
Olšanský zpravOdaj
V čísle najdete: Jak jsme volili • Ustavující zastupitelstvo • Setkání seniorů • Halloweenské odpoledne

XXV. ročník
listopad 2022
č. 4

Úvodní slovo 
Ve dnech 23. 9. a 24. 9. se uskutečnily v naší 
obci volby do obecního zastupitelstva. Měli 
jsme možnost vybírat členy pro nové za-
stupitelstvo ze dvou uskupení nezávislých 
kandidátů. Celkem se o vaši přízeň ucházelo 
30 kandidátů. V následující tabulce můžete 
vidět jmenný přehled kandidátů s počtem 
hlasů, které konkrétní kandidát do obecního 
zastupitelstva obdržel. Také vidíte u každého 
jména i původní pořadí příslušného kandi-
dáta na kandidátní listině. Přestože se voleb-
ní systém tváří většinově, je stále poměrný. 

Nerozhoduje tedy absolutní počet hlasů, ale 
je ve volebním přepočtu zohledněné i pů-
vodní pořadí na kandidátní listině. Jména 
členů zastupitelstva jsou v tabulce barevně 
zvýrazněná. Věřím, že občané našich obcí 
vybrali správně a všichni zvolení zastupitelé 
se budou snažit přispět k úspěšnému rozvoji 
naší obce. Chtěl bych jim popřát, aby jejich 
působení v zastupitelstvu bylo úspěšné a při-
neslo naší obci užitek.
Také bych chtěl na tomto místě poděkovat 
i  ostatním kandidátům do zastupitelstva za 

jejich přístup a ochotu se zapojit do veřej-
ného života obce a jsem přesvědčen, že pro 
obec budou i nadále pracovat. Chtěl bych 
také poděkovat všem občanům, kteří přišli 
k volbám a uplatnili své právo spolurozho-
dovat o tom, kdo se bude podílet na vedení 
obce v následujících čtyřech letech. Svým 
hlasem jste vyjádřili svůj názor, kdo by měl 
naši obec zastupovat. Práce obecního zastu-
pitele není o osobních ambicích. Věřím, že 
zvolení zastupitelé vás nezklamou.

Milan Elfmark, starosta obce

jak jsme volili
23. a 24. září 2022 se v ČR konaly volby do obecních zastupitelstev. Zastupitelstvo v naší obci má 15 zastupitelů. Volební účast byla 57,3%, 
volilo 816 voličů. Přinášíme výsledky voleb v naší obci. Voliči vybírali kandidáty ze dvou kandidátních listin.  Alena Kvapilová, redakční rada

sdružení nezávislých kandidátů – Pro rozVoj naší obce
11 mandátů, 8414 hlasů (74,88%)

Pořadí Příjmení a jméno
Pořadí  

na kandi-
dátní listině

Počet  
obdržených 

 hlasů

1 Elfmark Milan RNDr. 1 639

2 Všetička René Ing. 2 603

3 Spurný Jan Ing. 5 585

4 Koláček Petr Mgr. 6 582

5 Kikal Martin 3 574

6 Lariš Branislav Mgr.art., Ph.D. 11 566

7 Hrbata Jiří PharmDr. 4 563

8 Konečná Kateřina Mgr. at Mgr. 13 562

9 Novotný Luděk 9 557

10 Pelíšek Oldřich 10 551

11 Gőtzová Silvie Mgr. 7 539

12 Tureček Břetislav PhDr. 8 529

13 Šimková Jarmila 14 528

14 Pugnerová Michaela Mgr. 15 519

15 Křivánek Martin 12 517

sPolečnĚ Pro obec
 4 mandáty, 2822 hlasů (25,12%)

Pořadí Příjmení a jméno
Pořadí  

na kandi-
dátní listině

Počet  
obdržených 

 hlasů

1 Šinová Petra MVDr. 6 243

2 Hansl Petr 1 212

3 Posker Tomáš Bc. 2 211

4 Pospíšil Antonín 7 205

5 Marčan Petr 8 204

6 Zifčáková Libuše 10 199

7 Baláš Jan Mgr. MBA 3 197

8 Dokoupil Jaroslav 9 189

9 Hanslová Pechová Monika Mgr. MBA 4 185

10 Holinka Josef 11 179

11 Navrátil Petr Bc. 15 170

12 Přikryl Radek 5 164

13 Ellnerová Lucie 14 162

14 Pospíšil Jiří Bc. 13 159

15 Zedníčková Silvie 12 143

Vážení voliči, spoluobčané,
rádi bychom Vám z celého srdce poděkovali za 
přízeň, za to, že jste k volbám přišli a podpořili 
nás svými hlasy. Velmi si toho vážíme a slibu-
jeme, že se pokusíme alespoň něco z našeho 
programu prosadit, či alespoň navrhovat na 
zastupitelstvu. Jsme si vědomi, že se čtyřmi 
posty budeme většinou přehlasovaní, ale i tak 
se nedáme a budeme se snažit bojovat za to, 
s  čím jsme do voleb šli. Na první pokus jsou 
čtyři posty velmi dobrým výsledkem. Věříme, 
že alespoň nahlédneme do chodu obce, bu-

deme její součástí a že budeme moci disku-
tovat a argumentovat ohledně různé proble-
matiky. Doufáme, že všichni zastupitelé chtějí 
stejný cíl, aby se zde krásně žilo, aby všichni 
byli spokojení a v případě problému, aby se ni-
kdo nebál ozvat, popřípadě požádat o pomoc.
Velice si vážíme vašich hlasů a věříme, že vám 
všem dokážeme, že nám dění v obci není 
lhostejné a že váš hlas pro nás nebyl chybou. 
Budeme rádi, když i vy přispějete svými připo-
mínkami, které budeme moci prezentovat na 
zastupitelstvu a budeme moci ostatním vnést 

i jiný pohled na věc a na skutečnosti, které 
všechny tíží. Budeme vás o všem informovat 
na Facebooku, popřípadě emaily i osobně. 
Zastupitelstvo bude rádo, když se přijdete 
na zasedání podívat, připojíte se do diskuze 
a přednesete relevantní návrhy ku prospěchu 
celé obce. Ještě jednou všem moc děkujeme.
Naše barvy bude hájit čtveřice zastupite-
lů: Petra Šinová, Petr Hansl, Tomáš Posker 
a Honza Baláš.

S pokorou a úctou k vám všem
 „SPOLEČNĚ PRO OBEC“
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Ustavující zastupitelstvo
18. října 2022 se konalo ustavující zastupitelstvo, na kterém proběhla volba orgánů obce. 

starosta: Milan Elfmark 

Místostarosta: René Všetička

rada obce: Milan Elfmark, René Všetička, Jiří Hrbata, Jan Spurný, Martin Kikal

Kontrolní výbor: předseda: Petra Šinová, členové: Luděk Novotný, Martin Křivánek

Finanční výbor: předseda: Břetislav Tureček, členové: Tomáš Posker, Jarmila Šimková
Alena Kvapilová, redakční rada

zprávy z obce

z jednání zastupitelstva obce 
Ustavující zasedání Obecního zastupitelstva 
v Olšanech u Prostějova se konalo 18.  října 
2022 v Obřadní síni obecního úřadu. Pří-
tomno bylo 15 zvolených zastupitelů. Zapi-
sovatelkou byla Lucie Navrátilová. Zasedání 
zahájil dosavadní starosta Milan Elfmark. 
Předsedající přečetl slib stanovený v  § 69 
odst. 2 zákona o obcích a jmenovitě vyzval 
přítomné členy zastupitelstva ke složení sli-
bu pronesením slova „slibuji“ a  podpisu na 
připravený arch. Poté zastupitelstvo mohlo 
vykonávat svoji činnost. Ověřovateli zápisu 
byli zvoleni Petra Šinová a Jan Spurný. 

návrh programu byl doplněn o tyto body:
•  Informace o rozpočtové změně č. 4
•  Oprávnění pro Radu obce Olšany u Prostě-

jova k provádění rozpočtových opatření
•  Zřízení výboru pro školství a vzdělávání
•  Zveřejňování zápisů z jednání Zastupitel-

stva a Rady obce 
Po doplnění navrhovaného programu a jeho 
schválení následovala:

1. Volba starosty 
a Místostarosty
a) určení, které funkce budou členové 

zastupitelstva vykonávat jako dlouho-
době uvolnění

Předsedající navrhl, aby funkce starosty obce 
byla vykonávána jako dlouhodobě uvolně-
ná a  funkce místostarosty jako dlouhodobě 
uvolněná. Předsedající dal hlasovat o návrhu 
usnesení. 
Výsledek hlasování: 
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0

b) určení způsobu volby starosty  
a místostarosty

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li za-
stupitelstvo jinak, je zvykem volit starostu 
a místostarostu veřejným hlasováním. Před-
sedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: 
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0

c) volba starosty
Petra Šinová navrhla do funkce starosty Mila-
na Elfmarka. Protinávrh nebyl vznesen. Před-
sedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 
Výsledek hlasování: 
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0

d) volba místostarosty
Milan Elfmark navrhl do funkce místosta-
rosty Reného Všetičku. Protinávrh nebyl 
vznesen. Předsedající dal hlasovat o návrhu 
usnesení. 
Výsledek hlasování: 
Pro: 12, Proti: 1, Zdrželi se: 2

2. Volba členů rady
a) určení, jestli bude člen rady vykonávat 

funkci jako dlouhodobě uvolněnou 
nebo neuvolněnou

Předsedající navrhl, aby funkce členů rady 
byla vykonávána jako neuvolněná. Předse-
dající dal hlasovat o návrhu usnesení. 
Výsledek hlasování: 
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0 

b) určení způsobu volby členů rady
Předsedající navrhl veřejnou volby členů 
rady. Protinávrh nebyl vznesen. Předsedající 
dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: 
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0

c) volba členů rady
Luděk Novotný navrhl do funkce člena rady 
Martina Kikala. Předsedající dal hlasovat 
o návrhu.
Výsledek hlasování: 
Pro: 11, Proti: 0, Zdrželi se: 4

Petra Šinová navrhla do funkce člena rady 
Petra Hansla. Předsedající dal hlasovat o ná-
vrhu.
Výsledek hlasování: 
Pro: 3, Proti: 9, Zdrželi se: 3

Martin Kikal navrhl do funkce člena rady Ji-
řího Hrbatu. Předsedající dal hlasovat o ná-
vrhu.
Výsledek hlasování: 
Pro: 11, Proti: 0, Zdrželi se: 4

René Všetička navrhl do funkce člena rady 
Jana Spurného. Předsedající dal hlasovat 
o návrhu.
Výsledek hlasování: 
Pro: 11, Proti: 0, Zdrželi se: 4

3. Volba Finančního 
a Kontrolního Výboru
a) určení počtu členů finančního  

a kontrolního výboru
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídi-
lo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž 
každý z nich bude mít tři členy. Předsedají-
cí dal hlasovat o návrhu usnesení. Pro bylo 
15 členů.
 
b) volba předsedy finančního výboru
René Všetička navrhl do funkce předsedy fi-
nančního výboru paní Petru Šinovou (nepři-
jímá).

Petra Šinová navrhla do funkce předsedy fi-
nančního výboru Tomáše Poskera. Předseda-
jící dal hlasovat o návrhu.
Výsledek hlasování: 
Pro: 6, Proti: 2, Zdrželi se: 7

René Všetička navrhl do funkce předsedy fi-
nančního výboru Břetislava Turečka. Předse-
dající dal hlasovat o návrhu.
Výsledek hlasování: 
Pro: 12, Proti: 2, Zdrželi se: 1

c) volba členů finančního výboru
Petra Šinová navrhla do funkce člena finanč-
ního výboru Tomáše Poskera (přijímá). Před-
sedající dal hlasovat o návrhu.
Výsledek hlasování: 
Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 1
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René Všetička navrhl do funkce člena finanč-
ního výboru Jarmilu Šimkovou (přijímá).
Předsedající dal hlasovat o návrhu.
Výsledek hlasování: 
Pro: 12, Proti: 3, Zdrželi se: 0

d) volba předsedy kontrolního výboru
Petr Hansl navrhl do funkce předsedy kont-
rolního výboru Petru Šinovou (přijímá). Proti-
návrh nebyl vznesen. Předsedající dal hlaso-
vat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: 
Pro: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 3

e)  volba členů kontrolního výboru
Martin Kikal navrhl do funkce člena kont-
rolního výboru Luďka Novotného (přijímá).
Předsedající dal hlasovat o návrhu.
Výsledek hlasování: 
Pro: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 3

Tomáš Posker navrhl do funkce člena kont-
rolního výboru Jana Baláše (přijímá). Předse-
dající dal hlasovat o návrhu.
Výsledek hlasování: 
Pro: 7, Proti: 0, Zdrželi se: 8

Tomáš Posker navrhl do funkce člena kont-
rolního výboru Petra Hansla (přijímá). Před-
sedající dal hlasovat o návrhu.
Výsledek hlasování: 
Pro: 4, Proti: 0, Zdrželi se: 11

René Všetička navrhl do funkce člena kont-
rolního výboru Martina Křivánka (přijímá).
Předsedající dal hlasovat o návrhu.
Výsledek hlasování: 
Pro: 8, Proti: 2, Zdrželi se: 5

4. schVálení zástuPce obce  
do Mas region haná, o.s. 
Milan Elfmark navrhl jako zástupce obce Olša-
ny u Prostějova do MAS Region Haná, o.s. René-
ho Všetičku. Předsedající dal hlasovat o návrhu.
Výsledek hlasování: 
Pro: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 2

Jan Spurný navrhuje jako náhradníka zástup-
ce obce Olšany u Prostějova do MAS Region 
Haná, o.s. Milana Elfmarka. Předsedající dal 
hlasovat o návrhu.
Výsledek hlasování: 
Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 1

5. schVálení odMĚn 
neuVolnĚnýM členůM  
zastuPitelstVa, členůM  
Výborů zo a členůM KoMisí ro

Na požádání starosty obce přednesl mís-
tostarosta obce zastupitelům dosavadní 
odměny členů rady obce, zastupitele obce, 
předsedy výboru zastupitelstva obce a před-
sedy komise rady obce.
Člen rady obce  4000,- Kč/měsíc 
Zastupitel obce  1500,- Kč/měsíc
Předseda výboru ZO 2500,- Kč/měsíc
Předseda komise RO 2500,- Kč/měsíc

Předsedající navrhl, aby odměny členů rady 
obce, zastupitele obce, předsedy výboru 
zastupitelstva obce a předsedy komise rady 
obce zůstaly v dosavadní výši. Předsedající 
dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: 
Pro: 11, Proti: 2, Zdrželi se: 2

6. určení zastuPitele Pro 
sPoluPráci s odboreM úzeMního 
PlánoVání MĚsta ProstĚjoVa 
Při zPracoVání PlánoVací
 doKuMentace zMĚny č. 2 
úzeMního Plánu obce
René Všetička navrhl jako zastupitele pro 
spolupráci s odborem územního plánování 
města Prostějova při zpracování plánovací 
dokumentace Změny č. 2 územního plánu 
obce Olšany u Prostějova RNDr. Milana Elf-
marka. Předsedající dal hlasovat o návrhu 
usnesení.
Výsledek hlasování: 
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0

7. inForMace o rozPočtoVé 
zMĚnĚ č. 4
Starosta informoval zastupitelstvo o rozpoč-
tovém opatření č. 4/2022, schváleném na 
jednání Rady Obce Olšany u Prostějova dne 
19. 9. 2022 usnesením RO č. 264/2022. Po 
projednání zastupitelstvo obce bere infor-
maci o rozpočtovém opatření na vědomí. 

8. oPráVnĚní Pro radu obce  
olšany u ProstĚjoVa K ProVádĚní 
rozPočtoVých oPatření
Zastupitelstvo projednalo a schválilo opráv-
nění pro Radu obce Olšany u Prostějova 
k provádění jednotlivých rozpočtových opat-
ření do výše 500 000,- Kč na změnu jednotli-
vé položky rozpočtu v příjmech, výdajích i ve 
financování, při které dojde ke změně celko-
vého objemu rozpočtu. Rada bude oprávně-
na k provádění jednotlivých rozpočtových 
opatření do výše 500 000,- Kč na změnu 
jednotlivého paragrafu rozpočtu v příjmech, 
výdajích i ve financování, při které dojde ke 
změně celkového objemu rozpočtu. Před-

sedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: 
Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0

9. zřízení Výboru Pro šKolstVí 
a VzdĚláVání
 V rámci schváleného doplněného bodu pro-
gramu dnešního zasedání předložila Petra 
Šinová návrh na zřízení Výboru pro školství 
a vzdělávání. Na základě rozpravy se zastupi-
telé dohodli na odložení a přesunutí tohoto 
bodu jednání na další zasedání zastupitel-
stva obce. 

10. zVeřejňoVání záPisů 
z jednání zastuPitelstVa  
a rady obce
V rámci schváleného doplněného bodu pro-
gramu dnešního zasedání předložila Petra 
Šinová návrh, aby zastupitelstvo obce schvá-
lilo a uložilo vedení obce zveřejňovat zápisy 
ze zasedání zastupitelstva obce a  z  jednání 
rady obce ne webových stránkách obce, a to 
v zákonem stanovených lhůtách. Místosta-
rosta obce podotknul, že zápisy ze zasedání 
zastupitelstva obce (zápis musí být vyhoto-
ven do 10-ti dnů), jsou ze zákona k nahléd-
nutí na obecním úřadě (všem občanům) 
a zápis ze zasedání rady obce (zápis musí být 
vyhotoven do 7 dnů), vzhledem k tomu, že 
zasedání rady obce jsou neveřejná, není po-
vinnost zápis zveřejňovat a  je k nahlédnutí 
na obecním úřadě pouze členům zastupi-
telstva. Místostarosta (vzhledem k  tomu, že 
zápisy vyhotovuje), s tímto souhlasí, pokud si 
to zastupitelstvo přeje. Předsedající dal hla-
sovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: 
Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 1

11. různé
• Zastupitelstvo obce projednalo předpo-

kládaný termín příštího zasedání zastupi-
telstva obce. Další zasedání proběhne do 
10. 12. resp. 8. 12. 2022.

• Jan Baláš vznesl poznámku, že zasedání 
zastupitelstva by se mohla konat v pravi-
delných intervalech ke konkrétnímu dni.

• Paní Alena Kvapilová (hosté) vznesla do-
taz ohledně opravy chodníku podél hlavní 
krajské komunikace směrem k dálnici.

• Paní Monika Hanslová Pechová (hosté) 
vznesla dotaz ohledně spravování webo-
vých stránek obce a tvorby obecního zpra-
vodaje.

• Pan Milan Kubíček (hosté) vznesl dotaz ohled-
ně rozborů (kvality) vody v místních studních.

René Všetička, místostarosta

Kalendář
Kalendář pro rok 2023 bude v prodeji 

od 24. 11. 2022 na obecním úřadě. 
Cena kalendáře bude 70,- Kč.

Sběrný dvůr
Provoz sběrného dvora bude v zimní období omezen. Od 1. 12. je zrušen sobotní provoz 

sběrného dvora. Sběrný dvůr bude otevřen vždy ve středu od 8.00 do 17.00. 
Sobotní provoz bude zahájen pravděpodobně v měsíci dubnu. 

Sběrný dvůr bude uzavřen také ve středu 28. 12. a otevřen bude ve středu 4. 1. 2022.
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Co právě řešíme? 
1) Připravujeme žádost do programu IROP 

21+ na modernizaci učeben ZŠ – pro-
jekt spočívá v realizaci půdní vestavby 
v hlavní budově ZŠ. V této části budovy 
bychom chtěli vytvořit odborné kabinety 
a novou multimediální učebnu. S vytvo-
řením nových kabinetů souvisí i přestav-
ba současné sborovny na novou učebnu. 
Součástí projektu je také modernizace 
zbývajících učeben (podlahy, osvětlení, 
…). Předpokládané náklady na projekt se 
pohybují ve výši 44 mil. Kč. 90 % těchto 
nákladů by mělo být pokryto z fondů EU.

2) Byla uzavřena třetí veřejná zakázka na do-
stavbu třídy MŠ. V současné době probíhá 
kontrola v Centru pro regionální rozvoj Čes-
ké republiky. Zakázku získala Moravská sta-
vební unie Brno. Snad se konečně podařilo 
vybrat zhotovitele, který dokáže pracovat 
dle uzavřené smlouvy a předloženého har-
monogramu prací. Vysoutěžená cena je 13,6 
mil. Kč bez DPH. Na tuto akci jsme obdrželi 
dotaci z evropských fondů ve výši 12 mil. Kč. 
Část těchto prostředků byla již vyčerpaná na 
rekonstrukci a vybavení školní vyvařovny.

3) Byla uzavřena veřejná zakázka na rekon-
strukci „družstevního mostu“. V současné 
době jednáme s vítěznou firmou o před-

ložení dokladů před podpisem smlouvy. 
Zakázku získala společnost IDS Olomouc. 
Vysoutěžená cena je 17 mil. Kč bez DPH. 
Na tuto zakázku jsme obdrželi dotaci ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury 
a téměř všechny náklady budou hrazeny 
z této dotace.

4) V současné době probíhá hodnocení 
veřejné zakázky na renovaci veřejného 
osvětlení. Ukončení realizace tohoto pro-
jektu předpokládáme v měsíci květnu 
příštího roku. V celé obci budou vyměně-
ny zdroje světla, v části Záhumení dojde 
i k výměně stožárů.

5) Připravujeme žádost do programu IROP 
21+ na vybudování cyklostezky ve směru 
na Lutín. Předpokládané náklady na tuto 
akci činí 10 mil. Kč. 

6) Bylo vypsáno konkursní řízení na pracov-
ní místo ředitele Základní školy a Mateř-
ské školy v Olšanech u Prostějova. Vyhod-
nocení tohoto řízení předpokládáme do 
konce měsíce listopadu. Konkursní komi-
si jmenuje rada a je složena z osmi členů. 
Jednoho člena komise navrhuje krajský 
úřad, tři členy Česká školní inspekce, jed-
noho člena školská rada a  jednoho zá-
kladní škola z řad svých pedagogů. Dva 

členy navrhuje zřizovatel prostřednictví 
své obecní rady.

7) Byla podána žádost do programu Státního 
fondu podpory investic na využití bývalé-
ho areálu pily. Žádost spočívá v demolici 
stávajících budov areálu a ve vybudování 
nové hasičské zbrojnice. Součástí je také 
úprava okolních prostor. Předpokládané 
náklady na tuto akci jsou ve výši 60 mil. Kč.

8) Jak jsem již informoval v minulém čísle 
Zpravodaje, řešíme projekty na vybudová-
ní FVE na obecních budovách. V současné 
době jsme se zaměřili na areál ČOV a na 
sběrný dvůr. O podobném projektu také 
uvažujeme na sportovní hale. V uplynulých 
dnech proběhlo měření denní spotřeby 
elektrické energie na uvedených místech.

9) Po mnoha a mnoha letech řešíme „ply-
novodní přípojku“ k nákupním středisku 
Hruška. Na přání spolumajitele celého 
objektu jsme začali řešit oddělení záso-
bování objektu plynem dle vlastníků. To, 
co mělo být vyřešeno již při koupi objek-
tu nebo při rozdělování vnitřních rozvo-
dů před více jak 15-ti lety, řešíme nyní. Je 
to velká škoda. Mohli jsme si ušetřit hod-
ně zbytečných slov a emocí.

Milan Elfmark, starosta obce

dotazy z internetu i pro občany bez internetu
dotaz z 4. 11.: Pane starosto, chtěla bych 
se zeptat, zda budete aktualizovat webové 
stránky a zaktivizujete soviální sítě pro naši 
obec. Za stránky se můžeme stydět. Zastupi-
telstvo zde není napsané podle nového slo-
žení, ani výbory a  komise a také tu stránky 
obsahují plno věcí, co už nejsou aktuální. 
Ještě se chci zeptat jestli zde najdu zápis ze 
zastupitelstva kterého jsem se bohužel ne-
mohla zúčastnit, ale zajímalo mě. Děkuju
Jméno a příjmení: Jana K. 
odpověď: Dobrý den paní Jano. Složení za-
stupitelstva jsem již opravil, podobně i  slo-
žení rady obce a výborů. Zápis (myslíte asi 
z  ustavující schůze) byl po schválení ověřo-
vateli vložen na webové stránky obce. Pokud 
mluvíme o sociálních sítích, tak tuto proble-
matiku přenechám mladším zastupitelům. 
V současné době je založena FB stránka Ol-
šany u Prostějova, na kterou umisťujeme po-
zvánky na akce, které se konají v  obci. Tato 
stránka byla založena v září letošního roku. 
Předběžně jsme se domlouvali s paní Götzo-
vou a v nejbližší době (řádu dnů) se domlu-
víme na jejich „aktivizaci“. Osobně nejsem 
velkým příznivcem komunikace přes sociální 
sítě a dávám přednost osobní komunikaci 
s občany „na ulici“. Jednak vím, s kým mluvím 
a řadu věcí si můžeme v rozhovoru vysvětlit 
během několika minut. Poslední roky mám 
pocit, že nás spíše zajímá vzhled interneto-
vých stránek obce než skutečnost, jak vy-

padá naše obec a co bychom pro ni mohli 
udělat. Ale tím nechci snižovat význam infor-
movanosti občanů přes webové stránky.

dotaz z 2. 11.: Dobrý den, uplynulo již 
22 dní od ustavujícího zasedání zastupitel-
stva obce. Na tomto zasedání mimo jiné bylo 
schváleno, že do 10 dnů budou provedeny 
zápisy a usnesení zastupitelstva, rady a vý-
borů a umístěny na webových stránkách. 
Zápis z  ustavujícího zasedání, složení rady 
a komisí na stránkách není nebo jsem ho ne-
našel. Bylo by vhodné ze stránek vymazat 
staré a nepotřebné informace a aktualizovat 
nové. Na tomto zasedání p. starosta tvrdil, že 
Obec Hněvotín má uvolněného starostu i mís-
tostarostu, což není pravda. Může si to ověřit 
na stránkách a současně se podívat, jak mají 
vypadat aktualizované webové stránky. A to 
nemají dva uvolněné nejvyšší funkcionáře. 
Pan starosta se omlouval za pozdní vyvěšení 
výsledků komunálních voleb, ale v této praxi 
pokračuje dál. Nevím, co si o tom mám mys-
let, zda je to pohrdání občany nebo arogance 
moci. K čemu potom je nějaké usnesení zastu-
pitelstva, když jej nikdo neplní.
Jméno a příjmení: Milan Kubíček
odpověď: Dobrý den. Zápis byl proveden do 
10-ti dnů po jednání zastupitelstva a zaslán 
29.  10. ke schválení ověřovatelům zápisu. 
Jakmile byl zápis od nich potvrzen, byl umís-
těn na webové stránky obce dne 4. 11. 2022. 

Vzhledem k tomu, že jednání Zastupitelstva 
obce Olšany u Prostějova se konalo 18. 10. 
2022, uplynulo mezi jednáním a zveřejněním 
16 dnů. Můžeme tady konstatovat, že zveřej-
nění zápisu proběhlo v historicky krátké době. 
Já pevně věřím, že tento časový interval bu-
deme i nadále zkracovat a brzy dosáhneme 
vytoužené cílové mety 10-ti dnů (zápis, kont-
rola ověřovateli a zveřejnění). Otázku výpočtu 
22-ti dnů od jednání Zastupitelstva a dnem 
2. 11. 2022, kdy byl podán tento dotaz na zve-
řejnění zápisu, ponechávám bez komentáře. 
Pan Kubíček má pravdu, obec Hněvotín nemá 
uvolněného místostarostu, má dva neuvol-
něné místostarosty, ale to už zmíněno není. 
Mají tedy „nejvyšší“ funkcionáře tři, zatímco 
naše obec má dva. Měl jsem mylnou informa-
ci a omlouvám se tedy za zavádějící sdělení. 
Na webových stránkách obce Hněvotín jsem 
si to ověřil a na tomto místě také děkuji za 
radu. Mým problémem je skutečnost, že nej-
sem internetový „obecní surfař“ a naivně jsem 
uvěřil informacím, které jsem si neověřil. Také 
nejsem IT specialista, vystudoval jsem pouze 
odbornou matematiku. A jsem rád, že jsem 
se naučil základní počítačovou gramotnost  
CTRL+C a CTRL+V a základní ovládání vklá-
dání informací na webové stránky. Otázku, 
zda se u mne jedná o pohrdání občany nebo 
o aroganci moci, nechám na posouzení a zod-
povězení občanům naší obce. 

Milan Elfmark, starosta obce
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z naší školy

Turnaj ve vybíjené 
Ve středu 21. září se dvanáctičlenné družstvo složené z našich čtvrťáků a páťáků 
zúčastnilo turnaje ve vybíjené. Turnaj pořádala v rámci soutěží Pohár starostů ZŠ 
Klenovice. Našim žákům se dařilo. Vyhráli všechny čtyři zápasy a obsadili 1. místo.
Gratulujeme.

Mgr. Vladimír Vlk

T-mobile Olympijský běh
Různí běžci, různá místa, olympijská myšlen-
ka. To je heslo T-mobile Olympijského běhu. 
Naše škola se zúčastnila tohoto běhu již po-
druhé. Na T-mobile Olympijském běhu osla-
vujeme radost z pohybu a sport jako takový. 
Tímto během si žáci připomněli mezinárodní 
Olympijský den, tedy založení Mezinárodní-
ho olympijského výboru. T-mobile Olympij-
ský běh je největší běžeckou událostí v České 
republice. Proto zúčastnit se tohoto běhu je 
čest. Žáci, kteří i přes podzimní počasí běželi 
500 m (MŠ a 1. stupeň) a 1000 m (2. stupeň), 
si zaslouží velkou gratulaci za své odhodlá-
ní danou vzdálenost uběhnout. Především 
děti z mateřské školy, které se tohoto běhu 

také zúčastnily, jsou všichni vítězové. Zvlád-
ly uběhnout společně celou trať a držely se 
hesla „Jeden za všechny a všichni za jedno-
ho“. U žáků ZŠ se běželo i o drobné ceny – 
v každém ročníku se vyhlašovali tři nejlepší 
dívky a tři nejlepší chlapci. Nejrychlejšími 
závodníky ve svých ročnících byli: Gabriela 
Hynková, Dominik Krečmer, Nela Křenová, 
Ondřej Kohout, Ema Menšíková, Michael Fe-
dorco, Adéla Koláčková, Kimi Obzina, Lucie 
Janošíková, Marek Přecechtěl, Eliška Kolářo-
vá, Matěj Kolář, Beata Larišová, Vojtěch Po-
spíšil, Aneta Doležalová, Tomáš Zifčák, Sára 
Labounková a Radim Dostál. 

Mgr. Jana Kohoutová



6 Olšanský zpravodaj

pohádky pro děti z Česka
V měsíci říjnu se naše škola zapojila do pro-
jektu spisovatele Petra Březiny „POHÁDKY 
PRO DĚTI Z ČESKA“, jež navazuje na projekt 
„POHÁDKY PRO DĚTI Z UKRAJINY“. Jedná se 
o dlouhodobý multimediální vzdělávací pro-
jekt pro žáky základních a mateřských škol, 
který je zaštítěn spolkem Čtení děti změní, 
z.s., dobrovolníky z řad pedagogů po celém 
Česku, kterým záleží na tom, aby škola naše 
děti opravdu bavila, a Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR.
Cílem projektu je vzbudit u žáků lásku ke 
čtení, k zamyšlení a podněcování k dalším 
otázkám. Nejedná se ale pouze o čtení 
v  rámci Českého jazyka, projekt podporuje 
mezipředmětovou provázanost, fantazii se 
meze nekladou. Vyvrcholením celého krea-
tivního projektu by mělo být vydávání po-
hádkových knížek, které žáci sami ilustrují, 
aktivně se podílejí na jejich vzniku a násled-
ně je dostávají zcela zdarma. V závěru tak 
uvidí výsledky své práce ve formě vytištěné 
knihy, video animací a dalších multimediál-
ních výstupů na sociálních sítích (třídní blog 
atd.)
Naši druháčci se do projektu pustili s chutí 
a  nadšením. První autorská pohádka O  ko-
miníku Foukalovi, dračím prstenu a stříbr-
ných lžičkách děti velmi bavila. Nejenže si 
vyzkoušely pohádku převyprávět, rozebrat 
a plnit různé úkoly hravou formou, ale po-
hádku také nadšeně výtvarně ztvárnily,  
ať již ilustrací či výrobkem z různých mate- 
riálů. 

Mgr. Veronika Pinková

SUIT-Up
A zase po roce se celá škola hodila do gala! Ve 
čtvrtek jsme se opět v rámci projektu Hrdá 
škola zapojili do SUIT-UP dne. „Nahoď oblek“ 
se nenesl jen v duchu elegantních outfitů, ale 
i zásad slušného chování, stolování a všichni 
jsme se naučili vázat kravatu nebo jsme se 

o to alespoň pokusili. Několik žáků deváté 
třídy nám přišlo poradit jak na to. Ukázali 
nám správné vázání kravaty a společně jsme 
skládali papírové kravaty, které jsme lepili na 
velkou papírovou košili.

Mgr. Barbora Čajková 
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podzimní vídeň 
V pátek 21. 10. se žáci 2. stupně vydali spo-
lečně s učiteli na vzdělávací exkurzi za hra-
nice naší republiky. Cílem bylo hlavní město 

Rakouska, Vídeň. V rámci celodenní exkurze 
jsme navštívili mnoho zajímavých míst. V zoo 
jsme se naučili nová slovíčka zejména, co se 
živočichů týká. Největším oříškem se pro nás 
stal asi psoun černoocasý – Schwarzswanz 
Prärienhund. Velkou výzvou pro žáky bylo 
ochutnat rakouské speciality k obědu, které 
si však museli objednat německy. Všichni se 

s tímto úkolem statečně popasovali. Dále ná-
sledovala procházka zámeckou zahradou, po 
obědě jsme se přesunuli do historického cen-
tra města, kde jsme mimo jiné viděli radnici, 
katedrálu svatého Štěpána, sídlo rakouského 
prezidenta Hofburg a další. V odpoledních 
hodinách jsme se vydali za zábavou do zná-
mého Prátru, kde jsme si společně užili mno-
ho zábavy. Celá exkurze proběhla bez problé-
mů a těšíme se, že si ji brzy opět zopakujeme.
Mgr. Vendula Kosinová a Mgr. Barbora Čajková

A co napsali naši žáci o exkurzi do Vídně…?
V pátek 21. 10. 2022 jsme jeli se školou do Víd-
ně. Vyjeli jsme z Olšan v 6:30. Projížděli jsme 
Brnem a zastavovali jsme v Mikulově na ben-
zínce. Do Vídně jsme dojeli v 9:30. Jako první 
jsme navštívili zoo Schönbrunn. Bylo to tam 
pěkné, našli jsme tam i zvířata, která jsme ješ-
tě neviděli. Dali jsme si tam oběd a ve 12:30 
jsme odešli. Dále jsme autobusem odjeli do 
historického centra Vídně. Tam jsme prochá-
zeli kolem radnice Rathaus, kostela svatého 
Štěpána a dalších zajímavých staveb. Navštívi-
li jsme i zábavní centrum Prátr. Bylo tam hod-
ně atrakcí a stánků. Já jsem s kamarádkami 
byla například na dvou horských dráhách, na 
boosteru a na velké houpačce. Koupila jsem 
si tam cukrovou vatu a pomalu jsme šly k vý-
chodu. Odcházeli jsme 17:30. Nasedli jsme 
do autobusu a jeli jsme zpátky domů. Cestou 
jsme se zase zastavovali na benzínce v Miku-
lově. Do Olšan jsme dojeli ve 20:30. Výlet jsem 
si užila, bylo dobré, že nám svítilo slunce, bylo 
pěkné počasí. Zajímavé bylo, že tam všichni 
mluvili jinou řečí, dorozumívali jsme se ně-
mecky a anglicky. Klidně bych jela znovu!

Aneta Doleželová, 8. A

Do Vídně jsme jeli dne 21. 10. 2022. Vyjížděli 
jsme ráno v 6:30. Po cestě jsme se zastavili na 
benzínce v Mikulově. Po malé pauze jsme po-
kračovali dále. Dojeli jsme kolem 9:30. Viděli 
jsme zámek Schönbrunn, historické centrum, 
kostel sv. Štěpána a to nejlepší na konec byla 
ZOO a Prátr. V zoo jsme měli rozchod. V zoo 
byla moc krásná zvířata. Nejvíce se mi líbily 
pandy. V zoo jsme si dali oběd. Poté jsme si 
prošli Vídeň a podívali se na různé památky. 
Chvíli jsme počkali na autobus a jeli do Prátru. 
Zde jsme měli dvě hodiny rozchod. Po dvou 

hodinách jsme se všichni sešli a vyrazili domů. 
Cesta zpátky byla moc fajn. Dojeli jsme na 
benzínku a dali si pár minut pauzu. Pak jsme 
vyrazili domů. V autobuse panovala super 
atmosféra. Tenhle den byl velkou zkouškou, 
jestli se vůbec domluvíme. Do Olšan jsme do-
jeli kolem 20:35. Poté jsme se všichni rozlou-
čili a vypravili domů. Tenhle výlet se mi moc 
líbil. Rychle ten den utekl. Bylo to moc fajn. 

Adéla Holíková, 8. B

V pátek 21. 10. 2022 v brzkých hodinách jsme 
vyjeli z Olšan. Cesta do Vídně trvala přibližně 
3 hodiny a 30 minut. Po vystoupení z autobu-
su jsme si udělali pár fotek z nádvoří Schön-
brunnu. Poté jsme přes zahradu prošli až do 
ZOO. V zoo jsme měli přibližně 2 hodiny roz-
chod s tím, že jsme si měli dát oběd, proto-
že v centru jsme neměli čas. Ze zoo jsme jeli 
do centra Vídně. Navštívili jsme vídeňskou 
radnici a katedrálu svatého Štěpána (Ste-
phansdom). V centru jsme celkově byli asi 
hodinu. Když jsme se vrátili do autobusu, jeli 
jsme do zábavního parku Prátr, kde jsme byli 
asi 2 hodiny. Vyzkoušeli jsme si různé atrakce 
a hry. Po dvou hodinách v zábavním parku 
jsme se vydali domů. Podle mě to byl jeden 
z nejlepších výletů a rád bych si to zopakoval. 

Tomáš Zifčák, 8. B

Vyjeli jsme ráno 21. 10. 2022 v 6:30. Po cestě 
jsme se zastavovali na benzínce v Mikulově. 
Dojeli jsme do zoo Schönbrunn. Je to tam 
hezké a velké. Vyzkoušeli jsme si německy 
objednat jídlo. Po zoo jsme si šli projít město, 
viděli jsme Rathaus, kostel sv. Štěpána – Ste-
phansdom. Mají to moc hezké a chodí hezky 
oblečeni. Po prohlídce jsme jeli do zábavního 

parku Prátr. Byla jsem na horských dráhách, 
na jedné jsme jeli vleže a taky tam byla dráha, 
kde jsme jeli vzhůru nohama. Nakonec jsme 
šli do strašidelného domu, ve kterém jsme šli 
pořád někam do schodů, došli jsme k výtahu, 
který nás svezl k nějaké knihovně, kde jsme 
si sedli a začalo se to houpat. Bylo to oprav-
du strašidelné. Pak jsme si dali jídlo a šli do 
autobusu a jeli domů. Po cestě zpátky jsme 
zase měli zastávku na benzínce v Mikulově. 
Do Olšan jsme přijeli 20:30. Byl to hezký výlet. 

Lucie Slatinová, 8. A

Do Vídně jsme jeli 21. 10. 2022 v pátek v 6:00 
už jsem byla ve škole a následně okolo třičtvr-
tě na sedm jsme vyjeli. Byla ještě tma, takže 
se mi chtělo ještě docela spát, ale byla jsem 
nedočkavá a povídala jsem si s holkami. Pak 
jsme zastavili před hranicemi v Mikulově na 
benzince, odkud byl krásný výhled na zámek. 
Koupila jsem si kafe a šla zpět do autobusu. 
Dojeli jsme do Vídně a jako první jsme navští-
vili zámek Schönrbunn, moc se mi to tam líbi-
lo, byly tam pěkné kašny a sochy. Poté jsme 
vyrazili přes zámeckou zahradu ke vstupu do 
zoo. V zoo jsme si dali rozchod a nejvíc se mi 
tam líbili asi pandy a lední medvědi. Pak jsem 
se snažila si objednat nějaké jídlo, nakonec 
jsem se nějak domluvila. Poté jsme se sešli 
zase na začátku zoo a šli jsme zpátky k auto-
busu, vydali jsme se do historického centra 
Vídně. Bylo tam moc krásných památek a vi-
děli jsme také Rathaus, Stephansdom, diva-
dlo a další nádherné uličky a památky. Pak 
jsme jeli do Prátru, kam jsem se nejvíc těšila. 
Byla jsme s holkami na dosti atrakcích a vážně 
jsem si ten den užila, zopakovala bych ho. 

Michaela Kučerová, 8. B
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pink day
V úterý 25. 10. proběhl ve škole světově známý Pink Day v rámci pro-
jektu Pink October. Říjen na růžovo je projekt, který má za cíl zvýšit 
povědomí o nádorovém onemocnění. Naše škola se zapojila naplno. 
Žáci i učitelé přišli oblečení v symbolické růžové barvě a s růžovými 
doplňky. Žáci byli seznámeni významem a posláním tohoto dne.

Mgr. Barbora Čajková

Halloween ve škole
V pondělí 31. 10. 2022 se u nás na škole sla-
vil Halloween. Obliba tohoto svátku ve světě 
roste. Kdy jindy si člověk může obléct straši-
delnou masku? Učitelé si pro žáky připravili 
povídání o slavení Halloweenu nejen u nás, 
jeho symbolech, tradicích a další. Hodiny 
byly tematicky laděné. Například v matema-

tice si žáci vyzkoušeli strašidelné počítání, 
v českém jazyce se psaly strašidelné příbě-
hy, v angličtině si zahráli hru Trick or treat. 
Děkujeme všem, kteří se do oslav zapojili 
s námi.

Mgr. Barbora Čajková

Strašidelný večer v družině
V úterý 26. 10. 2022 v 17 hodin se školní dru-
žina proměnila ve strašidelný zámek. Děti 
i paní vychovatelky se změnily ve strašidla, 
čarodějnice, kostlivce a jiné bytosti. Během 
večera jsme soutěžili, vyráběli a také absol-
vovali stezky odvahy. Jedna stezka čekala na 

děti v koridoru školy a druhá na kupce u hřbi-
tova, kde zpečetily svoji účast „vlastní krví“ 
na pergamen. V družině na nás čekalo boha-
té občerstvení. Na přípravě se podílely děti 
z kroužku vaření, paní vychovatelky a hlavně 
rodiče, za což chceme moc poděkovat. Také 

chceme poděkovat Aničce Mazalové a Anet-
ce Havlíkové za pomoc. Za účast na strašidel-
ném večeru si děti odnesly diplom a sladkou 
odměnu.

Vychovatelky školní družiny
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Halloweenské odpoledne 22. 10. 2022 
Halloweenské odpoledne jsme uspořáda-
li díky Medvědovi Srdíčko, maskotovi třídy 
Zelení kapříci. Děti si ho postupně berou na 
víkend domů a dokumentují vše, co s nimi 
medvídek prožil. Díky němu se několik ro-
dičů začalo scházet a jezdit po okolí na akce 
pro děti. Řekli jsme si, že bychom chtěli něco 
pro děti uspořádat i v Olšanech. Nejdříve 
byla naplánovaná menší soukromá akce, 
nápadů však bylo tolik, že by byla by škoda 
je nerealizovat ve větším. Oslovili jsme Obec 
Olšany u Prostějova a SDH Hablov, zda nám 
pomůžou toto odpoledne zorganizovat. 
Některým rodinám se od září domovy změ-
nily ve strašidelná doupata. Kdo mohl, tak 
stříhal, maloval, lepil, pekl, udil. Díky šikov-
nosti dobrovolníků se nám podařilo vyzdo-
bit každý kout Sokolovny.
Již při příchodu dýchla venku na děti pravá 
halloweenská atmosféra – čarodějnice, dýně, 
sláma, pavouci. Sokolovna pak byla plná 
netopýrů, pavučin, duchů a jiných strašidel-
ných dekorací. 
Celé odpoledne bylo plné radosti a zábavy. 
Pro děti byla připravená parádní diskotéka 

a soutěže. Nechybělo ani oblíbené malo-
vání na obličej a vlasové studio. Šikovné 
malířky dětem malovaly strašidelné motivy 
a tím doladily dětské kostýmy k dokonalos-
ti. Sál byl najednou plný strašidelných ča-
rodějnic, kostlivců a superhrdinů. Děti měly 
možnost vyfotit se v halloweenském foto-
koutku, nebo si v dílničkách vyrobit něco 
na památku. 
Všichni jsme obdivovali kreativitu a nápa-
ditost rodičů a dětí, kteří nám v průběhu 
odpoledne nosili vyřezané či jinak ozdobe-
né dýně do soutěže. Každá rodina dostala 
u  vstupu žeton, kterým pak hlasovala pro 
svého favorita. Tímto ještě jednou děkujeme 
všem účastníkům soutěže a gratulujeme ví-
tězům.
Dále chceme poděkovat všem maminkám, 
které nám napekly sladké dobroty pro děti. 
Vše bylo výborné. Členům SDH Hablov dě-
kujeme za zajištění občerstvení. Dětem a pa-
ním učitelkám z MŠ děkujeme za strašidelné 
ozdoby a krásné soutěžní dýně. Maminkám 
a tatínkům, kteří přiložili ruku k dílu, patří nej-
větší dík. Bez Vás by to nebylo. Doufáme, že 

jste si všichni naše Halloweenské odpoledne 
užili a my se už teď těšíme na druhý ročník.

Za organizátory akce 
Ing. Veronika Kučerová 
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Kulturní a společenské dění v obci

podzimní výstava zO ČzS 
Ve dnech 23. až 24. září připravila Základní 
organizace českého zahrádkářského svazu 
v olšanské sokolovně u příležitosti 60. výro-
čí svého založení „Výstavu ovoce, zeleniny, 
květin a prací žáků ZŠ a MŠ“. Výstava byla 
doplněna sortimentem ze sadů v Dětkovi-
cích, soukromých zemědělců z Olšan, Země-
dělského družstva Olšany a malou expozicí 
hub. Akce se pořadatelům opravdu vydařila. 
Sešlo se zde více než 193 exponátů téměř vý-
hradně od místních pěstitelů, kromě ovoce 
a zeleniny tu byla spousta květin, kaktusů. 
Mile překvapena byla i zástupkyně ÚS ČSZ 
Prostějov Mgr. Vlasta Ambrožová a další hos-
té z okolních základních organizací. Vše bylo 
nádherně aranžováno. Návštěvníci si také 
mohli pochutnat na připravených dobro-
tách, které tu pro ně byly nachystány. 
Během třech dnů sokolovnou prošlo na 
300 návštěvníků i žáci naší základní a mateř-
ské školy. 
Práce pořadatelů a připravujících si zaslouží 
opravdový údiv a poděkování.

Na výstavě byly viděny i výrobky dětí z naší 
školy a školky. Eliška Halířová a Amálka Mlčo-
chová se zúčastnily soutěže „Mladý pěstitel“ 
ČZS na Hortikomplexu v Olomouci, expozici 
ozdobily obrázky namalované žáky ZŠ Olša-
ny u Prostějova. 

Zahrádkáři z Olšan se podíleli na přípravě ex-
pozice ÚS ČZS Prostějov v pavilonu A Flory 
Olomouc. 
Poděkování patří Obci Olšany u Prostějova, T.J. 
Sokol, učitelům a žákům ZŠ a MŠ, Soukromým 
zemědělcům a Zemědělskému družstvu. 

ZO ČZS Olšany u Prostějova
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podzimní koncerty
V neděli 18. 9. se uskutečnil první koncert  
každoročního cyklu podzimních koncertů. Na 
programu bylo vystoupení slovenské zpěvač-
ky Szidi Tobias s kapelou. Koncert se uskuteč-
nil ve farním areálu a celý probíhal ve velmi 
milém a přátelském duchu. Písně jako „Na ho-
telu v Olomouci“, měly velký ohlas a obecen-
stvo se na jejich interpretaci aktivně podílelo.
V neděli 30. října se v Komunitním centru 
uskutečnil Podzimní koncert barokní hudby. 

Na koncertu vystupovala Michaela Koudelko-
vá na flétnu, Petra Machková Čadová na vio-
loncello a Marek Čermák na cembalo. Zahráli 
skladby od Johana Adolfa Hasse, Josepha 
Puschmanna, Antonia Caldary, Jeana-Baptiste 
Barriere, Antona Neumanna a Františka Ben-
dy. Akci uspořádala obec Olšany u Prostějova. 
V pořadí třetí koncert se uskutečnil v neděli 
6. listopadu. Pod taktovkou Enrica Volpeho 
v podání žáků neapolské konzervatoře a je-

jich českých přátel zazněly skladby starých 
mistrů Georga Telemanna, Johanna Sebas-
tiana Bacha, Antonia Vivaldiho i moderních 
autorů Ástora Piazzolla a Milana Nováka. Při 
skladbě Leroy Andersona Plink, Plank, Plunk 
se do učínkování zapojili i samotní poslucha-
či. Podobně tomu bylo i v pondělí 7. 11., kdy 
se podobného koncertu v rámci hudební vý-
chovy zúčastnili i žáci 3. a 5. ročníků ZŠ.

Alena Kvapilová, redaktorka

Setkání se seniory 
15. října letošního roku se uskutečnilo se-
tkání seniorů. Pravidelné setkání přerušila 
covidová opatření, a tak se to letošní konalo 
v netradičním termínu. Akci pořádala obec 
Olšany u Prostějova společně se sociální ko-

misí. Odpoledne zahájil starosta obce Milan 
Elfmark. Následovalo vystoupení dětí z ma-
teřské školy a  vystoupení žáků ze základní 
školy. K tanci a  poslechu hrála ŠlágrParta  – 
Frankie Zhyrnov, Mára, Helena Hamplová, 

Karel Peterka. Pro přítomné bylo připraveno 
občerstvení, nechyběla tombola. Spokojení 
senioři se večer rozcházeli do svých domovů. 
Děkuji všem, kdo se podílel na této akci. 
Alena Kvapilová, předsedkyně sociální komise
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Nejmenší fotbalisté ovládli celý podzim 
aneb minipřípravka nezahálela a ukázala, co umí

Tým nejmladších fotbalistů pod vedením 
Petra Hansla vstoupil do nové soutěžní se-
zóny s nadšením, sílou, chutí i dravostí. S jas-
ným cílem – zahrát si krásný fotbal, získat 
zkušenosti, vyzkoušet nové věci, novou tak-
tiku, užít si to a hlavně prodat lásku k fotbalo-
vému sportu. To, že kluci dokázali vyhrát ce-
lou podzimní část, je jen třešničkou na dortu.
Celý tým přispěl k pěkným výkonům, hezkým 
výsledkům a krásným zážitkům. Týmovost by 
tyto děti mohly vyučovat i starší ročníky. Kro-
mě fotbalového umu se děti učí i spolupráci, 
respektu, soudnosti, zdravé kritice a sluš-
nému chování. V podzimní části přípravka 
svůj fotbalový um porovnala s týmy Nových 
Sadů, SK Sigmou Olomouc, Drahanovicemi, 
Příkazy, Slavonínem a týmem HFK Olomouc.
Zápasy plné emocí, plné gólových momentů, 
krásných zákroků, nahrávek a podpory rodičů 
potěší a na srdci zahřeje každého začínajícího 
fotbalistu. Díky velkému množství vítězství vy-
kouzlil fotbal úsměv nejen na jedné tvářičce. 

Tímto patří velký dík rodičům, kteří s týmem 
jezdili, fandili a vypomáhali. Moc si toho váží-
me. Myslíme si, že olšanské mužstvo ukázalo, 
co pilně trénovalo, kam se posunulo a kam 
by chtělo směřovat i v jarní části a bezpochy-
by i nyní během halové zimní sezóny.
V následujících měsících se tým zúčastní ně-
kolika halových turnajů a několik jich i zorga-
nizuje na domácím hřišti, kam jste všichni sr-
dečně zváni. Nezáleží na tom, zda tým zvítězí 
a turnaj vyhraje, jde především o to, aby děti 
dělaly něco, co je naplňuje, co je baví a čím se 
chtějí bavit, získaly zkušenosti, předaly zku-
šenosti a v přátelském duchu se porovnaly se 
soupeři, kteří se vydali stejným sportovním 
směrem. Věříme, že se olšanské partě podaří 
prodat vše, co v sobě má a že si turnaje užije.
V trénincích a zimní přípravě bude tým tréno-
vat a pilovat vše, co bude moci na jaře opět 
prodat na travnatém hřišti. Zdravá rivalita je 
potřeba i mezi těmito malými hráči, kteří se 
chtějí posunout ještě mnohem dál.

Velmi nás těší, že mezi dětmi nejmladšího 
fotbalového týmu v Olšanech vznikla super 
parta, která spolupracuje, vzájemně se pod-
poruje a je složená z velmi dobrých kamará-
dů. Bez toho by ani ta samotná hra nebyla 
ono. Přátelství je mezi dětmi čím dál vzácněj-
ší, proto jej plně podporujme a umožněme 
všem, aby jej zažili.
A kdo jsou ti naši nejmenší fotbaloví hrdino-
vé? Jakub Hansl, Adam Baláš, Adam Kunc, 
Adam Mazal, Zdeněk Holinka, Tomáš Prysz-
cz, Lucián Cejtchaml, Petr Bačík, Lukáš Křen, 
Lucie Havlíková, Tomáš Havlík, Jiří Petrůj, Mi-
kuláš Poulíček, Miloš Schrötter a další, co se 
k nám postupně přidávají a začínají s trénin-
kem. Věříme, že i ti se co nejdříve zapojí do zá-
pasového klání a rozšíří tým i v tomto směru.
Všem fotbalistům přejeme hezký vstup do 
halové sezóny a také plno úspěchů a radosti 
získaných se spoustou nových zážitků a zku-
šeností. Hlavně si to užívat. :)

Monika Hanslová Pechová

Uspávání broučků
Tak jsme se opět po roce vypravili do areá-
lu sokolovny, abychom symbolicky přivítali 
sv.  Martina, přesně na jeho svátek v  pátek 
11.  11. Na bílém koni sice opět nepřijel, ale 
přivezl nám dobrou náladu, velký ohňostroj 
a pro ty starší hóóóóódně dobrého svařené-
ho vína. Děti uložily ke spánku do nádher-
ných domečků mnoho malých broučků, kteří 
tak v teple přečkají zimu a na jaře nám opět 
přinesou usměvavé sluníčko a  spoustu ra-
dosti. Děkujeme Spolku rodičů a přátel školy 
Olšany u Prostějova za příjemný páteční ve-
čer a olšanským hasičům za zajištění bezpeč-
ného lampionového průvodu obcí.

René Všetička, místostarosta
Foto Tomáš Kuchyňka
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Kdo byla svatá Kateřina?
Jedním ze svátků, který se váže k adventu, 
je svátek svaté Kateřiny, který se slaví 25. 
11. Víte, jakou má spojitost s adventem 
a jaké zvyky a tradice se v tento den do-
držovaly? Tak jako jiné svátky má i tento 
náboženský podtext. Pokud tedy chceme 
poznat tajemství svaté Kateřiny, musíme 
jít hluboké minulosti. Milá Kateřina se to-
tiž narodila někdy okolo roku 290 v egypt-
ské Alexandrii. Byla to prý velmi krásná 
a  moudrá křesťanka, dcera krále. Podle 
legendy se prý snažila přesvědčit egypt-
ského císaře, aby se stal věřícím, což se jí 
však nepodařilo. Ten jí místo toho nabídl 
sňatek. A protože si dovolila nabídku císa-
ře odmítnout s odůvodněním, že svůj život 
přislíbila Ježíši, čekal ji trest. Rozzlobený cí-
sař Kateřinu uvěznil, trápil ji hladem a my-
slel si, že ji dostane na kolena, ale ona se 
ani tehdy nezlomila. V zápalu zloby nechal 
pro ni vyrobit kolo s hřeby a chtěl na něm 
Kateřinu za trest umučit. Jenže Bůh poslal 
z nebes blesk a mučící kolo se rozpadlo. 
Císař nechal Kateřinu prostě stít. Když se 
tomu tak stalo, traduje se, že prý jí při po-
pravě netekla krev, ale mléko. Po popravě 
byly její ostatky uloženy v klášteře vysoko 
v  horách nedaleko Sinaje. Prý je tam pře-
nesli andělé. Pravdou však je, že to byli ve 
skutečnosti basiliánští mniši, kteří za andě-
ly byli označováni Po své smrti se Kateřina 
stala patronkou mladých dívek, studentů, 

mlynářů, ošetřovatelek, univerzit (mimo 
jiné i  té Karlovy v Praze nebo Sorbonny 
v Paříži), umělců, vědců, knihtiskařů a umí-
rajících. Byla také ochránkyně řemesel. Je 
jedním ze 14 světců, jež pomáhají lidem 
v nouzi. Jejím symbolem je kolo, na němž 
měla být umučena. 
Svatá Kateřina byla v minulosti velmi uctíva-
ná. Na oslavu svátku svaté Kateřiny si u nás 
potrpěl Karel IV., který Kateřině nechal na 
Karlštejně postavit kapli. Svatou Kateřinou 
oficiálně začíná čas před adventem. Bylo to 
rovněž časté datum svateb. V tento den lidé 
započínali velký předvánoční úklid (a to pro-
to, aby do první adventní neděle bylo vše čis-
té a uklizené.). Pekly se perníčky. V tento den 
také děvečky a čeleď dostávali vyplacenou 
svou roční mzdu, a také se mohli vyvázat ze 
smlouvy nebo naopak novou smlouvu uza-
vřít. 
Na svatou Kateřinu probíhaly poslední tan-
covačky a zábavy. Veškerá organizace těchto 
zábav přitom byla v rukách žen a dívek, je-
likož ten den platilo tzv. ženské právo. Ženy 
proto na tuto zábavu musely obstarat jídlo 
i pití a rovněž platily za hudbu muzikantům. 
Za odměnu si mohly objednat taneční sólo 
a  také si samy mohly vybírat, s kým budou 
tančit. V ten večer zvaly muže na pálenku 
a dávaly jim i drobné dárky. Pánové si moh-
li vybírat pouze jednou o půlnoci ve formě 
pánské volenky. Kateřinská zábava se ob-

vykle konala až do svítání. 26. 11. nastal čas 
před adventem, čili čas pokory, skromnosti 
a rozjímání.
Podle pověstí se na svatou Kateřinu otevírá 
temné období, jež je spojeno s výrazně pro-
dlouženou nocí a sílícími čarodějnými silami. 
Lidé se před nimi chránili tím, že česnekem 
nad dveře malovali kříž. Pro posílení ochrany 
před temnými silami se česnek přidával i do 
pokrmů.

Pranostiky, které se váží k tomuto dni:
• Na svatou Kateřinu, schováme se pod peřinu.
•	 Kateřina	na	ledě,	Vánoce	na	blátě.
•	 Když	 Kateřina	 po	 ledě	 chodívá,	 Eva	 potom	

blátem oplývá.
•	 Svatá	Kateřina	chodívá	ráda	bíle	přioděna.
•	 Svatá	Kateřina	má	pěkné	jméno,	ale	chladné	

věno.
•	 Jaká	svatá	Kateřina,	taková	je	celá	zima.
•	 Přišla	svatá	Kateřina,	nevzdaluj	se	od	komí-

na.
•	 Svatá	Kateřina	peklo	zamyká,	nebe	odmyká.
•	 Ať	Kateřiny	nebo	Ondřeje,	když	mrzne,	teplá	

chalupa jen zahřeje.
•	 Svatá	Kateřina	zakazuje	pod	smíchem	a	sva-

tý Ondřej pod hříchem.
•	 Chodí-li	svatá	Kateřina	po	 ledě,	chodí	svatý	

Štěpán po vodě.

Alena Kvapilová, redaktorka

přivítali jsme nové občánky
16. října jsme v Obřadní síni obecního úřa-
du přivítali nové občánky. Byla jsem ráda, 
že rodiče přijali pozvání. Slavnostní přivítání 
obohatily svým vystoupením žákyně z naší 
základní školy, které přednesly básničky a za-
zpívaly písničky, které s nimi připravila paní 
učitelka Matulová, za klavírního doprovodu 
Silvie Götzové. Pan starosta Milan Elfmark vy-
zdvihl potřebu lásky a důležitost rodiny pro 

vývoj dítěte. Slavnostní odpoledne zdoku-
mentoval René Všetička. Děti dostaly dáre-
ček, pamětní medailonek a maminky kytič-
ku. Rodiče se podepsali do pamětní knihy.
Přivítali jsme tyto děti:
Nela Komárková
Dominik Pospíšil
Anna Matoušková
Kryštof Miroslav Krabec

David Kubáček
Kristýna Kučerová
Laura Fečo
Matěj Kikal
Andreas Černošek
Veronika Rumplíková
Jan Adam 
Narozeným dětem přejeme hodně zdraví.
Alena Kvapilová, předsedkyně sociální komise
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Společenská kronika

jubilanti

ListopadŘíjen prosinec
Žáčková Hana 50
Vacovská Ivana 50
Dvořák František 50
Hudeček Daniel 55
Drozdová Hana 60
Mačáková Marie 80
Peč Miroslav 80
Mačák Jaroslav 81
Mackerle Alois 81
Pelíšková Zdenka 82
Jahoda Přemysl 87
Vrchlický Jiří 88 

Navrátil Radek 50
Havránek Josef 50
Smékalová Monika 50
Látalová Romana 50
Mojžíšová Ludmila 55
Smečková Hana 55 
Štenclová Jitka 55
Mačák Jaroslav 55
Klementová Jaroslava 60
Zatloukalová Jitka 60
Kučerová Hana 60
Coufalová Marie 65
Ječmínková Eva 65
Soldán František 70
Svozil Jan 70
Pavlíček Josef 81
Řezníčková Jana 84
Smékalová Jaroslava 84
Srneček Miroslav 86
Kubíček František 90

Pryszcz Roman 50
Ondrýsková Vladimíra 55
Přecechtělová Blanka 60
Rozsívalová Věra 70
Hrubá Drahoslava 70
Obručník František 70
Ponížilová Anežka 75
Odložilová Helena 82
Stratilová Milada 86
Novotná Jaroslava 88

 

Redakční rada přeje všem hodně zdraví.
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