mníku padlých pře základní školou.

SLAVNOSTNÍ MŠE 
SVATÁ

Rozloučení s předškolákyPoložení věnce u pomníku
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V roce 2011 byla rekonstruována 
nevyhovující zahrada mateřské školy. 
Školní hřiště prošlo generální opra-
vou a škola má k dispozici moderní 
a bezpečné sportoviště pro výuku 
i pro mimoškolní aktivity. V roce 2012 
byla realizována oprava elektroin-
stalace v prostorách školní kuchyně 
a zařízení bylo vybaveno novými mo-
derními spotřebiči. V současné době 
děvčata v kuchyni připravují téměř 
350 obědů a k tomu ještě dopolední 
a odpolední svačinky pro asi 130 dětí. 
Jejich služeb využívají občané Olšan, 
Hablova, Bystročic a Žerůvek, vaří 
nejen pro děti z našich škol, ale také 
pro děti z bystročické školy. Věřím, že 
tato služba pro naše občany se bude 
dále rozvíjet a ještě zkvalitňovat.

Péče o památky
Nejvýznamnější kulturní památkou 
naší obce je kostel sv. Jana Křtitele 
s přilehlým farním areálem. Tato pa-
mátka je ve vlastnictví římskokatolic-
ké církve, potažmo olšanské farnosti. 
Celý areál je památkově chráněn. 
Hospodářská budova, která sousedí 
s areálem mateřské školy, je částeč-
ně ve vlastnictví obce. V dalších le-
tech navíc počítáme s využitím celé-
ho areálu pro poskytování sociálních 
služeb v naší obci. To vše jsou důvody, 
proč obec investuje do oprav celého 
areálu, pomáhá při shánění finanč-
ních prostředků na jeho revitalizaci 
i při vlastní administraci jednotlivých 
projektů. A domnívám se, že se nám 
společně daří naše záměry naplňovat 
ku prospěchu občanů celé obce.

Sociální služby
V předvolebních obdobích často 

zmiňovaná oblast. Jak jsem se zmínil 
v předchozím odstavci, zavedli jsme 
službu poskytování obědů pro naše 
občany, včetně rozvozu. Bylo vydá-
no územní rozhodnutí na výstavbu 
Domova pro seniory a bylo vydáno 
stavební povolení na rekonstrukci 
hospodářských budov farního areálu 
pro sociální a kulturní potřeby obce. 
Vzhledem ke skutečnosti, že dotační 
tituly pro tento typ projektu nebyly 
vypsány a na nové programové ob-
dobí 2014 -2020 je připravena větší 
podpora oblasti sociálních služeb, 
včetně výstavby nových objektů, roz-
hodli jsme výstavbu tohoto zařízení 
posunout do následujících let. Tato 
oblast je také prioritou pro celý region 
Haná, který své jednotlivé programy 
bude zaměřovat do poskytování slu-
žeb v sociální oblasti.

Kulturní a společenský život, sport 
a volný čas
Jak už jsem se zmínil v úvodu, do spo-
lečenského života se zapojili ve větší 
míře všechny společenské organiza-
ce, které působí v obci. Nocí kostelů 
přispěla místní farnost, měli jsme 
možnost účastnit se řady koncertů 
v kostele sv. Jana Křtitele, zahrádkáři 
se svými výstavami měli opět velký 
úspěch, stejně jako členové TJ a jejich 
mikulášská nadílka. Hablovští hasiči 
uspořádali pro občany našich obcí 
několik zajímavých kulturních akcí, 
např. Hablovský klobók. Škola do kul-
turního života přispěla svými Májo-
vými koncerty a Rozsvěcováním vá-
nočního stromu, vánoční atmosféru 
do obce přineslo Setkání u Betléma, 
oblíbeným se stalo také Vítání Marti-
na, které pořádalo SRPDŠ. Nesmíme 

zapomenout na tradiční společenské 
plesy, hodové slavnosti, výstavu 
obrazů v prostorách nové mateřské 
školy a fary. Můžeme být velice rádi, 
že se v obci najdou lidé, kteří dokážou 
takové akce připravit a uskutečnit. 
A věřím, že do budoucna bude těchto 
krásných akcí přibývat a život v naší 
obci bude ještě bohatší.

Životní prostředí
V letech 2011 a 2012 byl dokončen 
projekt průzkumu zasažení pod-
zemních vod nebezpečnými látka-
mi. Bylo vymezeno území, které je 
třeba sanovat, byl navržen způsob 
sanování území. Vzhledem k velké-
mu objemu finančních prostředků 
(kolem 250 mil. Kč) je tato akce nad 
síly naší obce a je nutné koordino-
vat další postup s krajským úřadem 
a dalšími státními institucemi. Na 
začátku období jsme říkali, že se 
pokusíme zajistit finanční prostředky 
pro zkvalitnění životního prostředí 
z evropských fondů. Bylo schváleno 
několik žádostí na výsadbu zeleně 
v okolí obce i samotné obci a přede-
vším podél komunikace R46. Reali-
zace těchto projektů bude probíhat 
v měsících říjen, listopad a na jaře 
příštího roku. Naše obec také získala 
dotaci na výstavbu sběrného dvora, 
včetně svozového vozidla. V rámci 
tohoto projektu se také počítá s dis-
tribucí domácích kompostérů mezi 
jednotlivé domácnosti. Součástí 
dotace je také nákup štěpkovače 
větví. Všechny tyto projekty ve svém 
důsledku povedou k hospodárnější-
mu nakládání s odpadem. Také jsme 
získali dotaci na menší čistící vůz na 
komunikace a chodníky.

HOSPODAŘENÍ OBCE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ
Hospodaření obce k 15. 11. 2010 (předání úřadu) k 31. 8. 2014
pokladna 58 070 Kč 52 296 Kč
bankovní účty 8 374 679 Kč 13 000 815 Kč
závazky 4 824 508 Kč 2 240 060 Kč
pohledávky 883 072 Kč 1 062 964 Kč
úvěr 2 683 000 Kč 866 000 Kč



Dovolte mi abych poděkoval všem 
zastupitelům za jejich práci pro obec 
v tomto končícím volebním období. 
Také bych chtěl vzpomenout na Vítka 
Janíka, který patřil k aktivním členům 
zastupitelstva a odešel nečekaně 
od rozdělané práce. Především chci 
ale poděkovat všem občanům Olšan 
a Hablova za podporu, které se na-
šemu Zastupitelstvu dostalo, chtěl 
bych poděkovat za vstřícnost a tr-
pělivost při realizaci projektů, které 
Vám na určitý čas omezili, nebo ztížili 

způsob života. Chtěl bych poděkovat 
všem, kteří se aktivně zapojili do 
života obce, všem společenským 
organizacím za jejich přínos do kul-
turního a společenského dění v obci, 
hasičům, myslivcům, zahrádkářům, 
sokolům, členům SRPDŠ a všem 
ochotným lidem. Velice mne potě-
šila jejich spolupráce při organizaci 
jednotlivých akcí. Jsem velice rád, že 
na společenském životě se podíleli 
i naši spoluobčané z nových částí 
naší obce. Vyzdvihnout bych chtěl 

především práci hasičů, ne jen v té 
společenské oblasti, ale především 
při záchraně a ochraně majetku ob-
čanů naší obce. Jedním z našich hlav-
ních cílů pro celé volební období bylo 
věnovat se nejenom konkrétním ak-
tivitám a úkolům, ale zlepšit komu-
nikaci s občany a vytvářet prostředí 
pro větší zapojení občanů do života 
obce. Věřím, že se nám podařilo také 
tento cíl naplnit.

Milan Elfmark, starosta obce
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Prázdniny utekly jako voda a dětem 
nastává čas školních povinností, ale 
i radostí v podobě zájmových činností 
a kroužků. Oznamuji, že kroužek mla-
dých myslivců a ochránců přírody La-
sičky zahajuje 2. ročník 2014/2015. 
Schůzky se budou konat vždy v úterý 
od 16-18. hod. Přihlášky jsou k dis-
pozici v ZŠ Olšany. Lasičky mají před 
sebou spoustu úkolů.
září: v přírodě stezka -indicie, vyhledat 

a odlít stopy, říjen: příprava a prezen-
tace na výstavě zahrádkářů v obci, 
výlet -Botanická zahrada a park v Olo-
mouci, oprava a umístění krm. zařízení 
do přírody, listopad: v prostorách so-
kolovny na hřišti si povídat, poznávat 
zvěř, hry a příprava na ZST, příprava 
a prezentace na výstavu předvánoční 
advent v obci, prosinec: přikrmování 
zvěře a ptactva, předvánoční vycház-
ka do přírody, zdobení stromečku pro 

zvířátka. Vážení čtenáři a příznivci 
kroužku mladých ochránců příro-
dy, vidíte, že náš program je pestrý 
a proto se těším na setkání s Vámi. 
Díky za spolupráci ZŠ OLŠANY, Obecní 
úřad - Olšany, Myslivecké sdružení 
Olšany a hlavně sponzorům OMS-
-Prostějov,VLS ČR sp., stolářství Hry-
zbil z Hněvotína, fi.SWAROVSKI a pan 
Jiří Čtvrtlík z Hněvotína.

Martina Čtvrtlíková, vedoucí kroužku

ZPRÁVA PRO LASIČKY Z OLŠAN

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CAS

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI

V neděli 21. 9. se v areálu hasičské 
zbrojnice v Olšanech konala menší 
slavnost. Hejtman Olomouckého 
kraje pan Ing. Jiří Rozbořil předal 
zásahové jednotce SDH novou cis-
ternovou automobilovou stříkačku 
CAS20 TATRA TERNO. Předání se 
zúčastnil také ředitel HZS Olomouc-

kého kraje pan Ing. Karel Kolařík 
a zástupci prostějovského odboru 
HZS a hasičských sborů okolních 
obcí. Po slavnostním předání po-
žehnal nové auto farář olšanské 
farnosti P. Zdeněk Pospíšilík. Celko-
vé náklady na nové auto byly ve výši 
5 590 000 Kč. Olomoucký kraj při-
spěl částkou 1 mil Kč a stejnou část-

ku poskytlo také MV ČR. Podíl obce 
činí 3 590 000 Kč a je rozdělen do 
dvou splátek. Letošní splátka bude 
ve výši 1 500 000 Kč a zbývající část 
bude uhrazena v roce 2015. CAS20 
dodala firma THT, s. r. o. Polička.

Martin Kikal, velitel SDH
Zásahová jednotka SDH

Předání klíčů veliteli zásahové jednotky

Zásahové vozidlo CAS20 TATRA TERNO
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA – JUBILANTI
Červenec
Roman Pavel ....................................... 50
Vacovský Josef .................................... 50
Otáhalová Zuzana .............................. 55
Štenclová Jinřiška .............................. 60
Rozsíval Petr ....................................... 60
Haskiewiczová Drahomíra .............. 60
Valenta Václav .................................... 65
Kvapil Miroslav ................................... 82
Vyhlídalová Marie .............................. 84

Srpen
Kikalová Eva ........................................ 50
Aberlová Milena ................................. 55
Hanáková Miroslava ......................... 60

Hošáková Eva ..................................... 60
Mazal Václav ....................................... 60
Dolínek Zdeněk ................................... 60
Bryja Josef ............................................ 65
Lolková Vlasta ..................................... 65
Pospíšilová Milena ............................ 70
Hlaviznová Ludmila ........................... 70
Hradilová Marie .................................. 75
Němcová Blažena .............................. 80
Šiška Ladislav ...................................... 81
Řezníčková Zdenka ........................... 81
Pelíšek Miroslav ................................. 83
Velacká Božena .................................. 84
Dokoupil Jaroslav ............................... 84
Hradilová Marie .................................. 85

Škrabálková Marie ............................. 87
Novotná Marie .................................... 87

Září
Svobodová Naděžda ......................... 55
Studený Alois ...................................... 60
Crhová Olga ......................................... 60
Bednářová Marie ............................... 60
Hofschnaidrová Ludmila .................. 60
Štenclová Marie ................................. 65
Zedníčková Ludmila .......................... 65
Lantová Jaromíra................................ 81
Lišková Věra ........................................ 82
Labounková Ludmila ......................... 86

Redakční rada přeje
hodně zdraví a spokojenosti

Měsíc září je také začátkem cvičeb-
ního roku v Sokole. V letošním roce 
se ve cvičebním programu objevuje 
novinka v podobě gymnastického 
žákovského oddílu. Děvčata mají 
také možnost přihlásit se do kolekti-
vu mažoretek „Hvězdičky“. V případě 
dostatečného počtu přihlášených, 
je možné vytvořit taneční skupinu 
přímo v Olšanech. Dále bude v soko-
lovně probíhat cvičení žen.

Úterý:
17:00 – 18:30 teamgym
18:30 – 19:30 cvičení starších žen
19:30 – 20:30 zumba
Středa:
17:00 – 18:30 mažoretky
19:30 – 20:30 Bodyform
Pátek:
17:00 – 18:00 teamgym

ZAHAJUJEME CVIČENÍ ZAPOMENUTÉ PAMĚTIHODNOSTI

Kříž dubový u silnice z Hablova 
do Olšan, foto F. Trčala, 25. 6. 1947

Obrázek Panny Marie Křtinské na jihozápad 
od Hablova u strouhy 25. 6. 1947



11

Olšanský zpravodaj

PROGRAM FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ V PODZIMNÍ ČÁSTI
Kopaná - Sportika - II. tř. OFS Prostějov

Malá kopaná - podzim 2014

datum den hodina utkání  
26.9 Pá 17:30 Odra TJ Sokol Olšany
5. 10. Ne 9:00 TJ Sokol Olšany Lazce United
10. 10. Pá 18:00 F1 U Slávka TJ Sokol Olšany
19. 10. Ne 9:00 TJ Sokol Olšany P. balet 99
23. 10. Čt 18:00 FC Tripol TJ Sokol Olšany
2. 11. Ne 9:00 TJ Sokol Olšany Red Devils
7. 11. Pá 18:00 FC ZRTV Loko TJ Sokol Olšany
16. 11. Nt 9:00 TJ Sokol Olšany KAF Přestavlky
20. 11. Čt 17:00 Kaprodrom Klub TJ Sokol Olšany

datum den hodina utkání  
20. 9. So 16:00 Sokol Olšany Sokol Držovice
28. 9. Ne 16:00 Sokol Zdětín Sokol Olšany
4. 10. So 15:30 Sokol Olšany Horní Štěpánov
12. 10. Ne 15:00 Sokol Brodek u PV Sokol Olšany
18. 10. So 15:00 Sokol Olšany Sokol Čechovice B
26. 10. Ne 14:30 Sokol Přemyslovice Sokol Olšany
1. 11. So 13:30 Sokol Olšany FC Kralice B
9. 11. Ne 13:30 Haná Nezamyslice Sokol Olšany
16. 11. Ne 13:00 Smržice Sokol Olšany

Koncert
V neděli 5. 10. 2014 v 18 hodin se 
uskuteční první koncert v kostele 
sv. Jana Křtitele. Bude zahájen cyk-
lus tradičních podzimních koncertů. 
Hosty budou členové kytarového 
uskupení Olomouc Guitar Consort 
(http://olomoucguitarconsort.cz).

Výstava ovoce, zeleniny a žákovských 
prací
ZO ČZS v Olšanech u Prostějova zve 
všechny občany na výstavu, která se 
uskuteční ve dnech 4. – 6. října 2014 
v Sokolovně v Olšanech.

Obecní knihovna
Zahájila opět činnost. Knihy si mů-
žete vypůjčit každý pátek od 15.00 
do 19.00

Přátelské posezení na farním dvoře
Farář v Olšanech u Prostějova P. Zdeněk 
Pospíšilík si dovoluje pozvat všechny 
občany naší obce na přátelské posezení 
na farním dvoře, které se bude konat 
4. 10. 2014 od 14:00. Akce se uskuteční 
za každého počasí. Budou připraveny 
hry pro děti, táborák s opékáním špekáč-
ků a občerstvení. Přijďte si prohlédnout 
jeden z nejstarších areálů v obci a záro-
veň se potkat při příjemném rozhovoru.

Jak zajistit péči v případě omezení nebo 
ztráty soběstačnosti
Zveme Vás na informační přednášku 
spojenou s besedou, která se bude 
konat ve čtvrtek 2. 10. v 17 hodinna 
obecním úřadě. Během setkání budou 
prezentovány možnosti péče o seniory 
nebo osoby s postižením v situacích, kdy 

dochází ke ztrátě soběstačnosti a ros-
toucí potřebě pomoci ze strany druhé 
osoby. Účastníci setkání získají základní 
informace o možnostech finanční pod-
pory (příspěvek na péči), o možnostech 
domácí péče, o možnostech využívání 
sociálních služeb a sociální asistence. 
Besedu povede PhDr. Kateřina Kubal-
číková, Ph.D., která působí na Fakultě 
sociálních studií Masarykovy univerzity 
a věnuje se právě tématu péče o seniory 
v ČR.

Oslavy založení loutkové scény
Divadlo Kašpárkovi kamarádi zve všech-
ny své příznivce v sobotu 22. 11. na osla-
vy 70. výročí založení loutkového divadla 
v Lutíně a 10. výročí založení loutkové 
scény v Olšanech. Program bude ještě 
upřesněn.

POZVÁNKY



12

Olšanský zpravodaj

Pořádá nábor nových členů

Náš oddíl teamgym s osmiletou tradicí se věnuje týmové taneční gym-
nastice, která je velmi přitažlivým a atraktivním sportovním odvětvím 
gymnastiky pro dívky i chlapce od 5 let až do dospělosti. Jedná se o taneční 
pódiové skladby, skoky z malé trampolíny a akrobatické řady.
Dále se každoročně zúčastňujeme závodů všestrannosti. Naším cílem je 
naučit děti řadu nových pohybových dovedností,
Vytvořit kladný vztah ke sportu a dopřát dětem především co nejvíce ra-
dosti z pohybu.

Zájemci hlaste se na tel.č: 724 237 901 – Šárka Illková
www.gymnastikaolomouc.cz
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T.J. SOKOL OLŠANY U PROSTĚJOVA
ODDÍL VŠESTRANNOSTI -TEAMGYM


