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velikonoční pozdrav
Moji drazí!
Dovolte, abych začal letošní velikonoční po-
zdrav jednou vzpomínkou, která se mi vyba-
vila v souvislosti s dnešní nejistotou lidské 
společnosti. Svého času jsem jel vlakem do 
Brna a se mnou v kupé seděl mladík, který si 
četl v knize biskupa Jednoty bratrské J. A. Ko-
menského „Labyrint světa a ráj srdce.“
Kdybych Vás na začátku postní doby vyzval 
ke ztišení, asi byste nad tím kroutili hlavou.  
 

Vnějšími okolnostmi jsme k tomu byli všichni 
donuceni. Všechna náboženství mají svá pri-
vilegovaná období. Podobně je tomu i v křes-
ťanství, které má svou postní dobu, která zve 
právě z onoho labyrintu světa do ráje srdce. 
Svobodné přijetí sebekázně není samoúčel-
né, ale právě naopak, člověk v něm má nově 
objevit Boha, druhého člověka a nakonec 
i sebe samého. Kéž by nám toto tíživé obdo-
bí pomohlo znovuobjevit onen ráj srdce, kde  
 

ztrácí smysl banality a člověk hledá i nalézá 
odpovědi na podstatné otázky své existence.
Každý den Vás všechny provázím svou mod-
litbou i požehnáním a vkládám do tajemství 
oběti mše svaté. Letošní Velikonoce budou 
bez obřadů, přesto bych Vám všem chtěl po-
přát právě slovy Velikonoční vigilie: „Ať slav-
né Kristovo vzkříšení naše temnoty ve světlo 
promění“

P. Mgr. Jiří Bernard Špaček OP, 
duchovní správce

pár slov...
Toto číslo našeho Olšanského zpravodaje 
vychází v poněkud zvláštní situaci spojené 
s  onemocněním COVID-19. Dlouho jsem 
přemýšlel, co napsat ke stavu v jakém se 
nachází naše společnost, k obavám, které 
sužují každého z nás, k obavám o své zdra-
ví, o zdraví svých blízkých. Nakonec jsem se 
rozhodl využít promluvu papeže Františka, 
kterou pronesl při mimořádné modlitbě a 
požehnání Urbi et Orbi v pátek 27. 3. 2020. 
Modlitební zastavení někteří z vás viděli jistě 
v televizním  přímém přenosu. Náměstí před 
bazilikou sv. Petra, jindy plné lidí, bylo pusté, 
prázdné, náměstí, jindy rušné, bylo najednou 
ztichlé. Celý text papežovi promluvy jsem si 
dovolil vložit jako přílohu do letošního prv-
ního čísla Zpravodaje, které vychází právě v 
období Veliké noci. Nechci nikoho poučovat, 

nikomu vnucovat své názory, myšlenky či 
svou víru, ale domnívám se, že slova pape-
že Františka si zaslouží naši pozornost a jeho 
myšlenky úvahu. Je na každém z nás, jak s tím 
textem, se slovy papeže Františka, naložíme. 
Možná se vám bude zdát text složitý a dlou-
hý, ale dočtěte do konce, stojí za dočtení, 
je o pokoře, trpělivosti, naději a víře, hlavně 
o víře v člověka a lásce k člověku. Není to text 
pesimismu, ale je to text optimismu. Neboj-
te se, ale buďte obezřetní, naslouchejte, ale 
nedejte se zastrašit. Je to text k povzbuzení. 
Zvláště odstavec „Lidé, kteří se nevyskytují 
na titulních stranách, dnes píší rozhodující 
události našich dějin“ je vyjádřením naděje 
k překonání tohoto onemocnění i vložením 
naděje do budoucna. A myslím, že je také 
tím nejlepším poděkováním všem lékařům, 

zdravotním sestřičkám, ošetřovatelům, pe-
čovatelkám, všem které papež v textu zmi-
ňuje, prostě všem, kteří pomáhají překonat 
těžkosti současného dění nám ostatním.
Také bych chtěl poděkovat všem obyvate-
lům obce, jak ukázněně a zodpovědně při-
stupují k opatřením, které přijala vláda ČR 
a chtěl bych vás všechny požádat, abychom 
postupovali takto i nadále, abychom k sobě 
navzájem byli ohleduplní, trpěliví, neohro-
žovali jeden druhého. Také bych chtěl po-
děkovat všem, kteří se zapojili do výroby 
roušek a ústenek a zdarma je poskytli svým 
spoluobčanům. Současně bych chtěl říci, že 
se budeme snažit pomáhat i nadále a také 
v lepších časech, které jistě již brzy nastanou. 

Milan Elfmark, starosta obce

Jsme v mimořádné situaci, kterou nikdo 
z  nás nezažil. Všude je cítit obava z nákazy, 
ale i nervozita z pouhého vybočení našich 
životů ze zaběhnutého normálu. To každý 
z nás zažívá na vlastní kůži. je zakázán vol-

ný pohyb osob. Výjimku tvoří cesty do za-
městnání nebo na nákup. Lidé mohou také 
v nezbytných případech navštěvovat blízké 
osoby, stát ale varuje před návštěvou starších 
příbuzných. Pokrývky úst a nosu jsou na ve-
řejnosti povinné. Není nutné mít zdravotnic-

kou roušku z lékárny, počítají se i šátky, šály 
nebo bavlněné roušky ušité doma. Nosme je, 
nechráníme jen sebe, ale i ostatní. Chráním 
sebe, chráníš mě. společně to zvládneme. 
Poděkování všem, kdo se v obci zapojili do 
šití roušek a pomohli.

Alena Kvapilová, 
zastupitelka
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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 existenční nouzi
• 2% nouzový fond - mimořádná pomoc potřebným v ČR

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

2019 8 45 579 Kč

2020 8 51 402 Kč

Tříkrálová sbírka
V neděli 5. 1. se uskutečnila v naší obci Tří-
králová sbírka. I letos se nám podařilo vytvo-
řit osm skupin, které obešly všechny části 
naší obce. Celkem naši koledníci vybrali 
51 402,- Kč. Podstatná část vybraných finanč-
ních prostředků zůstává v místě, kde byla 
vybrána, tedy po potřeby Charity Prostějov 

a Arcidiecézní charity Olomouc. Zlomek je 
potom věnován na centrální projekty Charity 
ČR. Děkuji všem dětem-koledníkům, jejich 
rodičům i dárcům. děkuji vám všem. V rám-
ci ČR byla vybrána částka 131 248 934 Kč.

Milan Elfmark, starosta
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Na svém posledním loňském zasedání schvá-
lilo Zastupitelstvo obce novou výši poplatků 
za sběr TKO a tzv. stočné (kanalizační popla-
tek). Zastupitelstvo obce rozhodlo o zvýšení 
poplatku za svoz TKO na 500,- Kč za osobu. 
Navýšení poplatku souvisí se zvýšením cen 

za likvidaci odpadu a zvýšenou produkcí od-
padu v naší obci. Také společnost EKOKOM 
snížila příspěvky za tříděný odpad. Jak jsem 
již zmínil, další skutečností, která podstatně 
ovlivnila zvýšení poplatku za odpady je ná-
růst ceny za svoz od společnosti FCC a dále 

pak navýšení ceny za likvidaci odpadů, napří-
klad u plastů z 1500,- Kč za tunu na 2300,- Kč, 
u nápojových kartonů ze 700,- Kč na 1500,- 
Kč, u textilu z 1500,- Kč na 2000,- Kč apod. 
Současně s tímto navýšením poklesly výkup-
ní ceny papíru, železa apod.

Již v loňském roce jsme upozorňovali na 
nutnost postupného zvyšování poplatku za 
odvádění odpadních vod, tzv. stočné, v sou-
vislosti s rekonstrukcí ČOV. V letošním roce 
dochází opět k navýšení stočného. Pro letoš-
ní rok Zastupitelstvo obce stanovilo tento 
poplatek ve výši 1000,- Kč na osobu. Chápu, 
že se našim spoluobčanům toto nepopulár-

ní opatření nelíbí. Domnívám se, že nikdo ze 
zastupitelů obce není nadšený ze zvyšování 
těchto poplatků. Výše poplatku musí reálně 
odpovídat nákladům na obnovu majetku. 
Vzhledem ke skutečnosti, že podstatná část 
kanalizační sítě v naší obci byla vybudová-
na před více jak 40-ti roky, bude nutné při-
stoupit k její rekonstrukci. A k financování 

je nutné mít vytvořené dostačující finanční 
prostředky. Obec má povinnost vytvářet 
tzv. Fond oprav vodovodního a kanalizač-
ního řadu. Bez této skutečnosti nemůžeme 
dosáhnout na žádný dotační titul určený na 
obnovu kanalizační sítě v obci.

Milan Elfmark,  starosta

Produkce odpadu v naší obci v letech 2017 až 2019, množství odpadu je uvedeno v tunách.

poplatky

druh odpadu 2017 2018 2019

TKO 293,9 293,3 323,3

objemný odpad 34,72 44,79 43,58

hřbitovní odpad 9,7 5,64 5,3

nebezpečný odpad 1,354 1,141 1,1 

pneumatiky 2,04 ----  ----

papír 16,84 23,76 22,2

sklo 30,34 36,52 29,44

plasty 25,3 19,05 22,64

nápojové kartony 1,22 1,04 0,96

druh odpadu 2017 2018 2019

železo 14,47 9,065 8,33

bioodpad 245 270 295

dřevo (nábytek,…) 21,4 15,06 15,52

textil 5,035  4,2 4,5 

elektro 6,587 7,92 3,62

televize, monitory 4,19 3,74 3,57

zářivky 0,037 0,047  ----

baterie 0,087 0,063 0,022

stavební suť 75,72 77,06 102,42

V loňském roce byla dokončena rekonstrukce 
čistírny odpadních vod. Celkové náklady této 
akce, včetně inženýrské a administrativní čin-
nosti spojené s realizací, byly ve výši 24 mil. Kč. 
Na měsíce duben jsme plánovali prohlídku 
nové ČOV pro veřejnost. Bohužel vzhledem 
k současné situaci nemůžeme náš záměr usku-
tečnit a musíme jej odložit na vhodnější dobu. 
I v letošním roce bychom chtěli realizovat 
některé investiční akce, které by měly vést ke 
zlepšení života v naší obci. Bohužel současná 
situace pravděpodobně výrazným způso-
bem ovlivní příjmy naší obce, které se odvíjí 
od ekonomické situace v našem státě. 
V první řadě chceme dokončit projekt vý-
stavby sportovní haly. Její dokončení před-
pokládáme v červnu letošního roku. V sou-
časné době probíhají práce na položení 
sportovního povrchu a přípravě pro montáž 
sportovního vybavení a zázemí. Další inves-
tiční akcí, která by měla být realizovaná v le-
tošním roce, je rozšíření inženýrských sítí pro 
výstavbu rodinných domů v lokalitě Za fa-
rou. V této lokalitě je připravený prostor pro 
14 nových rodinných domů. Plánujeme také 
pokračovat v realizaci dalších úprav veřejné 
zeleně podle připravených projektů (revita-
lizaci prostoru autobusové zastávky u stavu, 

úprava prostor kolem ČOV, výsadba v cent-
rální části obce, …).
Jak jste mohli zaznamenat, především ob-
čané Hablova, probíhají intenzivní práce na 
likvidaci znečištění podzemních vod. I reali-
zace tohoto projektu je do značné míry ovliv-
něna mimořádnou situací země. Do příštího 
čísla Zpravodaje přineseme podrobnější se-
známení se stavem řešení tohoto projektu.

Připravované projekty:
• Vybudování chodníku Pijana – již v loň-

ském roce jsme informovali o záměru vy-
budování chodníku směrem na Pijanu až 
po konec naší obce. Minulý týden bylo ko-
nečně vydáno stavební. Následně budeme 
připravovat žádost o finanční prostředky 
ze Státního fondu dopravní infrastruktury. 

• Rekonstrukce mostu přes dálnici D46 „Druž-
stevního mostu“  - byla vypracovaná pro-
jektová dokumentace na rekonstrukci mos-
tu. Byla podaná žádost o stavební povolení. 
Většinu pozemků pod touto stavbou vlastní 
obec. U jednoho pozemku probíhá dědické 
řízení a uvidíme, jaký postoj noví majitelé k 
této stavbě zaujmou. A nejen jejich postoj 
bude pro nás důležitý. Celkové rozpočtova-
né náklady jsou ve výši 17 mil. Kč. 

projekty, které bychom chtěli realizovat v letošním roce
• Cyklostezka Olšany – Lutín – stále probíhají 

práce na přípravě projektové dokumentaci.
• Jak jsme již informovali v minulých číslech 

Zpravodaje, chtěli bychom revitalizovat 
celý areál bývalé pily. Zatím účelem připra-
vujeme žádost do programu na regeneraci 
brownfieldů. V areálu by v budoucnu měla 
vzniknout malá komunitní kompostárna 
a  zázemí pro uskladnění materiálu a ně-
které techniky pro údržbu obce. Na části 
areálu bychom chtěli vybudovat novou 
moderní hasičskou zbrojnici. Projekt pro 
vybudování kompostárny je hotový a je 
také vydané stavební povolení. Projekt pro 
hasičskou zbrojnici je před dokončením.

• V současné době také hledáme vhodné vy-
užití objektu č. p. 47 (Šolcovo). Nejpravdě-
podobnější variantou se jeví využít tento 
objekt pro bydlení a vytvořit zde několik 
bytů. Nyní pracujeme na ekonomické roz-
vaze celého projektu a hledáme vhodný 
dotační titul.

• Dalším projektem ve fázi příprav je projekt 
na vhodném využití půdního prostoru zá-
kladní školy a sanaci a využití přízemních 
prostor staré školy.

Milan Elfmark, starosta
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Obyvatelstvo
K 1. 1. 2020  měla naše republika 10 287 671 obyvatel a v naší obci bylo evidováno 1809 obyvatel, v Hablově bydlí 172 obyvatel.  
V tabulce můžete vidět demografický vývoj naší obce od roku 2011.

stav obyvatelstva k 1.1.2020 Hablov Olšany celkem

počet obyvatel 172 1637 1809

ženy 93 847 940

muži 79 790 869

počet obyvatel starších 65 let 29 244 273

počet obyvatel mladších 15 let 31 321 352

průměrný věk 40,55 39,83 39,90

index stáří 0,94 0,76 0,78

počet žen starších 65 let 17 140 157

počet mužů starších 65 let 12 104 116

počet žen mladších 15 let 20 158 178

počet mužů mladších 15 let 11 163 174

Rok Muži Muži 15+ Ženy Ženy 15+ Celkem

1. 1. 2011 772 662 826 703 1 598

1. 1. 2012 782 662 841 717 1 623

1. 1. 2013 808 675 873 742 1 681

1. 1. 2014 815 679 903 757 1 718

1. 1. 2015 814 676 889 746 1 703

1. 1. 2016 825 680 898 743 1 723

1. 1. 2017 823 675 893 736 1 716

1. 1. 2018 846 687 893 750 1 760

1. 1. 2019 853 691 918 754 1 771

1. 1. 2020 869 699 940 764 1 809

1. 1. 2020 (ČR) 5 034 409 4 232 958 5 253 262 4 490 152 10 287 671

Omezení provozu sběrného dvora
Po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády bude uzavřen provoz sběrného dvora. O opětovném otevření budou občané 
informováni prostřednictvím obecného rozhlasu a na internetových stránkách obce.

Milan Elfmark, starosta

Zdroj:  Ministerstvo vnitra ČR
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z naší školy a školičky

Speedmath 2020  
česko-slovenská online matematic-
ká soutěž speedmath vyhodnotila své 
21.  kolo. Pořadatel soutěže opět poslal di-
plomy pěti nejlepším žákům z každé školy 
a ocenil především matematické talenty, 
kteří získali v soutěži více než 4 500 bodů. 
diplomy za „Matematický talent“ si ten-
tokrát vybojovali daniel Verner z 6. třídy, 
který je zároveň absolutním vítězem celé 
soutěže. Získal nejvíce bodů ze všech žáků 
i  kategorií. Zuzana spáčilová z 6. třídy je 
na druhém místě, opět v rámci všech sou-
těžících. Třetí místo v naší škole a diplom za 
matematický talent dostává sára laboun-
ková, celostátně 18., ve své věkové katego-
rii třetí. Další dva diplomy patří Veronice 
svobodové ze 7. třídy a tobiasi Harenčá-
kovi z 6. třídy.
Matematikům blahopřejeme a těšíme se 
na jejich výsledky v dalším kole soutěže, 
které začalo 27. ledna.

Jitka Ungermannová, 
tř. učitelka 8. ročníku a vyučující matematiky

Jeden rok skončil a druhý začal a my s před-
školáky z obou tříd Kapříků navazujeme na 
spolupráci, kterou jsme zahájili se školáky 
a paní učitelkami už na podzim.
Opět jsme přijali pozvání strávit jednu vy-
učovací hodinu společně se staršími kama-
rády a vyzkoušet něco o maličko těžšího než 
doposud.
 

Po společném zpívání všech dětí u klavíru 
jsme se tentokrát rozdělili – Modří kapříci si 
užili hodinu s paní učitelkou Hankou a druhá-
ky. Zelení kapříci pracovali pod vedením paní 
učitelky Renaty a jako svého pomocníka měli 
prvňáčka.
Celá vyučovací hodina utekla nějak moc 
rychle a nám se tentokrát loučit nechtělo.  
 

Ale víme, že máme u školáků dveře vždy  
otevřené, tak jsme ten smutek rychle rozehnali.
Moc děkujeme paním učitelkám i školákům 
za přijetí a těšíme se brzy na shledanou.

Vladislava Švecová, 
učitelka 4. třídy mateřské školy

Návštěva předškoláků v 1. a 2. třídě 

pythagoriáda 2020 
V úterý 28. ledna proběhlo školní kolo mate-
matické soutěže Pythagoriáda. Soutěž je ur-
čena žákům pátých až osmých ročníků. Žáci 
řeší 15 úloh, hranicí úspěšnosti je 10 správně 
vyřešených příkladů.
Páťáci se zapojili všichni a úspěšnou řešitelkou 
je aneta doleželová. Z druhého stupně se při-
hlásilo 10 soutěžících a hranici úspěšnosti poko-
řily sedmačky Veronika svobodová a Barbora 
novotná. Veronika je zároveň vítězkou celého 
školního kola s nejvyšším počtem bodů.

děvčatům blahopřejeme a všem soutěží-
cím děkujeme za účast.

Jitka Ungermannová, 
třídní učitelka 8. ročníku 
a vyučující matematiky
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Ve čtvrtek 5. března se konal v tělocvičně školy karneval. Za dětmi přijel šašek Viky, kterého děti už dobře znají. Letošní karneval byl na téma 
Vesmír.
Děti si zatancovaly, zasoutěžily a dobře se pobavily. Na závěr karnevalu proběhlo vyhodnocení nejzajímavější masky. 
Všechny děti byly odměněny sladkou odměnou.

Věra Kudynová, vedoucí vychovatelka ve školní družině

Karneval ve školní družině  

Hej, hej, hej, máme tu masopustní rej,
v maskách se předvedeme,
veselit se dovedeme 

Smích, hudba, radost, veselí to vše se ve stře-
du 26. 2. 2020 ozývalo z obou tříd Kapříků.
A cože se to dělo? Jak napovídá nadpis, děti 
měly rej masek a přiblížily si tak tradiční ma-
sopustní veselí. Sešli se tu různé pohádkové 
i filmové bytosti, přes princezny, víly, zajíčky 
a jiná zvířátka, až po mušketýry, spidermany 
a další postavy.
Svoje kostýmy děti předvedly na módní pře-
hlídce masek, dále pak tancovaly, zpívaly, 
soutěžily. Společně si užily celé karnevalové 
dopoledne.
Nechyběly ani dobrůtky od maminek i babi-
ček, jimž tímto děkujeme .
 
V dobrém jsme se sešli, rádi jsme se našli 
pospolu,
Dříve než se rozejdem, vesele si zapějem 
pospolu…. 

Helena Andrejco, 
učitelka 3. třídy mateřské školy

rej masek u Modrých a zelených Kapříků 



7duben  2020

Setkání se seniory
Tradiční setkání se seniory se letos uskuteč-
nilo 8. února. Akci pořádá obec Olšany u Pro-
stějova společně se sociální komisí a senioři 
se na ni velmi těší. Na akci si popovídají, za-
tancují a někteří něco vyhrají z připravené 
tomboly. Odpoledne zahájila předsedkyně 
komise Alena Kvapilová, následovalo vystou-

pení dětí z 3. a 4. třídy  mateřské školy. Děti 
ve smíšených párech zatancovaly mazurku 
a zarecitovaly básně se zimní tématikou. Sta-
rosta obce Milan Elfmark popřál přítomným 
hodně zdraví a spokojený život v naší obci. 
K  poslechu a tanci zpíval Pavel Novák. Pro 
přítomné bylo přichystané občerstvení, pro-

dej losů a tažení tomboly. Odpoledne se líbi-
lo a senioři se spokojeně rozcházeli do svých 
domovů. 

Alena Kvapilová, 
předsedkyně komise

Klub seniorů
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Desátého března se konala výroční členská 
schůze základní organizace českého zahrád-
kářského svazu v Olšanech u Prostějova. Bylo 
to trochu se štěstím. O týden později už by 
se (stejně jako třeba Hasičský ples pořádaný 
tradičně v březnu) v rámci nouzových opat-
ření stanovených vládou z důvodu šíření co-
ronaviru žádná schůze nekonala. Účast byla 
hojná. Z přespolních kolegů přijali pozvání 
mimo jiné přátelé z Klenovic na Hané, z Dr-
žovic a ze Smržic. Z „vyšších šarží“ jsme mohli 
přivítat především paní Ing. Ivanu Hasalo-
vou, předsedkyni Územního sdružení ČZS 

a paní Mgr. Vlastu Ambrožovou, zástupkyni 
Republikové rady. Pozvání přijal i zástupce 
sdružení dobrovolných hasičů v Olšanech 
u  Prostějova pan Jirka Dorazil a „dorazil“ 
i  starosta obce pan RNDr.  Milan Elfmark. 
Před zahájením samotného programu jsme 
se ještě rozloučili s členy, kteří mezi námi již 
nejsou. V minulém roce nás opustila přítelky-
ně paní Marie Hradilová ve věku 90 let. Zá-
roveň jsem ale přivítali i naše tři nové členy. 
Další část schůze proběhla dle schváleného 
programu. V rámci diskuse všichni výše zmí-
nění pochválili naši místní organizaci za celo-

roční činnost. Vyzdvihnout můžeme hlavně 
tradiční prodejní adventní výstavu, která se 
uskutečnila v místní sokolovně. Návštěvnost 
byla velmi vysoká. Podívat se přišlo přes 400 
návštěvníků. Můžeme doufat, že činnost na-
šich zahrádkářů bude v letošním roce opět 
stejně úspěšná a adventní prodejní výstava 
hojně navštěvovaná jako tomu bylo v loň-
ském roce. Na závěr bych poděkoval všem 
našim zahrádkářům za jejich činnost a přínos 
pro kulturní život v obci.

René Všetička, 
předseda ZO ČZS Olšany u Prostějova

V lednu proběhla první schůze výboru. Na 
programu bylo především zhodnocení ad-
ventní výstavy, stanovení termínu výroční 
členské schůze, příprava na volby a přijetí 
nových členů. 
Výroční členská schůze se konala 6.3.2019. 
V rámci „volební“ výroční členské schůze byl 
zvolen nový předseda ZO ČZS, členové výbo-
ru, komisí, tajemník a pokladník.
13. dubna navštívili naši zahrádkáři tradičně 
zahradnictví v Otaslavicích a 5. května rov-
něž tradiční výstavu „Floria Kroměříž“.
8. června se uskutečnil celodenní zájezd do 
Mělníku a do Přerova nad Labem. V Mělníku 

byla možnost prohlédnout si město a místní 
zámek. Dále se pokračovalo do Přerova nad 
Labem navštívit Polabské národopisné mu-
zeum, muzeum historických bicyklů a moto-
rek a zahradní centrum Školky Montano.
28. – 30. září proběhla okresní výstava ovoce, 
zeleniny a květin v Čelčicích. Exponáty dodali 
i naši členové a výstavy se účastnilo 9 našich 
členů. 
3. – 6. října následovala výstava Podzimní 
Flora Olomouc, které se aktivně zúčastnila 
jako aranžérka okresní expozice přítelkyně 
Šestáková.
8. října uspořádali členové brigádu na úpravu 

zeleně. Zúčastnilo se 7 členů a upravovali se 
především plochy zeleně na hřbitově a podél 
cesty kolem firmy Mürdter – Dvořák.
30. listopadu se uskutečnila v místní sokolov-
ně už rovněž tradiční velmi oblíbená a hojně 
navštěvovaná prodejní adventní výstava. Ná-
vštěvnost byla velmi vysoká. Podívat se při-
šlo přes 400 návštěvníků.
Poslední větší akcí byla 3.12. členská schů-
ze spojená s mikulášskou tombolou. Bě-
hem roku probíhaly průběžně návštěvy 
jubilantů.

René Všetička,
předseda ZO ČZS Olšany u Prostějova

Hynková Emma
Klesnilová Žofie
Vaňák Daniel
Papšík Marek
Hrmel Dominik
Pavúčková Beáta
Hrabalová Sofie

Figlár Jakub
Burešová Isabela
Pazderová Marie
Machová Rozárie
Fridecký Václav
Váhalová Esther Elisabeth
Letochová Lenka

Hansl David
Šiška Vincent
Kolářová Viktorie
Holinka Oldřich

Narozeným dětem přejeme hodně zdraví 
a radostné dětství

Hrubý František
Tesař Jaroslav
Mikulášek Petr
Ondrýsková Jana

Řezníček Ladislav
Hrubý František
Mazalová Anna
Hradilová Marie

Hrubý Ladislav
Pozdíčková Jarmila

Čest jejich památce

výroční členská schůze zahrádkářů  

zpráva o činnosti zO ČzS Olšany u prostějova za rok 2019

Narodili se v roce 2019

Opustili nás v roce 2019
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jubilanti 2020
Leden

Roman Břetislav  86

Valentová Helena  70

Hanslová Františka 80

Novotná Ludmila  80

Mačák Miloslav  50

Kubíčková Ivana  60 

Lehký Vlastislav  55

Crhová Danuška  83

Hansl František  84

Obručníková Jaroslava 84

Brumarová Marta  81

Mikšík Václav  55 

Škvírová Daniela  50

Vrchlický Pavel  55

Hanslová Taťána  55

Havránek Miroslav 81

Hradilová Otilie  86

Březen

Němcová Jarmila  84

Skládal Zbyslav  86

Zapletal Miroslav  50

Rašková Jaroslava  65

Riedl Josef   75

Rolný Ctibor  84

Petružela Vladimír  65 

Niederle František  60 

Novák Antonín  75

Mücková Marie  80

Kopecký Jaroslav  70

Garecová Jaromíra 55 

Wagnerová Drahomíra 75

duben

Doleželová Eva  70

Čehovský Luděk  50

Krobot Miloslav  75

Dokoupilová Hana 55 

Kos Vladimír  60 

Báťková Věra  81

Vrbová Marta  86

Krajíčková Jitka  55

Halířová Libuše  60

Kučera Jiří  60

Jalůvka Petr  55

Redakční rada přeje všem hodně zdraví.

Únor

Krátká Helena  90

Hajduk Stanislav  65

Samek Zbyněk  50 

Pelíšková Růžena  91

Augustin Stanislav 55

Nováková Jaromíra 70

Štěpánková Olga  70

Nováková Libuše  92

Hudečková Marie  50

Pawerová Marie  60

Boková Milada  81 

Obručník Stanislav 65

Michlová Lenka  60

Šindler Václav  55

Kopecký Jan  90
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Velikonoční pomlázka
První zmínka pochází ze 14. století. O veli-
konočním pondělí se jí prý šlehali manželé 
a milenci. Ospalci byli zas časně zrána polé-
váni studenou vodou, či se do vody dokonce 
házeli, aby se probrali. Muži a chlapci si ple-
tou pomlázku z vrbových proutků a vyrážejí 
v pondělí Velikonoční za ženami a děvčaty 
na koledu. Pomlázkou bývá krom spletených 
proutků také nazývána výslužka z koledování. 
Do různě velkých pomlázek z různého počtu 
vrbových proutků se vplétala barevná stuha. 
Malé pomlázky se nosily stočené v kapse, se 
středně velkými se chodilo na koledu a těm 
téměř dva metry dlouhým se říkalo obřadní 
pomlázky. Šleháním pomlázkou se ženám 
předává svěžest, mladost, ohebnost, mládí 
a zdraví. Svobodná děvčata chlapcům za to 
zavěšovala na pomlázky barevné stuhy.

 
Malování vajec

Malovaná vajíčka dávají děvčata a ženy ko-
ledníkům jako výslužku za koledu. Zdobená 

vajíčka patří k jedněm ze symbolů velikonoč-
ního veselí. K malování na vajíčka se váže už 
ne tolik známá legenda. Při svém putování 
Ježíš a jeho učedník Petr přišli do jednoho 
statku a žádali u hospodyně o kousek chle-
ba, ta však v celém obydlí ani kousek chleba 
neměla, avšak v tu chvíli uslyšela kdákání sle-
pice, tak seběhla dolů do kurníku a pohostila 
je alespoň čerstvým vejcem v teplém pope-
lu upečeném. Když pocestní odešli z domu, 
chtěla poklidit ze stolu skořápky, když je však 
chtěla smést, zjistila, že ty jsou zlaté.
Symbol vejce je symbolem nového života, 
plodnosti, životní síly, narození, návratu jara 
bezpečí (díky skořápce) i zárodečného chao-
su, ze kterého vzniká celý svět.

symbol velikonočního beránka
Symbol beránka je velice starý, byl rozšířen 
již za dob starých pohanů. Židé beránka zabí-
jeli na paměť vyvedení Izraelitů z egyptské-
ho otroctví. V křesťanství je památkou Krista 
– beránka Božího, jeho nevinnosti, čistoty 

i  poslušnosti. Beránek jakožto obřadní po-
krm je znám již od doby středověku. 

Pokrmy
Mazanec - zadělává se na Bílou sobotu 
a dělá se ze stejného těsta jako vánočka. Co 
ale možná nevíte, je, že kdysi mazanec nebyl 
sladký. Připravoval se ze strouhaného sýra 
a  většího množství vajec. V jiných koutech 
naší země se nesladké variantě říkalo baba, 
babůvka, plecovník, šoldr nebo svěceník. 

jidášky - na Zelený čtvrtek hospodyně pekly 
jidáše – zvláštně tvarované pečivo z kynuté-
ho těsta, jako připomínku na apoštola Jidáše, 
který zradil Krista. 

Beránek - by měl zdobit velikonoční stůl. 
V  křesťanství je beránek symbolem Ježíše 
Krista, protože byl obětním beránkem za 
spásu světa. 

Zdroj: internet

velikonoční tradice
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Schválený rozpočet na rok 2020

pozdrav našich přátel z Hutiska-Solance
Vážení přátelé jara,
probouzející se přírody, prvních květů, pro-
letů včel a příletu stěhovavých ptáků. Stejně 
jako zima i příchod jara byl netradiční a první 
jeho týden ovládlo mrazivé počasí. Do roz-
kvetlých květin, jehnědů lísek a olší přišel 
mráz až pod minus osm stupňů. Ten zásad-
ně poškodil pylodárné jehnědy a včelám tak 
ubyl jeden ze zdrojů pylu. Museli zalétávat 
na větší vzdálenosti a hledat tuto důležitou 
složku potravy jinde. Jaké nemilé překvapení 
nám příroda přichystá, s tím si tento doko-
nalý hmyz poradí. Poradí si do jisté míry i se 
znečištěným ovzduším a prostředím. Dove-
de totiž selektovat škodlivé látky z nektaru 
a pylu a uložit je do jedového váčku. Nepo-

radí si ale s chemickými postřiky používané 
v zemědělství a zahradnictví ani se zavleče-
nými škůdci a  viry. Velké úhyny včelstev už 
od podzimu potrápily spoustu včelařů a stále 
se spekuluje o příčině. Se zavlečenou virovou 
nákazou se ale seznamujeme i my lidé! A kdo 
by to byl řekl, že i v této době může být něče-
ho nedostatek?! Ochranných roušek! A tak se 
z nás ze dne na den stal šicí národ! Šije snad 
každý, kdo má prostředky a pocit, že by mohl 
pomoct. Šijí i Zákopčani v  rámci možností, 
jak pro rodinu a známé, tak pro integrova-
ný záchranný systém. Stříhání, žehlení a šití 
v  rodinném kruhu. Spousta nachystaného 
materiálu, zbytky látek a odstříhaných nití 
přitom vzpomínání na veselé i smutné přího-

dy. A  pěsničky, samozřejmě každého žánru. 
Vše hodně připomíná náladu při dřívějším 
draní peří, předení lnu či konopí na kolo-
vratu, kdy rodina a přátelé společně dělali 
na jedné věci. My na rouškách. Nejúčinnější 
jsou bavlněné skládané, s možností vložení 
další filtrační látky. Výhodou je možnost opa-
kovaného použití po vyprání nebo vyvaření 
a následném vyžehlení. 
A jeden vzkaz nakonec: „Blaničtí rytíři vzká-
zali, že nevyjedou!!! Je jich víc jak třicet… Po 
dvou chodit nemohou, protože sedí na koni 
a nemají roušky!!“ 
Tak, jdeme na to!

Eduard Novák, Spolek Zákopčan

PŘíjMY částKa

Daňové příjmy 24 800 000

Nedaňové příjmy 215 642 700

PŘíjMY CelKeM 240 442 700

VÝdaje částKa

Ostatní výdaje na lesní hospodářství 25 000

Pozemní komunikace 1 216 250

Vodní hospodářství 110 800 000

Základní školy 2 100 000

Kultura 1 065 000

Ostatní tělovýchovná činnost 9 500 000

Místní hospodářství 8 280 000

Odpady 1 930 000

Ochrana přírody 650 000

Centra sociálně rehabilitačních služ. 100 000

Domovy 200 000

Financování 1 119 250 Kč

Schváleno na zasedaní Zastupitelstva obce Olšany u Prostějova, dne 19. 12. 2019 usnesením č. ZO 84/2019.

VÝdaje částKa

Krizové řízení 50 000

Požární ochrana - SDH Olšany u Pv 897 000

Požární ochrana - SDH Hablov 49 000

Zastupitelstva obce 1 900 000

Správa OÚ 6 468 000

Platby daní a poplatků/ DPH 500 000

Převody vlastním fondům 95 000 000

Platby daní a poplatk/Daň obce 800 000

Finanční vypořádání minulých let 21 700

Ostatní činnosti Dotace zahrádkáři 10 000

VÝdaje CelKeM 241 561 950
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Svoz odpadu v roce 2020
svoz tKO svoz plastů svoz papírů

6. 1. 6. 7. 7. 1. 8. 1.
20. 1. 20. 7. 4. 2. 1. 4.
3. 2. 3. 8. 3. 3. 1. 7.

17. 2. 17. 8. 7. 4. 7. 10.
2. 3. 31. 8. 5. 5.  

16. 3. 14. 9. 2. 6.  
30. 3. 28. 9. 7. 7.  
13. 4. 12. 10. 4. 8.  
27. 4. 26. 10. 1. 9.  
11. 5. 9. 11. 6. 10.  
25. 5. 23. 11. 3. 11.  
8. 6. 7. 12. 1. 12.  

22. 6. 21. 2.   

poplatky pro rok 2020 
500,- Kč/osobu

komunální odpad (popelnice) – do 31. 5. 2020

1000,- Kč/osobu
kanalizační poplatek (stočné) – do 31. 8. 2020

100,- Kč/psa
poplatek za psa – do 31. 5. 2020

 
Poplatky lze uhradit od na obecním úřadě u pí. Halířové 

v úřední dny (pondělí a středa) nebo převodem na účet:

19-2138100257/0100
 

(jako variabilní symbol uveďte číslo popisné, 
do poznámky uveďte příjmení plátce)

NáHradNí TerMíN SvOzu Odpadů  - veLiKONOCe 2020
V pondělí 13. 4. 2020 se svoz odpadů neprovádí, termín svozu bude posunut na sobotu 18. 4. 2020.

    Pravidelný termín svozu  Náhradní termín svozu
            Po 13. 4. 2020   →           so 18. 4. 2020


