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z naší školy

Pomalu se blíží 30. červen, to znamená je-
diné, prázdniny jsou na dohled! Je tedy 
třeba, ohlédnout se za uplynulým školním 
rokem. Vzhledem k epidemiologickým pod-
mínkám se během školního roku nekonaly 
žádné kroužky, nemohl se konat ani tradič-
ní „netradiční” zápis do 1. třídy pro školní 
rok 2021/2022. Ovšem ani to místní peda-
gogy neodradilo a se zápisem si poradili. 
Pro budoucí prvňáčky byl připraven online 
netradiční zápis, který si mohli vyzkoušet 
z  pohodlí svého domova. Formou únikové 
hry plnili předškoláci úkoly, se kterými by se 
setkali při tradiční prezenční formě zápisu 
do 1. třídy. 
V souvislosti s epidemií Covid19 došlo k uza-
vření škol v několika vlnách, proto po většinu 
školního roku 2020/2021 byli žáci základní 
školy vzdělávání distančně. Ovšem i tak se 
našly události, které jsme mohli společně 
s žáky prožít. Například akce „Ukliďme okolí 
Olšan, Hablova a řeky Blaty” se konala v době 
uzavření škol, ale přinutila jak žáky, tak peda-
gogy opustit prostor za monitory počítačů,-
dojít na čerstvý vzduch a udělat dobrý skutek 
pro přírodu. V květnu žáci 1. třídy s učitelka-
mi vytvořili skvělý program pro Noc kostelů 
a  všichni se spojili v Jerusalema dance cha-
llenge. V  červnu jsme společně oslavili Den 
dětí ve stylu Šílených klobouků a na poslední 
školní dny plánujeme třídní výlety. 

distanční výuka ve školním roce 2020/2021
Jak vnímali školní rok spojený s distanční 
výukou žáci základní školy? Zde jsou reakce 
některých z nich. 

Distanční výuka mi moc nevyhovovala, pro-
tože mi chyběli kamarádi a ve škole toho 
vždy více pochytím, ale zase se mi moc líbi-
lo to vstvání, že jsem nevstávala tak brzo. 
Na učení, zápisy, úkoly atd. jsem měla větší 
klid. Alespoň jsem se naučila víc pracovat 
s počítačem. Ve škole mám ráda přestávky 
a  to že jsem ve třídě se spolužačkami. Moc 
mě nebavilo pořád sedět u počítače, takže 
je to pro mě lepší ve škole. Také mi chyběli 
učitelé…

Michaela Kovářová, 
6. třída

Celkově online výuka nebyla zas tak špatná. 
Nemusel jsem ráno chodit do školy a  taky 
jsem měl vše, co jsem potřeboval vedle sebe 
nebo v  počítači. Musím uznat, že výuka 
měla i velké mínusy. Nepatrně se mi zhorši-
ly známky, ale né moc. Učitel také nemůže 
žákovi názorně ukázat probíranou látku 
a  spousta žáků předstírajících technické 
problémy…

Martin Indrák, 
6. třída

Z mého pohledu to bylo super. Více času 
a klidu. Učitelé všechno vysvětlili, uká-
zali, odpovídali na otázky a věnovali se 
nám. Na distanční výuce mi nic neva-
dilo. Spíše si myslím, že to byla dobrá 
příležitost si vyzkoušet něco takového.  
V Google Učebně byla nejlepší přehlednost 
úkolů, prezentací a zápisy na pozdější zobra-
zení. Mohli jsme vstávat později a nemuseli 
jsme moc spěchat. Ale přece jenom i škola 
má to své kouzlo…

Lucka Alexová, 
6. třída

Na distanční výuce se mi líbilo, že jsme psali 
méně testů a úkoly, které nám zadávali uči-
telé byly přehledně ukázané v Google Učeb-
ně. Naučila jsem se víc pracovat s počítačem. 
Nelíbilo se mi, že jsem se nemohla moc vidět 
se svými kamarády a neměla jsem žádné  

Na distanční výuce jsme nemuseli brzo vstá-
vat a  měli jsme míň hodin. Dlouho jsme se 
neviděli s  kamarády a učiteli, proto z toho 
mohou mít některé děti deprese. Neměli jsme 
motivaci něco dělat a psát. Bylo to něco no-
vého, ale už to zažít nechci…

Honza Martinek, 
6. třída

Distanční výuka byla fajn, měla své výhody 
i nevýhody. Třeba se mi líbilo, jak jsme přes 
počítač dělali různé interaktivní pracovní 
listy, nebo jak jsme se naučili něco nového 
s počítačem. Také jsme nemuseli mít roušky. 
Špatné bylo, že nám některé téma nemohli 
učitelé vysvětlit osobně. Ve škole látku více 
pochopím…

Simona Zapletalová, 
6. třída

Distanční výuka měla pro mě výhody i ne-
výhody. Mohla jsem vstávat později, být 
v pyžamu a měla jsem i klid. Víc jsem se toho 
naučila, než kdybych byla normálně ve škole. 
Prostě se mi líp učilo a zlepšily se mi znám-
ky. Naopak se mi nelíbilo, že jsem nemohla 
chodit ven a vídat se s kamarády. Vadilo mi 
pořád jen sedět u počítače. Jsem ráda, že už 
můžu chodit ven s kamarády a  normálně 
chodit do školy...

Vanessa Kubíčková, 
6.třída

Na distanční výuce se mi moc nelíbilo. Byla 
u  toho nuda a prostě je to lepší ve škole 
s kamarády. Navíc ve škole se toho naučíme 
více. Doma jsem se toho moc nenaučila. Ve 
škole je to více zábavné a učitelé mají nad 
námi větší dohled. O  100 % to je lepší ve 
škole...

Kiara Šandorová, 
6. třída

kroužky. Online hodiny se občas sekaly.
Lepší je, když chodíme do školy. Ve škole na 
nás učitelé dohlížejí a říkají nám přesně, co 
máme dělat…

Vanesa Navrátilová, 
6. třída
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asistenční pes na faře
V úterý 8. 6. 2021 naše první třídy navštívi-
la paní Lucie Balášová se svým asistenčním 
psem Bímou. Společně jsme si vyslechli pou-
tavý příběh, jak se Bíma od malička cvičila na 
asistenčního pejska. Povídali jsme si o tom, 
kde všude společně trénovaly, na co si muse-
la zvyknout a nebát se. Nechyběly ani ukázky 
všeho, co čtyřnohá kamarádka dokáže a jak 
by mohla ulehčit život člověku, pro kterého 
měla být nerozlučným přítelem.
 

V závěru poutavého vyprávění, jsme se do-
zvěděli, že Bíma také dělá radost lidem v do-
movech důchodců, dělá jim společnost a po-
máhá při Canisterapii. 
Lucii i Bímě děkujeme za příjemně strávený 
čas a budeme se těšit na další shledání. Už 
teď jsme zvědaví, co nového se Bima naučí 
a čím nás při další návštěvě opět rozveselí.

Renata Látalová, učitelka ZŠ

Ukliďme okolí Olšan, Hablova a řeky Blaty
V návaznosti na akci Ukliďme Česko se Zá-
kladní škola ve spolupráci s obcí rozhodla 
zorganizovat akci „Ukliďme okolí Olšan, Hab-
lova a řeky Blaty“. Ve čtvrtek 8. dubna 2021 
se před budovou Sokolovny shromáždila 
spousta nadšenců z řad žáků, učitelů, rodičů 
a přátel školy, kteří se společně za dopro-

vodu zaměstnanců obce vydali do předem 
vytipovaných kritických míst v okolí Olšan, 
Hablova a řeky Blaty, kde se vrhli (někteří 
dokonce i  po hlavě) do úklidu znečištěné 
přírody. I přes značnou nepřízeň počasí se 
nám společnými silami podařilo sesbírat 
velké množství odpadků. Dokázali jsme se 

společně spojit a udělat dobrou věc pro naše 
společné místo k žití. Doufáme, že to neby-
la poslední akce, která v tomto ekologickém 
duchu a propojení obce a školy proběhla. 
     

Renata Látalová, učitelka ZŠ
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putování za pokladem
Letošní svátek oslavily děti z modrých a zele-
ných kapříků mateřské školy, trochu jinak. Ve 
středu ráno si vzaly batůžek s pitím, pořádné 
boty, s očekáváním a dobrou náladou přišly 
do školky. Po pořádné svačině a důležitých 
instrukcích od paní učitelky se vydaly hledat 
poklad.
Na cestu dostaly mapu s vyznačenou trasou 
a záchytnými body, kde je čekal nějaký úkol 
a případně se mohly napít. S pomocí učite-
lek sledovaly cestu v mapě a po cestě hleda-
ly úkoly, které zdárně plnily. Každý splněný 
úkol je přiblížil k pokladu.
A jaké úkoly dělaly? Například poznávaly 
stromy, počítaly vodní pumpy na hřbitově, 
zdolávaly překážky na hřišti, počítaly pruhy 
na závoře, z kamínků dělaly sluníčka nebo 
kreslily křídou po chodníku.
Na cestu jim vesele svítilo sluníčko, cestu 
podle mapy našly, úkoly splnily a poklad?  
 
 

Poklad samozřejmě našly! Byl schovaný 
ve třídě a rozzářil oči všech dětí. Putová-
ní za pokladem bylo trochu náročnější na 
chůzi, ale všechny děti ji zvládly. Celá akce 
se dětem líbila a navíc získaly nové zna-

losti a vědomosti, poznaly i nová místečka  
v Olšanech.

Helena Andrejco, 
učitelka třídy Modrých kapříků v MŠ

Školní družina – Hrajeme si venku 
V úterý 11. května nás přivítalo krásné počasí. 
Využili jsme pěkného dne k venkovní hře za-
měřené na přírodu. Děti se rozdělily do skupi- 
 
 

nek a plnily jednotlivé úkoly na stanovištích. 
Cílem hry bylo vyluštit tajenku a poznat živo-
čichy na obrázcích. Soutěž nám trochu ztížil  
 
 

silný vítr, ale vše dobře dopadlo. Na všechny 
děti čekala sladká odměna a diplom.

Věra Kudynová, Marie Piňosová 
a Jitka Krajíčková
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dětský den  
u Koťátek a Kuřátek

Náš středeční den v mateřské školce byl pro 
koťátka a kuřátka přece jen trošku odlišný od 
obvyklých dní. Slavili jsme totiž společně svá-
tek všech dětí.
Dětem zábavný den začal na naší školní za-
hrádce, kde byla ukryta tajná mapa, podle kte-
ré se děti měly dostat přes mnohé překážky až 
k samému pokladu. Jakmile děti našly mapu, 
prostudovaly ji a mohly vyrazit na dobrodruž-
nou cestu. Pak musely zvládnout přejít přes 
rozbouřenou řeku a úzkou lávku, sklouzly se 
dolů po vodopádu, házely šiškami na cíl, zdola-
ly vysoký kopec, uhádly plno složitých hádanek 
a nakonec pojmenovávaly různé druhy stromů 
a zvířátek. S každým splněným úkolem dostaly 
jednu z indícií, jež je dovedly až k samotnému 
pokladu. Ten byl bedlivě střežen strašidelnými 
bytostmi. Děti se jich však nezalekly a našly po-
klad v kouzelném dutém stromě. V tajuplném 
měšci se ukrývaly zlaté medaile. Na závěr naše-
ho společného putování jsme se všichni naučili 
novou pohybovou básničku o šnečkovi, při níž 
jsme si užili spoustu legrace.
K celkovému pohodovému dopoledni při-
spělo i nádherné počasí. Sladkou odměnou 
pro všechny děti byl jahodový nanuk, za kte-
rý mockrát děkujeme panu Starostovi. Děti si 
svůj sváteční den moc užily. Můžete posoudit 
i podle našich fotek.

výlet Modrých a zelených kapříků na hanácký Mont Blanc
Konečně jsme se dočkali ukončení všech 
omezení a mohli si dopřát výlet mimo škol-
ku. Při uvažování o letošním cíli výletu padlo 
jednotné rozhodnutí – zdoláme naši nejbližší 
nejvyšší horu, vrchol, kopec… Je to jasné – 
vyrazíme na Velký Kosíř!
Ve středu 9. června přišly všechny děti vyba-
vené batůžky, do kterých jim maminky sba-
lily vše potřebné k tomu správnému výletu:
Pláštěnku – co kdyby nás cestou potkal ně-
jaký nečas. Pokrývku hlavy – co kdyby celou 
cestu pařilo slunce. Svačinu – co kdyby se 
nám nohy začaly plést hlady. Nějakou dobro-
tu – co kdyby nás přepadla mlsná. Pití – bez 
toho bychom se neobešli.
Ráno nás před školkou čekal autobus a my 
mohli vyrazit. Autobus nás zavezl do Slati-
nek, odkud začalo naše putování a zdolává-
ní vrcholu. Vrcholovou kótu se nám podařilo 
dobýt ve skvělém čase, proběhla svačinka, 
krátký výstup směrem k rozhledně, která byla
bohužel zavřená. Zjistili jsme, že i naše obec 
Olšany u Prostějova přispěla na vybudování 
schodu k rozhledně. Potom krátká hra ve stínu 
stromů, protože slunce opravdu pařilo. A ná-
sledně sestup do základního tábora, kde na 

nás opět už čekal autobus, který nás zavezl 
zpět ke školce. Po obědě bylo vidět, že děti 
touto túrou dostaly trochu zabrat, protože 
se z lehátek ozývalo spokojené oddecho-
vání. Doufáme, že se dětem tento výlet 
líbil a že vyprávěly zážitky – nejkrásnějším 
a nejhlasitějším zážitkem bylo setkání se 
slepýšem, který děti trochu vyděsil a děti 
svým pištěním a křikem toto vylekání zpát-
ky zase slepýši vrátily.

Vladislava Švecová, 
učitelka Zelených kapříků



5červen 2021

den dětí 
První den v měsíci červnu patří již dlouhá 
léta Dnu dětí. Letošní školní rok nám po 
loňské pauze umožnil strávit tento svátek 

společně ve škole. Proto se paní učitelky roz-
hodly pro žáky připravit netradiční tematic-
ké dopoledne. 

Den dětí žáci se svými učiteli strávili jako 
Den šílených klobouků. Již od rána probíha-
la výuka v těchto bláznivých a velmi nápa-
ditých pokrývkách hlavy. O velké přestávce 
se všechny třídy sešly na školním hřišti, kde 
proběhla přehlídka klobouků a  fotografo-
vání tříd. Jelikož nám přálo počasí, pochut-
nali jsme si všichni na osvěžujícím nanuku. 
Děkujeme za poskytnutí finančního daru 
SRPŠ. 

Barbora Čajková, 
učitelka ZŠ

Noc kostelů 
Každým rokem, na přelomu měsíců května 
a  června, se koná „Noc kostelů“. Akce, která 
má původ v Rakousku a také u nás v Čechách 
a na Moravě si získala velikou oblibu. I naše 
obec se do této akce již tradičně zapojuje. Celý 
program večera vzniká ve spolupráci farnosti 
a základní školy. Na organizaci se pravidelně 
podílí také olšanští hasiči a zaměstnanci obec-
ního úřadu. Letošní Noc kostelů připadla na 
pátek 28. května. „Přivádíš tmu, noc se snese, 
celý les se hemží zvěří” (Žalm 104, verš 20), to 
bylo motto letošního ročníku. Cílem bylo pro-
pojit událost Noci kostelů s úctou ke Stvoření, 
životu a  životnímu prostředí. Právě zmíněný 
verš ukazuje, že je nutné vidět věci v širších 
souvislostech. Letošní ročník zahájily již tradič-
ně olšanské zvony, poté náš pan farář přivítal 
přítomné. Následovalo čtení z Písma a úvodní 
slovo pronesl starosta obce. Hlavním progra-
mem večera se stalo vystoupení žáků 1. třídy 
základní školy. V krátkém hudebním předsta-
vení, provázeném mluveným slovem, byli ná-
vštěvníci vtaženi k úctě k životnímu prostředí. 
V souvislosti se znečišťováním naší planety, 
vody, vzduchu, kontaminace půdy a  v  nepo-
slední řadě válkám a v dnešní době tolik 

skloňované nemoci Covid-19, se měl každý 
z návštěvníků zamyslet sám nad sebou. Každý 
z nás je totiž zodpovědný za planetu a problé-
my, se kterými se potýkáme. Celé vystoupení 
bylo doplněno písněmi s texty o lásce, úctě 
a  pokoře. Na závěr vystoupení žáků 1. třídy 
bylo poprvé k vidění video, které vzniklo spo-
lečně ve spolupráci obce a školy. Už více než 
rok se naše Země potýká s pandemií Covid-19, 
která zasáhla do života nás všech. Proto jsme 
se v rámci přípravy akce Noci kostelů rozhodli 
přijmout taneční výzvu Jerusalema dance cha-
llenge, která se stala symbolem této nemoci, 
a celý svět tak spojila. Z této výzvy vzniklo nád-

herné video, které se během pár hodin stalo 
hitem sociálních sítí. Celý program letošní Noci 
kostelů byl zakončen čtením na dobrou noc 
a  krátkým rozjímáním každého z nás. Pokus-
me se i my přispět k záchraně naší Země. Ještě 
není pozdě. Po vystoupení následovala volná 
prohlídka kostela a fary. Poděkování patří pře-
devším žákům 1.  třídy a  učitelkám základní 
školy za přípravu celého programu, Anetce La-
rišové, která slovem doprovodila pěvecké vy-
stoupení žáků a všem, kteří se na zdárném prů-
běhu letošního ročníku Noci kostelů podíleli. 
Vendula Kosinová, zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ 

Milan Ellfmark, starosta
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zábavná naučná cesta
Potkali jste během procházky po Olšanech 
barevné papíry plné úkolů? Věřím, že ano. 
V Olšanech je od desátého dubna všem dě-
tem i dospělým k dispozici naučná barevná 
cesta, která může zpříjemnit chvilky všem, 
kteří se rádi po Olšanech prochází a uvítají 
i různorodou zábavu. 
Barevná cesta je rozdělená do 4 stezek. Každá 
tato barevná stezka obsahuje několik stanovišť. 
Každé stanoviště obsahuje úkol, který lze pl-
nit bez ohledu na věk. Jde o to, že na každém 
stanovišti jsou úkoly/otázky tři. Jsou rozděleny 
do tří věkových kategorií, aby si na své mohla 
přijít širší škála osob. První věkovou kategorii 
zastupují děti předškolního vzdělávání, další 
kategorií jsou školáci a třetí kategorii zastupují 
dospívající a dospělí. Velký počet otázek pro do-
spělé se týká Olšan, jde především o zajímavosti 
obce. Myslím si, že dost informací pro dospělá-
ky je nových, informativních – i pro větší rozhled 
o oblasti, ve které pobývají. Žlutou stezku najde-
me ve sportovním areálu podél in-line dráhy.  
Tato žlutá cesta reprezentuje větší množství  
 

otázek o sportu, sportovních zařízeních, po-
případě o budovách v areálu, službách apod. 
Modrou stezku nemůžete minout v ulici podél 
řeky Blaty. Zde najdeme úkoly a otázky spjaté 
s přírodou, vodou, řekami, živočichy a rostlina-
mi, které zde můžeme vidět a  potkat. Zelená 
cesta v parku reprezentuje zajímavosti týkající 
se stromů, jejich plodů, památek v okolí a je-
jich historii. Čtvrtou, a tedy poslední cestou, je 
stezka barvy hnědé. Tuto porci úkolů mohou 
děti i dospělí plnit podél zemědělského druž-
stva, kde se dozví několik informací o místní 
produkci, o oblasti zemědělského charakteru 
a vše, co souvisí s  místním družstvem. Děti si 
zopakují informace o domácích a hospodář-
ských zvířatech, o  plodinách na polích, popří-
padě o  způsobu krmení a obstarávání zvířat, 
které družstvo chová. Pokud někde v Olšanech 
najdete i mimo tyto barevné cesty červené ce-
dulky, tak rovněž patří k zábavně-naučné cestě, 
avšak s rozdílem, že jde pouze o informační  
kartičky se zajímavostmi souvisejícími s naší 
obcí.

Všechny stezky jsou rozděleny barvou a čís-
lem, takže v případě, že si kdokoli chce zkon-
trolovat správnost svých odpovědí, může vše 
jednoduše najít na facebookové skupině ba-
revné stezky v albu odpovědi. Někteří účast-
níci barevné cesty na tuto skupinu přidali 
své postřehy, fotky, komentáře. Dle ohlasů 
se barevné cesty zúčastnilo přibližně okolo 
120 dětí, ať už starších, tak i těch nejmenších 
s  dospělým doprovodem. Věřím, že stezku 
absolvovalo ještě mnohem víc dětí, bohužel 
se ale neozvaly, nepřidaly postřehy či ne-
poslaly fotografii. Každopádně všem, kteří 
stezky absolvovali a podělili se o své zážitky, 
velmi děkuji. Jsem velmi ráda, že se stezka lí-
bila a že sklidila velmi pozitivní ohlasy. Moc 
si toho vážím a doufám, že se kromě zábavy 
děti i něco naučily, přiučily a že jim informace 
budou užitečné. Všem účastníkům tedy ještě 
jednou veliký dík a těm, kteří se ještě nezú-
častnili – šup ven a do toho :-).

 Monika Hanslová Pechová
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duchovní správce – p. Mgr. jiří Bernard Špaček
V neděli 27. 6. 2021 uplyne 40 let od té doby, kdy byl náš otec, P. Mgr. Jiří Bernard Špaček, OP –  

duchovní administrátor farnosti Olšany u Prostějova a farnosti Dubany – vysvěcen na kněze. 

Děkujeme, Vám, otče, za Vaši službu a přejeme Vám hodně Božího požehnání a mnoho zdraví do dalších let.
Olšanští a dubanští farníci

Milí Olšanští,
už to jsou dlouhé čtyři roky, co jsme Vám 
byli nuceni přenechat našeho pana fará-
ře. Pravda, sami jsme nezůstali, ale na Otce 
Bernarda (jinak mu zde nikdo neřekl) stále 
s láskou a vděčností vzpomínáme. Krásných 
dvanáct let křtil naše děti a pochovával naše 
prarodiče. Už jeho příchod k nám byl impo-
zantní – starou lípu před farou rozťal blesk. 
Chybělo jen, aby se z nebe ozval hlas: „Toto 
je můj milovaný služebník, toho poslouchej-
te“. Neozval se, ale stejně jsme tak činili. Když 
jsme dávali do kupy sbor ministrantů, učili se 
na nedělní kávu po mši, učili se pít s farářem 

víno a zpívat Mnogaljeta, chodit na biblické 
hodiny, na modlitby matek, otců, opravova-
li faru, pořádali farní dny. Vše samozřejmě 
pod dohledem bájného Románka, šedé farní 
eminence. Dodnes nám v  uších zní Bernar-
dova trochu počeštěná hanáčtina (jeden by 
neřekl, že ten člověk má problémy s hlasiv-
kami): „Cecilko, pozdravte Fanoooška! Ireno, 
příště s sebou vezmite Jirku! Jarooošku, kde 
máte Marcelku?“ Ale co Vám budeme poví-
dat, však to jistě znáte sami. 
Na Vaši faru už si netroufl. Nedivte se a ne-
mějte mu to za zlé. Bude to tvrdý oříšek 
a  on už je starší pán. Už se toho naopravo-

val dost a rád by měl trochu klidu. Ale jinak 
jsme přesvědčeni, že svoji pastorační práci 
dělá s plným nasazením a energií, kterou má.  
A už tak prý činí čtyřicet let. Neuvěřitelné… 
Nám nezbývá, než mu u Pána vyprošovat do 
dalších let mnoho požehnání a milostí, a ale-
spoň tak chatrné zdraví, jako měl doposud. 
Nebo lepší. My se tu za to budeme modlit, 
tak nám, prosím, pomozte. 
Díky.

Sloupenští farníci

PS: Neříkejte mu, že jsme Vám psali, aby-
chom ho neuvedli do rozpaků…
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Úklid na Kosíři
Dne 19. dubna jsme vyrazili dle předem stanovené-
ho harmonogramu Mikroregionu Kosířsko na tradič-
ní úklid rozhledny na Velkém Kosíři před zahájením 
sezóny. I přes nepříznivé počasí se nám podařilo vy-
sbírat odpadky v okolí rozhledny a připravit dřevo 
na ohniště pro návštěvníky Kosíře. Rozhlednu jsme 
kompletním vystěhováním připravili na vymalování 
a s pomocí naší elektrocentrály jsme vysáli celé scho-
diště. Za odměnu jsme si na svačinku opekli špe-
káčky, které pro nás nachystala paní Rozsypalová,  

předsedkyně Mikroregionu Kosířsko.

Zdeňka Uhříková

Krásně je v Olšanech, Hablově i okolí  
Letošní nástup jara nebyl v celé republice ob-
vyklý, platila velká omezení pohybu, a tak se 
chodilo okolo domu. Okolo Olšan u Prostějo-
va a Hablova je opravdu kam jít.
První cesta v uzavřeném okrese vedla na vr-
chol Stráž. Dala by se nazvat cestou chleba. 
Dokola se rozprostírala zoraná a mnohde už 
zelenající se pole. Šikmou cestou za olšan-
ským hřbitovem lze vystoupat okolo několika 

remízků až do poloviny cesty na Stráž. Cestu 
zdobí starobylý kříž s prosbou za dobrou úro-
du. Pak kousek po silnici a Stráž je na dohled. 
Na vrcholu je bohatě zdobený misijní kříž 
z  roku 1878 s posezením a začátek naučné 
stezky, která vede do Smržic. Krásný rozhled je 
na celé okolí – Olšany s bíle svítícím kostelem, 
v dáli Dub nad Moravou s dominantou kraje, 
kostelem Očišťování Panny Marie, Smržice, 

Prostějov, Kostelec i Drahanská vrchovina jsou 
za dobrého počasí jako na dlani. Kousek od 
vrcholu je starý lom s malebným rybníčkem 
a zastavením naučné stezky. V jarním slunci se 
zde na ohništi daly opéct špekáčky a posedět. 
Dále po cestě je krásný výhled na Svatý Kope-
ček, část Olomouce, Lutín i vzdálený Hostýn. 
Jméno Stráž zřejmě kopci přinesla opravdu 
strategická poloha , kdy je z jednoho místa 

vycházka na Malý Kosíř
O Velkém Kosíři a postavené rozhledně ví ur-
čitě všichni. Většina ví i o Malém Kosíři. Je to 
území cenné díky suchomilné vegetaci. Vy-
skytuje se zde mnoho rostlin, brouků a  mo-
týlů. Je zde nejbohatší populace vstavače 

kukačky na střední Moravě. Nádherná posta-
vená dřevěná kaple zasvěcená sv. Antonínu 
Paduánskému je z roku 2018. Dřevěný kříž je 
z roku 1944. Cesta na toto velmi krásné místo 
je nejlepší od hřbitova v Slatinicích, je krásná 

asfaltová. Než vstoupíme do přírodní rezerva-
ce, tak můžeme udělat několik kroků k dřevě-
nému kříži na vršku, kde je i odpočívadlo. Mně 
se vycházka líbila a tímto na ni zvu i ostatní. 

Alena Kvapilová

Vstavač kukačkaKřížDřevěná kaple
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možné prohlédnout opravdu velkou část 
Hané. Cesta chleba vede převážně poli, ale je 
zajímavá a krásná.
Po několika zastaveních naučné stezky, která 
poukazuje na zajímavosti a historii okolí lze 
cestu prodloužit na blízký Držovský kopec 
s vysílačem. Po starém družstevním mostě 
přes dálnici a několik stovek metrů do mírné-
ho kopce je vrchol Držovského kopce zdolán. 

Za dobrého počasí lze od vysílače na kopci 
zahlédnout až vzdálené vrcholy Bílých Kar-
pat v čele s Velkou Javořinou. Hostýn, Kelč-
ský Javorník a na druhé straně Praděd a celý 
Nízký Jeseník je vidět i  při normální viditel-
nosti. Do Hablova a poté do Olšan se dá dojít 
cestou opět mezi poli a silnicí Šamanovkou. 
Krásná boží muka u cesty do Duban a věž 
dubanského kostela provázejí cestou k Mlýn-

skému náhonu u Hablova. Do Olšan potom 
vede z Hablova dlážděná a pěkně udržova-
ná cesta přes dálniční most. Zajímavostí jsou 
poměrně velká stáda srnčí zvěře , která se na 
poli u Duban i Hablova a Olšan prohánějí.
Na Hané jsou i kopce, ze kterých je opravdu 
vidět kus světa. Stráž a Držovský kopec jsou 
toho důkazem.

Marie Vraštilová

Vysílač

Stráž

Kříž na Stráži

Pohled na Olšany

Boží muka u Hablova
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vítání občánků
Melanie Fečo
Monika Bartoníková
Vanessa Žabčíková
Eliška Zuščichová
Eliška Mazalová
Adam Jakšík
Jakub Kočí
Dominik Novák
Svatopluk Klestil
Eliška Hibrantová
Eliška Vykopalová

Alena Kvapilová,
předsedkyně sociální komise

Covid-19 a s ním spojená opatření se dotkla 
všech. Nemohli jsme zorganizovat slavnost-
ní přivítání narozených dětí celý jeden rok. 
Podařilo se to až v neděli 13. června. Byla 
jsem ráda, že rodiče přijali pozvání a se svý-
mi dětmi přišli do Obřadní síně OÚ. Nejstarší 
Melanii byl skoro rok a nejmenší Eliška se 
narodila 7. května. Slavnostní přivítání obo-
hatily svým vystoupením žákyně naší zá-
kladní školy. Přednesly básničky, které s nimi 
připravila paní učitelka Matulová a děvčata 

doprovodila paní učitelka Rašková. Poděko-
vání patří také panu Larišovi a jeho dcerám, 
které program doplnily hudebním vystou-
pením. Pan starosta Milan Elfmark vyzdvihl 
potřebu lásky a důležitost rodiny. Vše zdo-
kumentoval pan René Všetička. Děti dostaly 
menší dárek, pamětní medailonek a mamin-
ky kytičku. Rodiče se podepsali do pamětní 
knihy. 
Přivítali jsme tyto děti narozené za uplynulý 
rok:
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Klub seniorů
V měsíci červnu se tradičně koná 
setkání Klubu seniorů na hřišti TJ 
Sokol. Bylo nás 30. Doba covido-
vá nám loni a letos nepřála, tak 
to byla první schůzka přesně po 
roce, která se mohla uskutečnit. 
Počasí nám přálo, Byli jsme rádi, 
že jsme se opět setkali, měli jsme 
si o čem povídat. Zajištěné ob-
čerstvení všem chutnalo. Akce se 
vydařila.  

Dáša a Jarka

Taneční výzva jerusalema dance challenge v Olšanech a Hablově
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Květenduben

jubilanti

Červen
Michal Švábeník 50
Michaela Pugnerová 55
Vlastimil Svák 55
Jana Vlachová 60
František Michl 65
Zdeňka Holbová 65
Pavel Štěpánek 65
Milan Hrubý 70
Jarmila Alexová 70
Jindřiška Kubíčková 81
Zdeněk Navrátil 87
Alois Růžička 88

rychlé, stabilní a hlavně bez závazku!  
Tak má vypadat ideální připojení k internetu

Taky vás už nebaví padající nebo pomalý internet? Takové starosti klidně hoďte za hlavu. Nordic Telecom k nám do Olšan u Prostějova 
přináší vysokorychlostní internet, který běží v licencovaném pásmu. To znamená, že připojení neruší ostatní bezdrátové sítě. 

Vyhrazené pásmo tak zaručuje rychlé a stabilní připojení k internetu i za nepříznivých povětrnostních podmínek. 
Vybrat si můžete ze třech variant rychlostí 30, 60 a 100 Mbit/s. Všechny tarify jsou bez závazku a datových limitů. 

Měsíční paušál začíná na 395 Kč, pro nové zákazníky navíc nyní platí sleva 200 Kč na první 3 měsíce.  
Novou službu nebo přechod na Nordic 5G internet můžete objednat online na www.5Gvevzduchu.cz nebo na bezplatné lince 800 666 777.

Petr Bartošík 50
Antonín Poupera 55
Radovan Gajdoš 55
Jaroslav Novotný 60
Vlasta Skládalová 60
Stanislav Gerlich 65
Leonard Drozd 65
Milena Ješinová 65
Jana Dolínková 65
Anna Fridrichová 65
Růžena Vařeková 75
Marie Žáková 75
Svatava Vlková 75
Lubomír Štencl 82
Jaroslava Srnečková 82
Vlastimila Jahodová 82
Ludmila Ondrýsková 82
Jana Šišková 83
Jiří Látal 84

Vlasta Sváková 84
Vojtěch Brabec 85
Jarmila Růžičková 85
Zuzana Nitková 90
Jaroslava Beránková 91
Jaroslava Molová 93

Všem přejeme hodně zdraví.

Martin Šimek 50
Lenka Přidalová 50
Veronika Francová   50
Ladislav Nedoma  55
Renata Šilhanová  60
Jana Ignácková  60
Petr Navrátil  60
Ludmila Bartošová    65
Božena Novotná 65
Vladimír Kubíček 70
Petr Coufal 70
Milan Janoušek 75
Marie Pochylová 75
Věra Báťková 82
Jaroslava Borůvková 83
Daňka Vernerová 86
Marta Vrbová 87


