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zprávy z obce 

Hodnocení končícího volebního období 2018–2022 
Ve dnech 23. a 24. září proběhnou v celé naší 
republice volby do obecních zastupitelstev. 
Také občané Olšan i Hablova si zvolí nové za-
stupitele, kteří budou rozhodovat o tom, jak 
naše obec bude spravována a jakým směrem 
se bude ubírat. Dovolte mi tedy, abych stručně 
zhodnotil uplynulé čtyři roky z pohledu sta-
rosty obce, co se nám povedlo, v čem máme 
rezervy, jaké úkoly jsou před novými zastupi-
teli. Jaké tedy bylo uplynulé období? Do určité 
míry bylo ovlivněno složitou epidemiologic-
kou situací v naší zemi a v celém světě a po-
dobně nepříznivě se projevila v  tomto roce 
i válka na Ukrajině. První aspekt se projevil pře-
devším v kulturní a společenské činnosti a dru-
hý pak v investiční činnosti, především v růstu 
cen energií, materiálů a stavebních prací, v je-
jich nedostatku a delších dodacích lhůtách. 
Přesto se nám podařilo řadu akcí uskutečnit.

V oblasti inVestičních akcí se naše 
pozornost soustředila především na projekt 
„olšany u Prostějova, sanační zásah“. Jak 
jistě víte, projekt se zaměřuje na odstranění 
kontaminace podzemních vod. Tato etapa, 
která má za cíl snížení kontaminace o 25%, 
bude ukončena v polovině příštího roku. 
Tomuto projektu je věnovaný samostatný 
článek v dnešním čísle zpravodaje. Dalším 
rozsáhlejším projektem byla intenzifika-
ce čistírny odpadních vod. Tento projekt 
byl zaměřen na její modernizaci a doplnění 
technologie o kalové hospodářství a odstra-
nění fosforu z vypouštěných vod. Na Dnu 
otevřených dveří 19. 9. 2020 občané měli 
možnost seznámit se s novým provozem 
ČOV. Pokračovali jsme i v modernizaci ka-
nalizační sítě. V loňském roce byla oprave-
na kanalizace v úseku od č. p. 262 po č.p. 67 
(fara). Byla dokončena rekonstrukce druhé 
hospodářské budovy farního areálu, ve 
které bylo zřízeno komunitní centrum obce 
a vybudována nová kaple. V rámci projek-
tu sadové úpravy–sídelní zeleň–olšany 
u  Prostějova byla provedena úprava veřej-
ných ploch u zastávky u stavu, v centrální 
části obce a farních zahrad, přičemž se bude 
v tomto projektu ještě pokračovat úpravou 
dalších částí obce. V rámci projektů Moder-
nizace sběrného dvora Olšany u Prostějova 
a Posílení separace s navýšením kapacity 
sběrného dvora olšany u Prostějova byla 
pořízena nová technika pro odpadové hos-
podářství a pro potřeby údržby obce (kolový 
nakladač, drtič drobné stavební suti a mísící 

vůz pro zpracování bioodpadu, kontejnery). 
Zahájili jsme přípravu výstavby komunit-
ní kompostárny pro zpracování biologicky 
rozložitelného komunálního odpadu. V  loň-
ském roce byly vybudovány inženýrské 
sítě pro 13 Rd v  rozšíření lokality Za farou. 
V  současné době probíhá druhé řízení ve-
řejné zakázky na stavební práce k projektu 
„Modernizace mateřské školy“. Byla pro-
vedena částečná rekonstrukce kuchyně ZŠ 
a  MŠ, doplnění o moderní zařízení, nová 
vzduchotechnika. Realizace stavby bude 
ukončena do konce března příštího roku. 
Musím se také zmínit o  projektu výstavby 
nové sportovní haly, do kterého naše obec 
přispěla důležitou finanční částkou a který 
naší obci přinesl možnost dalšího sportov-
ního vyžití. Obec v uplynulém období také 
pokračovala v nákupu pozemků, které se 
objevily na „trhu“. Celkem se jednalo o téměř 
34 ha pozemků v katastru obce, které přibyly 
do obecního majetku. Obec se také připra-
vovala a připravuje na nové programové 
období 2021–2027. Výzvy k podání žádostí 
začínají být v těchto dnech zveřejňovány. 
Připravili jsme několik projektů, které by bylo 
možné realizovat za částečného přispění 
z  fondů Evropské unie či státního rozpočtu. 
Co mne mrzí, je skutečnost, že se nám nepo-
dařilo uskutečnit projekty, o kterých hodně 
diskutujeme a jejichž realizaci bychom si 
všichni jistě přáli. Jedná se o výstavbu domu 
s pečovatelskou službou a cyklostezku mezi 
obcemi Olšany u Prostějova a  Lutín. Pokud 
jde o  výstavbu dPs, je třeba si uvědomit 
skutečnost, že výstavbu bez vhodného do-
tačního titulu bychom nebyli schopni rea-
lizovat. Dotační tituly, které byly vypsané 
v uplynulých letech, umožňovaly získání 
finančních prostředků maximálně do výše 
13 mil. Kč, což představuje asi 30 % nákladů 
na jednu budovu, v současné době je to ještě 
méně. Uvažovali jsme i o možnosti pokusit se 
podat žádost pouze na sociální bydlení, ale 
v takovém programu zase nebyla začleněna 
kategorie seniorů 65+. Tyto programy se tý-
kaly osob po ukončení výkonu trestu, osob 
bez domova, či po ukončení léčby ze závis-
losti na omamných látkách či osob jinak soci-
álně vyloučených. Proto jsme tuto myšlenku 
opustili a rozhodli jsme se počkat na nové 
programové období, ve kterém by projekty 
sociálního bydlení měly být podpořeny vyšší 
částkou, a především i senioři by měli být již 
také podporovanou skupinou. Je třeba si ale 

uvědomit skutečnost, že tento projekt bude 
finančně velmi nákladný na jeho vlastní pro-
vozování. Jednáme tedy s Charitou Prostějov 
o zajištění těsnější spolupráce. Druhým pro-
jektem, který se nám nepodařilo realizovat je 
cyklostezka ve směru na lutín. Po mnoha 
a mnoha jednáních mezi projekční kancelá-
ří, Správou silnic Olomouckého kraje a obcí 
byla konečně dokončena projektová doku-
mentace cyklostezky a bude v nejbližší době 
vydáno stavební povolení. Na podzimní vý-
zvu na realizaci cyklostezek bychom tak měli 
být připraveni a žádost o dotaci podat. 

PRodej staVebních PoZeMkŮ. Jak jsem 
se již zmínil, obec vybudovala inženýrské sítě 
pro 13 RD a stavební pozemky prodala. Pokud 
někdo po obci roznáší zprávu, že obec proda-
la pozemky nějakému „developerovi“, tak lže.
Za mého působení ve funkci starosty obce 
nebyl prodán žádný pozemek nějakému pře-
kupníkovi či developerskému subjektu. Při 
prodeji se postupuje dle seznamu podaných 
žádostí. A pokud jde o tři obdobné domy 
v nové zástavbě, mne samého to překvapilo. 
Ale není to „developer“, ale jedná se o tři ka-
marády. Aby ušetřili, využili jednu projekto-
vou dokumentaci a stejnou realizační firmu.

naše obec je ZřiZoVatel jsdh. Je ne-
oddiskutovatelným faktem, že činnost naší 
JSDH je potřebná. Proto se domnívám, že si 
tato jednotka zaslouží významnou podporu 
obce. Ukazuje se to dnes a denně při plnění 
široké škály úkolů, před které je jednotka po-
stavena – od zásahů při požárech, přes zása-
hy u dopravních nehod, likvidaci obtížného 
hmyzu až po pomoc občanům ve složitých 
životních situacích. Myslím si tedy, že finanč-
ní prostředky, které obec do činnosti a tech-
nického vybavení JSDH dává, mají své opod-
statnění a jsou účelně vynaložené. A že práce 
členů JSDH není jednoduchá a je náročná, 
jste se sami mohli přesvědčit při nedávné mi-
mořádné události, která se stala v naší obci. 
Činnost naší jednotky se ale neomezuje jen 
na Olšany a Hablov. Často jednotka zasahuje 
i v okolních obcích, je nasazena při živelných 
pohromách v různých částech naší republiky. 
Takto se naše jednotka angažovala v Dlouhé 
Loučce, v Moravské Nové Vsi a naposledy 
v Hřensku. Všem členům jednotky patři velké 
poděkování za obětavou a náročnou práci. 
Během tohoto volebního období došlo ke 
zrušení zásahové jednotky v Hablově, jelikož 



2 Olšanský zpravodaj

činnost jednotky nebyla vlastně žádná. Pro-
sím neplést si to s SDH Hablov. Spolek nor-
málně funguje, ten nikdo nezrušil. 

Ve sPolečenské a kultuRní oblasti 
jsme se zaměřili především na tradiční akce – 
hodové zábavy, obecní ples, vítání nově na-
rozených dětí do společenství obce, koncerty 
vážné hudby, přání našim občanům k  jejich 
životnímu jubileu apod. O pořádaných akcích 
jsou občané informováni ve Zpravodaji obce. 
Z větších akcí bych chtěl zmínit oslavy 100 let 
založení Sokola v naší obci, dále pak akce ve 
spolupráci se základní školou, např. letošní Jar-
ní slavnosti, tradiční Noci kostelů ve spolupráci 
s farností, loňské svěcení kaple v areálu fary, ote-
vření sportovní haly. Podporovali jsme činnost 
spolků, SDH, T.J. Sokol, myslivecké sdružení, 
svaz zahrádkářů, svoji činnost také rozvíjí Klub 
seniorů. Spolková činnost je právě rozhodující 
pro utváření našeho komunitního života – jaký 
společenský život bude v naší obci, jaké akce 
se v naší obci uskuteční, jaké kroužky a oddíly 

v naší obci budou vykonávat činnost. V oblasti 
sociálních služeb jsme pokračovali v  zajišťo-
vání rozvozu obědů, nově Mgr. Kateřina Koneč-
ná zajišťovala provoz Komunitního centra, kde 
byly organizovány přednášky ze sociální pro-
blematiky, péče o zdraví. Ve spolupráci s Regio-
nem Haná byla zajišťována poradenská služba 
v různých směrech sociální činnosti. Samozřej-
mě, společenská činnost v naší obci mohla být 
bohatší, ale jak už jsem se zmínil, provázelo nás 
po delší dobu onemocnění COVID, které této 
oblasti nepřálo. Řada akcí musela být zrušena 
– setkání se seniory, plesy, koncerty apod. Dru-
hým aspektem však je ochota občanů podílet 
se na organizování takových akcí. Bez dobro-
volné pomoci si nedovedu představit kulturní 
a  společenské dění v obci. Obec každým ro-
kem vyčlenila na společenský a kulturní život 
nemalou finanční částku ve svém rozpočtu. 
Bohužel někteří občané slibovali, co vše si vez-
mou na starost (např. organizování dětského 
dne, Mikuláše apod.), ale skutek žádný. Jsem 
ale optimista a věřím, že v blízké době se tato 

situace zlepší a ochotných lidí bude zase plno. 
Ještě jedna skutečnost mne mrzí – účast na-
šich spoluobčanů na veřejných zasedáních 
Zastupitelstva obce. Vzhledem k počtu oby-
vatel naší obce je tato účast prakticky nulová.
Závěrem tohoto hodnocení bych chtěl podě-
kovat všem, komu není společenský, kulturní 
i sportovní život v obci lhostejný, všem, kteří 
se podíleli a podílejí na společenském dění 
v  naší obci. Chtěl bych poděkovat všem za-
stupitelům za jejich pomoc při řízení obce, za 
podněty a konstruktivní jednání, za vše dobré, 
co vykonali v průběhu uplynulého volebního 
období. Práce zastupitele není jednoduchá. 
Mnohokrát musí vlastní zájmy ustoupit těm 
obecním, mnohdy věci nejdou prosadit či 
zrealizovat tak rychle, jak bychom si přáli a jak 
jsme si vysnili. Stejně tak bych chtěl poděko-
vat občanům našich obcí, Olšan i Hablova za 
vstřícnost při řešení problémů obce, za trpěli-
vost při realizaci projektů a za podporu, které 
se dostávalo stávajícímu zastupitelstvu obce.

Milan Elfmark, starosta obce

hospodaření obce k 15. 11. 2010 k 31. 8. 2014 k 31. 8. 2018 k 31. 8. 2022

pokladna 58 070 Kč 52 296 Kč 107 641 Kč 89 123 Kč

bankovní účty 8 374 679 Kč 13 000 815 Kč 18 163 030 Kč 17 913 401 Kč

závazky 4 824 508 Kč 2 240 060 Kč 3 427 090 Kč 310 568 Kč

pohledávky 883 072 Kč 1 062 964 Kč 2 234 332 Kč 7 011 790 Kč

úvěr 2 683 000 Kč 866 000 Kč 4 666 660 Kč 4 665 104 Kč

RealiZoVané PRojekty 
a inVestiční činnost  

V letech 2019–2022

Olšany u PV, sanační zásah

Intenzifikace ČOV Olšany u PV

Modernizace sběrného dvora 
Olšany u PV

Posílení separace s navýšením ka-
pacity sběrného dvora Olšany u PV

Sadové úpravy – sídelní zeleň – 
Olšany u PV

Komunitní centrum Olšany

Modernizace MŠ Olšany u PV

Výstavba inženýrských sítí RD

Rekonstrukce kanalizace

Klimatizace vestibulu MŠ

Prodloužení vodovodu  
Trávníky

Komunikace k ČOV, Rekonstrukce 
části chodníku do Hablova

Nákup pozemků

Nákup traktoru

Nákup robotické sekačky

Sportovní hala

Rekonstrukce školní kuchyně

PRojekty PřiPRaVené k RealiZaci staV RealiZace

Rekonstrukce družstevního mostu probíhá veřejná zakázka na dodavatele

Rekonstrukce staré silnice (od bytovky po výhezd ze ZD) probíhá veřejná zakázka na dodavatele

Renovace veřejného osvětlení probíhá veřejná zakázka na dodavatele

Modernizace ZŠ (půdní vestavba, rekonstrukce učeben) připravuje se žádost o dotaci

Výstavba nové hasičské zbrojnice připravuje se žádost o dotaci

Výstavba chodníku Pijana připravena žádost o dotaci

Rekonstrukce hřiště Hablov připravena žádost o dotaci,  
objednání herních prvků

Domov pro seniory hledáme vhodný dotační titul

Nakládaní s odpadem připravuje se žádost o dotaci

Komunitní kompostárna hledáme vhodný dotační titul

Projekt cyklostezky Olšany – Lutín stavební povolení

Projekt inženýrských sítí RD „Na Klíně“ (Třebčín) stavební povolení

Rekonstrukce komunikace kolem ZŠ přeprojektovává se

Rekonstrukce komunikace Kačenka  

PRojekty, kteRé PřiPRaVujeMe

Rekonstrukce prostor OÚ – bezbariérový přístup

Rekonstrukce objektu č.p. 47 – Šolcovo – dětské denní centrum

ČOV – FVE

Protipovodňová opatření

Biotop – přírodní koupání

Komunitní energetika pro celou obec

ekonomické oddělení sděluje občanům, kteří ještě neuhradili místní poplatky za svoz odpadu,  
kanalizace a poplatek za psa, ať tak učiní v co nejkratší době.
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Co právě řešíme? 
V krátkém přehledu se pokusím nastínit pro-
blémy, které naše obec řeší a jaké investiční 
akce připravuje. O některých jsem se zmínil 
v minulém čísle (např. silnice v Kačenkách), 
některé řešíme již delší dobu a jejich řešení je 
v rukou projektantů, některé váznou na zís-
kání dotačních prostředků. Někomu se může 
zdát, že se dostatečně nevěnujeme ulici, 
kde bydlí, že některou část obce opomíjíme. 
Můžu vás ujistit, že tomu tak není. I já bych 
si představoval rychlejší řešení. Již minule 
jsem se zmiňoval, že se snažíme přistupovat 
při řešení projektů s péčí řádného hospodáře 
a neplýtvat obecními prostředky. Můžu vás 
všechny ujistit, že to není vůbec jednoduché. 
Snažíme se získat, co nejvíce finančních pro-
středků z fondů Evropské Unie i ze státního 
rozpočtu. Zda se nám to daří neurčuji já, ale 
to musíte posoudit jen a pouze vy, občané 
Olšan a Hablova.
V letošním roce jsme podali čtyři žádosti o fi-
nanční příspěvek na realizaci našich projek-
tů. Naše úspěšnost v získání dotací byla letos 
menší. Tři projekty nám nevyšly (u dvou jsme 
mezi náhradníky). Získali jsme „jen“ 23 mil. Kč 
na realizaci jednoho projektu.

1) VíceúčeloVé hřiště habloV
Připravili jsme celkovou rekonstrukci areálu, 
včetně rekonstrukce povrchu hřiště, oploce-
ní a dětských prvků. Žádost jsme podali do 
programu Ministerstva pro místní rozvoj. 
V měsíci červenci nám přišla odpověď, že náš 
projekt byl zařazen mezi náhradní projekty 
určené k realizaci. Vzhledem k menšímu ob-
jemu finančních prostředků vyčleněných na 
tento program není reálná šance, že bychom 
byli nakonec pro realizaci vybráni. Proto jsme 

alespoň objednali herní prvky pro děti ve 
věku 3–10 roků, které by byly v jarních mě-
sících na hřišti v Hablově instalovány. Během 
zimních měsíců bude provedena demontáž 
stávajících nevyhovujících prvků. Postupně 
během roku by se mohla oprava hřiště reali-
zovat z vlastního rozpočtu obce.

2) chodníky od RestauRace GRand 
na Pijanu
Tento projekt jsme rozdělili na dvě části, prv-
ní od restaurace po Karlov, druhá část je úsek 
na Pijaně od mostu až po konec obce. Prv-
ní část je třeba ještě projekčně upravit, aby 
odpovídala podmínkám dotačního titulu ve 
všech aspektech. Druhá část podmínky Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury splňova-
la a vzhledem k nedostatku finančních pro-
středků nám bylo doporučeno podat žádost 
opětovně na podzim letošního roku. V sou-
časné době připravujeme výběrové řízení na 
dodavatele této části.

3) koMunikace Podél Zš
Jedná se především o rekonstrukci povrchu 
vozovky kolem parku, základní školy až po 
výjezd od zemědělského družstva. Projekt 
je rozdělen do dvou částí, první od začátku 
parku po retardér u bytového domu, včetně 
přechodu u základní školy a druhá od retar-
déru po konec obce. Původně jsme chtěli 
tento projekt realizovat již v loňském roce, 
ale vzhledem k rekonstrukci kanalizace ko-
lem bytového domu až po faru jsme od to-
hoto záměru upustili. Začátkem tohoto roku 
jsme podali tedy žádost do programu MMR. 
Podobně jako u hablovského hřiště nám za-
čátkem srpna přišla informace o nedoporu-

čení našeho projektu k realizaci. V současné 
době probíhá VZ na realizaci části opravy 
této komunikace od bytového domu po vý-
jezd od zemědělského družstva. Realizace 
části komunikace podél základní školy mu-
sela být odložena a je nutné přeprojektovat 
již schválenou dokumentaci a upravit v mi-
nulosti schválený přechod u školy.

4) „dRužsteVní Most“ 
Naše obec se v minulosti, mně záhadným 
způsobem stala majiteli dálničního mostu, 
který vede přes dálnici D46, tzv „Družstevní 
most“. No a vzhledem k tomu, že jsme maji-
teli tohoto mostu, máme k němu povinnosti. 
Jednou z povinností jsou i pravidelná pro-
hlídky mostu. Tyto prohlídky ovšem dlouhou 
dobu nikdo neřešil. Před asi šesti lety přišla 
výzva z ŘSD ohledně, opravy utržené římsy 
na tomto mostě a k předložení informací 
o jeho aktuálním stavu. No a my na obci nic 
nenašli. Podařilo se nám ovšem sehnat přes 
různé kontakty starou projektovou doku-
mentaci k tomuto mostu, sehnali jsme od-
bornou firmu na posouzení kvality mostu 
a výsledkem je nutnost rekonstrukce mostu. 
Podobně jako tomu bylo v případě dálniční-
ho sjezdu u naší obce. Okamžitě jsme museli 
provést určitá opatření spočívající v  podo-
bě rekonstrukce zábradlí, provizorní opra-
vě poškozených mostních říms a omezení 
užitné nosnosti. Současně s tímto se začala 
připravovat projektová dokumentace a řešit 
vlastnictví přináležejících pozemků. V  le-
tošním roce jsme podali žádost do progra-
mu Státního fondu dopravní infrastruktury. 
Naše žádost byla úspěšná a náš projekt byl 
podpořen částkou 23 mil. Kč. Nyní připravu-
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jeme dokumentaci k výběrovému řízení na 
dodavatele stavby a také schůzku se země-
dělskými subjekty hospodařícími v naší obci, 
jak tuto nákladnou akci zajistit. Vše musíme 
stihnout do 4. listopadu, jinak o dotaci při-
jdeme. Zdá se vám času dost? Abychom se 
nedivili. Než proběhne vysoutěžení staveb-
ních prací veřejnou zakázkou, která musí být 
vyvěšena elektronicky na veřejně dostupné 
zadavatelském portálu a dodržíme všechny 
předepsané lhůty veřejné zakázky, stihneme 
to tak tak, a to se ještě žádná z firem, které 
se budou ucházet o stavební práce na této 
zakázce, nesmí odvolat či jinak zkomplikovat 
formou dotazů celou soutěž.

5) RenoVace Veřejného osVětlení 
Naše obec podala žádost do programu Mi-
nisterstva průmyslu a obchodu na renovaci 
veřejného osvětlení v celé obci. Renovace 
se týká výměny svítidel, úpravy výložníků, 
rekonstrukcí rozvodných skříní a v úseku Zá-
humení i výměny stožárů. V současné době 
probíhá příprava zadávací dokumentace 
k  výběrovému řízení na dodavatele stavby. 
Od tohoto projektu si slibujeme velké úspory 
v nákladech na energie.

6) ModeRniZace Mateřské školy 
olšany u PRostějoVa
Tento projekt byl rozdělen do dvou částí. 
V  první byla provedena rekonstrukce školní 
vyvařovny, především bylo pořízeno nové 
moderní vybavení. Druhá část pak spočívá 
ve vybudování nové učebny nad hospodář-
ským pavilonem. Vzhledem k tomu, že mu-
síme dodržet podmínky pro zadávaní veřej-
ných zakázek dle zákona a musíme dodržet 
podmínky příslušného dotačního titulu, ne-
můžeme přidělit zakázku na stavební práce 
osvědčené a vyzkoušené stavební firmě. 
První zakázku na dodání gastro vybavení 
vyhrála společnost GastroMach Jeseník a za-
kázka byla úspěšně dokončena. Druhou část, 
stavební práce, vysoutěžila zlínská stavební 
firma Navláčil stavební firma, s.r.o., která na-
bídla nejnižší cenu a splnila i ostatní podmín-
ky veřejné zakázky. Tato firma si ale vzala jako 
generálního dodavatele firmu „Elektropráce 
Spáčil“ a nastaly problémy. Jelikož zakázku 
vyhrála nižší cenou, než byla reálná, začaly se 
vymýšlet vícepráce a firma v podstatě začala 
naši obec vydírat. Jelikož stavební práce ne-
byly prováděny dle harmonogramu a v pat-
řičné kvalitě, na což byla firma na kontrolních 
dnech upozorňována, nedošlo k dohodě 
o prodloužení termínu dodání stavby a po 
vleklých tahanicích byl smluvní vztah s fir-
mou ukončen. Naštěstí se podařilo přiřazené 
dotační prostředky zachovat a nyní je vypsá-
na nová veřejná zakázka. Věřím, že se podaří 
celou akci zdárně v příštím roce ukončit.

7) koMunitní eneRGetika
Se společností Heinz-elektro pracujeme 
v současné době na analýze energetické ná-

ročnosti obecních objektů, včetně objektů 
T.J. Sokol, a možnosti využití obnovitelných 
zdrojů energie. Cílem je zvážit, kde je ekono-
micky výhodné uplatnit využití obnovitel-
ných zdrojů energie pro energetické zajištění 
obecních budov s možností využití nadby-
tečné kapacity u dalších budov v Olšanech 
a  v Hablově, včetně rodinných domů. Obec 
se tak stane „výrobcem“ elektřiny a za urči-
tých podmínek bude mít možnost v rámci 
obce elektřinu prodávat. Nyní připravujeme 
žádost na vybudování fotovoltaiky pro čistír-
nu odpadních vod.

8) třídění odPadŮ V doMácnostech 
Obec připravuje žádost do podzimní výzvy 
programu životního prostředí na pořízení 
nádob ukládání biodpadu v domácnostech, 
případně dalších druhů odpadů. Pro potře-
by této žádosti ve spolupráci s Hnutím Duha 
zpracováváme analýzu třídění odpadu v naší 
obci. Byl například proveden rozbor TKO na 
náhodném vzorku domácích popelnic. Jak 
vyplynulo z rozboru TKO, není naše obec 
žádným přeborníkem v třídění. Popelnice 
obsahovali velkou část biologicky rozloži-
telného komunálního odpadu, plechovek, 
textilu, výjimečně plastový odpad a papír. 
V nejbližší době bude do všech domácností 
doručen dotazník, který bude zjišťovat zá-
jem o domácí třídění odpadu a bude zákla-
dem pro žádost do programu OPŽP. Součástí 
tohoto projektu bychom také chtěli pořídit 
zařízení na hygienizaci čistírenských kalů pro 
jejich další zpracování.

9) Zubní oRdinace
Naše obec po skončení provozu zubní ordi-
nace MUDr. Dostálem se snaží najít vhodné 
řešení a zubní ordinaci opětovně otevřít. 
Není to ale jednoduché. Několik zájemců se 
sice objevilo, ale jejich zájem brzy pohasl. 
V  současné době jednáme se společnos-
tí ART-Medica o provozování zubní praxe 
a dentální hygieny. Chtěli bychom směřovat 
činnost této praxe k prevenci. Jednání zatím 
vypadají nadějně. 

10) dětské denní centRuM
Naše obec má řadu sportovišť a dětských 
hřišť. Většinou se jedná o venkovní prostory. 
Pro děti ve věku 3 až 10 roků ale v naší obci 
nemáme žádný vnitřní prostor, který by bylo 
možné využívat pro tyto děti v zimních měsí-
cích nebo za nepříznivého počasí. Je zde sice 
sokolovna. Ale ta má omezenou kapacitu 
a je využívána především gymnastickým od-
dílem. Velice inspirativním se mi jeví centra 
v Bělé pod Pradědem (viz www.belavpohy-
bu.cz) nebo v Tatranské Lomnici (viz www.
dobrahracka.sk). Jsou orientována na po-
hyb i vzdělání. Proto jsme začali pracovat na 
projektu, který by podobné aktivity rozvíjel 
i u nás. Jsme teprve na začátku, ale myslím, 
že jdeme dobrým směrem. A já věřím, že bu-
doucí zastupitelstvo v tom bude pokračovat.

11) cyklosteZka olšany – sMRžice
Při vytváření cyklostezek a jejich projektová-
ní chceme vycházet z principu, co nejmen-
ších zásahů do hospodářského využití ze-
mědělských pozemků a co možná nejméně 
do řešení vlastnických práv k vytipovaným 
pozemkům. Není to vůbec jednoduché.
Naše obec v letošním roce ale získala jeden 
pozemek, jako spoluvlastník, který by byl 
vhodný na vybudování cesty, která by pro-
pojila katastr obce Smržice s naším po stá-
vajících polních cestách a nenarušovala by 
příliš zemědělské využití dané lokality. Nyní 
jsme v jednání se spolumajiteli, abychom 
vyřešili vlastnické vztahy k předmětnému 
pozemku.

12) RenoVace kanceláří obecního 
úřadu
Budova obecního úřadu byla postavena v le-
tech 1977–1981. Z té doby pochází i některý 
nábytek a další vybavení kanceláří, někte-
rý nábytek je ze začátku devadesátých let 
a ostatní nábytek má více jak 15 roků. Vzhle-
dem ke značné opotřebovanosti tohoto vy-
bavení a problematického využití některých 
prostor, rozhodli jsme se pro jejich menší 
úpravu a pořízení nového vybavení kancelá-
ří. V rámci zakázky malého rozsahu byla vy-
brána firma RIMEX, která ihned po letošních 
volbách do obecních zastupitelstev provede 
příslušné opravy a dodá odpovídající moder-
ní vybavení kanceláří.

13) PRotiPoVodňoVá oPatření 
v současné době probíhá dopracování pro-
jektu protipovodňových opatření v lokalitě 
mezi fotbalovým hřištěm a říčkou Blatou. 
Snažíme se najít řešení, abychom dokázali 
omezit rozliv vody na levý břeh Blaty v lokali-
tě Pijana. Probíhají jednání s Povodím Mora-
vy, a.s. Projekt je v hrubých rysech připraven. 
Ovšem je třeba dotáhnout do konce některé 
detaily. A ten závěrečný krok bývá nejtěžší.

14) biotoP 
Projekt je dokončen a nyní musíme získat sta-
vební povolení. Většinu pozemků v předmět-
né lokalitě se obci již podařilo vykoupit. Zbývá 
poslední pozemek. Jeho majiteli jsme navrho-
vali odkup, nesouhlasil, navrhovali jsme smě-
nu pozemků a navrhli konkrétní pozemky ke 
směně a nyní čekáme na odpověď.

15) RekonstRukce a aktualiZace 
PasPoRtu kanaliZační sítě 
Průběžně provádíme monitoring kanalizační 
sítě v Olšanech, abychom vytipovali úseky, 
které je třeba rekonstruovat, a tak mohli mo-
dernizovat celou kanalizační síť. Již v letoš-
ním roce jsme chtěli přistoupit k rekonstruk-
ci páteřní kanalizace v úseku od Sokolovny 
k nákupnímu středisku Hruška. Vzhledem 
k nárustu cen a stavebních prací v letošním 
roce jsme od realizace ustoupili. 

René Všetička, místostarosta obce
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Sanační zásah – odstranění staré ekologické zátěže 
Naše obec řeší již delší dobu následky eko-
logické zátěže po státním podniku Sigma 
Lutín. Celou problematikou jsme se v našem 
zpravodaji již několikrát zabývali. Od zahájení 
sanačních prací bylo na lokalitě vybudová-
no 333 vrtů, které jsou uskupeny v 5  liniích, 
bylo aplikováno do 282 injektážních vrtů 
cca 1 150 m3 mléčné syrovátky a bylo odebrá-
no cca 4 500 vzorků podzemní vody pro ově-
ření účinnosti sanačního zásahu. Probíhající 
monitoring kvality podzemní vody potvrzuje, 
že aplikovaná metoda biologické reduktivní 
dechlorace je vhodná technologie, která vede 
k postupné degradaci chlorovaných ethylenů 
na netoxické produkty (ethan, ethen) – do 
konce roku 2022 bude dosaženo stanove-
ného cíle probíhající etapy sanace, tj. pokles 
kontaminace o 25 % od zahájení sanačního 
zásahu. Dle mého soudu by bylo dobré, aby 
se v tomto projektu pokračovalo a co nejdří-
ve byla zahájena další etapa sanačních prací, 
která povede k dalšímu snížení koncentrace 
chlorovaných ethylenů v podzemních vo-
dách a během cca 5 let aktivního sanační-
ho zásahu docílit snížení celkového obsahu 
kontaminantů v podzemní vodě na takovou 
úroveň, aby již byla podzemní voda nezá-
vadná a vhodná pro konzumaci, zásobování 

zemědělských družstev, závlahu či jiným užit-
kovým účelům. Někdo může říct, proč to řeší 
naše obec, ať si to řeší ten, kdo to zapříčinil, 
kdo tuto vodu prodává apod, a pod naší obcí 
se mrak už stejně nenachází. Jistě i tak může-
me uvažovat. Ale kontaminační mrak se stále 
nachází pod Hablovem a ten je součástí naší 
obce. Navíc máme možnost získat finanční 
prostředky z Evropské unie a nejvhodnější je 

tyto prostředky čerpat přes obec. Máme s re-
alizací projektu zkušenosti a chráníme před 
znečištěním území, ze kterého se odebírá 
voda i  pro naši obec. A pokud nezamezíme 
průniku kontaminace do těchto jímacích úze-
mí, prodraží se nám v  budoucnu voda pod-
statně více. Proto si myslím, že je lépe se starat 
nyní než si v budoucnu stěžovat.

Milan Elfmark, starosta obce

Několik poznámek ke škole
Při závěrečném ukončení školního roku jsem 
blahopřál absolventům devátého ročníku 
k  úspěšnému ukončení studia na naší zá-
kladní škole a popřál jim úspěšné vykročení 
do dalšího studia na středních školách. Také 
jsem tam řekl, že si myslím, že naše škola je 
dobrou školou a zmínil jsem úspěšnost na-
šich žáků u přijímacích zkoušek. Již několik 
roků slyším pořád dokola, jak prestiž naší 
školy upadá, jak bychom měli udělat něco 
pro její záchranu apod. Tyto hlasy nabyly na 
intenzitě zvláště v posledním půlroce. Nedo-
káži odhadnout s čím to může souviset. Oč je 
těchto hlasů méně, snaží se být intenzivněj-
ší. Podobné jsem slyšel před deseti lety, pak 
před pěti, pak před dvěma. Na tom již zmí-
něném ukončení školního roku jsem mluvil 
i s prarodiči jedné žákyně, která k nám přešla 
z jiné školy, mluvil jsem i s rodiči jiného žáka, 
který k nám také přišel odjinud, s babičkou, 
jejíž vnučka do naší školy chodila se soused-
ní vesnice. Všichni si chválili přístup učitelů 
k jejich dětem, spokojenost s naší školou. 
Mimochodem rodiče toho druhého chlapce 
zapsali na naši školu i své další dítě. Netvr-
dím, že vše je na naší škole bezchybné, že se 
nedá leccos zlepšit. Pokud by tomu tak bylo, 
opouštěli by naši školu geniové. Ale co můžu 
zhodnotit sám, tak je skutečnost, že situace 
uvnitř pedagogického sboru se uklidnila, že 
učitelé mají zájem svůj čas dětem věnovat 

a kvalitně je vzdělávat. A jsem rád, že na naši 
školu přišli noví učitelé s příslušnou aproba-
cí. A proto mne mrzí různé anonymy, které 
jsou posílány tu na obec jako zřizovatele, 
tu na Českou školní inspekci jako dohledo-
vý orgán, jsou osočování učitelé některými 
rodiči z nekvalitní výuky, protože na druhé 
škole se to učí jinak a  na další zase jinak. 
Dostala se mi k  nahlédnutí výměna názorů 
dvou žáků na sociálních sítích. Ten slovník se 
určitě nenaučili v naší škole v žádném z  ja-
zykových předmětů. A  já jsem přesvědčen, 
že kdybych to ukázal jejich rodičům, možná 
by se divili, ale nejsem si jistý, co by jim na 
to řekli. Nechápu, jak může maminka oro-
dovat za své dítě, které má hodnocení mezi 
dvojkou a trojkou, aby bylo ještě jednou pře-
zkoušeno a bylo hodnoceno jedničkou na 
vysvědčení, aby ho nemělo „pokažené“. A už 
vůbec nechápu, jak může maminka jednoho 
začínajícího žáka psát zprávy nově nastu-
pující učitelce, že se jí diví, že do tak hrozné 
školy nastupuje. A když se rodičům nevyho-
ví, když se upozorní na chování dětí, je špat-
ná škola, dochází ke snižování kvality výuky 
a je třeba navrátit naší škole dobré jméno. 
Takto chceme změnit fungování naší školy? 
Jako zástupci zřizovatele jsou mi předkládá-
ny zprávy o stavu školy, některé automaticky 
a některé na mé vyžádání. Na základě těchto 
zpráv a „hodnocení“ jsem si dovolil požádat 

vedení školy o informace ohledně úspěšnos-
ti našich absolventů u přijímacích zkoušek 
na střední školy. 16 našich žáků bylo přijato 
na SŠ, kterou si vybralo jako první, 15 z nich 
bylo přijato i na školu, kterou si vybralo jako 
druhou. Na druhou školu bylo přijato 5 žáků. 
Tedy celkem 21 dívek a chlapců z 25 absol-
ventů bylo přijato okamžitě na školu, kterou 
si zvolilo. Šest žáků podalo odvolání, 5 z nich 
bylo přijato na odvolání (na první či druhou 
školu) a pouze jedna žákyně si vybrala jinou 
střední školu podobného zaměření jakou 
má její prvně vybraná škola. Troufám si tedy 
říct, že naši absolventi jsou dobře připra-
veni, dokáží zhodnotit vlastní schopnosti 
a  vybrat si správnou školu a  uspět. A mezi 
vybranými školami nebyla jen odborná učili-
ště, ale gymnázia, střední ekonomické školy, 
pedagogické instituty, střední zemědělská 
škola, střední zdravotnická škola apod. Ale 
podstatně důležitější je skutečnost, že naši 
žáci neudělali u příjímacích zkoušek žádnou 
ostudu. 11 žáků z 25 bylo na svých školách 
do 11 místa. 4 žákyně dosáhly v předmětu 
čeština více jak 40 bodů, a 3 žákyně v před-
mětu matematiky dosáhly více jak 45 bodů 
z 50 možných. Pokud použijeme hodnocení 
příjímacích zkoušek v  rámci celé republiky 
(společnost CERMAT), dozvíme se, že hod-
noceno bylo celkem 78221 uchazečů o čtyř-
leté obory, z naší školy 20, a 17659 uchazečů 
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z naší školy 

zahájení školního roku 2022/2023  
Co by bylo bez … aneb „Bez nich by to nešlo...“ 

Dne 1. září jsme společně slavnostně zahájili 
nový školní rok. Letošní zahájení proběh-
lo netradičně na hřišti v areálu T.J. Sokol za 
účasti složek integrovaného záchranného 
systému (dále jen IZS). 
Po úvodním slovu ředitele školy měli žáci 
společně s rodiči možnost zhlédnout ukáz-
ku práce policie ČR, kdy si mohli sednout 
do auta, pustit majáky, vyzkoušet policejní 
výzbroj a mnohé další. Následovala ukázka 
akce psovodů, nechyběla ani střelba a za-
držení pachatele. Navštívil nás také sanitní 

vůz SANITKA.ORG a jeho posádka s naší paní 
asistentkou předvedla resuscitaci figuranta 
a žáci si měli možnost vyzkoušet naložení do 
sanitního vozu. Za složku hasičů velmi děku-
jeme za prezentaci místním hasičům, kteří 
pro nás připravili jako vždy bohatý program. 
Svým slovem a  vizí pro další školní rok nás 
potěšil i pan starosta, jenž kladl důraz na nej-
důležitější trojúhelník ve vzdělávání, a sice 
rodič – žák – učitel. 
Žáci školy si společně vytvořili plakáty s dů-
ležitými telefonními čísly, jež budou zdobit 

galerii školy po celý školní rok. Cílem celoroč-
ního tématu je představit žákům blíže nejen 
složky IZS, ale všech dá se říci běžných věcí, 
aby si každý z nás uvědomil, Co by bylo bez… 
Během celého školního roku jsou plánované 
různé spolupráce a tematické dny pro žáky 
všech ročníků. 
Následující den se sešli žáci první a deváté 
třídy společně s vedením školy a rodiči na 
farské zahradě, kde byli prvňáčkům symbo-
licky předány dárky, aby pro ně byl přechod 
ze školky do školy co nejpříjemnější. 
Věříme v úspěšný školní rok, kdy nás již neza-
sáhnou žádná opatření týkající se onemoc-
nění COVID-19 a jiných nepříjemností. Našim 
prvňáčkům přejeme, ať se jim ve škole líbí 
a deváťákům, ať je pro ně poslední rok po-
vinné školní docházky nezapomenutelným 
a hlavně, aby již z jeho začátku získali velkou 
motivaci k přípravě na přijímací zkoušky, ne-
boť se ani nenadějeme a jaro je tu :).

Vendula Kosinová, zástupkyně ředitele

o  osmiletá gymnázia, z  naší školy 1. A jaké 
jsou dosažené výsledky? V předmětu čes-
ký jazyk dosáhli naši žáci na 60,2 percentil 
a v předmětu matematika na 65,8 percentil, 
u žákyně, která se ucházela o osmileté gym-
názium je to u čeština 82,6 a  matematiky 
53,7. Pokud si to převedeme do slovního 

hodnocení, znamená to, že naši žáci jsou 
lepší průměrem jak v  češtině, tak i v mate-
matice, u žákyně 5.třída v předmětu češti-
na je výsledek přímo excelentní. A když si 
vzpomenu na lednovou schůzku rodičů žáků 
5.  třídy a jejich připomínky k výuce češtiny, 
obdivuji paní učitelku Raškovou, že i tak do-

káže připravit žákyni, aby dosáhla takového 
výsledku. Podstatné je ovšem, aby fungoval 
trojúhelník rodič – žák – učitel. A to jsme běž-
ná vesnická škola. Chce mi opravdu někdo 
tvrdit, že tyto výsledky svědčí o špatné škole?

Milan Elfmark, starosta obce
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Naši prvňáčci 
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Činnost T.j. Sokol – bohatá či chudobná? 
Činnost T.J. je soustředěna do několika spor-
tovních disciplín. Stěžejním sportem je ko-
paná, následuje gymnastika, nohejbal s teni-
sem a sokolská všestrannost. Velice mne mrzí, 
že se nám po období COVIDu nepodařilo 
obnovit činnost oddílu SPARTAN RACE. Oddíl 
kopané hraje soutěže organizované fotbalo-
vým svazem na úrovni okresu a kraje. V sou-
časném soutěžním ročníku hraje družstvo 
mužů prostějovský okresní přebor, družstvo 
dorostu hraje krajský přebor, mladší a starší 
žáci hrají také krajský přebor a přípravky hra-
jí fotbalové soutěže pořádané OFS Olomouc. 
Velice mne mrzí, že družstvo starších přípra-
vek nehraje také krajskou soutěž. Ale zde na-
rážíme na problém s nedostatkem trenérů. 
Je škoda, že do tohoto procesu se nezapojí 
více fotbalistů, kteří již ukončili sportovní 
kariéru. V současnosti máme tři trenéry z Ol-
šan (Tonda Pospíšil, Petr Hansl a Ríša Koupil) 
a tři trenéry, kteří k nám dojíždějí z okolních 
obcí (Josef Slamenec, David Benko a Jaroslav 
Řehák). U družstva starších přípravek ještě 
vypomáhá pan Petrů, také bydlí v naší obci. 
Těm všem patří velké poděkování za jejich 
činnost pro olšanský fotbal. Zvláště Petru 
Hanslovi, který navíc zastává funkci sekretáře 
oddílu a vlastně zajišťuje organizaci fotbalu 
v Olšanech. Oddíl se v kategorii žáků účast-
ní řady dalších soutěží a turnajů, kde se naši 
chlapci a dívky (máme ve fotbale i pár děv-
čat) umísťují na předních příčkách. Oddíl na-
víc organizuje tři letní mezinárodní turnaje 
a řadu zimních turnajů v naší sportovní hale.
 Druhým oddílem, který působí v naší jed-
notě, je gymnastický oddíl. Zahrnuje děti, 
převážně děvčata, od 4 do 15 let. Dětem se 
věnují dva trenéři, Petra Jahlová z Prostějova 
a Lukáš Kovář z Olomouce. Děvčata se připra-
vují v sokolovně a o jejich přípravě jste se měli 
možnost sami přesvědčit při oslavách 100 let 
Sokola, při otevírání sportovní haly nebo na 
jejich ukázkových hodinách pro rodiče.  Naši 
cvičenci během roku absolvují několik závo-
dů v Praze, Brně, Třebíči, Olomouci a dalších 
městech. O letošních prázdninách absolvova-
la děvčata soustředění v moderním gymnas-
tickém středisku v  Dobřichovicích a klasické 
soustředění v naší sokolovně. Čtyři naše zá-

vodnice společně s trenérkou byly vybrány 
do celorepublikového soustředění v italském 
středisku Cesenatico. Tato skutečnost svědčí 
o dobré práci trenérů a o šikovnosti našich 
děvčat. Koncem srpna oddíl opět zorganizo-
val nábor nových členů. A opět byl o cvičení 
velký zájem. I to svědčí o tom, že trenéři odvá-
dějí kvalitní práci. Navíc jsem velice rád, že při 
výchově těch nejmenších se již v roli pomoc-
ných trenérek objevují starší děvčata z oddílu, 
Veronika Svobodová, Natálie Dürrbecková 
a  Kristýna Šínová. Za jejich přístup a pomoc 
při vedení tréninku nejmladších gymnastek 
bych jim moc a moc chtěl poděkovat. 
Také oddíl tenisu se věnuje výchově mláde-
že. Máme u nás dvě skupiny tenistů. U jedné 
skupiny působí trenérky Martina Dočkalová 
a Zdena Pazderová a u druhé Ondřej Perůtka, 
jehož společnost RAVELIN zajišťuje přípravu 
již pokročilejších tenisových nadějí.
Velmi dobrá se ukazuje i činnost nohejba-
listů. Že si přijdou zasportovat a udělat tzv. 
žízeň, je fajn, ale pořádají i velice pěkný 
a úspěšný nohejbalový turnaj a pomáhají při 
údržbě sportovišť.
Aktivní jsou také naše starší sokolky. Jejich 
cvičení je soustředěno do dvou skupin. Jed-
na se soustředí na cvičení ve formě bodysty-
lingu a druhá se věnuje zdravotnímu cvičení 
starších žen.
Velmi prospěšná je také činnost naší lout-
kařské skupiny. Během roku členové oddílu 
odehrají řadu loutkových představení pro 
děti z širokého okolí. A že o představení je 
zájem, o tom vždy svědčí plná sokolovna. 
Jsem velice rád, že se nám společně s man-
želi Zhánělovými podařilo loutkářství v obci 
oživit a navázat na tradici loutkového divadla 
Sigmy Lutín.  V současné době se organizaci 
loutkového divadla obětavě věnují manželé 
Drhlíkovi. Všem patří velké poděkování.
Rezervy má náš Sokol v pořádání společen-
ských událostí. Před lety jsme pořádali řadu 
akcí, sokolský ples, stavění máje a pálení ča-
rodejnic, kácení máje a dětský den, zajišťova-
li hodové slavnosti, pořádali dožínky, folklor-
ní festival, pořádali mikulášskou nadílku. 
Všechny tyto akce jsme pořádali nezávisle 
na obecním úřadě, z vlastní iniciativy. Bohu-

žel se generačně nepodařilo na tuto činnost 
navázat. Ale nesmím zapomenout na Verču 
Běhalovou, která pořádá rockové zábavy ze 
své vlastní iniciativy. Sama akci zorganizuje 
a výtěžek ze zábavy předá do pokladny T.J. 
Je to jeden z hospodářských příjmů naší jed-
noty. Druhým je provoz stánku občerstvení, 
dalším pak pronájem sportovní haly, provoz 
fitness centra a sauny. Důležitým zdrojem 
příjmů je organizování akcí pro různé firmy, 
kdy naše T.J.  zajišťuje občerstvení, případně 
sportovní aktivity. Dalším zdrojem příjmů je 
pronájem reklamních ploch. Ale rozhodující-
mi příjmy jsou dotace, především příspěvek 
obce, dotace z programů MŠMT a Národní 
sportovní agentury a dotace od Olomoucké-
ho kraje, České obce sokolské, Olomouckého 
krajského fotbalového svazu. Všechny takto 
získané finanční prostředky se investují do 
činnosti Sokola, do provozu a údržby areálu 
a na zajištění chodu sportovních oddílů.
Na závěr článku mi dovolte, abych poděko-
val všem členům Sokola za jejich činnost, 
zvláště pak všem trenérům, za jejich oběta-
vost a ochotu věnovat svůj volný čas ve pro-
spěch činnosti T.J. Sokol a olšanské mládeže.

Milan Elfmark

Fotbal

Gymnastika
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Komunitní centrum
Komunitní centrum Olšany u Prostějova (KC) 
má za cíl podporovat komunitní život v obci. 
Projekt vzniku KC byl spolufinancovaném 
Evropskou unií z prostředků Integrovaného 
regionálního operačního programu. Kromě 
základní funkce podpory osob v nepříznivé 
sociální situaci nabízí prostor a aktivity pro 
občany Olšan, Hablova, ale i širšího okolí. Svý-
mi aktivitami propojuje různé věkové katego-
rie i cílové skupiny. Sídlo komunitního centra 
se nachází ve farním areálu v budově č. 67, 
v Olšanech u Prostějova, která je ve vlastnictví 
Římskokatolické farnosti a obec Olšany u Pro-
stějova ji má v dlouhodobém pronájmu.
Mezi aktivity realizované v našem komu-
nitním centru patří například nejrůznější 
odborné přednášky, workshopy, besedy, 
koncerty, tvořivé dílny apod. V minulosti pro-
běhly například přednášky se zaměřením na 
zdraví, zdravý životní styl, pohyb.  O tom, jak 
se správně hýbat, aby záda nebolela a jak se 
udržovat v kondici přednášel doc. MUDr. Petr 
Konečný, Ph.D. Syndrom vyhoření, jeho pre-
venci a vznik formou besedy představila 
Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D. O bylinkách 
a mastičkách vedl zdravotní přednášku lá-
zeňský lektor a bylinkář Karel Štenbaur. Před-
nášku o severské chůzi s následnou aktivní 
procházkou po okolí Olšan si pro naše KC při-
pravily MUDr. Katarína Moravcová, Mgr. Bar-
bora Imrichová a Mgr. Monika Mikulášková. 
tvořivé dílničky v rámci jarní slavnosti. 
soubor podzimních koncertů.  
V době pandemie Covidu 19 byla činnost KC 
omezena. Za nouzového stavu komunitní 
centrum ve spolupráci s obcí nabízelo ob-
čanům Olšan a Hablova pomoc a podporu 
formou zajištění nákupů, obědů nebo léků, 
pomoc při vyřizování neodkladných záleži-
tostí (např. jednání s úřady, lékařem, poštou 
apod.) S příchodem možnosti očkování jsme 
ve spolupráci s obcí a SDH Olšany registrovali 

zájemce o očkování a následně zajišťovali je-
jich dopravu do očkovacích center. Prostory 
KC v době nouzového stavu poskytovaly zá-
zemí školní družině. 
Komunitní centrum neposkytuje pouze záze-
mí a prostory pro besedy, přednášky a aktivní 
trávení volného času. Jeho nedílnou součástí 
je základní sociální poradenství.  Tato služba 
je určena pro kohokoliv, kdo potřebuje infor-
mace k řešení nepříznivé sociální situace. 
Poradenství se může týkat :
– poskytnutí informací o možnostech výbě-

ru sociálních služeb a jiných běžně dostu-
ných zdrojů podpory,

– poskytnutí informací o základních právech 
a povinnostech osoby, zejména v souvis-
losti s poskytováním sociálních služeb,

– pomoc a zprostředkování komunikace 
s úřady či jinými institucemi,

– poskytnutí informací o dalších formách po-
moci (např. o státním sociálním zabezpeče-
ní, v oblasti bydlení, zaměstnání apod.),

– zadlužení,
– vyplňování formulářů žádostí o různé dáv-

ky a důchody,
– náročných situací při rozvodu, ovdovění. 
Základní sociální poradenství je poskytová-
no nejen v Komunitním centru Olšany u Pro-
stějova, ale i v terénu, to znamená, že je mož-

nost domluvit si individuálně schůzku u sebe 
doma či na jiném místě. 
Veškeré poradenství je bezplatné a 100% dis-
krétní.
Schůzku v Komunitním centru je nutné si 
předem domluvit. 
Kontakt: Mgr. Kateřina Konečná,  
tel.: 730 143 226, e-mail: kc@olsanyupv.cz
Každý z nás se může v životě ocitnout v situ-
aci, ve které si nebude vědět rady. Cílem naší 
poradny Komunitního centra v Olšanech je být 
v takové chvíli k dispozici. Rádi bychom, aby 
občané v Olšanech a Hablově věděli, že se mají 
na koho obrátit. Mimo jiné bychom i touto for-
mou rádi získali přehled o potřebách občanů – 
např. zda zde chybí terénní pečovatelská služ-
ba a případně o jaké služby poradnu rozšířit.

Kateřina Konečná

Gymnastika Tennis
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proč má smysl třídit jedlé oleje a tuky?
Že je dobré třídit sklo, papír, textil, elektrood-
pad je jasné. Jak je to s olejem? Olej se v od-
padových trubkách usazuje, sráží a potahuje 
stěny trubek. Odpadní voda z našich domovů 
pokračuje do veřejné kanalizace, kde dochází 

k dalšímu usazování. Na konci kanalizační sítě 
je čistička odpadních vod, ať už domácí nebo 
obecní, které také mastnota škodí. I ve vyčiště-
né vodě mohou zůstat malé kuličky tuků, které 
se tak mohou dostat do řek. Není správné ani 

lít olej na kompost. Olej nepohnojí, ale může 
rostlinám uškodit. Dejme šanci oleji být znovu 
užitečným a chraňme si životní prostředí. Olej 
můžeme odevzdat na sběrný dvůr v Olšanech. 

Alena Kvapilová, zastupitelka

Obecní knihovna
Zvu stále čtenáře všech věkových kate-
gorií opět do knihovny. Uvítáme i nové 
zájemce o půjčování knih. Ti stávající se 
mohou těšit na nové tituly všech žánrů. 
Otvírací doba knihovny je každý pátek 
od 15 do 19 hodin. Těším se na vaši účast 
a zájem o půjčování knih. 

Ludmila Pavlíčková, 
knihovnice. 

pozvání
dne 23. a 24. 9. 2022  

se konají Volby do obecního ZastuPitelstVa.

dne 15. 10. 2022  
se uskuteční setkání senioRŮ. Senioři obdrží pozvánky. 

dne 16. 10. 2022  
se uskuteční Vítání občánkŮ. Rodiče obdrží pozvánky

 z činnosti našich hasičů  

Zakončení léta na hasičské zbrojnici

Zásahy



13září 2022

atlas prostějovska 
Naše obec se podílí na přípravě Atlasu obcí Prostějovska. Na dvojstraně, která je věnována našim obcím,  

jsou uvedeny základní informace o vzniku našich obcí a o památkách, které máme možnost v našich obcích vidět.

   přání 
Naše občanka  

paní Marie škrabálková  
oslavila v srpnu  

krásné životní jubileum 95 let.  
Je nejstarší občankou naší obce.  

Popřát ji byla předsedkyně sociální komise  
paní Alena Kvapilová  

a starosta Milan Elfmark.
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Společenská kronika

jubilanti

SrpenČervenec září
Michalec René 50
Augustinová Olga 50
Žák Bedřich 55
Lehká Hana 55
Justrová Marie 60
Obručníková Anna 65
Krajíček Vladimír 65
Novotná Helena 70
Snášelová Marie 75
Řezníčková Marie 80
Alexa Josef 81
Hradilová Marie 83
Navrátilová Františka 86
Němcová Blažena 88
Šiška Ladislav 89
Škrábálková Marie 95
 

Holinka Jiří 50
Góra Pavel 50
Štěpánková Olga 55
Hanák Zdeněk 60
Hrbatová Dagmar 60
Špičák Michal 65
Kubíčková Hana 65
Drhlík Miroslav 70
Pelíšková Oldřiška 75
Přidal Jan 75
Koukalová Anna 80
Kovaříková Anna 81
Štenclová Jana 81
Dudková Marie 81
Růžička Jan 81
Dokoupil František 82
Górová Zdeňka 82
Vrchlická Karla 84
Dokoupilová Pavla 85
Kintlová Marie 86

Guryčová Marcela 50
Nováková Dana 50
Havránková Iveta 50
Doleželová Dagmar 50
Műcková Pavlína 50
Górová Jaroslava 50
Vláčilová Lenka 60
Bondarenková Irena 60
Durchánek Milan 60
Fišr Jaroslav 65
Přecechtělová Miloslava  75
Švancarová Anna 81
Šindler Václav 81
Havránková Ludmila 81
Ondrýsek Jaroslav 84
Smékalová Anna 85
Lantová Jaromíra 89
Lišková Věra 90
 

Redakční rada přeje všem hodně zdraví.

Okénko do historie
V roce 2002 bylo restaurováno sousoší 
sv.  Floriána, P. Marie a sv. Norberta na ol-
šanské návsi podle fotografie z roku 1903. 
V pískovci byla nalezena schránka s několi-
ka značně poškozenými dobovými výtisky 
novin a sedmi mincemi. Ve spolupráci se 
Státním okresním archivem v Prostějově se 
podařilo určit, že se jedná o Moravské hlasy 
z roku 1892, kdy bylo sousoší opravováno. 
Noviny se nepodařilo zachránit, mince byly 
vloženy zpátky a přidány byly mince platné 
v  roce 2002, listina se jmény obecního za-

stupitelstva a CD s fotografiemi současných 
Olšan.
Letos je tomu již 50 let, kdy byly v Olšanech 
vysvěceny a instalovány nové zvony na kos-
telní věži. Největší zvon se jmenuje sv. Cyril 
a Metoděj, další je pojmenován po sv. Voj-
těchu a třetí zvon se nazývá sv.  Ludmila. 
Slavnost svěcení se uskutečnila 21.  května 
1972.

Alena Kvapilová, 
Z dějin obcí Olšany

Omluva
Redakční rada se omlouvá paní Krobotové a panu Brabcovi za chybný údaj ve Zpravodaji obce.

Kalendář
Obec Olšany u Prostějova připravuje kalendář na rok 2023.  

Jeho prodej se předpokládá v měsíci listopadu. O jeho prodeji budou občané včas informováni.
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Klub seniorů
Klub seniorů uspořádal v měsíci září dvě za-
jímavé akce. V pátek 2. 9. jsme navštívili pro-
stějovskou radnici, kterou nás provázel pan 
primátor Mgr. František Jura. Prohlédli jsme 
si kanceláře, zasedací místnosti, obřadní síň 
i moderně zařízenou zasedací místnost pro-
stějovského zastupitelstva. Výklad byl spoje-
ný s kvízovými otázkami a za správné odpo-

vědi rozdával pan primátor stříbrné mince. 
Prostory nádherné prostějovské radnice se 
nám všem moc líbily a panu primátorovi 
děkujeme za výklad a čas, který si pro nás 
udělal. 7.  9. jsme potom uskutečnili zájezd 
do Náměště na Hané. Po prohlídce zámku 
a chutném obědě jsme se vydali do Muzea 
historických kočárů v Čechách pod Kosířem. 

Tam nás čekal majitel muzea pan Josef Obr, 
který nás provedl muzeem a seznámil nás 
s historií kočárů. Výlet jsme ukončili poseze-
ním na zámku v Čechách pod kosířem. Výlet 
se vydařil a doufáme, že se všem účastníkům, 
bylo nás 28, líbil. Děkujeme obci za financo-
vání dopravy. 

Za klub seniorů Jarka a Dáša

pozvánka Szidi
Slovenská herečka a zpěvačka maďarského původu, patří k nejvýraznějším hudebním osobnostem  

zpívaného šansonu na Slovensku a České republice.
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pozvánka Šlágrparta
setkání se seniory – sobota 15. 10. 2022 od 15 hodin – sokolovna.


