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V ČÍSLE NAJDETE: Úspěchy dětí • Z naší školy • Z činnosti mysliveckého sdružení • Turnaj ve stolním tenise

Úspěchy mladých sportovců
TeamGym Olšany
Dne 20. března 2016 se oddíl TeamGymu
zúčastnil Memoriálu V. Straky, který se konal
v Praze Vršovicích. Dívky v kategorii do 11let
závodily ve složení Adéla Bednářová, Adéla
Zikmundová, Gabriela Smičková, Markéta
Korenná, Karolína Přikrylová, Anežka Koláčková, Lucie Alexová a Eliška Kolářová.
Děvčata se umístila na krásném druhém místě.
Druhé družstvo ve složení Jana Ryšavá, Sára
Svobodová, Tereza Kolářová, Veronika Svobodová, Denisa Svobodová a Natálie Dürrbecková závodilo již v kategorii do 13 let. Ale
dívky zabojovaly a dovezly zlatou medaili.
Oddíl TeamGymu také absolvoval župní
přebor ve všestrannosti, kde dívky získaly
další medaile. V plavání, které se uskutečnilo
22. března 2016, byla v nejmladší kategorii
nejúspěšnější Natálie Dürbecková, která zís-

kala druhé místo. Mezi dívkami do 11let se na
třetím místě umístila Veronika Svobodová,
na druhém místě Sára Svobodová a na prvním místě Jana Ryšavá.
O týden později, 2. dubna 2016, se konala
další část všestrannosti – gymnastika. V gymnastice již závodily i předškolní děti. Pro děti
to byl první závod, ale děti překvapily a přispěly k dalšímu úspěchu oddílu Teamgymu.
Mezi předškolními dětmi se na třetím místě
umístila Lucie Zikmundová, na druhém místě
Tereza Dočkalová a zlatou medaili si odnesla
Eliška Kolářová. V kategorii do 9let překvapila
a na třetím místě se umístila Lucie Alexová,
na druhém místě Adéla Bednářová a další
zlatou medaili si odnesla Natálie Dürrbecková. Ve starší kategorii do 11let předvedly
nejlepší výkony Veronika Svobodová, která

získala třetí místo, Sára Svobodová se umístila na druhém místě a Jana Ryšavá získala první místo. I nejstarší dívky v kategorii do 13let
předvedly krásné výkony a na druhém místě
skončila Nikola Kovaříková a na prvním místě
Vendula Marčanová.
Dětem gratulujeme a přejeme hodně
úspěchů v dalších závodech.
Tréninky probíhají v sokolovně
Úterý 16.30 -18.00 hodin (všichni)
Čtvrtek 16.30-18.00 hodin (ročník 2005 a mladší)
Pátek 16.30 - 18.00 hodin (ročník 2004 a starší)
Zápisy nových členů kdykoliv během tréninkových časů
Šárka Illková, Alena Ryšavá trenérky

Závody všestrannosti
Závody v plavání

Skvělé umístění olšanských dětí.
Žáci (2007-2009)
1 místo Ríša Koláček
Žákyně (2007-2009)
2 místo Natálka Dürrbecková
Žákyně (2005-2006)
1 místo Janička Ryšavá
2 místo Sára Svobodová
3 místo Verunka Svobodová

Závody v gymnastice
Žákyně (2010 a ml.)
1 místo Eliška Kolářová

2 místo Terezka Dočkalová
3 místo Lucka Zikmundová
Žákyně (2007-2009)
1 místo Natálka Dürrbecková
2 místo Adélka Bednářová
3 místo Lucka Alexová
Žákyně (2005-2006)
1 místo Janička Ryšavá
2 místo Sára Svobodová
3 místo Verunka Svobodová
Žákyně (2003-2004)
1 místo Vendula Marčanová
2 místo Nikola Kovaříková

Závody ve šplhu

Žákyně(2007-2009)
1 místo Natálka Dürrbecková
2 místo Adélka Bednářová
3 místo Gabka Smičková
Žákyně (2005-2006)
1 místo Sára Svobodová
2 místo Verunka Svobodová
Žákyně (2003-2004)
1 místo Vendula Marčanová
Všem našim dětem blahopřejeme a děkujeme
TJ Sokol Olšany
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Olšanský zpravodaj

Mladí fotbalisté
V letošním roce prošel náš tým velkou
změnou. Opustili jsme okresní přebor přípravek a začali hrát krajský přebor. To je nejvyšší
soutěž v dané věkové kategorii. Nejprve jsme
měli trochu strach, zda budeme konkurence
schopní s velkými a hlavně výběrovými kluby.
Úvod sezony výsledkově vyšel spíše mladším
klukům, postupem času miska vah převážila
a druhá část patřila spíše starším. Myslím, že
naši kluci se zatím v soutěži neztratili a hrají
spolu se Šumperkem střed pomyslné tabulky.
Oficiální tabulky se v těchto věkových kategoriích nevedou. Přehled podzimních výsledků
našich chlapců:
Letošní halová sezóna byla pro kluky náročná. Čekalo je 20 turnajů s tím, že na některých turnajích jsme měli i dva výběry. A kluci
si na nich nevedli vůbec špatně. A to jak výsledkově, tak i převedenou hrou. Mezi větší
turnaje bych vyzvedl druhá místa v Jihlavě,
v Líšni, ve Zlíně, či na poháru OFS Prostějov,
třetí místo v Havířově. Na vítězné vlně jsme
pro změnu jeli v Němčicích, či Troubkách
atd. Na velkých turnajích se chlapci utkali
s týmy jako: Sigma Olomouc, Baník Ostrava,
Zbrojovka Brno, Opava, FK Jablonec, Viktorie
Plzeň a Žižkov, Slavie Praha, Slovácko a další.
Já osobně jsem velmi rád za tyto zápasy, pro-

ročník 2005
TJ Sokol Olšany u Prostějova - 1.FC Viktorie Přerov

9:6

1:6

4:2

2:2

TJ Sokol Olšany u Prostějova - FK Šumperk

5:7

2:3

4:4

5:3

TJ Sokol Olšany u Prostějova - SK Sigma Olomouc

2:5

3:1

2:3

7:2

TJ Sokol Olšany u Prostějova - 1.HFK Olomouc

5:2

7:0

3:1

5:1

TJ Sokol Olšany u Prostějova - 1.SK Prostějov

0:9

1:7

2:5

0:6

TJ Sokol Olšany u Prostějova - SK Uničov

2:2

7:3

4:2

2:6

TJ Sokol Olšany u Prostějova - SK Hranice

2:2

1:6

3:3

2:5

TJ Sokol Olšany u Prostějova - 1.FC Viktorie Přerov

5:0

3:0

4:2

5:1

TJ Sokol Olšany u Prostějova - FK Šumperk

5:4

3:2

1:3

2:5

TJ Sokol Olšany u Prostějova - SK Sigma Olomouc

0:7

2:6

2:10

1:6

TJ Sokol Olšany u Prostějova - 1.HFK Olomouc

2:5

2:4

3:3

4:2

TJ Sokol Olšany u Prostějova - 1.SK Prostějov

2:2

3:2

3:6

2:3

TJ Sokol Olšany u Prostějova - SK Uničov

9:2

8:3

12:0

2:2

TJ Sokol Olšany u Prostějova - SK Hranice

3:2

4:4

6:4

1:3

ročník 2006

tože jednou budou kluci vzpomínat, že proti
těmto klubům hráli. A za to patří díky všem
klukům, že svými dlouhodobými výsledky,
si vybojovali pozvánky mezi tyto týmy, které
jen tak mezi sebe někoho nepustí.

Tréninky:
Pondělí- středa-pátek
Mladí (nováčci) od 16:00 hodin
Starší od 17:30 hodin
Michal Uhřík, trenér

Dětem i trenérům děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší obce

Zprávy z obce
Jak je to s podomním
prodejem?

V květnu 2015 bylo vydáno Nařízení Rady
obce č.1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje.
V posledních dnech jsem byl dotazován, jak
to s tím prodejem vlastně je. Pokud u vašeho
domu zazvoní člověk, který nabízí různé zboží
nebo služby, jedná se o podomní prodej, který
je zakázán. Stalo se několikrát koncem minulého roku, že mi občané zavolali, že jim někdo nabízí levnější plyn nebo elektřinu. Ihned jsem přijel na místo a „prodavače“ jsem z obce vykázal.
Ale pozor, platí: pokud se předtím telefonicky domluvíte na schůzce v určitou hodinu,
nelze to považovat za tento druh prodeje.
V tomto případě nemůžeme zakročit.
Proto rada pro všechny občany: pokud
nechcete, aby vás někdo obtěžoval podomním prodejem, nesmíte se s ním dohodnout telefonicky. A dále platí, že je dobře,
když mi zavoláte.
Jan Spurný, místostarosta

Recyklovat je nejen správné, ale také snadné
Do jedenáctého roku fungování vstupuje
v roce 2016 v České republice systém zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Je to stejný systém, jako ve zbytku
Evropy. Každý z nás může díky němu zdarma
odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na místa odběru s tím, že budou řádně zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní
systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu,
už vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru.
Jejich prostřednictvím lidé odevzdali téměř
15 000 000 vyřazených elektrospotřebičů
o hmotnosti více než 245 000 tun.
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu. Odložte je na sběrné místo,
odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané suroviny dále poslouží při výrobě
nových spotřebičů.

•

•

•
Sběrná místa, kam můžete vysloužilá
elektrozařízení odložit:
•
Sběrné dvory měst a obcí – na nich
můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu

•

na místo bydliště.
Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu
nového zboží systémem „kus za kus“.
Podle novely zákona, která začala platit
na sklonku roku 2014, musejí obchody s prodejní plochou větší než 400 m2
odebrat i malý spotřebič, jehož rozměr
nepřesahuje 25 centimetrů, aniž byste
byli nuceni koupit si nový.
Vybrané servisy – rovněž odebírají
spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu
„Jsem zpět“ www.jsemzpet.cz můžete dokonce pomoci dobré věci. Pokud
přinesete starší, ale stále plně funkční
elektrospotřebič, a ten projde přísnými
zkouškami, můžete ho věnovat některé
neziskové organizaci, například Fondu
ohrožených dětí.
Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také už více než 1000 hasičských sborů po celé republice.
Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně zorganizovat svoz

únor 2016
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nebezpečného odpadu, do kterého
patří i vysloužilá elektrozařízení.
Společnost ELEKTROWIN také organizuje
akci, při nichž můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek – například v podobě slevy
na vstupném do ZOO nebo do muzea. Sle-

Provozní doba
sběrného dvora
středa 8-17 hod.
sobota 8-11 hod.

dujte proto pozorně internetové stránky
www.elektrowin.cz a facebookový profil Recyklace je legrace, kde najdete vždy aktuální
informace.
V Olšanech můžete odevzdat vyřazený
elektrospotřebič ve sběrném dvoře na adrese
Olšany 37, drobné, především ruční elektro-

spotřebiče, pak do sběrných kontejnerů, které
jsou umístěny v Olšanech pod kostelem, u hřiště TJ Sokol směrem na Žerůvky, v nákupním
středisku HRUŠKA a u hřiště v Hablově.

kována na určité dny a hodiny. Chceme
občanům nabízet lepší a komfortnější
služby, ale také prosíme o dodržování daných pravidel. Větve můžete ukládat na
plochu před tenisovými kurty, případně
po dohodě bude tento odpad likvidován
pracovníky obce.

byly nalezeny větve a dřevo, které sem určitě
nepatří. Tento odpad se vyváží na hnojiště,
odkud je potom použit jako hnojivo na polích. Větve a dřevo pak způsobují poruchy
rozmetadel. Hrozí nebezpečí, že odběratel
s námi ukončí spolupráci.
Znovu tedy upozorňujeme občany, že
do kontejnerů patří pouze zelená tráva,
zbytky rostlin se zbytky hlíny, staré listí.
Větve, dřevo a zbytky keřů a stromů se sbírají za hřištěm TJ Sokol Olšany, vpravo směrem na Lutín. Pokud se bude opakovat, že
v kontejnerech bude dřevo, budeme muset
kontejnery z lokalit stáhnout na jedno místo,
kam budete muset vozit i zelený odpad pod
dohledem pracovníků OÚ a to jen v úředních
hodinách. Věřím, že tuto situaci pochopíte
a dojde k nápravě.

Na sběrném dvoře odebíráme: plasty, sklo,
železo, velkoobjemový odpad, bílou techniku, elektrozařízení, baterie, pneumatiky, …
Do kontejnerů na biologicky rozložitelný
odpad je možné ukládat:
Trávu, květiny, na drobno nastříhané větvičky, …
Důrazně upozorňujeme občany, aby do
kontejnerů na trávu, které jsou rozmístěny po obci, neukládali větve, stavební
suť apod. V opačném případě budou kontejnery staženy a tato služba bude redu-

Kam s ním?
Schválně jsem tento článek nazval podle
klasika naší literatury Jana Nerudy. Jde samozřejmě o odpady. Lze říci, že se nám úspěšně
daří tento problém řešit. Dobře sbíráme plasty, tetrapakové obaly, sklo a papír.
Nedostatky vidíme při sběru větví a zbytků
stromů. Již několikrát se stalo, že v kontejnerech určených pro sběr zeleného odpadu

Materiál ELEKTROWINu,
Mgr.Jan Spurný, místostarosta

Jan Spurný, místostarosta

Přehled míst a termínů sběrů pro rok 2016
DRUH ODPADU

MÍSTO SBĚRU

NÁDOBY

TERMÍNY

CO SE SBÍRÁ

NESMÍ SE UKLÁDAT

vytříděný komunální odpad

sklo, plasty, dřevo,
kov, aj.
polystyren, azbest, aj.

TKO

před domy

popelnice

pondělí 1x za
dva týdny

plasty

před domy

plast.pytle

1. úterý v měsíci

plasty, pomačkané plastové
lahve

tetrapakové obaly

před domy

plast.pytle

1. úterý v měsíci

pomačkané obaly od nápojů –
mléko, džusy, aj.

papír

před domy

svázané balíky

po vyhlášení

tříděný papír

plasty, kovy, aj.

železný šrot, kovy

před domy

po vyhlášení

kovy, železo

plasty, azbest, aj.

sklo

sběrná místa:
- u sokolovny
- u stavu
- u nákup.střediska
- pod kostelem
- na Hablově

průběžně

skl.lahve, sklenice, tabulové sklo

drátěné sklo, kovové
závěry, porcelán

větve, části kmenů a keřů

nábytek, dřevěné
části se zbytky kovů
(hřebíky, skoby, panty,
aj.), plasty

tráva, seno, listí, zbytky ovoce,
zeleniny a květin i s kořenovým
balem

větve, dřevo, tekuté
zbytky jídel, umělé
květiny, kosti, maso,
uhynulá zvířata,
biologicky nerozložitelné látky

větve, dřevěné
na konci obce
části stromů a keřů směrem na Lutín

organický odpad

sběrná místa:
- na Hablově u hřiště
- za zahradou MŠ –
rodin.domy za farou
- za areálem TJ-směr
na Žerůvky

kontejnery

plocha

kontejnery

průběžně

průběžně

Mimo to lze odpad přivézt ve středu a sobotu nebo po dohodě na sběrný dvůr na adrese Olšany 37.

Jan Spurný, místostarosta
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Rozpočet na rok 2016
Příjmy

Rozpočet

Daňové příjmy

Tělovýchova

17 975 000

Nedaňové příjmy

3 200 500

Kapitálové příjmy

30 000

Přijaté dotace

5 800 248

PŘÍJMY CELKEM

27 005 748

400 000

Rozvoj bydlení a bytové
hospodářství

45 000

Komunální služby a územní
rozvoj

1 675 000

Nakládání s odpady

1 330 500

Ochrana přírody a krajiny

255 000

Krizové řízení

Financování
Splátka úvěru KB

7 234 000

Použití prostředků z minulých let

4 867 748

Celkem financování

- 12 101 748

Výdaje
Zemědělství a lední hospodářství

25 000

Pozemní komunikace

95 000

Dotace autobusové dopravy

130 000

Pitná voda

15 000

Odvádění a čištění
odpadních vod

1 711 000

Základní škola

2 400 000

Kultura

433 000

Činnost registrovaných církví

300 000

50 000

SDH Olšany u PV

570 500

SDH Hablov

26 000

Zastupitelstvo obce

1 095 000

Správa OÚ

3 338 000

Ostatní finanční operace

1 010 000

VÝDAJE CELKEM

14 904 000

Stav běžných účtů k 1. 1. 2016

7 532 161

Stav běžných účtů k 31. 12. 2016

12 399 909

Stav úvěru na výstavbu
k 1. 1. 2016

7 234 000,00

Stav úvěru na výstavbu
k 31. 12. 2016

0,00

Spolková činnost
Z činnosti mysliveckého sdružení
Než se rozepíši o naší práci v průběhu celého roku v honitbě Olšany, tak musím čtenáře seznámit s členskou základnou našeho
spolku. Je nás 19 členů. Nejstarší náš člen pan
Stanislav Pospíšil se v dubnu dožívá 85 roků.
Přejeme mu hodně zdraví a spokojenosti do
dalších let. Nejmladšímu je 27 roků. Průměrný věk všech členů je 55 roků.
Ze začátku roku začínáme jarním sčítáním
zvěře, které nařizuje olomoucký kraj. Letos to
vyšlo na 20. 2. 2016. Další důležitou akcí je setí
krmné řepy. Tu používáme na přikrmování zajíců a další zvěře v období letních měsíců. Na

brigádách se staráme o udržování vysázených
remízků. Vyřezáváme kozičky a sečeme plevel.
V letním období se rozváží voda do napáječek. Ty musíme letos doplnit, protože někteří
lidé, tzv. školáci, nám je z velké části ukradli
a následně prodali do sběru. Každý člen má
přidělené krmné zařízení. Jedná se o zásypy
a krmelce. V zimním období si každý doplňuje
dle potřeby obilí a seno. Průběžně se opravují
posedy a kazatelny na pozorování a lov zvěře.
V honitbě se vyskytuje zvěř srnčí, zajíci, bažanti, kachny a v menším množství koroptev.
Během dubna a května k nám do honitby přijde

zvěř černá. Prase divoké je pak v polích až do
pozdního podzimu, kdy se sklidí poslední lány
kukuřice. Dalšími druhy zvěře u nás jsou liška,
psík mývalovitý, jezevec, straka obecná, vrána
šedá a holub hřivnáč. Z dravců se vyskytuje káně
lesní, poštolka obecná, krahujec, jestřáb a molák
pochop. Již několik roků žije na struze bobr.
O lovu zvěře napíši v některém dalším vydání
zpravodaje. Na závěr bych chtěl požádat naše
občany, kteří venčí svoje psy v honitbě, aby je
měli pod kontrolou a nepouštěli daleko do polí.
Myslivosti zdar.
Jiří Kikal

Májka
Na smrtnou neděli, která letos připadla na
neděli 13. března hablovská děvčata obcházela vesnici, zastavila se u každého domu
a zpívala píseň „Máj, máj smrtná neděla, kdes
tak dlouho byla … Tradice, kterou se vítá jaro,
se dodržuje přes 60 let. Pamětnice na ni rády
vzpomínají a tak doufáme, že i dnešní mladá
děvčata si za několik let řeknou, jaké to bylo,
když jsme my chodívaly.
Alena Kvapilová
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Tradiční hasičský ples
Dne 5. března se olšanská sokolovna naplnila dámami v krásných róbách a pány
ve společenských oblecích. Důvodem byl
již tradiční Hasičský ples, uspořádaný SDH
Olšany u Prostějova. Podoba plesu byla tradiční, přesto jsme si pro návštěvníky připravili menší překvapení v podobě foto koutku
s hasičskou tématikou. Hosté mohli vyhrát
ceny v bohaté tombole, zařádit si při tanci
s kapelou SYRINX, a kdo chtěl jíst a pít, mohl
navštívit vrchní obslužné okénko nebo také
sklepní prostory sokolovny, kde bylo možno zakoupit občerstvení. Ples se konal do
brzkých ranních hodin. Všem zúčastněným
děkujeme a doufáme, že se příští rok zase sejdeme a opět si ples užijeme.
Petra Pechová

Tradiční turnaj
V sobotu 26. března se v Kulturním domě
v Hablově uskutečnil turnaj ve stolním tenise o Pohár starostky SDH Hablov, který nese
jméno svého zakladatele Františka Kameníčka. Zúčastnilo se ho celkem 15 hráčů. Po
rozlosování se začaly měřit hráčské síly. Na
stupně vítězů dosáhli nejlepší. Na 1. místě
se umístil pan Milan Kubíček, druhý skončil
Kolja a třetí Jiří Pavlíček. Bramborovou medaili získala Renata Ondrýsková. Všichni medailisté dostali dárkový balíček a vítěz ještě
dort a šampus, který pan Kubíček rozdělil
mezi hráče. Všichni již potvrdili svou účast na
dalším ročníku turnaje. Starostka SDH poděkovala zúčastněným, rozhodčím i organizátorům za zdařilý průběh akce.
Kateřina Labounková

Z naší školy
Matematický klokan
2016
Mezinárodní soutěž Matematický klokan
vznikla v roce 1980 v Austrálii a dnes se jí každoročně zúčastňuje na dva a tři čtvrtě milionu
soutěžících ze 30 zemí. Nechyběli ani naši žáci.
V kategorii Cvrček (2. a 3. třída) zvítězila Veronika Svobodová, za ní se umístila Barbora
Novotná a o třetí místo se dělí Adéla Pastorková a Jakub Zapletal, všichni ze třetí třídy.
V kategorii Klokánek (4. a 5. třída) měla
nejlepší výsledek Monika Doleželová z páté

třídy, druhé místo obsadila Klára Maria Procházková a třetí místo Agáta Jermářová, obě
ze čtvrté třídy.
V kategorii Benjamín (6. a 7. třída) si nejlépe vedl Roman Dvořák, druhý je Jan Pastorek
a třetí Adéla Jermářová, všichni ze sedmé třídy.
V nejvyšší kategorii Kadet (8. a 9. třída) první
místo obsadila Simona Holinková, druhé Vojtěch Pelíšek, oba z osmé třídy. Na třetím místě
se umístil Tomáš Janoušek z deváté třídy.
Žákům blahopřejeme a těšíme se na další
matematické soutěže.
Jitka Ungermannová, učitelka ZŠ
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Školní knihovna
V roce 1955 se začala psát historie měsíce
března – Měsíce knihy, kdy proběhl jeho první ročník. Sametová revoluce v roce 1989 přinesla změny a Měsíc knihy postupně téměř
zanikl. Knihovny začaly pořádat vlastní akce
pod názvem Týden knihoven. S nástupem vizuálních a elektronických médií kniha přestává mít své výsadní postavení. Projevilo se to
i tím, že došlo k přejmenování na Měsíc knihy
a internetu. Ať je označení jakékoli, hlavní cíl
je získání a podpora čtenářů. Čtením se získávají informace z toho, co bylo napsáno. Číst si
může každý sám, ale s předčítáním druhým se
setkáme ve škole a v rodině, kdy rodiče předčítají těm nejmenším. Škola podporuje rozvoj
čtenářské dovednosti společnou četbou, nabízí možnost zakoupení knih přes Klub čtenářů,
žáci si vytváří čtenářské deníky o svých přečtených knihách. Jako dárek můžeme považovat
zakoupení skříněk na knihy, které škola získala
zapojením se do projektu. Tím vznikla školní
knihovna. Skříňky jsou umístěny v přízemí budovy školy a žáci mají možnost si knihy zapůjčit. Věříme, že tím podpoříme zájem o knihu.

Jarka Rašková, učitelka ZŠ

Kroužky na ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova ve školním roce 2015/2016
Našim žákům nabízíme pestré využití volného času po vyučování v několika kroužcích.
Kroužek keramiky pro začátečníky, který
vede paní učitelka Blahoslava Dobrovolná
a paní vychovatelka Věra Kudynová, navštěvuje 21 žáků z prvního stupně, schází se každé pondělí v 15:30 ve školních dílnách, kde
mají svoji keramickou dílnu a vlastní pec.
S dětmi vyrábí misky, hrnečky, kočičky, slepičky a mnoho dalších zajímavých výrobků.
Dětem se v kroužku líbí, protože se vždy těší,
co nového budou vyrábět. Pro žáky, kteří již
dosáhli větší zručnosti a dovednosti, je určen
kroužek pro pokročilé, který vede paní učitelka Jaroslava Rašková a pan Josef Vacovský.
Kroužek navštěvuje 11 žáků z 3. – 5. ročníku
a jedna žákyně z 2. stupně. V hodinách mají
žáci možnost tvořit své vlastní nápady, nebo
vytvořit výrobek, který je zpravidla motivován ročním obdobím. Některé výrobky také
vycházejí z přání žáků. Ve společné dílně
vznikly adventní svícen, velikonoční slepička nebo klaun. K individuální tvorbě si žáci
přinesou obrázek, podle kterého pak vzniká
dílo pod odborným vedením. Výrobky, které
si žáci odnášejí domů, dělají všem radost.
Kroužek korálkování, který vede paní vychovatelka Lucie Vaňková, navštěvuje 15
děvčat z prvního stupně. V kroužku se dívky
seznamují s technikami navlékání korálků
na vlasec či drátek. Mohou si vyrobit vlastní
výrobky, například různá zvířátka, vánoční
ozdoby, přívěsky na klíče či na mobil a v ne-

poslední řadě náušnice, náhrdelníky a náramky, které mají obzvláště v oblibě. Dívky
s nadšením vyrábějí krásné výtvory, kterými
obdarovávají své blízké.
Již třetím rokem nabízíme našim prvostupňákům kroužek miniházené pod vedením pana učitele Vladislava Vlka. Vzhledem
k velkému zájmu žáků a díky pomoci pana
MUDr. Zdeňka Vomáčky se letos rozdělili hráči do dvou skupin. V jedné jsou kluci ze 2. a 3.
ročníku, ve druhé chlapci ze 4. a 5. ročníku,
celkem 22 hráčů. Na tréninky se kluci těší, na
turnaje pak ještě víc :-). Nejlepší borci se už
pomalu chystají na přechod z miniházené na
„velkou“ házenou.
Žáci 2. a 3. ročníku mohou navštěvovat
kroužek anglického jazyka pod vedením
paní učitelky Lenky Tomigové. Z 2. ročníku se
účastní 12 dětí a z 3. ročníku 18 dětí. Poslouchají, zpívají a doprovází pohybem anglické
písničky, učí se jednoduchá slovíčka, pozdravit, představit se atd. Zábavnou formou se seznamují s cizím jazykem, díky němuž se mohou domluvit např. na dovolené v zahraničí.
Kroužek bubnování na africké bubny vede
děti k uvědomění si rytmu uvnitř i kolem nich
a nabízí způsoby, jak s rytmem v jeho rozmanitých formách dále pracovat. Kroužek navštěvuje celkem patnáct dětí, a to každou středu
od 15:15 do 16:15 pod vedením pana vychovatele Tomáše Obra. Na školních vystoupeních
děti s nadšením předvádí, co se naučily.
Tvorba školního časopisu probíhá pod ve-

dením paní učitelky Bohumily Navrátilové
každý čtvrtek v kroužku s názvem Mladý novinář. Kroužek navštěvuje 5 žáků ze 7. ročníku.
Mladí autoři se učí, co je potřeba ke vzniku
časopisu. Žáci jsou nadšeni, že mohou zveřejňovat ve škole své pečlivě vytvořené články.
Taneční kroužek nám zajišťuje společnost
RYTMIK Dětem o.p.s. a je mezi našimi žáky
také velmi oblíben.
Bohumila Navrátilová,
vedoucí zájmových útvarů

Okresní kolo
olympiády
v českém jazyce
Letos jsme se opět zapojili do 42. ročníku
Olympiády v českém jazyce. Ve školním kole,
které proběhlo již v prosinci, se nejlépe umístili Barbora Dvořáková a Tomáš Janoušek,
a proto se také zúčastnili okresního kola, které proběhlo 8. 2. v Prostějově. Barbora Dvořáková z 9. třídy obsadila slušné 11. místo z celkového počtu 41 soutěžících z městských
i venkovních škol, což považujeme za pěkný
úspěch, a tudíž žákyně obdržela písemné
ocenění od paní ředitelky.
Bohumila Navrátilová, učitelka ZŠ
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Společenská kronika
Duben

Květen

JUBILANTI

Červen

50

Nedoma Ladislav

50

Poupera Antonín

50

Svák Vlastimil

55

Navrátil Petr
Ignácková Jana
Šilhanová Renata

55

Skládalová Vlasta
Novotný Jaroslav

55

Vlachová Jana
Gábor Alexander

60

Novotná Božena
Bartošová Ludmila

60

60

65

Kubíček Jaroslav
Štěpánek Pavel
Holbová Zdeňka
Michl František

Coufal Petr
Kubíček Vladimír

Fridrichová Anna
Dolínková Jana
Ješinová Milena
Drozd Leonard
Gerlich Stanislav

65

Řezníček Ladislav

65

70

Alexová Jarmila
Běhal Zdenek
Hrubý Milan

Vlková Svatava
Žáková Marie
Vařeková Růžena

82

Navrátil Zdeněk

80

83

Růžička Alois

Růžičková Jarmila
Brabec Vojtěch

70

Pochylová Marie
Janoušek Milan

81

Vernerová Daňka

82

Vrbová Marta

85

Pospíšil Stanislav

88

Frýbortová Jarmila

Redakce přeje všem hodně zdraví a pohody.

84

Floríková Anna

85

Nitková Zuzana

86

Borůvka Zdeněk
Beránková Jaroslava
Sekaninová Ludmila

88

Molová Jaroslava
Šindlerová Věra

Vítání občánků
V neděli 10. dubna jsme na obecním úřadě
přivítali nové občánky. Pozváno bylo 14 rodičů, dostavilo se pouze 10. Předsedkyně sociální komise Alena Kvapilová přivítala nejen
rodiče, ale i prarodiče a hosty. Poté vystoupily děti ze základní školy s pásmem písní a
básni, které s nimi připravila paní učitelka Renata Kenická. Pan starosta Milan Elfmark popřál dětem hodně zdraví a radostné dětství.
Do pamětní knihy byli zapsáni tito občánci:
Václav Alfréd Vařeka
Václav Novotný
Alois Vláčil
David Fišer
Antonín Hrabák
Jakub Hrabák
Jakub Lutonský
Lukáš Koupil
Daniel Cásek
Anna Šišková

Maminky dostaly kytičku a děti dáreček.
Přejeme dětem láskyplnou rodinu.

Alena Kvapilová
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Rozpis jarní části KP
starších přípravek
16.04.2016 9:00 a 10:30
23.-24.04.2016
01.05.2016 13:00 a 14:30
07.05.2016 9:00 a 10:30
14.-15.05.2016
21.05.2016 9:00 a 10:30
28.-29.05.2016
04.06.2016 9:00 a 10:30

Olšany – SK Hranice
Šumperk – Olšany
HFK Olomouc – Olšany
Olšany – SK Uničov
Vikt. Přerov – Olšany
Olšany – SK Sigma Ol.
1. SK Prostějov – Olšany
Olšany – SK Hranice

Rozpis jarní části
Okresní přebor mužů
16.04.2016 16:00
23.04.2016 16:00
30.04.2016 16:30
07.05.2016 16:30
15.05.2016 16:30
21.05.2016 16:30
28.05.2016 16:30
04.06.2016 16:30
11.06.2016 16:30

Držovice
Olšany
Olšany
Čechovice B
Přemyslovice
Olšany
Olšany
Brodek u Prostějova
Horní Štěpánov
Olšany
Olšany
Němčice nad Hanou
Vrahovice
Olšany
Olšany
Otaslavice
FK Skalka 2011
Olšany

Rozpis jarní části
Malá kopaná
01.04.2016
10.04.2016
17.04.2016
24.04.2016
01.05.2016
08.05.2016
15.05.2016
22.05.2016
27.05.2016
05.05.2016
10.06.2016
16.06.2016
25.06.2016

PÁ
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
PÁ
NE
PÁ
ČT
SO

18.00
10.00
10.00
10.00
08.30
10.00
10.00
10.00
17.00
10.00
20.15
20.15
10.00

P.balet 99 : Sokol Olšany
Sokol Olšany : Kaprodrom Klub
KAF Přestavlky : Sokol Olšany
Sokol Olšany : Lazce United
Red Gunners : Sokol Olšany
Sokol Olšany : FC ZRTV Loko
P.balet 06 : Sokol Olšany
Sokol Olšany : FC Tripol
F1 U Slávka : Sokol Olšany
Sokol Olšany : OKL team
Red Deils : Sokol Olšany
Alcatraz : Sokol Olšany
Sokol Olšany : Odra

Pozvánky na akce
Stavění májky – 7. 5. v hospodě U Jeníka – program pro děti, dobroty z udírny, živá hudba
Výšlap na velký Kosíř – 8. 5. 2016
Májový koncert se uskuteční 14. 5. 2016 v 10:00 v Sokolovně. Program jako vždy - vystoupení dětí z mateřské školy, žáků
základní školy a Dechového orchestru ZUŠ Prostějov.
Kácení májky 28. 5. 2016 v hospodě U Jeníka – program pro děti, večer živá hudba
Dětský den – 4. 6. 2016
Noc kostelů – 10. 6. 2016
Hodové slavnosti – 24. – 26. 6. 2016
Mezinárodní turnaj přípravek v kopané – 25. 6. 2016
Víkendové letní grilování v hospodě U Jeníka – informace budou na plakátech
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