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den otevřených dvěří

rozkvět hasičského sportu v Olšanech

Naše škola v současné době prochází ob-
dobím modernizace a vylepšování podmínek 
pro naši práci. Bývalí žáci i rodiče těch součas-
ných jsou často zvědaví, jak škola dnes vypadá  
a v jakém prostředí se děti učí, proto jsme na 
první květnovou středu naplánovali akci pro 
veřejnost - Den otevřených dveří. 

Celá škola byla slavnostně vyzdobená vý-
robky a obrázky našich žáků, které vytvořili 
pod vedením svých šikovných učitelek. Od 
tří hodin odpoledne se chodby a učebny 
zaplnily zvědavými návštěvníky všech vě-
kových skupin, kteří si přišli prohlédnout 
naše moderně a esteticky vybavené třídy  
a nové odborné učebny přírodních věd a in-
formatiky. Všude na ně čekalo něco zajíma-
vého. V učebnách prvního stupně se zapo-
slouchali do hudebního vystoupení našich 
malých bubeníků a flétnistů, v prvním patře 
si mohli namalovat obrázek na tričko, tašku 
či prostírání nebo se ozdobit vlastnoručně 
vyrobenou kytičkou z organzy. Tvořivé po-
vahy si ještě vymodelovaly něco pěkného  
z modelovací hmoty nebo z papíru. Se vším 
tím tvořením pomáhali hostům naši žáci  
a paní učitelky. 

Největším trhákem však byly pro větši-
nu návštěvníků fyzikální a chemické poku-

V letošním roce jsme se rozhodli porušit 
tradici Hodového poháru v požárním sportu 
a nahradili jsme ji I. ročníkem mladých hasi-
čů v požárním útoku a následně I. ročníkem 
noční soutěže v požárním sportu dospělých.

Akce se uskutečnila dne 10. 6. 2017 v are-
álu TJ Sokol Olšany u Prostějova. Sportovní 
odpoledne se zahájilo soutěži dětí, kdy se 

sy předváděné našimi staršími žáky v nové 
učebně přírodních věd. Nejodvážnější muži  
z řad hostů byli také do experimentů zapoje-
ni a vedli si velmi statečně. Některé fyzikální 
pokusy bylo možno si po ukončení ukázky 
znovu vyzkoušet, ti méně akční si alespoň se 
zájmem prohlédli nadstandardní vybavení 
naší nové učebny, například vizualizér nebo 
mikroskop připojený k počítači a zobrazující 
preparát třeba na interaktivní tabuli. Po ná-
ročných pokusech se mohli jít návštěvníci 
uklidnit do nově vybavené počítačové učeb-
ny, ve které probíhala ukázka psaní na klá-
vesnici všemi deseti, což je momentálně na 
naší škole velkým hitem. 

Naši hosté chtěli většinou prozkoumat 
všechny prostory školy, vydali se tedy spojo-
vací chodbou kolem jídelny a školních dílen 
směrem k hernám školní družiny. V dílnách 
měli možnost pokochat se pohledem na 
zdařilé výrobky našich žáků, kteří navštěvují 
kroužek keramiky. Ten, kdo došel až do dru-
žiny, určitě chybu neudělal. Kromě možnosti 
vyrobit si něco pěkného z papíru, třeba srdíč-
ko k blížícímu se Dni matek, využili příchozí  
i nabídky posilnit se na cestu zpátky skvě-
lou kokosovou buchtou vlastnoruční výroby 
paní vychovatelky. 

utkalo v kategorii mladších žáků sedm sou-
těžních družstev, z toho dvě družstva míst-
ních mladých hasičů. V silné konkurenci 
pěti družstev se naši mladí hasiči umístili na 
krásném 5. a 6. místě, první místo si vybojo-
valo družstvo z Čechovic, které jako bonus  
k vítězství obdrželo vyjížďku Tatrou místního 
sboru.  V kategorii starších žáků se předvedla 

Všechny novinky, které návštěvníci během 
těch tří hodin viděli, jsou nejen výsledkem 
spolupráce se starostou obce, s nímž pracu-
jeme na řadě investičních projektů přispí-
vajících k materiálnímu rozvoji školy, ale ze-
jména obrazem každodenní náročné práce 
našich vyučujících, kteří se zkrátka nespokojí 
se standardem a stále se snaží vylepšovat 
podmínky, ve kterých pracujeme a učíme 
naše žáky. Kromě spolupráce s obcí i my jako 
škola využíváme různých možností rozvoje  
a jsme zapojeni do řady projektů zaměře-
ných zejména na zavádění nových forem  
a metod práce, například čtenářských klu-
bů a dílen nebo tandemové výuky. Každou 
chvilku je u nás něco nového a slovo „stag-
nace“ nemáme ve svém slovníku, o čemž jste 
měli možnost přesvědčit se osobně právě 
během Dne otevřených dveří. 

Děkujeme všem, kteří ocenili nejen celko-
vý vzhled a vybavení naší školy, ale vyjádřili 
se pochvalně o její celkové úrovni a ocenili 
práci našich žáků i vyučujících. Taková slova 
uznání nás vždycky potěší, povzbudí a moti-
vují k práci například na nějaké další akci pro 
veřejnost, o které se určitě včas dozvíte. Už 
teď se těšíme na viděnou. 

 Eva Pluskalová, ředitelka školy

dvě družstva, z nichž první místo si odvezlo 
družstvo Mostkovic.

Ve večerních hodinách proběhla noč-
ní soutěž v požárním útoku mužů a žen, jíž 
se zúčastnilo neuvěřitelných 20 družstev  
(14 mužských a 6 ženských).  V silné konku-
renci se v kategorii mužů na prvním místě 
umístili borci z Ludéřova s krásným časem  
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15,93 s, druhé místo obsadilo družstvo z Pav- 
lova  „Výběr“ s časem 16,11 s. a třetí místo 
vybojovalo družstvo z Domamyslic s časem 
17,10 s. Naši „kluci“ se i přes již zmíněnou sil-
nou konkurenci umístili na krásném 6. místě. 
V kategorii žen se na prvním místě umístily 
ženy z Nenakonic, druhém místě ženy z Kra-
sic a třetí místo vybojovaly ženy ze Svésedlic. 
Místní družstvo žen se umístilo na 4. místě.

I přes nepříznivé klimatické podmínky se 
akce povedla a návštěvníci se těšili z krás-
ného zážitku v podobě požárního sportu, 
doprovodného programu a bohatého občer-
stvení, které pro ně zajistil místní sbor dob-
rovolných hasičů. Děkujeme všem zúčastně-
ným družstvům i divákům za účast a budeme 
se těšit na další společné akce

Petra Pechová, 
Martina Procházková, 

SDH Olšany

preventivní akce – „Řídím, piju nealko“

výsledky sběru světelných zdrojů za rok 2016

Prostějovští dopravní policisté s krajským 
koordinátorem BESIPu a zástupcem Českého 
svazu pivovarů a sladoven uspořádali v po-
slední pracovní den před velikonočními svát-
ky v odpoledních hodinách v centru obce 
Olšany u Prostějova část tradiční celorepub-
likové akce  „Řídím, piju nealko!“.

Tentokrát akce proběhla v rámci dopravně 
bezpečnostní akce, která probíhá souběžně 
v celé České republice. V rámci Olomouc-
kého kraje byly Olšany u Prostějova jediné 
kontrolní stanoviště policistů, kde řidiči po 
provedené silniční prohlídce, pokud měli 
vše v pořádku, od zástupce Českého svazu 
pivovarů a sladoven obdrželi nealkoholické 
pivo a jednorázový alkoholtester.

Účelem akce je tradičně pivařský národ 
upozornit na problematiku požívání alko-
holu před jízdou a nabídnout i alternativu  

V tomto článku bych chtěl občany infor-
movat o výsledcích sběru světelných zdrojů, 
které jsme získali ze závěrečné zprávy za rok 
2016 od firmy EKOLAMP. A jsou to velmi za-
jímavá čísla:

V českých domácnostech je instalováno 
celkem 66,5 milionu světelných zdrojů. Po-
díl úsporných zdrojů (46 %) stabilně roste, 
oproti předchozímu roku o 2%. V segmentu 

k „českému národnímu nápoji“.
Během akce policisté zkontrolovali něko-

lik desítek vozidel. Protože ne všichni řidiči 
měli vše v pořádku, museli udělit i několik 

úsporných zdrojů převládají kompaktní zá-
řivky (31 %) a následují LED žárovky.

Češi odevzdali v roce 2016 k recyklaci  
726 tun použitých světelných zdrojů. To 
představuje téměř pět milionů kompaktních  
a lineárních zářivek, výbojek a LED světel-
ných zdrojů. Do sběrného místa s nimi ujdou 
maximálně 617 metrů.

V nich je obsaženo zhruba 25 kilogramů 

pokut. Pozitivní zprávou však je, že v rámci 
preventivní akce nebyl zjištěn žádný řidič 
pod vlivem zakázaných látek

por. Mgr. František Kořínek

toxické rtuti. Ta je uvnitř světelného zdro-
je neškodná a pro svícení nutná, ale právě 
rtuť je třeba ekologicky zpracovat. Tak velké 
množství rtuti by teoreticky mohlo ve volné 
přírodě znečistit vodu v objemu téměř dvou 
slapských přehrad či 79 Máchových jezer.

V Česku je nyní k dispozici přes 4400 sběr-
ných míst. Vysloužilé zářivky lze odevzdat ve 
sběrných dvorech, v obchodech s elektrem 

Zprávy z obce
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rekonstrukce dětského hřiště Tj Sokol Olšany

Otázky a odpovědi

Hřiště v areálu TJ Sokol bylo postaveno 
před 15 ti roky a herní prvky jsou již přeži-
té a za hranicí životnosti. Také jeho stavu 
nepřispívá chování některých jedinců. Toto 
hřiště vyžaduje generální obnovu, kterou 
jsme chtěli realizovat již v loňském roce, ale 
vzhledem ke skutečnosti, že jsme museli 
realizovat opravy elektrických rozvaděčů  
v sokolovně, jsme obnovení dětského hři-
ště odložili. Na konci loňského roku jsme 
demontovali starou skluzavku a počítali 
jsme s tím, že necháme postavit na původ-

Ot: Obec přispívá TJ Sokol Olšany u Pro-
stějova každoročně stotisícové dotace. Zají-
malo by mne proto, kdo konkrétně ze zastu-
pitelstva obce kontroluje, jakým způsobem 
se tyto prostředky účelně (nebo neúčelně) 
vynakládají na provoz TJ.

Od: Finančními prostředky, kterými obec 
přispívá na provoz TJ Sokol, je zajištován 
provoz sportovního areálu. Převážně jsou z 
těchto prostředků hrazeny náklady na ener-
gie, dále pak činnost sportovních oddílů 
(gymnastický oddíl a mládežnická kopaná), 
údržba fotbalového hřiště a částečně na 
zajištění činnosti loutkového divadla. Tyto 
prostředky nejsou určeny na rekonstrukce  
a ani na generální opravy. TJ Sokol prová-
dí každým rokem vyúčtování a předává na 
obecní úřad zprávu o činnosti TJ, soupis do-
kladů, kopie dokladů a výpisy bankovních 
účtů, které dokumentují vynaložené finanč-
ní prostředky v souladu se smlouvou, která 
je uzavřena mezi obcí a TJ Sokol. Tyto dokla-
dy a správné využití finančních prostředků je 
kontrolované zaměstnanci obecního úřadu, 
případně kontrolním či finančním výborem. 

ních základech nový herní prvek za využití 
stávajících konzol. Od tohoto záměru jsme 
ale nyní upustili a v současné době probíhá 
výběr nových herních prvků. Také připravu-
jeme realizaci hřiště v lokalitě Za farou, kde 
bychom chtěli upravit také veřejný prostor 
za mateřskou školkou, včetně propojení ke 
knihovně a ke kostelu. Na toto hřiště máme 
schválenou dotaci z MMR ČR. Využijeme 
tedy přítomnosti realizační firmy, která bude 
připravovat herní prvky do této lokality  
a pokusíme se opravit i sokolské hřiště.  

Dále pak jsou kontrolovány pracovníky kraj-
ského úřadu při přezkoumání hospodaření 
obce za uplynulý rok.

Ot: Je naplánovaná výstavba RD v loka-
litě Za humny. Dle dřívější informace byla 
poslední lokalitou pro zástavbu lokalita Za 
farou a to z důvodu kapacity obecní kanali-
zace.

Je plánována celková rekonstrukce obecní 
kanalizace (termín, rozsah)?

Jak bude řešen odvod odpadních vod  
z nové výstavby Za humny?

Jak se zabrání tomu, aby voda při přívalo-
vých deštích, tání apod., kdy kanalizace ne-
stíhá odvádět vodu, zaplavovala sklepy (což 
už se to stalo)?

Od: Informaci o tom, že lokalita Za farou 
je poslední lokalitou pro výstavbu RD, jsem 
nezaznamenal. I vzhledem ke skutečnosti, 
že v minulém územním plánu obce byly vy-
mezeny další možné lokality (např. lokalita 
u firmy Mürdter-Dvořák – pokračování loka-
lity Trávníky II). Kapacita kanalizační sítě by 
měla být dostatečná, pokud jde o odvádě-

V nejbližších dnech budou tedy demonto-
vány i ostatní herní prvky a předpokládáme, 
že během prázdnin nainstalujeme herní prv-
ky nové. Kontrolu dětských hřišť provádějí 
zpravidla v jarních měsících zaměstnanci 
obce. Zastupitelé kontrolu dětských hřišť 
neprovádějí. Vítáme také, pokud nás rodiče  
a další občané upozorní na poškozené prv-
ky, které vyžadují opravu. Jsme za tyto in-
formace vděční a děkujeme všem, kdo nás 
upozorní na výskyt závad.

Milan Elfmark, starosta obce

ní splaškových vod. srážkové vody budou  
v nových lokalitách odváděny odděleně  
a v co největší míře bude využito jejich 
vsakování či zadržování (viz v loňském 
roce odvodnění komunikace na Trávníkách 
nebo komunikace Za humny v roce 2015), 
podobně i u nových rodinných domů. V žád-
ném případě nechceme neúměrně zahlco-
vat kanalizační síť v obci.

Pokud se jedná o opravy kanalizační 
sítě, snažíme se tyto provádět průběžně. 
V současné době připravujeme celkovou 
rekonstrukci ČOV. Lokální problémy při pří-
valových deštích nemůžeme stoprocentně 
vyloučit. Kanalizační síť se snažíme udržovat, 
aby její průchodnost byla co nejlepší, např. 
před čtrnácti dny byla vyčištěna kanalizace 
o průměru 300 mm na Záhumení. Kanaliza-
ci také průběžně monitorujeme. Pokud jde 
o průchodnost kanalizace, máme také pro-
blémy s přípojkami, jelikož některé značně 
zasahují do vlastního řadu a tím omezují 
samotný průtok kanalizací a jsou následně 
příčinou zanášení kanalizačního řadu. Tyto 
detaily připojení musíme také postupně 
upravovat.

Milan Elfmark, starosta obce

či u prodejců světelných zdrojů. Malé sběr-
né nádoby jsou také velmi často rozmístěny  
v supermarketech či nákupních centrech, na 
obecních a městských úřadech nebo ve ško-
lách. Nejbližší sběrné místo je možné dohle-
dat na www.ekolamp.cz.

Spotřebitelé mohou nově zjistit nejbliž-
ší sběrné místo také pomocí aplikace „Kam  
s ní?“, kterou si mohou zdarma stáhnout do 
mobilního telefonu nebo tabletu. Kromě 
mapy sběrných míst aplikace navíc obsahuje 
popis jednotlivých druhů světelných zdrojů 
a kvíz na procvičení znalostí. Aplikace je do-
stupná pro zařízení s operačním systémem 
Android a IOS.

Již nyní ČR plní limity Evropské unie pro 
sběr světelných zdrojů. Bohužel ještě třetinu 
vyřazených úsporek lidé vyhodili do směsné-
ho odpadu.

V Olšanech mohou občané tento druh od-
padu odevzdávat na sběrném dvoře č.p. 37 
vždy ve středu a sobotu nebo po dohodě  
s p. Martinem Kikalem.

Věřím, že se i v dalším období bude podíl 
tříděného odpadu zvětšovat a počet světel-
ných zdrojů ve směsném odpadu bude mi-
nimální.

Zdroj: Materiál firmy EKOLAMP
Mgr.Jan Spurný, místostarosta
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Oprava varhan
Do soboty 24. 6. darovalo finanční prostředky na 

opravu varhan v kostele sv. Jana Křtitele 32 dárců  
a bylo vybráno devadesát dva tisíc korun. Doposud 
byly provedeny opravy omítek, elektroinstalace, ně-
které truhlářské práce. Nyní probíhá demontáž píš-
ťal, odstranění starého dekoru a bude následovat 
obnova dekoru celé varhaní skříně. Pak teprve bu-
dou následovat práce na opravě samotných prvků 
varhan. Připomínáme, že je stále moýné přispívat 
na restaurování varhan přímo na obecním úřadu 
u paní Halířové nebo finanční dary zasílat na účet 
1500373369/0800, variabilní symbol: 911300, spe-
cifický symbol: 201701, v poznámce je nutné uvést 
identifikaci dárce – jméno.

Milan Elfmark, starosta obce

pohár starostů 

projektový den − první pomoc

Také letos pořádala naše škola velké atletické klání žáků osmi základních škol – 
Bedihošť, Bystročice, Hněvotín, Hrubčice, Kralice na Hané, Olšany u Prostějova, 
Smržice a Vrbátky.

Na hřišti TJ Sokol Olšany u Prostějova se již tradičně poslední středu v měsíci 
květnu sešlo téměř 160 závodníků, kteří soutěžili ve skoku z místa, sprintu, hodu 
a vytrvalostním běhu, žáci prvního stupně navíc ve zdolávání překážkové dráhy.

Napříč pochmurným předpovědím a bouřlivé noci bylo nakonec ideální 
počasí, které umožnilo sportovcům bojovat ze všech sil.
Při slavnostním vyhlašování výsledků zaznělo několikrát také jméno naší školy –
naši žáci v konkurenci svých vrstevníků obstáli.
Se zvoláním „SPORTU ZDAR“ jsme se rozloučili a těšíme se na příští ročník.
Gratulujeme vítězům, tleskáme všem.

Vladimír Vlk, učitel

Ve čtvrtek 1. 6. 2017 se žáci naší školy za-
pojili do projektu, který byl zaměřen na po-
skytnutí první pomoci. Cílem projektu bylo 
seznámit žáky se základy neodkladné resus-

citace a postupy nutnými k záchraně lidské-
ho života. 

Projekt jsme realizovali společně s prostě-
jovskou posádkou Zdravotnické záchranné 

služby Olomouckého kraje, která k nám do-
razila i se sanitním vozem. 

Výuku jsme zahájili prohlídkou sanitního 
vozu, jeho vybavením, ukázkou možností 
transportu pacienta, názorně jsme si uká-
zali znehybnění těla při podezření na pora-
něnou páteř. Následovala praktická ukázka 
resuscitace na cvičných figurínách, u které 
jsme se všichni zapotili. Žáci se na vlastní 
kůži přesvědčili, o jak náročný zákrok se jed-
ná. Nechyběla ani ukázka práce s defibriláto-
rem, EKG, intubace, zajištění žilního přístupu 
a napojení na umělou plicní ventilaci. 

Druhá část dne probíhala v kmenových tří-
dách, kde třídní učitelé společně s asistenty 
pedagoga pokračovali v projektovém dni. 
Nechyběla ani prezentace na interaktivních 
tabulích, doplněná videoukázkami. Dozvě-
děli jsme se, jaká je příčina a první pomoc při 
infarktu myokardu, cévní mozkové příhodě, 
epilepsii, hypoglykémii, astmatickém zá-
chvatu, zlomeninách a zevním krvácení. Žáci 
si prakticky vyzkoušeli transport raněného, 
protišokovou, úlevovou a stabilizační polo-
hu, použití tlakového obvazu, vzájemně si 
ošetřili poraněný kolenní a loketní kloub, na-

Z naší školy
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učili se uvázat a znehybnit horní končetinu  
v trojcípém šátku. Všichni žáci si změřili krev-
ní tlak, pulz v klidu a po námaze a tělesnou 
teplotu. Každá třída pracovala ve skupinách 
nebo samostatně na připravených pracov-
ních listech.

Na závěr dne si všichni ve třídách zasou-
těžili. V připraveném AZ kvízu s otázkami na 
téma první pomoci zúročili své získané vě-
domoti. Na všechny čekala sladká odměna.

Renata Látalová, učitelka

Letošní zápis dětí do první třídy probí-
hal dva dny, 20. a 21. dubna. Přišlo 26 dětí  
v doprovodu jejich rodičů a sourozenců. Zá-
pis se tento školní rok nesl v duchu příběhu  
o Malém princi.

V úvodu všechny přivítala paní ředitelka. 
Potom paní učitelka uvedla příběh a děti se 
seznámily s Malým princem, který je popro-
sil, aby mu pomohly najít kamaráda. Vydaly 
se na let po planetách a plnily různé úkoly. 
Za jejich úspěšné splnění dostaly části ob-
rázku, z nichž na závěr složily Malému princi 
jeho kamaráda. 

Protože byly děti šikovné, všem se podaři-
lo kamaráda najít a za odměnu dostaly dárky 
a pamětní list na tento významný den.

Iveta Matulová, učitelka

Dne 16. května 2017 proběhl již 3. ročník 
soutěže v hláskování v anglickém jazyce. 
Do školního kola postoupilo 16 žáků, kteří 
byli rozděleni do dvou kategorií: 1. stupeň  
(3.–5. třída) a 2. stupeň (6.–9. třída). Soutěž 
byla tříkolová. V prvním kole všichni zúčast-
nění psali hláskovací diktát. Nejlepší po-

stoupili do druhého kola, kde hláskovali pět 
slov, všichni stejná. Opět dál postoupli jen ti 
nejlepší. V posledním kole se hláskovalo do 
okamžiku, kdy účastníci udělali chybu. Zví-
tězil ten, který vyhláskoval správně nejvíce 
slov. Nejlépe se umístily Barbora Novotná ze 
4. třídy a Adéla Jermářová z 8. třídy. Na dru-

hém místě skončily Veronika Svobodová ze 
4. třídy a Andrea Doleželová z 9. třídy. Na tře-
tím místě se umístili Daniel Verner z 3. třídy  
a Tomáš Drhlík z 6. třídy. Gratulujeme.

Lenka Tomigová, učitelka

zápis do první třídy

Spelling competition
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z klubu seniorů

Olšanští hasiči opět bodují

Ženy zabodovaly

Je za námi další vydařené setkání se-
niorů, které se konalo ve středu 3. květ-
na 2017, kdy na zastávce u parku čekalo  
48 občanů na výlet do Jeseníku – na prohlíd-
ku Přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně.  
Než jsme se podívali na napuštěnou horní 
nádrž, zhlédli jsme poutavé video o tom, 
jak toto dílo vzniklo a k čemu vlastně slouží. 
Též jsme si prohlédli malou část elektrárny, 
která je umístěna 300m ve skalním masivu. 
Poté nás autobus dopravil až nahoru, přímo 

Dne 20. 5. 2017 připravil pro veřejnost 
místní hasičský sbor posezení v hasičské 
zahradě. Návštěvníci spolu s dětmi měli 
možnost strávit příjemné odpoledne ve 
společnosti hasičů, kteří zajistili občerstve-
ní, pečené makrely, klobásy z udírny a pro 
děti velkou trampolínu. Věříme, že se akce 
povedla a návštěvníci odcházeli spokojeni. 
Těšíme se na další příjemné setkání.

V sobotu 27. 5. 2017 se v Klopotovicích 
uskutečnila Okrsková soutěž v požárním 
sportu, které se zúčastnili nejen místní muži, 
ale i ženy a mladí hasiči.

Po příjezdu všech jednotek Okrsku  
12 proběhl nástup, kde byly jednotky se-
známeny s organizací soutěžního dne. Jako 
první proběhly štafety družstev, kdy naše 
čtyřčlenná družstva mužů i žen předvedla 
skvělé výkony, jejichž výsledný čas se přičetl 
k výslednému času požárních útoků a roz-
hodl o vítězích Okrsku 12 v kategorii mužů 
a kategorii žen. Naši muži obsadili 1. místo  
v konkurenci pěti jednotek Okrsku 12 a ženy 

V sobotu 27. května se v Klopotovicích kona-
la Okrsková soutěž v požárním sportu. Za SDH 
Hablov bojovala 2 družstva – mužské i ženské. 
Ženské družstvo soutěžilo poprvé v historii SDH. 
Ženy dokázaly, že jsou jen dobré v zaměstnání, 
plní si rodičovské povinnosti, ale najdou si čas  
i na hasičský sport. Soutěžilo se ve štafetě druž-
stev, kde muži skončili na 4. místě a ženy přivezly 
pohár za 2. místo. V soutěži jednotlivců mezi že-
nami obsadila 3. místo Jana Nedomová. Příští rok 
chceme soutěžit i v kategorii mladších dětí. Muži 
se zúčastnili i noční soutěže v Olšanech.

Mladší členové sboru vymalovali a uklidili 
Kulturní dům a už žijí přípravami na srpnovou 
akci Hablovské klobouk, která se uskuteční  
19. 8. 2017. Všichni jste srdečně zváni. 

Kateřina Labounková

k tomuto vodnímu dílu. Pro nešťastnou pří-
hodu, ale se šťastným koncem se nám po-
sunul program zájezdu, ale i tak jsme se na 
plánovaných 14 hodin mohli podívat do pa-
pírny ve Velkých Losinách. Pak už jen oběd  
a mohlo se vyjet zpět. Na to, že předpověď 
počasí nebyla nijak růžová, náš výlet se 
vydařil, nepršelo a všichni jsme se kolem  
17 hodiny vrátili spokojeni domů.

Celým výletem nás provázel pan mís-
tostarosta Jan Spurný, který měl celou akci 

taktéž 1. místo, i když jen ze dvou družstev.  
Následovala soutěž jednotlivců, kde z naší 
jednotky obsadili 1. místo Michal Mazal,  
3. místo Petr Běhal v kategorii mužů, v ka-
tegorii žen 1. místo Gabriela Řezníčková  
a 2. místo Marcela Čehovská.  

dobře připravenou, nastudovanou a též ne-
chyběly i jeho vtipné a legrační připomínky. 
Za to mu děkujeme.

Jednou z akcí před prázdninami byl pěší 
výšlap k Žerůvskému rybníku, kde jsme opé-
kali špekáčky a celou akci ukončili posezením  
v hospůdce v Bystročiccích. Přišlo nás tam 
19 a všichni se jako vždy dobře bavili.

Dáša a Jarka

Radost nám udělali i ti nejmladší, kteří  
v kategorii mladších dětí získali krásné  
2. místo. Šanci dostalo i družstvo nejmen-
ších, které převedlo ukázku požárního útoku. 
Doufáme, že v tomto duchu budeme pokra-
čovat i nadále.           Petra Pechová
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Soutěžní sobota mladých hasičů

Olšanský florbal

Fotbal v Olšanech

Dne 24. 6. 2017 jsme se s mladými hasi-
či vypravili v ranních hodinách na dětskou 
soutěž v požárním útoku do Dobromilic. 
Soutěžili jsme v kategorii mladších dětí,  
v které bylo 16 družstev. Děti se dostaly na 
start dvanáctý v pořadí. Celkově se požární 
útok dětem povedl a s výsledným časem 
29,22 obsadily 8. místo. Po ukončení soutě-

Mnozí z Vás ani neví o olšanském florbalu, 
který vznikl již před pár lety. Původní tým byl 
složen z olšanských žen a mužů, z kterých 
jsem zůstala jen já a nyní bojuji se samými 

Konec června je ve znamení závěru fotbalo-
vých soutěží. Letošní ročník nepřinesl radost 
mužstvu mužů, které skončilo na třináctém 
místě a po několika letech působení v okres-
ním přebor sestupuje do III. třídy okresní sou-
těže. V nadcházející sezoně jim tedy budeme 
držet palce, aby se jim podařilo vybojovat 
postup a do okresního přeboru se vrátili. 
Kromě družstva mužů hráli okresní a krajské 
soutěže také naši žáci. Těm se naopak dařilo. 
Pod vedením trenérů Michala Uhříka, Davida 
Benka, Petra Hansla a Tondy Pospíšila sklízeli 
jeden úspěch za druhým. Mladší žáci vyhráli 
okresní přebor. Během soutěže jen jednou 
prohráli a to celkem nešťastně v Mostkovi-
cích 2:1. V jarní části tomuto soupeři porážku 
oplatili a vyhráli 7:0. V sobotu 17. 6. se chlap-
ci účastnili turnaje v Hranicích. Zde obsadili 
celkově 18 místo, ale v silné konkurenci týmů 
Baníku Ostrava, Karviné, Slovácka, Opavy, 
Havlíčkova Brodu, Katowic, Sence a dalších 
se rozhodně neztratili. Minulý týden pak re-
prezentovali prostějovský okres na turnaji ví-

že a vyhlášení výsledků jsme se přemístili na 
další soutěž, která se konala ve Vícově. Zde 
se děti ve své kategorii utkaly s 13 družstvy 
a s výsledným časem 26,27 se mladí hasiči 
umístili na 10. místě. Celkově se dětem útok 
povedl, i přesto, že ho musely opakovat 
dvakrát, kdy při prvním startu pořadatelům 
selhala časomíra. Po vyhlášení jsme se vy-

muži. Hrajeme každé úterý a čtvrtek vždy od 
20:00 hod. Vždy se sejde, nejméně 6 – 12 hrá-
čů (mužů), kteří se rozdělí do 2 – 4 družstev.  
Z Olšan se občas zúčastní 2 – 3 pánové, ostat-

dali na cestu domů, a na hasičskou zbrojnici 
vrátili ve večerních hodinách. Počasí nám 
celý den přálo a krásně svítilo sluníčko. Vel-
ké poděkování patří rodičům dětí, za jejich 
podporu jak již na dálku tak přímo s námi 
na soutěži. 

Pechová Petra

ní dojíždějí z okolí Prostějova. Nyní máme  
v plánu uskutečnit turnaj v místní sokolovně. 
Termín bude v blízké době zveřejněn. Doufá-
me, že nás přijdete podpořit!

Alena Lazorová
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tězů okresních přeborů olomouckého kraje. 
Tento turnaj vyhráli, když porazili Tršice 1:0, 
Kojetín 4:2, Velké Losiny 4:0, Českou Ves 7:0 
a remizovali s Uničovem 1:1. V sobotu 24. 6. 
pak celou sezonu úspěšně završili vítězstvím 
na tradičním mezinárodním turnaji u nás  
v Olšanech. V konkurenci 24 týmů z Polska, 
Slovenska a Česka nenašli přemožitele a ve fi-
nále turnaje zdolali polský AP Brzeg Dolny 3:0. 
Druhý náš tým se na tomto turnaji umístil na 
velmi dobrém desátém místě. Mužstvo starší 
přípravky hrálo krajský přebor. V konkurenci 
8 týmů skončili na třetím místě za družstvy 
Sigmy Olomouc a TJ Šumperk. Úspěšní byli 
také hráči mladší přípravky. Závěr jejich sezó-
ny byl hodně hektický. Nejdříve vyhráli mini-

turnaj v Hranicích, kde porazili dva týmy Ba-
níku Ostrava a dva týmy SK Hranice, následně 
vyhráli turnaj v Kralicích na Hané a na domá-
cím turnaji Junior Cup v Olšanech skončili 
na šestém místě. Tento turnaj vyhráli chlapci  
z Vyškova, druzí skončili hráči Líšně, třetí pak 
hráči 1.SK Prostějov. Jelikož naši chlapci vy-
hráli čtvrtou skupinu okresní soutěže mladší 
přípravky, reprezentovali také prostějovský 
okres na turnaji okresů, který se konal v Přero-
vě. Zde se jim ale výsledkově nedařilo a skon-
čili na desátém místě. V závěrečném turnaji  
o přeborníka okresu, jehož pořadatelství se 
ujmula naše TJ, skončili naši chlapci na šes-
tém místě, když v boji o sedmé místo pro-
hráli na pokutové kopy s chlapci z Vrahovic. 

Na posledních dvou turnajích se projevila 
především skutečnost, že soutěž mladších 
přípravek ročníku 2008 a mladších jsme hrá-
li s chlapci o rok až dva mladšími. V našem 
družstvu pravidelně nastupoval dokonce 
hráč ročníku 2011 Samuel Fedorco a mezi 
podstatně staršími se fotbalově neztratil  
a patřil k oporám týmu. Na závěr článku bych 
chtěl poděkovat všem hráčům, trenérům 
a rodičům za jejich přístup k fotbalu, za re-
prezentaci obce, za pořadatelství báječných 
fotbalových turnajů během celého roku. Do 
nové sezóny bych chtěl všem popřát hodně 
úspěchů, aby se jim ten nový soutěžní ročník 
vydařil alespoň tak, jako ten právě skončený.

Milan Elfmark

Náš – váš Máj
Stavění Máje mi vždy předpovídá, že brzy 

přijdou po zimě tak dlouho očekávané tep-
lé dny. Letos se nám opravdu poštěstilo  
a stavění i kácení proběhlo pod bezchyb-
nou, azurovou oblohou. To dozajista potě-
šilo nejen nás dospěláky, protože k tomu 
všemu dobrému jídlu a pití, co krásně zdo-
bily stoly, nám sluníčko příjemně hřálo do 
zátylku. Troufám si říci, že letos výjimečně 
jinak to teplé počasíčko vykouzlilo spoustu 
dětské radosti a to díky tomu, že mohli ty 
naše malé ratolesti celé odpoledne ochut-
návat rozmanité příchutě naší novinky  
v podobě domácí kopečkové zmrzliny.  
A k tomu si ještě pěkně usrkávat oblíbené 
dětské koktejly, na které jsou prckové již 
roky zvyklí. Jako každý rok k rozverné ná-
ladě přispěla svým dílem i moje maminka 
Hanka. Pomocí pár barviček a svých šikov-

ných rukou vykouzlila, nejen na dětských 
tvářích, spoustu zábavných obličejíčků. Na 
obou akcích nás k mému osobnímu potěše-
ní doprovázela živá muzika. Na stavění hráli 
kluci z olomouckého seskupení hudebně 
velice štědře obdaření  VALSA BAND. Kácení 
pak zpříjemnila kapela „evropského potul-
ného“ umělce - MIRA ŠVEC a jeho BAND-A.                                                
Nakonec tohoto mého krátkého souhrnu 
dění v kulturním obydlí U Jeníka musím jako 
každý rok poděkovat těm, bez kterých bych 
tyto báječné dny nemohla u nás v hospůd-
ce nikdy uskutečnit. Všem, co se podíleli na 
dopravě Máje až na své místo, následně na 
jeho úspěšném vztyčení a nakonec na bez-
chybném složení toho 1970 cm  vysokého 
obra k zemi přímo na vytyčené místo, šikov-
ným servírkám, díky kterým si mohou naši 
hosté vychutnávat volna a pohodové nálady  

a v klidu si posedět s rodinou a přáteli nejen 
na těchto akcích, ale i kdykoliv kdy k nám za-
vítají Poděkování patří i mému bratru Marko-
vi za pomoc u grilu, kterou oceňují všichni, 
co stále chválí jeho báječné makrely, mému 
otci za již tradičně bezchybně provedou pří-
pravu uzených dobrot, čehož si cením ne-
jen já, ale i všichni hosté, jež roky přicházejí  
k naší udírně s obdivem a nakonec VELKÉ 
poděkování patří VÁM všem, kteří nás pod-
porujete tím, že jste přišli, příjemně se po-
bavili a spokojení odešli.

Více fotodokumentace je na facebooku 
Hospoda U Jeníka, tak neváhejte a pokud 
je to ve vašich možnostech, navštivte naše 
místečko na internetu.

Mějte se všichni moc fajn, mějte se rádi  
a užijte si příjemné nejen letošní léto.

Ivona Navrátilová
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Hasiči informují
V případě vzniku mimořádné události 

ve vašem domě či blízkém okolí, kde bude 
potřeba neodkladného zásahu hasičů, NE-
volejte prosím na soukromá čísla vašich 

známých hasičů ale přímo na číslo 150. Tato 
skutečnost výrazně urychlí svolání a výjezd 
hasičů. Krajské operační a informační stře-
disko rozešle svolávací a výjezdovou SMS 

všem členům výjezdové jednotky najed-
nou a bezdrátově spustí sirénu na hasičské 
zbrojnici.

Marcela Čehovská, SDH Olšany

jubilaNTi
červenec

50 Štěpánková Olga             

55 HrbatováDagmar            
 Hanák Zdeněk

60 Kubíčková Hana
 Špičák Michal

65 Drhlík Miroslav
 Pelíšek Josef                   

70 Přidal Jan
 Pelíšková Oldřiška

75 Koukalová Anna

80 Dokoupilová Pavla

81 Kintlová Marie 

87 Vyhlídalová Marie

srpen

50 Lehká Hana

55 Justrová Marie

60 Obručníková Anna
 Krajíček Vladimír

65 Novotná Helena

70 Snášelová Marie

75 Řezníčková Marie
 Ondrýsková Jana

81 Navrátilová Františka

82 Hrubý František

83 Němcová Blažena

84 Řezníčková Zdenka
 Šiška Ladislav

87 Dokoupil Jaroslav

87 Velacká Božena

88 Hradilová Marie

90 Novotná Marie
 Škrabálková Marie

Září

55 Bondarenková Irena
 Durchánek Milan
 Vláčilová Lenka

60 Fišr Jaroslav

70 Přecechtělová Miloslava

75 Hrudníková Miloslava

80 Smékalová Anna

84 Lantová Jaromíra

85 Lišková Věra

89 Labounková Ludmila
Redakční rada přeje 

hodně zdraví do dalších let
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Táborák
V pátek 23. 6. 2017 se na hřišti TJ Sokol Olšany u Prostějova 

uskutečnil tradiční Táborák pro děti a rodiče z mateřské školy 
k rozloučení se školním rokem. Děti zahájily akci připrave-
ným country tancem. Hlavním programem bylo představení 
předškoláků a pasování na školáky. Z dětí se stali žáci. Prošli 
symbolickou bránou z MŠ do ZŠ, kde je přivítala paní ředitel-
ka. Zároveň se rozloučila s „deváťáky“, kteří odchází na střed-
ní školy a učiliště. Popřála jim mnoho úspěchů ve studiu.

Po slavnostní části následovaly soutěživé hry, opékání špe-
káčků a skákací hrad. Děti plnily úkoly sedmi plamínků na 
táborovém ohni. Po splnění si přišly pro malou odměnu. 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě této akce  
a rodičům za celoroční spolupráci ve školním roce 2016/2017. 
Přejeme vám krásné prázdniny.

Zapsala Hana Obručníková 
a Kateřina Koudelková


