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                                                                  Noc kostelů 
V pátek 10. 6. 2022 se v kostele svatého Jana 
Křtitele konala tradiční Noc kostelů. Autoři 
mottem pro letošní ročník zvolili verš z Kni-
hy žalmů: „Za Pánem ve dne vzhlížím, v noci 
milost čekám, s písní se modlím k Bohu svého 
žití.“ (42,9)
Program olšanské Noci kostelů „Pozdraveno 
budiž světlo“ připravili žáci základní školy. 
Mluvené slovo nás spojovalo s Biblí – Knihou 
knih. Také nám umožnilo nahlédnout k  vý-
znamu slov jako pravda, věrnost, svoboda, 
tak, jak jsou chápány ve svém původu slova. 
Poselstvím letošní Noci kostelů se staly hod-
noty života, které člověka činí šťastným, jsou 
to: moudrost srdce, pravdivost života, vnitř-
ní svoboda a čistá radost. Celým večerním 
programem zněly písně v podání žáků školy 

za doprovodu hudebních nástrojů. Zazněly 
písně i od scholy, která skladbou Pozdraveno 
budiž světlo zahájila celý program. Nechyběl 
dlouhý potlesk a diváci se tak dočkali i „přídav-
ku“. Po skončení kulturního programu měli 
návštěvníci možnost posedět u cimbálové 
muziky, která hrála na farském dvoře. Probíha-
la prohlídka kostela, kostelní věže, kaple, farní 
zahrady a školní budovy ve farním areálu. Celý 
program letošní Noci kostelů „Pozdraveno bu-
diž světlo“ byl ukončen Čtením na dobrou 
noc, které si připravilo místní farní společen-
ství. Zaposlouchat jsme se mohli do žalmu 24 
a dalších velmi poučných příběhů. Na závěr 
celého večera přečetl pár slov a udělil požeh-
nání otec P. Mgr. Leszek Adam Rackowiak.

Milan Elfmark
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jarní slavnost
V sobotu 26. března 2022 se v naší obci, na 
počest přicházejícího jara, konala jarní slav-
nost. Slavnost symbolizuje odchod zimního 
období a začátek záření teplých slunečních 
paprsků, které jsme všichni již dlouho očeká-
vali s otevřenou náručí.  
Počasí nám vyšlo, tudíž jsme se společně 
okolo desáté hodiny ranní sešli na farním 
dvoře, kde se celá akce konala. Zde probíhal 
jarní jarmark, kde jsme si mohli vybrat a kou-
pit různé jarní dekorace a tvořivé jarní dílnič-
ky, ve kterých si zejména menší děti, mohly 
vyrobit své vlastní dekorace na zahrady, či do 
pokojů. 
Kolem jedenácté hodiny, zavítal do naší obce 
„kardinál Skrbenský z Hříště“. Kočár s posád-
kou měl namířeno do Olomouce, a tak se za-
stavil i v naši vesnici a zpestřil náš program. 

Všichni jsme ho očekávali před kostelem svaté-
ho Jana Křtitele. Hosté pro nás měli připravené 
vystoupení, které jsme si rádi poslechli. Kardinál 
poté navštívil náš kostel a předal nám věnec. 
Také žáci naší školy měli připravené vystou-
pení v podobě písniček. Svým vystoupením 
potěšili nejen vzácnou urozenou společnost, 
ale i rodiče a všechny návštěvníky jarní slav-
nosti. A jelikož jsme Hané, snažili jsme se ve 
vzácném okamžiku použít i  některé z ves-
nických tradic: děvčata v hanáckých krojích 

nabízela, nejen urozené návštěvě, čerstvě 
upečený domácí chléb a vdolky.  
Po rozloučení se s návštěvou, jsme se znovu 
přemístili na farní dvůr, kde bylo připrave-
né občerstvení a za poslechu lidových písní 
a cimbálové muziky, jsme zde poseděli. 
Akci můžeme považovat za velmi zdařilou 
a už se těšíme na další. Byli jsme moc rádi, že 
se situace po covidu vrátila do normálu a my 
se mohli po dvou letech společně opět sejít.

Milan Elfmark

Katastrální úřad informuje
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Ka-
tastrální pracoviště Prostějov oznamuje, 
že bude provedena revize souladu údajů 
katastru nemovitostí se skutečným sta-
vem v terénu. Při revizi budou zjišťovány 
změny a ověřován dosavadní stav před-

mětů katastru nemovitostí. Předmětem 
revize jsou hranice pozemků, obvody bu-
dov a vodních děl, druh pozemku a způ-
sob využití pozemku, typ stavby a způsob 
využití stavby, zápisy v záznamu pro další 
řízení, hranice katastrálního území, zhuš-

ťovací body, podrobné polohové a výško-
vé bodové pole, další prvky polohopisu 
katastrální mapy a místní názvy a pomíst-
ní jména. Revize potrvá přibližně do  
30.6. 2023.

Milan Elfmark
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Zastupitelstvo obce na svém zasedání 
27. ledna 2022 projednalo a schválilo: 
• Rozpočtový výhled na roky 2023–2026 
• Smlouvu o poskytnutí dotace SDH  

Olšany u Prostějova 
• Smlouvu o poskytnutí dotace MS Olšany 

– Hablov 

• Smlouvu o poskytnutí dotace ZO ČZS 
• Smlouvu o poskytnutí dotace TJ Sokol 

Olšany u Prostějova 
• Smlouvu o poskytnutí dotace Římskoka-

tolické farnosti Olšany u Prostějova 
• Odkup části pozemku 826/24 v k. ú. 

Olšany u Prostějova a 52/12 v k. ú.  
Žerůvky 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 
21. dubna 2021 projednalo a schválilo: 
• Informaci o rozpočtové změně č. 1 
• Žádost o pořízení Změny č. 2 územního 

plánu obce Olšany u Prostějova 
• Rozpočtové opatření č. 2 
• Odkup částí pozemků parc. č. 88/1, 88/3 

a 88/5 v k. ú. Olšany u Prostějova 
René Všetička, místostarosta

z jednání zastupitelstva obce

Komunikace v lokalitě Kačenky
Zastupitelstvo obce se na svém posledním 
zasedání zabývalo podnětem občanů v lo-
kalitě Kačenky na vybudování nové silnice. 
Již několik roků mluvím o tom, že před vý-
stavbou komunikace je třeba realizovat co 
nejvíce domovních přípojek NN, kanalizace 
a vodovodu. Vzhledem ke skutečnosti, že 
v současné době jsou vydaná dvě staveb-
ní povolení na výstavbu rodinných domů 
v dané lokalitě a o dalších se uvažuje, nebylo 
by ekonomické požadovanou komunikaci 
realizovat. Důvodem je především připojení 
pozemků s výstavbou RD na inženýrské sítě. 
Toto připojení by muselo být zajištěno přes 

tuto komunikaci. Jelikož kanalizace je vede-
na v poměrně malé hloubce a blízko komu-
nikace, nemohlo by být připojení realizová-
no protlakem pod komunikací, ale hlavně 
překopem přes tuto komunikaci. Podobně 
je tomu i s rozvodem NN a v případě vodo-
vodního řadu. Pokud se podívám na jména 
a podpisy uvedené pod výše zmíněnou ini-
ciativou, najdu mezi nimi právě ty osoby, 
kterých se nové připojení na inženýrské sítě 
týká. Obec vybuduje novou silnici a za měsíc 
či dva tyto osoby přijdou, že chtějí realizovat 
napojení na vodovod či kanalizaci, případně 
NN. Oceňuji aktivitu osob, které iniciovali 

tento podnět, ale možná by stálo za zvážení, 
kdyby svoji snahu vyvinuli i v přesvědčová-
ní osob, které vlastní pozemky, kde připoje-
ní na inženýrské sítě v současné době není, 
ale v blízké době se bude realizovat nebo se 
o  tom reálně uvažuje. Je třeba v  některých 
iniciativách vidět nejen to, co chci já, ale také 
co je výhodné a  prospěšné pro naši obec. 
A pokud někdo s  někým v  ulice nemluví, 
tak zkuste překročit svůj stín, najít alespoň 
v tomto bodě společnou řeč, domluvit se 
a  přípojky udělat. A  já věřím, že Zastupitel-
stvo peníze na silnici v rozpočtu najde.

Milan Elfmark

pouť na Svatý Hostýn 
V neděli 12. 6. na Slavnost Nejsvětější Trojice se konala V. pouť krojovaných na Svatý Hostýn. 
Procesí vycházelo z Bystřice pod Hostýnem a účastnilo se ho na 40 poutníků z Olšan, Hablova, 
Duban, Vrbátek, Štětovic a Bystročic.

Milan Elfmark
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Noc s andersenem
Spát ve škole? Ano, i to je na naší škole mož-
né. Hlavně díky akci Noc s Andersenem, která 
je zaměřena na podporu dětského čtenář-
ství, při níž děti nocují v knihovně nebo ve 
škole u příležitosti výročí narození dánského 
pohádkáře, Hanse Christiana andersena. 
Akce se koná kolem 2. dubna, což je den, 
kdy byl v roce 1967 vyhlášen Mezinárodní 
den dětské knihy. Tento rok připadla akce 
na pátek prvního aprílového večera. Žáci 
byli nejprve seznámeni s programem a pra-
vidly. Poté následovalo seznámení s životem 
a dílem Andersena a divadelní představení 
jedné z nejznámější Andersenovy pohádky 
Děvčátko se sirkami. Kolem sedmé hodiny 
se šly děti, před tvořivými dílničkami, nasva-
čit do jídelny, kde měly uloženou vydatnou 
svačinu. Po tvořivých dílničkách následovala 
hra, ve které se děti seznámily s Dánskem. 

Starší žáci pomáhali těm mladším plnit různá 
zadání mnoha úkolů. Po menší pauze přišla 
ta nejočekávanější aktivita venku na školním 
hřišti, noční stezka pro odvážné. Za odměnu 
a na dobrou noc byla dětem přečtena pohád-

ka a šlo se spát. V sedm hodin proběhl budí-
ček a výtečná snídaně v podobě nejrůznějších 
buchet. Akce se povedla a těšíme se na další. 

Mgr. Bohumila Navrátilová

z naší školy 

EKO týden 
Na začátku měsíce dubna proběhl na naší 
škole eko-týden. Při příležitosti blížícího se 
Dne Země jsme na naší škole přijali velkou 
EKO výzvu – týden úkolů a soutěží s ekologic-
kou tematikou. V pondělí jsme si vyzkoušeli 
soutěž v třídění odpadků do odpovídajících 
košů. Nejlépe se dařilo třídit drobný elektro-
odpad. O nefunkční telefony, tablety a bate-
rie se olšanští žáci dokáží bezpečně postarat. 
Na úterý jsme si připravili sprchovací výzvu, 
ale stihnout sprchu pod dvě minuty bylo pro 
mnohé nepřekonatelným úkolem. Dále jsme 
se v rámci hodiny zeměpisu bavili se žáky 

o  využívání vody v domácnostech i  o  mož-
nostech snížení její spotřeby. Ve středu na 
žáky čekal kvíz s tematikou rozložitelnosti 
různých materiálů. Ukázali jsme si, že zno-
vupoužitelné obaly naší planetě prospívají. 
Čtvrteční úkol byl zaměřený na uhlíkovou 
stopu. Na žáky čekal dotazník s otázkou „Jak 
jsi se dnes dostal/a do školy?“. S nejčastější 
odpovědí „pěšky“ můžeme být velmi spo-
kojení, přesto se žáci dozvěděli i o  dalších 
možnostech snižovaní vlastní uhlíkové sto-
py. EKO týden jsme završili celoškolní výzvou 
k zasazení rostlin. Díky spolupráci s obcí do-

stal každý žák možnost se zapojit a zasadit si 
svou rostlinku. Největší úkol celého týdne ale 
dostali naši deváťáci a předškoláci. Společ-
nými silami zasadili v blízkosti školy strom. 
Tento strom se má pro naše předškoláčky 
a deváťáky stát symbolem v jejich vykročení 
na novou cestu, která je v následujícím týd-
nu čekala. V pondělí byl pro předškoláčky 
připraven do 1. třídy a v úterý a ve středu ko-
nali naši deváťáci přijímací zkoušky na střed-
ní školy. Snad se nám strom s přicházejícím 
jarem zazelená.  

Mgr. Klára Paloušková
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zápis do 1. třídy 
Je pondělí 11. dubna 2022 a nejen míst-
ní předškoláci, kteří se hlásí na naši školu, 
jsou plni očekávání, co je při zápisu čeká. Po 
krátkém přivítání ve vestibulu školy se děti 
odebraly s pedagogickým doprovodem do 
tříd, kde na ně čekala řada zajímavých úkolů 
k  prověření školní zralosti. Ještě než se bu-
doucí žáčci ponořili do práce, dostali důležitý 
úkol a to poznat svůj obrázek postavy, který 
si připravili ve školce. Za svou pilnou práci 
byly děti odměněny získáním jednotlivých 
veršů básničky, kterou si s paní učitelkou 

zarecitovaly a společně nalepily do pamětní 
složky. Aby měly děti tu správnou památku 
na jejich velký den, byl jim předán symbo-
lický keramický klíč od jejich budoucí školy, 
o kterém se píše i v získané básničce a dále 
měly možnost se vyfotografovat ve vytvoře-
ném fotokoutku. 
Zápisu do 1. třídy se zúčastnilo celkem 
31 dětí, z nichž jich bylo 24 přijato. V září se 
na naše nové prvňáčky již moc těšíme.

Mgr. Lenka Hrubá
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retro den
Ve čtvrtek 24. března se na naší škole konal Re-
tro den. Žáci i učitelé vytáhli ze svých šatníků 
opravdu retro kousky a přišli oblečení v módě 
z různých let. V přízemí školy mohli žáci shléd-
nout retro výstavu. Některé z předmětů jsme 
zapůjčili v obecním muzeu, jiné donesli žáci 

i učitelé. Retro výstava pokračovala ve škole 
skoro další měsíc, abychom si mohli co nej-
déle připomínat předešlá léta a předmětů si 
užili, když si mnozí z vás dali práci je doma 
najít a škole k výstavě zapůjčit. Celý den bě-
hem přestávek hrála reprodukovaná retro 

hudba. Během výstavy měli žáci možnost sly-
šet i  hudbu z gramofonu nebo z walkmanu. 
Naši mini retro výstavku navštívily i děti z ma-
teřské školy. Všem velmi děkujeme za aktivní 
zapojení a zapůjčení předmětů.
Mgr. Barbora Čajková a Mgr. Vendula Kosinová

Čítanková slavnost 
Na 19. května si děti připravily, jako překva-
pení pro rodiče, krátké vystoupení. To ale ješ-
tě nevěděly, že to největší překvapení, a snad 
i nezapomenutelný zážitek a vzpomínka na 
1. třídu, čeká na ně. 
Už v období Vánoc rodiče našich prvňáčků 
začali chystat ve spolupráci s rodinou, blízký-
mi a paní učitelkou vlastnoručně psané a ilu-
strované čítanky. Na jejich tvorbě se podílela 
široká rodina, a tak vznikly úžasné a neopa-
kovatelné originály tvořené s láskou dětem. 
Po přivítání všech přítomných naši prvňáč-
ci svým blízkým na farním dvoře krásně za-
zpívali písničku „S knihami se kamarádím“ 
a zarecitovali básničku „Abeceda“. Po velkém 
potlesku z obecenstva paní učitelka přečetla, 

jako úvod k čítankové slavnosti, poutavý pří-
běh o tom, jak babička s dědečkem děvčátku 
vytvořili krásnou knihu plnou skřítků, víl, di-
voženek a permoníků. Poté přišli se svým pře-
kvapením na řadu rodiče. Paní učitelka žádala 
rodiče jednotlivých žáků a ti jim po-
stupně čítanky předávali. Naprostá 
většina dětí neměla ani tušení, co se 
pro ně chystá, a tak byly jejich reakce 
plné překvapení, dojetí a radosti tou 
největší odměnou za spousty vyna-
loženého úsilí a času všem, kdo se na 
čítankách podíleli. 
Radost dětí z čítanek neopadla ani 
následující den, kdy si je žáci přines-
li do školy a vzájemně si je prohlíže-

li, těšili se z nich a začali z nich číst. Nezbývá 
než doufat, že kromě krásné vzpomínky na 
první třídu čítanky napomůžou vzbudit i lás-
ku ke knihám a ke čtení… 

Mgr. Veronika Pinková
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den dětí 
Je středa 1. 6. a to znamená jediné! Dnes 
je Mezinárodní den dětí! Svátek dětí, který 
se slaví každoročně po celém světě. V naší 
škole jsme společně s dětmi oslavili je-
jich svátek dopolednem, kdy měli učitelé 
pro žáky připravena různá stanoviště. Na 
těchto stanovištích museli žáci plnit úkoly 

z jednotlivých předmětů, například český 
jazyk – kde skládali básničku, výtvarnou 
východu splnili pomocí slunce a plasto-
vého zvířátka – zachycovali stíny, v rámci 
zeměpisného stanoviště si měli možnost 
vyzkoušet práci s buzolou, v chemickém 
stanovišti na ně čekal i nejeden chemický 

pokus a mnoho dalšího. Za všechny spl-
něné úkoly dostal každý sladkou odměnu. 
Celé dopoledne bylo protkáno reproduko-
vanou hudbou, kreslením a hraním desko-
vých her.

Mgr. Barbora Čajková a Mgr. Vendula Kosinová

Starostův hanácké vdolek 
 Ve středu 20. 4. 2022 se vybraní žáci z prvního 
stupně naší školy zúčastnili soutěže „Starostův 
hanácké vdolek“, která se konala ve sportovní 
hale ve Vrbátkách. I přes silnou konkurenci 

se podařilo našim žákům vybojovat krásné 
3. místo. Po celou dobu akce v týmu převláda-
la dobrá nálada, žáci se vzájemně velmi pod-
porovali  a drželi při sobě. Ze soutěže jsme si 

odvezli mnoho nových zážitků a těšíme se na 
další rok. Na naše soutěžící jsme právem pyš-
ní. Všem zúčastněným gratulujeme! 

Mgr. Lenka Hrubá, Mgr. Lenka Smičková

SpOrtOvNí aKcE
V posledních týdnech se konaly sportovní akce, na kterých naši školu reprezentovaly různé týmy. Některé sportovní akce pro nás byly úspěš-
né, jiné méně úspěšné.

Minikopaná v prostějově 
Dne 20. 4. 2022 se žáci naší školy z 7., 8. 
a  9.  třídy zúčastnili soutěže v Minikopané 
v Prostějově. V naší skupině si žáci vybojovali 
krásné 2. místo. Tímto umístěním si žáci zís-

kali postup do dalšího kola, kde se potká nej-
lepších 6týmů základních škol z okresu Pros-
tějov. Týmu ve složení: J. Zapletal, M. Dočkal, 
Š.Rais, T. Zifčák, M.Hála, R. Dostál, R. Koupil, 

D. Drhlík, S. Dohnal a O. Zhyvaha, gratuluji ke 
krásnému druhému místu a přeji hodně gólů 
v dalším kole. 

Mgr. Jana Kohoutová 

Mcdonald´s cup 
V tomto školním roce se naši žáci 4. a 5. roč-
níku zúčastnili McDonald´s Cupu. V okres-
ním kole, které se konalo v Prostějově se 
našim žákům podařilo postoupit z 2. místa 
do okresního finále, které se konalo 4. 5. na 
stejném místě. V okresním finále se našim 

chlapcům podařilo ve velkém boji postoupit 
z 1. místa do Krajského finále, které se konalo 
11. 5. v Šumperku. Naši žáci ve složení: Sa-
muel Fedorco, Jakub Poláček, David Daněk, 
Radovan Grumlík, Matěj Ellner, Jakub Koupil, 
Matěj Kolář, Samuel Mareš, Patrik Hrubý, Mi-

kuláš Přikryl, Mirek Řezníček a Marek Přece-
chtěl obsadili ve velké konkurenci celkové 
5. místo. Děkujeme za výbornou reprezenta-
ci školy! 

Mgr. Jiří Kobza 
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pohár starostů 2022 
Ve středu 25. května se po tříleté pauze 
(způsobené opatřeními proti šíření nemoci 
Covid-19) opět uskutečnily tradiční atletické 
závody „Pohár starostů“. Na sportovní klá-
ní, které pořádá naše škola, se sjelo téměř 
170 závodníků z devíti základních škol. 

Jelikož nám počasí nepřálo, museli jsme ně-
které disciplíny přesunout do vnitřních pro-
stor sportovní haly a sokolovny. Po čtyřech 
hodinách běhání, házení a skákání jsme znali 
výsledky v jednotlivých věkových kategori-
ích, za vítěze by se však dali označit všichni  
 

– zvítězili jsme nad nepřízní počasí i nad roz-
mary virových onemocnění. 
Velmi děkujeme za podporu ze strany TJ So-
kol Olšany u Prostějova a gratulujeme těm, 
kteří se probojovali na stupně vítězů. 

Mgr. Vladimír Vlk
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Brněnský pohár
V sobotu 4. června 2022 se naše holky zú-
častnily závodů v Teamgymu o Brněnský 
pohár. Olšany reprezentovala dvě družstva 
v kategorii Junior II. a v kategorii Senior B. 
Družstvo ve složení Borovcová, Dočkalová, 
Kolářová E., Navrátilová, Oklešťková, Slatino-
vá, Šínová K. a Vávrová startovalo v kategorii 
Junior II. Holky si vyzkoušely na závodech 
nové cviky a zlepšily si bodové hodno-
cení oproti předešlým závodům v Třebíči 
o 2,5 bodu. Na medaile to sice ještě nebylo, 
ale všechno chce svůj čas a hlavně vytrvalost. 
Starším holkám, které poprvé závodily v ka-
tegorii Senior B utekla medaile o 0,4 bodu. 
Družstvo ve složení Alexová, Dürrbecková, 
Kolářová T., Kovářová, Smičková, Svobodo-
vá D., Svobodová S. a Svobodová V. bylo po 
dvou disciplínách na pěkném druhém místě. 
Závěrečná pohybová skladba holkám nevy-
šla podle jejich představ a sen o medailové 
pozici se tím pádem rozplynul. 
Před prázdninami nás čekají ještě jedny zá-
vody, a to v Pardubicích. 

Pro zájemce o cvičení v oddíle gymnastiky 
budeme pro školní rok 2022/2023 pořádat ná-
bor. Pro děti narozené v roce 2016 až 2019 to 

bude v pondělí 29. 8. 2022 a pro děti narozené 
v roce 2015 a starší to bude v úterý 30. 8. 2022.

Petra Jahlová

Olympijský trénink 
Naše škola se zapojila v rámci projektu Sazka 
Olympijský víceboj do soutěže o Olympijský 
trénink. Žákyně osmé a deváté třídy natočily 
video, na kterém předvedly „Čestmíra“, tedy 
bláznivý akrobatický cvik, který si vymyslely. 
Toto video se umístilo mezi nejlepšími v kon-
kurenci videí ze škol Olomouckého kraje. 
Díky tomu k nám v úterý 7. 6. přijeli sportovci 
a ambasadoři Olympiády dětí a mládeže, Šár-

ka Kašpárková a David Rozehnal, aby žákům 
připravili atraktivní sportovní program do-
plněný autogramiádou. Během dvou hodin 
si druháčci vyzkoušeli několik sportovních 
stanovišť, jako asistenti a pomocníci jim byli 
celou dobu k dispozici naši deváťáci. Děti za-
žily fotbalový trénink, při kterém procvičily 
koordinaci celého těla. Zasoutěžily si v tý-
mech při akční verzi piškvorek a nakonec po-

trápily svůj postřeh při úkolech s reakčními 
světýlky. Sportovní aktivity vystřídala beseda 
a vše bylo zakončeno autogramiádou. Celý 
Olympijský trénink doprovázela dobrá ná-
lada, a i když byl vybrán nejlepší tým, dárky 
si nakonec odnesli všichni. Za své sportovní 
výkony opravdu zaslouženě.  

Mgr. Klára Paloušková



10 Olšanský zpravodaj

Rok 2022 začal v měsíci březnu, kdy tradič-
ně slavíme MdŽ. Ze setkání jsme odcházely 
s kytičkou, kterou jsme dostaly jako pozor-
nost k svátku žen.

Některé z nás se zapojily do akce Uklízíme 
česko. Sešly jsme se u firmy Dvořák a ukli-
dily příkopy směrem na Třebčín. Byly jsme 
překvapeny kolik odpadků jsou lidé schopni 

vyhodit. Po akci jsme poseděly v restauraci 
Grand.

5. 4. proběhla exkurze do palírny U zelené-
ho stromu v Prostějově. Provázel nás p. Pa-
vel Hampl, trvala 1 hodinu a měly jsme mož-
nost ochutnávky 4 vzorků. Během exkurze 
jsme viděly stáčecí linku, prošly jsme část 
sklepů, kde v dubových sudech a nereza-
vých tancích zrají statisíce litrů značkových 
lihovin. Firmu vlastní český majitel, proto si 
dokázala udržet vysoký standart. S jejími vý-
robky se můžeme setkat po celé republice 
ale také ve dvaceti zemích 5 světových kon-
tinentů. Okruh končí v nově zmodernizova-
né výstavní místnosti Destillery Kleiner, kde 
jsme ochutnávaly vzorky.

Dáša a Jarka 

Klub seniorů
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Společenská kronika

Květenduben Červen
Radoslav Dvořák 50 

Lenka Hanslová 50 

Pavel Žák 55 

Milan Dokoupil 60 

Dagmar Novotná 65 

Anatolij Bondarenko 65 

Rostislav Svozil 65 

Zdeňka Chromcová 65 

Radoslav Dvořák 75 

Marie Mikmeková 80 

Ladislav Zapletal 80 

Lubomír Štencl 83 

Jaroslava Srnečková 83 

Vlastimila Jahodová 83 

Ludmila Ondrýsková 83 

Jana Šišková 84 

Jiří Látal 85 

Vlasta Sváková 85 

Vojtěch Vrabec 86 

Zuzana Nitková 91 

Iveta Pechová 50 

Karel Klíč 50 

Zdeněk Přecechtěl 50 

Lenka Mikšíková 55 

Jana Dokoupilová 60 

Jiří Tomášek 60 

Jiří Kikal 60 

Petr Roman 60 

Petr Šuba 65 

Helena Koukalová 65 

Růžena Hrubá 75 

Miroslav Snášel 75 

Věra Báťková 83 

Daňka Vernerová 87 

Marta Vrbová 88 

Petr Smékal 50 

David Riedl 50 

Petr Zháněl 50 

Ihor Dzhuhlya 50 

Petr Snášel 50 

Lenka Mičková 60 

Ludmila Miklánková 65 

Vojtěch Hanák 70 

Zdeňka Třísková 70 

Jindřiška Kubíčková 82 

Alois Růžička 89 

Redakční rada přeje všem hodně zdraví.

jubilanti

vzpomínka
„Odešel jsi cestou, kterou jde každý sám, jen dveře vzpomínek nechal jsi dokořán. 

dne 12. června by své 65. narozeniny oslavil pan Mgr. jan spurný.  
S láskou na něj každý den vzpomíná rodina i přátelé.“ 

vítání občánků 
V neděli 24. dubna 2022 jsme přivítali v Obřadní 
síni obecního úřadu nové občánky. Přivítali jsme 
11 dětí rozdělených do dvou skupin. Slavnostní 
přivítání obohatila děvčata ze základní školy, kte-

ré přednesly básničky a zazpívaly písničky, které 
s nimi nacvičila paní učitelka Matulová a hudeb-
ní doprovod si připravila paní Silvie Götzová. 
Pan starosta ve svém projevu vyzdvihl důležitost 

rodiny pro vývoj dítěte. Vše zdokumentoval pan 
René Všetička. Děti dostaly menší dárek, medai-
lonek a maminky kytičku. Rodiče se podepsaly 
do pamětní knihy. Přivítali jsme tyto děti:

~ Adéla Čajanová ~
~ Josefína Novotná ~

~ Anastázie Macháčková ~
~ Valérie Kubíčková ~
~ Jáchym Nedvěd ~
~ Tomáš Růžička ~

~ Patricie Navrátilová ~
~ Filip Staněk ~

~ Barbora Staňková ~
~ Zuzana Fridecká ~

~ Gabriela Figlárová ~
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Inzeráty
Hledáme paní, nejlépe důchodkyni, pro hlídání seniorky v Olšanech. Informace na obecním úřadě. Finanční odměna.

pozvánka na tradiční  
fotbalové turnaje mládeže 
Fotbalový oddíl TJ Sokol uspořádá během měsíců  

června a července několik fotbalových turnajů:
18. 6. – tUrnaj MladšíCH Žáků

25. 6. – tUrnaj staršíCH PříPraVek
 2. 7. – tUrnaj MiniPříPraVek


