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zprávy z obce

Sanace podzemních vod
V březnu loňského roku započaly práce 
v rámci akce „Sanační zásah na podzemních 
vodách kontaminovaných chlorovanými 
ethyleny v okolí obce Olšany u Prostějova 
II“. Nikomu z místních obyvatel netřeba při-
pomínat, že se jedná o dnes již historickou 
ekologickou zátěž pocházející z areálu bý-
valé SIGMY Lutín. První „pokusy“ o sanaci 
zde probíhali již před více než 20-ti lety, kdy 
zde společnost Vodní zdroje Holešov vodu 
čerpala z vrtů a přes „provětrávací kolonu“ 
znovu zasakovala. Tato metoda byla založe-
na na skutečnosti, že znečišťující látky jsou 
těkavé a při průchodu kolonou vyprchají. 
Teprve v roce 2012 zde společnost DEKON-
TA provedla doprůzkum znečištění spodních 
vod v okolí obce, vyhodnotila zdravotní rizi-
ka plynoucí z užívání kontaminované vody 
a na základě zkoušení několika sanačních 
technologií navrhla z hlediska účinnosti, fi-
nanční nákladnosti a délce sanačního zása-

hu tu nejvhodnější. Tou je kombinace metod 
BRD (bioreduktivní dehalogenace) a ISCRS 
(chemická redukce). Pro objasnění se jedná 
o aplikaci syrovátky (BRD) a nanočástic žele-
za (ISCRS) přímo do vrtů. Na základě výsledků 
rozborů kvality podzemní vody z kontrolních 
vrtů bylo navrženo a realizováno několik li-
nií sanačních vrtů. Linie L1 se nachází mezi 
Dubany a Vrbátkami, linie L2 mezi Hablovem 
a Dubany a linie L3 je situována podél polní 
cesty z Hablova k bývalému objektu výkrm-
ny vepřů a dále pak podél polní cesty od kul-
turního domu v Hablově směrem k Bystro-
čicím. Z důvodu nalezení většího znečištění 
v oblasti linie L3 bylo navrženo rozšíření linie 
L3 a vybudování linie L4 podél komunikace 
na Bystročice. Nezbývá než doufat, že probí-
hající sanace pomohou zlepšit kvalitu spodní 
vody jak pro nás, tak pro příští generace. 

René Všetička, místostarosta 

z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce na svém zasedání 
13. února 2020 projednalo a schválilo: 

• účast obce Olšany u Prostějova v elek-
tronické dražbě k části pozemku parc. 
č. 596/21 v k.ú. Olšany u Prostějova

• odkup části pozemku parc. č. 528/16 o vý-
měře 25 m2 v k.ú. Olšany u Prostějova

• bezúplatný převod části pozemků z majet-
ku Olomouckého kraje do majetku obce. 
Jedná se o pozemky v souvislosti s rekon-
strukcí krajské silnice v centru obce a ko-
lem parku

• uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí dotace Mysliveckému spolku Olšany – 
Hablov pro rok 2020

• uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí dotace Základní organizaci Českého 
zahrádkářského svazu Olšany u Prostějova 
pro rok 2020

• uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Olša-
ny u Prostějova pro rok 2020

• uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí dotace Římskokatolické farnosti Olša-
ny u Prostějova pro rok 2020

V různém starosta obce informoval o:
• plnění rozpočtu obce a o stavu finančních 

prostředků na účtech obce
• o stavu projektové dokumentace v rámci 

stavby „Cyklostezka Olšany – Lutín“. Pro-
bíhají jednání se Správou silnic Olomouc-
kého kraje ohledně problémového odvod-
nění v určité části stezky a projednávají se 
jednotlivé varianty

• s připravovanou projektovou dokumenta-
cí na zasíťování pozemků na výstavbu RD 
v lokalitě „Za farou II“

• s vizualizací parcelace pozemků pro vý-
stavbu RD v lokalitě „Na Třebčín“ 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 
12. května 2020 projednalo a schválilo: 

• Zprávu o výsledku přezkoumání hospoda-
ření obce Olšany u Prostějova za rok 2019 
a  schválilo závěrečný účet obce za rok 
2019 bez výhrad a účetní závěrku

• záměr prodeje pozemku parc.č. 442/18 m2 
v k.ú. Olšany u Prostějova

• záměr prodeje pozemku parc.č. 313 o vý-
měře 192 m2 v k.ú. Olšany u Prostějova

 

• odkup ½ pozemku parc.č. 584/1, ½ po-
zemku parc.č. 584/2 a ½ pozemku parc. 
č. 584/3, vše v k.ú. Olšany u Prostějova

• záměr prodeje části pozemku parc.č. 857/1 
v k.ú. Olšany u Prostějova

• bezúročnou půjčku TJ Sokol Olšany u Pro-
stějova ve výši 1.500.000,- Kč se splatností 
do 3 let

• navýšení sociálního fondu o 100.000,- Kč
• Rozpočtový výhled na období 2021-2023
• obsah projektu Regenerace areálu bý-

valých dřevařských závodů v k.ú. Olšany 
u Prostějova, jehož součástí bude výstavba 
nové hasičské zbrojnice a výstavba komu-
nitní kompostárny obce

• odkup části pozemku parc.č. 843/2 v k.ú. 
Olšany u Prostějova ve vlastnictví Olo-
mouckého kraje, označeného dle geo-
metrického plánu č. 814-131/2019 ze dne 
29. 11. 2019 parcelním číslem 843/18

V různém starosta obce informoval o:
• vyhotovení geometrického plánu v rámci 

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

• vypracované projektové dokumentaci 
a  podané žádosti o dotaci na akci „Nad-
stavba MŠ“
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z naší školy a školičky

Tvořivé odpoledne ve školní družině   
Děti z červené školní skupiny, které navště-
vují družinu, měly možnost popustit uzdu 
své fantazii a kreativitě. Jejich úkolem bylo 
z  nalezených přírodnin zhotovit zvířátka, 
která můžeme spatřit v přírodě, ať už na 
zemi, ve vzduchu nebo ve vodě. Tato čin-

nost děti mimořádně bavila a zpříjemnila 
nám krásné odpoledne.

Marie Piňosová, 
vychovatelka ve školní družině

Děti z červené školní skupiny se v družině 
nenudí. Počasí nám moc nepřeje, i přesto 
je fajn. Abychom naladili letní atmosféru, 
vyrobili jsme si sandály. Někteří vytvořili i 
vlastní design své „nové“ obuvi. Ke sluníčku 
neodmyslitelně patří pořádná porce osvěže-
ní v podobě zmrzliny, kterou máme všichni 
rádi, proto byl nanuk jasná volba. Vzhledem 
k tomu, že se naše děti ve volném čase věnují 
zajímavým činnostem, ke kterým patří ma-

lování na kameny, vyzkoušeli 
jsme si tuto krásnou techniku 
také. Nemůžeme zapomenout 
ani na naše tatínky a strejdy, 
zaslouží si malou pozornost, 
veselá přáníčka je ke dni otců 
určitě potěšila.

Marie Piňosová, 
vychovatelka ve školní družině

ani v deštivých dnech se nenudíme  
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češi stále na špičce v třídění odpadů v eU. 
Každý z nás vytřídil v roce 2019 do barev-
ných popelnic přes 51 kilogramů odpadu
Za evropské premianty v třídění odpadu 
jsou češi označováni právem. Meziročně 
dosáhli dalšího zlepšení v množství vy-
tříděného odpadu, a to již poněkolikáté 
v řadě. V roce 2019 vytřídil každý z nás 
v průměru 51,3 kilogramu papíru, plastů, 
skla a nápojových kartonů, což je mezi-
roční nárůst o více než 2 kilogramy odpa-
dů vytříděných do barevných kontejnerů.
 S tříděním odpadů má zkušenost většina 
obyvatel ČR, pravidelně pak své odpady třídí 
téměř ¾ národa, přesně 73 % obyvatel. Loni 
jsme vytřídili nejvíc papíru, téměř 22 kilogra-
mů, dále pak 15,1 kilogramu plastů, bezmála 
14 kilogramů skla a necelé půl kilo nápojo-
vých kartonů. A stále více třídíme i kovy, těch 
vytřídil každý obyvatel v průměru 13,9 kilo-
gramu. Prostřednictvím sběrných systémů 
obcí se tak shromáždilo přes 693 tisíc tun 
vytříděných odpadů, což je o 4 % více než 
v roce 2018.
 „Členské státy Evropské unie, včetně České re-
publiky, musí již za několik let splnit nové ambi-
ciózní cíle vyplývající z požadavků balíčku cir-
kulární ekonomiky. V praxi to bude znamenat 
třídit veškerý odpad, který lze recyklovat nebo 
jinak využít a na skládku ukládat jen minimum 
směsného odpadu, nejvýše však 10 %. A obce 
i jejich občané se na to již začínají intenzivně 
připravovat,“ shrnul vývoj třídění odpadu 
Zbyněk Kozel, generální ředitel společnosti 
EKO-KOM, a.s. 
Právě Autorizovaná obalová společnost EKO-
-KOM zajišťuje v ČR již více než 20 let provoz 
systému třídění a recyklace obalových odpa-
dů, které jsou významnou složkou tříděné-
ho komunálního odpadu. Do systému bylo  

 

Třídím, třídíš, třídíme  

Digitalizace všech školních kronik úspěšně 
skončila v květnu 2020.

KROnIKa ŠKOlY OlŠansKÉ
– Kronika začíná školním rokem 1882-1883 
a končí rokem 1953.
(Pozn.: digitalizaci kroniky provedli zaměst-
nanci Státního okresního archivu v Prostějově).

ŠKOlní KROnIKa
– Počíná zápisem 1. září 1940, řídícím učite-
lem Antonínem Navrátilem. Poslední stránky 
obsahují úmrtní list jednoho z žáků a učitele 
z roku 1967.
(Pozn.: digitalizaci kroniky provedli zaměst-
nanci Státního okresního archivu v Prostějově).

 
 

KROnIKa MĚŠŤansKÉ ŠKOlY 
V OlŠaneCH
– Kronika začíná školním rokem 1939-1940. 
Obsahuje i dobové fotografie žáků, učitelské-
ho sboru i souvisejících událostí. Končí škol-
ním rokem 1969-1970. 
(Pozn.: digitalizaci kroniky provedli zaměst-
nanci Státního okresního archivu v Prostějově).

KROnIKa ZÁKladní deVítIletÉ ŠKOlY 
V OlŠaneCH
– Kronika začíná školním rokem 1970-
1971a končí školním rokem 1996-1997.
(Pozn.: digitalizaci kroniky provedli zaměst-
nanci školy Jitka Krajíčková, Monika Vožďová 
a Marek Šimoňák)

 

KROnIKa ZÁKladní ŠKOlY V OlŠaneCH
– Kronika začíná školním rokem 1997-1998 
a končí školním rokem 2010-2011. 
(Pozn.: digitalizaci kroniky provedli zaměst-
nanci školy Jitka Krajíčková, Monika Vožďová 
a Marek Šimoňák)

KROnIKa ZÁKladní ŠKOlY V OlŠaneCH
– Kronika začíná školním rokem 2011-2012 
a končí školním rokem 2018-2019. 
(Pozn.: digitalizaci kroniky provedli zaměst-
nanci školy Jitka Krajíčková, Monika Vožďová 
a Marek Šimoňák).

digitalizace všech školních kronik ukončena  

RECYKLACE ODPADŮ Z OBALŮ V SYSTÉMU EKO-KOM V ROCE 2019

na konci roku 2019 zapojeno 21 197 firem 
a  6  146 obcí ČR. Díky spolupráci s  nimi je 
třídění odpadů v České republice dostupné 
pro 99 % obyvatel. Aby bylo pro lidi co nej-
dostupnější a snadné, systém neustále spolu-
pracuje s obcemi na dalším zahušťování sběr-
né sítě na třídění. Češi tak mohou třídit své 
odpady prostřednictvím 473 359 barevných 
kontejnerů a menších nádob na ulicích i pří-
mo u rodinných domů. Jedno sběrné hnízdo 
tak slouží v průměru pro 118 obyvatel, což je 
v evropské konkurenci velmi dobrý výsledek. 
„Docházková vzdálenost k barevným kontej-
nerům je pro mnoho lidí v otázce třídění odpa-
dů rozhodující. Nyní to k nim máme ze svých 
domovů v průměru jen 91 metrů, což je zhruba 
133 kroků,“ říká ředitel oddělení komunikace 
EKO-KOM, Lukáš Grolmus. Zároveň ale do-
dává, že dle nejnovějších statistik stále ještě 
24 % obyvatel udává, že má kontejnery dál 
než 130 metrů a jsou tedy lokality, kde je co 
zlepšovat. 

Díky třídění odpadů v domácnostech a ob-
cích vzniká surovina, která se na třídících 
linkách dotřídí na jednotlivé druhotné suro-
viny připravené k recyklaci a využití - pro vý-
robu nových produktů nebo jako zdroj ener-
gie či náhrada hnědého uhlí v teplárnách. 
Tříděním systém snižuje zátěž životního 
prostředí - každoročně tříděním a recyklací 
obalových odpadů zachráníme ekvivalent 
zhruba 29  km2 přírody, šetříme stromy, pří-
rodní zdroje surovin a zamezujeme rozšiřo-
vání skládek. A díky třídění a recyklaci oba-
lových odpadů jsme tak loni uspořili téměř 
6 milionů MWh energie. 
Podrobné informace o výsledcích systému 
třídění a recyklace EKO-KOM za rok 2019, 
včetně grafů, naleznete v příloze.
 

Kristýna Sklenářová, 
agentura ex voto
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Finanční výbor provádí kontrolu hospodaře-
ní s majetkem a finančními prostředky obce 
a plní další úkoly, jimž jej pověřilo zastupi-
telstvo obce. Výbor se schází dle potřeby. 
V tomto roce se sešel 2x.
Předmětem jednání výboru byla kontrola 
stavu pokladny na pokladní doklady, opráv-
něnost nákladů z pokladních dokladů. Dále 
namátková kontrola zaplacených faktur z po-
hledu oprávněnosti nákladů.
 
 
 

Součástí práce výboru je kontrola plateb za 
místní poplatky. TJ. výběr kanalizačního po-
platku, odvoz TKO a poplatek ze psů. Pro vý-
bor jsou známy údaje k 31. 5. 2020. Do této 
doby bylo uhrazeno za kanalizační poplatek 
1 247 538,- Kč, za TKO 570 826,- Kč (82 %), po-
platek ze psů 22 900,- Kč (66 %).
Výbor dále sleduje úhrady za nájemné 
z  obecních bytů. Dluh na nájemném za rok  
 
 
 
 

2019 činí 35 508,- Kč. Z toho v letošním roce 
zatím nic neuhrazeno. 
Výbor projednával průběžné plnění rozpoč-
tu obce. 

Jarmila Šimková, 
předsedkyně finančního výboru

z činnosti finančního výboru za rok 2020

Noví občánci
 Jednou z činností sociální komise je přivítání narozených dětí do naší obce. Uskutečnilo se 14. června 2020. 

V obřadní síni obecního úřadu se přivítaliy tyto děti:

   Předsedkyně komise Alena Kvapilová přivítala rodiče a ostatní příbuzné. Poté vystoupila děvčata z naší základní školy s pásmem 
básniček a písní pod vedením Silvy Gōtzové, která je doprovázela na klavír. Pan starosta Milan Elfmark pronesl krátký projev, ve kterém 

vyzdvihl význam rodiny. Rodiče se zapsali do pamětní knihy. Maminky dostaly kytičku, narozené děti drobný dárek. Slavnostní vítání 
bylo zakončeno focením dětí v kolébce. 

   Narozeným dětem přejeme hodně zdraví, šťastné dětství v kruhu rodiny a spokojený život v naší obci. 

Alena Kvapilová, předsedkyně komise

Jakub Zahrada
Vincent Šiška

Viktorie Kolářová
Tadeáš Kubáček

Lucie Koudelková
Theodor Frídl
Jiří Konečný

Natálie Růžičková
Nikol Labounková
Victoria Sváková

František Rumplík
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Setkání se seniory

Klub seniorů

V březnu proběhla schůzka spojená s oslavou 
MDŽ, která se konala v pohostinství Grand.           
Plánovaný výlet do Vítkovických železáren se 
z důvodu koronaviru neuskutečnil.
Po delší přestávce jsme se opět sešli na za-
čátku června, kde jsme se domluvili na 

posezení na hřišti s již tradičním uzením 
klobás. Akce se líbila, vydařila i počasí nám 
přálo a již se těšíme na další společná po-
sezení. 

Dáša a Jarka
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Rok 2020 jsme v kroužku mladých hasičů za-
hájili na začátku ledna, kdy jsme se setkali na 
hasičské zbrojnici a začali se věnovat přípra-
vě na letošní sezónu. Zopakovali jsme si uzly, 
které jsme se naučili a 25. ledna vyzkoušeli 
naše dovednosti na soutěži „Ratajský Soky“ 
(pro nás první taková soutěž) v  kulturním 
domě v Těšeticích. 
Soutěžili jsme v kategoriích starších druž-
stev (5osob), v kategorii mladší děti a starší 
děti. V družstvu, kdy každý člen družstva si 
vylosoval uzel, který musí uvázat, se nám 
dařilo, první pokus jsme zvládli s výsled-
ným časem 16,88s, ale pro penalizaci 10s 
za spadený uzel (zkracovačka) na zem, jsme 
nakonec měli výsledný čas 26,88s a v druž-

Činnost mladých hasičů

V prvním čísle Olšanského zpravodaje v le-
tošním roce jsem napsala článek Covid 19, ve 
kterém jsem uvedla, že jsme se ocitli v situa-
ci, kterou nikdo nezažil. Naše životy vybočily 
z běžného normálu. Trávili jsme více času se 
svými dětmi, partnery, mnozí nemohli pra-
covat, nesměli jsme navštěvovat příbuzné. 

Postupně se do běžného života, který jsme 
žili do března letošního roku, vracíme. Ome-
zuje se nošení roušek, děti se mohly vrátit 
do školních lavic a mateřských škol, začali 
jsme se setkávat s příbuznými, navštěvovat 
ordinace lékařů. Můžeme si zajít do restau-
race, kina, mohou se pořádat akce s větším 

počtem lidí, můžeme vycestovat do zahra-
ničí. Nějakou dobu ještě potrvá, než vymizí 
strach, který v nás toto onemocnění vyvola-
lo a než budeme žít bez omezení. Přeji nám 
všem, ať je to co nejdříve. 

Alena Kvapilová, zastupitelka
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stvech nakonec obsadili 8. místo. V kategorii 
jednotlivců se nám nedařilo vůbec, zaseká-
vali jsme se na banálních uzlech a některé 
i pokazili. Příště to bude lepší a vše pořádně 
dotrénujeme.
Na začátku února jsme udělali rekapitulaci 
soutěže a opět si osvěžili techniků uzlů, kte- 
 

ré se nám na soutěži nedařily. Následující  
činnost jsme museli přerušit z důvodu vy-
hlášeni nouzového stavu a zákazu shroma-
žďování. Aktivně jsme zahájili přípravu opět 
na konci měsíce května a plně jsme se začali 
věnovat přípravě a tréninkům požárního 
útoku.
 

V neděli 28. 6. 2020 jsme se zúčastnili 5. roč-
níku soutěže v požárním sportu v Klopoto-
vicích. Na soutěži se nám dařilo/nedařilo 
a umístili jsme se na 4. místě.

Petra Pechová

z činnosti zásahové jednotky Olšanských hasičů

z činnosti mysliveckého spolku Olšany – Hablov
V mysliveckém spolku máme celkem 16 
členů. Jeden člen je bez zbrojního průkazu 
a je veden jako člen čestný. Naši členi vlast-
ní 5  lovecky upotřebitelných psů a 4  mla-
dé psy, které připravují na zkoušky. Na jaře 
začínáme se sčítáním zvěře, které nařizuje 
Olomoucký kraj. Podle výsledků sčítání, 
které musí odsouhlasit honební starosta, 
se následně plánují odlovy zvěře. Lovy se 
provádí buď individuální anebo společné. 
Individuálně se loví zvěř srnčí a zvěř černá, 
zvěř škodící myslivosti, to je liška obecná, 
psík mývalovitý, mýval severní, straka obec-
ná, vrána šedá a holub hřivnáč, kuna skalní 
a jezevec. Samozřejmě všechny druhy zvěře 
mají stanovenou dobu lovu. Na společném 

lovu, který máme zpravidla v prosinci, loví-
me zajíce polního a  bažanta obecného ko-
houta. Společně lovíme i kachnu divokou. 
Z dalších druhů zvěře, která se nachází v naší 
honitbě je koroptev polní, holubi hřivnáči, 
kachna divoká, káně lesní, poštolka obecná, 
moták pochop, bobr, vydra říční a mnoho 
dalších druhů.
Péče o zvěř je takřka celoroční. V zimě plní-
me krmelce senem, do zásypů pro drobnou 
zvěř dáváme zlomkové obilí a kukuřici. Sůl 
doplňujeme do slanisek během celého roku. 
V létě rozvážíme vodu do instalovaných na-
páječek.
Vloni jsme postavili dva nové kryté posedy. 
Pro letošní rok máme naplánované brigá-

dy na postavení dalších dvou. Tyto posedy 
jsou určeny pro pozorování a odlov zvěře. 
Nikomu nezakazujeme, když se vyleze podí-
vat z  posedu, ale prosíme návštěvníky, aby 
za sebou zavírali okna i dveře. Loni se nám 
stalo, že jsme museli opravit vylomené dve-
ře a zasklít rozbitá okénka. Zároveň bych 
chtěl poprosit naše občany, kteří používají 
honitbu k vycházkám a venčení svých psů, 
aby brali ohled na žijící zvěř v honitbě a ne-
pouštěli je daleko mimo svůj vliv. Je to přece 
jejich domov. 
Myslivosti zdar.

Jiří Kikal, 
hospodář MS Olšany-Hablov

Okénko do historie
Uplynulo 75 let od skončení 2. světové války. 
Jaké byly poslední dny v naší obci? V posled-
ních dnech války bylo postavení Olšan a do 
určité míry i Hablova specifické, protože ně-
mecká armáda úporně hájila až do 8. května 
jednu z mála ústupových cest z východní 
Moravy, státní silnici z Olomouce do Pro-
stějova a dále až do Boskovic. Tato silnice 
a v  této souvislosti i obce byly od počátku 
května přeplněny německými vojsky, je-
jich technikou, tanky, auty, obrněnými vozy 
a  různými uprchlíky. Všichni místní muži od 

16 do 55 let museli již v dubnu 1945 nastou-
pit na budování zákopů a zátarasů. Škola 
byla přeměněna na německou vojenskou 
nemocnici a lazaret.
Rozhodující den nastal 8. května. Ještě 
dopoledne létala nad obcemi sovětská le-
tadla, která odpoledne zahájila ve třech vl-
nách bombardování německých dělostře-
leckých postavení, které si vyžádalo životy 
mnoha německých vojáků a dvou civilních 
osob. Také při něm bylo poškozeno několik 
domů a hospodářských objektů. Ve Dvoře 

vypukl požár poté, kdy zde vybuchla auta 
německé armády s benzínem. Občanům se 
podařilo zachránit před vyhozením most 
přes Blatu. Když 9. května lidé vyšli ze skle-
pů a různých úkrytů, byl již všude nezvyklý 
klid. 
První oslava osvobození v obci byla 28. květ-
na a další 28. října1945. V Hablově se 17. červ-
na 1945 oslavovalo opětovné umístění busty 
T. G. Masaryka na pomníku padlých. 

Alena Kvapilová, zastupitelka

V dosavadním průběhu roku naše zásahová 
jednotka zasahovala aktuálně u 28 událostí 
různých typů, ať už požárů, dopravních ne-
hod a v neposlední řadě technických pomo-
cí. Na výzvu krajského operačního střediska 
jsme zasahovali při odstraňování následků 
po bleskové povodni v obci Dlouhá Loučka. 
Zde jsme prováděli činnost spojenou s  čer-
páním vody ze sklepů a kontaminovaných 

studní. Sestavili jsme dvě družstva s potřeb-
nou technikou, která na místě plnila poža-
davky velitele zásahu. Tímto bych chtěl po-
děkovat všem členům zásahové jednotky za 
práci, kterou odvádějí.

Martin Kikal, 
velitel JSDH Olšany u Prostějova
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jubilanti 2020
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
Petružela Jiří  60
Bátěk Jiří   60
Přecechtělová Miroslava 65
Borůvková Jaroslava 82
Labounková Lenka 50

Přecechtělová Marie 75
Kubíček Milan  65
Amakorová Petra  50
Vernerová Daňka  85
Žák Alois   75
Drapačová Miroslava 70

Červen
Hrbata Jiří  60
Velacká Věra  60
Růžička Alois  87
Mazuch Pavel  50
Kopecká Marie  70

Salaquardová Naděžda 50
Přidal Jaroslav  50
Kubíčková Jindřiška 80
Krivaničová Pavla  70
Navrátil Zdeněk  86

Škvírová Ivana   60
Bokůvková Ladislava 60
Honzík Václav  55

Červenec
Spišák Petr  55
Pekr František  65
Přecechtěl Ladislav 65
Vrchlická Karla  82

Minarský Martin  50
Dokoupilová Pavla 83
Mikulášková Dagmar 55
Kintlová Marie  84

Górová Zdeňka  80
Dokoupil František 80
Skládal Zbyslav  60
Zapletalová Bronislava 50

Srpen
Horák Vladimír  70
Procházková Marie 70
Rozehnal Jaroslav  60
Hradilová Marie  81
Navrátilová Františka 84

Novotná Marie  93
Škrabálková Marie 93
Němcová Blažena  86
Obručníková Vlasta 60
Soldánová Milena  65

Navrátilová Marie  80
Šiška Ladislav  87
Fišrová Alena  60
Lošťák Lubomír  65

Květen
Mojžíš Luboš  55
Molová Jaroslava  92
Ondrýsková Ludmila 81
Šišková Jana   82
Běhalová Zdeňka  60
Sváková Vlasta  83
Crha Luděk  60
Jahodová Vlastimila 81

Růžičková Jarmila  84
Urban Karel  65
Dočkal Bohumír  60
Srnečková Jaroslava 81
Nitková Zuzana  89
Štencl Lubomír  81
Floríková Anna  88
Borůvka Radek  55

Milarová Zdeňka  65
Beránková Jaroslava 90
Brabec Vojtěch  84
Coufalová Jana  70
Doleželová Lucie  55
Látal Jiří   83

Upozornění
Upozorňujeme občany, že se opět v naší obci 
vyskytují osoby, které nabízejí podomní pro-
dej. V naší obci stále platí Nařízení Rady obce 
z roku 2015, která takový druh prodeje zaka-
zuje. V případě, že budete kontaktováni po-
domním prodejcem, neváhejte kontaktovat 
obecní úřad v naší obci. Děkujeme

Oznámení
K 30. 6. rezignoval na funkci ředitele školy 
pan Mgr. Marek Šimoňák. Rada obce vzala 
jeho rezignaci na vědomí. Z tohoto důvodu 
Obec Olšany u Prostějova vyhlásila konkurs 
na místo ředitele školy. K 30. 6. 2020 rezig-
noval na funkci zástupce ředitele školy pan 
Mgr. Vladimír Vlk. Oběma děkujeme za jejich 
práci a přejeme vše dobré do budoucna.

Omluva
V minulém čísle Zpravodaje jsme v sekci Na-
rodili se v roce 2019 neuvedli našeho nového 
spoluobčana Jakuba Dočkala.
Rodičům se omlouváme a děkujeme za upo-
zornění.


