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Zprávy z obce

Investice v loňském roce

Tříkrálová sbírka 2016

Loňský rok byl pro naši obec poměrně in-
vestičně náročný. Dokončili jsme první etapu 
revitalizace veřejných prostranství (prostor 
před školou, před mateřskou školou, před 
vchodem do kostela, obecní dvůr, parkoviště 
u sokolovny), vybudovali sběrný dvůr, rozšířili 
výsadbu v  extravilánu obce, opravili sochu 
sv. Anny, spolu s farností pokračovali v opra-
vách hospodářských budov farního areálu, 
s Olomouckým krajem opravili silnici ke Stu-
denci, přestěhovali jsme knihovnu do nově 
opravených a  důstojnějších prostor a  nako-
nec úspěšně dokončili i druhou etapu revita-
lizace veřejných prostranství. Celkové nákla-
dy na uvedené akce dosáhly výše 31 mil. Kč, 
přičemž získané dotace byly ve výši 22 mil. Kč. 
Přehled je uveden v následující tabulce. Jsem 
si vědom, že některé ze zmiňovaných akcí 
vám ztížily pohyb v  obci, přístup k  vlastním 
nemovitostem, proto bych vám chtěl všem 
poděkovat za trpělivost, vstřícnost a  pocho-
pení s  jakým jste přistupovali k problémům, 
které se během výstavby vyskytly. Věřím, že 
se nám to společně podařilo vyřešit ke spo-
kojenosti nás všech. Doufám, že podobně 
budeme spolupracovat i  při dalších akcích, 
které jsou naplánovány, a  chtěli bychom je 
uskutečnit v budoucích letech.

V letošním roce se Tříkrálová sbírka konala 
v  naší obci již v  neděli 3. ledna. Do organi-
zace sbírky se zapojilo více jak 25 dětí z Ol-
šan a  Hablova. Pro sociální projekty Charity 
se v  naší obci vybralo 36 026,- Kč, z  toho 
v  Hablově se vybralo téměř 7 000 Kč. Naše 
obec patřila k těm nejštědřejším. Celkem se 
v  prostějovské charitě vybralo 855 000,- Kč, 
v rámci olomoucké 
arcidiecéze to bylo 
téměř 25 miliónů 
korun a  celkem se 
v  naší republice 
vybralo 96 miliónů 
korun. Vybrané pe-
níze zůstávají v pře-
vážné části v regio-
nálních charitách. 

INVESTIČNÍ AKCE CELKOVÉ 
NÁKLADY DOTACE POZN.

Sběrný dvůr 8 000 000 Kč 5 700 000 Kč  

Výsadba zeleně 1 800 000 Kč 1 630 000 Kč  

Restaurování soch sv. Anny 100 000 Kč 40 000 Kč  

Revitalizace veřejných 
ploch I. 8 100 000 Kč 7 000 000 Kč  

Revitalizace veřejných 
ploch II. 10 700 000 Kč 8 600 000 Kč  

Silnice ke Studenci 900 000 Kč  pouze náklady obce

Hospodářské budovy fary 1 050 000 Kč 460 000 Kč obec přispěla 
300 000 Kč

CELKEM 30 650 000 Kč 23 430 000 Kč  

Na projekty celostátní charity a  rezervy pro 
případ humanitární pomoci je vyčleněna 
pouze desetina celkového výnosu sbírky. 
Rád bych poděkoval všem dětem, které se 
aktivně do sbírky zapojily, také jejich rodi-
čům, kteří je při sbírce doprovázeli. Bez nich 
bychom tak úspěšní být nemohli. Také děkuji 
všem občanům našich obcí, kteří do sbírky 
přispěli. Moc si toho vážím a mám radost, že 
jim není lhostejné pomáhat lidem v nouzi.
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Co bychom chtěli reali-
zovat v letošním roce

Obyvatelstvo

Nezaměstnanost v obci

Odpadové hospodářství - TŘIĎTE ODPAD!

Poplatky v roce 2016

Rekonstrukce hospodářské budovy farního areálu

Stejně jako v minulých letech i v letošním 
roce připravujeme investiční akce, které by, 
jak doufám, měly přinést další zkvalitnění ži-
vota v naší obci a přispět ke zlepšení vzhledu 
obce. V první řadě bychom chtěli vybudovat 
nový chodník, který propojí lokalitu Za farou 
s prostorem před mateřskou školou a koste-
lem, zateplení bytového domu č.p. 65, chce-
me pokračovat v  rekonstrukci hospodářské 
budovy v  blízkosti mateřské školy, chceme 
uskutečnit úpravu přečerpávací stanice 
v Hablově a zlepšit tak její údržbu, konečně 
bychom chtěli začít s úpravou místního hřbi-
tova a  plánujeme také menší akce spojené 
s úpravou veřejných prostranství a výsadbou 
zeleně v  obci. Připravujeme také stavební 
úpravy na bytovém domě č.p. 2. Připravuje-
me také projektové dokumentace na akce, 
které bychom chtěli realizovat v  příštích 
letech. Zde bych zmínil vypracování projek-
tové dokumentace na vybudování nového 
chodníku na Pijaně, dokumentaci Intenzifi-
kace ČOV, dokumentaci pro vybudování cy-
klostezky podél silnice do Lutína, připravuje-
me vypsání výběrového řízení na zpracování 
dokumentace pro stavební povolení a prove-
dení stavby pro Domov pro seniory, výstav-
bu tří bytů nad hospodářským pavilonem 
mateřské školy, rádi bychom také projekčně 
připravili lokality pro další možnou výstavbu 
rodinných domů. Hlavně bychom ale chtěli 
dále zvyšovat a zlepšovat kvalitu služeb pro 
občany a péči o vzhled obce.

Budova, která se nachází v  sousedství 
mateřské školy, je sice součástí areálu fary, 
ale v  minulosti se nacházela částečně na 
pozemku obce a částečně na pozemku Řím-
skokatolické farnosti. Podle výpisu z katastru 
nemovitostí ovšem tato budova byla zapsá-
na pouze na listu vlastnictví obce. Obec tedy 
požádala farnost o odkoupení části pozemku 
pod budovou. V  současné době jsou tedy 
budova i celý pozemek pod ní ve vlastnictví 
obce. Finanční prostředky, které obec inves-

K 1. 1. 2016 žilo v naší obci 1723 obyvatel, 
z  toho v  Hablově 160. Více obyvatel v  Olša-
nech a v Hablově žilo kolem roku 1910 a ve tři-
cátých letech minulého století více než 1800. 
Celkově k 1. 1. 2016 žilo v naší obci 300 osob 
mladších 15 let a 898 žen. Naše obec je co do 
počtu obyvatel šestou největší obcí z 97 býva-
lého okresu Prostějov (Prostějov, Kostelec na 
Hané, Konice, Plumlov, Němčice nad Hanou) 
a  v  Olomouckém kraji se řadíme na 54. mís-
to ze 401 obcí. V rámci České republiky jsme 
na místě 802 z  6258 obcí. Pokud bychom 
uvažovali podíl osob mladších patnácti let na 
celkovém počtu obyvatel (17,4%) bude naše 
obec na 697. místě v  rámci České republiky. 
Průměrný věk obyvatel naší obce je 39,6 roků.

K 31. 1. letošního roku byla nezaměstnanost 
v naší obci 3,4%. Jedná se o pokles proti roku 
2014, kdy k 31. 12. 2014 byla nezaměstna-
nost v obci 4,5%. K 31. 1. bylo v obci evidová-
no 20 pracovních příležitostí.

Odpadové hospodářství je jednou z důle-
žitých činností, kterou zajišťuje obecní úřad. 
Jak naše obec hospodaří v  této oblasti, se 
projevuje také na rozpočtu každé rodiny, 
která v  našich obcích žije. Aby náklady na 
odpadové hospodářství byly co nejnižší, 
o to se musíme snažit všichni. Takovým pří-

Z uvedené tabulky je patrné, že výtěžnost 
odpadu v naší obci na jednoho obyvatele se 
téměř nemění. Jelikož v  loňském roce jsme 
zavedli provoz sběrného dvora a umožnili tak 
občanům průběžný odběr materiálu, dou-
fáme, že se výtěžnost odpadu zlepší. Jak se 
již psalo výše, pokud se nám bude dařit ještě 
vylepšit výtěžnost odpadu v  naší obci, ne-
budeme muset navyšovat poplatky za jeho 

V letošním roce zastupitelstvo obce schvá-
lilo zvýšení oplatků za komunální odpad 
z  330 Kč na 350 Kč a  poplatky za stočné 
z 480 Kč na 530 Kč. V obou případech se jed-

tovala do opravy krovu a střechy této budovy 
v minulosti prostřednictvím farnosti, vlastně 
investovala do svého majetku. Minulý rok 
jsme podali žádost na ministerstvo školství 
o podporu při rekonstrukci této budovy pro 
školní účely. Nyní probíhá výběrové řízení na 
dodavatele stavebních prací. Pokud z minis-
terstva získáme příslušné finanční prostřed-
ky, přistoupili bychom okamžitě k  realizaci 
celkových oprav.

spěvkem každého z nás ke snižování těchto 
nákladů je důsledné třídění odpadu. V třídě-
ní odpadu patří naše obec sice mezi nejlepší 
v  okrese Prostějov, ale přesto máme ještě 
určité rezervy. 

V následující tabulce uvádíme přehled ode-
vzdaného materiálu během loňského roku. 

 2014 2015

položka t/rok kg/rok/obyvatel t/rok kg/rok/obyvatel

TKO 306,407 178,35 301,72 177,17

objemný 26,01   15,14   25,14   14,76

nebez.   1,67     0,97     5,22     3,07

papír 17,08     9,94     16,342     9,60

sklo 30,626   17,83    29,93  17,57

plasty 22,33   13,00    24,09  14,15

nápojové kartony   1,01     0,59      1,04     0,61

železo   5,04     2,93        0,816     0,48

Bioodpad   200 117,44

dřevo   6     3,52

textil           4,204     2,47

elektrowin - drobné elek-
trospotřebiče, ledničky 
apod.

          3,843     2,26

Asekol - televizory, moni-
tory, tiskárny apod.           2,817     1,65  

Příjmy za tříděný odpad 253 960 Kč 201 431 Kč

likvidaci. Na jiném místě zpravodaje vidíte, 
že poplatky v  naší obci jsou jedny z  nejniž-
ších. A co je ještě důležitější, vlastním třídě-
ním přispějeme ke zlepšení našeho životního 
prostředí. Proto bych chtěl ještě jednou zdů-
raznit a  požádat všechny spoluobčany, aby 
se ve svých domácnostech snažili o zlepšení 
třídění odpadu. Vaše náměty, na zlepšení od-
padového hospodářství naší obce, uvítáme. 

ná o  zvýšení z  důvodů vyšších nákladů na 
zajištění svozu odpadu a provoz kanalizační 
sítě a ČOV (v případě stočného). Zvláště v pří-
padě odpadu je zvýšení nutné. Výše poplatku 
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totiž není měněna od roku 2011. V  případě 
stočného je to hlavně z důvodů postupných 
oprav kanalizační sítě a  příslušné technické 
infrastruktury.

Porovnání poplatků za svoz TKO v roce 
2016 v okolních obcích

Letošní obecní ples, který se konal v  po-
rovnání s  několika předchozími ročníky 
netradičně již na konci ledna, byl v  mnoha 
ohledech tak trochu inovativní. V  minulých 
letech Obecní ples pořádala tradičně obec 
spolu se Základní školou a Mateřskou školou 
Olšany u Prostějova a hlavním pořadatelem 
samotného večera bylo Sdružení rodičů přá-
tel a  dětí školy. Především z  legislativních 
důvodů (licence na prodej alkoholu) nebylo 
v letošním roce možné požádat o spolupráci 
při pořádání plesu SRPDŠ a tak se obec mu-
sela spolehnout na vlastní zdroje z řad zastu-
pitelů, členů sokola a  přátel obce. Hlavním 
partnerem bylo Myslivecké sdružení Olšany, 
které se postaralo o  netradiční (pro obecní 
ples) občerstvení ve formě kančího guláše 
a  točené budějovické dvanáctky, což se dá 
považovat opravdu za velmi inovativní, pro-
tože doposud jsme byli zvyklí na točené pivo 
pouze na hasičském plese. Už při vstupu do 
sálu byli hosté, po odbavení u stolu se vstu-
penkami a lístky do tomboly, přivítáni aperi-
tivem a  čerstvým domácím chlebem podá-
vaným se solí. O  tuto dobrotu se postarala 
paní Koláčková v přiléhavém hanáckém kroji 
a já osobně jsem se z chleba přímo rozplýval. 
Večerem provázel profesionální moderátor 
Břetislav Tureček a  jeho kulturní vložky di-
váky bavily. Především oživování životních 
funkcí při nezdařilém skoku v červených tre-
nýrkách na trampolínu bylo velmi dramatic-

Poplatky mohou občané uhradit na obec-
ním úřadě u pí Halířové v úřední dny (pondě-
lí a středa) nebo převodem na účet 

 
19-2138100257/0100
 
(jako variabilní symbol uveďte číslo popis-

né, do poznámky uveďte příjmení plátce).

Od 16. března bude opět v provozu sběrný 
dvůr podle původního rozpisu:
středa 8-17:30, sobota 8-11:30.

Milan Elfmark, starosta obce

První společenskou akcí v naší obci je leti-
té setkání se seniory. To letošní se konalo 
9. ledna v  sokolovně. Senioři se na setkání 
těší, protože mají možnost si popovídat, za-
tančit i  něco vyhrát. Akci zahájila předsed-
kyně sociální komise paní Kvapilová a  na 
začátek pozvala děti z mateřské školy. Ty vy-
stoupily s pásmem básniček a písníček, které 
s nimi nacvičila s paní učitelka Obručníková. 
Poté pan starosta Milan Elfmark v kratičkém 
proslovu popřál přítomným pevné zdraví, 

Olšany u 
Pv 350,- Kč Lutín 444,- Kč

Blatec 400,-  Kč Náměšť 
n H. 500,- Kč

Čelecho-
vice n. H. 400,- Kč Olomouc 660,- Kč

Drahano-
vice 480,- Kč Prostějov 600,- Kč

Držovice 480,- Kč Slatinice 350,- Kč

Grygov 408,- Kč Slatinky 300,- Kč

Hněvotín 400,- Kč Smržice 350,- Kč

Kostelec 
n. H. 540,- Kč Těšetice 420,- Kč

Luběnice 350,- Kč Vrbátky 460,- Kč

TKO 350,- Kč do 31. 5. 2015

Stočné 530,- K4 do 31. 10. 2016

Pes 100,- Kč do 31. 5. 2016

Poplatky 2016

Obecní ples 2016

Oznámení

Tradiční setkání seniorů

ké. Naštěstí byl v  sále 
přítomen pan doktor 
Petr Konečný, který za 
pomoci asistentů, ná-
řadí a Becherovky do-
kázal pacienta vzkřísit. 
Během večera vystou-
pily tradičně i  mažo-
retky a  skupina žaček 
ZŠ s  gymnastickým 
vystoupením. Letošní 
rok byla obměněna 
i  hudební skupina 
provázející večerem 
a  systém losování 

tomboly. Jak se tyto prvky osvědčily, ukáže 
zpětná vazba od účastníků plesu. Každopád-
ně i přes malinko menší účast byl dle mého 
názoru ples vcelku vydařený a do budoucna 
doufám v  oživení dobrého jména obecního 
plesu a zájmu občanů Olšan.

René Všetička, zastupitel

štěstí, rodinnou pohodu a hezké sousedské 
vztahy. Po společném přípitku paní Kvapilo-
vá pozvala na jeviště Duo Adamis, které hrá-
lo k poslechu i  tanci. Nechybělo prodávání 
losů a tah tomboly. Spokojenost na tvářích 
zúčastněných byla odměnou pořadatelům. 
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě 
a  organizaci této akce a  také dětem ze zá-
kladní školy za drobné dárečky. 

Alena Kvapilová, předsedkyně komise
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V letošním školním roce se naše škola zapo-
jila do výzvy, která nabízela nejen zkvalitně-
ní jazykových dovedností v  cizím jazyce, ale 
i možnost zapojení se do podpory a  rozvoje 
čtenářské gramotnosti. Velmi často je totiž 
probíraná otázka, zda děti a mládež čte knihy. 
Proto jsme se do této výzvy zapojili, abychom 
si sami dokázali na tuto otázku odpovědět.

Jak tento projekt probíhal? Žáci si pravi-
delně do školy přinášeli vlastní knihy, nebo 
knihy vypůjčené v  knihovně, ve škole nebo 
od kamarádů. Po tichém čtení následovala 
práce s  textem, kde žáci samostatně plnili 
nejrůznější úkoly z přečteného textu. Hlavní 
důraz se však kladl na sdílení prožitku z pře-
čteného, na pochopení obsahu textu. Žáci si 
navzájem představovali knihy, subjektivně 
hodnotili hrdiny a celý příběh, a také dopo-
ručovali díla svým spolužákům. Průběžně 

Česko-slovenská online matematická sou-
těž Speedmath proběhla i  v  prvním polo-
letí tohoto školního roku. Žákům naší školy 
se v ní opět dařilo. Pořadatel soutěže poslal 
diplomy pěti nejlepším a  paní ředitelka je 
žákům předala. Blahopřejeme Andree Dole-
želové, Veronice Lelitové, Vojtěchu Pelíškovi, 
Michalu Havránkovi (8. třída) a Marice Tesza-
rovicsové (7. třída). Všem ostatním děkujeme 
za účast. Čtrnácté kolo soutěže už začalo 
a  program Speedmath si můžete k  procvi-
čování matematiky nainstalovat i  doma. Je 
zdarma na stránkách www.speedmath.eu.

Jitka Ungermannová, učitelka

Školní družina se rozšiřuje. Letos jsme ote-
vřeli již 3. oddělení školní družiny. Dvě odděle-
ní jsou naplněna po 30 žácích z 1. - 3. ročníku 
a ve třetím oddělení je 16 žáků ze 4. a 5. roč-
níku. Děti mají k dispozici dvě herny a  jednu 
třídu. Jedna herna je vybavena televizí, DVD 

První únorový čtvrtek a  pátek se na naší 
škole konal zápis dětí do první třídy. Letos, 
stejně jako v  předchozích letech, se děti 
v  doprovodu rodičů mohly těšit na pohád-
kové bytosti, které je provedly téměř celou 
školou. 

Zápis zahájila paní ředitelka Eva Pluska-
lová rozhovorem s dětmi. Zajímalo nás, kdo 
je doprovodil, jaká je jejich nejoblíbenější 
barva, jídlo, jestli mají sourozence… Již při 
této činnosti učitelé bedlivě pozorovali vy-
jadřovací schopnosti dětí. První úkol, který 
paní ředitelka zadala, byl namalovat postavu 
maminky nebo tatínka. Z kresby lze posoudit 
školní vyzrálost dítěte, správné držení tužky, 
volby barvy pastelek. Jakmile děti namalo-

Společné čtení

Speedmath, 
13. kolo soutěže

Zápis do 1. třídy

Školní družina

Z naší školy
jsme sledovali počet stran, 
které žáci doma přečetli 
mezi jednotlivými školními 
lekcemi.

Do projektu čtenářské 
gramotnosti se zapojili 
žáci 5. a 8. ročníku. V rám-
ci deseti vyučovacích ho-
din rozvíjeli své čtenářské 
dovednosti, vyjadřovací 
schopnosti a  kulturu ja-
zyka. Práce v  hodinách se 
všem líbila. Čtenářská díl-
na byla pro žáky i  příjem-
ným časem odpočinku s knihou. K tomu při-
spělo také to, že některé hodiny probíhaly 
v klasické třídě ve škole, ale většina z nich 
v prostorách obecní knihovny. Přínosem to-
hoto projektu pro školu je, že z prostředků 
výzvy nakoupila 127 knih, které si žáci bu-
dou moci zapůjčovat a také budou využívá-

ny nejen v hodinách českého jazyka.
A co závěrem? Budou žáci číst? Rozhodnutí 

je hlavně na nich. Práce ve škole je motivační, 
ale rozhodnutí o trávení volného času s kni-
hou je především na nich.

Jaroslava Rašková, učitelka

přehrávačem a  rádiem, ostatní spoustou 
hraček, stavebnic a  her. Letos jsme dostali 
i  stolky a  židličky a  zakoupili jsme nové la-
vičky do šaten.

Již třetí rok funguje i  ranní družina, kte-
rá je otevřena každý den od 6:15 hod. pro 
všechny žáky naší školy. Ranní družina je 
hojně využívána. 

Každý rok se snažíme pro děti 
vymyslet celoroční hru se zají-
mavými činnostmi. Letos máme 
celoroční hru „Indiáni“. S  dětmi 
jsme si vyrobili indiánské haleny, 
čelenky, dýmky míru, tomahavk. 
Naučili jsme se pár španělských 
slovíček, tajné písmo a  ještě nás 
čeká mnoho dalšího. Dětem se 
hra líbí a to je naše odměna.

valy a představily svoji kresbu, předala paní 
ředitelka slovo paní učitelce Renatě L., která 
nás všechny vzala do pohádky. Odvyprávěla 
příběh O Kašpárkovi, který si chtěl pozvat na 
návštěvu kamarády, ale nemohl, protože zlý 
čaroděj jeho hrad začaroval a  ukradl zněho 
lásku, moudrost, radost, přátelství a  štěstí. 
Děti slíbily, že Kašpárkovi pomohou jeho 
hrad zachránit a  půjdou za kouzelnými by-
tostmi plnit nelehké úkoly. 

Všichni se vydali po barevných kytičkách, 
které je vedly do jednotlivých učeben. Své 
putování jsme zahájili v  tělocvičně u  Slávky 
a Jany, kde děti předvedly statečnost, oheb-
nost a  zručnost. Jejich další kroky vedly do 
fialové učebny k  Lence H. a  Renatě K., zde 
dokázaly, že umí počítat do deseti, znají po-
jem větší, menší, rovná se, umí vyjádřit pocity 

Kromě celoroční hry máme spoustu dal-
ších činností. Využíváme hodně tělocvičnu 
i  kuchyňku, ve které jsme již tradičně pekli 
perníčky. Rok ve školní družině zakončujeme 
společným výletem. Letos jsme využili i první 
sníh k  bobování na kupce a  velice rádi děti 
tráví čas na školním hřišti. Opět proběhla 
vánoční besídka s nadílkou. Obě paní vycho-
vatelky i  pan vychovatel vedou odpolední 
kroužky – keramiku, korálkování a  bubny 
a snaží se dětem zpestřit program. 

Práce dětí jsou vystavovány v  prostorách 
školní družiny, v  koridoru školy a  také na 
webových stránkách. Nejbližší akce, která 
nás čeká, je karneval, který je plánován na 
únor. Pokud je zájem rodičů, je školní družina 
v provozu i o vedlejších prázdninách. 

Věra Kudýnová, vychovatelka ŠD
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a nálady. Následovala modrá třída a kouzel-
ná bytost Jarka, která zadala dětem písem-

Podzimní sezona loutkovému souboru za-
čínala tentokrát již 22. 9. 2014, protože byl 
tento rok pro soubor významný – čekala nás 
velká sláva. Soubor se chystal oslavit úcty-
hodných 70. roků své existence, ale již pod 
novým názvem KAŠPÁRKOVI KAMARÁDI. 
Slavil také 10. výročí v Olšanech, kde má 
svojí domovskou scénu v budově Sokola, 
který vzal soubor pod svá ochranná křídla. 
Na tuto slávu bylo zapotřebí pořádně vše 
připravit a nastudovat. Oprášila se nejvíce 
oblíbená pohádka KÁČÁTKO, kterou děti 
roky milují a naše výborná loutkoherečka 
a výtvarnice L. Hýblová napsala humornou 
hru pro dospělé – O zhnilým Lojzkovi aneb 
první hanácké kosmonaut. Jak děti, tak i do-
spěláci se určitě pobavili.

V roce 100. výročí svého založení pořádal 
Sokol Přerov, Přerovský Kašpárek – Celo-
státní přehlídku sokolských loutkových di-
vadel. Této celostátní přehlídky se olšanský 
soubor úspěšně zhostil a odehrál pohádku 
„Perníková chaloupka“, která je u  dětí veli-

22.11.2014 Výročí souboru - Káčátko, O zhnilým Lojzkovi 170+130 div. Olšany
30.11.2014 Perníková chaloupka 100 div. Bohuňovice   
6.12.2014 Perníková chaloupka 155 div. Olšany
1.2.2015 Kašpárek s Honzou v zakletém zámku 70 div. Olšany
15.2.2015 Perníková chaloupka 75 div. Mezice
14.3.2015 Setkání u Aničky-Červená  Karkulka 100 div. Olšany
 /napsal a upravil principál M. Drhlík/
30.5.2015 Perníková chaloupka 85 div. Přerov
19.7.2015 Perníková chaloupka 85 div. Náměšť n. H.   

Během sezony shlédlo naše představení 970 diváků
z toho v Olšanech 625 diváků
na výjezdech po našem regioně 345 diváků

ný úkol, při kterém děti seděly v lavici 
jako opravdoví školáci. Přepisovaly 
větu, malovaly jednoduchý obrázek 
podle osové souměrnosti a doplňova-
ly správný počet teček. Po tomto ná-
ročném a soustředěném úkolu jsme se 
občerstvili višňovým sirupem a pokra-
čovali jsme do červené třídy za Věrou. 
Zde děti poznávaly barvy, geometric-
ké tvary, skládaly panáčka. Na další 
zkoušku se děti rozdělily na dvě menší 
skupinky a na interaktivní tabuli u Jit-
ky K. a Jiřího plnily úkoly zjišťující jejich 

pravolevou orientaci. Nechybělo vyprávění 
pohádky podle osnovy a  určení předmětu, 

Kašpárkovi 
kamarádi
Ohlédnutí za sezónou 

2014 /2015

Přehled akcí:
9. dětský karneval 

v Olšanech

ce oblíbená. Loutková představení se hrála 
na dvou scénách v  prostorách sokolovny. 
KAŠPÁRKOVI KAMARÁDI tak měli možnost 
konfrontace s 10 dalšími soubory, navázala 
se družba a  předávaly zkušenosti, poznat-
ky. Nakonec nás potěšila pochvala od profi 
loutkařů a samotné ocenění a  ještě i  to, že 
jsme úspěšně obstáli.

 Tato sezona byla pro loutkový soubor veli-
ce bohatá a pestrá svým programem. Potěši-
la nás bohatá návštěvnost, která je oceněním 
za vynaloženou snahu – pobavit jak malé, tak 
i velké diváky.

 A  co ještě chystáme? Před námi je před-
stavení v Olšanech – Čaroděj Habakuk a prin-

Na sobotu 6. února si připravil loutkový 
soubor KAŠPÁRKOVI KAMARÁDI pro své 
malé příznivce z  Olšan a  blízkého okolí tra-
diční dětský karneval. Děti přivítal barevně 
vyzdobený sál a každý si mohl vybrat při pří-
chodu opět ovoce. Program zahájil osvědče-
ný DJ Vojta Kvapil, který vybíral a hrál dětem 
oblíbenou a  chytlavou hudbu. Krok s  ním 
držel Santa Klaus – teta Svatka Vlková, kte-

který do řady nepatří. V každé třídě děti ne-
zapomněly poprosit a poděkovat vždy, když 
obdržely od víly symbol za splnění úkolu. 
Jakmile jsme měli všech šest symbolů - sr-
díčko, ruce, sovu, čtyřlístek, podkovu a ústa, 
správným přiložením na určené místo děti 
zachránily Kašpárkovi jeho hrad, vrátily do 
jeho země lásku, radost, přátelství, moudrost 
a štěstí. 

Všichni budoucí žáci obdrželi na památ-
ku pamětní list a  kornout s  drobnými dárky 
a  sladkostmi. Věříme, že děti i  jejich rodiče si 
odnesli příjemný zážitek a užili si příjemný den.

Renata Látalová, učitelka

cezna Zlatovláska, v  únoru dětský karneval. 
Nastudování a  odehrání nové pohádky, 
vybrat a  oprášit ještě jednu starší pohádku, 
s  kterou potěšíme děti v  Olšanech a  v  blíz-
kém okolí.

 Na závěr patří poděkování obci Olšany, 
Sokolu, všem sponzorům a hlavně našim nej-
věrnějším malým divákům, kteří nás budou 
i s rodiči nadále navštěvovat. 

Ještě poznámka: Pokud by měl někdo zá-
jem rozšířit naše řady – ať „vodičů či mluvičů“, 
uvítáme ho s  otevřenou náručí. Každé pon-
dělí mezi 17.–19. hodinou v sokolovně.

Marie Růžková
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Mezisváteční 
turnaj ve stolním 
tenise

Střípky z knihovny

Bruslení a hokej 
v Olšanech

Keramika 
pro dospělé

rá svojí vitalitou a  energií rozdávala radost 
a  dokázala děti zaujmout ke hrám a  pěkně 
je i  rozhýbat. Barevný rej rozmanitých ma-
sek, pohádkových postaviček, ale i známých 
figurek z televizních seriálů bylo možné vidět 
v  olšanské sokolovně. I  tentokrát vypuklo 
velké hraní, tancování a  soutěžení o  ceny. 
Každé dítě tak mohlo vyzkoušet svoji zruč-
nost, za kterou bylo vždy odměněno. V další 
půli karnevalu nastoupila další teta - Svat-
ka Vymazalová, která dětem předcvičovala 
a zpívala. Dokázala děti tak zaujmout, že cvi-
čil a zpíval celý sál. K večeru nastala velká šou 

Dne 27. 12. 2015 se v sokolovně konal již 
druhý mezisváteční turnaj ve stolním tenise. 
Turnaj začal v  14:00 a  skončil okolo 19:00. 
Turnaje se zúčastnili dospělí i  mladí hráči 
z  Olšan i  okolí. Atmosféra byla báječná a  to 
nejen kvůli tomu, že tam bylo pivo za 20kč, 
ale hlavně kvůli zajímavým zvratům. Podáva-
lo se také nealko a parádní gulášek od Ivony 
Navrátilové. Na prvním místě se umístil Ra-
domír Kubíček, na druhém Jan Kubalčík a na 
třetím Michal Dzuro. Gratulujeme vítězům, 
děkujeme za zapůjčení stolů z  Hablova, za 
účast a těšíme se na další turnaj.

Bc. Jiří Pavlíček

Vážení občané, chtěla bych vás informovat 
o tom, že v naší obci máme v provozu nově 
vybudovanou knihovnu. Nachází se v  opra-
vené budově naproti kostela sv. Jana Křtite-
le. Dříve to byla nevyužitá chátrající budova, 
která po stavební úpravě teď slouží naší obci 

Kurz keramiky pro dospělé zahájil činnost 
v roce 2014. Momentálně se ho účastní 12 zá-
jemců, z toho je 5 z Olšan, zbývající dojíždějí 
z okolí a blízké Olomouce. Pan Josef Vacovský, 
výtvarník žijící v Olšanech, účastníkům vysvět-
luje a  ukazuje postup při výrobě keramiky. 
Účastníci kurzu se tak seznamují se základ-
ními technikami a  způsoby zpracování a  de-
korování keramické hlíny. Ve finále si domů 
odnáší vlastnoručně vyrobený kus keramiky, 
např. hrneček, květináč nebo figurku.

V  kurzu se naučí nejen jak vytvořit užit-
kovou nebo dekorativní keramiku, ale také 
si procvičí manuální zručnost, rozvíjí svou 
fantazii a  estetické cítění. Nezanedbatelnou 
součástí je relaxace, kterou přináší tato čin-
nost a  čas strávený v  příjemném prostředí 
a kolektivu.

Kurz se koná každý čtvrtek od 17. hodin 
v  olšanské základní škole. Pokud se chcete 
něco bližšího dozvědět a  mít radost ze své 
tvůrčí činnosti, tak zavítejte mezi nás. Bližší 
informace u pana Josefa Vacovského na tel: 
603 397 099.

Alena Kvapilová, Josef Vacovský

Říkali jsme si, má smysl vůbec šplíchat 
led, když je počasí nahoru a dolů? Petr Kos 
však zorganizoval myšlenku a  17. 1. 2016 
jsme v  Olšanech s  Františkem Soldánem 
nastříkali první vrstvu. Dále pomáhali Mar-
tin Miška, Lubomír Vykopal alias “Viki“, Petr 
Marčan a  ostatní. I  když nemrzlo dlouho 
a led nám vydržel sotva týden, zahráli jsme 
si pár hokejových zápasů a  byla sranda. 
Bylo hezké zavzpomínat na mladá léta a po 
dlouhé době mít led na hlavní ploše, kde 
vlezou jak hokejisté, tak i  ostatní bruslaři. 
Snad nám globální oteplování ještě pár zim 
dovolí si zabruslit.

Bc. Jiří Pavlíček

s  příchodem masky MIMONĚ. Kde se vzal, 
tu se vzal, najednou stál uprostřed parketu 
a děti nebyly k utišení. Pod touto maskou se 
skrývala další loutkoherečka Liduška Hýblo-
vá. Pro děti tato známá postavička MIMONĚ 
sklidila obdiv a velký úspěch. Spousta dětí si 
chtěla sáhnout, fotit se a dokonce i tančit. Pro 
děti a rodiče bylo připravené občerstvení, na 
kterém se podílel OÚ v Olšanech a naše děv-
čata Majka Drhlíková a Maruška Mazalová se 
svými pomocnicemi Alenkou a Luckou. Pod 
ostřížím zrakem našeho principála Mirka 
Drhlíka, který se svojí pravou i  levou rukou 

Jirkou Vymazalem se snažili zabezpečovat 
chod celé akce. I  tentokrát platí poděková-
ní všem maminkám za snahu při shánění 
a chystání masek pro své caparty. Každá mas-
ka byla moc hezká a originální.

I letos si zde každý určitě přišel na své. Děti 
radost a  zábavu, rodiče chvíli odpočinku 
a veselí.

A  tak příští rok – opět na shledanou při 
desátém dětském karnevalu v  olšanské so-
kolovně.

Karneval navštívilo 95 dětí a 55 rodičů.

Marie Růžková

jako obecní knihovna. Bývalí čtenáři chodí 
zase za námi, ale chtěla bych pozvat nové 
čtenáře. Máme velký výběr knih pro děti 
i  dospělé a  také několik novinek a  chceme, 
pokud budou finanční prostředky, knižní no-
vinky i nadále. V knihovně je dětský koutek, 
kde se děti mohou posadit, prohlížet si a číst 
vybrané tituly. I  dospělí mají možnost se 
posadit s  jinými čtenáři a vyměnit si názory 
na spisovatele a knihy. Myslím si, že když se 
přijdete k nám podívat na krásné klidné pro-
středí, které teď v knihovně je, tak zatoužíte 
se posadit a začíst se do krásných knih, které 
vám přiblíží cizí země, nebo smutné i veselé 
příběhy a  životy hlavních hrdinů z  různých 
žánrů. Vím, že teď v moderní době převládá 
internet, televize, ale když se posadíte s  ká-
vou a v ruce s krásnou knihou, tak ten pocit 
nenahradí vůbec nic. O  Češích ve světě se 
říká, že jsme velcí čtenáři a že se u nás pro-
dá nejvíce knih. Tak věřím, že i vy přijdete do 
naší knihovny a přidáte se k našim čtenářům. 
Těšíme se na Vás.

Ludmila Pavlíčková, Adéla Dvořáková, 
knihovnice
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Oznámení Narodili se v roce 2015

JUBILANTI

Opustili nás v roce 2015

Poděkování

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY 
V KOSTELE SV. JANA KŘTITELE 

V OLŠANECH

V druhé polovině března chystáme otevření 
fotbalové školičky pro děti ročníků 2008–2010. 
Přihlásit se mohou i starší chlapci.
V případě zájmu kontaktujte Michala Uhříka 
608711404. 
Sledujte na internetu:
tj-sokol-olsany.webnode.cz  .

Šubová Julie
Poláček Matyáš
Wagnerová Sofie
Reif Václav
Slatina Jan
Janíková Marie
Kacar Kristian
Halířová Michaela
Logrová Daniela
Holínka Zdeněk
Vařeka Václav Alfréd
Novotná Aneta
Novotný Václav
Černohousová Victoria
Vláčil Alois
Mazal Adam
Horňáková Eva
Fišer David
Hrabák Antonín
Hrabák Jakub

Narozeným dětem přejeme hodně zdraví 
a štěstí

Leden

50 Jahoda Přemysl

55 Dobrovolná Blahoslava
 Hoda Petr
 Běhal Vladimír

65 Stejskalová Hana

75 Dostál Stanislav
 Láznická Libuše

80 Hansl František
 Obručníková Jaroslava

81 Mazur Leopold

82 Roman Břetislav
 Kvapilová Drahomíra
 Hradilová Otilie

83 Obručník Ladislav
 Hodinová Marie

89 Filipová Marie

Únor

50 Růžička Jan

55 Běhal Vladimír
 Hansl František

60 Škvír Jaroslav

65 Svozilová Pavla

75 Mikulášková Marie

82 Dokoupilová Oldřiška

85 Hoda František

86 Krátká Helena
 Kopecká Milada
 Kopecký Jan

87 Pelíšková Růžena

88 Kubíček Bohumil
 Nováková Libuše

Březen

50 Ondrýsek Antonín

55 Janíková Magda
 Smečka Petr
 Kubíček Radomír

70 Šimek Josef
 Pospíšilová Marie

80 Němcová Jarmila
 Rolný Ctibor

81 Šubová Zdenka

82 Skládal Zbislav

Redakční rada přeje hodně zdraví a osobní 
spokojenosti

Pelíšek Miroslav
Vyhlídalová Danuška
Mačáková Ludmila
Vyhlídal Jaroslav
Dlouhý Josef
Řezníček Jaroslav
Vraštilová Libuše
Zbořilová Radoslava
Zacpal Ladislav
Ondrýsková Věra
Stoják Jiří
Rolná Marie
Kubíčková Jaroslava
Vláčil Alois
Zbořil Emil
Hrubá Jarmila
Zacpalová Marie
Labounek Martin
Pospíšilová Milena
Krivanič Pavel
Novotný Oldřich

Čest jejich památce 

Děkuji všem členům zásahové jednotky SDH 
Olšany u Prostějova za včasný a profesionální 
zásah.

David Pospíšil

Redakční rada děkuje všem spoluobčanům, kteří v roce 2015 přispěli do Olšanského zpravo-
daje. Budeme rádi, když i v roce 2016 svými příspěvky obohatíte letošní vydání. 

Redakční rada

24. 3. čtvrtek Zelený čtvrtek 
 16:30 obřady Zeleného čtvrtku
25. 3. pátek Velký pátek
 16:30 velkopáteční obřady
26. 3. sobota Bílá sobota 
 19:00 obřady Vzkříšení
27. 3. neděle  Zmrtvýchvstání 
 9:00 velikonoční mše
28. 3. pondělí pondělí velikonoční
 9:00 mše svatá

Společenská kronika
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Sloupcový graf
Na co byste přednostně využili
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Sloupcový graf

Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?
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Vyhodnocení dotazníků
Koncem loňského roku proběhla v  naší 

obci anketa, která byla součástí přípravy 
strategického dokumentu plánu rozvoje 
naší obce. Tento je podmínkou pro získání 
finančních prostředků z  různých dotačních 
titulů v  následujících letech. Celkem bylo 
rozdáno 650 dotazníků. Vyplněných se vrá-
tilo 163. Je škoda, že se vrátila pouze čtvr-
tina distribuovaných dotazníků. Většina do-
tázaných vyslovila spokojenost se životem 
v  obci. Většina občanů také je spokojena 

se současnou velikostí obce a  očekává její 
rozvoj kolem 2000 obyvatel. Velice málo 
respondentů se vyslovilo pro její rychlejší 
a  větší rozšíření. V  krátkém grafickém pře-
hledu uvádíme i  odpovědi na otázky co se 
v naší obci líbí, případně nelíbí a na jaký účel 
byste nejraději uvolnili obecní finanční pro-
středky. Většina dotázaných je ochotna se 
také zapojit do společenského dění v obci. 
Vyskytly se ale také odpovědi, které svědčí 
o lhostejnosti občanů k obecnímu dění a ži-
votu v  obci. Je to škoda. Naše obec potře-
buje každého, kdo v obci žije. Život v obci, 

Tato otázka byla doplněna i mož-
ností volné odpovědi. Zde se ob-
jevovaly nejčastěji stížnosti na do-
pravní zátěž v  obci, parkování na 
chodnících, nečistoty po psech, 
skládka v  lokalitě Za farou, málo 
obchodů, nedostatek kroužků aj. 
V následující tabulce máte možnost 
vidět, jak naši spoluobčané hodnotí 
život v naší obci z různých pohledů. 
Hodnota ve sloupci abs. znamená, 
kolik bylo odpovědí příslušné hod-
noty, a  hodnota ve sloupci relat. 
potom představuje procentuální vy-
jádření odpovědí příslušné hodnoty 
z celkového počtu odevzdaných do-
tazníků. Ve sloupci medián je potom 
uvedena „střední“ odpověď (dalo 
by se i  říci „nejčastější“). S  výjimkou 
otázky na podporu pro podnikání, 
kdy většina obyvatel odpověděla, že 
jim je tato záležitost lhostejná.

Pokud jde o volnou otázku: Jaké 
služby Vám v obci schází? Objevovaly 
se v odpovědích různé názory. Nejčas-
těji to byly služby pro seniory, potom 
drobné provozovny (opravna obuvi, 
čistírna), lékárna, bankomat, větší ob-
chod, cukrárna, papírnictví apod.

prostředí, ve kterém se pohybujeme, si vy-
tváříme sami. A záleží jen na nás, jak se za-
chováme. Nezáleží na tom, zda v obci žijeme 
od narození nebo jsme se do ní přistěhovali 
nedávno. Je jedno, zda jsem „usazenina“ 
nebo „náplava“. Naším společným cílem by 
mělo být budovat obec, kde se nám bude 
dobře žít, kde budeme spokojeni, na kterou 
budeme „pyšní“. Podrobnější vyhodnocení 
dotazníkového šetření najdete na nových 
internetových stránkách obce. Stejně tak 
i  dokument Program rozvoje obce Olšany 
u Prostějova.

Jak hodnotíte 
život v obci z 
pohledu:

velmi spo-
kojen

spíše spoko-
jen 

spíše nespo-
kojen 

velmi nespo-
kojen 

je mi to 
lhostejné medián

abs. relat. 
(%) abs. relat. 

(%) abs. relat. 
(%) abs. relat. 

(%) abs. relat. 
(%)

bydlení 67 41,1 80 49,1 2 1,2 14 8,6 spíše 
spokojen

školství 42 25,8 63 38,7 14 8,6 2 1,2 42 25,8 spíše 
spokojen

zdravotnictví 11 6,7 60 36,8 43 26,4 11 6,7 38 23,3 spíše 
spokojen

veřejné dopravy 25 15,3 73 44,8 33 20,2 11 6,7 21 12,9 spíše 
spokojen

kultury a spole-
čenského života 34 20,9 77 47,2 24 14,7 8 4,9 20 12,3 spíše 

spokojen

sportovního 
vyžití 52 31,9 69 42,3 11 6,7 2 1,2 29 17,8 spíše 

spokojen

životního pro-
středí 27 16,6 93 57,1 20 12,3 7 4,3 16 9,8 spíše 

spokojen

péče obce o své 
prostředí 83 50,9 62 38,0 6 3,7 12 7,4 velmi 

spokojen

podmínek pro 
podnikání 8 4,9 36 22,1 22 13,5 2 1,2 95 58,3 spíše 

spokojen

rozvoje obce 74 45,4 77 47,2 1 0,6 11 6,7 spíše 
spokojen

informovanosti 
o dění v obci 79 48,5 61 37,4 11 6,7 12 7,4 velmi 

spokojen
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