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začal nový školní rok – jaký bude? 

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022
Dne 3. 9. 2021 proběhlo na školním hřišti 
slavnostní zahájení školního roku. Prosluněný 
začátek školy zahájili krátkým proslovem pan 
starosta, pan ředitel a paní zástupkyně. Akce se 
nesla v duchu otázky „Řekni mi proč?“, což je zá-
roveň celoroční téma naší školy. Cílem je pod-
porovat v dětech zdravou zvídavost a  touhu 
po vědění. Po zahajovacích proslovech byl pro 
žáky všech ročníků přichystán pokus, jak vzniká 
duha a  úkol ve správném pořadí vyjmenovat 

její barvy. Téměř všem třídám se podařilo vy-
tvořit si vlastní duhu. Žákům bylo také vysvět-
leno, proč a jak duha vzniká. Poté všechny děti 
napsaly na lístky svůj osobní vzkaz pro planetu 
Zemi. Koláž z těchto vzkazů je společně s le-
tošním školním mottem: „Proč je tráva zelená? 
Proč je modré nebe? Ve škole se vše dozvíme, 
proto do ní rádi chodíme!“, vystavena v galerii 
školy. V závěru akce proběhlo představení a při-
vítání prvňáčků mezi školáky, během něhož 

žáci deváté třídy předali prvňáčkům drobné 
dárky a zároveň se stali jejich patrony. Celá akce 
proběhla bohužel v důsledku pandemie bez 
přítomnosti rodičů, což nás velmi mrzelo. 1. 9. 
jsme uspořádali pasování prvňáčků v  přítom-
nosti alespoň jednoho rodiče. V tento den byly 
děti slavnostně pasovány na žáčky prvňáčky 
a  odnesly si upomínkové medaile a  čtyřlístky 
pro štěstí, jako památku na první den školy.

Mgr. Veronika Pinková

Školní rok 2021/2022 je již třetím školním 
rokem, který je ovlivněn protiepidemický-
mi pravidly. Stále platí opatření, která jsme 
nuceni dodržovat a je jimi ovlivněna výuka. 
Věříme, že velký zásah v  podobě plošného 
a dlouhodobého uzavření škol nás v letošním 
školním roce nečeká. Kdyby se tak náhodou 
stalo, proběhla v  měsíci září tzv. „zkouška 
spojení“, kdy všichni žáci naší školy obdrželi 
své školní emaily a společně s třídními učite-
li si vyzkoušeli videohovor. Díky tomu získala 
škola přehled o technickém vybavení žáků 
a  funkčnosti případné online výuky. Počátek 
školního roku, zejména pro rodiče našich 

prvňáčků, byl ovlivněn omezeným vstupem 
třetích osob do budovy školy, ale i přesto byl 
pro prvňáčky připraven nezapomenutelný 
první den ve škole. V měsíci září proběhlo 
i preventivní testování žáků a to ve třech vl-
nách. Všechny testy vyšly negativně a neměli 
jsme žádný pozitivní záchyt. Protiepidemic-
ká pravidla však ovlivňují i běžný chod školy. 
Například při výdeji obědů, kdy dodržujeme 
omezený počet žáků ve školní jídelně, aby ne-
docházelo ke shlukování ve frontě. V současné 
době připravujeme nabídku kroužků, někte-
ré z  kroužků již probíhají. Nabídka je ovšem 
taktéž omezena protiepidemickými pravidly 

a snažíme se udělat maximum, abychom vy-
šli vstříct požadavkům, které od rodičů našich 
žáků máme. V novém školním roce se naše zá-
kladní škola zapojila i do nových projektů: Les 
ve škole – projekt určený zejména pro MŠ, ŠD 
a 1. stupeň, dále také do projektu Hrdá škola, 
kde se vždy ve stanovená data dodržuje pře-
depsaný dresscode – například 13.  10.  2021 
Suit-up den, díky tomuto projektu můžeme 
soutěžit o hodnotné ceny. V měsíci srpnu byla 
pořízena sada robotických včelek BeeBot, kte-
rá bude využívána k rozvoji informatického 
myšlení zejména u dětí v MŠ a na 1. stupni.

Mgr. Vendula Kosinová
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adaptační kurz
V rámci vzájemného seznamování a sbližování 
jsme začátkem září, kdy nám ještě přálo počasí, 
uspořádali pro první a šestou třídou adaptační 
kurz. Krásné prostředí u Kružberské přehra-
dy, nejekologičtější oblast v České republice, 
se stalo místem dvoudenního pobytu našich 

žáků. Adaptační kurz měl za cíl vzájemně se-
známit a stmelit nové prvňáčky a usnadnit 
přechod žákům šesté třídy na druhý stupeň. 
Pro žáky uspořádaly paní učitelky spoustu her 
a zajímavých aktivit, které si děti patřičně užily. 
Přestože u prvňáčků večer a noc neproběhly 

bez slziček a postesknutí po rodičích, se celá 
akce velice podařila a nad očekávání splnila 
svůj účel. Žáci šesté třídy si užili noční stezku 
odvahy a v neposlední řadě se naučili také 
zodpovědnosti a spolupráci s mladšími dětmi. 

Mgr. Veronika Pinková 

T-mobile Olympijský běh 6. 9. 2021
Různí běžci, různá místa, olympijská myšlen-
ka. To je heslo, s kterým je propojen T-Mobile 
Olympijský běh už několik let. Naše škola se 
této výzvy zúčastnila letos poprvé. 
Je jedno, jestli naši žáci jsou závodníci nebo 
běhají jen občas, jestli jsou malí nebo velcí, 
jestli běhají ve městě, v přírodě, na louce 
nebo na dráze. Na T-Mobile Olympijském 
běhu jde především o to se hýbat a hlavně 
pro radost. 
Běžely děti z celé MŠ i celá ZŠ za podpory 
pedagogického sboru. Naši nejmenší běželi 
vzdálenost 400 m, první stupeň běžel 500 m 
a druhý stupeň 1000 m. Do zdárného konce 
doběhli všichni. Všichni běžci  získali po do-
běhnutí medaili, diplom a  sladkou odmě-
nu. Z každé třídy byli oceněni nejlepší dívka 
a chlapec, kteří dostali od sponzora drobnou 
cenu. 

Mezi nejlepší patří: 
1. třída – Nela Křenová, Ondřej Kohout, 
2. třída – Dorotka Larišová, Michael Federco, 
3. třída – Adélka Koláčková, Adam Bartoš, 
4. třída – Lucie Janošíková,  
Marek Přecechtěl, 
5. třída – Eliška Kolářová, 
Matěj Kolář, 
6. třída – Beáta Larišová, 
Erik Baumgartner, 
7. třída – Adéla Holíková, 
Tomáš Zifčák, 
8. třída – Natálie Dürrbec-
ková, Pavel Spáčil, 
9. třída – Ema Švancarová, 
Marek Dočkal. 
Celkový nejlepší čas měla 
Ema Švancarová z 9. třídy. 

V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat 
T. J. Sokol za možnosti využití zázemí pro po-
řádání závodu. 

Mgr. Jana Kohoutová,  
Monika Voždová
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první měsíc prvňáčka
Tak jako každý rok se z nejstarších školkových 
dětí stali prvňáčci. Není to změna, jako když 
se z kukly vylíhne motýl, ale postupný pře-
rod, pro některé snažší, pro jiné těžší, ale na-
konec se tato proměna zdaří dozajista všem. 
Jedna z nejtěžších věcí je vydržet bez poví-
dání sedět v lavici a poslouchat paní učitelku.
Na druhou stranu jsou letošní prvňáčci ve-
lice zvídaví, vše je zajímá, rádi a s nadšením 
se dozvídají nové věci. V rámci hesla „ško-
la hrou“ se toho za první měsíc naučili už 
spoustu, aniž by si často všimli, že se učí. Ve 
škole využíváme učení všemi smysly.
První měsíc utekl jako voda, zvládli jsme 
i adaptační pobyt, který byl pro některé děti 
premiérovou nocí bez rodičů, T-mobile Olym-

pijský běh, při němž 
předvedli žáci obdi-
vuhodné sportovní 
výkony, akci Ukliďme 
Olšany, kdy děti nad-
šeně sbíraly odpadky 
a spousty dalších ak-
tivit ve třídě.
Z dětí se tak stali 
žáci. Za první měsíc 
už umí čtyři písmen-
ka, různé básničky 
a také sčítání a odčí-
tání do pěti už pro ně 
není žádný problém.
Mgr. Veronika Pinková

Suit-up
Ve středu 13. října proběhl na škole mezinárod-
ní SUIT-UP den. Jednalo se o den, díky kterému 
se škola proměnila do slavnostní atmosféry. 
Žáci i učitelé přišli oblečeni ve formálním ob-
lečení. Celý den proběhl o to více netradičně, 
jelikož někteří z našich žáků tento den trávili 
na distanční výuce, těmto žákům patří velké 
díky za jejich zapojení se i z domova! 
Mezinárodní SUIT-UP den se na naší škole ko-
nal letos poprvé, tento den se koná pod zá-
štitou projektu Hrdá škola, do kterého jsme 
se v letošním roce zapojili. Projekt Hrdá škola 

má za cíl oživit školní rok. Na škole se dle ka-
lendáře událostí pořádají některé z plánova-
ných aktivit. Za zapojení do projektu může 
naše škola na konci roku získat skvělé ceny. 
V rámci tohoto projektu nás čekají i další te-
matické dny, které jsou naplánované během 
celého školního roku. Z tematických dnů je 
před námi například „Den šílených účesů“ 
nebo „Vánoční dobrý skutek“. 
V rámci osvětové kampaně se ve čtvrtek 
21.  10. 2021 naše škola zapojí do kampaně 
„Říjen na růžovo“. Cílem této kampaně je in-

formovat o důležitosti prevence onkologic-
kých onemocnění. 

Mgr. Vendula Kosinová
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podzimní výuka v 1. třídě
S našimi prvňáčky jsme využili krásného pro-
sluněného podzimního dopoledne k výuce 
pod širým nebem. Sluníčko a čerstvý vzduch 
aktivují mozkové závity, což bylo poznat na 
aktivitě i na kreativitě žáků. Během krátké 
chvíle se nám podařilo zkombinovat těles-
nou, pracovní a výtvarnou výchovu s českým 
jazykem, matematikou i prvoukou. Po cestě 

jsme si zvládli i zazpívat, takže ani hudební 
výchova nepřišla zkrátka. Děti byly tak nad-
šené slunným dnem, soutěžemi a venkov-
ními aktivitami, že si ani neuvědomily, kolik 
se toho venku během krátké chvíle naučily. 
V průběhu výuky venku nás velmi potěšilo, 
že si děti uchovaly v paměti nedávnou akci 
„Ukliďme Olšany“ a při sbírání přírodnin za-

čaly automaticky sbírat odpadky a nosit je 
paní učitelce. Z nasbíraných přírodnin žáci 
skládali tvary písmen, které se již naučili. 
Naše metoda výuky SFUMATO je totiž založe-
ná na provázanosti předmětů a prožitkovém 
učení – děti se učí všemi smysly.

Mgr. Veronika Pinková
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Ukliďme okolí Olšan, Hablova a řeky Blaty
V měsíci dubnu proběhla poprvé akce „Ukliď-
me okolí Olšan, Hablova a řeky Blaty“. V dubnu 
jsme si společně zkrátili dlouhé chvíle doma, 
během distanční výuky. Dubnová akce byla 
naplánována na motivy akce „Ukliďme Česko“ 
a  jelikož se nám v Olšanech 
povedla a  měla velký úspěch 
u žáků, učitelů i rodičů, roz-
hodli jsme se akci v měsíci září 
zopakovat. Hlavním podzim-
ním úklidovým dnem (World 
Cleanup Day 2021) byla sobo-
ta 18. září. Žáci základní školy 
se v pátek 24. září za doprovo-
du učitelů po druhé vyučovací 
hodině vydali do ulic Olšan, 
Hablova a na břehy řeky Blaty. 
Během dopoledne se žákům 
podařila sesbírat řada odpad-
ků a  to mnohdy kuriozních. 
Cílem celé akce je budovat, 
nejen u  žáků, kladný vztah 
k přírodě, k místu kde žijí, mo-

tivovat je k vyšší ochraně přírody a sledování 
a vnímání okolní krajiny. Pevně věříme, že ve 
spolupráci s obcí se nám podaří tuto akci ještě 
nejednou zopakovat.

Mgr. Vendula Kosinová

jak se volilo v Olšanech a Hablově do parlamentu České republiky 

VOleBní Účast
Okrsek Počet voličů Počet vydaných obálek Volební účast (%) Odevzdané obálky Platné hlasy

Olšany 1 268 837 66,01 836 833

Hablov 133 91 68,42 91 91

VOleBní VÝsledKY

název strany
Volební okrsek Olšany Volební okrsek Hablov

Celkem % Celkem %

strana zelených 14 1,68 4 4,39

Švýcarská demokracie 4 0,48 2 2,19

VOlnÝ blok 13 1,56 1 1,09

svoboda a přímá demokracie (sPd) 136 16,32 13 14,28

česká strana sociálně demokratická 28 3,36 6 6,59

alIanCe nÁROdníCH sIl 2 0,24 0 0

trikolora svobodní soukromníci 32 3,84 2 2,19

aliance pro budoucnost 0 0 0 0

Hnutí Prameny 1 0,12 0 0

levice 1 0,12 0 0

PŘísaHa Roberta Šlachty 42 5,04 2 2,19

sPOlU – Ods, KdU-čsl, tOP 09 200 24 11 12,08

Urza.cz: nechceme vaše hlasy 0 0 0 0

Koruna česká (monarchistická strana) 0 0 0 0

PIRÁtI a staROstOVÉ 87 10,44 11 12,08

Komunistická strana čech a Moravy 21 2,52 8 8,79

Moravské zemské hnutí 2 0,24 0 0

anO 2011 241 28,93 31 34,06

Otevřeme čR normálnímu životu 2 0,24 0 0

Moravané 7 0,84 0 0
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KdO BUde ZastUPOVat OlOMOUCKÝ KRaj V PaRlaMentU česKÉ RePUBlIKY

Příjmení, jméno, tituly Věk navrhující strana Příslušnost Přednostní hlasy (abs.) Přednostní hlasy (%)

Brázdil Milan MUdr. 58 ANO ANO 6 497 6,71

Faltýnek jaroslav Ing. 59 ANO ANO 5 182 5,35

Feranec Milan Mgr. 57 ANO ANO 2 768 2,86

Fiala Radim Ing. 52 SPD SPD 2 881 7,24

jurečka Marian Ing. 40 KDU-ČSL KDU-ČSL 14 254 17,88

Kohajda Michael doc. jUdr. Ph.d. 40 KDU-ČSL BEZPP 6 579 8,25

Major Martin jUdr. MBa 42 ODS ODS 6 618 8,3

Müller tomáš Ing. 55 STAN STAN 6 461 16,1

naiclerová Hana Ing. MBa 49 STAN STAN 7 855 19,57

Okleštěk ladislav 60 ANO ANO 8 466 8,75

smetana Karel Ing. 33 KDU-ČSL KDU-ČSL 6 748 8,46

Vrána Petr Ing. 46 ANO ANO 2 732 2,82

zprávy z obce

výstavba inženýrských sítí a oprava kanalizace
Byla dokončena oprava kanalizace v úseku 
fara kolem staré školy a bytového domu. 
V současné době se dokončuje chodník ko-
lem farské zdi k lokalitě Za farou. Celkové ná-
klady této akce jsou ve výši 3,5 mil. Kč včetně 

DPH. Ukončena byla také výstavba inženýr-
ských sítí v rozšíření lokality Za farou. V této 
lokalitě vznikne dalších 13 nových rodinných 
domů. Celkové náklady na vybudování in-
ženýrských sítí jsou ve výši 10 mil. Kč včetně 

DPH. Obě tyto stavby realizovala firma EDMA 
s.r.o. z Drnovic. Náklady na výstavbu inže-
nýrských sítí jsou kryty z prodeje stavebních 
pozemků.

O moudrosti
Prožíváme povolební období plné emocí a vy-
hrocených situací. Vždy si přitom vzpomenu 
na úryvek Knihy moudrosti, který se předčítá 
o slavnosti hlavního zemského patrona svatého 
knížete Václava: „K vám, vládcové, se obracejí 
má slova, abyste se naučili moudrosti a nekle-
sali. Ti totiž, kdo svatě střeží svaté příkazy, bu-
dou uznáni za svaté, ti, kdo jsou o nich poučeni, 
najdou ospravedlnění“ (Mdr 6,9-10). Tato staro-
zákonní kniha vznikla v 1. století před Kristem 
v egyptské Alexandrii a odráží se v ní nejen ži-
dovská moudrost, ale také moudrost antického 
světa. Autor se odvolává na krále Šalamouna, 
který proslul svou moudrostí a za něhož došlo 
Židovské království největšího rozkvětu.
My si dnes pohráváme se slovy podobně jako 
se sliby. V čem tkví ona vychvalovaná moud-

rost? Nejedná se přitom o pouhé vzdělání či 
přirozenou inteligenci a už vůbec ne o vychyt-
ralost nebo prospěchářství. Člověk, aby dosáhl 
moudrosti, která vede k pokoji a  jednotě si 
nejprve musí klást zásadní otázky a hledat na 
ně odpovědi. Zmíněný král Šalamoun prosil 
o  „srdce schopné naslouchat“, srdce pokor-
né a moudré, aby dokázal správně rozlišovat 
dobro a zlo a tak uměl spravedlivě vládnout.
Římský myslitel a filosof Seneca (+ 65 po Kr.) 
byl známý svým výrokem: „Cokoliv děláš, dě-
lej moudře a mysli na konec“. Proto bychom 
měli dát moudrosti přednost před všemi 
ostatními dobry, neboť je nejvyšším dobrem 
člověka. Je v nás sice hluboce zakořeněná 
touha po životě, seberealizaci a štěstí, přesto 
moudrý člověk si je vědom toho, jak důležité 

je hledání uspokojivých odpovědí na otázky, 
které jsou podstatné. Proto ho neuspokojí 
pouhé horečné hledání stále nových chvilko-
vých uspokojení svých potřeb.
Mladý král Šalamoun na začátku své vlády 
hledal odpovědi na tyto zásadní otázky lid-
ské existence i důstojnosti. Ptal se po sprave-
dlnosti, právu, společném blahu a prosperitě 
své země. V modlitbě se obracel k Bohu, aby 
ho naučil rozlišovat mezi dobrem a zlem.
Předpokládám, že vedeni zodpovědností jste vo-
lili moudře své zákonné zástupce do Parlamentu 
ČR. Nyní se modleme, aby zvolení zástupci ne-
hledali svůj prospěch, ale blaho národa, aby roz-
hodovali moudře a zodpovědně, a jejich vláda 
vedla k pokoji, právu a spravedlnosti v naší zemi.

Mgr. Jiří Bernard Špaček

Milan Elfmark
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dostavba mateřské školy
Pokračuje výstavba nového pavilonu ma-
teřské školy. Veřejnou zakázku na realizaci 
této akce získala zlínská firma Navláčil, kte-
rá ji „přeprodala“ olomoucké firmě Elektro 
Spáčil. Stavbu provází řada obtíží, které 
jsou způsobeny několika faktory. Jedná se 
o stavbu nad hospodářským pavilonem 
mateřské školy, která byla stavěna v rámci 
tzv. „Akce  Z“. Ne vždy souhlasí projektová 
dokumentace původního objektu s vlastní 
realitou, jedná se především o složení kon-
strukce střech nad spojovací chodbou mezi 
hospodářským pavilonem a výukovými 

prostorami, rovinatost střešní desky apod. 
Prováděcí projektová dokumentace muse-
la být tedy dopracována během vlastní rea-
lizace a tato skutečnost přinesla podstatné 
zdržení stavby. Všechny tyto skutečnosti 
se projevují v nárůstu nepředpokládaných 
víceprací. Současně se projevují i problé-
my s  růstem cen stavebního materiálu 
a  jeho nedostatkem. Je také skutečností, 
že samotná prováděcí firma nemá dosta-
tek zkušených stavebních pracovníků, což 
realizaci stavby také neúměrně prodlužuje. 
Navíc se firma snaží uměle navyšovat cenu 

stavby. Za svého působení ve funkci staros-
ty obce jsem se nesetkal s tak neschopnou 
firmou, se kterou je potíž se jen domluvit 
na harmonogramu realizace a jeho dodr-
žení. Tato stavba je součástí projektu Mo-
dernizace MŠ Olšany u Prostějova. V rámci 
tohoto projektu je také modernizace školní 
kuchyně. Celkové náklady projektu byly 
vysoutěženy v hodnotě 14,5 mil. Kč. Vzhle-
dem k výše zmíněným potížím předpoklá-
dáme vyšší náklady přibližně o 2 mil. Kč. Na 
tuto akce máme schválenou dotaci ve výši 
12 mil. Kč.

revitalizace zeleně v obci
Dalším projektem, který řešíme v současné 
době, je výsadba v centrální části obce, far-
ních zahradách a okolí autobusové zastávky 
u stavu. Tento projekt realizujeme společně se 
zahradní firmou Zahrada Olomouc. Jistě jste 
si všimli, že v rámci revitalizace centrální obce 
Olšany došlo k vykácení převážné části jehlič-
natých stromů. Rádi bychom realizovali výsad-
bu vhodné aleje. Starší z vás si pamatují v této 

části kvetoucí stromy. Také bychom chtěli, 
aby centrum obce opět rozkvetlo. Nepřed-
pokládáme výsadbu ovocných stromů, ale 
domníváme se, že výsadbou vhodných stro-
mů s menší korunou bychom tohoto záměru 
mohli docílit. Vhodnou variantou se nám jeví 
například hloch obecný (Cratageus Laevigata 
‚PAUL‘S SCARLET‘). Podobnou alej můžete vi-
dět v Olomouci na ulici Schweitzerova.

Nákup nového traktoru
Zastupitelstvo obce na svém červnovém za-
sedání schválilo nákup nového traktoru. Na 
základě veřejné zakázky byl vybrán traktor 
Deutz-Fahr G 5100 Comfort o výkonu 100 k. 
Součástí vybavení je také překopávač kom-
postu. Traktor bude sloužit převážně pro po-
třeby nově budované komunitní kompostár-
ny ke zpracování biologicky rozložitelného 
komunálního odpadu.
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Sanace podzemních vod
Úspěšně probíhá realizace projektu Sanační 
zásah na podzemních vod v Olšanech u Pro-
stějova. Jádro kontaminačního mraku se 
v současné době nachází pod obcemi Hab-
lov a Dubany a částečně zasahuje pod jižní 
okraj Olšan. Délka kontaminačního mraku 

je přes 5 km a jeho šířka přes 3 km. Hloubka 
vodního sloupce dosahuje v naší oblasti až 
30 m. Kontaminační mrak se pohybuje rych-
lostí 135 m za rok. Je realizováno pět sanač-
ních linií vrtů. Jednotlivé vrty mají hloubku 
více jak 15 m a do těchto vrtů je aplikovaná 

syrovátka, která v přirozeném prostředí na-
pomáhá k degradaci chlorovaných uhlovo-
díků. V současné době bylo proinvestováno 
přibližně 100 mil. Kč. Dále probíhají jednání 
s dotčenými orgány a institucemi o pokračo-
vání projektu a jeho dalším financování.

Ředitel školy
V měsíci červnu proběhlo konkursní řízení 
na obsazení pracovního místa ředitele Zá-
kladní školy a Mateřské školy v Olšanech 
u  Prostějova. Do řízení se přihlásili čty-
ři uchazeči. Konkursní komise doporučila 

jmenovat ředitelem školy pana Mgr. Jiřího 
Kobzu. Závěr komise projednávalo Zastu-
pitelstvo obce i Rada obce a souhlasila se 
jmenováním pana Mgr. Jiřího Kobzu ře-
ditelem naší školy k 1.  8.  2021. V polovině 

měsíce srpna ale pan ředitel doručil svoji re-
zignaci na pozici ředitele školy k 20. 8. 2021 
a  jmenoval zastupujícím ředitelem pana 
Mgr. art. Branislava Lariše, Ph. D.

Milan Elfmark

Odpady
Odpady jsou stále žhavým tématem naší 
společnosti. Jedná se především o to, kolik 
budeme platit za likvidaci odpadu. V  le-
tošním roce se poněkud změnil systém 
přebírání odpadu v naší republice a jeho 
skládkování. Nepatrně byl posílen systém 
odměňování za třídění odpadu. Na druhé 
straně byl stanoven limit pro odběr tuhé-
ho komunálního odpadu za zvýhodněnou 
cenu. Pro letošní rok činí jeho hodnota 
200 kg na osobu. Opět tedy apelujeme na 
občany, aby se snažili, co nejvíce odpad 
třídit. Týká se to především biologicky roz-
ložitelného odpadu, který vzniká při sečení 
trávy, hrabání listí, ořezu větví apod. V naší 
obci máme rozmístěno několik míst, kde 
občané mohou tento odpad shromažďo-
vat. Také mají k dispozici místo pro svoz 
větví a hrubšího biologického materiálu. 

Žádáme tedy občany, aby tento biologicky 
rozložitelný komunální odpad neukláda-
li do popelnic, ale na místa k tomu v obci 
určená. V současné době dosahujeme 
hodnoty v netříděném komunální odpadu 
kolem 140 kg na osobu a hraniční hodno-
tě se blížíme. Pro příští rok je tato hranice 
stanovena na 180 kg na osobu, což bude 
vyžadovat další intenzivnější třídění. Pokud 
hranici překročíme bude další komunální 
odpad odebírán za cenu několinásobně 
vyšší. Současná zvýhodněná cena je 500 Kč 
za tunu. Od našeho počínání se pak samo-
zřejmě odvíjí i cena ročního poplatku za 
TKO vybíraná obcí. Přehled vyprodukova-
ných odpadů obyvateli naší obce můžete 
vidět v přehledné tabulce, kde můžete vi-
dět kolik naše obec vyprodukuje ročně růz-
ného odpadu.

dRUH OdPadU/ROK 2019 2020 2021 (K 3. 9.)

tKO 323,2591 341,2 235,11

OBjeMnÝ OdPad 43,58 52,92 24,4

HŘBItOVní OdPad 5,3 5,16 2,62

PaPíR 22,2 25,92 22,65

sKlO 29,44 30,48 22,66

PlastY 22,64 26,21 15,96

nÁPOjOVÉ KaRtOnY 0,96 1,02 0,54

ŽeleZO 8,33 11,69  6,715

BIOOdPad 295 290 140

eleKtRO 3,6225 10,775 5,74

teleVIZe, MOnItORY 3,57 3,197 2,475

ZÁŘIVKY – 0,064 0,065

BateRIe 0,0224 0,073 –

staVeBní sUŤ 102,42 140,54 128,04

Množství odpadu je uváděno v tunách.
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V neděli 10. října jsme společně slavili 280 let 
od vysvěcení našeho kostela sv. Jana Křtitele. 
12. října 1741 byl biskupem Jakubem Arnoš-
tem z Liechtenštejna slavnostně vysvěcen náš 
farní kostel. V životě farnosti a obce se slavily 
dvě důležité události. Slavnost svěcení 
farního kostela (dedicatio) a Slavnost 
patrona farního kostela (patrocinium). 
Pro obě slavnosti byly používány u nás 
na Moravě termíny Hody, pouť. Při těch-
to slavnostech býval kostel plný farníků, 
obyvatel obce. Celá vesnice žila těmito 
svátky. Dnes tomu již tak není. Možná 
v  některých obcích na jižní Moravě. Je 
to škoda. Mše svatá na Posvícení vždy 
bývala dnem poděkování všem, kteří 
ten náš farní kostel vybudovali, starali se 
o něj, zvelebovali ho. 
Ve středu 17. 11. v 10 hodin proběhne 
ve farním areálu menší slavnost. Pan 
kardinál Dominik Duka slavnostně 
vysvětí novou kapli a Komunitní cen-

trum. Kaple bude zasvěcena Panně Marii 
Matce církve. 
Bohoslužby v našem farním kostele jsou pra-
videlně ve středu, pátek a v neděli. S progra-
mem bohoslužeb se můžete seznámit na vý-

věsce u vchodu do kostela. Na této vývěsce 
můžete najít i další informace ze života far-
nosti. Své děti také můžete přihlásit do ná-
boženství, které bude probíhat v Dubanech 
společně s dětmi z dubanského společenství.

příprava projektů
V současné době řešíme projektovou přípra-
vu několika akcí, které bychom chtěli v bu-
doucnu realizovat:

CYKlOsteZKa OlŠanY – lUtín
Tento projekt je určitým evergreenem mezi 
našimi projekty. Projekční firma Atelier5 do-
posud nenašla společnou řeč se Správou 
silnic Olomouckého kraje na technickém 
řešení a  umístění tělesa cyklostezky. Jedná 
se především o umístění cyklostezky vůči sil-
ničnímu tělesu a odvodnění pláně tělesa cy-
klostezky. Podle posledních informací zbývá 
vyřešit „jenom“ počet a velikost retenčních 
jímek na trase cyklostezky. Věřím, že v letoš-
ním roce bychom mohli mít projekt dořeše-
ný. Konečně po pěti letch.

ReKOnstRUKCe HaBlOVsKÉHO HŘIŠtě
Řada občanů Hablova si oprávněně stěžuje na 
neutěšený stav hablovského hřiště. Již v  loň-
ském roce, myslím v červnu, jsem požádal 
některé členy SDH Hablov, aby mi sdělili své 
představy, jak s hřištěm naložit, jaké úpravy na  
 
 

hřišti udělat, jaké herní prvky doplnit, vymě-
nit, jaký zvolit herní povrch apod. Do dnešní-
ho dne jsem nedostal jediný námět, jedinou 
připomínku, radu. Doposud nikdo s ničím 
nepřišel. Pro podání žádosti se často vyžaduje 
informace, jak se občané podíleli na přípra-
vě projektu, jak se zapojili do řešení námětu. 
Podobně jsme to v minulosti realizovali tře-
ba při výstavbě hřiště na Trávníkách, v areálu 
TJ Sokol, při přípravě projektu hasičské zbroj-
nice. Nyní jsme tedy začali připravovat projekt 
sami. Pokud se bude chtít někdo do přípravy 
projektu zapojit, budeme rádi.

Půdní VestaVBa ZÁKladní ŠKOlY  
a MOdeRnIZaCe BUdOVY staRÉ ŠKOlY
V rámci modernizace základní školy při-
pravujeme možnost využití půdy v budo-
vě školy. Náš záměr souvisí s nedostatkem 
vhodných kmenových a odborných učeben, 
kabinetů a skladovacích prostor. Podobně 
je nutné upravit a zvýšit kapacitu školní jí-
delny při základní škole a modernizovat vý-
dej obědů.

VÝstaVBa Rd V lOKalItě na tŘeBčín
Před dokončením je projektová dokumenta-
ce inženýrských sítí. V příštím roce bychom 
chtěli projekt realizovat.

PŘíPRaVa dRUHÉ ZMěnY  
ÚZeMníHO PlÁnU OBCe

V současné době evidujeme několik žádostí 
z řad občanů o úpravu současného územního 
plánu obce. V loňském roce jsme provedli vy-
hodnocení uplatňování zásad územního plá-
nu a na základě připomínek z odboru územní-
ho plánování města Prostějov a Olomouckého 
kraje je třeba provést některé úpravy v našem 
územním plánu. Dovolujeme si tedy oslo-
vit občany naší obce a požádat je o podněty 
a návrhy změn územního plánu naší obce. Své 
náměty směřujte na obecní úřad v termínu do 
konce letošního roku. Upozorňujeme, že ne 
každý námět či požadavek bude zohledněn. 
Zastupitelstvo obce náměty zváží a nebudou-
-li v rozporu se zájmy obce, zařadí je do druhé 
změny územního plánu.

Milan Elfmark

Bohaté archeologické nálezy v okolí dokazují už pravěké osídlení území naší obce. Olšany u Prostějova 
jsou ale poprvé prokazatelně připomínány v historických pramenech roku 1141. Dříve se také uváděl rok 
1131, který ale není prokazatelně doložitelný. Proto se dle dochovaných pramenů přikláníme k roku 1141 
a obec v letošním roce tedy slaví již 880 let.

Milan Elfmark

Něco málo z naší farnosti 

Kolik let má naše obec?
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Soutěžní družstvo SdH Olšany u prostějova muži a jejich závody 

pohárové soutěže
Sezónu jsme zahájili pohárovými soutěže-
mi, kdy jsme se 19. 6. 2021 v ranních hodi-
nách vydali na závody, které se konaly v Od-
rách, zde jsme vybojovali 6. místo. 
Poté jsme se přemístili na noční závody 
Climart Cup, které se konaly v Oprechticích 
v  okrese Frýdek-Místek. Zde jsme vybojo-

vali s časem 17,06 s patnácté místo z cel-
kového počtu 47 družstev. Jedna z dalších 
pohárových soutěží se uskutečnila v Dubu 
nad Moravou, odkud jsme přivezli osmé 
místo. Další se konala v Trusovicích, kde 
se nám nedařilo, a zapsali jsme neplatný 
pokus. Poté jsme si spravili chuť na „pohá-

rovce“ v Kojetíně, kde jsme obsadili druhé 
místo. Nejlépe se nám však dařilo v  Žešo-
vě, odkud jsme odjížděli ne jen s krásným 
prvním místem z požárního útoku, ale 
i  druhým místem v soutěži o nejrychlejší 
nalívačku.

Přestože letošní sezóna Olomoucké noční ligy není doposud u konce, 
rádi bychom Vás seznámili s průběhem ji samé a pohárovými soutěžemi.

Činnost mladých hasičů SdH Olšany u prostějova 

víkend na hasičské zbrojnici
Jako již každý rok, tak i letos jsme uspořádali 
na ukončení prázdnin tzv. Víkend na hasičské 
zbrojnici ve dnech 27. – 29. 8. 2021.
Sešli jsme se v pátek v odpoledních hodi-
nách, kdy jsme si na hasičské zbrojnici při-
pravili spací část a následně jsme se věnovali 
přípravě na noční soutěž ve Vícově (pokračo-
vání v části soutěže). Při zpáteční cestě z Ví-
cova jsme pro mladé hasiče připravili, noční 
výšlap na rozhlednu Velký Kosíř. Mladí hasiči 
se v obci Čechy pod Kosířem rozdělili na dvě 
družstva a každé družstvo mělo dospělé-
ho vedoucího, s kterým absolvovali výstup 
lesní cestou až na rozhlednu. Po úspěšném 
výstupu jsme si jako odměnu opekli špekáč-
ky a strávili tam chvíli s dalšími členy našeho 
sboru. Ovšem nebyli jsme tam sami, byli tam 
i další turisti, kteří na rozhledně přespávali 
a  měli klíče, proto jsme se v nočních hodi-
nách mohli podívat až nahoru na rozhlednu 
a užít si noční výhled po okolí. Po nočním 
dovádění jsme se v hasičské zbrojnici okou-
pali, dostali jako již každý rok víkendové trika 
a zalehli do svých pelíšků a očekávali, co nám 
přinesou další dny.
V sobotu ráno jsme si nachystali snídani 
a zpestřili dopoledne odpočinkem po nároč-
né noci promítáním filmů. Po obědě jsme si 
vytáhli nářadí pro požární útok a na sucho 
jsme na hasičské zbrojnici pilovali zapoje-
ní spojů. Navštívili jsme i mistrovské utkání 
mužů ve fotbale. Poté jsme se opět odebrali 
na hasičskou zbrojnici, kde jsme opět pilovali 
spoje. Po večeři se jsme jako večerní program 
uspořádali sranda NEsvatbu.
V noci jsme se moc nevyspali, protože jen co 
jsme zavřeli oči, a začínaly se nám zdát sny, 
jsme byli probuzeni a šli jsme na noční pro-
cházku naší vesnicí. 
Další den už nás čekal trénink i s vodou na 
zbrojnici, který jsme však museli předčasně 

ukončit, jelikož nám počasí nepřálo a začalo 
nám pršet. To už nám pak nezbývalo nic jiné-
ho než po sobě vše uklidit a vydat se zpátky 
k domovům.
Velké poděkování patří všem, co se podíleli 
na organizaci téhle akce ať už pomoc s výšla-
pem, tak i celkové zajištění víkendu.

sOUtěŽe
Letos se poprvé účastníme okresní dětské 
ligy Prostějov v požárním sportu (dále jen 
ODL). V naší kategorii starších žáku je cel-
kem 17 družstev. Stejně jako naše premiéra 
v účasti, bylo i naši premiérou uspořádá-
ní prvního kola ODL, které se uskutečnilo 
27. června v areálu TJ Sokol Olšany. Naše pre-
miéra zde nedopadla dobře a na domácích 
závodech jsme nedokončili útok a zapsali si 
neplatný pokus.
Chuť jsme si ovšem spravili hned na druhém 
kole, které se uskutečnilo v Kobeřicích, kde 
jsme zaběhli výsledný čas 18,88 s a umísti-
li jsme se na devátém místě z 15 družstev. 
Naše krásná jízda pokračovala hned druhý 
den v Pěnčíně, kde jsme zaběhli ještě lepší 
čas 17,91 s a obsadili sedmé místo. Poté už 
se nám přestalo dařit a na dalším kole ODL, 
i jako jediné noční soutěže spadající pod ODL 
ve Vícově jsme s časem 25 s odvezli dvanácté 
místo. Šňůra nepodařených útoků se nepo-
dařila přetrhnout ani v Bousíně, kdy se nám 
nevedlo na rozdělovači a útok jsme dokončili 
s časem 27,78 s a sedmnáctým místem z cel-
kových devatenácti družstev. Hned nato jsme 
se vydali na další kolo do Bílovic, kde nám ov-
šem selhal proud, kdy nestihla zapojit proud-
nici, museli jsme zastavit proud a počkat na 
zapojení proudnice, přesto jsme se nevzdali 
a nakonec dokončili útok s časem 30,57 s na-
konec jsme se umístili na 16. místě z celkem 
19 družstev. Dne 11. 9. 2021 jsme se zúčastnili 

závodu v Kelčicích. Přestože jsme skončili na 
10. místě, začalo se nám víc dařit a útok jsme 
dokončili s časem 16,83 s. Úspěch nás neo-
pustil ani na závodech v Soběsukách, které se 
konaly dne 18. 9. 2021, kde jsme zaběhli čas 
14,51 s a umístili jsme se na krásném 5. mís-
tě. Poslední závod sezóny proběhl v Krasicích 
dne 25. 9. 2021. Sezónu jsme zakončili ne pří-
liš povedeným útokem, a to s časem 17,27 s 
a odvezli jsme si 12. místo.
Na závěr bych chtěla jménem mladých hasi-
čů v Olšanech všem poděkovat za podporu, 
především Obci Olšany u Prostějova, rodi-
čům mladých hasičů a také TJ Sokol Olšany 
za umožnění tréninků na fotbalovém hřišti.

Petra Pechová
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Olomoucká noční liga
Stejně jako v předešlých letech se aktivně 
účastníme Olomoucké noční ligy (dále jen 
ONL), která je složena ze sedmi hlavních zá-
vodů. Zahájení ONL proběhlo dne 3. 7. 2021 
v Kožušanech, kde jsme se s časem 15,24 s 
umístili na krásném třetím místě z celkového 
počtu 38 družstev. Další závody ONL se ko-
naly v Bílovicích, kde jsme obsadili 6. místo, 
na Ludra Cupu v Drahanovicích (4. místo), 
Měrotíně (3. místo), poté následoval závod 
v Pavlově, odkud jsme bohužel odjížděli s ne-
platným pokusem. Chuť jsme si chtěli spravit 
závodem v Haňovicích, ale náš čas stačil jen 
na 13. místo. Poslední důležitý závod ONL 

jsme odběhli v Třeštině, kde jsme se 
umístili na 20. místě a v konečném 
pořadí ONL jsme obsadili 5. místo 
z celkového počtu 40 družstev s cel-
kovým počtem 85 bodů.
Chtěli bychom všem poděkovat za 
podporu, především Obci Olšany 
u Prostějova a sponzorům (Damaj, 
Midnattsol, Avalua), kteří nás pod-
porují v požárním sportu.
Naši činnost můžete také sledovat na 
instagramu: sdholsanyupv_sport

Petra Pechová,  
Patrik Ručil, Igor Haubert

dušičky
Tak pěkně je pojmenován 2. listopad. Den, 
v němž již po staletí vzpomínáme na všech-
ny své zemřelé. Dušičky nahradily původní 
keltský svátek Samhain, který se slavil v den 
keltského nového roku, v němž se podle 
keltské víry prolíná náš svět se světem mrt-
vých. A právě noc ze 31. 10. na 1. 11. měla 
mít magickou sílu, neboť se věřilo, že z hro-
bů vystupují duše zemřelých předků a vchá-
zejí do světa živých. Keltové pak zapalovali 
ohně, aby se duše pozůstalých mohla ohřát 
a strávit s nimi noc. V mnoha zemích se prá-
vě v  tuto noc kladly na prahy domů nebo 
za okna svítilny, vydlabané z řep, tuřínů 
a podobně, aby těmto duším ukázaly cestu 
domů. Odtud se pak nejspíš odvíjí i počátek 
americké tradice dlabání dýní.
2. listopadu se svátky zesnulých konají asi 
od roku 998, kdy je zavedl francouzský opat 
Odillo, a předchází jim Svátek všech svatých 
(1. 11.) Ten je věnován všem zesnulým lidem, 
kteří se za svoji zbožnost dostali do nebe. 
Naopak Dušičky jsou vzpomínkou na zesnu-
lé, kteří ještě nejsou na tuto skutečnost při-
praveni a procházejí fází očišťování v Očist-
ci. Svíčky, zapálené na hrobech, byly a jsou 
přenesenou formou této tradice. Proto  
se také tradovalo, že když 2. listopadu prší, 

oplakávají duše své hříchy. Naši předci proto 
v tento den dávali do lamp na hrobech mís-
to oleje máslo. Duchové, kteří směli opustit 
Očistec, si jím mohli pomazat popáleniny 
od očistného ohně. Dušičky se slaví v celém 
křesťanském světě, ovšem každá země do 
tohoto dne vnáší své zvyklosti a tradice. 

tRadICe Pečení dUŠIčKOVÉHO PečIVa
Na den svátku Všech svatých se peklo peči-
vo – housky ve tvaru hnátů, položených kří-
žem, kterým se říkalo „kosti svatých“.
Hospodyně dělávaly „dušičky“ z dvojího 
těsta. Bylo to čtyřhranné pečivo, zaděláva-
né mlékem a plněné povidly nebo mákem 
a tím bývali obdarováni žebráci a chudí lidé, 
postávající u kostela či hřbitova. Pro rodinu 
bylo určeno pečivo z bílé mouky a pro čelád-
ku z mouky černé. Díky tomuto lakotnému 
jednání se mezi čeládkou brzy rozšířila jed-
noduchá říkanka, kterou se snažila čeládka 
pokárat hospodyni za rozdílné dušičky.

Dušičky věrný, 
nejste všecky stejný.
Některý jste bílý, 
některý jste černý.

ZaPOMenUtÉ ZVYKY a POVěRY 
sPOjenÉ s dUŠIčKaMI:
• V domácnostech se přes noc nechávalo 

jídlo pro mrtvé nebo se pokrmy vhazo-
valy do ohně.

• Lidé uklízeli ostré předměty z obavy, že 
by se mohly duše zemřelých pořezat.

• Říkalo se, že déšť o Dušičkách jsou slzy ze-
mřelých, oplakávajících své hříchy.

• Domy se v noci hodně vytápěly, aby bylo 
duším teplo.

dUŠIčKY jaKO PŘíleŽItOst 
K ZastaVení se
Dušičky by neměly být jenom o povinnos-
ti zvelebit a navštívit hroby. Je to příleži-
tost zastavit se a přemýšlet o svém životě 
v souvislosti s jeho konečností. Je to příle-
žitost uctít svůj rod a to, že na světě jsme 
jen díky našim předkům. Je to příležitost 
jim poděkovat a zavzpomínat na ně. A po-
kud je ještě něco, co jsme jim neodpustili, 
je tento čas také příležitostí k odpuštění 
a smíření.

Alena Kvapilová,  
zdroj internet
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Činnost Tj Sokol 
Po ukončení všech protiepidemiologických opatření se plně také rozběhla činnost TJ Sokol. Během měsíce listopadu budou zástupci TJ také 
vybírat členské příspěvky za rok 2021. 

Fotbal
Oddíl kopané má v současné době sedm týmů, které hrají krajské a okresní soutěže. Zájemci, kteří by chtěli být členy našeho oddílu a chtějí 
hrát fotbal, jsou vítáni. Můžete přijít kdykoli na trénink své věkové kategorie a domluvit se s trenéry na dalším působení v oddíle.

tÝM tRenÉŘI sOUtěŽ tRÉnInKOVÝ den

Minipřípravka (roč. 2015–2016) Petr Hansl okresní soutěž úterý, čtvrtek

Mladší přípravka (roč. 2013–2014) Josef Slamenec okresní soutěž středa, pátek

Starší přípravka (roč. 2011–2012) Richard Koupil krajská soutěž úterý, čtvrtek

Mladší žáci (roč. 2009–2010) Patr Hansl krajský přebor úterý, čtvrtek

Starší žáci (roč. 2007–2008) František Pitron, Vladislav Šín krajský přebor pondělí, středa, pátek

Dorost (roč. 2003–2006) David Benko krajská soutěž úterý, pátek

Muži Antonín Pospíšil okresní přebor úterý, pátek

Milan Elfmark
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Gymnastika v Olšanech 
Gymnastiku navštěvuje asi 50 dětí z Olšan 
a blízkého okolí. Věkové rozmezí sportovců je 
od tří do šestnácti let. Děti jsou rozděleny do 
několika skupin podle věku a výkonnosti (od 
přípravek po závodní družstva). Trénují 2x až 
3x týdně. Letošní rok nezačal úplně nejlépe. 
Uzavření tělocvičen a sportovišť, tvrdý loc-
kdown. O to více jsme se všichni těšili, až zase 
budeme moci trénovat. A dočkali jsme se.
Koncem května se gymnastky a gymnasti 
zúčastnili krásné akce s název Jerusalema  
 
 

dance challenge. O prázdninách jsme ne-
zaháleli a uspořádali jsme dvě soustředění. 
Jedno příměstské a jedno přespávací sou-
středění, kde se děti zdokonalovaly nejen 
v gymnastice, ale i v dalších sportech. 
Po téměř dvouleté závodní pauze, způsobe-
né koronavirem, jsme se v září vydali na zá-
vody v Teamgymu do Prahy. Nervozita a oba-
vy z výkonu byly na holkách hodně znát.  
Poměřovali jsme síly s velkými gymnastický-
mi kluby z Prahy, Plzně a Ostravy. Závody sice  
 
 

nedopadly podle našich představ, ale odvezli 
jsme si spoustu zkušeností a motivaci k lep-
ším výkonům. O čtrnáct dní později, na dal-
ších závodech opět v Praze, už naše výkony 
byly mnohem lepší. 
Na podzim nás ještě čekají, kromě jiných, 
dva důležité závody. Dlouho odkládané 
mistrovství ČR v Teamgymu a sokolské zá-
vody v Teamgymu. Obě akce proběhnou 
v Olomouci.

Petra Jahlová
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Říčka Blata od Olšan k prameni a s trochou bloudění 
Stavidlo řeky blaty na okraji Olšan zná každý. 
Při velké vodě se sem chodí lidé dívat, zda 
hladina nestoupne příliš vysoko a neohrozí 
jejich stavení. Místní název nad jezem se na-
zývá Plavisko, původně prohlubeň, ve které 
se určitě dříve plavili koně. Nejeden malý 
Olšaňák a Hablovák se zde naučil svá první 
plavecká tempa. Ti odvážnější v zimě i bruslit. 
Každá řeka musí mít svůj pramen. Zkusíme 
ho najít. Všeobecně se ví, že Blata pramení 
u obce Vilémov.
Putování začíná u jezu směrem na Olbramice. 
Míjíme Náměšť na Hané a prudce stoupáme. 
Zhruba v polovině kopce je parkoviště a uhý-
báme asfaltovou cestou do leva. Uprostřed 
lesa je odbočka k velmi hezkému jezírku. 
Opravdu stojí za to odchýlit se z cesty a poko-
chat se zdejší krásou. Přejíždíme vrchol Kře-
mela a dostáváme se k místu zvanému Rovi-
na, majitel zde chová koně a je zde i sezonní 
hospoda s výhledem na Krakovec a při dobré 
viditelnosti i Laškov. U vesnice Nové dvory je 
krásná zastávka zvaná Svatá Voda. Svaté vody 
jsou podle povídání místních lidí výhradně 
na Hané. Míjíme krásné místo s Pannou Marií 
Lurdskou a pokračujeme na Cakov. Mezi roz-
sáhlými sady se rýsuje Vilémov. V údolí je vi-
dět přehrada Pratná. Jediné malé vodní dílo, 
na říčce Blatě. Za Vilémovem nastává hledací 
martyrium. Říčka je vidět, ale jenom chvíli, 
potom okolí začíná být neprostupné. Nemá-
me navigaci, a tak bloudíme podle vlastního 
úsudku, mylného. Prodíráme se vyschlým 
říčním korytem, tůněmi co zbyly po deštích, 
mokřady, neprostupným lesem. Když už ces-
tu za pramenem vzdáváme, objeví se celkem 
široká cesta. Pár stromů, paseka a na ní Froň-
kova studánka, pramen Blaty. Na tabulce na 
studánce se dovídáme, kudy Blata teče.
Okolí je upravené, studánka krásná a hrníček 
láká pocestného k občerstvení. Pramen Bla-
ty je opravdu krásné místo. Zpět využijeme  

schůdné cesty, míjíme kostel ve Vilémově 
a ještě jednou se kocháme pohledem do ha-
náckých rovin. Je vidět i Svatý Kopeček. A aby 
těch rovin nebylo málo, na obzoru se rýsu-
je libavská náhorní plošina i Nízký Jeseník.
 

Pamětníci tvrdí, že Blata je nejhanáčtější 
z hanáckých řek, umí zavlažit pole, ale i po-
zlobit povodněmi. Naposled letos zjara.

Marie Vraštilová



15říjen 2021

Kalendář pro rok 2022
stejně jako v minulých letech bude i v tom letošním možnost zakoupit si obecní kalendář.  
Nový kalendář pro rok 2022 bude k dispozici na obecním úřadě od poloviny měsíce listopadu.  

O přesném datu budete informováni prostřednictvím rozhlasu a na internetových stránkách obce.  
Současně bychom chtěli požádat o poskytnutí fotografií z minulých let,  
na kterých bychom mohli ukázat proměny našich obcí v průběhu času.  

Pokud máte k dispozici fotografie z minulosti, kde jsou zachycena různá místa v Olšanech či Hablově,  
a jste ochotni je poskytnout, můžete je doručit na obecní úřad, kde pořídíme jejich kopie.  

Pomůžete tak při tvorbě kalendáře v budoucích letech.

pozvánky
V nedělI 14. 11. V 15:30 se uskuteční v Komunitním centru ve farním areálu  

v Olšanech u Prostějova KOnCeRt dUCHOVní HUdBY. 
Na programu budou uvedeny skladby z cyklu Italské inspirace na Moravě.  

Vystupovat bude soubor Musica Figuralis Marka Čermáka.

V sOBOtU 27. 11. Od 10 HOd. se v sokolovně v Olšanech u Prostějova uskuteční  
tRadIční VÁnOční PROdejní VÝstaVa. 

Pořádá Český zahrádkářský svaz.

V předvečer začátku adventní doby V sOBOtU 27. 11. V 17 HOdIn proběhne  
tRadIční ROZsVíCení OlŠansKÉHO VÁnOčníHO stROMU.
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50
Hradilová Petra
Zeinerová Pavlína

55
Dlouhý Vojtěch
Hrudník Alois

60
Křivánek Vladimír

75
Vyhlídal Zdeněk
Foret Jaromír

80
Alexa Josef

82
Hradilová Marie

85
Navrátilová Františka

87
Němcová Blažena

88
Šiška Ladislav

94
Novotná Marie
Škrabálková Marie

Srpen záříČervenec

jubilanti

55
Klíčová Jitka
Mrázek Vladimír
Kubíčková Hana
Rozehnalová Hana
Bodiš Ivan
Lantová Jana

60
Šubík Petr
Kosová Hana
Čornejová Jana
Látal Ivo

65
Černohous Jiří
Fridrich Antonín
Studená Hana
Dvořáková Hana

70
Strbačka Vladislav 

75
Šín Václav
Malíková Květuše
Riedlová Marie

80
Kovaříková Anna
Štenclová Jana
Dudková Marie
Růžička Jan

81
Dokoupil František
Górová Zdeňka

83
Vrchlická Karla

84
Dokoupilová Pavla

85
Kintlová Marie

50
Hacura Svatopluk

55
Němcová Pavla
Poskerová Marcela
Hansl Stanislav
Hansl Jaroslav

60
Kovářová Hana

65
Ječmínek Stanislav
Řezníček Milan

70
Škrábálek Jiří
Koukal Jiří
Grepl Ladislav
Mazalová Marie

75
Spáčilová Ludmila
Drapač Václav
Navrátil Luděk

80
Švancarová Anna
Šindler Václav
Havránková Ludmila

83
Ondrýsek Jaroslav

84
Smékalová Anna

88
Lantová Jaromíra

89
Lišková Věra

Přejeme všem hodně zdraví.

Letos 20. července uplynulo 100 let od na-
rození mého dědečka, pana Jaroslava Na-
kládala. Narodil se a celý svůj život prožil 
zde, v Olšanech u Prostějova. Po dokončení 
základní školy vystudoval čtyřleté gymnázi-
um v Prostějově, které dokončil roku 1940. 
Události spojené s nástupem nacismu, uza-
vření českých vysokých škol a později po  
2. světové válce převzetí moci v Českoslo-

vensku komunisty mu znemožnily dále 
studovat a využít naplno svůj talent. Pra-
coval pak jako pokladník a účetní v země-
dělském družstvu. Přesto si dokázal svým 
vlastním způsobem, v rámci daných pod-
mínek a omezených možností, plnit své sny 
a věnoval se svým zálibám. Mezi ty největší 
patřily hudba, přirodověda a astronomie. 
Byl dlouholetým varhaníkem v olšanském 
kostele, vedl chrámový sbor a malý olšan-
ský orchestr, kde přepisoval notové party 
pro ty hudební nástroje, které měl právě 
k dispozici. Komponoval i vlastní drobné 
skladby. Zajímal se o léčivé rostliny a je-
jich použití, o ochranu životního prostředí 
a udržení vody v krajině. Snil o automobi-
lech na vodíkový pohon a uvažoval o mož-
nostech jejich konstrukce v době, kdy to 
většina z nás považovala za utopii. Na své 
zahradě v Olšanech postavil hvězdárnu 
s dalekohledem vlastní výroby, kterým po-
zoroval noční oblohu.
Své znalosti a schopnosti si nenechával pro 
sebe a byl vždy připravený se o ně podě-
lit s ostatními spoluobčany. Byl předsedou 

místní skupiny Českého červeného kříže 
v Olšanech, na olšanské základní škole vedl 
kroužek Brontosaurus, organizoval koncer-
ty a přednášky v obci, po sametové revolu-
ci byl v letech 1990–1994 i členem zastu-
pitelstva obce. Z velké části jeho zásluhou 
byla také „kupka“ u olšanského hřbitova  – 
původně skládka zeminy – upravena a osá-
zena stromy a keři tak, aby vznikl areál, 
který bude k dispozici všem lidem v obci. 
Starší z vás si jistě vzpomenou na mnoho 
dalších jeho aktivit, kterým se během živo-
ta věnoval.
Na svého dědečka vzpomínám jako na ne-
všedního člověka s velkým talentem, které-
mu úplně nepřála doba, do níž se narodil. 
Jako malá jsem ho bohužel nedokázala 
správně ocenit. Až půjdete kolem „kupky“, 
věnujte prosím tichou vzpomínku a modlit-
bu jemu i svým vlastním prarodičům, na kte-
ré rádi vzpomínáte.

Pavla Janíková Štěpánková
Foto převzato z časopisu Mladý svět č. 7  

z roku 1975, z článku Hanácký Leonardo

vzpomínka na pana jaroslava Nakládala 


