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rozsvěcení vánočního stromu a vánoční jarmark
V pátek 9. prosince jsme se po 2 letech sta-
li opět svědky tradiční kulturní akce, kterou 
pořádala Základní škola a Mateřská škola Ol-
šany u Prostějova a spolek SRPŠ. Před koste-
lem sv. Jana Křtitele jsme se setkali, abychom 
všichni společně rozsvítili vánoční strom 
v našich Olšanech. Na představení se poprvé 
společně se svými pedagogy podíleli žáci zá-
kladní školy a děti mateřské školy. 

V podáni dětí a žáků, za doprovodu učite-
lů, si účastníci mohli vyslechnout advetní, 
předvánoční písně. Po slavnostním rozsví-
cení vánočního stromu byli všichni pozváni 
do prostor farního dvora na předvánoční 
jarmark, na kterém bylo možné si zakoupit 
především výrobky dětí a jejich rodičů. Sou-
části jarmarku byly také tvořivé dílničky, kde 
si mohly děti za pomoci paní učitelek vyrobit 

vlastní ozdoby. I  přes nepřízeň počasí jsme 
mohli také díky výbornému občerstvení, vá-
nočnímu punči a ochutnávání jiných dobrot 
společně prožít skvělou vánoční atmosféru. 
Všem, kteří přispěli výrobky do prodejních 
stánků, měli svůj prodejní stánek nebo se 
jakkoli podíleli na organizaci a průběhu celé-
ho večera, patří velké poděkování.

Mgr. art. Branislav Lariš, Ph.D. - ředitel školy
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z naší obce

z jednání zastupitelstva obce 
zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Olšany u prostějova konaného dne 29. listopadu 2022 od 18 hodin

Přítomní: Milan Elfmark, René Všetička, Mar-
tin Kikal, Jiří Hrbata, Jan Spurný, Petr Koláček, 
Silvie Gőtzová, Břetislav Tureček, Luděk No-
votný, Oldřich Pelíšek, Branislav Lariš, Petra 
Šinová, Jan Baláš, Petr Hansl
Omluveni: Tomáš Posker
Místo konání: Obřadní síň obecního úřadu 
Olšany u Prostějova č.p. 50 
Zapisovatel: Lucie Navrátilová
Program: 
1.  Zahájení
2.  Volba ověřovatelů zápisu
3.  Schválení programu
4.  Kontrola usnesení
5.  Prodej částí pozemku parc. č. 528/59
6.  Koupě pozemku parc. č. 570/2
7.  Rozpočtová změna č. 5
8.  Schválení vyhlášky o odpadech na rok
 2023
9.  Návrh rozpočtu na rok 2023
10.  Jmenování člena školské rady
11.  Zřízení Výboru pro školství a vzdělávání
12.  Různé

1. Zahájení
Místostarosta obce René Všetička (dále jako 
„předsedající“) zahájil zasedání za přítom-
nosti 13 členů zastupitelstva. 

2. VOlba OVěřOVatelů ZáPisu
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu 
Petra Hansla a Silvii Gőtzovou. K návrhu ne-
byly vzneseny žádné protinávrhy. Předseda-
jící dal hlasovat o návrhu usnesení.
návrh usnesení:
ZO určuje ověřovateli zápisu Petra Hansla 
a Silvii Götzovou
Výsledek hlasování:
Pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0  
usnesení ZO č. 20/2022 bylo přijato 

3. schVálení PrOgraMu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem 
programu v souladu s pozvánkou předanou 
členům zastupitelstva a v souladu s informa-
cí zveřejněnou na úřední desce. Předsedající 
dal hlasovat o návrhu usnesení.

návrh usnesení:
ZO schvaluje navržený program zasedání
Výsledek hlasování: 
Pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0
usnesení ZO č. 21/2022 bylo přijato

4. KOntrOla usnesení
Proběhla. Usnesení ZO č. 19/2022 nebylo spl-
něno. V 18:06 hod se dostavil Branislav Lariš

5. PrOdej částí POZeMKu Parc.  
č. 528/59
Zastupitelstvo projednalo a schválilo prodej čás-
tí pozemku parc. č. 528/59. Záměr prodeje byl 
schválen na zasedání zastupitelstva 23.6.2022 
usnesením č. 218/2022 na základě žádostí Ga-
briely Řezníčkové a Milana Novotného o odkup. 
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
návrh usnesení:
ZO schvaluje prodej části pozemku parc. 
č.  528/59 v k.ú. Olšany u Prostějova, ozna-
čený dle geometrického plánu č. 896-
391/2022 parc. č. 528/91 o výměře 5 m2 za 

vánoční zamyšlení
Často mám pocit, že se z předvánoční doby 
stala jenom doba nákupů, shánění, velikého 
neklidu. Všechno to směřuje jenom k  tako-
vé rovnici zisk a co za to. Zajdeme sice na 
adventní koncert nebo výstavu, ale přede-
vším se chceme bavit, chceme nakupovat. 
Je hezké, že chceme na Vánoce obdarovat 
druhé, vidět jejich radost z dárků. Ale nemě-
ly by být Vánoce o něčem jiném? Ať už jsme 
si toho vědomi nebo ne, vánoce znamenají 
především setkání s láskou. S  láskou, která 
je nabízena všem lidem, která se ale ani je-
dinému člověku nevnucuje. S  láskou, která 
otevírá dveře víry, ale nikoho k ničemu ne-
nutí, s  láskou, která nabízí lidem možnost 
šířit to dobré, co v člověku je. Lásku je přece 
možné nabídnout a na tuto nabídku odpo-
vědět. Lásku však nelze nařídit. Advent má 
být dobou přípravy na Vánoce, na setkání 
s láskou, tímto Světlem v duši člověka. Du-
chovní poselství Vánoc se jakoby úplně vy-
tratilo. Pro ty z nás, kteří ale nechceme ztratit 
duchovní rozměr Vánoc, přichází do našich 
domovů Betlémské světlo. Plamínek zažeh-
nutý v místě narození Ježíše Krista a nazva-
ný Světlo přátelství, Světlo lásky. Putuje ve 

speciálním bezpečnostním obalu letecky 
z  Izraele do Lince, odkud se předává do 
25 zemí světa. Jsem rád, že jednou ze zemí, 
ve které se může šířit toto Světlo lásky a po-
koje je i  naše Česká republika. A  jsem rád, 
že i my u nás v Olšanech a Hablově máme 
tu možnost přinést si toto Světlo do naších 

domovů. Využijme tuto možnost a pokusme 
se zachovat si toto Světlo lásky, pokoje a na-
děje v našich srdcích po celý rok. Přeji všem 
spoluobčanům pokojné Vánoce, plné lásky 
a Boží milosti.

Milan Elfmark, 
starosta obce

„Rorate caeli desuper et nubes pluant justum, aperiatur terra et germinet Salvatorem“ – 8. verš 45. kapitoly proroka Izajáše.
„Rosu dejte, nebesa, shůry a oblakové dštěte Spravedlivého. Otevři se země a vydej Spasitele. Nebesa vypravují slávu Boží a dílo rukou jeho zvěstuje obloha“.

Milostiplné a radostné svátky narození Krista
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cenu 1700,- Kč/m2 a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy
Výsledek hlasování:
Pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 1
usnesení ZO č. 23/2022 bylo přijato

6. KOuPě POZeMKu Parc. č. 570/2
Zastupitelstvo projednalo a schválilo odkup 
pozemku parc.č. 570/2 v k.ú. Olšany u Prostě-
jova o výměře 964 m2. Předsedající dal hlaso-
vat o návrhu usnesení.
návrh usnesení:
ZO schvaluje odkup pozemku parc. č. 570/2 
v k.ú. Olšany u Prostějova výměře 964 m2 za 
cenu 600,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy
Výsledek hlasování:
Pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 3
usnesení ZO č. 24/2022 bylo přijato

7. rOZPOčtOVá ZMěna č. 5
Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh 
rozpočtového opatření č. 5 pro rok 2022.
Příjmy: 22 415 336,00 Kč
Výdaje: 17 139 300,00 Kč
Financování: -4 275 885,21 Kč
návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022 
dle přílohy
Výsledek hlasování:
Pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0
usnesení ZO č. 25/2022 bylo přijato

8. schVálení VyhlášKy O OdPadech 
na rOK 2023
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Obec-
ně závaznou vyhlášku o místním poplatku 
za obecní systém odpadového hospodářství. 
Vyhláška zavádí místní poplatek za obecní 
systém odpadového hospodářství, tzn. jeho 
výši, splatnost, kdo je poplatníkem a další 
ustanovení. Sazba poplatku pro rok 2023 
činí 600,- Kč. Tato vyhláška nabývá účinnos-
ti dnem 1.1.2023. Předsedající dal hlasovat 
o návrhu usnesení.
návrh usnesení:
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
obce Olšany u Prostějova č. 1/2022 o míst-
ním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství s účinností od 1.1.2023
Výsledek hlasování:
Pro: 12, proti: 1, zdrželi se: 1
usnesení ZO č. 26/2022 bylo přijato

9. náVrh rOZPOčtu na rOK 2023
 Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpo-
čet obce na rok 2023.
Příjmy: 107 722 200,00 Kč
Výdaje: 102 840 820,00 Kč
Financování: -4 881 380,00 Kč
návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2023: 
PŘÍJMY celkem 107 722 200,00 Kč, VÝDAJE 
celkem 102 840 820,00 Kč, FINANCOVÁNÍ 
celkem -4 881 380,00 Kč, z toho použití pro-
středků minulých let -2 770 524,00 Kč, splátka

úvěru ČS -2 120 856,00 Kč a operace z peněž-
ních účtů 10 000,00 Kč
Výsledek hlasování:
Pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 2
usnesení ZO č. 27/2022 bylo přijato

10. jMenOVání člena šKOlsKé rady
 Zastupitelstvo projednalo zvolení zástupce 
obce do funkce člena školské rady. Starosta 
navrhl do funkce člena školské rady Petra 
Koláčka. Petr Hansl navrhl do funkce člena 
školské rady Jana Baláše. Předsedající dal 
hlasovat o protinávrhu.
návrh usnesení:
ZO schvaluje jako zástupce obce ve školské 
radě Jana Baláše
Výsledek hlasování:
Pro: 4, proti: 1, zdrželi se: 9
usnesení nebylo přijato
Předsedající dal hlasovat o návrhu
návrh usnesení:
ZO schvaluje jako zástupce obce ve školské 
radě Petra Koláčka
Výsledek hlasování:
Pro: 6, proti: 3, zdrželi se: 5
usnesení nebylo přijato

11. ZříZení VýbOru PrO šKOlstVí  
a VZděláVání
Zastupitelstvo projednalo zřízení výboru 
pro školství a vzdělávání. Zřízení výboru 
pro školství a vzdělávání bylo jako dopl-
něný bod na základě návrhu Petry Šinové 
projednáváno na předchozím (ustavují-
cím) zasedání zastupitelstva. Vzhledem 
k nedostatečným podkladům se tento bod 
přesunul na toto zasedání. Petra Šinová 
přednesla základní poslání tohoto výboru 
(kontrola v oblasti školství, vědy, kultury 
a sportu) a aktivity oblastí, které tento vý-
bor projednává (kulturní, sportovní, věda, 
školství). Předsedající dal hlasovat o návr-
hu usnesení.
návrh usnesení:
ZO schvaluje zřízení výboru pro školství 
a vzdělávání
Výsledek hlasování:
Pro: 4, proti: 5, zdrželi se: 5
usnesení nebylo přijato

12. růZné
• Silvie Gőtzová požádala hosty a členy 

zastupitelstva o účast na aktualizaci 
webových stránek a vyzvala všechny pří-
tomné, aby se s ní spojili pro případnou 
spolupráci.

•  Milan Kubíček a Petr Hansl vznesli dotaz 
ohledně zpoždění zveřejnění zápisu, na 
tento dotaz reagoval Ing. René Všetička, 
omluvil se za zpoždění a vysvětlil důvody 
zpoždění

• Alena Kvapilová vznesla dotaz ohledně 
řešení komplikované dopravní situace na 
Hablově.

• Milan Elfmark komentoval situaci s pozem-
ky a budoucí výstavbou směrem na Třebčín.

• Milan Elfmark vyzval členy zastupitel-
stva k reakcím na dotazník pro uchazeče 
o pozemky, který byl zastupitelům poslán 
emailem.

• Milan Elfmark vyzval členy zastupitel-
stva k reakcím na Změnu č. 2 územního 
plánu.

• K bodům 5. a 6. si někteří zastupitelé ne-
stihli nastudovat podklady, a proto se za-
vázali, že svoje reakce a náměty pošlou 
mailem do konce týdne přímo panu sta-
rostovi.

• Milan Elfmark informoval zastupitele o plá-
novaném navýšení stočného (o přibližně 
100 Kč), které následně bude projednávat 
rada. Toto navýšení se plánuje z důvodu 
růstu ceny energií a s tím spojeného růstu 
nákladů na ČOV.

• Petra Šinová vznesla dotaz na to, jak často 
probíhá kontrola dětských hřišť v obci. 

• Paní Nakládalová vznesla dotaz ohledně 
veřejného osvětlení v lokalitě Záhumení.

• Petra Šinová vznesla dotaz na barevnou 
teplotu veřejného osvětlení v obytné části 
obce.

• Milan Elfmark připomněl možnost obnovy 
zubní ordinace v obci a existující dotazník, 
který se k tomu váže. Také se zavázal, že vy-
tvoří i online formu dotazníku.

• Diskutovalo se o aktualizaci projektu a pří-
padné výstavbě domu s pečovatelskou 
službou.

• Milan Elfmark přednesl zastupitelům mož-
nost využití objektu RD č.p. 47 (Šolcovo)

• Milan Elfmark zastupitelstvu přečetl dopis 
doručený paní Chromkovou, který se týkal 
nepříjemné situace v okolí řeky Blaty na 
Karlově. Stěžovatelka poukázala na údajně 
nebezpečné stromy a údajné znečištění 
řeky Blaty. Tato situace bude nadále po-
stoupena a diskutována s odpovědnými 
orgány (Povodí Moravy).

• Milan Elfmark informoval zastupitele (a ve-
řejnost) o situaci ohledně sanací podzem-
ních vod a o aktuálních rozborech vody ve 
studních v obci.

• Petra Pechová a Monika Hanslová Pecho-
vá vznesli dotaz ohledně způsobu výběru 
ředitele školy a o výsledku výběrového ří-
zení.

• Milan Kubíček vznesl dotaz ohledně situa-
ce ohledně kolem objektu RD č.p. 225 (Bo-
růvkovo) po výbuchu plynu.

• Paní Nakládalová vznesla dotaz ohledně 
výstavby chodníku v lokalitě Záhumení.

Zastupitelstvo bylo ukončeno: 21.30

René Všetička, místostarosta

Starosta obce na dotazy v různém zastupi-
telům i hostům na jednání zastupitelstva 
odpovídal.
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Co právě řešíme? 
renOVace Kanceláří ObecníhO 
úřadu
V současné době probíhá renovace kan-
celáří, zasedacích a technických místností 
obecního úřadu. Převážná část vybavení je 
čtyřicet roků stará a již neodpovídá potře-
bám provozu obecního úřadu. Upravují se 
elektrické rozvody, světelné zdroje a rozvody 
počítačové sítě. Také bude rekonstruováno 
sociální zázemí obecního úřadu. Jednotli-
vé kanceláře se vybavují novým nábytkem. 
Stavební a elektroinstalační práce zajišťují 
pracovníci obce, vybavení kanceláří provádí 
firma RIMEX INTERIÉR s.r.o.

reKOnstruKce družsteVníhO 
MOstu
Byla podepsána realizační smlouva se spo-
lečností IDS Olomouc na rekonstrukci mostu. 
Celkové náklady na tuto rekonstrukci jsou 
21 mil. Kč. Všechny podklady k vydání Roz-
hodnutí o poskytnutí dotace byly zaslány na 
Státní fond dopravní infrastruktury. Stavební 
práce začnou v jarních měsících roku 2023.

PříPraVa žádOsti O 2. etaPu 
sanačních Prací
Ve spolupráci s Českou inspekcí životního 
prostředí, Olomouckým krajem a obcí Vrbát-
ky připravujeme podání žádosti o dotaci na 
pokračování sanačních prací na odstranění 
ekologické zátěže znečištění podzemních 
vod chlorovanými uhlovodíky. Náklady na 
tuto druhou etapu předpokládáme ve výši 
150 mil. Kč. Z Evropských fondů bude hra-
zeno opět 85 % uznatelných nákladů. Tento 
projekt považujeme za velice důležitý pro 
další zásobování pitnou vody obyvatele naší 
obce a podstatné části našeho regionu.

autObusOVá dOPraVa
V závěru měsíce listopadu došlo k nepříjem-
né situaci, kdy někteří cestující u spoje č. 7 
linky 780400 nemohli nastoupit do autobu-
su, jelikož přepravní kapacita autobusu již 
byla velice výrazně překročena. Tato situace 
byla do jisté míry způsobena výlukou vlako-
vé dopravy mezi Prostějovem a Olomoucí. 
Podařilo se sice zajistit po dobu výluky po-
silový spoj z Olšan do Olomouce. Ale i tak 

jsme vyvolali jednání se zástupci Krajského 
koordinátora k situaci, která souvisí s ob-
sazeností a celkovou vytížeností některých 
autobusových spojů linky 780400. Jedná 
se především o spoje, které dopravují stu-
denty do středních škol v Olomouci a Pro-
stějově a následně odpolední spoje, které 
zajišťují dopravu cestujících ze zaměstnání 
a ze škol. Krajský koordinátor dopravy v Olo-
mouckém kraji provedl ve dnech 28. 11. až 
30. 11. sčítání vytíženosti spojů 30, 42 a 36 
na lince 780400. Tyto spoje jsou totiž nejví-
ce připomínkovány cestujícími. Výše uve-
dený spoj do tohoto sčítání nebyl zahrnutý, 
jelikož u toho spoje je kritická situace zřej-
má. Výsledek tohoto sčítání byl následující:

Kapacita vozidla zajišťující linku 780400 je 
74 cestujících. Dle výsledků je patrné, že 
kapacita vozidla byla ze tří sledovaných 
dnů překročena pouze u jednoho spoje. Dle 
skladby cestujících se jednotlivé spoje zapl-
ňují dle ukončení školního vyučování v jed-
notlivých dnech. Z výsledků je také patrné, 
že předpokládaný posilový spoj pouze do 
Olšan u Prostějova by byl z ekonomického 
hlediska ztrátový, jelikož počet cestujících 
vystupujících pouze v Olšanech u Prostějo-
va dosáhl ve sledovaném období maxima 
20-ti cestujících na spoji. Z tohoto důvodu 
se jeví jako nejvhodnější řešení nahradit na 
předmětných spojích současné autobusy 
novými, jejichž kapacita by byla větší. Jeli-
kož společnost FTL, která zajišťuje dopra-
vu na autobusové lince 780400, takovými 
autobusy nedisponuje, slíbila paní ředitel-
ka KIDSOKu projednání možnosti nákupu 
vhodných autobusů s vyšší kapacitou pře-
pravy cestujících. Nyní čekáme na vyjádření 
společnosti FTL k tomuto požadavku. Na se-
tkání s paní ředitelkou KIDSOKu jsme ještě 
projednávali možnost alternativního spoje 

ke spoji č. 7 a možnost úpravy některých 
spojů při dopravě žáků z Olšan do Žerůvek 
a Bystročic. Tyto úpravy, ale závisí také na 
zástupcích jednotlivých obcích, které jsou 
předmětnými spoji obsluhovány. Jakmile 
budeme mít nové informace o  uvedených 
návrzích na zlepšení dopravy pro naše ob-
čany, budeme vás neprodleně informovat.

KOnKurs na PracOVní MístO 
ředitele Zš a Mš Olšany u PrOstějOVa
V pondělí 28. 11. proběhl v zasedací místnos-
ti obecního úřadu řízený pohovor s uchazeči 
o místo ředitele naší základní školy. Konkursu 
se zúčastnili dva uchazeči. Konkursní komise 
shledala jednoho účastníka na post ředitele 
školy nevhodným a jeden postoupil do další-
ho hodnocení. Vzhledem ke skutečnosti, že byl 
pouze jeden účastník konkursu shledán vhod-
ným, neurčovalo se pořadí uchazečů a komise 
doporučila jmenovat ředitelem školy tohoto 
uchazeče. Následně Rada obce na svém za-
sedání jmenovala tohoto uchazeče ředitelem 
naší základní školy k 1. prosinci 2022. Ředite-
lem ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova byl jmenován 
pan Mgr.art. Branislav Lariš, Ph.D.

říčKa blata
Zastupitelstvo obce se seznámilo a projednalo 
dopis paní Heleny Chromkové ohledně neutě-
šeného stavu říčky Blaty. Je třeba si uvědomit, 
že pozemky (břehy) jsou v majetku společnosti 
Povodí Moravy, s.p. a o celý tok se stará právě 
tato instituce. Z tohoto důvodu jsme postoupili 
výše uvedený dopis Povodí Moravy, s.p. k vyjá-
dření. Ve středu 14. 12. 2022 jsme uskutečnili 
schůzku se zástupci Povodí Moravy. V současné 
době se zpracovává studie revitalizace vybra-
ných veřejných prostranství v naší obci a okolí 
říčky Blaty je jedním z těchto prostranství. Sou-
časně chci upozornit, že pozemky podél říčky 
jsou v záplavovém území a na těchto pozem-
cích nesmí být skladovaný žádný stavební ma-
teriál, dřevo nebo jiný druh materiálu. Pokud 
jde o nebezpečné dřeviny, které rostou na bře-
zích Blaty a ohrožují současnou zástavbu nebo 
jsou jinak nebezpečné, obec zajistí odborného 
dendrologa a požádáme jej o zpracování po-
sudku, jak s konkrétními dřevinami naložit. 

Milan Elfmark, starosta obce

Počet cestujících ve sledovaných spojích

Datum/spoj č. 30 42 36

Pondělí 28. 11. 48 57 53

Úterý 29. 11. 88 66 55

Středa 30. 11. 80 66 49

Třídění odpadu v naší obci
Ve spolupráci s Hnutím Duha jsme organi-
zovali již v minulosti (v roce 2012) kontrolu 
třídění odpadu v naší obci a snažili jsme se 
organizovat sběr odpadu na základě jejich 
doporučení. Jelikož množství tuhého ko-
munálního odpadu je v naší obci stále velmi 
vysoké, požádali jsme v měsíci červnu tuto 
organizaci o novou analýzu a návrhy na mož-
ná řešení organizace třídění odpadu. Rozbor 

odpadu byl proveden na náhodně vybraných 
domovních odpadových nádobách.
Z následující tabulky vyplývá, že největší 
rezervy máme v likvidaci biologicky rozlo-
žitelného odpadu. V popelnicích také končí 
velké množství textilního odpadu, plastů, 
papíru a kovu. V obcích naší velikosti se roč-
ně vytřídí až 19,8 kg plastů na občana, v naší 
obci je to pouze necelých 14 kg. Podobně je 

to i v případě třídění dalších druhů odpadu: 
papíru (20,8 kg, v naší obci 14,2  kg), kovů 
(13,3 kg, v naší obci 4,9 kg). Z analýzy tedy 
vyplývá, že systém sběru odpadů je v  naší 
obci málo efektivní. Pravděpodobně bude-
me muset zavést další formy shromažďova-
ní tříděného odpadu a další odběrná místa 
po obci, kde bude možné soustřeďovat výše 
zmíněný odpad.
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druh odpadu hmotnost [kg] %

papír a lepenka 5,35 6,5

plasty 4,25 5,1

sklo 2,6 3,1

kovy 4 4,8

biologický odpad + dřevo 25,64 30,9

textil 5,15 6,2

stavební odpad (kameny, kachličky) 0 0,0

nápojový karton 0,9 1,1

elektro odpad 0 0,0

podsítná frakce (pod 30 mm)  0,0

směsný odpad (vč. Výkalů) 26,46 31,9

pleny a hygienické potřeby 8,5 10,3

Celkem 82,85

rozpočet obce na rok 2023

Milan Elfmark, starosta obce
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postřehy ze zasedání zastupitelstva obce
Chci tímto článkem reagovat na odpověď 
pana starosty v minulém zpravodaji. Ten ve 
své odpovědi uvádí, že zápis z ustavujícího 
zasedání byl vyhotoven a umístěn na webo-
vé stránky obce v historicky krátké době 
16 dnů, která se ještě bude zkracovat. To má 
úplnou pravdu. Dříve umístění na webové 
stránky trvalo třeba i rok. Zapomíná však na 
jednu zásadní věc.  Dle „Zákona o  obcích“ 
o průběhu zasedání zastupitelstva obce se 
pořizuje zápis, který podepisuje starosta 
nebo místostarosta a určení ověřovatelé, 
který je nutno pořídit do 10 dnů po skon-
čení zasedání (tj. včetně ověření ověřova-
teli). Současně na ustavujícím zasedání za-
stupitelstvo schválilo usnesení, ve kterém 
tuto povinnost ukládá vedení obce, tj. panu 
starostovi a místostarostovi. Nic z toho 
splněno nebylo. Moje paměť sice už není 
taková jako dřív, ale stále si ještě pamatuji 
jedno z volebních hesel sdružení pana sta-
rosty: Nebudeme hledat důvody, proč něco 
nejde, ale způsoby, jak to jde. V odpovědi 

zmiňovaná obec Hněvotín má dva neuvol-
něné místostarosty, ale pan starosta zapo-
mněl uvést, že obec Hněvotín nemá radu, 
tudíž kompetence rady přechází na starostu 
a místostarosty a s tím souvisí i více práce. 
Navíc jeden z místostarostů je odpověd-
ný za informatiku. Z toho by si naše obec 
mohla vzít příklad. Na to není třeba žádný 
IT specialista a pan místostarosta by to jistě 
zvládl. Aby konečně byly webové stránky 
řádně aktualizované, aby z nich zmizely zby-
tečné a  neaktuální informace a návštěvník 
se v nich dobře orientoval a rychle našel to, 
co ho zajímá. 
Chtěl bych se zmínit ještě o jedné věci, týka-
jící se ustavujícího zasedání zastupitelstva 
obce. Po dlouhých osmi letech je zde koneč-
ně nějaká opozice. Při velikosti naší obce to 
byla úplná rarita. Co mne ale trochu mrzí, 
je skutečnost, že nebyl do rady obce zvolen 
žádný člen opozice, i když mají více jak čtvrti-
nové zastoupení (jen pro doplnění – rada má 
pět členů). Na tomto zasedání také opozice 

navrhla zřídit školský a sportovní výbor.  Na 
dalším zasedání zastupitelstva však tento 
návrh nebyl překvapivě schválen. Příliš ne-
rozumím tomu, že na jedné straně často slý-
cháváme, že ochota občanů podílet na cho-
du a dění v obci je čím dál menší, ale když 
je někdo ochoten pro obec pracovat, přijde 
jeho snaha vniveč. Argumenty některých 
členů zastupitelstva, že výbor je zbytečný, 
je zavádějící. Je spousta obcí naší velikosti, 
které tento výbor nebo komisi mají (např. 
již zmiňovaná obec Hněvotín). Nedokážu 
posoudit kvalitu a úroveň naší školy a  ne-
hodlám se k tomu ani vyjadřovat. Zmíním se 
pouze o jedné věci, která stojí za zamyšlení 
a nechám ji na posouzení občanům obce. 
Za dobu mého působení ve funkce starosty 
(1994–2010) a  pana Štěpánka (1990–1994), 
což je rovných 20 let, vedli školu dva ředitelé. 
Od roku 2010 do současnosti vede školu již 
pátý ředitel.

Milan Kubíček, občan

Milan Elfmark, starosta obce

Poznámka redakce: Opozice v naší obci je po 
4 letech. Ve volebním období 2014–2018 byli 
členy zastupitelstva pan Josef Běhal a pan Ivo 

Kubíček. Ve stejném období jsem byla členkou 
zastupitelstva i já a tak mohu sdělit, že oba 
pánové byli velkým přínosem při řešení vše-

ho, co se na jednáních zastupitelstva v tomto 
volebním období projednávalo. 

Alena Kvapilová, redaktorka
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z naší školy

post Bellum 
Začátkem kalendářního roku 2022 se obec 
Olšany u Prostějova ve spolupráci se základní 
školou rozhodla zapojit do projektu „Příběhy 
našich sousedů“. Jedná se o vzdělávací pro-
jekt neziskové organizace Post Bellum, který 
je určený pro žáky 8. a 9. třídy. Tito žáci se za 
doprovodu učitele a koordinátora z Post Be-
llum na několik měsíců stanou rozhlasovými 
nebo televizními dokumentaristy, přičemž 
úkolem žáků je vyzpovídat pamětníka, na-
točit jeho vzpomínky, digitalizovat různé 
fotografie, prozkoumat archivy a na závěr 
vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psa-
nou reportáž. Žáci se v rámci projektu mají 
možnost vydat do Českého rozhlasu, kde 
jim redaktoři pomohou sestříhat nahrávku 
do rozhlasové reportáže. Po zpracování ce-
lého úkolu vystoupí žáci se svým konečným 
výsledkem před odbornou porotou, kde vý-
sledky své práce představí veřejnosti.

Cílem projektu je víra, že nejpřirozenější způ-
sob vzdělávání spočívá v předávání zkuše-
ností mezi generacemi a že žádná učebnice 
nedokáže inspirovat tak, jako vyprávěný pří-
běh. 
Archiv vzpomínek Paměť národa je jmenovi-
tě doporučen MŠMT k výuce dějin 20. století. 
Projekt „Příběhy našich sousedů“ propojuje 
mediální výchovu s výukou moderních dějin 
a občanským vzděláváním. Žákům je k  dis-
pozici nejmodernější nahrávací technika, 
v  rámci odborných audio a video worksho-
pů pracují s novými technologiemi pro střih 
a sdílení. 
Během letních měsíců probíhala příprav-
ná setkání s  krajským metodikem Post Be-
llum paní Evou Josefíkovou, pedagogem 
Vendulou Kosinovou, které budou žáky na 
workshopech doprovázet, a vedením obce, 
které pomohlo zajistit vhodného pamět-

níka. První setkání všech členů zapojených 
do projektu proběhlo v září tohoto roku. 
Na tomto setkání si žáci pro pamětníka při-
pravili zajímavé otázky. Začátkem prosin-
ce proběhlo očekávané setkání a natáčení 
rozhovoru s  pamětníkem. Na této schůzce 
vznikla audio-nahrávka, se kterou se bude 
nadále pracovat až do finální prezentace ce-
lého projektu. Prezentace je naplánovaná na 
květen roku 2023. Se získanými informacemi 
se plánuje pracovat také v rámci výuky nebo 
seminářů pro žáky školy a veřejnost. Srdečně 
děkujeme pamětníkovi p. Aloisi Růžičkovi, 
za poskytnuté neocenitelné informace a za-
jímavé historky z jeho života. Poděkování 
patří také žákům Amálii Mlčochové, Zuzaně 
Spáčilové, Julii Houbové a Vítku Ambrožovi, 
kteří na celém projektu spolupracují. 

Mgr. Vendula Kosinová
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Souhrn olympiád
V měsících září až prosinec se naši žáci zú-
častnili několika matematických soutěží. Své 
hlavy potrápili v soutěži Logická olympiáda, 
která probíhala online. Naši školu reprezen-
tovali tito žáci: Julie Houbová (9. třída), Vác-
lav Topolář (8. třída) a Lili Hermanová (7. tří-
da). I přesto, že se žákům dařilo, do okresního 
kola jsme se neprobojovali. Další zajímavou 
soutěží, kterou jsme absolvovali byla Pytha-
goriáda. Do klání se zapojilo celkem 90 žáků 
druhého stupně. Soutěž proběhla na sklon-
ku října a děti plnily úkoly ve školních lavi-
cích. Naši studenti se také zapojují do celo-
státní soutěže Matematická olympiáda, která 
je rozdělena do dvou kol. První z nich bude 

ukončeno v lednu a tak se zatím jen těšíme 
na úspěšné řešitele této prestižní soutěže.
Žáci 8. a 9. ročníku se 30. 11. 2022 zúčastnili 
I. kategorie školního kola Olympiády z české-
ho jazyka. Nejlepších výsledků dosáhly v ja-
zykové a slohové části 2 žákyně z 9. třídy. 
Dne 8. 12. 2022 proběhlo školní kolo dějepis-
né olympiády. Celkem se ho zúčastnilo osm 
žáků, přičemž pět z nich bylo úspěšnými řeši-
teli. Tři žáci (Daniel Verner, Marek Hacura a Ivo 
Kubíček) postupují do okresního kola.  
První týden v prosinci proběhlo ve 4.–9. roční-
ku školní kolo soutěže Finanční gramotnosti. 
Tato soutěž je napojena na úspěšný celosvě-
tový projekt Global Money Week – Světový 

týden vzdělávání o penězích a finanční gra-
motnosti zaměřený na děti a mládež. Smys-
lem iniciativy je upozornit na nutnost výuky 
a osvojování si zdravých finančních návyků 
od útlého věku až do dospělosti. Do okres-
ního kola postupují tři žáci z prvního stupně 
a tři žáci z druhého stupně. Naši školu budou 
v okresním kole reprezentovat tito žáci: Sa-
muel Fedorco, Ondřej Kvietok, Michal Ně-
mec, Sára Labounková, Vojtěch Hasa a Nela 
Přecechtělová. V lednu proběhne biologická 
olympiáda, olympiáda z německého jazyka 
a matematická olympiáda v plánu je taktéž 
zeměpisná olympiáda. 

Kolektiv pedagogů ZŠ Olšany u Prostějova

dobrodružství s počítačem
Žáci naší školy se v úterý 22. 11. 2022 zúčast-
nili 17. ročníku soutěže „Dobrodružství s po-
čítačem”, která se konala v prostorách CMG 
v Prostějově. Tato soutěž je určena pro žáky 
4. a 5. tříd. Celkem soutěžilo 38 družstev. Naši 
školu reprezentovalo úspěšně jedno druž-
stvo ve složení – Lucie Janošíková, Marek Pře-
cechtěl, Miroslav Řezníček a Šimon Frydrych. 
Po sečtení bodů získali naši žáci celkový po-
čet 62 bodů a obsadili tak krásné 7. místo.
Na žáky čekaly čtyři soutěžní úkoly: 1. počí-
tačová ilustrace – letošní téma „cvičení dělá 
mistra” zvládli žáci naší školy ztvárnit v pro-
gramu Malování s největším počtem bodů 
ze všech zúčastněných družstev, 2. úkolem 
bylo vyhledávání na internetu – v  tomto 
úkolu měli žáci možnost získat nové infor-
mace, které se týkají nejen jejich okolí. Tře-
tím úkolem byl počítačový kvíz, kde žáci 
v  elektronickém formuláři vybírali jednu ze 
tří odpovědí. 4. úkol byl zaměřen na bloko-
vé programování. Úkolem bylo v programu 
Scratch projít bludištěm. Naši žáci v tomto

úkolu získali plný počet bodů. Blokovému
programování ve výuce věnujeme poměrně
velkou část hodin informatiky již ve
4. třídě. Mnohdy žákům připadá, že hrajeme 
pouze hry, ale jedná se o velmi hravý a při-
rozený rozvoj logického uvažování. Postu-
pujeme od jednoduchých úkolů až po cykly, 
kdy je již nutné předem předpokládat násle-
dující kroky. Předmět informatiky mají žáci 
zařazen od září 2021 již od 4.  ročníku. Ten-
to trend jsme zavedli ve škole v rámci nové 
revize Rámcového vzdělávacího programu 
základního vzdělávání, která bude povinná 
od 1.9.2023. Školám bylo ale umožněna začít 
podle tohoto programu vyučovat již do září 
2021. A naše škola toho využila. V minulém 
školním roce jsme patřili v ČR mezi 600 škol, 
které vyučovaly informatiku tak zvaně „po 
novu“. Důležitou součástí výuky informatiky 
na 1. stupni není učit se pracovat v aplika-
cích kancelářského typu, ale dát žákům po-
znat, jak a proč digitální technologie fungují. 

Mgr. Vendula Kosinová
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dental prevention  
přednáška pro žáky 3. třídy od studentů zubního lékařství 

Ve čtvrtek 8. 12. 2022 proběhla pro žáky 
3.  ročníku přednáška od studentů zubního 
lékařství. Ve spolupráci se společností Dental 
prevention si žáci rozšířili povědomí o zdraví 
zubů a jejich čištění. Přednáška trvala celou 

vyučovací hodinu, žáci si prohlédli mnoho 
obrázků, popsali zuby a došlo i na praktickou 
ukázku čištění. Žákům se přednáška velmi lí-
bila. Věříme, že prevence je důležitá ve všech 
oblastech a jsme velmi rádi, že máme mož-

nost spolupráce se studenty různých fakult 
Univerzity Palackého v Olomouci. 

Mgr. Vendula Kosinová

deutsch ist super! 
Už druhý školní rok jsme pro žáky zajistili 
aminační program Deutsch ist super! V  pá-
tek 9. 12. nás navštívili animátoři z Němec-
ké knihovny v Olomouci. Pro žáky šesté 
třídy měli nachystaný opravdu povedený 

program, který je seznámil se základy něm-
činy. Naučili se například barvy, slovíčka po-
dobná českým, měsíce v roce, roční období 
a další. Cílem teto  akce je žáky pozitivně na-
ladit na výuku německého jazyka. Věříme, že 

cíl byl naplněn a žáci se budou těšit na nový 
cizí jazyk, který je v příštím školním roce 
čeká. Animátorům děkujeme a těšíme se na 
další spolupráci.

Mgr. Barbora Čajková
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Mikulášská nadílka 
V úterý 6. 12. 2022 si děti v MŠ od rána při-
pomínaly Mikulášskou tradici. Přicházely 
v  roztomilých kostýmech andílků a čertíků. 
Paní učitelky také překvapily svými převleky. 
S pomocí učitelek si děti vytvořily z textilií 
nebe a z kostek peklíčko s „ohýnkem“, vařily 
dobroty pro hodné i hříšné duše, tancovaly, 
zpívaly a poslouchaly tematické písničky. 
Některé děti tvořily u stolečků a kreslily. Ne-
chyběly hry a soutěžení s pekelně náročný-
mi úkoly. Po dobré svačince si dopřály ještě 
další malé občerstvení. Do oběda jim všem 
zase z dobré zábavy vytrávilo a po čertovské 

pohádce však usnuly plné očekávání, jaká 
to přijde po odpočinku návštěva…? Přijel 
Mikuláš s andílkem a malým ještě „mimin-
kovským“ čertíkem. Ten opravdu nikomu 
nenahnal strach, takže žádné slzičky netekly 
a malé hříchy a pochvaly z Mikulášovy knihy 
si jistě všechny děti vzaly k srdci a zamyšlení. 
Pro všechny děti dovezl Mikuláš zdravý ba-
líček sušeného ovoce a plodů. Děti se plné 
dojmů a zážitků z celého dne po 15.h. roz-
cházely do svých domovů.

Jaroslava Pitnerová, 
uč. tř. Kuřátka

Dne 6. 12. nás na škole navštívili čerti. Jelikož 
máme samé hodné děti, nikoho si naštěstí 
nemuseli odnést. V každé třídě se našel ale 
někdo, komu to čerti slíbili na příští rok v pří-
padě, že se nepolepší. Menší děti měly pro 
čerty připravenou i básničku. Každý z nich 
dostal od andílků balíček plný zdravého ml-
sání.

Mgr. Barbora Čajková
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zážitkový kosmický stan v MŠ  
Tak tohle jsme ve školce ještě neměli.  Skoro 
celou třídu Zelených kapříků naplnil obrov-
ský nafukovací stan. Tolik zážitků jen z jeho 
nafukování a to jsme ještě ani nebyli uvnitř. 
Pozorovat nafukování a růst stanu dostalo 
přednost před dalším hraním, ale nebylo se 
čemu divit.
Po nafouknutí jsme dostali první instrukce 
ohledně programu a mohli jsme se postup-
ně po skupinách nechat „zblajznout“ tou 
velkou kupolí. Ve stanu se děti vedle sebe 
vyrovnaly jako housky na krámě a mohlo 
se začít. Na kupoli stanu se dětem začaly 
promítat obrázky z vesmíru a následně 
kreslená pohádka, kde se děti dozvěděly 
informace o naší sluneční soustavě, o pla-
netách a měsících, o střídání ročních obdo-
bí a dne a noci na Zemi apod. Potom jsme 

viděli obrázky z počátků dobývání vesmí-
ru – první zvířata, astronauty, vozítka na 
Měsíci i Marsu apod. Poté ještě děti čekalo 
pokračování programu ve třídě, kde si vy-
zkoušely ve dvojicích pohyb Měsíce kolem 
Země, viděly poměr velikostí jednotlivých 
planet apod.
Starší děti si mohly vyzkoušet poskládat i slo-
žité vesmírné puzzle. A že jsme se u něho za-
potili úplně všichni!!!
Program se nám moc líbil a vracet se z ves-
míru na naši matičku Zem se nám tedy moc 
nechtělo.
Zdárně jsme zvládli přistání a těšíme se zase 
někdy příště.
 

Vlaďka Švecová
učitelka Zelených kapříků

Tvořím, tvoříš, tvoříme, vánočně se ladíme
V předvánočním týdnu (23. a 24. 11.) proběh-
lo ve všech třídách MŠ předvánoční tvoření 
rodičů s dětmi. Rodiče se přišli se svými dět-
mi předvánočně naladit a vytvořit si nějakou 
vánoční dekoraci. Na zelené školce se tvořili 
andílci a zdobily se zavařovací sklenice. Na 
nové školce se tvořilo z nasušených pome-
rančů – pod rukama šikovných maminek 
vznikaly voňavé vánoční stromečky. U Zele-
ných kapříků se tvořily vánoční ozdoby z ká-
vových zrnek, sušeného koření a kůry z po-
merančů.

Jsme moc rádi, že se za námi v tomto před-
vánočním čase nestyděli přijít ani někteří 
tatínci.
Tvoření jsme si moc užili a děti odcházely ze 
školky se svými výrobky, které jim doma po-
mohou navodit tu správnou vánoční atmo-
sféru.
Přejeme všem příjemný a klidný adventní 
čas.
 

Vlaďka Švecová
učitelka Zelených kapříků
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Nově zvolená Školská rada  (proč tu je a k čemu tu je?)
(proč tu je a k čemu tu je?)
Dne 12. 12. 2022 svolal v souladu s § 167, 
odst.7 Školského zákona ředitel školy první 
zasedání nově zvolené Školské rady. Škol-
ská rada má z rozhodnutí zřizovatele tři 
členy. Prvního člena Školské rady jmenu-
je zřizovatel a ten z rozhodnutí  Rady obce 
dne 5. 12. 2022 jmenoval jako svého zástup-
ce ve Školské radě Ing. Mgr. Petra Koláčka. 
Druhého člena Školské rady volí ze zákona 
zákonní zástupci nezletilých žáků a ti zvolili 
dne 3.  11.  2022 ze tří kandidátů Ing. Alenu 
Pryszczovou. Třetího člena Školské rady zvo-
lili dne 16. 11. 2022 pedagogičtí pracovníci 
školy. Tímto zástupcem školy byla zvolena 
Mgr. Klára Dušková (Paloušková). Školská 
rada na svém prvním zasedání zvolila před-
sedou Školské rady p. Petra Koláčka. Rovněž 
také stanovila jednací řád, s kterým vás níže 
seznámím. Snahou Školské rady je mimo jiné 
zlepšení a zkulturnění komunikace mezi vše-
mi subjekty vzdělávacího procesu.
Nejprve výňatek Školského zákona týkající se 
činnosti Školské rady:
§167:
Školská rada je orgán školy umožňující zá-
konným zástupcům nezletilých žáků, zletilým 
žákům a studentům, pedagogickým pracovní-
kům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet 
se na správě školy.

§168:
Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzděláva-

cích programů a k jejich následnému usku-
tečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších 

odborných školách stipendijní řád, a navr-
huje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků 
vzdělávání žáků v základních a středních 
školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů 
rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby 
na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení 
hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní in-
spekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, 
zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní 
správu ve školství a dalším orgánům státní 
správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ře-
ditele 

Ve schváleném jednacím řádu školské rady je 
uvedeno:
• Školská rada bude jednat v souladu s §§ 

167 a 168 Školského zákona

• Školská rada bude řešit podněty, návrhy 
a stížnosti zákonných zástupců dětí a pe-
dagogických pracovníků školy směřující 
k činnosti ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova za 
níže uvedených podmínek

• Podněty, návrhy a stížnosti budou ze strany 
zákonných zástupců, zřizovatele a pedagogic-
kých pracovníků řešeny nejprve s kompetent-
ními osobami (konkrétní učitel, třídní učitel, ve-
dení školy, ...) a pokud řešení není dostatečné, 
mohou se zákonní zástupci, zřizovatel a peda-
gogičtí pracovníci obrátit na Školskou radu. 

• Pokud je důvod zachovat anonymitu před-
kladatele návrhu, může se tento obrátit 
přímo na Školskou radu a Školská rada 
bude tuto anonymitu respektovat

• Školská rada se nebude zabývat anonym-
ními podněty

• Prvotní podnět, návrh či stížnost předklá-
dá zákonný zástupce či pedagogický pra-
covník písemně na níže uvedené e-mai-
lové adresy. Další jednání již proběhnou 
verbálně („z očí do očí“) 

• Obracet se lze, na základě výše uvedené-
ho, na kteréhokoli člena Školské rady 

• Kontaktní e-maily pro prvotní podnět: 
Petr Koláček – petrkolacek@seznam.cz

Alena Pryszczová – alena.pryszczova@gmail.com
Klára Dušková (Paloušková) –  

k.duskova@zsolsany.cz

Bez batohu  
Dne 24. 11. se na naší škole konal den z pro-
jektu Hrdá škola – Den bez batohu. Žáci i uči-
telé si své pomůcky přinesli v netradičních 
zavazadlech. Cílem tohoto happeningu je 

připomenout milióny dětí na celém světě, 
které musí ujít kilometry pěšky do školy. Kni-
hy a školní pomůcky přitom nosí v improvi-
zovaných zavazadlech, protože si nemohou 

dovolit školní batůžky. Děkujeme všem, kteří 
se do této akce zapojili.

Mgr. Barbora Čajková
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Mikulášské odpoledne 
Dne 10. 12. 2022 Olšany zažily pekelnou so-
botu. Organizátoři Mikulášského odpoledne 
spojili síly a uspořádali nádhernou akci pro 
děti i dospělé. 
Sokolovna byla díky rodičům opět nádherně 
vyzdobená a na všechny návštěvníky dýchla 
atmosféra Mikuláše a Vánoc. V Ježíškově díl-
ničce měly děti možnost si za asistence an-
dílků a čertíků vyrobit masky, namalovat vá-
noční ozdoby, nalepit Olafa či napsat dopis 
Ježíškovi. Děkujeme úžasné Kristýnce Šínové 
za parádní doprovodný program a diskotéku 
pro děti. Nejmladší účastníci Mikulášského 
odpoledne si s Kristýnkou zatančili, zahráli 
si hry a příjemně si tak zkrátili čekání na vy-
stoupení Krampus čertů z Krkonoš a příchod 
Mikuláše a jeho skupiny, který měl pro všech-

ny hodné děti, které přes čerty prošly váhou 
hříchů připraven drobný balíček. 
Členové SDH Hablov navázali na svoje boha-
té zkušenosti s přípravami Mikulášských be-
sídek pro děti, které připravovali každoroč-
ně v KD v Hablově. Po vynucené pauze bez 
veřejných akcí se plni sil a odhodlání pustili 
do příprav dalšího nezapomenutelného Mi-
kuláše. 
Za pomoci členů SDH Olšany u Prostějova se 
proměnilo fotbalové hřiště v pekelné místo, 
které si žádalo pořádnou čertovskou ná-
vštěvu. Až z Krkonoš k nám dorazila skupina 
Krampus čertů v nádherných maskách s pe-
kelnou show.
Pro některé bylo jejich vystoupení krásný 
zážitek, někteří se možná trošku báli, každo-

pádně pro nás všechny to byl nezapomenu-
telný zážitek. Musíme pochválit hlavně děti, 
všechny byly statečné, a dokonce si návštěvu 
Krampus čertů užívaly.
Jsme rádi, že hosté zůstali v areálu TJ Sokol 
Olšany u Prostějova i po vystoupení krampu-
sáků a dali si výborné bramboráky, langoše 
a na zahřátí punč. Tímto chceme poděkovat 
všem, kteří se podíleli na přípravách této 
akce i všem, kteří se akce zúčastnili a tím naši 
snahu podpořili.
My jsme si všichni toto úžasné odpoledne 
užili, doufáme, že i Vy a že se za rok opět se-
jdeme v hojném počtu na druhém ročníku 
této akce.

Kateřina Labounková, 
za organizátory akce
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adventní koncert  
V sobotu 3. 12. proběhl v kostele svatého 
Jana Křtitele tradiční adventní koncert. 
Tento koncert byl připraven ve spolupráci 
se Základní uměleckou školou Vladimíra 
Ambrose v Prostějově. Návštěvníci zaplnili 
všechna místa k sezení, která v kostele jsou. 
K poslechu byly skladby od Antonia Vival-
diho, Georga Friedricha Händela, Franze 

Schuberta, Antonína Dvořáka, a další. Za-
poslouchat jsme se mohli nejen do krásné 
hudby, ale taktéž do krásného zpěvu v po-
dání Michaely Kubistělové nebo Terezy Ho-
rové. Za organizaci všech koncertů, které 
v letošním roce v naší obci proběhly, patří 
velký díky panu Branislavu Larišovi.

René Všetička, místostarosta

adventní prodejní výstava 
V sobotu 26. listopadu se uskutečnila v pro-
storu olšanské sokolovny tradiční advent-
ní prodejní výstava. Zajištěno bylo bohaté 
občerstvení, kde nechyběl vánoční punč. 
Návštěvníci měli možnost zakoupit si kartáč-
nické výrobky, proutěné košíky, tkané kobe-
rečky, různé čaje, mýdla, množství dřevěných 

hraček a dřevěných ozdob, keramiky a mno-
ho dalšího. Celou výstavu doplnila výstava vý-
tvarných prací žáků základní školy a nechybě-
ly taktéž i výtvory dětí z naší mateřské školy. 
Všem prodejcům a těm, kteří se na organizaci 
a přípravě výstavy podíleli, patří velký dík. 
 Ing. René Všetička 
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jak na Nový rok, tak po celý rok
Jak na Nový rok, tak po celý rok. Co vůbec 
znamená? První den v roce má být odpra-
dávna jakýmsi odrazem celého roku násle-
dujícího. Lidé by tedy měli dělat věci, které 
jsou jim příjemné, vyvarovat se hádek, ale 
naopak být na sebe milí a hodní. A do nové-
ho roku vstoupit s čistým štítem.
uklizeno a žádné resty v domě. Nepořádek 
v domě neznačí nic dobrého. Řada hospo-
dyněk proto dbá na to, aby měla na Nový 
rok všude řádně uklizeno a nezůstaly jí z mi-
nulého roku nějaké resty – jinak se s ní dál 
potáhnou... Co se úklidu týče, co jste nestihli 
doposud, dnes určitě nedohánějte. Na Nový 
rok se totiž smýčit nesmí. Koště by vymetlo 
z domu štěstí
nesmí viset prádlo, přináší to smůlu. Nej-
častěji se vzpomíná ve spojitosti s Novým ro-
kem prádlo, které hraje ve zvyklostech a po-
věrách zásadní roli. První den roku by mělo 
být vyprané, vyžehlené a hlavně neviset na 

šňůrách nebo na sušáku. Znamená to totiž, 
že může přijít do domu neštěstí. Věští dokon-
ce smrt někoho blízkého.
co na oběd? luštěniny. Drobná zrníčka 
připomínají penízky, proto by se měla na 
Nový rok objevit na jídelním stole čočka. 
Traduje se, že přinese v následujícím roce 
do domu hojnost. Čočku můžete nahradit i 
hráškem nebo krupicí. Z těchto surovin lze 
uvařit polévku i hlavní jídlo podávané nej-
častěji s vepřovým. Prase je totiž symbolem 
štěstí. 
s drůbeží může odletět štěstí. Vzpomeňte 
si, že naše babičky nikdy nevařily ani nepekly 
na Nový rok slepici, kuře, kachnu, krůtu, rybu, 
králíka ani zajíce. Podle pověry by totiž moh-
lo z domu utéct, uletět nebo uplavat štěstí. 
Po obědě se často vypravily rodiny za svými 
blízkými nebo přáteli, případně na procház-
ku či za kulturou. Byl to symbol jakési pospo-
litosti, která se jich měla držet celých 365 dní. 

A kdo si na sebe oblékl něco nového, chodil 
pak celý rok v novém.
Pozor, co vynesete z domu. Na Nový rok 
by měla být domácnost vybavena zásobami 
cukru, mouky, oleje, soli a dalších základ-
ních ingrediencí. Říká se totiž, že co dnes 
chybí, bude chybět po celý rok. Stejně tak 
by se nemělo z domu vynášet nic, co by 
mohlo následující rok scházet. Platí to také 
o penězích. 
V cizích zemích se dodržují i zajímavější 
zvyky, které by měly přinášet štěstí.
–  V sousedním Rakousku si lidé darují talis-

man.
–  V Irsku klepou chlebem na zdi a dveře, aby 

odehnali duchy.
–  V Benátkách probíhá hromadná líbačka na 

náměstí.
–  A ve Španělsku se nosí pro štěstí červené 

spodní prádlo.

příběh Tří králů
O Vánocích si připomínáme narození Ježíše 
Krista, o kterém křesťané věří, že je synem 
Božím. Ježíš se narodil v Betlémě před více 
než 2000 lety. Jeho maminka byla Panna 
Maria, tatínek Josef. Ještě před Ježíšovým 
narozením lidé očekávali příchod židovské-
ho krále, který zachrání lidstvo. Mudrcové na 
Východě sledovali každý den oblohu a když 
se měl Ježíš narodit, poznali to podle hvězd. 
Na nebi se totiž objevila velká a zářivá hvěz-
da. Mudrcové se chtěli nově narozenému 
králi poklonit a přinést mu dary. Naložili pro-
to největší drahocennosti své doby – zlato, 
kadidlo a myrhu na velbloudy a vydali se na 
dalekou cestu.
V té době vládl v zemi král Herodes. Moudří 
muži z Východu za ním přišli a ptali se: „Kde 
je ten nově narozený král? Pozorovali jsme 
na nebi hvězdu, která byla znamením jeho 
narození.” Král Herodes se polekal. Bál se, že 
ho nový král zbaví trůnu. Herodes poslal mu-
drce z Východu do Betléma, aby dítě našli, 
a pak mu dali zprávu. Řekl jim, že se chce dí-

těti také poklonit, ale ve skutečnosti ho chtěl 
nechat zabít. Mudrci našli podle hvězdy dě-
ťátko v jesličkách, poklonili se mu a dali dary. 
Pak se vrátili domů. Králi Herodetovi nic ne-
řekli. Ve snu se jim ukázala pravda, že chce 
Herodes děťátko zabít. V noci ve snu poru-
čil Bůh Josefovi, aby vzal dítě a jeho matku 
do Egypta a zůstali tam, dokud nepřestane 
Herodes hledat dítě. To Josef hned v noci 
udělal.
Tři králové přinesli Ježíšovi vzácné dary, kte-
ré patřily k tomu nejcennějšímu, co v tehdej-
ším světě bylo možno darovat.

Zlato bylo považováno za nejhodnotnější 
kov a vyjadřovalo velikou úctu k novoroze-
nému dítěti.
Kadidlo je pryskyřice z kmene kadidlovníku. 
Stoupající dým z kadidla
je symbolem modliteb, které stoupají k Bohu.
Myrha je také vonná pryskyřice. Používala se 
mnoha způsoby – jako vůně, jako léčivá mast 
nebo jako utišující prostředek.

ZVyKy a Obyčeje
svěcená voda – v kostelech se v tento den 
světí tříkrálová voda, křída, kadidlo a další 
předměty. Svěcenou vodou se žehná v kato-
lických kostelech, je umístěná u vstupu. Dří-
ve měli lidé svěcenou vodu i doma.
tříkrálová svěcená křída – svěcená křída 
má velikou moc. Z pohádek známe případy, 
kdy hrdina namaluje svěcenou křídou kruh, 
kam ďábel a zlo nemůže. Posvěcenou tříkrá-
lovou křídou se také píše ochranné požehná-
ní na dveře domů K + M + B. Často se to vy-
kládá jako počáteční písmena jmen Kašpar, 
Melichar, Baltazar, ale znamená to: Ať Kristus 
požehná tento dům (Christus Mansionem 
Benedicat).
tříkrálové koledování – na Tři krále chodili 
koledníci a posvěcenou křídou psali požeh-
nání domů. Za to dostávali drobné peníze 
nebo dobroty. U nás je známá především Tří-
králová sbírka Arcidiecézní charity.

Alena Kvapilová, redaktorka, 
Zdroj: internet

z činnosti sociální komise 
V roce 2022 jsme přivítali v jarním a pod-
zimní termínu celkem 21 dětí. V měsíci říjnu 
se uskutečnilo Tradiční setkání seniorů. Po-
bavit se, zazpívat si i zatančit přišlo 80 ob-
čanů seniorského věku. Celý kalendářní 
rok jsme neopomněli na přání občanům 

k jubileu. Přát se chodí od 70 let, poté vždy 
za 5 let. K občanům starším 90 let se chodí 
každý rok. Pro pracovní vytížení jsem letos 
ukončila své působení jako předsedkyně 
sociální komise. Nové komisi však budu 
v  jejich činnosti pomáhat s přáním jubi-

lantům. V roce 2023 vás bude navštěvo-
vat paní Jarmila Navrátilová, Jana Prosová  
i já.  

Alena Kvapilová, 
předsedkyně komise
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Mikulášský turnaj  
V sobotu 3. 12. se uskutečnil druhý ročník 
mikulášského turnaje našich nejmenších 
fotbalistů. Turnaje se zúčastnilo šest týmů 
(Slovácko, Šumperk, Hodolany, Chválkovi-
ce, Kvítkovice a Olšany). Jednalo se o hráče 
a  hráčky ročníku 2015 a mladší. Olšanské 
družstvo se umístilo na hezkém třetím místě. 
Jako v loňském roce jsme měli na turna-
ji u  závěrečného vyhlášení výsledků milou 
společnost, a to v podobě Mikuláše, anděla 
a dvou čertů. Čerti všechny postrašili, Miku-
láš se zeptal, zda děti nezlobily a zda zazpí-
vají či zarecitují něco hezkého, aby je andílek 
mohl odměnit sladkostmi. Každý hráč od an-
děla dostal perník, fruko, čokoládovou figur-
ku a  lízátko. Všechny děti se snažily a zazpí-
valy krásné písničky, za které byly oceněny 
potleskem od rodičů a všech diváků v hale. 
Při vyhlášení výsledků si všichni hráči odnesli 
krásné zlaté medaile s mikulášským potis-
kem, diplom a pohár. Oceněni byli i nejlepší 

hráči, střelci a golmani turnaje. Věříme, že si 
kluci a holky odnesli spoustu zážitků, nabrali 
hromadu zkušeností a budou se fotbalovým 
sportem bavit i nadále. S některými se určitě 
uvidíme na dalších turnajích, ať už v jiné obci 
či tady u nás, a změříme své síly. 
S láskou k fotbalu, hrdostí, urputností, nadše-
ním, elánem, radostí a úsměvem se představil 
olšanský tým našich nejmladších fotbalistů ve 

složení: Kuba, Aďa, Lucka, Tom, Štěpa, Lukášek, 
Maty a Lucóš. Všem rodičům, kteří se podíleli 
na organizaci a chodu turnaje velmi děkujeme, 
pomoci a podpory si moc vážíme a doufáme, 
že si podobných akcí užijeme ještě spoustu. 
Veliké dík patří samozřejmě i vzácné tematické 
návštěvě, tedy Mikuláši, anděli a čertům, bez 
kterých by to nebyl ten pravý mikulášský turnaj. 

 Monika Hanslová Pechová

zásahová jednotka v roce 2022 
Zásahová jednotka v roce 2022 zasahovala 
celkem u 53 událostí, z toho 8 dopravních 
nehod, 2 mimořádných událostí spojené 
s  COVID 19, 3 asistence záchranné službě, 
15  požárů, 20 technických pomocí, 4 úniky 
ropných látek a 1 únik plynu. 
Zvlášť bych chtěl zmínit zásah, kdy v jednom 
domě v obci došlo k výbuchu plynu. Dům 
byl zcela zničen, dva domy poškozeny vážně 
a několik domů bylo poškozeno lehce. Zásah 
byl pro naše hasiče velice fyzicky náročný 
a jednotka na místě pracovala několik dní.
Jednotka působila i mimo náš region, a to 

v  národním parku České Švýcarsko, kde vy-
pukl rozsáhlý požár. Tento požár se zapíše do 
historie jak svým rozsahem, tak i počtem na-
sazených hasičů a techniky.
Zásahová jednotka nevyjíždí jen k mimořád-
ným událostem, ale podílí se na zabezpečení 
různých akcí v obci. V měsíci květnu probě-
hl v hasičské zbrojnici Den požární bezpeč-
nosti, kde byla žákům ZŠ a MŠ předvedena 
technika, dovednost hasičů a ukázka, jak se 
zachovat při požáru.  
Zásahová jednotka se pravidelně školí každý 
čtvrtek, na těchto školeních jednotka nezvy-

šuje jen své dovednosti a znalosti, ale prová-
dí i údržbu techniky a vybavení. 
V tomto roce se jednotka rozrostla o nové 
členy, nově vyškolené strojníky a je nově 
předurčena v systému plošného pokrytí kra-
je na práci ve výšce a nad volnou hloubkou.
Chtěl bych touto cestou poděkovat Obecní-
mu úřadu za příkladnou podporu a také čle-
nům zásahové jednotky za obětavou a  ná-
ročnou činnost, kterou ve svém volnu pro 
naše občany obce dělají. 

 Martin Kikal
Velitel JSDH Olšany u Prostějova
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Bronz je doma! 
Nejmladší fotbalisté se v neděli 11. 12. vy-
dali na delší cestu na mikulášský turnaj do 
Ivančic. Turnaje se zúčastnilo 12 týmů (Ivan-
čice A a B, Říčany, Bosonohy, Lokomotiva 
Brno, MS Brno, Náměšť nad Oslavou, Morav-
ský Krumlov, Oslavany, Zbrojovka Brno a TJ 
Sokol Olšany). Jednalo se o turnaj 3 na 3 bez 

brankáře, kdy každý zápas trval 13 minut. 
V turnaji se naši kluci předvedli ve vynikající 
formě a z druhého místa ve skupině si za-
jistili boj o bronzové medaile. Ty si nakonec 
s konečným výsledkem medailového zápa-
su 14:2 naši kluci hrdě nesli na krku. Kromě 
medailí, poháru a diplomu si Kuba Hansl, 

Aďa Kunc, Zdenda Holinka a Peťa Bačík od-
vezli hromadu zkušeností a skvělých zážit-
ků. Rodičům, kteří se s námi na turnaj vydali, 
patří veliký dík.

Petr Hansl, 
trenér

Bav se fotbalem
Ve čtvrtek 8. 12. 2022 se uskutečnil ukáz-
kový trénink organizace „Bav se fotbalem“, 
kdy se místní fotbalisté předvedli v celém 
svém fotbalovém umění. Trénink byl za-
měřen na fotbalisty a fotbalistky ročníků 
2010–2016. Tréninku se zúčastnily tři de-
sítky nadšenců, žijících fotbalem. Na tré-
ninku se děti věnovaly nahrávkám, práci 
s míčem, spolupráci, koordinaci. Mladí 
brankáři rovněž rozvíjeli svůj um s trené-
rem brankářů, který posunul naše gólma-

ny zase o kousek dál a předal jim mnoho 
rad.
Zakladatelem a trenérem, který trénink pořá-
dal, byl Mgr. Ladislav Václavský, který trénuje 
děti ve fotbalovém sportu na základních ško-
lách, vede individuální tréninky, pořádá letní 
tábory, turnaje a v letošním roce i VÁNOČNÍ 
CAMP u nás v Olšanech – v termínu 17.–18. 
prosince. Vánočního kempu se zúčastní ně-
kolik místních dětí a zpříjemní si tak chvilku 
před Vánocemi. Fotbalový kemp bude probí-

hat celý víkend, tedy i s přenocováním, což 
bude pro naše fotbalisty obrovský zážitek. 
Děti se naučí nové triky, finty, zdokonalí se, 
budou se bavit, hrát si, povídat, vzdělávat. 
Zažijí plno nezapomenutelných zážitků a zís-
kají hromadu zkušeností.  
Jsme moc rádi, že se takové aktivity pro míst-
ní děti pořádají, že se jich aktivně účastní a že 
jsou obohacením toho, co tu již několik let 
probíhá. Moc děkujeme za spolupráci. 

Monika Hanslová Pechová

Obecní kalendáře na rok 2023
Na obecním úřadě máte ještě možnost si zakoupit obecní kalendář. Cena za jeden kus je 70 Kč.

poděkování
Děkujeme paní Jarmile Hložkové a Haně Novákové za přípravu kalendáře. Obsahem kalendáře jsou fotografie srovnávající současný stav s minulostí. 

Obec Olšany u Prostějova děkujeme všem dobrovolníkům i spolkům za jejich činnost při pořádání akcí v naší obci. 
Redakční rada děkuje všem, kdo jste svými články přispěli do letošních čísel Olšanského zpravodaje a těší se na spolupráci v roce 2023. 
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z činnosti klubu seniorů 
Klub seniorů uspořádal vánoční setkání, kte-
rým završil svoji činnost v roce 2022. Příjemná 
 

atmosféra a dobrá nálada všech prováze-
la toto setkání. A stejné přeje Klub seniorů 

všem občanům naší obce. Příjemné prožití 
vánočních svátků a úspěšný nový rok 2023.

Dáša a Jarka

atlas  
prostějovska  

Naše obec se zapojila do projektu obcí 
Prostějovska na společném vydání knihy 

„Atlas Prostějovska“. 
Atlas nás seznamuje s obcemi, 

které se nacházejí v okrese Prostějov. 
Cena publikace je 350,- Kč
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Sběr odpadu 2023
svoz tKO svoz plastů svoz papíru

9. 1. 10. 7. 3. 1. 4. 1.

23. 1. 24. 7. 7. 2. 5. 4.

6. 2. 7. 8. 7. 3. 12. 7.

20. 2. 21. 8. 4. 4. 4. 10.

6. 3. 4. 9. 2. 5.

20. 3. 18. 9. 6. 6. sběr vánočních 
stromků3. 4. 2. 10. 4. 7.

17. 4. 16. 10. 8. 8. 5. 1.

1. 5. 30. 10. 5. 9. 19. 1.

15. 5. 13. 11. 3. 10. 6. 2.

29. 5. 27. 11. 7. 11.

12. 6. 11. 12. 5. 12.

26. 6. 25. 12.

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.

Tříkrálová sbírka
I v roce 2023 bychom rádi uspořádali Tříkrálovou sbírku. Její organizace a forma se právě připravuje. Zájemci, 
kteří se chtějí zapojit do organizace sbírky se mohou přihlásit na obecním úřadě. V prvním lednovém týdnu 

budeme vědět přesnější informace a budeme také informovat občany. Věřím, že budete podobně štědří jako 
při letošní Tříkrálové sbírce. Moc vám všem za finanční pomoc bližním děkujeme.

Betlémské světlo
Ve čtvrtek 22. 12. od 17 hodin u nákupního střediska Hruška bude k dispozici Betlémské světlo.  

A samozřejmě k vidění bude i olšanský betlém.

Termíny vánočních bohoslužeb 
Bohoslužby v našem farním kostele sv. Jana Křtitele budou slouženy následovně:

vánoční přání
Všem občanům přejeme klidné a pohodové Vánoce prožité se svými nejbližšími. 

Do nového roku přejeme hodně zdraví, radosti a Božího požehnání.
Redakční rada

24. 12. v 20:00 
25. 12. a 26. 12. v 09:45

31. 12. v 16:00
1. 1. v 09:45

a na co budeme přispívat:
– na zahájení rekonstrukce domu Marta

– na podporu hospicové péče
– na podporu osobám v tíživé životní situaci

pozvání na plesy: 
11.02.2023 – Obecní ples                  11.03.2023 – hasičský ples


