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Leden v naší obci

Tříkrálová sbírka
V  sobotu 6. 1. se uskutečnila v  naší 
obci Tříkrálová sbírka. I letos se počet 
koledníků blížil číslu 30 a podařilo se 
nám opět vytvořit sedm skupin, které 
obešly všechny části naší obce. A vý-
sledek byl rekordní. Celkem naši malí 
koledníci vybrali 42 683,- Kč. Většina 
vybraných finančních prostředků 
zůstává v  místě, kde byla vybrána, 
tedy pro potřeby Charity Prostějov 
a Arcidiecézní charity Olomouc. Zlo-
mek je potom věnován na centrální 
projekty Charity ČR. Letošní Tříkrálo-
vá sbírka bude využita na přímou po-
moc lidem v nouzi a pro další rozvoj 
našich klientů v Chráněném bydlení 
Domova Daliborka. Bude vybudován 
chráněný byt, kde si budou moci kli-
enti trénovat větší samostatnost jen 
s externí dopomocí. 
Děkujeme všem dárcům za poskyt-
nuté částky a  také všem členům 
tříkrálových sbírek a  koledníčkům, 
kteří ve svém volném čase pomohli 
správné věci.

Milan Elfmark, Jan Spurný

Tříkrálová sbírka v Čr v roce 2018

Arcidiecéze olomoucká 28 387 035 Kč

Charita Prostějov 1 065 794 Kč

Charita Konice 503 252 Kč

Charita Olomouc 1 650154 Kč

 Prostějov 126 784 Kč

 Kostelec na Hané 58 677 Kč

 Olšany u Prostějova 42 683 Kč

 Němčice nad Hanou 37 585 Kč

 Smržice 35 777 Kč

 Nezamyslice 33 515 Kč

Arcidiecéze pražská 7 178 318 Kč

Diecéze brněnská 26 170 085 Kč

Diecéze českobudějovická 7 167 328 Kč

Diecéze královéhradecká 17 567 920 Kč

Diecéze litoměřická 2 901 608 Kč

Diecéze ostravsko-opavská 17 853 427 Kč

Diecéze plzeňská 5 037 795 Kč

Koleda celkem 112 263 516 Kč

Tříkrálový koncert 1 823 831 Kč

Celkem 114 087 347 Kč

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

2018 7 42 683 Kč

rozdělení vybraných finančních prostředků:

58% služby Charity Prostějov

15% projekty Arcidiecézní charity Olomouc

10% Charita ČR v Praze - humanitární pomoc

5% projekty Charity ČR

5% pokrytí režie sbírky

5% krizový fond - pomoc Charitám v exist. nouzi

2% nouzový fond - mimořádná pomoc potřeb-
ným v ČR
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Olšanská plesová sezona byla zahájena hned první 
lednovou sobotou, kdy se uskutečnil tradiční „Obec-
ní ples,“ který organizačně zajišťovala TJ Sokol Olša-
ny a  zaměstnanci OÚ. Přes 200 hostů přivítal sta-
rosta obce Milan Elfmark, který všem tanečníkům 
popřál příjemnou zábavu. Hned po jeho projevu 
se dostala ke slovu hudební skupina FUNNY, která 
navázala na vysokou kvalitu hudby z loňského roku, 
a  tak hned od začátku byl taneční parket plný ta-
nečníků. Program plesu obohatily dvě taneční sku-
piny. První skupina „SAMIRA NAILA“ se představila 
dvěma vystoupeními břišních tanců, které se líbily 
všem účastníkům plesu. Druhá skupina „Novoveské 
šťabajzny“ překvapila hosty plesu perfektně nacvi-
čeným kankánem, který zaujal zejména mužskou 
část hostů a bezvadně rozjel ples.
Dalším vrcholem plesu pak byla bohatá věcná tom-
bola, 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 a přispěli tak k hladkému průběhu plesu.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem pořadatelům 
za kvalitně odvedenou práci a čas, které plesu obě-
tovali, aby se ples vydařil. Poděkování patří také čle-
nům hudební skupiny FUNNY.
Už se těšíme na příští obecní ples.
      
 

Jan Spurný, místostarosta 

Tříkrálový koncert
V neděli 7. 1. 2018 se uskutečnil v kostele sv. 
Jana Křtitele Tříkrálový koncert, kterým jsme 
vlastně zakončili vánoční období v naší far-
nosti a v naší obci. Na programu byly české 
vánoční koledy a pastorely. V podání Svato-
cecilského komorního orchestru Olomouc 
pod vedením Jana Gottwalda a sopranistky 
paní Anety Szukalské jsme měli možnost 
vyslechnout skladby Antonína Plachého, Ja-
kuba Jana Ryby, Jiřího Ignáce Linky a dalších 
českých skladatelů.

Milan Elfmark, starosta

Setkání se seniory
Tradiční setkání seniorů se letos konalo v so-
botu 20. ledna v  místní sokolovně. Senioři 
tuto akci, kterou pořádá obec Olšany u Pros-
tějova společně se sociální komisí, vítají, rádi 
ji navštěvují. Je to pro ně příležitost popoví-
dat si, zazpívat si, zatančit si a  mohou také 
něco vyhrát z připravené tomboly. Odpoled-
ní setkání zahájila předsedkyně komise Alena 
Kvapilová, následovalo vystoupení dětí z ma-
teřské školy s  pásmem básniček a  písníček, 
které s dětmi připravila paní učitelka Kateři-
na Koudelková. Starosta obce Milan Elfmark 

připomněl, že tento rok si celá naše republi-
ka bude připomínat 100 let od jejího vzniku  
a popřál všem přítomným hodně zdraví, 
štěstí a  spokojený život v  naší obci. K  po-
slechu a  tanci letos zpívali Veronika a  Vác-
lav Řihákovi. Pro přítomné bylo připravené 
občerstvení, nechyběl prodej losů a  tažení 
tomboly. Zúčastněným se odpoledne líbilo 
a spokojeni se rozcházeli do svých domovů. 

Alena Kvapilová, předsedkyně komise

Obecní ples
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a kdo nám to zpíval?
Václav Řihák, narodil se v Kyjově v muzikant-
ské rodině. V  šesti letech začal navštěvovat 
ZUŠ v Kyjově a učil se hře na trumpetu. V roce 
2001 maturoval a  v  roce 2006 promoval na 
VUT v Brně. V18-ti letech začal zpívat s popu-
lární dechovou hudbou Mistříňanka, kde pů-
sobil až do roku 2014. Během těchto let také 
působil jako hudební režisér v  nahrávacím 
studiu ve Svatobořicích – Mistříně. Měl tu čest 

dělat i hudební režii na albu Karla Gotta v do-
provodu cimbálové muziky Ladislava Pavluše 
„Lidovky mého srdce“. Toto album vyšlo v roce 
2010 ve vydavatelství Supraphon. V roce 2014 
navázal spolupráci právě s Ladislavem Pavlu-
šem a začali koncertovat pod názvem Grande 
Moravia. Vydali také spolu své první album 
„Kousek od sebe“ ve vydavatelství Česká Mu-
zika. Od září 2015, kdy toto album bylo ukázá-

no světu na TV Šlágr, kde se pravidelně umís-
ťovalo v soutěži Československá zlatá desítka 
o nejvíce prodaných nosičů.
Veronika Řiháková, Pochází z  Dolních Bo-
janovic. Narodila se v  muzikantské rodině 
a  už od svých 3 let začala zpívat. V  dětství 
navštěvovala ZUŠ v  Dolních Bojanovicích, 
kde zpívala a  hrála na housle. Maturovala 
na Střední podnikatelské škole a promovala 
v  roce 2011 na Právnické fakultě Univerzity 
Palackého v Olomouci. Od roku 2009 zpívala 
s dechovou hudbou Legrúti z Velkých Bílovic. 
Rok poté i se sestrou začaly působit v DH Mi-
stříňance, ve které se poprvé setkala se svým 
budoucím manželem. V říjnu roku 2015 pro 
ně napsal majitel TV Šlágr, Karel Peterka 
písničku „Proč ta vojna zlá“, kterou společně 
přihlásili do soutěže Zlatý Šlágr 2016. Ve vel-
ké konkurenci tato písnička získala nejvíce 
hlasů jak od diváků, tak od poroty a soutěž 
v  květnu 2016 vyhrála. A  tak odstartova-
la nová spolupráce mezi Karlem Peterkou 
a manželi Řihákovými. Vzniklo nové pěvecké 
duo V@V a Karel začal psát další písně a po-
ložil tak základ ke vzniku celého nového alba 
s názvem „Proč ta vojna zlá“.

Zdroj: internet

Sbírka na opravu varhan
 V loňském roce se nám podařilo restaurovat 
neobarokní varhany v našem kostele sv. Jana 
Křtitele. Tyto opravy nebyly jednoduché. 
Jednalo se o první vážnější opravu od jejich 
vzniku. Že se restaurování varhan podařilo, je 
velice potěšující. Potěšující je i skutečnost, že 

se do sbírky zapojilo tolik našich spoluobča-
nů. Celkové náklady jen na opravu varhan či-
nili 220 000,- Kč. Celkově se vybralo 141 000,- 
Kč. V tabulce uvádíme přehled všech dárců. 
Všem, kteří přispěli, patří velké a  upřímné 
poděkování. V  měsíci dubnu bychom chtěli 

uspořádat varhanní koncert, kde se sami bu-
dete mít možnost přesvědčit, jak se celá akce 
restaurování varhan zdařila. 

Milan Elfmark, starosta

Seznam dárců na projekt restaurování varhan

Bartoš Otakar Korcová Jana Rodina Smečkova Běhal Josef Koubová Kateřina Rodina Floríkova a Trajerova

Běhalová Zdena Kozáková Regina Rodina Brzuskova Borůvková Vladimíra Krivanič Jan Rodina Kopeckých

Drapačová Miroslava Krivaničová Pavla Rodina Kubíčkova Drozdová Marie Manželé Hanslovi Rodina Obručníkova

Elfmark Milan Manželé Hrbatovi Rodina Dolínkova Filipová Marie Manželé Šimkovi Roman Břetislav

Galčan Pavel Molová, Jaroslava Sekaninová Eliška Galčanová Věra Navrátil Zdeněk Smékalová Anna

Hajduk Stanislav Nováková Hana Stojáková Marie Hložek Zdeněk Pavlíčková Ludmila Stratilová Milada

Hložková Jarmila Pavlíčková Dana Svoboda Jiří Hradilová Otílie Pochylová Marie Svoboda Jiří

Hradilová Marie Procházková Marie Škvírová Ivana Janíková Emílie Rodina Janíkova Štěpánek Pavel

Janíková Magda Rodina Kubalčíkova Štěpánková Naděžda Ješina Karel Rodina Górova Vrba Vladimír

Kikal Martin Rodina Pavlíčkova Zatloukalová Jitka Kintlová Lenka Rodina Bayerova Jan Spurný

Seznam k 1. 10. 2017
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projekty, které bychom chtěli realizovat v letošním roce
 I v letošním roce chceme realizovat některé 
investiční akce, které by měly vést ke zlep-
šení života v naší obci. V loňském roce jsme 
vás informovali, na kterých projektových zá-
měrech pracujeme. Letos bychom některé 
z nich chtěli realizovat nebo s jejich realizací 
začít.
jaké budou letošní investice:
•	 V první řadě chceme dokončit úpravy pro-

stor kolem dětského hřiště za farou. Do-
končíme chodníky a  uskutečníme sadové 
úpravy. Také bychom chtěli dále pokračovat 
v odklizení deponované hlíny a stavebního 
recyklátu.

•	 Začátkem března bude zahájena rekon-
strukce školní tělocvičny. Bude opravena 
střecha, bude instalované nové vytápění 
tělocvičny, elektrické rozvody a bude polo-
žena nová moderní sportovní podlaha. Na 
tuto akci jsme obdrželi dotaci z MMR ČR ve 
výši 2,4 mil Kč. Celkové náklady předpoklá-
dáme ve výši 3,4 mil Kč.

•	 V  současné době připravujeme výběrové 
řízení na dodavatele stavebních prací, které 
souvisí z další modernizací hlavní budovy zá-
kladní školy. V rámci těchto úprav bude vy-
budována polytechnická učebna, jazyková 
učebna, bezbariérové WC a instalován výtah, 
aby škola byla plně bezbariérová. Dále bude 
navýšena vnitřní konektivita školy. Předpo-
kládané náklady na stavební práce, vybavení 
učeben a IT služby a řízení projektu (zpraco-
vání žádosti, výběrová řízení, stavební dozor, 
BOZP dozor a  administrace projektu) jsou 
ve výši 9,8 mil Kč. Schválená výše dotace je  
8,8 mil Kč.

•	 Ve spolupráci se Správou silnic Olomoucké-
ho kraje budeme realizovat úpravy hlavní 
křižovatky u  parku. O  tomto záměru jsme 
vás informovali již v  minulých číslech. Pro-
jekt předpokládá celkovou rekonstrukci sil-
nice kolem parku (od křižovatky u obchodu 
„ADAM“ až po křižovatku pod kostelem), 
úpravu křižovatky a  vybudování nové au-
tobusové zastávky, míst pro přecházení, 
výměnu povrchu kolem obecního úřadu, 
nákupního střediska až ke křižovatce u Vláči-
lů (hasičské muzeum). V rámci těchto úprav 
dojde k  částečnému zúžení komunikace, 
úpravě vodorovného značení a zpřehledně-
ní napojení vedlejších a hlavních cest. Úpra-
vy komunikací budou také řešit místa pro 
přecházení na jednotlivých komunikacích.

•	 V měsíci květnu chceme pokračovat v opra-
vách bytového domu č.p. 2. Jedná se o změ-
nu vytápění bytového domu. Stávající elek-
trické vytápění bude nahrazeno vytápěním 
plynovým.

Připravované projekty
•	 Vybudování chodníku Pijana – již v loňském 

roce jsme informovali o záměru vybudová-
ní chodníku směrem na Pijanu až po konec 
naší obce. Práce na projektové dokumen-
taci se ale neúměrně protáhly. V současné 
době je ukončeno územní řízení k  tomuto 
projektu a  dokončuje se projektová doku-
mentace pro stavební povolení. Jakmile 
bude vydané stavební povolení k této akci, 
budeme mít možnost žádat o finanční pro-
středky ze Státního fondu dopravní infra-
struktury. Doufáme, že se nám to podaří ve 
druhé polovině letošního roku.

•	 V současné době se pracuje na projektové 
dokumentaci pro územní řízení na výstav-
bu cyklostezky mezi naší obcí a Lutínem. 
Projekt řešíme až po bývalou magacínu, 
tedy částečně i  na katastru obce Lutín. 
Převážná část pozemků potřebných k vy-
budování cyklostezky je již ve vlastnictví 
naší obce. Zbývá dořešit ještě asi pět po-
zemků. Řešení v těchto případech je snad 
na dobré cestě. Prozatím ve dvou přípa-
dech nedošlo k dohodě s majiteli pozem-
ků dotčených stavbou a projekt v těchto 
úsecích musí být upraven. Po dlouhých 
jednáních na dopravním inspektorátu 
v Prostějově a se Správou silnic v Prostě-
jově jsme snad našli řešení, jak celý pro-
jekt konečně uvést v  život a  cyklostezku 
vybudovat.

•	 Byla dokončena projektová dokumen-
tace na výstavbu pečovatelského domu 
a  komunitního domu pro seniory. Bylo 
také již vydáno stavební povolení na tuto 
akci. V současné době hledáme možnosti 
financování celého projektu.

•	 Podali jsme žádost o dotaci na vybudová-
ní komunitního centra v naší obci, kde by-
chom chtěli poskytovat služby pro osoby 
65+ a pro další osoby sociálně znevýhod-
něných skupin osob, které žijí v naší obci. 
Ze stavebního hlediska se jedná o rekon-
strukci druhé hospodářské budovy v are-
álu fary. 

Milan Elfmark, starosta

zprávy z obce

rekonstrukce MÚK 
Olšany u prostějova

Podle posledních informací bylo ukončeno 
výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce 
mimoúrovňové křižovatky D46 u  naší obce. 
Podle vyjádření paní Ing. Urbánkové z  ŘSD 
by měla být do konce dubna podepsána 
smlouva s  dodavatelem stavebních prací 
a je předpoklad, že se ještě v první polovině 
letošního roku zahájí vlastní práce na této 
pro naši obec důležité stavbě. Podrobnější 
informace ohledně harmonogramu prací za-
tím neznáme. Jakmile budeme znát další po-
drobnější informace, budeme vás informovat 
na internetových stránkách obce. S tím sou-
visí i řešení spojení mezi našimi obcemi. 

Milan Elmark, starosta

Konec jedné éry – kácí se alej na Lutín
 Po celý život jsem byl zvyklý, že cestu do 
Lutína lemují po pravé straně statné topoly. 
V posledních letech se však množily stížnosti 
na jejich stáří a křehkost, kdy při sebemen-
ším větru z  nich padaly větve a  hrozilo re-
álné nebezpečí úrazu lidí nebo poškození 
vozidel.

Z tohoto důvodu požádala správa silnic o je-
jich vykácení s  náhradní výsadbou nových 
stromů. Proto se koncem ledna rozběhlo je-
jich postupné kácení, které je však závislé na 
počasí. Při oblevě nelze stromy skácet, pro-
tože se technika na poli boří. Předpokládám, 
že do konce února budou stromy pokáceny. 
Poté, až to umožní povětrnostní podmínky, 
budou vysazené nové lípy.
 Celkem bude pokáceno 88 stromů, které 
nahradí 88 ks nových stromů.
Bohužel na dlouhou dobu zmizí zajímavý 
pohled na vzrostlou alej, která byla domi-
nantou výhledu k Lutínu. Tohoto pohledu se 
dočkají až děti našich dětí.

Mgr. Jan Spurný, místostarosta 
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Sběr odpadů
Obec zajišťuje odběr odpadů z  domácností 
pomocí svozové služby nebo dovozem od 
občanů do sběrného dvora:
•	 Svoz	 tuhého	 komunálního	 odpadu	 (po-
pelnice) je prováděn vždy v pondělí ve 14-ti 
denních intervalech.
•	 Svoz	 plastů	 je	 prováděn	 vždy	 první	 úterý	
v měsíci (plasty v průhledných pytlích připra-
ví občané před svou nemovitost).
•	Svoz	papíru	je	prováděn	cca	4x	ročně	(papír	
připraví občané opět před dům).
•	Mimo	to	lze	plasty	i papír	dopravit	do	sběr-
ného dvora, který je otevřen každou středu 
(8:00 – 16:00 hod) a sobotu (8:00 – 11:00 hod).
•	Malé	elektrické	spotřebiče	(fény,	kuchyňské	
spotřebiče, žehličky, kulmy, apod.) lze odklá-

dat do kontejnerů v obci (u zastávky směr 
Žerůvky, pod kostelem a v Hablově u hřiš-
tě). Lze je také zavézt do sběrného dvora.
•	 Velké	 elektrické	 spotřebiče	 (ledničky,	
pračky, kopírky, televizory, rozhlasové při-
jímače, aj.) mohou občané odložit ve sběr-
ném dvoře.
•	 Jako	 nová	 služba	 je	 možnost	 odložení	
tonerů a  cartrigí do tiskáren a  kopírek ve 
sběrném dvoře.
•	Do	sběrného	dvora	lze	přivézt	i nebezpeč-
ný odpad (velkoobjemový odpad-skříně, 
sedačky, nábytek, zářivky, výbojky, zbytky 
barev a  ředidel, oleje, pneumatiky a  pry-
žové výrobky, oděvy a  textilní materiály – 
např. koberce, závěsy apod.).

Bližší informace ke sběru podá p. Martin Kikal, 
mob.: 721 130 090 nebo p. Spurný-místostarosta, 
mob: 734 630 872.

Termíny svozu TKO a tříděného odpadu – 1. pol. 2018

měsíc TKO-pondělí plasty-úterý papír 

Leden 2018 8. 1., 22. 1. 2. 1. 3. 1.

Únor 2018 5. 2., 19. 2. 6. 2.

Březen 2018 5. 3., 19. 3. 6. 3.

duben 2018 16. 4., 30. 4. 3. 4. 4. 4.

Květen 2018 14. 5., 28. 5. 2. 5.

Červen 2018 11. 6., 25. 6. 5. 6.

Sběr starých oděvů
Již několik let máme v našich obcích kontej-
nery na staré šatstvo. Lidé do nich mohou 
vkládat již nepotřebné oděvy a hračky, pokud 
možno v solidním stavu.
Nikdy jsem však nenašel výsledky tohoto sbě-
ru. Až letos došel na OÚ přehled příjmu pou-
žitých oděvů za rok 2017. Z něj jsem zjistil, že 
v naší obci bylo za loňský rok odevzdáno do 
kontejnerů více jak 5 tun použitých oděvů.
Začal jsem proto pátrat, co se s  oděvy dále 
děje. Na webových stránkách firmy TextilEco 
a.s., provozovna Boskovice, jsem se dozvěděl, 
že svezené oděvy v  Boskovicích roztřídí 200 
zaměstnanců textil do třech základních sku-
pin:
skupina a  – oděvy, jejichž stav (kvalita) 
umožňuje jejich další využívání k  dalšímu 
nošení. Jejich život bude pokračovat dál v pů-
vodní podobě. naleznou dalšího nositele. 
Oděvy této kategorie putují do 30-ti prodejen 
GENESIS, kde si je můžou lidé zakoupit za vel-
mi příznivé ceny. 
Ostatní oděvy jsou poslány do zemí třetího 
světa. Jsou místními lidmi hlazeny, prány, žeh-
leny a zašívány. V těchto zemích velmi pomo-
hou, neboť nového majitele téměř nic nestojí.
skupina B – oděvy, které již nelze využít 
k původnímu účelu (nošení). Tyto oděvy jsou 
viditelně obnošené, nemoderní, mírně zne-
čištěné, mají díry apod. Šatstvo se dále roz-
člení podle materiálového složení. To se pak 
rozřeže, rozcupuje tak, aby vznikla surovina 
na výrobu nového výrobku. 

skupina C – oděvy, které jsou silně znečis-
těné – barvami, olejem, plesnivé apod. Jsou 
to oděvy, které nebylo přes veškerou snahu 
možno zachránit a  zařadit do skupin A  a  B. 
Šatstvo se termicky zhodnocuje. To zname-
ná, že slouží jako palivo v elektrárnách. Jeden 
kilogram má stejnou výhřevnost jako hnědé 
uhlí. Z šatstva tak vznikne světlo a teplo.
Věděli jste, že každý z nás vyprodukuje ročně 
zhruba 16 kg oděvů, které doposud končily 
jako komunální odpad?
Z  výše uvedeného je zřejmé, že třídění šat-
stva se vyplatí, sníží se tak také množství ko-
munálního odpadu, který skončí na skládce. 
Mimochodem – od roku 2024 budou v naší 
republice skládky komunálního odpadu 
úplně zrušeny a  všechen odpad se bude 
muset dále zpracovávat. 
Sběrem textilu se zabývá společnost TextilE-
co a.s., jejíž sběrné kontejnery najdete v 2 850 
obcích po celé ČR. I díky této společnosti se 
daří snižovat množství komunálního odpadu 
tím, že odložíte nepotřebné šatstvo do správ-
ného boxu.
Společnost TextilEco a.s. darovala za rok 2017 
celkem 3 704 439 Kč humanitárním organizacím.
Největšími dary v historii společnosti byly:
– organizace „Lékaři bez hranic“ – částka  
821 858,- Kč
– UNICEF ČR – od května 2016 finanční dary 
ve výši 846 274 Kč
– hudebníkům ze skupiny „The Tap Tap“ pří-
spěvek ve výši 726 000 Kč. Díky společnému 

projektu „Eko The Tap Tap“  je podporována 
činnost handicapovaných hudebníků. Eko 
The Tap Tap – projekt který pomáhá.
– do 31. 3. 2017 byly díky umístění kontejne-
rů TextilEco a.s. podpořeny obecní rozpočty 
částkou: 5 579 406,96 Kč 

Mgr. Jan Spurný, místostarosta 
z materiálů společnosti TextilEco, a.s.

Třídit odpad se vyplatí
Třídění odpadu je téma, které se dnes sklo-
ňuje ve všech pádech. Je nutné připome-
nout, že od roku 2024 bude zakázáno sklád-

kování odpadu. To znamená, že veškerý 
odpad se bude muset třídit a poté recyklo-
vat nebo se bude odpad spalovat.

Firma EKO-KOM, a.s., která se zabývá využi-
tím odpadu, zasílá obecním úřadům hlášení, 
jak si jejich obec vede v třídění. 

Jan Spurný, místostarosta
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Za čtvrté čtvrtletí 2017 dosáhla naše obec těchto 
výsledků:
Papír       6,440 tuny
Plast       4,100 tuny
Sklo       5,560 tuny 
Kovy       3,165 tuny
Nápojové kartony      0,260 tuny

Celkově jsme za toto čtvrtletí vytřídili celkem 19,525 
tuny odpadu, který se po recyklaci vrátí do oběhu. 
Naše obec tak získala zpět částku 35,5 tisíce korun, 
kterou investuje zpět do sběrového hospodářství 
např. tím, že zakoupí nové kontejnery na sběr skla, 
protože ty staré již dosloužily. 
Jsou to velice pěkná čísla, ale myslím si, že je v na-
šich silách ještě více třídit, protože tuhého komunál-
ního odpadu, který dáváme do popelnic je stále víc 
a víc. Proto také muselo dojít ke zvýšení poplatku za 
odvoz TKO na částku 400,- Kč/osobu/rok.
Jen pro informaci. Naše obec sbírá tříděný odpad: 
papír (svoz – každé 2. úterý v měsíci), sklo (kontejne-
ry), plasty (svoz každé 2. úterý v měsíci), velké elek-
trické spotřebiče (sběrný dvůr), malé el. spotřebiče 
(kontejnery, sběrný dvůr), zářivky, výbojky (sběrný 
dvůr).
Pokud si nevíte rady, kam odpad patří, dovezte jej 
na sběrný dvůr, kde ho pracovníci správně uloží. 

  Jan Spurný, místostarosta 

poplatky v roce 2018
Na svém posledním loňském zasedání schvá-
lilo Zastupitelstvo obce novou výši poplat-
ků za sběr TKO a  tzv. stočné (kanalizační 
poplatek). Při stanovení výše poplatku TKO 
vycházíme z nákladů za minulé roky. V  le-
tošním roce k  tomu přistupuje navýšení 
poplatků ze strany svozové firmy FCC Pro-
stějov, s.r.o. (bývalý název A.S.A.) přibližně 
o 120 000,- Kč za rok (podle množství odve-
zeného odpadu a počtu svozů v roce 2017). 
A pokud tuto částku přepočítáme na počet 
obyvatel našich obcí, dojdeme k číslu 68 Kč 
na osobu. O tuto částku bychom tedy měli 
poplatek za svoz TKO navýšit. Zastupitel-
stvo obce proto rozhodlo o  navýšení po-
platku za svoz TKO o 50 Kč. Toto navýšení 
ale bohužel zatím nepokryjeme zlepšeným 
tříděním odpadu. Řada lidí se ptá, proč 
tedy odpad třídíme? Pokud bychom od-
pad netřídili, zvýšili bychom produkci TKO 
přibližně o dalších 100 tun odpadu, což by 
znamenalo zvýšení poplatku o dalších 110 
Kč v  cenách roku 2017, v  nových cenách 
by to znamenalo navýšení o  200 Kč. Naše 
obec produkuje přibližně 800 tun odpadu. 
Doposud se nám daří z  tohoto množství 
vytáhnout pouze kolem 120 tun odpadu, 
který je možné dále zpracovat. Za zbývají-
cí odpad musíme zaplatit. Prostřednictvím 
EKO-KOMu dostaneme příspěvek za třídění 
a část odpadu (papír, sklo, železo) můžeme 
prodat. Ročně tak získáme přibližně 280 
000,- Kč. Pokud to přepočítáme na obyva-
tele, je to 150,- Kč. 

Dva roky funguje v  naší obci sběrný dvůr. 
Domnívám se, že většina občanů tuto služ-
bu hodnotí pozitivně. A  také se domnívám, 
že jeho provoz se v  dobrém projevuje i  na 
životním prostředí naší obce (černé skládky 
v  okolí obce apod.). I  tato služba ale něco 
stojí. Náklady na jeho provoz ovšem do po-
platku za TKO nezahrnujeme. Naopak snaží-
me se o další zkvalitňování této služby a za 
tím účelem se snažíme i o získání finančních 
prostředků z programů EU. Do letošního na-
výšení se tedy opravdu promítlo, ne v celém 
rozsahu, navýšení nákladů ze strany svozové 
firmy, které nejsme prozatím schopni kom-
penzovat lepším tříděním.
 U  poplatku za odvádění odpadních vod, 
tzv. stočné, je situace ještě trochu složitější. 
Obec má povinnost vytvářet tzv. Fond oprav 
vodovodního a  kanalizačního řadu. Tento 

Fond obec má naplňovat právě z  poplatků 
za tzv. vodné a  stočné., tzn. obec by měla 
promítnout tyto náklady právě do zmíně-
ného poplatku. Tento poplatek v  průběhu 
posledních let stále mírně zvyšujeme a také 
v budoucnosti počítáme s jeho dalším navý-
šením. V letošním roce jsme přistoupili ale ke 
zvýšení procentuálně vyššímu. Důvodem je 
především skutečnost, že naše kanalizační síť 
je staršího data, některé úseky jsou již z še-
desátých let minulého století, a vyžaduje ra-
dikální obnovu. Podobně je tomu i v případě 
čistírny odpadních vod, kde stávající techno-
logie v  některých parametrech neodpovídá 
současným požadavkům. V  letošním roce 
nám také končí povolení k  vypouštění od-
padních vod do řeky Blaty a musíme požádat 
o nové. Abychom splnili všechny požadavky 
na kvalitu vypouštěných vod dané legislati-

 

druh odpadu / rok 2016 2017 druh odpadu / rok 2016 2017

TKO 296,1 293,5 železo 17,43 14,47

objemný odpad 41,1 34,7 Bioodpad 250 265

hřbitovní odpad 6,2 9,7 dřevo (nábytek) 12,185 21,4

nebez. odpad 3,4 1,3 textil 4,781 5,035

pneumatiky 5,8 2,1 elektro 4,352 6,587

papír 19,66 16,84 televize, monitory 3,719 4,19

sklo 31,25 30,34 zářivky 0,015 0,037

plasty 25,41 25,3 baterie 0,082 0,087

nápoj. kartony 0,98 1,22 stavební suť 78,13 75,72

Produkce odpadu v naší obci v letech 2016 a 2017, množství uváděné v tunách
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vou ČR, musíme přistoupit k rekonstrukci naší ČOV a doplnit je o nové technologie, které do-
posud nebyly z naší stany monitorovány a plněny. Také manuální provoz je nutné podstatně 
modernizovat. Finanční náročnost těchto oprav je poměrně vysoká a  je nutné je částečně 
promítnout do výše poplatku. V  letošním roce začneme s  rekonstrukcí a  intenzifikací ČOV. 
Celkové náklady předpokládáme ve výši 19,5 mil Kč bez DPH. Na tuto akci se nám podařilo za-
jistit finanční prostředky z programu EU v celkové výši 12,7 mil Kč. Zbývající prostředky musí 
obec zabezpečit z vlastních zdrojů. Výše poplatku po ukončení zkušebního provozu (v našem 
případě v roce 2020) musí odpovídat právě reálně nákladům na obnovu majetku a je jedním 
z kontrolovaných ukazatelů projektu.
 Při rozhodování o výši letošních poplatků jsme tedy měli dvě možnosti. Nechat poplatky ve 
stejné výši a náklady prozatím hradit z rezerv vytvořených v minulých letech a v roce 2020 
poplatky zvýšit na odpovídající úroveň, nebo zvyšovat poplatky postupně. Zastupitelé se po 
dlouhé diskusi a zvažování rozhodli pro druhou možnost. Chápu, že se našim spoluobčanům 
toto nepopulární opatření nelíbí. Domnívám se, že nikdo ze zastupitelů obce není nadšený ze 
zvyšování těchto poplatků, ale jiná možnost není. 

Přehled poplatků v okolních obcích:

Obec TKO stočné/m3

Olšany u Prostějova 400,00 Kč 22,85 Kč

Blatec 500,00 Kč 46,00 Kč

Bystročice 450,00 Kč 7,35 Kč

Čelechovice na Hané 400,00 Kč 44,30 Kč

Drahanovice 480,00 Kč 42,68 Kč

Hněvotín 400,00 Kč 35,00 Kč 

Kostelec na Hané 672,00 Kč 34,50 Kč

Lutín 468,00 Kč 29,18 Kč

Plumlov 600,00 Kč 34,45 Kč

Slatinice 350,00 Kč 30,77 Kč

Slatinky 300,00 Kč 38,00 Kč

Smržice 430,00 Kč 41,50 Kč 

Těšetice 200,00 Kč 38,00 Kč

Vrbátky 460,00 Kč 20,00 Kč

Milan Elfmark, starosta

jízdní řády
V  minulém čísle jsme občany informo-
vali o  úpravě jízdních řádů autobuso-
vé dopravy v  naší obci. Co nastalo po  
1. 1. 2018 předčilo i ty nejčernější představy. 

Po mnoha stížnostech došlo od 28.1.  
k  návratu ke stavu před 1. 1. 2018. Bohužel 
nedošlo k úplnému návratu. I proto přišlo na 
obecní úřad několik připomínek a  stížností. 
V únoru jsme absolvovali další jednání u kraj-
ského koordinátora veřejné dopravy. Jednalo 
se především o  víkendových spojích a  také 
večerních spojích ve všední den z  Prostějo-
va. Na základě těchto stížností a připomínek 
dojde k  drobným úpravám některých spojů 
od 4. 3. Tyto jízdní řády jsou k dispozici na 
internetových stránkách obce. Uvádíme zde 
také jízdní řád linky 780401 Prostějov - Čele-
chovice - Lutín, který bude u některých spojů 
prodloužen do Olšan. Veškeré jízdní řády jsou 
uvedeny na internetových stránkách krajské-
ho koordinátora KIDSOK.CZ v nabídce Jízdní 
řády od 1.1.2018, kde najdete i aktuální změ-
ny. Jakmile bude mít nové jízdní řády k dis-
pozici, budeme vás informovat. Současně by-
chom chtěli požádat o sledování vytíženosti 
jednotlivých spojů a  připomínkování stavu 
veřejné dopravy, abychom pro případná další 
jednání měli patřičné podklady a informace. 

Bude pravděpodobně ještě nějakou dobu tr-
vat než dojdeme k takové verzi jízdních řádů, 
která bude co nejlépe odpovídat potřebám 
našich občanů. Je jednoduché něco rozbít, 
ale následně slepit jednotlivé části ve funkč-
ní celek stojí mnoho práce a úsilí.

rozpočet na rok 2018

příjmy částka

Daňové příjmy 25 574 600

Nedaňové příjmy 10 815 500

PŘÍJMY CELKEM 36 390 100

VÝDAJE částka

Příspěvky mysliveckému sdružení 25 000

Pozemní komunikace 870 330

Vodní hospodářství 3 466 200

Příspěvek na provoz ZŠ, / investice/ 5 100 000

Kultura 972 840

Ostatní tělovýchovná činnost 500 000

Místní hospodářství 5 661 600

Odpady 4 116 500

Ochrana přírody a krajiny 250 000

Domovy 200 000

Krizové řízení 50 000

příjmy částka

SDH Olšany u Pv 698 000

SDH Hablov 43 000

Zastupitelstvo obce 1 255 000

Volby prezidenta ČR 38 600

Správa OÚ 5 408 325

Platby daní a poplatků/DPH 200 000

Převody vlastním fondům v roz-
počtu

5 620 000

Platby daní a poplatků/daň obce/ 800 000

Ostatní činnosti-dotace zahrádkáři 10 000

Výdaje celkem 35 285 395

Financování -1 104 705

Schváleno na zasedaní Zastupitelstva obce Olšany u Prostějova
dne 14. 12. 2017 usnesením č. 257/17.

Obec Olšany u prostějova – schválený rozpočet na rok 2018

Milan Elfmark, starosta
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z naší školy a školičky
Konverzační soutěž v anglickém jazyce

 Dne 31. 1. 2018 proběhla konverzační soutěž v  anglickém jazyce, která byla 
určena žákům druhého stupně. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, 6. + 7. ročník  
a 8. + 9. ročník. Všichni žáci nejprve řešili úkoly spojené s poslechem, poté si vylo-
sovali téma, na které plynně hovořili a vedli dialog s vyučujícími anglického jazy-
ka. V kategorii mladších žáků si nejlépe vedly Agáta Jermářová a Kamila Spáčilová. 
V kategorii starších zazářili Roman Dvořák a Jana Brzusková. Všichni uvedení nás 
budou dále reprezentovat v okresním kole. Všem zúčastněným děkujeme, vítě-
zům gratulujeme a těšíme se na příští ročník.

Jitka Kochánková,  
učitelka anglického a německého jazyka

zdravík a jedlík
 V úterý 16. 1. 2018 se děti ve třídě Kapříků 
a  Žabiček seznámily s  unikátním projek-
tem Zdraví dětem od neziskové organizace 
ZkusToZdravě.cz, z.s. Na příběhu dvou kluků 
Zdravíka a Jedlíka se dověděly, jak je důleži-
té sportovat, jíst ovoce, zeleninu, ryby a jiné 
zdravé potraviny. Co se pěstuje u nás v České 
republice a odkud jsou exotické druhy ovo-
ce. Vysvětlili jsme si původ mléka, masa, sýrů 
a  dalších potravin. Na konci hodiny dostaly 
děti diplomy a  omalovánky. Pohybové akti-
vity doporučené od Zdravíka si hned venku 
vyzkoušely.

Hana Obručníková, učitelka MŠ

Matematická olympiáda
Dne 24. 1. 2018 proběhlo v pro-
storách ZŠ a MŠ Palackého Pros-
tějov okresní kolo matematické 
olympiády v kategorii Z 5 a Z 9 
pro školní rok 2017–2018. 
Naši školu v kategorii Z5 zastu-
povala Veronika Svobodová, 
která obsadila 3. místo a  Adéla 
Pastorková, jež se umístila na 
sedmém místě z celkového po-
čtu 33 účastníků. 
Ve starší kategorii Z9 byl velice 
úspěšný Roman Dvořák, který 
obsadil 1. místo a nechal za se-
bou osmnáct soutěžících.
Všem účastníkům blahopřeje-
me a  děkujeme za vzornou re-
prezentaci školy.

 Jarka Rašková, 
třídní učitelka 5. Ročníku
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Setkání seniorů
 V sobotu 20. 1. 2018 proběhla v sokolovně 
akce „Setkání seniorů“. Děti ze 4. třídy potěši-
ly babičky a dědečky vystoupením ve formě 
tanečků na soubor zimních písní z  CD. Dě-
tem se představení moc povedlo. Za odmě-
nu obdržely od organizátorů balíček dobrot 
a omalovánky. Věřím, že vystoupení bylo pří-
jemným zpestřením programu. Tímto bych 
chtěla poděkovat rodičům účinkujících dětí, 
že si udělali v  sobotu odpoledne čas a  při-
spěli tak k dobré náladě, která na setkání se-
niorů panovala.

Kateřina Koudelková

10. dětský karneval v Olšanech
V sobotu  24. února se uskutečnil již tradiční 
dětský maškarní karneval, který pořádali čle-
nové loutkového souboru „Kašpárkovi kamará-
di “ ve spolupráci s OÚ v Olšanech pro své malé 
kamarády.  Sokolovna plná balonků se brzy za-
plnila nejrozmanitějšími maskami, jedna hezčí 
než druhá a že se bylo na co koukat. Díky patří 
všem maminkám, které si daly práci ve sháně-
ní a šití kostýmů.   I když je chřipkové období, 
tak na karneval přišlo 65 dětí v doprovodu  
53 dospěláků. Karneval hudebně  a vtipně roz-
jížděl švarný kominík – DJ Vojta. Pod taktovkou 
principála „námořníka“ Mirka, který se staral, 
aby vše šlapalo tak jak má, byl karneval zahá-
jen. Taneční doprovod a předcvičování  s dětmi 
řídila svižně „Černá Lulu“ Svatka. Neúnavně ji 
sekundovali – klaun Ferdinand, havajská taneč-
nice Alís, rytíř Lucián v plné zbroji a dokonce  
k nám omylem zabloudil – místo na Mírov, tak 
do Olšan – zběh Majkl. A ti všichni se snažili ba-
vit a zaujmout děti k hrám a soutěžím. Karneval 
měl nádech „olympijský“. Děti sice nedosáhly 

ještě na medaile, ale na konci je vždy čekaly 
jako odměny pamlsky. Chutnému občerstvení 
velela Majka, která se postarala o všechny ml-
souny. Děti po celou dobu soutěžily a tančily, 
někdy si také na chvíli sedly ke svým rodičům. 

Víkend si prostě všichni užili. A kdo náš karne-
val nestihl, tak za rok – opět nashledanou. 

M. Růžková

Malá, krátká tečka na závěr
Před osmi lety jsem si řekla, proč to nezku-
sit?
Uteklo to jako voda a  díky mnohým z  Vás, 
jenž zrovna teď čtete mé rozloučení se s Vámi, 
byl můj pobyt v naší olšanské hospodě U Je-
níka obdobím, na které budu do konce svého 
života ráda vzpomínat. Na všechny ty příjem-
né letní večírky, různorodé koncerty, naši spo-
lečnou činnost u stavění a kácení Májí, oslavy 
narozenin, které se nedají zapomenout, ne-
sčetné množství všemi oblíbených grilova-
ných makrel a dietních uzených dobrot, naše 
společné výlety autobusem na místa mnoh-
dy hóóódně daleká (pamatujete na veselý 
Humpolec?) a v neposlední řadě i ty dočista 
obyčejné dny nebo večery, které si jen tak 
běžely svým přirozeným olšanským rytmem.
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Karneval v Hablově
 V sobotu 17. února uspořádali členové SDH 
Hablov pro děti maškarní karneval, který je 
tradiční akcí. Všechny děti, které přišly v mas-
ce, obdržely slosovatelnou vstupenku. Pro 
děti byl připravený koutek tvořivé činnosti, 

diskotéka a soutěž. Dospěláci se mohli poba-
vit se známými a mít radost z vydařené zába-
vy pro děti. Pro všechny přítomné bylo při-
pravené občerstvení. Tři děti na slosovatelné 
vstupenky vyhrály dort. Losovala se také 

tombola. Sponzorům děkujeme za přispění. 
Akce se vydařila, radost dětí a  spokojenost 
dospělých byla organizátorům odměnou. 

Kateřina Labounková

 Jsem životu moc vděčná za to, že se mi bě-
hem toho nelehkého, po většinu času příjem-
ného, pracovně dosti náročného období do-
stalo šance, blíže poznat spoustu z Vás, které 
bych v lepším případě potkávala na ulici nebo 
v obchodě, kde bychom se jen pozdravili a šli 
zase dál svou vlastní cestou. Teď vím, jaká ško-
da by byla přijít o ty báječné chvíle, které jsem 
s Vámi mohla strávit. I když popravdě řečeno, 
někdy jsme to uměli hóóódně protáhnout. 
Ovšem ne všechen čas, který jsem darovala 
chodu Jeníkova kulturního obydlí, byl naby-
tý pozitivní energií. Takový už je život, než se 
stačíme otočit, vše je k našemu úžasu, ve chví-
li vzhůru nohama. Naštěstí pro nás, Jendovy 
hospodské, „ zamračené hosté“ se skoro vždy 
ve správnou chvíli rozhodli, své místo u stolu 
přenechat milejším a  odejít (slušně řečeno) 
o dům dál.
 A tak i díky těmto „dobrým volbám“ jsem tu 
byla společně se svými báječnými servírkami 
OSM let. Tímto Vám, holky moje, moc a moc 
děkuji za bezvadně odvedenou, nelehkou 
práci. Ze srdce si Vás považuji.
 Děkuji samozřejmě i Vám všem, kdo jste jak-
koliv přispěli k chodu hospody U Jeníka v ob-
dobí mojí vlády. Ať už tím, že jste nás navště-
vovali denně (vám móóóc), nebo jste si prostě 
jen tak občas rádi zaskočili posedět. Moc díky 

i všem, kdo nadále budou tyto naše společ-
né časy připomínat tričky s  logem hospody 
U Jeníka, na které si nechali ručně namalovat 
originály, na míru svého vlastního vkusu, od 
mého kamaráda, umělce z Postřelmova.
Ze srdce ode mne prosím pozdravujte své 
blízké, své rodiny, své roztomilé i  ty zlobivé 
dětičky, své pejsky a  prostě všechny, o  kte-

rých víte, že si mne ještě pamatují. V mém ži-
votě teď nadešel na nějakou dobu čas, který 
jsem se rozhodla věnovat svému milované-
mu muži a našim dvěma malým chlapcům.
Držte se ve zdraví! MĚJTE SE A SMĚJTE SE!!!!

Ivona Navrátilová
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Oslava založení obce
 Proč jsme slavili 850 let obce v roce 1981? 
Dne 12. 1. 2018 se objevila v časopise Pro-
stějovský deník stránka se starými foto-
grafiemi Olšan pod názvem Stránka pro 
pamětníky. V  článku je uvedeno, že první 
písemná zmínka o Olšanech je z roku 1141. 
Stejná informace je uvedena i  v  časopise 
Olomoucko a Prostějovsko 5 plus 2, v člán-
ku Původ koster od Olšan pomůže rozluštit 
DNA, ze dne 19. 1. 2018. Všímaví spolu-
občané mě upozornili na skutečnost, že 
v roce 1981 jsme slavili 850 let od založení 
obce, a že datum, uvedené v novinách není 
tedy správné. Předesílám, že nejsem auto-
rem textů v  novinách, přesto bych chtěla 
situaci objasnit. V  listině soupisu majet-
ku olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka 
(1083–1150) je první doložená písemná 
zmínka, která však není datovaná. Listina 
uvádějící majetky olomouckého biskupství 

vznikla u příležitosti přenesení biskupské-
ho sídla na území Olomouce od kostela sv. 
Petra k dnešní katedrále sv. Václava. Listina 
je publikována v CDB I, č. 115, str. 116 - 123 
jako listina vydaná v  roce 1131. Historik 
Jan Bistřický v  článku Datování Zdíkovy 
listiny v Mikulovských sympoziích 78, Pra-
ha 1979, str. 33- 35 a  ve studii Písemnosti 
olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka, SAP 
33, 1983, str. 32 - 74 datoval listinu až do 
roku 1141. Tato datace byla přijata mnoha 
badateli, ale má i své odpůrce. Nové datum 
zpochybňuje např. historik Josef Žemlička 
v knize Čechy v době knížecí, Praha 1997, 
str. 246 - 247. 1131 byl vysvěcen kostel sv. 
Václava v  Olomouci biskupem Jindřichem 
Zdíkem za přítomnosti knížete Soběslava 
I. a  poté dostavěn 1141 bylo přeneseno 
sídlo olomouckého biskupství od koste-
la sv. Petra k  dnešní katedrále sv. Václava 

(Dómu) Od roku 1978- 83 se tedy změnilo 
datování listiny Jindřicha Zdíka na základě 
studií Jana Bistřického. Oslavy 850 let výro-
čí obce se slavily v roce 1981 podle starého 
datování. V  roce 2006 jsme oslavovali 875 
let od první písemné zmínky o  Olšanech, 
ale v té době už bylo přijato nové datování, 
měla tedy naše obec teprve 865 let. Sou-
sední obec Třebčín, která je psána v listině 
hned za vesnicí Olšany, slavila v roce 2011 
své 870leté výročí založení, vydala publi-
kaci, jejímž autorem je třebčínský rodák, 
historik PhDr. Jan Štěpán a za první písem-
nou zmínku považuje rok 1141. Jisté je, že 
už dávno předtím, než se naše ves zmiňuje 
v písemné podobě, žili tady lidé, naši před-
kové a deset let v toku dějin může zname-
nat mnoho, nebo také nic.

Hana Nováková

Narodili se v roce 2017
Frey Rozálie
Galeta Karin
Gurínová Amálie
Hromádková Nela
Jančík Dominik
Janečková Adéla
Kacar Kilián
Kohoutková Ema
Konečná Markéta
Krákorová Eliška
Křen Lukáš
Kubíček Kristian

Kvietok Jan
Litvínová Aneta
Lutonský Matyáš
Novotný Tomáš
Obručníková Adéla
Obzinová Nikol
Papšík Sebastián
Pryszczová Sára
Přecechtěl Jakub
Šteier Michal
Vitoulová Elen

Narozeným dětem přeje redakční rada hodně 
zdraví a radostné dětství.

jubilanti
leden
Pech  Ivo 50
Kubíčková Milada 60
Bayerová  Šárka 65
Nakládalová Leona 65
Hrubá  Marie 70
Crhová  Danuška 81
Hansl  František 82
Obručníková Jaroslava 82
Mazur  Leopold 83
Hradilová Otilie 84
Kvapilová Drahomíra 84
Roman  Břetislav 84
Obručník  Ladislav 85
Hodinová Marie 85

Únor
Doležel  Pavel 55
Beránek  Vladimír 60
Špičáková Květoslava 60
Vomáčka  Zdeněk 60

Labounková Marie 65
Kubíčková Marie 70
Krátká  Helena 88
Kopecký  Jan 88
Pelíšková  Růžena 89
Nováková Libuše 90
Kubíček  Bohumil 90 

Březen
Navrátilová Jitka 50
Mikulášek Miroslav 55
Bačíková  Vladimíra 55
Mrázek  Jiří 55
Nováková Dana 55
Beránek  Václav 60
Hepnar  Jaroslav 60
Vychodil  Josef 75
Němcová Jarmila 82
Rolný  Ctibor 82
Skládal  Zbyslav 84

Redakční rada přeje všem hodně zdraví.

Opustili nás  
v roce 2017

Čehovská Ludmila
Frýbortová Jarmila
Gregorová Marie
Hložek Zdeněk
Kolesárová Lenka
Kopecká Milada
Kubíček Jaroslav
Kvapil Miroslav

Mikulášková Marie
Přecechtěl Zdeněk
Sekaninová Ludmila
Šimek Josef
Šindlerová Věra
Zatloukal Miloslav

Čest jejich památce.

Stav obyvatelstva
K 1. 1. 2018 měla naše republika 10 278 545 
obyvatel a v naší obci bylo evidováno celkem 
1760 obyvatel, v Hablově bydlí 167 obyvatel. 
V  tabulce můžete vidět demografický vývoj 
naší obce od roku 2011. Průměrný věk naší 
obce je 39,71 roku a v Olomouckém kaji 42,4 
roku. Pokud porovnáme údaje za obyvatel-
stvo za naši obec s  celkovými údaji za Olo-
moucký kraj, můžeme konstatovat, že naše 
obec patří k těm mladším, index stáří pro naši 
obec je 0,8 a pro celý kraj 1,26. V naší obci žije 
15,1% osob starších 65-ti roků a 18,8% osob 

mladších 15-ti let. Pokud bychom chtěli se-
stavit pořadí obcí dle počtu obyvatel. je naše 
obec ze všech obcí České republiky na 798. 
místě ze 6257 obcí ČR, na 54. místě ze 401 
obcí v Olomouckém kraji a na 6. místě z 97 
obcí v bývalém okrese Prostějov. Nezaměst-
nanost v naší obci k 31. 1. 2018 byla 1,64%.

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR
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rok Muži Muži 15+ Ženy ženy 15+ Celkem 15+ celkem do 15 let

1.1.2011 772 662 826 703 1 598 1 365 233

1.1.2012 782 662 841 717 1 623 1 379 244

1.1.2013 808 675 873 742 1 681 1 417 264

1.1.2014 815 679 903 757 1 718 1 436 282

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 1 716 1 411 305

1.1.2018 846 687 893 750 1 760 1 437 323

1.1.2018 (ČR) 5 028 886 4 239 358 5 249 659 4 498 422 10 278 545 8 737 780 1 540 765

doba postní
Popeleční středa
Popeleční středou, která ukončuje maso-
pustní veselí, začíná pro křesťanský svět 
doba půstu, trvající 40 dní, na jejímž konci je 
oslava zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V  tento 
den dělá kněz věřícím křížek na čele z  po-
svěcenného popela z ratolestí (kočiček), po-
svěcených minulého roku na Květnou neděli, 
říkajíc při tom slova: „Pomni člověče, že prach 
jsi a v prach se navrátíš.“ Tímto se věřícím při-
pomíná pomíjivost života a nutnost pokání. 
Popeleční středě se také říkalo středa černá, 
škaredá, smetná (pozor ale na záměnu se sa-
zometnou středou). 
1. neděle postní – černá
První postní neděle po Popeleční středě se 
jmenuje černá. Jméno černá si vysloužila 
díky černým šatům, do kterých se oblékaly 
v tento den ženy, vzhledem k nastávajícímu 
půstu.
Na některých místech, se této neděli říkalo, 
neděle „liščí“. 
2. neděle postní – Pražná
Tato druhá postní neděle má své jméno 
podle jednoho z  postních jídel, nazývané-
ho „pražmo“. Pražmo jsou vlastně upražená 
obilná zrna nebo klasy. Z  tohoto pražma se 
také připravovala polévka „praženka“.
3. neděle postní – Kýchavná
Třetí neděle postní je nazývána po kýchání. 
Ve středověkých spisech se můžeme dočíst 
o velikých a náhlých morech, které se zača-
ly projevovat kýcháním. V té době se říkalo: 
„Jakž kdo kejchl, hned náhle umříti musil“. 
Lidé obávající se, aby z  toho kýchnutí neu-

mřeli, přáli sobě: „Pomáhej pán Bůh“ anebo 
„Pozdrav Tě pán Bůh“. U našich předků bylo 
pozdravení při kýchnutí znakem dobrého 
chování. Už se nevěřilo, že se kýchnutím 
projevuje nákaza morem, nýbrž panovalo 
přesvědčení, že kýchání čistí hlavu a  užívali 
k  tomu celou řadu rostlinných prostředků, 
podporující kýchnutí. 
4. neděle postní – družebná
Družební – tak se říkalo v pořadí 4. postní ne-
děli. Staří Čechové ji také nazývali „družeb-
adlná“ nebo „družbadlnice“. Název neděle 
vychází zřejmě z toho, že v tuto neděli cho-
díval ženich s družbou do domu, kam chtěl 
o  pomlázce přijít na námluvy. Někde také 
pojmenovali tuto neděli „středopostní“, ne-
boť tvořila pomyslný střed čtyřicetidenního 
půstu. Jinde zas „růžebnou“ nebo „růžovou“, 
protože se tuto neděli světí v Římě zlatá růže.
5. neděle postní – smrtná
V ten den vynášeli lidé ze vsi slaměnou „smrt, 
Mařenu, Mořenu, Mařanu, smrtholku“, loutku 
oděnou do ženských šatů. Šlo vlastně o sla-
měnou figurínu, ověnčenou hadříky a  stuž-
kami a nastrčenou na tyč. Za vsí ji vhodili do 
vody, zpět do vsi se vraceli se zeleným strom-

kem a  chodili od domu k  domu, přičemž si 
hlasitě prozpěvovali.
6. neděle postní - Květná
Její další lidové názvy jsou také Květnice (Če-
chy), Květnica (Morava), Beránková neděle 
(jižní Čechy) či Palmová neděle (Horácko). 
V tento den se slaví památka slavného vjezdu 
Ježíše Krista do Jeruzaléma, kde ho lidé vítali 
čerstvými ratolestmi ze stromů a házeli je na 
cestu. Celý tento den byl ve znamení obřadu 
svěcení kočiček a i dnes je pro mnohé rodiny 
svátečním otevřením Velikonoc. K  posvěce-
ní přinášeli lidé do kostela především jívové 
větvičky – ratolesti (lidově zvané kočičky, což 
je nejznámější název, ale také kocanky, koťát-
ka, barušky nebo bahníře). Místy se nosily 
také větvičky lískové, jasanové a březové. Pro 
okrasu bylo zvykem svazky proutků zdobit 
pentlemi. Na Květnou neděli se nemělo nic 
péct, protože se prý zapekl květ na stromech, 
jinak řečeno neurodilo by se žádného ovoce. 
V tento den se také oblékaly nové šaty, aby 
v nich člověk kvetl. Obydlí se vymetalo zele-
nými ratolestmi, které měly vymést všechnu 
nemravnost a zhýralost.

www. ceske-tradice.cz

Bohoslužby o velikonocích
Čtvrtek 29. 3. Zelený čtvrtek 17:00

pátek 30. 3. Velký pátek 15:00

sobota 31. 3. Bílá sobota 19:00

neděle 1. 4. Zmrtvých vstání Páně   9:45

pondělí 2. 4. Pondělí velikonoční   9:45


