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zprávy z obce

z naší obce
ReVitalizace aReálu 

Naše obec podala žádost o dotaci na revita-
lizaci areálu bývalých dřevařských závodů. 
V části areálu bychom chtěli vybudovat kom-
postárnu, sklad materiálu, recyklační linku 
pro stavební suť (beton a jiný pevný materi-
ál), zázemí pro obecní techniku. V druhé části 
bychom chtěli vybudovat novou hasičskou 
zbrojnici. Projektově je celá akce připravena 
a nyní hledáme finanční prostředky na její 
realizaci. Předpokládané náklady na revitali-
zaci území jsou ve výši 60 mil. korun.

noVá VýstaVba Rd 
Byla dokončena projektová dokumentace 
na výstavbu inženýrských sítí pro nové RD 
při „staré“ silnici na Prostějov. Součástí této 
dokumentace je také vypracování projektu 
na obnovu povrchu této místní komunikace 
v úseku od parku po konec obce včetně vy-
budování kruhové křižovatky v napojení ko-
munikace k zemědělskému družstvu. Právě 
napojení těchto dvou komunikací považuje-
me v současnosti za rizikové a doufáme, že 
vybudování nové křižovatky přinese zvýšení 
bezpečnosti provozu na těchto silnicích.
Byla dokončena také parcelace území pro 
výstavbu RD v lokalitě směrem na Třebčín. 
V  příštím roce předpokládáme vyhotove-
ní projektové dokumentace k inženýrským 
sítím. K 15. 10. 2020 evidujeme 73 žádostí 
o koupi pozemku pro výstavbu RD v naší obci.

sanace PodzeMnícH Vod 
Pokračuje se v projektu Sanace podzemních 
vod a odstranění staré ekologické zátěže. 
Celkově bylo vybudováno přes 380 sanač-
ních vrtů v několika liniích mezi obcemi Olša-
ny, Hablov, Dubany a Vrbátky. Do konce roku 
by měl být vypracován aktualizovaný trans-
portní model šíření kontaminovaných vod se 
zapracováním prvních výsledků rozborů na 
již realizovaných sanačních vrtech.

PŘeVod PozeMku 
Po čtyřech letech jednání s Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových 
a  čekání na konečné stanovisko úřadu, byla 
podepsána smlouva o bezúplatném převodu 
pozemku pod bývalou státní silnicí ve směru 
na Prostějov a dvou menších pozemcích mezi 
touto silnicí a dálnicí D46. Jedná se pouze 
o  část této komunikace. Úseku na Šamano-
vě se tento převod netýká, jelikož tento je již 
v katastru obce Smržice. Obec tedy bude i na- 
 
 

dále zajišťovat údržbu cesty pouze v našem 
katastrálním území.

cyklostezka 
Bohužel již čtyři roky trvá příprava projektu 
cyklostezky Olšany u Pv – Lutín. Společnost, 
která byla na základě výběrového řízení vy-
braná pro zhotovení projektové dokumen-
tace, Ateliér 5 z Ostravy, stále nemůže najít 
společnou řeč se Správou silnic Olomouc-
kého kraje. Problematické jsou především 
úseky, kdy se cyklostezka přimyká k silnici. 
Jsou to úseky, které vzhledem k postojům 
majitelů přilehlých pozemků nebylo možné 
odkoupit a získat je tak do vlastnictví obce. 
Začátkem měsíce října proběhlo další jed-
nání. Vzhledem k rozpracovanosti projektu, 
dostala projekční kancelář ještě jednu šanci 
do konce tohoto měsíce předložit vzorový 
řez konstrukčních vrstev cyklostezky, který 
by byl akceptovatelný i pro SSOK. 

doMoV s PečoVatelskou službou 
Stále se nám nedaří zajistit dostatek finanč-
ních prostředků pro vybudování Domova 
s  pečovatelskou službou. Sledujeme vypsání 
jednotlivých dotačních titulů, ale prozatím ne-
byly podmínky pro realizaci projektu pro obec 
vhodné. Předpokládané finanční náklady se 
pohybují ve výši kolem 70 mil. Kč  a dotační 
prostředky by nepokryly ani třetinu investice.

RekonstRukce  
„dRužsteVníHo Mostu“ 

Byla dokončena projektová dokumentace na 
rekonstrukci mostu přes dálnici D46 („druž-
stevní most“). V současné době nám schá-
zí odkoupit jeden pozemek při nájezdu na 
mostní těleso. S majitelem pozemku jednáme 
alespoň o souhlasu o právu provést stavbu.

cHodník na Pijanu 
Konečně bylo v první polovině roku vydané 
stavební povolení na vybudování chodníku 
od sokolovny na Pijanu. Nyní připravujeme 
žádost do programu Státního fondu doprav-
ní infrastruktury. Předpokládané náklady na 
vybudování tohoto chodníku jsou 5 mil. Kč.

ModeRnizace MŠ 
Připravujeme vypsání veřejné zakázky na 
dodavatele stavby k projektu Moderniza-
ce mateřské školy. Tento projekt spočívá ve 
vybudování nového herního pavilonu nad 
hospodářským pavilonem u školky, včetně  
 
 

vstupu do mateřské školy a rekonstrukcí pro-
stor školní kuchyně včetně pořízení nového 
vybavení. Předpokládané náklady projektu 
jsou ve výši 15 mil. Kč. Na tuto akci máme při-
slíbenou dotaci ve výši 11 mil. Kč. 

ReVitalizace zeleně 
Připravujeme žádosti na revitalizace zeleně 
ve třech lokalitách obce. Jedná se o úpravu 
v okolí stavidel a autobusové zastávky při 
vjezdu do obce od dálnice D46, úpravu ze-
leně při silnici v centru obce a úpravu zahrad 
souvisejících s komunitním centrem ve far-
ním areálu.

PRotiPoVodŇoVý PaRk
Před dokončením je zpracování projekto-
vé  dokumentace protipovodňového parku 
v lokalitě mezi fotbalovým hřištěm a říčkou 
Blatou. V návrhu je zahrnuto vytvoření dvou 
rozlivových teras, které jsou doplněny zelení. 
Poslední dny ukázaly na nutnost realizace to-
hoto projektu.

kalendáŘ na Rok 2021
V posledním týdnu měsíce listopadu bude 
opět připaven k prodeji „obecní“ kalendář na 
rok 2021. Cena kalendáře bude  stejná jako 
v minulém roce 60 Kč/kus.

HosPodaŘení obce 
Jak hospodaří naše obec v současné složi-
té a nepřehledné situaci a jaký je „propad“ 
v příjmech z rozpočtového určení daní? Tato 
otázka zajímá jistě řadu občanů naší obce. 
V tabulce uvádím hodnoty jednotlivých pří-
jmových kapitol, jak je pro rok 2020 před-
pokládalo Ministerstvo financí a jaký byl 
předpoklad v našem schválném rozpočtu. 
Také uvádím stav ke konci měsíce září v roce 
2019 a v roce letošním. Z tabulky můžete 
vidět, že přestože odhady Ministerstva byly 
hodně optimistické, náš předpoklad byl po-
někud konzervativnější. A jaké parametry 
rozhodují o výši RUD? Je to především počet 
obyvatel obce, rozloha katastrálního území 
obce, počet zaměstnanců v obci, počet dětí 
navštěvující školská zařízení zřízená obcí 
a koeficient dle postupného přepočtu oby-
vatel (pro naši obec 1,07). Ve druhé tabulce 
můžete vidět současný stav finančních pro-
středků na našich účtech. Domnívám se, že 
si naše obec nevede až tak špatně.
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Položky RozPočtoVÉHo uRčení daní RozPočet obce odHad MF staV k 30. 9. 2019 staV k 30. 9. 2020

1211 – Daň z přidané hodnoty 11 700 000 Kč 13 950 213 Kč 9 158 223 Kč 9 047 689 Kč

1121 – Daň z příjmu právnických osob 4 500 000 Kč 5 570 094 Kč 4 164 270 Kč 3 414 767 Kč

111 – Daně z příjmů fyzických osob 7 800 000 Kč 8 026 302 Kč 5 444 601 Kč 5 009 049 Kč

celkem 24 000 000 kč 27 546 609 kč 18 767 094 kč 17 471 504 kč

Propad na příjmech RUD proti roku 2019 - 1 295 590 Kč

Procentuální vyjádření  - 6,90 %

Kompenzační mechanismus Ministerstva financí 2 261 250 Kč

Očekávané příjmy RUD do konce kalendářního roku 5 800 000 Kč

staV FinančnícH PostŘedkŮ  
na jednotliVýcH ÚčtecH k 30. 9. 2020

KB 16 189 451,18 Kč

KB – fond 76 589,56 Kč

ČNB 3 993 646,41 Kč

ČS – úvěr - 1 749 985,00 Kč

ČS – prostředky pro 
splácení úvěru 343 214,69 Kč

sPoRtoVní Hala 
Byla dokončena výstavba nové spor-
tovní haly. Její slavnostní otevření se 
uskutečnilo za přítomnosti hejtmana 
Olomouckého kraje pana Ladislava 
Oklešťka a dalších hostů v sobotu 19. 9. 
od 15 hodin. Celkové náklady včetně 
vybavení byly ve výši 37 500 000,- Kč. 
Na tuto investici přispělo Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy část- 

 
kou 21 159 948,- Kč, Olomoucký kraj 
částkou 5 650 000,- Kč, obec Olšany 
u  Prostějova 9 950 000,- Kč a zbývající 
částku zajistila samotná Tělocvičná jed-
nota Sokol. Naše obec tak získala kvalit-
ní sportoviště.

Milan Elfmark, 
starosta

den otevřených dveří na ČOv 
V sobotu 19. září se v areálu čističky odpad-
ních vod v Olšanech u Prostějova uskutečnil 
Den otevřených dveří. Původní termín byl 
plánován po kolaudaci a spuštění zkušební-
ho provozu již na jaře tohoto roku, ale v sou-
vislosti s opatřeními přijatými v rámci šíření 
nového koronaviru Covid-19 byla akce (tak 
jako většina ostatních) zrušena. „Dveře“ ČOV 

se otevřely před desátou hodinou dopoled-
ní a přijít podívat se mohli všichni občané se 
zájmem prohlédnout si nově zrekonstruova-
nou čističku včetně všech vnitřních i venkov-
ních technologií. Pro příchozí bylo připrave-
no přímo „katalogové“ nádherné podzimní 
slunečné počasí, možnost prohlídky s profe-
sionálním výkladem pana Martina Kikala (za 

což mu náleží poděkování), cigáro z  udírny, 
točené pivo, limonáda a samozřejmě pose-
zení. Poděkování patří i všem ostatním za-
městnancům obce, kteří pomohli s přípravou 
a průběhem akce, jakožto i všem příchozím 
občanům za podporu společenského dění 
v obci v dnešní nelehké „coronavirové“ době.

René Všetička, místostarosta
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podzimní výstava zO ČzS 
V sobotu 19. září se kromě dne otevřených 
dveří na ČOV uskutečnila v místní sokolovně 
od 13 hodin také tradiční podzimní výstava 
ovoce, zeleniny, květin a prací žáků ZŠ a MŠ, 
která se koná jednou za dva roky. Přípravné 
práce, příjem exponátů a tvorba dekorací 
probíhaly během pátku a sobotního dopole-
dne. Na návštěvníky čekalo kromě prohlídky 
exponátů tradiční občerstvení s možností 

posezení v přísálí. Expozice byla k  vidění 
i v průběhu neděle a v pondělí měli možnost 
navštívit výstavu žáci základní a mateřské 
školy. Účast byla hojná, podívat se přišlo přes 
300 návštěvníků. V letošním roce se místní 
organizace zúčastnila tak jako v předchozích 
letech rovněž tradiční podzimní přehlídky 
ovoce a zeleniny Flora Olomouc 2020 – HOR-
TIKOMPLEX, která se konala v termínu od 1. 

do 4. října. Kromě vlastní expozice se letos 
místní zahrádkáři na výstavě spolupodíleli 
i jako organizátoři. I tady patří poděková-
ní všem členům výboru i řadovým členům 
místní organizace, kteří se na přípravě a or-
ganizaci obou výstav ve svém volném čase 
podíleli.

René Všetička, místostarosta

Farní den ve farnosti Olšany u prostějova 
V neděli 20. září 2020 proběhl v nově zrekon-
struovaném farním areálu naší obce tzv. farní 
den. Účastnili se jej i farníci z Duban, Vrbátek 
a Štětovic. Pro děti byly připraveny nejroz-
manitější hry a soutěže v režii rodiny Jalůvků. 
Děti např. soutěžily ve střelbě na bránu, zdo-
lávaly provazové žebříky, střílely z luku, vy-
ráběly elegantní královské koruny, jež nosily 
po celou dobu na hlavách a mnoho jiných 

dalších zábavných aktivit jim zpříjemňovalo 
prožití farního odpoledne. Mládež nejrůzněj-
šího věku se pak vesele a živě bavila u  stolů, 
na nichž bylo servírováno občerstvení, jež si 
farníci přinesli. Paní Pavla, Románek a  dal-
ší šikovné paní roznášeli kávu, limonádu, 
buchty, chlebíčky aj. dobroty. Přítomní si též 
mohli pochutnat na pečených uzeninách. 
Téměř každý účastník si odnášel drobné vý-

hry z tomboly, jež se losovala na závěr, např. 
lišku. I po předem naplánovaném ukončení 
v 17.00 hodin zatím nikdo neodcházel a lidé 
v družném hovoru a přátelské atmosféře se 
příjemně bavili až do večera. Velký dík naše-
mu duchovnímu otci Jiřímu a našemu panu 
starostovi za nápad a realizaci. 

Ladislav Benda
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z naší školy a školičky

zOO Olomouc 
Ve středu 9. 9. 2020 se celá první třída v do-
provodu třídních učitelek a asistentky pe-
dagoga vydala na návštěvu ZOO Olomouc. 
V  půl deváté jsme dojeli do Olomouce na 
Svatý kopeček a pěšky jsme zamířili k ZOO. 
První zastávka byla před areálem na dět-
ském hřišti, kde jsme popřáli k narozeninám 
spolužáka, zazpívali mu narozeninovou 
písničku a dostali sladkou odměnu. Chvil-

ka času do otevírací doby ZOO zbyla i na 
houpačky, průlezky, šplhadla… Při vstupu 
do areálu nás přivítaly surikaty a opice. Ne-
zapomněli jsme navštívit pavilon žiraf, lvů, 
plameňáků, plazů a nejvíce nás bavilo kr-
mení koz, lam a  králíků. Odvážní vylezli na 
rozhlednu a kochali se pohledem do krajiny. 
Zbyl nám čas i na zmrzlinu, hranolky či párek 
v rohlíku. Naší pozornosti neunikly ani bílí 

vlci, kteří se líně vyvalovali v trávě a vyhřívali 
se na sluníčku. 
Výlet se nám vydařil, počasí nám přálo, jen si 
příště naplánujeme více času, který nám ten-
tokrát chyběl. 

R. Látalová, H. Vojkůvková, L. Tomková, 
učitelky ZŠ

projektový den  
v Moravském krasu  

18. 9. 2020  
Projektový den v Moravském krasu jsme 
zahájili v rezervaci Bílá voda. Žáci si pod ve-
dením odborníků z ekocentra IRIS Prostějov 
prohlédli jeskyni Lidomorna, zříceninu hradu 
Holštejn a absolvovali aktivity z oblasti eko-
logie. Během krátké vycházky si poslechli 
místní pověst o pojmenování propasti Maco-
cha, navštívili Punkevní jeskyně. Počasí nám 
přálo, a tak jsme absolvovali příjemný den 
v přírodě.

Jitka Ungermannová, učitelka ZŠ

Školní družina  
Školní družina pracuje ve třech odděleních. Ke své činnosti máme vlastní prostory – herny vybavené hrami, stavebnicemi, výtvarným 
materiálem, DVD, CD a televizí.
Jako každoročně plníme celoroční hru, tentokrát na téma „Moje tělo“. S dětmi hrajeme tematické hry, soutěže, pracujeme s knížkami. 
Sledujeme seriál „Byl jednou jeden život“. 
Ke sportovní a rekreační činnosti využíváme tělocvičnu, školní hřiště, hřiště u fary, park. S dětmi také každý den čteme z pohádkových 
knížek. Rádi posloucháme písničky, tancujeme a hodně si povídáme.

Věra Kudynová, vedoucí vychovatelka
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příměstský tábor „putování přes řeku amazonku“ 
Už to bude více jak měsíc, co jsme se s dětmi 
potkali na příměstském táboře na Základní 
škole v Olšanech u Prostějova. Sešla se nás 
dobrá parta! Ústředním tématem tábora 
bylo „Putování přes řeku Amazonku“. Děti si 
na základě prezentace instruktorů vytvořily 
část řeky Amazonky, na které pracovaly po 
celou dobu tábora. A že se nám to povedlo! 
Někteří na svojí Amazonce pracovali i doma 
po večerech a ráno do školy přinesli svoje 
nové výtvory. Oba prostorové modely řeky 
Amazonky si děti na závěr týdne odnesly 
domů. Na táboře se střídaly různorodé akti-
vity ve třídách (výroba triček, masek, různé 
hry), v  tělocvičně a  venkovní sportovní ak-

tivity ve formě rozcviček, překážkové dráhy, 
míčových her, vodní hrátek s vodními pistol-
kami apod. Užili jsme si i výlety do botanic-
kých skleníků v Olomouci a do Muzea řeme-
sel v Konici. Poslední den jsme se rozběhli do 
olšanských ulic a hledali jsme poklad formou 
šipkované. Počasí nám přálo a tábor se nám 
opravdu vydařil!
Děkujeme MAS Region Haná za podporu 
a spolupráci na táboře. Už nyní se těšíme na 
další ročník. :)

Zuzana Šínová, 
vedoucí tábora

SdH Olšany

víkend na hasičské zbrojnici 
Již tradičně pro mladé hasiče pořádáme tzv. 
Víkend na hasičské zbrojnici, který se letos 
uskutečnil v termínu od 28. 8. – 30. 8. 2020 
v hasičské zbrojnici. Sešli jsme se v pátek od-
poledne, kdy jsme se ubytovali ve společen-
ské místnosti a zahájili náš společný víkend. 
Zahráli jsme si hry na zahradě, na večeři jsme 
si opekli špekáčky a unavení šli spát. 
 

Ovšem spánek netrval dlouho a přišlo probu-
zení na noční bojovou hru. Letošní bojovka 
probíhala v lese, nedaleko rozhledny Vel-
ký Kosíř. Transitem jsme byli dopraveni na 
místo, kde naše bojovka začínala. Šli jsme 
ve dvojicích po polní cestě, kde nás strašili 
a zároveň jsme museli plnit úkoly na čtyřech 
stanovištích (uzly, čím co hasit, topografie,  
 

technické prostředky) a získat tak potřebné 
indície, které nám na konci bojovky ukázaly 
cestu k získání pokladu. Když všechny dvojice 
absolvovaly cestu do cíle, museli jsme dát hla-
vy dohromady a doplnit tajenku. Když jsme 
to všichni zvládli a tajenku doplnili, získali 
jsme poklad (tričko, notes, propisky). Chvíli 
jsme ještě poseděli v cíli, kde jsme se setkali  
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se všemi, kteří se na bojovce podíleli. Upekli 
jsme si buřta a utužili kolektiv mezi námi. 
Další den jsme vstávali brzo. Připravili jsme 
si snídani a čekali na překvapení, které jsme 
měli psané v harmonogramu. Jako překva-
pení nás v hasičské zbrojnici navštívili poli-
cejní psovodi z Prostějova, kteří nám ukázali 
ukázku v poslušnosti a zadržení pachatele. 
Ukázka se nám velice líbila. 
Po obědě následoval odpolední program 
ve formě tréninku požárního útoku. Trénink 
jsme zahájili na travnaté ploše u místní „kup-
ky“. Trénovali jsme do večerních hodin, poslé-
ze jsme se vrátili zpět na hasičskou zbrojnici, 
uklidili po sobě věci, dali si večeři a odpočí-
vali a měli volný program, ovšem opět jsme 
nešli spát brzo, ale místo toho jsme se vydali 
jako podpora našeho soutěžního družstva 
mužů na noční soutěž. Kluky jsme podpořili 
a po jejich útoku, jsme jeli zpět na hasičárnu 
a konečně šli spát.
Poslední den jsme ráno uklízeli a ještě jsme 
stihli i trénovat, odpoledne jsme se zúčastnili 
námětového cvičení naší zásahové jednotky 
jako figuranti s maskovanými zraněními, po 
ukončení námětového cvičení jsme se rozu-
tekli ke svým domovům.

Petra Pechová

Soutěže 
V neděli 6. září jsme se zúčastnili soutěže 
v požárním útoku v Bílovicích, kdy tahle sou-
těž spadá pod Okresní dětskou ligu (dále 
ODL). Na soutěžích jsme zařazeni do ka-
tegorie starší žáci, kde se nás účastnilo asi 
20 družstev. Náš útok se nám moc nepovedl, 
měli jsme problém na koši, a proto se naše 
družstvo umístilo okolo 16. místa.
V sobotu 19. září jsme vyjeli ještě na jednu 
soutěž do Soběsuk, takhle soutěž také spa-
dala pod ODL. Do Soběsuk jsme přijeli v plné 
síle a za účasti dvou družstev. I zde jsme se 
obě družstva utkali v kategorii starší žáci, 
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Po prázdninách, za krásného počasí 15. září 
se konala na hřišti naše první schůzka. 
Pravidelní příznivci našeho klubu přišli v hoj-
ném počtu. Při malém občerstvení a  dobré 
náladě jsme poseděli až do večerních hodin. 
Někteří naši členové navštěvují různé akce 
a využívají možnosti jezdit na výlety pořá-
dané paní Šmudlovou z Prostějova. Naší 
poslední návštěvou byla výstava ovoce  
 

a zeleniny pořáda-
ná místní organizací 
Svazu zahrádkářů.
O dalších schůzkách 
budeme informovat 
pozvánkou na ná-
stěnce u nákupního 
střediska Hruška 
a místním rozhlasem.

Jarka a Dáša

Klub seniorů

Sportování v Olšanech 
Sokol v Olšanech má více jak stoletou tradici. V naší obci se sportovalo, sportuje a sportovat bude. Nejpočetnější skupinou jsou fotbalisté – 
žáci, dorost, dospělí. Úspěšnou skupinou jsou gymnastky. Aktivními sportovci jsou dále florbalisté, nohejbalisté, starší ženy. Česká televize 
Ostrava začátkem září natočila videoklip o sportovní činnosti, který je možný zhlédnout na facebooku skupina TJ Olšany u Prostějova. V kli-
pu jsou i záběry natáčené dronem, za které děkujeme panu Mgr. Davidu Štefkovi. Občané naší obce mohou využívat také kurt pro tenis, in-
-line dráhu, saunu a fitness. 19. října se slavnostně v naší obci otevřela víceúčelová Sportovní hala za přítomnosti hejtmana Olomouckého 
kraje a dalších hostů. Tím nejznámějším byl fotbalista Antonín Panenka. Sport tak získal velmi potřebné prostředí. 
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili natáčení videoklipu i všem, kteří přispěli k úpravě prostředí kolem nové sportovní haly i celého areálu. 
V naší TJ můžete zažít aktivity i relax. Těšíme se na vás. 

Marek Dűrrbeck, Alena Kvapilová

kde bylo okolo 30-ti družstev. Zde se nám 
dařilo už lépe, ale i přesto jsme skončili na 
22. a 24. místě. Po soutěži jsme spěchali zpět  
 
 

do Olšan, kde jsme se účastnili slavnostního 
otevření sportovní haly a předvedli zde po-
žární útok.
 
 

V příští sezóně se budeme také účastnit 
Okresní dětské ligy a dál se zlepšovat v na-
šich dovednostech.

Petra Pechová

Oznámení
Rádi v našich řadách přivítáme další mladé hasiče, vždy v pátek od 16:00 hod., proto pokud máš zájem, 

kontaktuj vedoucí mladých hasičů Petru Pechovou na tel. 731 075 047 nebo na e-mailu: mladezsdholsany@seznam.cz
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Změna provozní doby vyhrazena

Sběrný dvůr 
Provoz Sběrného dvora bude opět přes zimní měsíce omezen. Poslední sobotní sběrový den bude sobota 28. listopadu. Středeční provoz 
zůstává beze změny od 8:00 do 17:00. O zahájení sobotního provozu budou občané informovaní v měsíci březnu v dostatečném předstihu.

změna otevírací doby pošty  
od 1. 10. 2020

Pondělí 13:00–18:00

Úterý 8:00–12:00 13:00–14:00 

Středa 13:00–18:00

Čtvrtek 8:00–12:00 13:00–14:00

Pátek 8:00–12:00 13:00–14:00

Kadeřnictví Holičství  
petra Kohoutková

Pondělí 13:00–19:00

Úterý 8:30–14:00

Středa 13:00–19:00

Čtvrtek 8:30–14:00

Pátek 10:00–16:00

VOLEBNÍ ÚČAST

Volební 
okrsek

Počet  
voličů

Počet vyda-
ných obálek

Volební 
účast (%)

Odevzdané 
obálky

Platné  
hlasy

Olšany 1272 450 35,38 450 441

Hablov 135 62 45,93 62 62

jak se volilo v Olšanech a Hablově  
do zastupitelstva Olomouckého kraje

VOLEBNÍ VÝSLEDKY

Název strany
Voleb. okrs. Olšany Voleb. okrs. Hablov

Celkem V % Celkem V %

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT 2 0,45 0 0

Svoboda a přímá demokracie (SPD) 44 9,97 3 4,83

PIRÁTI a STAROSTOVÉ 77 17,46 11 17,74

Moravané 2 0,45 0 0

Občanská demokratická strana 37 8,39 1 1,61

Dělnická str. sociální spravedlnosti 0 0 0 0

SPR – REP. STR. ČECH, MORAVY, SLEZ. 1 0,22 0 0

ANO 2011 131 29,7 25 40,32

ČSSD a Patrioti Olomouckého kraje 14 3,17 2 3,22

Komunistická strana Čech a Moravy 18 4,08 5 8,06

Spojenci pro Olomoucký kraj 80 18,14 11 17,74

Soukromníci a ODA 0 0 0 0

Koruna Česká (monarchistická str.) 2 0,45 0 0

Trikolóra hnutí občanů 30 6,8 3 4,83

ROZUMNÍ – Petr Hannig 3 0,68 1 1,61

Otevření nové ordinace 
dětského lékaře

Od 1. 11. 2020 bude v naší obci nově působit 
MUDr. Petra Strbáčková. Paní doktorka bude také 
působit v  ordinaci praktického lékaře pro děti a do-
rost v Prostějově na nové poliklinice, 4. patro. 
Pro rodiče bude také k zastižení ve všední dny do 
18  hod. na tel.: 731 290 500, e-mail do ordinace:  
mudr.strbackova-ordinace@seznam.cz.
Paní doktorka bude také přijímat nové malé pacienty.

ORDINAČNÍ  HODINY
Lékařka: MUDr. Petra Strbáčková

Sestra: Vendula Hegrová, DiS.

Pondělí
7:30–11:30 Prostějov nemocní

12:30–15:00 Prostějov objednaní

Úterý

9:30–11:00 Olšany nemocní

11:00–12:00 Olšany objednaní

13:00–16:00 Prostějov nemocní

16:00–18:00 Prostějov objednaní

Středa
7:30–11:30 Prostějov nemocní

12:30–15:00 Prostějov objednaní

Čtvrtek

7:30–11:30 Prostějov nemocní

12:30–14:00 Olšany nemocní

14:00–15:00 Olšany objednaní

Pátek
7:30–11:30 Prostějov nemocní

12:30–15:00 Prostějov objednaní


