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zprávy z obce 

Sanace podzemních vod v okolí obce Olšany u prostějova
V březnu 2019 byla zahájena 1. etapa sanač-
ních opatření za účelem snížení kontaminace 
podzemních vod organickými odmašťovadly 
(chlorovanými ethyleny) historicky pochá-
zející z průmyslové výroby závodu SIGMA 
Lutín. Dodavatelem prací je sdružení odbor-
ných firem GEOtest, a.s., DEKONTA, a.s. a Bau-
Geo, s.r.o. na základě výsledku výběrového 
řízení veřejné zakázky. Na kvalitu a průběh 
prací kromě dotčených orgánů státní správy 
(Státní fond životního prostředí, Ministerstvo 
životního prostředí, Krajský úřad Olomouc, 
Česká inspekce životního prostředí OI Olo-
mouc (ČIŽP), OŽP Městský úřad Prostějov) 
dohlíží i technický dozor investora a super-
vize. Projekt je financován z dotace z evrop-
ských fondů ve výši 85 % a 15 % spolufinan-
cuje Olomoucký kraj.
Cílem projektu je eliminace potenciálních 
zdravotních a environmentálních rizik vyplý-
vajících ze stávajícího znehodnocení pod-
zemní vody, resp. jejich snížení na akcepto-
vatelnou úroveň. Kontaminační mrak se před 
zahájením sanačního zásahu rozprostíral mezi 
obcemi Olšany u Prostějova a Vrbátky na plo-
še asi 4,9 km2. Do budoucna by tak mělo dojít 
ke zlepšení kvality zásob podzemní vody, jeli-
kož v současné době jsou posunem kontami-
načního mraku vlivem přirozeného proudění 
podzemní vody již ohrožena či limitována jí-
mací území pitné vody v nejbližším okolí. 
Od zahájení sanačních prací bylo na lokalitě 
vybudováno 333 vrtů, které jsou uskupeny 
v 5  liniích. Tyto linie mají funkci bariéry, přes 
kterou pak postupuje kontaminovaná pod-
zemní voda, a díky které jsou potom navozeny 
optimální podmínky pro degradaci znečišťují-
cích látek na bázi chlorovaných ethylenů (ClE). 
Pro odstranění kontaminace v podzemní 
vodě byla na základě zkoušek uskutečně-
ných v roce 2012 v okolí Olšan vybrána ino-
vativní sanační technologie, která je šetrná 
pro životní prostředí a která v co možné nej-
menší míře zatíží život v dotčených obcích. 

Do injektážních vrtů je pravidelně zasaková-
na mléčná syrovátka, která slouží jako „potra-
va“ pro mikroorganismy, které se přirozeně 
vyskytují v podzemních vodách a  nepřed-
stavují tudíž žádná zdravotní rizika. Tyto mi-
kroorganismy se díky sy-
rovátce rozmnoží a jsou 
schopny rozkládat pří-
tomnou kontaminaci. Po 
ukončení pravidelného 
dávkování syrovátky do 
podzemní vody množství 
mikroorganismů opět 
poklesne.
Pro ověření účinnosti 
sanačního zásahu je rea-
lizován pravidelný moni-
toring kvality podzemní 
vody, při kterém je ode-
bírána podzemní voda z 
monitorovacích vrtů, kte-
ré se nacházejí ve směru 
proudění podzemní vody za injektážními 
liniemi. Odebraná podzemní voda je dále 
podrobena chemickým analýzám v akredito-
vaných laboratořích a výsledky rozborů po-
tom slouží, kromě již zmiňovaného ověření 
účinnosti realizovaných prací, také k určení 
množství syrovátky, které bude dávkováno 
do jednotlivých aplikačních vrtů.
Od zahájení samotného výše popsaného sa-
načního zásahu v dubnu 2020 bylo apliková-
no do injektážních vrtů cca 940 m3 mléčné 
syrovátky a bylo odebráno cca 3 400 vzorků 
podzemní vody pro ověření účinnosti sanač-
ního zásahu.
Z výsledků provedených chemických roz-
borů podzemní vody vyplynulo, že jsou již 
na lokalitě nastaveny vhodné podmínky pro 
efektivní degradační procesy a od druhé po-
loviny roku 2021 byly zaznamenány výrazné 
poklesy koncentrací (v průměru o 40 %) zne-
čišťujících látek v okolí aplikačních linií (viz. 
Graf č. 1). O příznivě probíhající degradaci 

kontaminace vypovídá i pokles chlorového 
čísla, které udává stupeň degradace ClE (4 = 
na lokalitě se vyskytuje původní kontami-
nant, který unikl ze SIGMY Lutín, 0 = na loka-
litě se již nevyskytují ClE).

Realizace 1. etapy sanačního zásahu je plá-
novaná do 30. 4. 2023 a jejím cílem je snížit 
kontaminaci v podzemní vodě o 25 %. Nasta-
vený režim probíhajícího sanačního zásahu 
je aktuálně optimálně nastaven, tudíž by po 
ukončení probíhající etapy sanace měl být 
splněný cíl 1. etapy sanačních prací. 
Na tuto etapu by pak ideálně měla navazo-
vat druhá etapa, která by měla snížit konta-
minaci podzemní vody na akceptovatelnou 
úroveň stanovenou cílovými sanačními limi-
ty ČIŽP. V případě, že by se podařilo plynule 
zahájit navazující etapu sanačního zásahu, 
bude jednodušší za kratší časové období 
dosáhnout stanovených sanačních limitů za 
nižší finanční náklady, protože nedojde k po-
sunu kontaminačního mraku mimo vytvoře-
né reakční bariéry (nevznikne tedy potřeba 
vybudovat nové linie aplikačních vrtů) a ne-
dojde ke ztrátě optimálně nastavených pod-
mínek na lokalitě.

Ing. Kristýna Šimoníková, GEOtest, a.s.

Graf č. 1: Průměrné koncentrace jednotlivých ClE a chlorového čísla
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Zastupitelstvo obce na svém zasedání 
22. dubna 2021 projednalo a schválilo:
• prodej části pozemku par. č. 528/18 o vý-

měře 76 m2 v k. ú. Olšany u Prostějova
• odkup pozemku par. č. 596/1 o výměře 

33517 m2, pozemku par. č. 596/2 o výměře 
4373 m2 a pozemku par. č. 596/3 o výměře 
762 m2, vše v k. ú. Olšany u Prostějova

• odkup ½ pozemku par. č. 422/33 o výměře 
38,5 m2 a ½ pozemku par. č. 423/3 

• o výměře 103,5 m2, vše v k. ú. Olšany u Pro-
stějova

• směnu ½ pozemku par. č. 434/11 o výměře 
782 m2 v k. ú. Olšany u Prostějova

• záměr směny části pozemku par. č. 731/16 
v k. ú. Olšany u Prostějova

• rozpočtové opatření č. 2/2021
• navýšení sociálního fondu o 300 000,- Kč
• prodej pozemku par. č. 578/78 o výměře 

537 m2 v k. ú. Olšany u Prostějova
• zrušení jednotky sboru dobrovolných hasi-

čů obce Hablov
• odkup pozemku par. č. 88/6 o výměře 

295 m2 v k. ú. Olšany u Prostějova

• záměr prodeje části pozemku par. č. 841/1 
v k. ú. Olšany u Prostějova

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 
24. června 2021 projednalo a schválilo:
• závěrečný účet obce Olšany u Prostějova 

za rok 2020 bez výhrad
• účetní závěrku obce Olšany u Prostějova za 

rok 2020
• uzavření veřejnoprávní smlouvy o po-

skytnutí dotace Sdružení dobrovol-
ných hasičů Olšany u Prostějova pro rok  
2021

• pořízení úvěru od České spořitelny a.s. 
na nákup traktoru a překopávače ve výši 
1 810 800,- Kč s dobou splatnosti 3 roky

• rozpočtové opatření č. 3/2021

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 
21. září 2021 projednalo a schválilo:
• prodej části pozemku par. č. 841/1 o výmě-

ře 13 m2 v k. ú. Olšany u Prostějova
• záměr prodeje části pozemku par. č. 528/18 

v k. ú. Olšany u Prostějova

• záměr prodeje nemovitosti – rodinného 
domu č.p. 47 na pozemku par. č. st. 34 
v k. ú. Olšany u Prostějova

• rozpočtové opatření č. 4/2021

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 
16. prosince 2021 projednalo a schválilo:
• prodej části pozemku par. č. 528/18 o vý-

měře 26 m2 v k. ú. Olšany u Prostějova
• odkup pozemku par. č. 573/1 o výměře 

4768 m2 v k. ú. Olšany u Prostějova
• rozpočtové opatření č. 6/2021
• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 

o místním poplatku za obecní systém od-
padového hospodářství s účinností od 
1. 1. 2022

• Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o sta-
novení obecního systému odpadového 
hospodářství s účinností od 1. 1. 2022

• Rozpočet obce na rok 2022
• Záměr prodeje osobního automobilu 

značky NIVA v majetku obce

René Všetička, místostarosta

z jednání zastupitelstva obce

a zase ti pejsci…
Tento příspěvek (původně myšleno krátký) 
beru spíše jako slohové cvičení nebo tré-
nink házení hrachu o zeď, než smysluplné 
opakované nabádání některých našich mi-
lých spoluobčanů ke špetce ohleduplnosti 
k ostatním při venčení svého domácího maz-
líčka na veřejnosti. Ano, řeč je o pejskařích 
(samozřejmě se to netýká všech), kteří ještě 
nepochopili, že „veřejné prostranství“ nezna-
mená „vyvenčím pejska – uděláme potřebu“ 
(však on to někdo uklidí nebo ono se to ukli-
dí samo) a „hlavně že mám doma pořádek“. 
Někteří z vás si možná všimli, že se obec snaží 
veřejná prostranství zvelebovat a zkrášlovat. 
Výsadba okrasných záhonů, pásů dřevin, 
stromů ale i samotná údržba zeleně, chodní-

ků a silnic stojí spoustu práce a času a slouží 
k tomu, abychom to tady měli hezké a aby se 
nám tady (jak je dnes moderní říkat) dobře 
žilo. Jak já s oblibou říkám, i když to už není 
jako dřív, s očima nic nemám. Ale i tak jsem si 
ani u jednoho záhonu nevšiml cedulky „mul-
čovací kůra určená k hrabání“ nebo „okrasný 
záhon k vykonání potřeby“. A přesně tohle 
někteří spoluobčané vesele provádí klidně 
v pravé poledne třeba na hlavní „štrase“ od 
Hrušky k parku a jsou náramně spokojení, jak 
je jejich pejsek spokojený. Možná to někomu 
bude připadat vtipné, ale pro naše holky to 
zase tak vtipné není, když při ruční údržbě 
záhonů narazí na poklad. Ovšem nejedná se 
o hřib dubový ani smrkový, ale jedná se o po-

klad vašeho pejska. Stejně tak je to příjemné 
pro naše chlapce, když při vyžínání trávníků 
začne od křovinořezu odlétávat nebudu říkat 
co a nebudu říkat kam. A v neposlední řadě 
myslete také na děti hrající si denně v parku. 
Takže na závěr Vás všechny opakovaně pro-
sím!! Žijeme ve 21. století vědy a techniky. 
Všichni máme dům. Před domem tři auta. 
Všichni se cítíme nesmírně vzdělaní, rozum-
ní, světoví, zcestovalí. Hrajeme si na hogo-fo-
go, protože jsme se minulý týden právě vráti-
li z arabských emirátů. A pak jdeme vyvenčit 
pejska. Opravdu by nestálo za to pokusit se 
přenést do 21. století a být vůči ostatním tro-
chu tolerantní?

René Všetička, místostarosta 

poplatky
Na svém posledním loňském zasedání 
schválilo Zastupitelstvo obce novou výši po-
platků za sběr TKO a tzv. stočné (kanalizač-
ní poplatek). Zastupitelstvo obce rozhodlo 
o zachování výši poplatku za svoz TKO na 
600,- Kč za osobu. Podobně Zastupitelstvo 
obce rozhodlo zachovat výši poplatku za 
odvádění odpadních vod, tzv. stočné, ve 
výši 1 100 Kč na osobu. Poplatky vycházejí 
z nákladů na provoz jednotlivých systémů 
nakládaní s odpadem. V loňském roce byly 

náklady na provoz ČOV, údržbu a opravy ka-
nalizačního systému ve výši 4 344 461,- Kč. 
Příjmy za odvádění odpadních vod byly ve 
výši  2 651 262,- Kč. Součástí kalkulace pro 
výši „stočného“ je i tvorba tzv. Fondu obno-
vy vodovodu a kanalizace. Z tohoto Fondu 
se následně hradí náklady na rekonstrukci 
kanalizační sítě v obci. Na provoz systému 
pro nakládání s odpady obec vynaložila 
1  649 709,- Kč Součástí těchto nákladů je 
svoz TKO, systém sběru plastů, systém pře-

dávání vytříděného odpadu, provoz sběr-
ného dvora. Příjmy za provoz systému s na-
kládání odpadem byly ve výši 1 330 317,-Kč. 
Poplatek za psa zůstává ve výši 100,- Kč za 
jednoho.
Poplatky můžete uhradit v hotovosti na po-
kladně obecního úřadu v úředních hodinách 
nebo bankovním převodem na číslo účtu  
19-2138100257/0100, variabilní symbol 
uveďte číslo popisné, do poznámky příjmení 
a počet osob, za které je poplatek uhrazen.

tKO stOčnÉ Pes
600,- 1 100,- 100,-
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Tříkrálová sbírka
Letošní Tříkrálová sbírka probíhala v letoš-
ním roce opět tradičním způsobem. Do sbír-
ky se zapojilo více než 30 koledníků. I  letos 
patřila naše obce k těm úspěšným. Celkem se 
podařilo vybrat 59 292,- Kč. Chtěl bych po-

děkovat všem, kteří se na letošní organizaci 
Tříkrálové sbírky podíleli, koledníkům, jejich 
rodičům a všem, kteří jste přispěli do letošní 
sbírky. Přispíváte na dobrou věc.

Milan Elfmark, starosta

z naší školy 

V průběhu ledna a února probíhala ve škole školní kola olympiád – biologická olympiáda, ze-
měpisná olympiáda, matematická olympiáda, dějepisná olympiáda a další. Do okresního kola 
matematické olympiády v měsíci lednu postoupila žákyně naší školy, Veronika Svobodová 
z 9. třídy, která se v tomto kole umístila na 1. místě. 

Mgr. Vendula Kosinová 

Karneval
Karnevaly jsou tradičně pořádány v maso-
pustním období. Název karneval pochází 
z latinských slov „carne vale“, tato slova v pře-
kladu znamenají „sbohem maso“. Nejslav-
nější a největší karneval se každoročně koná 
v brazilském městě Rio de Janeiro. Karneval 
a masopust mají společné znaky – veselí, ta-
nec, zpěv a hudbu. 
Masopust je považován za přelom mezi zim-
ním časem a časem, kdy se probouzí příroda. 

Jeho délka je každoročně odlišná, určuje se 
vždy podle Velikonoc. Vždy začíná po 6. led-
nu (Tři Králové) a končí v úterý před pope-
leční středou (v roce 2022 popeleční středa 
připadá na 2. březen), po které začíná před-
velikonoční půst (čtyřicet dnů postu s šesti 
postními nedělemi).
Maškarní karnevaly, jinak nazývané šibřin-
ky, bývaly dříve záležitostí dospělých, ale 
v dnešní době se stále více pořádají maškar-

ní karnevaly pro děti. I žáci základní školy si 
mohli tento maškarní karneval společně užít 
a to ve středu 23. 2. 2022. Kdy se společně 
se svými učiteli převlékli do masek. Mnohé 
masky byly nápadité, vlastnoručně vyrobe-
né. Z množství masek vybrala tajná komise 
4 nejlepší masky a těm předala ceny v podo-
bě poukazů pro žáky. Byla vyhlášena i nejlep-
ší maska učitele, kterou zvolili žáci. 

Mgr. Vendula Kosinová

Olympiáda
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Tepláky
„Je to pravda odvěká, šaty dělaj člověka.“
Cílem projektu „Hrdá škola“ je zažít školu 
jinak. V pátek 14. ledna měli všichni mož-
nost zažít tu pravou pohodičku v teplácích 
ve škole. Na naší základní škole jsme se roz-
hodli, že tento den bude posledním, kdy 
budou tepláky nošeny mimo hodiny těles-
né výchovy. 
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Mgr. Veronika Pinková
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Barevný týden
V rámci zapojení do projektu „Hrdá škola“ se 
v měsíci únoru konal ve škole „Barevný tý-
den“. Každá z barev, do kterých se naši žáci 
i učitelé během týdne oblékli, má svůj vý-
znam a my vám o těchto barvách chceme 
něco málo říci. V každém dni byla zvolena 
kombinace dvou barev, nebylo nutné dodr-
žet kombinaci obou barev, stačilo, když jsme 
si vybrali jednu ze stanovených. 
V pondělí jsme se oblékli do barev oranžové, 
či fialové. Tyhle barvy společně napomáhají 
k pozitivní energii. Na rozdíl od fialové, která je 
základní barvou magie a meditace a podpo-
ruje fantazii, oranžová je ztělesněním energie 
a radosti. Oranžová navíc pomáhá optimismu 
a pozitivně působí na mezilidské vztahy. Fia-
lová barva symbolizuje odvahu a inteligenci. 
V úterý jsme ze skříní vytáhli krásně pozitiv-
ní jarní barvy – žlutou a zelenou. Tyto barvy 
společně vyvolávají pocit radosti a jsou před-
stavou slunce a tepla. Zelená je barva života, 
svěžesti, mládí, naděje a klidu. Je také základ-
ní barvou přírody, proto také povzbuzuje 
přátelství a rozvíjí kreativitu. Žlutá je barva 
elegance a je nejsvětlejší z pestrých barev. 
Je to barva myšlení, inspirace a inteligence. 
Zvyšuje sebevědomí a rozvíjí lásku.
Ve středu jsme si na sebe vzali dvě odlišné 
barvy, které dohromady zachovají rovnová-
hu – šedou a růžovou. Šedá barva je symbo-

lem opatrnosti a nejistoty. Může oslabovat 
odvahu a sebevědomí. Čím však je světlejší, 
tím více dodává energie. Na rozdíl od šedé 
je růžová barva především romantická. Před-
stavuje lásku, jemnost a harmonii. Růžová 
také podporuje duchovní cítění.
Ve čtvrtek jsme se sešli v barvách hnědé 
a tyrkysové. Hnědou barvu spojujeme s živ-
lem země. Podporuje soustředění a vníma-
vost. Je barvou spolehlivých a trpělivých 
lidí. Pomáhá probudit zdravý rozum a stát 
nohama pevně na zemi. Tyrkysová je barva 

přátelství a humoru. Napomáhá komunikaci 
a rozvíjí vynalézavost. Je také barvou ochra-
ny a uzdravení, zejména péčí o druhé.
Celý týden jsme zakončili barvami modré 
a vínové. Modrá barva je uklidňující a přináší 
mír a spokojenost. Symbolizuje věrnost, hle-
dající lásku a důvěru. Modrá barva dokonce 
léčí bolesti hlavy. Vínová barva podobně jako 
modrá symbolizuje lásku a oddanost. Je to 
barva elegance, jemného života a slavnost-
ních nálad.

Veronika Svobodová, 9. třída



8 Olšanský zpravodaj

Olympijský festival Brno
Naše škola se přihlásila na Olympijský festi-
val do Brna. Z mnoha přihlášených škol vy-
brali pořadatelé také naši školu. Měli jsme 
velkou radost, že se můžeme zúčastnit to-
hoto festivalu a to jsme ještě ani netušili, že 
budeme gratulovat ke zlaté medaili Ester 
Ledecké.

Mgr. Jana Kohoutová

O Olympijském festivalu v Brně naši žáci na-
psali:
V úterý 8. 2. 2022 jela 6. třída, několik žáků 
z  8.  třídy a někteří žáci z 9. třídy do Brna na 
olympijský festival. Byly tam, ale také i jiné zá-
kladní školy. Výlet byl bezvadný, protože jsme si 
tam mohli vyzkoušet různé zimní sporty např. 
curling, alpské či akrobatické lyžování, lední 
hokej, biatlon a další sporty … Naše skupina 
(sportovci) si vyzkoušela bruslení, běžky (běh 
na lyžích), biatlon a alpské lyžování. Na konci 
bylo vyhlášení s paralympioniky a skoro všich-
ni jsme hráli kahoot o dárky z costa coffee. Po 
vyhlášení jsme nasedli do autobusu a jeli zpát-
ky do Olšan.

Matěj Baláš, 6. třída

Naše škola byla vybrána k účasti na Olympij-
ském festivalu a tak jsme dne 8. 2. 2022 vyrazili 
do Brna. Kam však kvůli nedostatku místa od-
jela jen 6., 8. a 9. třída. Po příjezdu nás rozdělili 
do skupin, které i s průvodcem absolvovaly vy-
brané sportovní olympijské disciplíny. Všichni 
jsme se při zkoušení zimních sportů bavili. Nej-
více nás však zaujaly boby a curling. Organi-
zátoři si pro všechny návštěvníky her připravili 

i  vědomostní kvíz Kahoot. Ve kterém zvítězila 
naše žákyně školy Vanesa Navrátilová. Z fes-
tivalu jsme všichni odjížděli unavení, ale plni 
nových zážitků a zkušeností. Děkujeme všem 
učitelům za nevšední zážitky.

Sofie Navrátilová, 6. třída

Dne 8. února 2022 se naše škola zúčastnila 
Olympijského festivalu v Brně v Nové Zbrojovce. 
Byli vybrání žáci z 6., 8., a 9. ročníku. Ráno jsme 
se sešli před školou v 7 hodin, kde nás čekal auto-
bus. Po příjezdu na festival jsme se rozdělili do tří 
skupin. Každé skupině byl přiřazen jeden dobro-
volník, který nás prováděl celým festivalem. Před 
zahájením jsme měli chvíli čas si celý festival pro-
jít a vyzkoušet si libovolnou disciplínu. Společně 
jsme se zúčastnili Běžeckého lyžování, Orientač-
ního běhu a Ledního bruslení. K vyzkoušení bylo 
spoustu sportů, například Freestyle lyžování, 
Lední hokej, Bruslení, Skoky na lyžích, Curling…
Na konci programu jsme všichni obdrželi medai-
li. Doprovod školy s námi jely paní učitelky Jana 
Kohoutová, Klára Paloušková a Barbora Čajko-
vá. Výlet jsme si všichni moc užili. 

Sára Labounková, 8. třída

V úterý 8. 2. se 6., 8. a 9. třída zúčastnila Olym-
pijského festivalu v Brně. Byli jsme rozděleni do 
tří skupin, každé skupině byl přiřazen jeden in-
struktor. Po seznámení s průběhem programu 
jsme si měli projít a prohlédnout prostor. V této 
pauze si většina zúčastněných vyzkoušela cur-
ling. Náš program začínal na ledové ploše, kde 
jsme bruslili. Potom jsme měli desetiminuto-
vou pauzu a dostali jsme svačinu a  plastový 
NickNack kelímek. Pak jsme šli na orientační 
běh. Další disciplíny byly např. běžky, alpské 
lyžování, střílení, atd…

Julie Houbová, Kristýna Šínová,  
Zuzana Spáčilová, 8. třída

Olympijský festival byl velice záživný.
Akce se konala od 4. 2 do 20. 2 2022. Zúčastnilo 
se mnoho lidí a byl program jak pro pozvané 
školy, tak i pro rodinu s dětmi. K vyzkoušení 
bylo 7 sportů z 15 olympijských a ještě dva 

další. Sporty: Alpské lyžování, curling, bruslení, 
saně, skoky na lyžích, biatlon, šachy, orientační 
běh. I dobrovolníci a pracovníci Olympijského 
festivalu byli velice příjemní profesionálně za-
ložení, a dokázali pořádně pomoci a vysvětlit 
hry a programy.
Též se daly pozorovat živé přenosy našich čes-
kých olympioniků na obří televizi vedle pódia.
Sledovali jsme například: Ester Ledeckou, Čes-
ký ženský hokejový tým proti Japonsku, Biat-
lon atd…
A celou akcí nás doprovázeli Eda a Ola a pan-
da Bing Dwen (Maskot ZOH).

Pavel Spáčil, Václav Dolínek

Dne 15. 2. 2022 jsme se na počest zimních 
olympijských her v Pekingu, vydali do olym-
pijského parku v Brně. Společně jsme se s žáky 
6., 8. a 9. ročníku vydali společným autobusem 
v 7:20 hodin od školy.
V parku jsme se roztřídili do skupin a vyzkou-
šeli si různé sporty. Zajezdili jsme si na bruslích, 
či na běžkách. Mohli jsme si vyzkoušet i střel-
bu. Byl zde i malý kopec, ze kterého jsme mohli 
sjet na lyžích nebo na snowboardu. Vyzkoušeli 
jsme si také jaká je jízda v bobech, či na saních. 
Z olympijských sportů jsme si mohli vyzkoušet 
i curling na velké ploše.
Na konci jsme si zahráli kahoot. 
Pak už jsme se vydali zpátky domů a příjezd byl 
cca po 15. hodině.
Moc jsme si to užili.

Veronika Svobodová, 9. třída
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Ekologicko-chovatelská přednáška o exotickém ptactvu
V pátek 18. 2. 2022 děti z mateřské školy, žáci 
1. třídy a v úterý 22. 2. 2022 ostatní žáci školy 
navštívili v místní Sokolovně ekologicko-cho-
vatelskou přednášku, která byla zaměřena na 
exotické ptactvo. Na této přednášce byli děti 
i žáci seznámeni se základními chovanými dru-
hy, dozvěděli se spousty zajímavostí o jejich 
chovu. Celá přednáška byla doplněna živými 
exponáty, například chůvička japonská, hrd-
lička chechtavá, holoubek diamantový, zebřič-
ka šedá, pásovník krátkoocasý, rýžovník šedý, 
pásovník dlouhoocasý, papoušek senegalský, 
papoušek vrabčí, neoféma tyrkysová, a další. 
V rámci přednášky byla promítána i videa, na 
kterých mohli děti i žáci vidět zrovna vylíhlá 
mláďata či slyšet zpěv ptáků různých druhů. 
Díky této přednášce získali děti i žáci přehled 
o tom, proč je důležité chovatelství pro záchra-
nu druhů, zjistili, jaké jsou možnosti ochrany 
druhů na Zemi, a v neposlední řadě si rozšířili 
přehled o exotickém ptactvu, které se na Zemi 
vyskytuje. Všichni měli také možnost si rozšířit 
praktickou dovednost a to správný úchop, kte-
rý je v manipulaci s nejen exotickým druhem 
ptactva nezbytný. Děti i žáci měli možnost sou-
těžit o ceny v podobě fotek exotických ptáků.

Mgr. Vendula Kosinová
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Kašpárkovi kamarádi
Loutkové divadlo Kašpárkovi kamarádi – 
neskrývaná radost. Konečně jsme mohli 
hrát. Na představení Honza doktorem ode-
hrané 5. 3. 2022 přišlo rekordních 150  di-
váků z toho 80 dětí. Atmosféra úžasná. Dě-
kujeme.

Liduna Hýblová
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V letošním roce si připomínáme 60. výročí od 
založení zahrádkářů v Olšanech. Základní or-
ganizace Českého zahrádkářského svazu v Ol-
šanech byla založena 1. ledna 1962. Mezi prv-
ními ze zakladatelů byli pan děkan Jan Malý, 
Antonín Miček, Adolf Hanzl, Antonín Hradil, 
František Gába, Štěpánka Gábová, František 
Mol, Jaroslav Nevrlý, Emilie Škrabálková, Fran-
tišek Hoda. Později v roce 1964 následovala 
další vlna vstupu nových členů mezi zahrádká-
ře, mimo jiné přítelkyně Růžena Ondrýsková, 
přítel František Bátěk a další. Za období své 
činnosti se zahrádkáři angažovali v úpravě ze-
leně v obci i mimo obec, vysazování a šlechtě-
ní ovocných a okrasných stromů, keřů a květin. 
Z dalších činností musíme zmínit brigádnickou 
činnost v rámci výstavby v naší obci, tzv. akce 
„Z“. Svoji historii mají i zahrádkářské výstavy. 
Jedna z prvních zahrádkářských výstav v Ol-
šanech se uskutečnila v roce 1964 v bývalém 
kulturním domě v usedlosti „U Ponížilů“. Pro 
nepamětníky uvedu, že tato usedlost se na-
cházela na pozemku současného nákupního 
střediska Hruška a navazovala na dům pana 
Pavla Nakládala. V roce 1973 se konala další 
výstava v budově charity u fary. Dalších sedm 
po sobě jdoucích výstav probíhalo v tělocvič-
ně základní školy. Výstavy v letech 1981–1991 
byly instalovány v agitační místnosti (dneš-

ní obecní muzeum) obecního úřadu (dříve 
místní národní výbor). Pozdější výstavy se již 
konaly v sále olšanské sokolovny, kde se kona-
jí až do dnešních dnů. V současnosti se koná 
Výstava ovoce, zeleniny, květin a výrobků žáků 
Základní a mateřské školy v Olšanech u Prostě-
jova jedenkrát za 2 roky a pravidelně každým 
rokem v adventní čas ji doplňuje Adventní 
prodejní výstava konaná rovněž v sále soko-
lovny. Kvalita a provedení výstav za tu dobu 
samozřejmě narostla a narůstá i zájem obča-
nů, o čemž svědčí pravidelně velmi vysoká ná-
vštěvnost. Kromě těchto místních výstav se ZO 
ČZS Olšany pravidelně účastní okresní výstavy 
ovoce, zeleniny a květin a také olomouckého 
Hortikomplexu. Nutno podotknout, že dnešní 
činnost zahrádkářů se již tolik neorientuje na 
údržbu zeleně v obci nebo brigády v rámci 
akcí „Z“ jako v dobách minulých. Tyto činnosti 
dnes vykonávají zaměstnanci obecního úřadu. 
K dnešnímu dni má členská základna místní 
buňky 94 členů. Nejstarším členem je paní Ma-
řička Škrabálková a služebně nejstaršími členy 
jsou Miroslava Drapačová (od 1972) a Marie 
Hrubá (od 1974). Na závěr bych poděkoval 
všem aktivním členům za jejich činnost v rám-
ci konaných akcí a všem členům pevné zdraví 
a chuť k zahradničení v letech budoucích.

René Všetička, předseda 

zO ČzS – okénko do historie
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Masopust
Lidově ostatky, fašank, byl pro lidi v minu-
losti oficiálním svátkem hodování, během 
kterého bylo třeba se dosyta najíst. Pak ná-
sledoval dlouhý čtyřicetidenní půst. V době 
masopustu se na královském dvoře konaly 
hostiny, ve městech tancovačky, na vesnici 
vepřové hody. Těm, kdo se slávy nezúčastnil, 
se posílala bohatá výslužka, kdysi na Mora-
vě zvaná „šperky“ a v čechách „zabijačka“. 
Výslužka většinou obsahovala ostatky, hus-
peninu, klobásy, jelítka, jitrnice, ovar, škvarky.
Masopust končil v noci před Popeleční 
středou, kdy ponocný zatroubil na roh 

a rychtář všechny vyzval k rozchodu. Dru-
hý den (na Popeleční středu) naposledy se 
konzumovaly mastné rohlíky s kávou nebo 
mlékem, dopoledne ještě byla povolena 
kořalka. Oběd však už byl přísně postní, 
což většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr, 
chléb, vařená krupice, pečené brambory.
V některých regionech (Chodsko, Doudleb-
sko, Hlinecko, Strání aj.) je součástí oslav 
obřadní průvod masek, který obchází s mu-
zikou vesnice. Tento akt konají zvlášť vypra-
vené skupiny lidí ve specifickém ustrojení 
a se specifickým chováním, mající dlouhou 

tradici. Mnohde se vybírá do košíku kořalka, 
vejce, slanina, koblihy nebo Boží milosti. Ty 
jsou později společně konzumovány v hos-
podě během večerní zábavy.
V některých obchůzkách se dostává do 
ústřední role tanec, především obřadní 
tance mladíků, zvaných ve Strání „pod ša-
ble“. Podobně tančí u každého domu na 
Uherskobrodsku „bobkovníci“, na Hlinecku 
„Turci“. Při večerní zábavě se konají další ob-
řadní tance, například „na len“, „na konopě“, 
„žabská“ apod.

Zdroj: internet – cs.wikipedia.org

využití sportovní haly
Sportovní hala v Olšanech u Prostějova je 
v provozu již druhou sezónu. První sezóna 
byla poznamenána omezením sportovních 
aktivit. Letošní halová sezóna již proběhla 
bez omezení. Jak je to tedy s využitím spor-
tovní haly? Kdo halu využívá? Zkusím na 
tyto otázky odpovědět:
Hala je využívána k pravidelným týdenním 
pronájmům a k jednorázovým víkendovým 
pronájmům. O pravidelné týdenní proná-
jmy je maximální zájem ze strany sportov-
ních oddílů od pondělí do pátku, a to hlavně 
v době od 16:00 do 20:00. Cena hodinové-
ho pronájmu je pro tyto subjekty 600,- Kč. 
I přes velký zájem o tyto časy, a tedy mož-

nost získat více finančních prostředků, jsme 
dali přednost sportovním oddílům z Olšan, 
které v těchto preferovaných časech mají 
halu pronajatou bezplatně. Olšanské spor-
tovní oddíly využívají sportovní halu 70 % 
celkové provozní doby sportovní haly. 
Zdrojem příjmů pro sportovní halu se 
z  větší části tedy stávají víkendové pro-
nájmy, kdy cena za celodenní pronájem 
činí 4 000,- Kč. Většina víkendových dnů je 
v halové sezóně pronajata nebo ji využívají 
naše sportovní oddíly k pořádání turnajů. 
V dopoledních hodinách halu využívá, opět 
bezplatně, olšanská základní škola k výuce 
tělesné výchovy. Jsme rádi, že je hala takto 

využívána a jsme rádi, že slouží především 
olšanským sportovním oddílům. Tak to také 
do budoucna zůstane.
Byli bychom rádi, kdyby halu ve větší míře 
ve volných termínech využívala také olšan-
ská veřejnost. V případě zájmu o takovýto 
pronájem kontaktujte autora tohoto článku 
na tel. 774 259 650.
Poznámka na závěr: 
16. 2. 2022 proběhlo setkání starostů šesti 
obcí z okolí Prostějova, které projevily zájem 
o výstavbu sportovních hal ve svých obcích. 
Byli inspirováni příkladem naší obce. 

Petr Koláček

Brigáda na hřišti v Hablově
Malí i větší, děti i dospělí se hned na začátku roku zapojili do úklidu hřiště v Hablově. Všichni se těšili, že začne mrznout a budeme moci začít 
stříkat plochu, která by se proměnila v kluziště na bruslení. Letošní zima ale nepřála, a tak jsme jen vzpomínali na minulé roky, kdy jsme mohli 
bruslit i hrát hokej. Snad příští zima bude mrazivější a nebudeme muset jen vzpomínat. 
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data z dějin obce od nejstarších  
k době nové. roky končící číslicí 2.

1552 – díl Olšan získali premonstráti z kláštera Hradisko u Olomouce
1712 – socha sv. Jana Nepomuckého
1742 – u Olšan tábor rakouské armády vévody Karla Lotrinského
1882 – osamostatnění Hablova, neúspěšný pokus Olšan o povýšení  
 na městys
1952 – nová hasičská zbrojnice v Olšanech
1962 – vznik mateřské školy, založení místní organizace Čs.
1982 – zahájeno vydávání Zpravodaje obce, oprava kostelní věže
1992 – vysvěcení opravené kapličky Panny Marie v Hablově
2002 – hasičský sbor pomáhal při likvidaci škod způsobených po-  
 vodní v Praze, oprava sousoší na návsi, začal znovu vychá- 
 zet Zpravodaj obce, otevřena zrekonstruovaná Sokolovna
2012 – dokončena přístavba čtvrtého oddělení MŠ

Zdroj: Dějiny obcí Olšany, Hablov

Okénko do historie

Smírčí kříž 
Je kamenný kříž postavený nejčastěji na mís-
tě, kde se stal hrdelní zločin nebo neštěstí. Ve 
středověku bylo možno při trestání provinilců 
uplatnit systém tzv. smírčího práva, kdy byl 
provinilci uložen nějaký úkol, kterým odčinil 
svůj zločin. Takovým úkolem kromě vyrovná-
ní s postiženou rodinou mohlo být i vytesání 
a vztyčení kamenného kříže na místě, kde byl 
zločin spáchán. Podobným symbolem je kří-
žový kámen, což je kříž vytesaný do kamene 
a nemá tudíž klasický „křížový“ obrys.
Soudnictví ve středověké západní Evropě vy-
cházelo z křesťanského kanonického práva 

založeného na hodnotách duchovních, 
svědomí a rozumu. Život na naší zemi nám 
daroval Bůh. A lidský život byl chápán jako 
nejvyšší hodnota. Pro spásu lidí, jejich vy-
koupení od hříchu Ježíš Kristus zemřel na 
kříži. Vraždou, usmrcením člověka pohrdl 
jedinec Kristovou výkupnou obětí a da-
rem stvoření. Toto jednání si vůči živoucí-
mu Bohu žádalo usmíření  – potvrdit, že si 
křesťané váží Vykupitelova kříže. A tak ve-
dle odškodnění pozůstalých byli pachatelé 
zločinu odsuzováni ke stavbě smírčích kří-
žů. Křížové kameny byly stavěny také jako 

upomínka na pohromy, například morové 
epidemie.

Zdroj: internet – cs.wikipedia.org
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Společenská kronika

ÚnorLeden Březen
Pelíšek Oldřich 50
Měchura Ladislav 55
Šindler Pavel 55
Kintlová Lenka 55
Śtencl Ladislav 55
Kvapilová Alena 65
Mazalová Libuše 65
Kubíček Jiří 70
Crha Břetislav 70
Kučera Miroslav 70
Hanzl Adolf 75
Boková Milada 83
Kopecký Jan 92
Krátká Helena 92
Pelíšková Růžena 93
Nováková Libuše 94

Holík Jaroslav 50
Hrudníková Helena 50
Přecechtěl Dušan 50
Kovařík Pavel 50
Dianová Kamila 50
Csóková Hana 55
Navrátilová Marcela 60
Petruželová Irena 60
Chromková Helena 60
Zdráhal Roman 60
Zacpal Josef 65
Mazalová Jiřina 70
Bayer Petr 70
Koudeláková Věra 75
Láznická Libuše 81
Dostál Stanislav 81
Novotná Ludmila 82
Hanslová Františka 82
Brumarová Marta 83
Crhová Danuška 85
Hansl František 86
Hradilová Otilie 88
Roman Břetislav 88

Coufalová Martina 50
Pochylová Martina 50
Kubalčíková Kateřina 50
Posker Pavel 55
Černohousová Anna 60
Šubová Jarmila 60
Hynková Ilona 65
Mačáková Marie 65
Stražický Jaroslav 70
Krobotová Zdeňka 70
Koláček Ivan 80
Műcková Marie 82
Pospíšilová Jaromíra 85
Rolný Ctibor 86
Němcová Jarmila 86

Redakční rada přeje všem hodně zdraví.

Narodili se v roce 2021 Opustili nás v roce 2021

jubilanti

Narozeným dětem přeje hodně zdraví a radostné dětství.

Hibrantová Eliška
Manzi Mia

Sobek Kamil
Lacko Tadeáš

Vykopalová Eliška
Jiráň Vít

Kořalka Václav

Krákorová Adéla
Kohoutek Šimon

Smékalová Josefína
Rokyta Vojtěch
Čajanová Adéla

Novotná Josefína
Macháčková Anastázie

Čest jejich památce

Augustin Stanislav
Borůvková Jaroslava

Foretová Hana
Hertlová Marie
Hojsak Ondřej

Kubíčková Anna
Labounková Ludmila

Molová Jaroslava
Mrázková Jaroslava

Navrátiil Zdeněk
Přecechtělová Alena
Štěpánková Naděžda

Vrba Vladimír

Stav obyvatelstva
K 1. 1. 2022 měla naše republika 10 250 033 obyvatel a v naší obci bylo evidováno 1811 obyvatel, v Hablově bydlí 171 obyvatel. 

staV OBYVatelstVa K 1. 1. 2022 OlŠanY + HaBlOV CIZInCI CelKeM
počet obyvatel 1811 15 1826

ženy 941 6 947

muži 870 9 879

počet žen mladších 15 let 174 0 174

počet mužů mladších 15 let 158 1 159

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR
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Karel I. 
Blahoslavený Karel I. (v Maďarsku označova-
ný jako Karel IV., maďarsky IV. Károly), celým 
jménem Karel František Josef Ludvík Hubert 
Jiří Oto Maria Habsbursko-Lotrinský, německy 
Karl Franz Josef Ludwig Hubert Georg Otto Ma-
ria von Habsburg-Lothringen (17. srpna 1887, 
zámek Persenbeug, Dolní Rakousy – 1. dubna 
1922, Monte, Funchal, Madeira) z habsbursko-
-lotrinské dynastie byl v letech 1916–1918 po-
slední císař rakouský, král český, apoštolský král 
uherský, markrabě moravský atd.
Dětství a mládí Karel strávil převážně v Dol-
ních Rakousích, ve Vídni a Čechách. Jako člen 
vedlejší větve rodu se do přímé linie násled-
nictví dostal teprve roku 1900, kdy se arci-
vévoda František Ferdinand morganaticky 
oženil a tím své případné potomky z násled-
nictví vyloučil. V roce 1911 se Karel oženil se 
Zitou Bourbonsko-Parmskou, s níž měl cel-
kem 8 dětí včetně následníka Oty. Po atentá-
tu na Františka Ferdinanda roku 1914 se stal 
korunním princem a na trůn usedl 21.  listo-
padu 1916 po smrti svého prastrýce Františ-
ka Josefa I. Fyzicky byl korunován pouze za 
uherského krále, a to 30. prosince 1916 v Bu-
dapešti. Jeho vláda byla poznamenána neu-
stálou snahou o zastavení zuřící první světové 
války, na jejímž vypuknutí neměl prakticky 
žádný podíl. Jeho mírová jednání byla ovšem 
stejně neúspěšná jako jeho úsilí o národnost-
ní smír v hroutící se monarchii. Na jaře 1917 
svolal již několik let rozpuštěný předlitavský 
parlament, čímž v  rakouské části monarchie 
obnovil válkou přerušený demokratický život.
Po zániku Rakouska-Uherska koncem roku 1918 
byl nucen odejít do exilu, ale svých titulů a ná-
roků se nikdy nevzdal. Osud Podunají mu stále 
ležel na srdci a jeho rozdrobenost na malé ná-
rodní státy vnímal jako rizikovou. Během roku 
1921 se dvakrát marně pokusil ujmout vlády 
v poválečném Uhersku (tedy Maďarsku), které 
formálně zůstalo monarchií a Habsburky do té 
doby oficiálně nesesadilo. Následně musel s ce-
lou rodinou do vyhnanství až na odlehlý ostrov 
Madeira, kde roku 1922 zemřel na zápal plic.
Vztah k Čechám – hovořil dobře česky. Často 
a rád pobýval v Čechách (studoval v Praze, 
vojenskou službu absolvoval v Brandýse nad 
Labem, pobýval ve Staré Boleslavi, na zámku  

v Zákupech. Přestože nebylo vyhověno jeho 
žádosti o azyl v nově vzniklém Českosloven-
sku, o který žádal, osud a vývoj v Českých 
zemích mu ležel na srdci a on, na smrt ne-
mocný, „modlil se za český národ“, až do po-
sledních dnů svého nedlouhého života
Blahořečení – Karel byl slavnostně blaho-
řečen římskokatolickou církví. Církev uctila 
Karla za to, že svou křesťanskou víru stavěl 
před každé své politické rozhodnutí a za to, 
že vnímal svou politickou roli jako mírotvor-

ce během války, obzvláště pak po roce 1917. 
Během beatifikační mše 3. října 2004, papež 
Jan Pavel II. pronesl:
Nejdůležitějším úkolem křesťana je hledání, 
rozpoznávání a následování Boží vůle v kaž-
dé záležitosti. Křesťanský státník, císař a král 
Karel I., přijímal tuto výzvu každý den. V jeho 
očích byla válka ‚něčím děsivým‘. Uprostřed 
vřavy první světové války se usilovně snažil 
napomáhat mírové iniciativě mého před-
chůdce Benedikta XV.

„Olšanský zpravodaj“ – periodický tisk územního samosprávného celku, ročník: XXV., č. 1, březen 2022, vydává Obec Olšany u Prostějova 50, IČ 00288560, evid. číslo 
MK ČR E 16178, náklad: 600 výtisků, vychází 5x ročně zdarma, určeno občanům Olšan a Hablova, vydáno dne: 14. 3. 2022, redakční rada: Mgr. Alena Kvapilová,  
RNDr. Milan Elfmark, e.mail: obec@olsanyupv.cz, www.olsanyupv.cz, Zlom, sazba a tisk: Computer Media s.r.o.; www.obecni-noviny.cz.

provoz sběrného dvora  
od 1. 3. 2022
středa – 8:00 – 17:00
sobota – 8:00 – 11:00

provoz obecního úřadu
Po dobu úprav kanceláří na obecním úřadě 

bude podatelna telefonicky dostupná na 
čísle 581 115 194. 
Úřední hodiny:

Pondělí – 8:00 – 17:00
středa – 8:00 – 16:00

Oznámení
Na obecním úřadě v Olšanech u Prostějova 

jsou k dispozici videozáznamy z akcí:

Jerusalema dance 2021
Noc kostelů 2021

Svěcení kaple 17. 11. 2021


