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zprávy z obce 

projekty, které bychom chtěli realizovat v letošním roce
Jaké projekty chceme realizovat v letošním 
roce? Vzhledem k finanční situaci spojené 
s omezeními v důsledku epidemických opat-
ření očekáváme propad veřejných příjmů. 
Tímto budou také omezeny i investice do 
obecní infrastruktury. V letošním roce by-
chom rádi realizovali dostavbu mateřské ško-
ly na č.p. 20. Vznikne zde nad hospodářským 
zázemím školky nový pavilon pro 30  dětí. 
Součástí tohoto projektu je také rekonstruk-
ce školní vyvařovny a rekonstrukce oplocení 
areálu školky. Na základě výběrových řízení 
byly na realizaci těchto záměrů vybrané fir-
my GATRO-MACH Jeseník – dodávka techno-
logie školní vyvařovny a Navláčil s.r.o., která 

bude realizovat nový pavilon pro MŠ. Celko-
vé náklady jsou ve výši 14 mil Kč a obec získa-
la na tuto akci dotaci z evropských projektů 
ve výši 12  mil.  Kč. Druhým projektem, který 
budeme realizovat, je zasíťování stavebních 
pozemků podél staré silnice na Prostějov. Na 
základě výběrového řízení bude tuto stavbu 
realizovat firma EDMA. Náklady na tuto akci 
budou ve výši 9,5 mil. Kč. Tato akce je realizo-
vaná z prodeje stavebních parcel. V letošním 
roce bychom také chtěli realizovat opravu 
kanalizačního řadu podél staré státní silnice 
od Prostějova. Konkrétně se jedná o úsek od 
začátku obce až po ulici u kostela. Na tento 
kanalizační řad bude také navazovat již zmí-

něná nová lokalita rodinných domů. Tato 
kanalizace je ve velice špatném stavu a vyka-
zuje velké netěsnosti v místech spojů. Akce 
je součástí dokončení a modernizace kana-
lizační sítě v obci. Dalším projektem, který 
bychom chtěli v  letošním roce realizovat, je 
revitalizace některých ploch a jejich doplnění 
o veřejnou zeleň. Konkrétně se jedná o pro-
stor u autobusové zastávky u stavu, centrální 
část obce v Olšanech a zahrady farního areá-
lu. I na tuto akci jsme získali dotaci z Operač-
ního programu životní prostředí. Její konkrét-
ní výše bude známa po uzavření výběrového 
řízení na dodavatele. Předpokládané náklady 
na realizaci projektu jsou 3 mil. Kč.

připravované projekty
• Vybudování chodníku Pijana – již v loňském 

roce jsme informovali o záměru vybudování 
chodníku směrem na Pijanu až po konec naší 
obce. Stavební povolení již máme a nyní če-
káme na vypsání vhodného dotačního titulu 
ze Státního fondu dopravní infrastruktury. 

• Rekonstrukce mostu přes dálnici D36 
„Družstevního mostu“ – byla vypracovaná 
projektová dokumentace na rekonstruk-
ci mostu. Byla podaná žádost o stavební  
 

povolení. Celkové rozpočtované náklady 
jsou ve výši 17 mil. Kč. 

• Cyklostezka Olšany – Lutín – stále probí-
hají práce na projektové dokumentaci. Po 
několika mnoha jednáních a přepracování 
návrhů trasy a hlavně konkrétních profilů 
cyklostezky se blíží dokončení projektové 
dokumentace. Takže se snad brzy dočká-
me vydání stavebního povolení a budeme 
moci žádat o dotaci na realizaci cyklostezky.

• Jak již jsem informoval dříve, chtěli by-
chom objekt č.p. 47 využít pro vybudování 
několika bytů. V současné době se zpraco-
vává projektová dokumentace.

• V měsíci dubnu bude ve dvoře obecního úřa-
du zřízeno samoobslužné výdejové a podací 
místo doručovací služby ZasIlKOVna.CZ. 
V první fázi bude k dispozici 12 boxů, z nichž 
největší bude mít rozměr 45x36x61cm.

Milan Elfmark, starosta

!!! náhradní termín svozu tKO za Velikonoční pondělí se uskuteční v sobotu 10. 4. 2021 !!!

„Všechno jinak“, 
tak nějak by-
chom mohli vy-
jádřit situaci, ve 
které se nachá-
zí lidská rodina 
po celém světě. 
S lítostí musíme 
konstatovat,  že 
zatím nevidíme 
světlo na kon-
ci tunelu. Mís-
to toho postup-
ně přicházíme 
o  všechny jis-

toty, na nichž jsme stavěli svůj dosavadní 
život. Vždy však existuje alternativa.
V rámci bohatých obřadů Svatého týdne, 
které svými kořeny sahají do 4. století, je nej-
důležitější Velikonoční vigilie slavená v sobo-
tu v noci či v neděli před rozedněním. Začíná 
slavností světla, při níž se žehná nový pla-
men a zapaluje se paškál – velikonoční svíce 
ze včelího vosku. Při tom se říkají slova: „Ať 
slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo 
promění“!
Před lidstvem je vždy možnost volby. Buď 
naslouchá falešným prorokům a na jejich 
lživých příslibech buduje svou existenci, 
nebo otevře svá srdci tomu, který je Světlo 

nehasnoucí, jenž pomáhá hledat a nachá-
zet orientaci životem a otevírá před člo-
věkem perspektivu věčnosti. O tom jsou 
velikonoční svátky Ježíšovi smrti a zmrt-
výchvstání.
Přeji Vám, abyste našli o Velikonocích své 
Světlo, které by ozařovalo temnotu naší 
současné tíživé situace. S ohledem na tr-
vající epidemické předpisy, Vás s lítostí ne-
mohu ani letos pozvat na sváteční boho-
služby. Dej Bůh, abychom se ve zdraví dožili 
příznivějších časů!

P. Mgr. Jiří Bernard Špaček OP,
duchovní správce
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Zastupitelstvo obce na svém zasedání 26. listopadu 2020 projednalo a schválilo:

• odkup částí pozemků parc. č. 484/8, 
484/17, 509/6, 551 a 618/2, vše v k. ú. 
Olšany u Prostějova o celkové výměře 
11,5144 ha za prodejní cenu 2.290.000,- Kč

• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, 
o  místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních od-
padů s účinností od 1. 1. 2021, se sazbou 
600,- Kč/os./rok

• sazbu stočného pro rok 2021 ve výši 
1100,- Kč/os./rok vč. DPH

• rozpočtové opatření č. 7/2020
• rozpočet obce na rok 2021

V různém starosta obce informoval o:
• splácení úvěru pořízeného v rámci odkupu 

areálu bývalých Olšanských dřevařských 
závodů

• výsledku konkurzního řízení na místo ředi-
tele Základní školy a Mateřské školy v Olša-
nech u Prostějova, jehož vypsání schválila 
rada obce 13.7.2020. V rámci konkurzní-
ho řízení nebyl vybrán žádný z uchazečů. 
Předpokládá se, že nové konkurzní řízení 
vypíše rada obce v březnu 2021. V součas-
né době je jmenovaným zastupujícím ředi-
telem školy Mgr. Jiří Kobza

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 28. ledna 2021 projednalo a schválilo:

• Zprávu o uplatňování Územního plánu Ol-
šany u Prostějova za období 2015–2020

• jako příslušný orgán ve smyslu § 6 odst. 
5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon“), za použití § 43 odst. 4, § 55 odst. 
2 stavebního zákona a § 13 a přílohy č. 7 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně ana-
lytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, § 171 až § 174 zákona 

č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní 
řád), ve znění pozdějších předpisů, vydává 
změnu č. 1 Územního plánu Olšany u Pro-
stějova

• odkup 1/2 pozemků parc. č. st. 475/3, st. 
477/3, 444/4, 444/5, 444/6, 444/7, 459/7, 

z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce na svém zasedání 25. června 2020 projednalo a schválilo:

• prodej pozemku par. č. 528/75 o výměře 
629 m2 

• prodej pozemku par. č. 528/87 o výměře 
516 m2 a pozemku parc.č. 528/88 o výměře 
527 m2

• prodej pozemku parc.č. 442/18 o výměře 
436 m2

• prodloužení inženýrských sítí – vodovodní 
řad a kanalizační řad, vybudovaných na 
pozemcích parc. č. 168/1 a 168/2 v k. ú. 
Hablov ve vlastnictví obce

• odkup 5/12 pozemku parc. č. 607 v k. ú.
Olšany u Prostějova odkup 1/6 pozem-
ku parc. č. 596/21 v k. ú. Olšany u Pro-
stějova

• pořízení Změny č. 1 Územního plánu Obce 
Olšany u Prostějova (dále jen „Změna č. 1“) 
zkráceným způsobem, která bude obsa-
hovat změny funkčních využití ploch uve-
dených v příloze č. 1. Pořízení změny č. 1 
bude podmíněno úhradou nákladů navr-
hovatelem Bc. Romanem Brzuskou, Olšany 
u Prostějova 59, 798 14 Olšany u Prostějo-
va (dále jen „navrhovatel“)

• záměr směny části pozemku parc. č. 722/4 
v k. ú. Olšany u Prostějova

• zařazení svého správního území působ-
nosti MAS Region HANÁ pro realizaci 
strategie CLLD na programové období  
2021–2027

V různém starosta obce informoval o:
• rezignaci ředitele ZŠ a MŠ na svoji funkci 

k 30. 6. 2020. Ke stejnému datu rezignoval 
na svoji funkci i zástupce ředitele. Po kon-
zultaci s Krajským úřadem bude vypsáno 
konkursní řízení na obsazení místa ředitele 
školy

• aktuálním plnění rozpočtu
• zrušení veřejné zakázky na dostavbu MŠ 

z důvodu dopracování projektové doku-
mentace

• dopracování projektové dokumentace na 
výstavbu cyklostezky podél krajské komu-
nikace na Lutín 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 15. září 2020 projednalo a schválilo:

• směnu části pozemku parc. č. 722/4 v k. ú.
Olšany u Prostějova o výměře 2154 m2 dle 
geometrického plánu č. 749-266/2017 
ze dne 1. 9.2017 za pozemek parc. č.  369 
v  k.  ú. Olšany u Prostějova o výměře 
3841 m2 rozpočtové opatření č. 5/2020

V různém starosta obce informoval o:
• vypsání výběrového řízení na post ředite-

le ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova, o složení 
výběrové komise a termínu 1. jednání vý-
běrové komise

• daňových příjmech obce 2019 vs. 2020 
v souvislosti s opatřeními přijatými v rámci 
šíření nového coronaviru Covid-19

• „parcelaci“ pozemků pro výstavbu RD v lo-
kalitě „Na Třebčín“ 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 15. října 2020 projednalo a schválilo:

• smlouvu o bezúplatném převodu vlast-
nického práva k nemovité věci a  smlou-
vu o  bezúplatném převodu vlastnického 
práva k nemovité věci s omezujícími pod-
mínkami. Předmětem smlouvy o bez-
úplatném převodu vlastnického práva 
k nemovité věci je pozemek parc. č. 843/1, 

který leží pod místní komunikací (stará 
státní silnice na Prostějov). Předmětem 
smlouvy o  bezúplatném převodu vlast-
nického práva k  nemovité věci s  omezu-
jícími podmínkami jsou pozemky parc. 
č.  499/4 a 502/3. Jedná se o pozemky 
přiléhající ke komunikaci, které slouží 

jako přísilniční zeleň místní komunikace 
umístěné na pozemku parc. č. 843/1 v k. ú. 
Olšany u Prostějova, která je ve vlastnictví 
nabyvatele

• záměr prodeje části pozemku parc. 
č. 528/18 v k.ú. Olšany u Prostějova
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Veškeré získávání a zpracovávání údajů za-
bezpečuje Český statistický úřad (ČSÚ) ve 
spolupráci s Českou poštou.

                                  

1. Koho se sčítání týká 
Sečíst se musí každý občan a cizinec, který 
má v ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt 
nad 90 dnů. Za nezletilé děti a osoby, kte-
ré nejsou způsobilé k právním úkonům, jej 
může vyplnit jiný dospělý člen domácnosti.

2. sčítání online
Elektronický sčítací formulář bude zpřístup-
něn od 27. 3. do 9. 4. Sečtěte se na tomto 
webu nebo mobilní aplikaci, kterou nalezne-
te v Google Play i APP Store pod názvem „Sčí-
tání21.“ K přihlášení použijte číslo platného 
osobního dokladu vydaného Českou repub-
likou (občanský průkaz, cestovní pas nebo 
doklady vydané cizincům) a datum narození. 
Použít můžete také elektronickou identitu 

(eidentita.cz) nebo datovou schránku fyzické 
osoby. Dále postupujte dle uvedených poky-
nů. Kdo se nesečte online, bude muset vypl-
nit listinný sčítací formulář.

3. listinné sčítání
Pokud jste se nesečetli online, musíte od 
17. 4. do 11. 5. vyplnit listinný formulář. Získá-
te ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího 
komisaře, který se dostaví v předem oznáme-
ném termínu a vyčká na váš příchod před 
vaším domem. Vyzvednout formulář i obálku 
si můžete také sami na kterémkoliv kontakt-
ním místě sčítání na vybraných pobočkách 
České pošty a krajských správách ČSÚ. Vypl-
něný formulář v obálce odevzdáte nejpozději 
do 11. 5. na poště nebo vhodíte do poštovní 
schránky. Obálka s logem Sčítání 2021 má 
předtištěnou adresu a její odeslání je zdarma.

4. na co se ptáme?
Sčítací formulář obsahuje o polovinu méně 
údajů než při minulém sčítání v roce 2011. 

Zjišťujeme výhradně informace, které ne-
jsou dostupné z databází státu, a nejsou 
tedy zjistitelné jiným způsobem. Budete 
vyplňovat údaje o domě či bytě, kde bydlí-
te, a o všech osobách, jež tam společně žijí.                                                                                                                    
Ve sčítání se ptáme, zda bydlíte ve vlastním 
nebo pronajatém, na plochu bytu v metrech 
čtverečních, počet místností, vybavenost ply-
nem a vodou a způsob vytápění. Ve formuláři 
dále zjišťujeme i první bydliště po narození 
a místo obvyklého pobytu rok před sčítáním, 
informace o nejvyšším ukončeném vzdělání, 
zaměstnání a místě pracoviště nebo školy.                    
Otázky týkající se národnosti a náboženské 
víry jsou dobrovolné. Je na vašem rozhod-
nutí, zda na ně odpovíte. Pro vyplnění údajů 
o všech osobách, které v bytě bydlí, potřebu-
jete jejich jména, rodná čísla nebo čísla osob-
ních dokladů vydaných Českou republikou 
a data narození.
Neptáme se na žádné majetkové poměry ani 
na zdravotní stav.

zdroj: ČSÚ

Sčítání lidu 2021

Historie sčítání lidu 
Před vznikem československa 
Na území Čech a Moravy jsou známy ber-
ní rejstříky a seznamy poddaných ze 14. až 
17. století. Určité znaky úředního sčítání oby-
vatelstva mělo však až tzv. solní sčítání z roku 
1702. Pravidelná sčítání lidu byla stanovena 
reskriptem, který 13. října 1753 vydala Marie 
Terezie, na jehož základě byla první konskrip-
ce (soupis) provedena v roce 1754 (první 
svého druhu v Evropě). V roce 1770 vydala 
patent nařizující provádění soupisu lidu, taž-
ného dobytka a domů v českých, dolnora-
kouských a vnitřních rakouských dědičných 
zemích. 
 
 
 

Jako přechod mezi výše uvedenými soupi-
sy obyvatel a moderním sčítáním lidu bývá 
označováno sčítání lidu z roku 1857. Dalším 
důležitým mezníkem byl rok 1869, kdy v Ra-
kousko-Uhersku došlo jednak k prvnímu mo-
dernímu sčítání lidu, definujícímu podrobně 
znaky zjišťované u obyvatelstva (státní pří-
slušnost, rodinný stav, náboženské vyznání), 
a jednak bylo stanoveno, že se sčítání bude 
od té doby opakovat pravidelně každých 10 
let. Od tohoto roku jsou také data ze sčítání 
veřejně publikována. Další sčítání byla pro-
vedena v letech 1880 (zjišťována i gramot-
nost a řeč), 1890, 1900 a 1910.

 
 

V československu 
V samostatném Československu proběhla 
sčítání v letech 1921, 1930 (poprvé zjišťová-
na fertilita žen a minulé bydliště sčítaných), 
1950, 1961 (dle trvalého pobytu), 1970, 1980 
a 1991. V roce 1939 proběhlo sčítání v Sude-
tech obsazených Německou říší.

V samostatné české republice 
V České republice se po osamostatně-
ní konalo první Sčítání lidu, domů a bytů 
k  1.  březnu 2001. Od roku 2001 jsou do 
sčítání zahrnuti i  cizinci s dlouhodobým 
pobytem. Až do roku 2001 byli sčítací ko- 
 
 
 

459/8, 484/5, 484/6, 484/9, 484/13, 484/15, 
484/21, 509/7, 541, 620/1, 620/2, 620/3, 
620/4, 768/1 a 768/2, vše v k. ú. Olšany 
u Prostějova zapsaných na LV 718, o celko-
vé výměře 111162 m2, a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

• pořízení úvěru od České spořitelny a.s. 
na nákup pozemků ve výši 4.500.000,- Kč 
s  dobou splatnosti 3 roky a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy

• rozpočtové opatření č. 1/2021 dle přílohy
• uzavření Veřejnoprávní smlouvy o po-

skytnutí dotace Mysliveckému spolku  
Olšany-Hablov pro rok 2021 a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

• uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí dotace Základní organizaci Českého 
zahrádkářského svazu Olšany u Prostějova 
pro rok 2021 a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy

• uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Ol-
šany u Prostějova pro rok 2021 a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

• uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí dotace Římskokatolické farnosti Ol-
šany u Prostějova pro rok 2021 a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

• prodej pozemku par. č. 442/18 o výměře 
436 m2 v k.ú. Olšany u Prostějova Pavle 

Vyroubalové, Slavonínská 481/20, 779 00 
Olomouc, za cenu 1700,- Kč/m2 vč. DPH 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

• záměr zrušit jednotku sboru dobrovolných 
hasičů obce Hablov a pověřuje starostu 
obce o získání souhlasu se zrušením jed-
notky sboru dobrovolných hasičů obce 
Hablov od Hasičského záchranného sboru 
Olomouckého kraje

• záměr směny ½ pozemku parc. č. 434/11 
v  k. ú. Olšany u Prostějova ve vlastnictví 
obce o výměře 782 m2

     
René Všetička, 
místostarosta
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Lékař na faře 
Ve čtvrtek 28. ledna 2021 nás na faře navštívil 
MUDr. Marián Fedorco. Ten si pro žáky připra-
vil poutavé vyprávění o lidském srdci. Nejpr-
ve jsme se stali jeho kolegy a kolegyněmi tím, 
že jsme si oblékli sálové čepice a chirurgické 
rukavice. Následně jsme se zaposlouchali do 
vyprávění o lidském srdci. Marián nám vy-
světlil, jak srdce funguje a jak mu můžeme 
vlastním přičiněním prospět nebo uškodit. 
Na modelu nám předvedl, jak do srdce prou-
dí krev, kudy protéká a vrací se zpět do obě-
hu. Na vlastním těle jsme činnost vlastního 
srdce pozorovali a zkoušeli nahmatat vlastní 
tep. Pomocí fonendoskopu jsme poslouchali 
tlukot vlastního či spolužákova srdce. Při po-
slechu poutavé melodie, která nám pomáha-
la udržet správný rytmus, jsme si na cvičné 
figuríně vyzkoušeli resuscitaci při zástavě 
srdce. Na vlastní ruce jsme tak měli možnost 
se přesvědčit, že být lékařem – záchranářem 
není žádný med. Za svou snahu každý dostal 
od kolegy lékaře sladkou odměnu. Teď už 
všichni víme, jak se zachovat při poskytování 
první pomoci. Člověk totiž nikdy neví, kdy se 
tyto znalosti a dovednosti budou hodit. Je 
lepší být připraven než zaskočen. Za zajíma-
vé a poutavé povídání děkujeme a už teď se 
těšíme na další.

základní škola

misaři najímáni přímo statistickým úřadem 
a rekrutovali se převážně ze zaměstnanců 
obecních úřadů. 
Sčítání v roce 2011 se konalo k rozhodnému 
okamžiku půlnoci z pátku 25. na sobotu 26. 
března 2011. Sčítání nařídil Parlament České 
republiky zákonem č. 296/2009 Sb., o sčítání 
lidu, domů a bytů v roce 2011 podle návrhu 
české vlády a na základě nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008.
V minulosti s mnohem omezenější výpo-
četní technikou, byly předběžné výsledky 
v  podrobném územním členění v rozsahu 
přibližně čtyřiceti nejdůležitějších údajů 

zpracovány zhruba do 6 týdnů, nepříliš od-
lišné definitivní výsledky byly zpracovány do 
18 měsíců. 

Ochrana soukromí 
Všechny údaje zjištěné při sčítání podléha-
jí v České republice ochraně podle zákona 
č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů, 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a zákona č. 89/1995 Sb., o státní sta-
tistické službě. Údaje mohou být využity 
výhradně ke statistickým účelům. Všechny 
osoby, které se podílejí na sběru a zpraco-
vání údajů, jsou vázány mlčenlivostí o všech 

skutečnostech, o nichž se v souvislosti se 
sčítáním dozvěděly. Povinnost mlčenlivosti 
trvá i po skončení sčítání a je časově neome-
zená. Výstupem ze šetření údajně jsou zcela 
anonymizovaná data, ze kterých nelze získat 
individuální informace o konkrétních do-
mácnostech ani osobách, což ovšem někteří 
oponenti zpochybnili. Originální formuláře, 
stejně jako neanonymizovaná data na tech-
nických nosičích, mají být zničena.
Sčítání se koná téměř ve všech zemích světa 
s výjimkou těch, jež jsou aktuálně postiženy 
válečnými konflikty apod.

Zdroj: internet
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Tělocvik a hudebka na faře
Současná nařízení vlády, zákaz zpěvu i cvi-
čení, nás nutí k improvizacím v hodinách 
tělesné i hudební výchovy.  Díky ideálnímu 
zimnímu počasí posledních dnů, nám nic 
nebránilo vyrazit na místní kopec a pra-
covat na, už tak téměř dokonalé, technice 
bobování, sjezdu na lopatách, či saních. 
A  protože společně se ničeho nebojíme, 
nebáli jsme se ani společně vyrazit s brus-
lemi na uměle vytvořenou ledovou plochu 
na místním hřišti. Díky některým rodičům, 

bylo postaráno i o teplé občerstvení. V hu-
dební výchově jsme využili umu dalšího 
rodiče, který nám s radostí představil var-
hany v místním kostele. Společně jsme si 
poslechli naše oblíbené písně ze zvuku 
varhan.
Všem rodičům, kteří nás přišli podpořit a při-
dali pomocnou ruku, děkujeme.
Vážíme si Vaší spolupráce. 

Kolektiv fary
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Modří kapříci

Zelení kapříci

Haló, pane Karnevale – račte dále, račte dále
Během celého týdne (8.–12. února) se děti 
z  Modrých a Zelených kapříků připravo-
valy na maškarní karneval v MŠ. Povídaly 
si o  maškarách, o maškarních průvodech, 
o  Masopustu a o všem, co patří k tomuto 
dětmi oblíbenému období. Celý týden se 
v  rámci tohoto tématu nesl v duchu pří-
prav, zdobení tříd, her a činností, které 
dětem přibližovaly zvyky a tradice tohoto 
období. 
A celé toto naše připravování vyvrcholilo 
ve čtvrtek, kdy jsme se s paní učitelkami 
nestačily divit, kdo nám to přichází dveřmi 
do třídy. Vešel policista a hned vzápětí za 
ním do třídy vtančila Elsa z Ledového krá-
lovství, opatrným krokem se blížil lev a za 

jeho patami chřestila kostra Tyranosaura 
Rexe, pořádek přišla dělat i část Tlapko-
vé patroly, tichým krokem přišla i Kočičí 
princezna, kuchař nám napekl výborné 
mufiny a spousta dalších krásných masek 
postupně vcházela dveřmi a seznamovala 
se s ostatními.
Ale samozřejmě čekalo překvapení i pro děti, 
na které nečekaly paní učitelky, ale Křemílek 
z pařezové chaloupky, Čarodějnice, Ledová 
královna, Karkulka a Beruška.
Děti si nejprve užily zábavu a soutěže ve 
svých třídách a po svačině došlo i na se-
tkání masek z obou tříd. Masky se nejprve 
představily v krátké promenádě a potom 
vypuklo ta pravá karnevalová zábava. Tan-

čilo se, celou naší školkou projela mašin-
ka z oblíbené písničky, hrály se různé hry 
a společně jsme si celé dopoledne skvěle 
užili.
Nezapomněli jsme se také v pravidelných in-
tervalech občerstvovat a tímto bychom Vám 
chtěli poděkovat za skvělé a bohaté občerst-
vení, které jste pro nás připravili.
Doufáme, že si to děti užily tak jako my do-
spělí a že máme zase na co vzpomínat.
Ještě jednou děkujeme za spolupráci při pří-
pravě masek pro Vaše děti a za skvělé občer-
stvení, které jsme během jednoho dne ani 
nestihli sníst.

Vladislava Švecová,  
učitelka Zelených kapříků



7prosinec 2020

zimní radovánky
Ať je zima, 
ať je mráz, 

nebojí se žádný z nás! 
 

Ať si mrzne, 
ať je zima, 

zimní sporty ty jsou príma!

Tříkrálová sbírka 

Letošní Tříkrálová sbírka probíhala netradič-
ně. Vzhledem k omezením, která platí pro 
celou naši republiku nebylo možné uskuteč-
nit klasické koledování. Ve spolupráci se za-
městnanci obchodů, pošty, obecního úřadu 
a pana faráře se podařilo zajistit pět sbírko-
vých míst, kam mohli naši občané přispívat 
na jednotlivé projekty Charity ČR. I letos pa-
třila naše obce k těm úspěšným. Celkem se 
podařilo vybrat 24 693,- Kč. Chtěl bych ještě 
jednou poděkovat všem, kteří se na letošní 
organizaci Tříkrálové sbírky podíleli, zaměst-
nancům obchodů Hruška a ADAM, zaměst-
nancům obecního úřadu, pošty, panu faráři 
a všem, kteří jste přispěli do letošní sbírky. 
Přispíváte na dobrou věc.

Milan Elfmark, starosta
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velikonoce

Nastávají Velikonoce, křesťanské svátky, do 
kterých bylo přeneseno spousta lidových 
tradic a rituálů.

ŠKaRedÁ stŘeda
Říká se, že kdo se škaredí na škaredou středu, 
tomu to zůstane na celý rok, tak se prosím 
usmívejte :))))
• je třeba uplést/koupit pomlázky
• můžeme upéct jidáše = stočení hadi (já 

jsem našla recept bez lepku a mléka).
• Hospodyňky vymetaly z komínů saze jako 

symbol konce zimy.

RItUÁlní ÚKlId
= vymést rituálně duchy, zlé energie, ale 
i pavučiny a jiné „potvůrky“ z našeho obydlí
• smetákem nebo vrbovým proutkem vy-

mést všechny kouty v obydlí a použít 
u toho formulku „Ven hosti bez kosti“

• otevřít všechna okna a nechat průvan, aby 
nám pomohl profouknout obydlí a odnést 
pryč energie, které v domě nemají co dělat

• použít na očistu vodu, do které přimí-
cháme jednou sodu a ocet, které udělají 
krásný očistný rituál a vytvoří lektvar, do 
kterého nakonec můžeme přidat esenciál-
ní olej, který máme rády (třeba levandule 
na uklidnění, eukalyptus na osvěžení nebo 
citronové vůně na oživení)

• použít šalvěj a požádat kouř o očistu všech 
prostor a znovu projít všechny kouty míst-
ností

• vhodné je prostor očistit i zvukem – zvo-
nečkem, zpěvem, tibetskou mísou, xylofo-
nem, apod.

• pokud máme pocit, že je někde hodně zane-
řáděno, tak tam můžeme nasypat sůl, nechat 
třeba hodinu působit a pak ji vyhodit ven

• poté poděkujeme za očistu a pomoc a uza-
vřeme rituál úklidu

• nakonec si vytvořit malý oltář (na poličce 
nebo parapetu), můžeme zapálit svíčku 
a vložit do obydlí nový záměr toho, jak se 
v něm chceme cítit, co chceme, aby přiná-
šel naší rodině a co se zavazujeme my pro 
to dělat.

ZelenÝ čtVRteK
• chodí se po vsi s řehtačkami na koledu – 

pokud máte k dispozici řehtačku, tak si ur- 
 

čitě jděte s dětmi zařehtat okolo alespoň 
okolo svého obydlí

• je vhodné přinést do domu kočičky, kte-
rým požehnáme, abychom si do domu 
vnesli jaro, sílu, zdraví a můžeme si je 
ozdobit

• uvařit si zelené pokrmy (špenát, hrách, 
kopřivy, medvědí česnek, zelený ječmen, 
smoothie se špenátem, avokádem baná-
nem a jablíčkem)

• můžete využít vodu a koupání se v ní 
k očistě – je to den určen k modlitbám, 
kdy voda hrála magickou roli, můžete se 
jít vykoupat do potůčku, řeky, ale posta-
čí i voda ve sprše nebo vaně. Vhodná je 
formulka: „Proude, proude, poslal mne 
Pán Ježíš k  tobě, abys všechny mé ne-
duhy odňal ode mě k sobě.“ Pokud jste 
venku, tak jako poděkování můžete po-
líbit zem.

• věší se vejce na dveře na provázku nebo 
v pytlíku, aby zlo nemohlo dovnitř.

• pojídají se jidáše s medem hospodyně 
hází 3 kameny namazané medem do 
studny, aby byla voda vždy čistá. (Já si je 
půjdu hodit tři kameny namazané medem 
do nějakého blízkého potůčku, protože 
cítím, že požehnat vodě je v posledních 
letech skutečná nutnost, abychom jí měli 
vždy dostatek).

VelKÝ PÁteK
 Den, kdy byl ukřižován Ježíš Kristus.
• drží se půst = nemá se jíst maso, mléko, 

vejce, bez pochutin, cigaret a alkoholu 
(dobře, tak i my kojící matky můžeme tro-
chu ubrat ze své spotřeby jídla

• pomocí hmoždířů, zvuků a tleskání odhá-
nějte havěť z obydlí

• hospodyně vrbovým proutkem či po-
mlázkou vyšlehá postel a prkna v pod-
laze s cílem vyhnat z nich pryč vše, co 
tam nemá své místo a volá „Ven hosti bez 
kosti“

• pozor! nesmí se prát, uklízet, měl by to být 
den bez práce

• nesmí se nic půjčovat, darovat, prodá-
vat, ani vynášet z domu

• stále trvají léčivé účinky vody, můžete vy-
kropit vodou obydlí, aby nabilo nových sil 
do dalších měsíců

BílÁ sOBOta
• jděte si zapálit ohýnek ven a svíci doma 

jako symbol vzkříšení (Krista), ale my si 
můžeme zapálit svíci za to, co chceme, aby 
se vzkřísilo (znovu) v nás

•	 voda stále očišťuje od hříchů a nemocí, 
tak ji využijte dle vlastního uvážení. Třeba 
můžete vzít sklenici vodu do obou dlaní 
a vložit do ni záměr, jak chcete prožít dneš-
ní den a jak se chcete cítit nebo vodu vy-
užít i pro silnější proces, který potřebujete 
posílit (použijte svou intuici)

•	 pečou se mazance a velikonoční beránek
•	 barví a zdobí se vajíčka
• muži pletou pomlázku, pokud ji ještě ne-

mají
• obcí šel v podvečer průvod nejvýznaměj-

ších osob obce v novém oblečení (příleži-
tost ukázat se v novém oblečení po zimě) 

nedĚle = BOŽí HOd
• chodí se dívat na kopec na vycházející 

slunce = což symbolizuje zmrtvýchvstání 
Ježíše Krista – haha, kdo to zvládne s dí-
tětem? Já teda asi ne, ale možná půjdeme 
později během dne se na sluníčko podívat

• na kopci se zažehává OHeŇ, pojídají se 
preclíky a jiné laskominy a zpívá se na 
oslavu

•	 k jídlu se podávají mazance, beránek, 
svěcená vejce

• světí se pole, aby bylo úrodné – my si mů-
žeme znovu požehnat naší zahrádce 
nebo kytičkám doma

VelIKOnOční nebo čeRVenÉ POndĚlí
• žena nebo dívka má být pošlehána čers-

tvými pruty, aby byla svěží a zdravá (po-
mlázka je symbolem oplodňovacího aktu).

• ženy za pošlehání pomlázkou muži/chlap-
ci děkují vajíčky.

• na pomlázky se vážou pentle a mašle 
chlapcům (červená je symbolem náklon-
nosti a lásky, zelená přátelství)

• součástí koledování může být také po-
lévání vodou, takzvaný šmigrus. Někde 
mládenci polévají ženy, jinde ženy muže.

• každá žena měla dostat něco nového, aby 
jí tzv. nepokakal beránek. 

Zdroj: internet
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ÚnorLeden Březen

jubilanti

Okénko z historie

Narodili se v roce 2020 Opustili nás v roce 2020

Libuše Nováková 93
Růžena Pelíšková 92
Helena Krátká 91
Jan Kopecký 91                      
Milada Boková 82
Miloslava Kučerová 70
Pavla Svozilová 70
Jaroslav Škvír 65
Vladimír Běhal 60
František Hansl 60
Vlasta Mičková 50
Jiří Janeček 50
Růžena Růžičková 50
Pavel Jermář 50

Břetislav Roman 87
Otilie Hradilová 87
František Hansl 85
Jaroslava Obručníková 85
Danuška Crhová 84
Marta Brumarová 82
Františka Hanslová 81
Ludmila Novotná 81
Stanislav Dostál 80
Libuše Láznická 80
Blahoslava Dobrovolná 60
Petr Hoda 60
Vladimír Běhal 60
Přemysl Jahoda 55
Irena Rolná 50
Tomáš Schejbal 50
Lucie Lošťáková 50

Jarmila Němcová 85
Ctibor Rolný 85
Jaromíra Pospíšilová 84
Marie Műcková 81
Marie Pospíšilová 75
Petr Smečka 60
Magda Janíková 60
Radomír Kubíček 60
Antonín Ondrýsek 55
Richard Dokoupil 50

Redakční rada přeje všem hodně zdraví.

data z dějin obce od nejstarších k době nové.  
roky končící číslicí 1.

1141 – první zmínka o vesnici zaznamenaná v písemných  
 pramenech
1711 – při požáru vyhořelo 18 (45?) domů. Kostel a fara
1741 – vysvěcení kostela
1771 – provedeno první číslování domů
1831 – epidemie cholery
1871 – založení čtenářsko-pěveckého spolku
1811 – zřízení elektrárny, veřejné osvětlení
 

1921 – obcí projížděl prezident T. G. Masaryk
1931 – zrušení Pelíškovy pily
1971 – začala rekonstrukce hlavní silnice
1991 – dokončena stavba čističky odpadních vod, zahájena  
 stavba plynovodu, zrušení místního kina
2001 – schválení obecního znaku a praporu

Zdroj: Dějiny obcí Olšany, Hablov

Tadeáš Kubáček
Lucie Koudelková

Theodor Frídl
Jiří Konečný

Natálie Růžičková
Nikol Labounková
Victoria Sváková

František Rumplík
Melanie Fečo

Sofie Vaňáková
Monika Bartoníková
Vanessa Žabčíková
Eliška Žuščichová
Eliška Mazalová

Adam Jakšík
Jakub Kočí

Dominik Novák
Svatopluk Klesnil

Borůvka Zdeněk
Anna Floriková

Miroslav Havránek
Marie Hejduková

Ludmila Holinková
Věra Kučerová

Marie Navrátilová

Pavlína Nedomová
Jan Novotný

Zbyslav Skládal
Zbyslav Skládal
Stanislav Štencl
Božena Velacká

Marie Vyhlídalová

Narozeným dětem přeje redakční rada  
hodně zdraví a radostné dětství.

Čest jejich památce.
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jak probíhá dobrovolné očkování seniorů proti nemoci Covid-19? 
Od 15. ledna se mohou k očkování proti 
COVID-19 hlásit senioři ve věku 80 a více 
let. Seniorům, kteří si nerozumí s interne-
tem nebo se nemohou obrátit na něko-
ho jiného, nabízí Obecní úřad, K-centrum 
a SDH Olšany pomoc s registrací k očkování 
a s dopravou do očkovacího centra.
Bližší informace o pomoci získají občané na 
Obecním úřadě nebo na telefonním čísle 
734 630 872 (místostarosta).
Začátkem měsíce února jsme zajistili regis-
traci a dopravu první skupině seniorů k oč-
kování. Osoby starší 80 let obdrželi již obě 
dávky vakcíny, v očkovacím centrum Fa-
kultní nemocnice Olomouc. Ostatní zájem-
ci o očkování jsou již přihlášeni v systému 
a většina z nich má i rezervovaný termín. 
U všech našich občanů proběhlo očkování 
bez problémů. 
Od pondělí 1. března se mohou registro-
vat i osoby starší 70 let. 
Očkování je dobrovolné a je plně hraze-
né z veřejného zdravotního pojištění.
 
jak objednání k očkování probíhá?
Prvním krokem je registrace. Na začát-
ku registrace vyplníte telefonní číslo. Do-
razí vám SMS zpráva s ověřovacím kódem 
PIN1. Po vyplnění tohoto kódu zadáte údaje  
 
 

o  sobě (jméno, trvalé bydliště, rodné číslo, 
číslo a název své zdravotní pojišťovny) a vy-
berete místo, kde se chcete nechat očkovat. 
Důležité je označit kategorii, do které patříte  

 
 

(osoba starší 70 a 80 let / zdravotnický pra-
covník, atd.). Po vyplnění a uložení registrač-
ního formuláře se Vám zobrazí ukončovací 
stránka informující o potvrzení registrace. 

Obyvatelstvo

poplatky 2021

K 1. 1. 2021 měla naše republika 10 287 671 obyvatel a v naší obci bylo evidováno 1809 obyvatel, v Hablově bydlí 172 obyvatel. 

Na svém posledním loňském zasedání 
schválilo Zastupitelstvo obce novou výši 
poplatků za sběr TKO a tzv. stočné (ka-
nalizační poplatek). Zastupitelstvo obce 
rozhodlo o  zvýšení poplatku za svoz tKO 
na 600,- Kč za osobu. Pro letošní rok Za-
stupitelstvo obce stanovilo poplatek za 
odváděn odpadních vod, tzv. stočné, ve 

výši 1100 Kč na osobu. Poplatky vycházejí 
z  nákladů na provoz jednotlivých systémů 
nakládaní s odpadem. V loňském roce byly 
náklady na provoz ČOV a údržbu kanalizač-
ního systému výši 2,5 mil. Kč, včetně tvorby 
fondu oprav kanalizační a  vodovodní sítě. 
Z  tohoto Fondu se následně hradí náklady 
na rekonstrukci kanalizační sítě v obci. Na 

provoz systému pro nakládání s odpady 
obec vynaložila 1,5  mil. Kč Součástí těchto 
nákladů je svoz TKO, systém sběru plastů, 
systém předávání vytříděného odpadu, 
provoz sběrného dvora. Poplatek za psa 
zůstává ve výši 100,- Kč za jednoho.

Milan Elfmark, starosta

staV OBYVatelstVa K 1. 1. 2021 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

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Také v naší obci žije 13 obyvatel s cizí státní příslušností (7 mužů a 6 žen), z toho 10 s trvalým pobytem na území ČR a 3 s přechodným poby-
tem. Nezaměstnanost k 1. 1. 2021 byla v naší obci 1,61%.
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Registrace k očkování probíhá prostřed-
nictvím centrálního rezervačního systé-
mu: registrace.mzcr.cz (nebo: crs.uzis.cz).

druhým krokem je rezervace. 
Ve chvíli, kdy se na vámi vybraném oč-
kovacím místě uvolní termín, obdržíte 
zvací SMS zprávu s  kódem PIN2. Po za-
dání tohoto kódu provedete rezervaci 
termínu. Zvací SMS zpráva znamená, že 
očkovací místo má k dispozici volné dáv-
ky vakcíny. Rezervaci termínu očkování je 

po registraci možné provést na odkazu:  
reservatic.com/ockovani.
Bez zvací sMs není rezervace možná.

Proč je dobré se očkovat?
Vakcíny proti covid-19 jsou léčiva, která 
brání vzniku onemocnění způsobeného 
novým koronavirem SARS-CoV-2 tím, že 
vyvolávají imunitní odpověď proti tomu-
to viru. Covid-19 může způsobit závažné 
onemocnění s možnými doposud nezná-
mými dlouhodobými následky nebo i úmrtí 

u osob jakéhokoliv věku, včetně jinak zdra-
vých lidí.
Vakcinace je nejefektivnější způsob, jak 
dlouhodobě zastavit šíření epidemie u nás 
i ve světě. Zavedení vakcinace pomohlo už 
v minulosti ke snížení či dokonce vymýcení 
řady nemocí (např. pravé neštovice, dětská 
obrna, záškrt).
Každý, kdo se naočkuje, pomáhá ochránit 
ty, kteří tak kvůli svému zdravotnímu stavu 
učinit nemohou.

Mgr. Kateřina Konečná
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Poděkování patří členům SDH Hablov, SDH Olšany a TJ Sokol za přípravu ledových ploch v Hablově a v Olšanech. 
Naše kluziště sloužila dětem i dospělým nejen z našich obcí, ale využívali je i zájemci z okolí.     

          Alena Kvapilová, zastupitelka                          


