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Setkání se seniory
Letošní tradiční setkání se seniory se konalo 14. ledna
v sokolovně. Senioři se na tuto akci těší, protože mají možnost si popovídat, zatančit i něco vyhrát. Po zahájení předsedkyní sociální komise paní Kvapilovou vystoupily děti
z mateřské školy s pásmem básniček a písníček, které
s nimi nacvičila paní učitelka Hejtmanová. Starosta obce
Milan Elfmark v kratičkém proslovu popřál přítomným
pevné zdraví, štěstí, rodinnou pohodu a hezké sousedské
vztahy. Poté k tanci a poslechu hrála kutnohorská skupina Pepino band Josefa Matury. Nechybělo prodávání losů
a losování tomboly. Spokojenost na tvářích zúčastněných
byla odměnou pořadatelům. Děkuji všem, kteří se podíleli
na přípravě a organizaci této akce a také dětem ze základní
školy za drobné dárečky.
Alena Kvapilová, předsedkyně komise

Obecní ples se vydařil
V sobotu 11. února se mnozí olšanští i přespolní vypravili na tradiční obecní ples, který pořádala Obec Olšany
u Prostějova a organizačně zjišťovali členové TJ Sokol Olšany a olšanští myslivci. Ples zahájil starosta obce Milan
Elfmark, který všem popřál příjemnou zábavu. A pak to začalo. Hned při první taneční sérii poznali tanečníci, že jim
hraje velmi dobrá kapela – hudební skupina FUNNY. A ta
to dokázala pěkně „rozbalit“. Střídala různé hudební žánry
tak, že si svou hudbu musel najít každý. Pěknou částí programu bylo gymnastické vystoupení dívek z oddílu TEAMGYM. Jejich vystoupení upoutalo každého, dívky prokázaly
svou dovednost v prostných i přeskoku. Vystoupení sklidilo
velký potlesk. Ten byl odměnou i pro jejich trenérky paní
Šárku Illkovou a Alenu Ryšavou. Dalším vrcholem plesu pak
byla bohatá věcná tombola, do které přispěli hodnotnými věcnými cenami nejen místní podnikatelé a firmy, ale
i firmy z okolí. Perfektní obsluhu zajistili členové a členky
TJ Sokol Olšany, výborný guláš a pivo nabízeli myslivci.
Skoro 200 účastníků hodnotilo ples na jeho konci jako
akci velmi vydařenou.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem pořadatelům za
kvalitně odvedenou práci a čas, které plesu obětovali tak,
aby se ples vydařil. Poděkování patří také členům hudební
skupiny FUNNY.
Už se těšíme na příští obecní ples.
Jan Spurný, místostarosta

2

Olšanský zpravodaj

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka v Olšanech a Hablově
rok

počet
pokladniček

vybraná částka

2011

1

3 440 Kč

2012

1

11 585 Kč

2013

2

19 230 Kč

2014

4

29 825 Kč

2015

5

31 113 Kč

2016

5

36 026 Kč

2017

7

41 574 Kč

V sobotu 6. 1. se uskutečnila v naší obci Tříkrálová sbírka. Letos se jí účastnilo více
jak 30 dětí-koledníků. Vytvořili jsme několik skupin, které obešly všechny části naší
obce. A výsledek byl rekordní. Celkem naši malí koledníci vybrali 41 574,- Kč. Většina
vybraných finančních prostředků zůstává v místě, kde byla vybrána. Zlomek je potom
věnován na centrální projekty Charity ČR.
Děkujeme všem, kteří finančně přispěli do Tříkrálové sbírky, děkujeme dětem-koledníkům za ochotu podílet se na dobré a prospěšné věci, děkujeme i jejich rodičům –
doprovodu, bez vás by nebyla sbírka na pomoc potřebným tak úspěšná. A jsem si
jistý, že taková akce přinesla radost všem, kteří se na ni podíleli, dárcům i koledníkům.
A přinese radost také těm, kterým z těchto prostředků bude poskytnuta pomoc. Moc
děkujeme.
Milan Elfmark, starosta

Tříkrálová sbírka v ČR v roce 2017
Arcidiecéze olomoucká
Charita Prostějov

25 905 804 Kč
949 488 Kč

Prostějov

89 328 Kč

Kostelec na Hané

50 588 Kč

Olšany u Prostějova

41 574 Kč

Němčice nad Hanou

36 948 Kč

Nezamyslice

31 451 Kč

Smržice

31 279 Kč

Charita Konice

468 987 Kč

Charita Olomouc

1 437 034 Kč

Arcidiecéze pražská

6 020 522 Kč

Diecéze brněnská

23 732 767 Kč

Diecéze českobudějovická

6 086 670 Kč

Diecéze královéhradecká

15 032 310 Kč

Diecéze litoměřická
Diecéze ostravsko-opavská
Diecéze plzeňská
Koleda celkem
Tříkrálový koncert
Celkem

2 349 405 Kč
15 682 874 Kč

Rozdělení vybraných finančních prostředků:
58% služby Charity Prostějov
15% projekty Arcidiecézní charity Olomouc
10% Charita ČR v Praze - humanitární pomoc

4 406 275 Kč

5% projekty Charity ČR

99 216 627 Kč

5% pokrytí režie sbírky

1 220 085 Kč
100 436 712 Kč

5% krizový fond - pomoc Charitám v existenční nouzi
2% nouzový fond - mimořádná pomoc potřebným v ČR
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Z naší obce
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Projekty realizované v obci

Téměř v každém čísle se snažím informovat, jaké projekty v naší obci právě realizujeme, jaké připravujeme, o kterých uvažujeme,
jejichž přípravu máme rozpracovánu. Dnes
bych vás chtěl seznámit s plánem na letošní
rok.

•

Právě realizujeme:
•
Rekonstrukce bývalého hospodářského objektu farního areálu – předpokládané ukončení stavebních prací
v červenci letošního roku, během měsíce srpna dodávka vybavení a uvedení do provozu k 1.9.2017. Objekt bude
sloužit pro potřeby základní školy
a budou v něm zřízeny dvě kmenové
učebny. V návaznosti na tento objekt
bude upraven okolní venkovní prostor.
•
Dětské hřiště v lokalitě Za farou –
úprava prostoru v těsné blízkosti nové
zástavby a mateřské školy. Předpokládáme vybudování dětského hřiště
pro děti 3 – 14 roků a úpravu zeleně
v tomto prostoru. Prostor bude propojen s prostorem před knihovnou
a kostelem novým chodníkem.
•
Oprava farních zídek – jedná se
o opravu ohradních zdí farního areálu v návaznosti na již zmíněné akce
(opravu hospodářské budovy a dětského hřiště). Jelikož se jedná o součást památkově chráněného objektu,
musíme co nejvíce respektovat původní vzhled těchto zídek.
•
Na jiném místě Zpravodaje se zmiňuji o opravě varhan v kostele. Ještě
před touto opravou je ovšem nezbytné opravit vlastní prostor, kde jsou
varhany umístěny. Opravit podlahu,
okna, elektroinstalaci a omítky. Opravu také potřebuje schodiště. Doufáme, že se nám podaří zajistit částečně
také nějaké dotace na všechny opravy
a za přispění občanů celý prostor řádně opravit.

•

•

Dokončení oprav chodníků na hřbitově – pokračování oprav na druhé polovině hřbitova, výsadba zeleně, vybudování základů pro urnové hroby,
doplnění celého prostoru nezbytným
mobiliářem (lavičky, koše, pumpy)
a osvětlením.
Příprava prostoru areálu pily pro potřeby obce – pořízení zázemí pro „technické služby“ – úschova kontejnerů
na odpad, sklad recyklátu, uskladnění
materiálů, příprava ploch pro zřízení
obecní kompostárny. Uvítáme také návrhy na další možné využití.
Zlepšení tepelnětechnických vlastností bytového domu č.p.2 – zateplení obvodového pláště, změna vytápění objektu. Projekt bude realizován za
přispění integrovaného operačního
programu.

Podané žádosti o dotace
z operačních programů:
•
Bezbariérová škola – zajištění bezbariérového přístupu do učeben základní školy
pomocí vybudování služebního výtahu,
zřízení bezbariérového WC, vybudování
jazykové a polytechnické učebny.
•
Zlepšení tepelnětechnických vlastností rodinného domu č.p. 65 – podobně jako č.p. 2, zateplení obvodového pláště, výměna oken, odizolování
obvodových zdí. Pokud bude žádost
kladně vyřízena, přistoupíme okamžitě k realizaci stavebních prací.
•
Intenzifikace ČOV – projekt řeší kompletní přestavbu čistírny odpadních
vod. Předpokládané náklady dosahují
výše 20 mil. Kč bez DPH.
•
Dovybavení sběrného dvora – projekt
spočívá v pořízení dalších velkoobjemových kontejnerů, doplnění lisovacího zařízení, pořízení nových kontejnerů na sklo a rozšíření sběrných míst,
pořízení nové techniky – nakladače
(ten současný máme zapůjčený).

•

•

Vybudování chodníku Pijana – po dořešení majetkových vztahů bychom
rádi již v tomto roce zahájili výstavbu
chodníku od sokolovny na Pijanu. Žádost podáváme do programu Státního fondu dopravní infrastruktury. Uvidíme, jak moc budeme úspěšní.
Dětské hřiště Za farou – byla podána žádost do dotačního programu
Ministerstva pro místní rozvoj. Cílem
tohoto projektu je vytvořit další odpočinkové místo pro občany obce,
tentokráte v lokalitě Za farou, a prostor mezi mateřskou školou a novou
zástavbou uklidit.

Připravované projekty:
•
těsně před dokončením je projektová dokumentace na výstavbu domu
s pečovatelskou službou a komunitního domu pro seniory. V letošním
roce bychom chtěli získat stavební
povolení a v následujícím roce podat
žádost o příslušnou dotaci na realizaci
výstavby.
•
byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci střechy nad
mateřskou školou č.p.20. Tato rekonstrukce zahrnuje i vytvoření tří bytových jednotek nad celým hospodářským pavilonem mateřské školy.
•
Připravujeme zpracování kompletní
dokumentace na řešení úprav veřejných prostranství obce. Některá území v obci máme již dořešena, ale je
potřeba se věnovat i dalším prostranstvím, abychom se pokusili vytvořit
příjemné životní prostředí v celé obci.
•
Byly zahájeny projektové práce na realizaci cyklostezky Olšany – Lutín
•
Připravujeme podání žádosti na výsadbu zeleně v extravilánu i intravilánu obce
•
Byla podána žádost o finanční příspěvek na restaurování sousoší piety
u Hablova

Sbírka na opravu varhan
V loňském roce se nám podařilo restaurovat vitrážová okna v kostele sv. Jana Křtitele. Navíc se podařilo po více jak sedmdesáti
letech obnovit zničené okno na jižní straně
kostela. A myslím, že se oprava těchto oken
povedla. I letos bychom chtěli pokračovat
v obnově interiéru kostela, této největší
kulturní památky v naší obci. Velice rádi bychom chtěli provést renovaci varhan, které

se nacházejí v havarijním stavu. Jedná se
o liturgické varhany ze třicátých let minulého
století, které vyrobila firma Rieger z Krnova.
Byly postaveny v roce 1933 jako op. 2601.
Varhany jsou zachovány v původním stavu.
Varhanní skříň je neobarokní s poškozeným
zlacením a dekorem s nepříliš kvalitním fládrováním. Píšťalový fond je původní. Většina
prvků je za hranicí životnosti.

Na movité památky není jednoduché sehnat nějakou tu dotaci. A proto si dovoluji
přijít s takovou myšlenkou, která našla uplatnění v některých jiných obcích, např. Náměšť
na Hané, Velká Bystřice, Velký Újezd. Jedná
se o možnost opravit varhany za přispění samotných občanů obce. Příspěvek by spočíval
v možnosti provést tzv. „zakoupení některé
z píšťal varhan“ nebo přispění finančního
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daru na renovaci varhanní skříně. Každý tón
by měl potom svoji konkrétní osobu. Pak bychom mohli třeba říct, dnes nám ale Milan
nebo Franta zrovna moc nezněly. Seznam
všech „majitelů“ nástroje i s rozložením tónů
bychom uložili jako zprávu o nás pro další
generace ve skříni nástroje. Cena za jednu
píšťalu by se pohybovala dle jejího charakteru od 200 do 1000 Kč. Celkem je těchto píšťal 687. Celkové náklady na obnovu varhan
předpokládáme ve výši 300 000,- Kč. Nevím

kolik obyvatel naší obce bude ochotno se na
opravě varhan podílet, ale vím, že varhany
v našem kostele si naši péči zaslouží. A také si
jsem jistý, že v naší obci žijí lidé, kterým záleží, jak naše obec vypadá a jak se prezentuje.
O sbírce budeme informovat na webových
stránkách obecního úřadu. Případným dárcům jsme samozřejmě připraveni vystavit
příslušný doklad. Podrobnější informace budou u starosty obce.
Milan Elfmark, starosta

Odpadové hospodářství v naší obci
V následujících tabulkách vás chceme se- a provoz techniky při sběru odpadu a čištění a údržbě
známit s odpadovým hospodářstvím v naší komunikací. Do sběrného dvora ještě byly dokoupeny
obci v roce 2016. V první tabulce můžete vidět tři kusy kontejnerů. Příjmy za loňský rok dosáhly výše
kolik odpadu a jakého druhu se v naší obci 919 343,- Kč a byly vyšší přibližně o 100 000,- Kč. Náklady
v loňském roce vyprodukovalo. Proti loň- se proti loňskému roku zvýšili o 140 000,- Kč. Přestože výskému roku došlo k nepatrnému poklesu daje v loňském roce v systému nakládání s odpadem byly
u odpadu svezeného v rámci svozu popelnic. vyšší než jeho příjmy, domnívám se, že pozitivní efekt proNovou položkou v našem seznamu odevzdá- vozu sběrného dvora pro občany obce tento rozdíl vyváží.
vaného odpadu je stavební
Příjmy a náklady na provoz systému s nakládání s odpady v roce 2016
suť. Tuto odebíráme sice jen
v omezené míře, ale přesto za
položka
loňský rok bylo tohoto odpaPoplatek za provoz systému odpadů - od občanů
620 802,00 Kč
du téměř 80 tun. Došlo také
Příjmy z prodeje popelnic
10 040,00 Kč
k nárůstu odevzdaného papíProdej recyklátu, sběr papíru, sběr železa, …
70 706,00 Kč
ru, skla a plastů, elektrospotřebičů, televizorů a výpočetní techniky. Důslednější
třídění se projevilo i ve vyšších výnosech od společnosti EKO-KOM, které byly
o 40 tisíc Kč vyšší než v roce
v 2015 a příjmech za odevzdaný odpad. V nákladových položkách se samozřejmě projevil sobotní provoz
sběrného dvora, především
v nárůstu mzdových nákladů,

PROVOZ SBĚRNÉHO
DVORA BUDE OBNOVEN
OD SOBOTY 18. 3. 2016
Vyprodukovaný odpad
v obci v roce 2016 v tunách
TKO

296,10

objemný

47,30

nebezpečný

5,80

papír

19,66

sklo

31,25

plasty

25,41

kartony

0,98

železo

17,43

Bioodpad

250,00

Přijaté příspěvky za tříděný odpad Eko-kom

217 795,00 Kč

dřevo

12,19

celkem příjmy

919 343,00 Kč

textil

4,78

elektrospotřebiče 4,35
Platy zaměstnanců v pracovním poměru

178 792,00 Kč

Nákup DDM, materiálu, popelnic

180 411,73 Kč

televizory,
monitory

Provoz sběrného dvora, energie, opravy

74 125,00 Kč

zářivky, svítidla

0,06

Pohonné hmoty – svoz odpadu, čištění komunikací

100 305,00 Kč

baterie

0,15

Pojištění auta

19 269,00 Kč

tonery

0,12

Odvoz a likvidace odpadu (TKO, plasty, ost. odpad)

720 703,90 Kč

uliční smetky

12,00

celkem výdaje

1 273 606,63

stavební suť

78,13

4,05

Projekt „JSEM ZPĚT“
Dnešní uspěchaná doba vede k rychlému
zastarávání výrobků, zejména pak elektrospotřebičů. Známe to z praxe, pořídíme nový
spotřebič, který lépe vyhovuje našim potřebám, ale starý stále ještě funguje. Může se též
stát, že spotřebič nám už nevyhovuje svojí
velikostí, barvou nebo jinými vlastnostmi. Co
s ním? Vyhodit? Ne! Poskytnout k recyklaci?
To je sice správné, ale...
V roce 2015 vznikl projekt s názvem „Jsem
zpět“, který těmto spotřebičům dává druhou šanci. Zpětně odebrané plně funkční
spotřebiče projdou odbornou kontrolou
servisního technika, který zodpovídá za jeho
bezpečnost, a spotřebič tak může být předán
na místo, kde je nejvíce zapotřebí. Takovým
místem jsou například Klokánky Fondu ohro-

žených dětí, azylové domy či jiné vybrané
organizace. Servisní technik na místě provede odbornou montáž, případně vymění dosloužilý spotřebič za funkční. Projekt dbá na
transparentní a bezpečné použití spotřebičů.
Projekt „Jsem zpět“ řídí
společnost
ELEKTROWIN
a.s., největší kolektivní systém určený pro zpětný
odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České republice. Od svého vzniku v roce
2005 ELEKTROWIN již zrecykloval více než 15 miliónů
vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti větší než
245 000 tun.

Děkujeme za Vaše případné zapojení do
projektu „Jsem zpět“.
Zdroj: http://www.jsemzpet.cz/
Mgr.Jan Spurný, místostarosta
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Poplatky v roce 2017
V letošním roce dochází opět k úpravě poplatků za sběr TKO a tzv. stočné (kanalizační
poplatek). Při stanovení výše těchto poplatků TKO vycházíme z nákladů za minulé roky.
Současně se nám do tohoto poplatku promítají i příjmy za oddělený sběr odpadu (plasty,
sklo, papír, železo, elektro). Důležité pro stanovení výše celkového poplatku TKO, je důsledné třídění odpadu. Jelikož občané obce
mají možnost odevzdávat velkoobjemový
odpad průběžně během roku na sběrném
dvoře a zaměstnanci obecního úřadu tento
odpad dotřiďují, daří se nám také snižovat
množství tohoto velkoobjemového odpadu
odevzdávaného na skládku. Pokud se bude
v našich domácnostech dařit prvotní třídění
a nebudeme některé odpadové komodity
zbytečně dávat do popelnice (papír, plasty, sklo, textil apod.), ale budeme využívat
nabídku obecního systému sběru odpadu
(svozy, sběrný dvůr), budeme moci držet
poplatky dál na nízké úrovni. V tabulce můžete vidět srovnání poplatku TKO v naší obci
a okolních obcí. Také je zde uveden poplatek za odvádění odpadních vod, tzv. stočné.
Vycházíme ze směrného čísla 35m3 na osobu stanového vyhláškou a poplatek uvádíme tedy v přepočtu na 1m3. Tento poplatek
v průběhu posledních let stále zvyšujeme
a také v budoucnosti počítáme s jeho dalším

navýšením. Důvodem je především skuteč- padních vod, musíme počítat právě s ponost, že naše kanalizační síť je staršího data, stupným dalším navyšováním poplatku.
některé úseky jsou již z šedesátých let minu- Záleží ale také na tom, jak budeme v oblasti
lého století, a vyžaduje obnovu. Podobně je nakládaní s odpady hospodařit. V následutomu i v případě čistírny odpadních vod, kde jící tabulce můžete vidět přehled poplatků
stávající technologie v některých paramet- v okolních obcích.
rech neodpovídá současným požadavkům.
A také manuální provoz ĆOV je nutné podMilan Elfmark, starosta
statně modernizovat. Finanční náročnost
těchto oprav je poměrně
Obec
TKO
stočné/m3
vysoká a je nutné ji částečně
promítnout do výše poplatOlšany u Prostějova
350,00 Kč
17,65 Kč
ku. A to i přesto, že se nám
Blatec
500,00 Kč
46,00 Kč
poměrně daří zajišťovat
Bystročice
450,00
Kč
7,35 Kč
finanční prostředky z růzČelechovice na Hané
400,00 Kč
38,59 Kč
ných dotačních programů.
A doufejme, že tomu bude
Drahanovice
480,00 Kč
42,68 Kč
tak i v budoucnu. Pokud by
Držovice
480,00 Kč
39,39 Kč
hospodaření v oblasti nakláHněvotín
400,00 Kč
26,95 Kč
dání s odpadními vodami
záviselo jen a jen na poplatcích, byla by výše tohoto
poplatku již dnes přibližně
na hodnotě 30 Kč/m3, tzn.,
že poplatek za stočné by
v naší obci činil 1050,- Kč na
osobu. Jelikož nás ovšem
v budoucnu čekají opravy
páteřní kanalizační stoky
a modernizace čistírny od-

Kostelec na Hané

570,00 Kč

34,50 Kč

Lutín

444,00 Kč

26,95 Kč

Plumlov

540,00 Kč

30,53 Kč

Slatinice

350,00 Kč

30,77 Kč

Slatinky

300,00 Kč

39,39 Kč

Smržice

430,00 Kč

38,59 Kč

Těšetice

420,00 Kč

22,06 Kč

Vrbátky

460,00 Kč

20,59 Kč

Rozpočet na rok 2017
PŘÍJMY
Par

1019
2310
2321
3399
3612
3632
3639
3722
5512
6171
6310
6330

Popis
Daňové příjmy celkem
Neinv. přij. transfery ze státního rozpočtu
Ostatní zemědělská činnost, pronájem pozemků
Pitná voda pronájem vodovodu
Příjmy z poskytování služeb kanalizační poplatky
Ostatní záležitost kultury pronájem KD Hablov
Bytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
Požární ochrana – dobrovolná část
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

P Ř Í J M Y - dle paragrafů

Rozpočet
19 648 500,00
310 000,00
205 000,00
180 000,00
1 300 000,00
12 000,00
584 000,00
10 000,00
4 600 000,00
272 000,00
22 400,00
301 300,00
1 000,00
110 000,00
27 556 200,00
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VÝDAJE
Par

Popis

1099
Ostatní výdaje na lesní hospodářství-dotace myslivci
2212
Silnice
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
2310
Pitná voda
2321
Kanalizace + ČOV
3113
Základní školy
3399
Kultura-knihovna, muzeum, rozhlas, obnova památek
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
3612
Bytové hospodářství
3631
Veřejné osvětlení
3632
Pohřebnictví
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4357
Domovy
5272
Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr
5512
Požární ochrana - dobrovolná část celkem
6112
Zastupitelstvo obce
6171
Činnost místní správy
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6399
Ostatní finanční operace
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené - dotace zahrádkáři
V Ý D A J E - dle paragrafů
FINANCOVÁNÍ

Rozpočet
25 000,00
250 000,00
120 330,00
15 000,00
2 366 000,00
5 400 000,00
982 240,00
2 400 000,00
1 137 000,00
400 000,00
450 000,00
4 000 000,00
40 000,00
1 862 500,00
290 000,00
1 200 000,00
50 000,00
475 000,00
1 097 000,00
3 775 000,00
150 000,00
110 000,00
700 000,00
10 000,00
27 305 070,00
-251 130,00
Jaroslav Vyhlídal, účetní

Z naší školky a školičky
Lyžařský výcvik
V pondělí 9. ledna se naši mladí lyžaři vydali do Petříkova, kde se snažili celý týden zdokonalit v lyžování pod vedením lyžařských
instruktorů. Od prvního dne jsme všichni nabírali nové zkušenosti. Ani velký mráz (který
znemožnil pořizování kvalitních fotografií)
a přívaly nového sněhu nás neodradily. Každý den jsme nemohli dospat a těšili jsme se
na naše lyžování. Odpolední chvíle jsme si
zpříjemnili romantickými procházkami, hraním ve sněhu a bobováním.
Společné večery byly zahájeny přednáškami o lyžování a sportovním vybavení. Po ve-
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čeři nás čekaly společenské hry, volné chvíle
plné legrace a jeden večer jsme se dočkali
i kytarového doprovodu.
Poslední dopoledne bylo vedeno v duchu
velké odvahy, rychlosti a dravé snahy dosáhnout co nejlepších výsledků při společném
závodu. Diplomy byly rozdány, kufry jsme si
sbalili a na cestu zpět k domovům jsme se
vydali.
Jana Culková

Pololetní hodnocení
Pololetí školního roku jsme využili nejen
k hodnocení naší společné práce, ale také
k předání diplomů a ocenění těm, kteří
úspěšně reprezentovali naši školu v několika soutěžích. Vojtěchu Pelíškovi děkujeme
za úspěšnou reprezentaci školy v Talentové
soutěži v psaní na počítačové klávesnici.
Soutěž proběhla na podzim na Obchodní
akademii v Prostějově. Dále blahopřejeme
Agátě Jermářové k úspěšnému řešení školního kola Matematické olympiády a děkujeme jí za reprezentaci školy v okresním
kole. Veronice Svobodové a Monice Doleželové blahopřejeme k nejlepším výsledkům
ve školním kole Pythagoriády. A v neposlední řadě žákyním a žákům čtvrté, páté
a šesté třídy za úspěch ve výtvarné soutěži.
Z 6. třídy uspěly Monika Doleželová, Terezie Kožušníčková, Věra Rolencová a Marcela Kovaříková. V 5. třídě byly oceněny jako
nejlepší Aneta Larišová, Klára Procházková,
Tobias Kos, Ondřej Lobodáš, Karin Kubíčková, Tereza Fantová, Agáta Jermářová a Ondřej Hrubý. A ve čtvrté třídě vynikly Veronika
Svobodová a Diana Džuhlja.
Žákům děkujeme za reprezentaci školy
a přejeme jim hodně úspěchů v dalších soutěžích.
Jitka Ungermannová, učitelka

Speedmath, 15. Kolo soutěže
Další kolo česko-slovenské online matematické soutěže Speedmath proběhlo i v prvním pololetí tohoto školního roku. Žákům
naší školy se v ní již tradičně dařilo. Pořadatel soutěže poslal diplomy
pěti nejlepším žákům školy. Blahopřejeme Veronice Svobodové ze
4. třídy, Zuzaně Janouškové ze 7. třídy a Adéle Jermářové, Petru Smékalovi a Janu Kubíčkovi z osmé třídy. Jan Kubíček se probojoval mezi
nejlepší soutěžící z celé republiky a jeho diplom zdobí titul MATEMATICKÝ TALENT. Všem ostatním děkujeme za účast. Šestnácté kolo
soutěže už začalo a program Speedmath si můžete k procvičování
matematiky nainstalovat i doma. Je zdarma na www.speedmath.eu.
Jitka Ungermannová, učitelka
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Fenomenální délka
bruslení a hokeje
Tato zima, v rámci posledních pár let, byla
jednou z pořádných a dovolila nám znovu
nastříkat v Olšanech led. Oproti minulému
roku se bruslilo mnoho týdnů, takže energie
do ledu vložená, se tento rok opravdu vyplatila. Díky pomoci místních borců, trošky té
ohnivé vody a neocenitelné technice, byl led
každý den udržovaný a připraven nejen pro
olšanské bruslaře, ale i ostatní z okolí. Jako
hokejová velmoc jsme si mohli užít nadbytek příležitostí si zahrát po večerech hokej
a znovu zavzpomínat na pořádné zimy a hokej z našeho mládí. Chtěl bych tímto poděkovat jak vedení Olšan, tak pomoci místních
borců, že nám pomohli zase znovu tuhle
klouzavou věc zrealizovat. Všichni jsme si
užili zábavy a doufáme, že zima nám dopřeje
stabilní mráz i příští rok.
Bc. Jiří Pavlíček

Obecní knihovna
Již druhý rok funguje naše obecní knihovna, která byla přestěhována do nové opravené budovy, a lépe vyhovuje potřebám
čtenářů. Je vidět, že hezké prostředí má vliv
na čtenáře. Knihovnu navštěvují stálí čtenáři
všech věkových kategorií, ale jsem velmi překvapená, že si k nám našli cestu i občané, kteří se do naší obce přistěhovali. Mám radost,
že můžeme nabízet knihy z Okresní knihovny
z Prostějova, z naší knihovny a také zakoupené novinky. Letošní tužší zima přivedla
do knihovny více čtenářů. Vždyť co je lepšího, než si půjčit dobrou knihu, sednout si
u krbu nebo u kamen, uvařit si dobrý čaj
nebo kávu a začíst se do knihy, která nás zavede do světa historie, romantiky a napětí.
Určitě v letošním roce doplníme nové tituly,
abychom přispěli k vaší spokojenosti.

Prostory knihovny využívá i čtenářský
kroužek z naší základní školy. Věřím, že vztah
ke knize dětem zůstane od dětství až do dospělosti a budou se rádi vracet, i když už nebudou žáky školy.
Svůj příspěvek zakončím citáty slavných:
„Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako denní chléb.“
(Honoré De Balzac)
„Kniha je nejtrpělivější a nejzábavnější
společník.“
(Herbert Louis Samuel)
Ludmila Pavlíčková, knihovnice

Klub seniorů
V pondělí 13. února se konalo v klubovně
Sokola setkání seniorů, poprvé v novém kalendářním roce. Účast tentokráte byla hojná.
Dáša a Jarka si ve spolupráci s naší muzejnicí
Hanou připravily zajímavou náplň pro toto
setkání. Hádali jsme předměty našich předků, které používali k různým činnostem. Bylo
jich celkem 23, mohli jsme si je prohlédnout
a podle nabídnutých možností zapsat odpověď. Poté se odpovědi vyhodnotili a první tři
s největším počtem správných odpovědí byli
odměněni. Byli to pan Zdeněk Dolínek, František Obručník a paní Jarmila Šimková. Pak
jsme byli seznámeni s možnostmi a náplní
dalších setkání, ke kterým jsme měli možnost
se vyjádřit a říct, co bychom chtěli na dalších
setkáních, kam bychom se mohli podívat.
V prostorách před vstupem do prodejny

Hruška budou na nástěnce informace Klubu
seniorů. Na příštím setkání si připomene Mezinárodní den žen. Na setkávání jste zváni.

Děkujeme za příjemné a zajímavé setkání.
Alena Kvapilová, redaktorka
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Začátek sezony 2016 - 2017
Sezonu v roce 2016 -2017 zahájil soubor v listopadu na domácí scéně v olšanské sokolovně
s pohádkou „Tanec s čerty“ pro 150 dětí + rodičů.
V lednu se odehrála pohádka opět na domácí scéně v Olšanech „ Kašpárek čaruje“, na kterou přišlo
100 dětí a rodičů. První týden v únoru si KAŠPÁRKOVI KAMARÁDI připravili pro děti dětský karne-

val, který se všem líbil. Na karneval přišlo 85 dětí
v doprovodu 65 rodičů. Veselý rej různobarevných
a veselých masek dětí, bavící se rodiče – to vše
svědčí o tom, že snaha loutkařů se vždy pořádáním takových akcí pro spokojenost dětí vyplatí.
Poděkování patří OÚ Olšany a Sokolu za přízeň,
kterou loutkovému souboru věnuji.
Marie Růžková

Dětský karneval v Olšanech
Desítky pohádkových bytostí – Sněhurky,
Máša, Karkulky, princezny, piráti, kovbojové,
indiáni Spiderman, fotbalisté, Berušky,sněhulák, atd. - to prostě vše a ještě více měl
možnost každý, kdo v sobotu 4.února přišel,
viděl, jakou práci si daly maminky se sháněním a šitím vtipných kostýmů pro své ratolesti. Každá maska byla moc hezká a vtipná.
A pro všechny tyto malé nadšence připravil
loutkový soubor KAŠPÁRKOVI KAMARÁDI
tradiční dětský karneval. Děti opět přivítal
barevně vyzdobený sál, kde si každé dítě
mohlo při příchodu vybrat ovoce, na které
přispěl OÚ Olšany a za které díky. Program
zahájil klaun - osvědčený DJ Vojta, který hrál
dětem oblíbenou a chytlavou hudbu a v plném sále olšanské sokolovny děti soutěžily,

hrály a tančily spolu s rodiči. Osvědčená
dvojice hlavních bavičů tety Svatka – švarná
cikánka + Svatka-rockerka, které s přispěním
- Šmoulínky a Bédy Trávníčka společně odstartovala maraton dětských soutěží a různých klání, kde si snad každé dítě zasoutěžilo
a bylo vždy odměněno pamlskem. Teta Svatka opět nezklamala a svojí učitelskou profesí zdatně zúročila v tomto houfu dětí, které
strhla k hrám a pěkně je i rozhýbala. Během
odpoledního maratonu se střídal DJ klaun
a další teta Svatka, která dětem předcvičovala a zpívala. Během zábavy si s dětmi hrál
i pár hrošíků, který na karneval zavítal až z dalekého Madagaskaru. Další loutkářky / Lída
+ Lucka/, které svým vtipným převlekem
upoutaly spousty dětí. Pro děti a rodiče bylo

připraveno občerstvení, na kterém se podílel
OÚ v Olšanech a i naše děvčata Majka Drhlíková a Maruška Mazalová se svými pomocnicemi. Vše hlídal a ostře sledoval náš nejvyšší –
sám pan principál námořník, kterému nic
nesmělo uniknout. Na malém sále měly děti
ještě možnost si nechat namalovat pěkné
motivy zvířátek na obličej, které děti zbožňují. Ve víru tance, her a zábavy odpoledne
rychle uběhlo. Doufáme, že příští rok, kdy
bude náš jubilejní karnevalový 10.ročník, nás
děti spolu s rodiči opět rádi navštíví. 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
dalším dětském karnevalu v olšanské sokolovně.
Marie Růžková

Navštívili Olšany
Naší obec v minulosti navštívili panovníci,
vojevůdci i prezident. Čtěte pozorně následující řádky a dozvíte se, kteří. V roce 1698
to byla polská královna Marie Kazimíry, která
cestovala do Říma a v naší obci poobědvala.
Panovnice Marie Terezie navštívila Olšany 2x.
Poprvé v roce 1748, kdy se setkala ve vojenském táboře s nejvyšším velitelem ruského
vojska a následující den obdarovala každého
ruského vojáka, jichž bylo 30 000, třemi šestáky. Podruhé to bylo v roce 1754, kdy do Olšan
zavítal i její manžel František Lotrinský, který
zde 8. září shlédl vojenské cvičení a v pondělí podvečer přihlíželi dalšímu cvičení již oba
manželé. V Olšanech pobýval také syn Marie
Terezie Josef II. Poprvé přijel pozdě v noci
18. srpna 1768, ubytoval se na faře a hned
brzy ráno odešel k vojsku. Do Olšan se vrá-

til 22. srpna k vojenskému cvičení, při němž
byla napodobena i bitva a poté odcestoval.
Podruhé přijel 19. srpna 1769 a zase v noci.
Strávil zde 4 dny. 22. listopadu roku 1805 se
v táboře spojila ruská vojska tzv. Podolská
armáda vedená Kutuzovem s tzv. Volyňskou
armádou. U Olšan se shromáždilo 70 000 ruských a 15 000
rakouských vojáků. Olšanský
tábor se tak stal nástupištěm
k bitvě tří císařů u Slavkova.
V roce 1921 projížděl přes Olšany prezident Tomáš Garrigue Masaryk, kterého uvítaly
v obci dvě slavobrány a mnoho místních občanů i návštěvníků. Kolona aut zastavila na návsi, i když to nebylo

v programu, prezident se podepsal do obecní i školní kroniky. V roce 1929 při návštěvě
Prostějovska prezident Masaryk jen naší obcí
projel.
Zdroj: Dějiny obcí Olšany, Hablov
Alena Kvapilová, redaktorka
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Stav obyvatelstva
K 1.1.2017 bylo evidováno v naší obci
1716 obyvatel. Ke stejnému dni byla v naší
obci evidována nezaměstnanost 2,14 %. PrůRok

Muži

měrný věk obyvatel obce je 39,5 roku. V první tabulce můžete vidět demografický vývoj
naší obce od roku 2011 a druhá tabulka uka-

zuje některé sledované ukazatele vztahující
se k životu v obci, migraci obyvatelstva, přirozenému přírůstku či úbytku obyvatelstva.

Muži 15+

15+ celkem

Ženy

ženy 15+

Celkem

do 15 let

1. 1. 2011

772

662

826

703

1598

1365

233

1. 1. 2012

782

662

841

717

1623

1379

244

1. 1. 2013

808

675

873

742

1681

1417

264

1. 1. 2014

815

679

903

757

1718

1436

282

1. 1. 2015

814

676

889

746

1 703

1 422

281

1. 1. 2016

825

680

898

743

1 723

1 423

300

1. 1. 2017

823

675

893

736

1716

1411

305

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR
rok

počet obyvatel k 1.7.

živě narození

zemřelí

přistěhovalí

vystěhovalí

sňatky

rozvody potraty

2006

1 447

15

9

28

21

5

4

2

2007

1 487

17

13

61

30

5

2

4

2008

1 512

29

16

74

21

9

4

1

2009

1 567

20

18

46

36

4

7

12

2010

1 568

15

15

50

39

2

1

2

2011

1 615

22

15

46

22

3

6

5

2012

1 650

24

12

77

34

8

2

5

2013

1 712

24

20

60

30

9

5

6

2014

1 728

26

11

30

57

8

3

4

2015

1 722

20

21

46

24

10

3

4

Zdroj: Český statistický úřad

Narodili se v roce 2016
Šišková Anna
Koupil Lukáš
Cásek Daniel
Rozsypálková Elena
Baláš Adam
Pazdera Martin
Skládal Adam
Hansl Jakub
Kunc Adam
Hrabalová Elena
Kůrová Barbora
Bačík Petr
Hudečková Izabela
Petrůj Jiří
Havlík Tomáš
Bureš Marek
Kolářová Stela
Narozeným dětem přejeme hodně zdraví
a radostné dětství

Opustili nás v roce 2016
Bašta Josef
Dočkalová Naděžda
Dudek Josef
Murarik Jiří
Hoda František
Valenta Václav
Procházka František
Šubová Zdeňka
Dokoupil Jaroslav
Běhal Zdeněk
Šindler Jaromír
Filipová Marie
Kolesár Petr
Pospíšil Stanislav
Čest jejich památce
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JUBILANTI
Leden
50
55

60
65

Únor
Csóková Hana
Petruželová Irena
Navrátilová Marcela
Chromková Helena
Zdráhal Roman
Zacpal Josef
Mazalová Jiřina
Bayer Petr

70

Koudeláková Věra

80

Crhová Danuška

81
82
83
84

Hansl František
Obručníková Jaroslava

50

60
65
70
83
87

Mazur Leopold
Roman Břetislav
Kvapilová Drahomíra
Hradilová Otilie

88
89

Březen
Měchura Ladislav
Šindler Pavel
Štencel Ladislav
Kintlová Lenka

50
55

Šubová Jarmila
Černohousová Anna

Mazalová Libuše
Kvapilová Alena

60

Crha Břetislav
Kubíček Jiří

65

Stražický Jaroslav

70

Krobotová Zdeňka

Přecechtěl Zdeněk
Foretová Hana
Hanzl Adolf
Dokoupilová Oldřiška
Krátká Helena
Kopecká Milada
Kopecký Jan

81
83

Mačáková Marie
Hynková Ilona

Němcová Jarmila
Rolný Ctibor
Skládal Zbyslav

Pelíšková Růžena
Kubíček Bohumil
Nováková Libuše

Redakční rada přeje všem hodně zdraví,
spokojenosti a rodinnou pohodu.

Hodinová Marie
Obručník Ladislav

TJ Sokol Olšany u Prostějova oddíl Teamgymu
Vážení rodiče, vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás seznámili s činností našeho oddílu, který v obci působí již třetím rokem. V letošním školním roce čítá náš oddíl
45 členů, dvě cvičitelky a čtyři mladé nadšené lidi, kteří se dětem věnují. Nejmladším
dětem se v tělocvičně věnuje Eliška Mačáková a Terezka Holíková, učí děti především
správnému držení těla a základům gymnastických pohybů. V současné době připravují
děti na závod všestrannosti předškolních
dětí. Jednou z disciplín Teamgymu jsou také
pódiové skladby, které společně s taneční průpravou s dětmi nacvičuje tanečnice
Anička z Olomouce. Cvičitelky Šárka, Alena
a dlouholetý člen oddílu Lukáš připravují
děti na akce pořádané ČOS nebo Prostějovskou župou. Letos jsme se již zúčastnili závodů MT v Olomouci a TGJ ve Dvoře Králové,
odkud obě družstva postoupila z třetího místa na Velkou Oblast TGJ do Prahy, kde jsme
po závodě navštívili výstavu o pražských
strašidlech. Na další závod TGJ se chystáme
vyrazit v březnu opět do Prahy. Nyní se děti

Posker Pavel
Nedomová Pavlína
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připravují na závod všestrannosti, kde budou
závodit nejen v gymnastice, ale i šplhu, atletice a plaváni. Ti nejlepší postoupí na přebor
ČOS. Každoročně se těší na závod Zálesácké
zdatnosti, tábor v naší sokolovně pro mladší

Olšanský zpravodaj
děti a sportovní soustředění pro starší děti.
Největší akcí, na kterou se začneme připravovat, bude Všesokolský slet v roce 2018.
O tom, co děti umí, jste se mohli přesvědčit
na obecním plese, kde měla své vystoupení.

Dovolte mi touto cestou poděkovat rodičům a dětem, které pilně trénují a všem, kteří
se dětem v tělocvičně věnují.
Šárka Illková, za oddíl Teamgym

Minipřípravka
Koncem dubna loňského roku jsme se rozhodli, že uspořádáme nábor malých talentů,
tedy malých fotbalistů ročníky 2009-2011.
Náboru se zúčastnilo poměrně dost dětí
z Olšan i okolí, ale po určité době se skupinka nadšenců zmenšila a nyní obsahuje něco
málo přes deset dětí. I přes to, že jsem trénovali teprve měsíc, jsme se nebáli a vydali
se na turnaj v Čechovicích, kde jsme sklidili
úspěch, všem soupeřům jsme konkurovali
vyrovnaným výkonem a prvním naším skalpem byla výhra nad týmem SK Sigma Olomouc, kdy si kluci uvědomili, že s každým
mohou hrát vyrovnaně.
Soutěžní sezónu jsem brali jako možnost,
kdy si kluci vše vyzkouší, přijdou fotbalu na
chuť a budou se na každý zápas či turnaj těšit, půjdou do něj s energií a chutí, budou
bojovat a užívat si to. Jednalo se především
o sběr zkušeností a nezapomenutelných zážitků. Do sezóny jsem vstoupili výhrou s Kralicemi 16:3, což bylo velikým překvapením
i pro všechny trenéry.
Odehráli jsme několik turnajů, kde jsme
nezaháleli a bojovali o skvělé výsledky. Některé turnaje dopadly nad očekávání a po několika pátých a šestých příčkách jsme získali
i bronzové a stříbrné medaile na turnajích
v Němčicích a Drnovicích. Naši kluci se účastní i turnajů, kde proti nim nastupují i o dva
roky starší kluci, což vyvolává pocity nejistoty i strachu, ale nakonec se stejně vyjde
z výsledku, že i těmto týmům můžeme plně
konkurovat. Právě se staršími soupeři kluci
získávají cenné zkušenosti, které uplatňují po

trenéři: Antonín Pospíšil, Petr Hansl
horní řada: Drhlík Daniel, Jánošík Tomáš, Obručník Martin, Zifčák Tomáš, Krč Martin
spodní řada: Fedorco Michael, Uhřík Jakub, Baláš Matěj, Koupil Jakub, Fedorco Samuel,
Uhřík Matyáš, Kolář Matěj
ležící: Koupil Richard a Pospíšil Vojtěch
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té na turnajích svých ročníků, kde si víc věří
a dovolí si hrát tak, aby se rodičům a všem
fanouškům představili na stupních vítězů.
Na každém turnaji se vyhlašují i nejlepší hráči turnaje - tímto titulem se může z turnaje
v Němčicích pochlubit Matěj Baláš, z turnaje
v Drnovicích si titul brankář turnaje odnesl
Koupil Richard.
V současné době se kluci také věnují přípravě na novou letní sezónu, pilně trénují,
zdokonalují se, současně se i baví, užívají si
kolektivní hry a hlavně společnosti kamarádů a trošku přísných trenérů :-). Všem fanouškům a rodičům děkujeme za podporu

při turnajích, za organizace
námi pořádaných turnajů, za
videozáznamy a fotografie
ze všech soutěžních i přátelských klání, podpory si
vážíme a doufáme, že s námi
budete i nadále prožívat vše,
co fotbal přináší. Samozřejmě nabízíme také možnost
dalších zájemcům, kteří by
rádi patřili do našeho týmu
a zapojili se do tréninků
a společných akcí.
Monika Pechová

Výsledky zimních turnajů 2016/2017 Fotbalové mládeže z Olšan
přípravka r. 2008 - 2011
datum turnaje

místo konání

účastněná družstva

12. 11. 2016

5. místo

umístění

Němčice n. H.

TJ Sokol Olšany, 1.SK Prostějov 2008, TJ Sokol Čechovice, FKM Konice, TJ Haná
Nezamyslice, FK Němčice n/H, TJ Sokol Určice, TJ Sokol Vrahovice

19. - 20. 11. 2016

5. místo

Cidlina

TJ Sokol Olšany, 2x RMSK Cidlina, MFK Vyškov, MFK Pardubice, Sokol Hořiněves,
FK Chlumec nad Cidlinou, SK Sokolnice, FC Hradec Králové

Přemyslovice

Prostějov, Přerov, Olšany

10. 12. 2016

6. místo

Nezamyslice n. H.

TJ Smržice – Futsal Čelechovice na Hané, TJ Sokol Čechovice, TJ Haná Prostějov,
TJ Haná Nezamyslice, TJ Sokol Určice, Sokol Olšany u PV, FK Němčice nad Hanou

11. 12. 2016

4. místo

Vyškov

MFK Vyškov orange 09, FK Křižanovice, TJ Sokol Olšany, MFK Vyškov modrá 09,
SK Líšeň FC, Zbrojovka Brno, FK Hodonín, FC Koryčany

18. 12. 2016

6. místo

Šternberk

SK Líšeň Brno, FK Krnov, FKM Konice, 1.OMK Šternberk, SK Chválkovice, Tatran
Bohunice Brno, Slávia Opava, TJ Sokol Olšany u PV, Jiskra Rýmařov, FK Šternberk

8. 1. 2017

3. místo

Němčice n. H.

TJ Sokol Olšany, SK Sigma Olomouc, TJ Sokol Otaslavice, MFK Vyškov, FK Nové
Sady, SK Hranice 2009, SK Hranice 2010, FK Křižanovice, 1.SK Prostějov

22. 1. 2017

2. místo

Drnovice

FKD Drnovice, TJ Sokol Olšany, MFK Vyškov, Tatran Rousínov, FK Chropyně

12. 2. 2017

6. místo

Kozlovice

SK Hranice, TJ Sokol Valašská Bystřice, TJ Zašová, FK Hodonín, SK Louky, SK Batov, Sokol Olšany, MŠK Senec, FK Kozlovice, SK Líšeň

19. 2. 2017

3. místo

Němčice n. H.

TJ Sokol Olšany, Fc Koryčany, FK Konice, TJ Sokol Veselá, FK Nové Sady, FC Kralice
na Hané, MFK Vyškov, 1.SK Prostějov

Hradec Králové

FC Hradec Králové, SK Slavia Praha, SK Sigma Olomouc, FK Pardubice, MFK Vítkovice, TJ Sokol Olšany, Gryf Swidnica (PL), LuziceLubań (PL), UKS LechiaDzierźoniow (PL), Agria Choceň, MFK Chrudim

27. 11. 2016

26. 2. 2017

mladší žáci r. 2004 - 2007
datum turnaje

umístění

5. 11. 2016

místo konání

účastněná družstva

Němčice n. H.

Olšany, SK Hranice, Čechovice

Nezamyslice n. H.

TJ Sokol Olšany u PV, Haná Nezamyslice, Sokol Určice,
FKM Konice, Sokol Vrahovice, Zubr Přerov

Libina

TJ Libina, TJ Sokol Olšany u PV, Sokol Čechovice

2. misto

Drnovice

TJ Sokol Olšany u PV, FKD Drnovice, MFK Vyškov, FK Podolí, FK Pustiměř

4. 12. 2016

2. misto

Němčice n. H.

Olšany, SFK Elko Holešov, APG Gliwice /POL/, 1.SK Prostějov, Zašová, SK Lišeň

10. - 11. 12. 2016

6. místo

Chlumec nad
Cidlinou

RMSK Cidlina 06´, Spartak Choceň, FC Hradec Králové "bílí", FC Hradec Králové
"černí", Junior Praha, FC Slovan Liberec ,,modří" FC Slovan Liberec "bílí", MŠK
Senec, Tatran Kohoutovice, TJ Lanškroun, Tatran Hostinné, TJ Sokol Olšany
u Prostějova, RMSK Cidlina, FC Hradec Králové "votroci"

12. 11. 2016

1.místo

26. 11. 2016
27. 11. 2016
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datum turnaje

umístění

místo konání

účastněná družstva

11. 12. 2016

5. místo

Spytihněv

1.FC Slovácko, TJ Sokol Olšany u PV, FC Viktoria Otrokovice, Slovácká Sparta
Spytihněv, FK Hodonín, FŠ Róberta Hanka (SVK), SK Hranice, SK Louky

17. 12. 2016

3.místo

Němčice n. H.

Olšany, 1.FC Slovácko, FK Nový Jíčín, FK Slavonín, TJ Sigma Lutín, Kohoutovice

29. 12. 2016

3. místo

Kostelec n. H.

TJ Sokol Olšany, 1.OMK Šternberk, SK Líšeň, FC Sparta Brno,
Futsal Čelechovice/TJ Smržice - 1.SK Prostějov

7. 1. 2017

2. misto

Padubice

MFK Chrudim, FŠ Třebíč, FK Pardubice, TJ Lanškroun,
TJ Sokol Olšany u Prostějova, FTA Praha

14. 1. 2017

4. místo

Němčice n. H.

1.SK Prostějov, TJ Sokol Olšany u PV, FC Kralice na Hané,
Tatran Kohoutovice, SK Líšeň, SK Vizovice, 1.FC Slovácko

15. 1. 2017

2. místo

Němčice n. H.

TJ Sokol Čechovice, Sokol Konice, FC Hvozd, SK Sokol Těšetice,
TJ Sokol Olšany u PV, KMK Zubr Přerov

21. 1. 2017

2.místo

Němčice n. H.

Olšany, SFK Elko Holešov, 1.SK Prostějov, SK Lišeň,
MSK Břeclav, MŠK Senec /SVK/, TJ Zašová

28. 1. 2017

3. místo

Zbuzany

FAJN Viktoria Vestec 2006, FK Říčany, FK Ústí nad Labem, Fotbalový klub Meteor
Praha VI, Senco Doubravka, SK Plzeň 2006, SK Union Vršovice 2006, SK Union
Vršovice 2006, TJ Košutka Plzeň, Viktorka Žižkov 2006, Viktorka Žižkov 2006

29. 1. 2017

3. místo

Zbuzany

AFC Humpolec, Arsenal Česká Lípa, Čechie Dubeč , FK PŠOVKA MĚLNÍK, MFK
Dobříš, SK Botafogo Mělník, SK Union Vršovice, Sokol Stodůlky, Temposauři, TJ
Sokol Řepy (červení), TJ Sokol Tišice, Xaverov 2005

4. 2. 2017

5. místo

Milovice

FK Jablonec, FüchseBerlin (Něm), Hainsberger SV-U12 (Něm.),
SK ZČE Plzeň, Viktorka Žižkov 2006, Xaverov 2005

5. 2. 2017

1. místo

Zbuzany

FK Kolín, FK Pšovka Mělník, FK Ústí nad Labem, Fotbalový klub Meteor Praha VI,
SK Plzeň 2006, SK Union Vršovice 2006, SK Union Vršovice 2006, Sokol Stodůlky,
Sokol Stodůlky, TJ Holoubkov, TJ Košutka Plzeň, TJ Spartak Průhonice

11. 2. 2017

1. místo

Bystřice p. H.

SK Hranice, TJ Sokol Valašská Bystřice, TJ Zašová, SFK Elko Holešov, SK Louky Zlín,
Sokol Olšany, FC Rača (SVK), FK Kozlovice, FC Rožnov pod Radhoštěm

18. 2. 2017

5. místo

Drnovice

FKD Drnovice, TJ Sokol Olšany, Tatran Bohunice Brno,
FC Boskovice, FC Hustopeče

4. 3. 2017

Němčice n. H.

2x Olšany, 2x SK Hranice, 2x 1.SK Prostějov, Ratiboř, Mostkovice

18. 3. 2017

Bystřice p. H.

SK Hranice, TJ Sokol Olšany u PV, Fotbal Poruba, Sokol Valašská Bystřice,
FK Kozlovice, Elko Holešov, Sparta Brno, FK Hodonín,
KovoBeluša (SVK), Bystřice pod Hostýnem
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Naši borci s pohárem Fed Cupu a úspěšnými reprezentkami v tenise Karolínou Plíškovou a Barborou Strýcovou

Pozvánka

SDH Olšany u Prostějova
zve občany obce na
TRADIČNÍ
HASIČSKÝ PLES,
který se koná
11. března 2017
od 20.00 hodin
v místní sokolovně.

TJ Sokol

Tradiční turistický zájezd

TJ Sokol připravuje turistický zájezd
na Zakarpatskou Ukrajinu. Jedná se
o desetidenní zájezd po nejkrásnějších
poloninách bývalého Československa
v termínu od 21. 7. do 30. 7. 2017. Předpokládáme dvou a třídenní náročnější
přechody, spaní ve stanech. Zájemci se
mohou hlásit u starosty obce, který poskytne i podrobnější informace. Uzávěrka přihlášek 30. března. Předpokládaný
počet účastníků je 20 osob.

Tradiční podzimní turistický zájezd se letos uskuteční v termínu od 27. 9. do 1. 10.
2017. Právě vybíráme letošní cíl a hledáme
vhodné ubytování.
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Olšanský zpravodaj

Redakční rada děkuje všem spoluobčanům, kteří v roce 2016 přispěli do Olšanského zpravodaje.
Budeme rádi, když i v roce 2017 svými příspěvky obohatíte letošní vydávání.
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