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volby 2018
Jak jsme volili? V Olšanech je celkem 1252 vo-
ličů, volební účast byla 38,02 %. V Hablově je 
počet voličů 130, volební účast byla 37,69%. 
V obci byla pouze 1 kandidátka, zvoleno bylo 
všech 15 zastupitelů Sdružení nezávislých 
kandidátů – Pro rozvoj naší obce na této kan-
didátce s tímto počtem hlasů

Zvoleni zastupitelé Počet hlasů

RNDr Milan Elfmark 440

PhamDr. Jiří Hrbata 321

Mgr. Jan Spurný 310

Mgr. Alena Kvapilová 309

Ing. René Všetička 308

Martin Kikal 307

Luděk Novotný 297

Petr Koláček 296

Ing. Jan Spurný 294

Petr Spišák 289

Jarmila Šimková 288

PhDr. Břetislav Tureček 277

Oldřich Pelíšek 275

Ing. Renata Honzáková 274

Lenka Michlová 270

Porovnání s rokem 2014
V Olšanech počet voličů 1238, volební účast 
64,78% , v Hablově počet voličů 125, volební 
účast 65,60%. Volební kandidátky byly dvě. 
Porovnání ukazuje, že volební účast klesla. 

Alena Kvapilová, citace volby.cz

z naší obce

Ustavující  
zastupitelstvo

V úterý 30. Října se konalo ustavující zastupi-
telstvo. Zvolilo nové vedené obce.
Starosta (uvolněný): Milan Elfmark
Místostarosta (neuvolněný): René Všetička
Rada obce: Milan Elfmark
                      René Všetička
                      Jiří Hrbata
                      Břetislav Tureček
                      Martin Kikal
Finanční výbor: Jarmila Šimková
Kontrolní výbor: Luděk Novotný

Alena Kvapilová, redaktorka

rekonstrukce d 46
Stavby dálničních nájezdů u Olšan u Prostě-
jova postoupily do další fáze. Rekonstrukce 
exitů na D46 u Olšan u Prostějova pokračují 
podle harmonogramu. Dálniční křižovatka 
u Olšan z osmdesátých let patřila k nejriziko-
vějším v republice. Stavba nového nadjezdu 
je součástí jejich modernizace. Byly položeny 
čtyři prefabrikované nosníky nového mostu 
spojujícího Olšany s Bystročicemi. ŘSD chys-
tá téměř dvě stě metrů hlukové stěny. 

Alena Kvapilová,  
redaktorka

vznik československého státu
Celá Česká republika si v  letošním roce při-
pomíná 100 let vzniku samostatného státu.  
Vznik samostatného československého státu 
uvítali také občané Olšan radostně, stejně 
jako celý národ. Jakmile zpráva o  vyhlášení 
republiky dospěla 29. října do vesnice, byly 
veřejné budovy vyzdobeny prapory v národ-
ních barvách. Školní děti dostaly volno, když 
jim učitelé vysvětlili význam této události. 
Řada občanů i  celý učitelský sbor odjeli do 
Prostějova, kde oslavili vznik nového samo-
statného státu. 

V Olšanech se konala oficiální oslava 3. listo-
padu. Toho dne se na návsi shromáždili snad 
všichni občané. Oslavu zahájil průvod. Slav-
nostní proslov pronesl starosta Ladislav Stej-
skal, promluvil i učitel zdejší František Kovářík. 
4. 11. byla v kostele sloužena slavnostní mše.

V  květnu 1919 byla na návsi vysazena Lípa 
svobody.  Občané Olšan v areálu Za Farou vy-
sadili Lípu v  roce 2018, kdy si připomínáme 
vznik samostatného státu. 

Z Památní knihy obce olšanské
Dějiny obcí Olšany a Hablov
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Masaryk, Beneš  
a Olšany u prostějova

První československý prezident T. G. Masaryk 
18. září 1921 projížděl přes Olšany, když jel 
z  Prostějova do Olomouce. Zastavil se, vy-
hověl prosbě zastupitelstva a  podepsal se 
do Památní knihy obecní a  školní. Mnohé 
oko zaslzelo při spatření tohoto prostinké-
ho muže. Po odjezdu prezidenta chtěl každý 
jeho podpis viděti. Při další návštěvě Prostě-
jova v roce 1929 Masaryk naší obcí jen pro-
jel. Obcí projel také 2. Prosince v  roce 1923 
tehdejší ministr zahraničí E. Beneš, když jel 
z Olomouce do Prostějova.

první světová válka
Válka, která vypukla v  létě 1914, se dotkla 
každé obce i  rodin. V  Olšanech muselo na-
rukovat na vojnu již do konce prvního roku 
války přes 70 mužů do 42 let. Další, tentokrá-
te mladší a naopak i starší muži byli povoláni 
v následujících letech. Z celkového počtu na-
rukovaných tedy čtvrtina na válku doplatila 
životem, zraněním a jinými útrapami. 
Pro Hablov podrobné informace nejsou, ale 
všeobecná mobilizace zde byla vyhlášena 
obecním bubeníkem již v noci z 1. na 2. srpna 
1914 s příkazem, aby do 24 hodin narukovali 
všichni muži do 42 let. Ještě do konce roku 
následovaly dva další odvody. 
Sedláci museli odevzdat eráru přes 40 koní, 
rolníci museli odevzdávat píci a seno, země-
dělci odvádět povinné předepsané dodávky.
V  roce 1916 postihla obec další rána – pro 
válečné účely byly zrekvírovány dva nejtěžší 
zvony z  místního kostela, třetí byl odvezen 
v říjnu 1917, takže zůstal jen umíráček. Konec 
války v roce 1918 byl uvítán radostně.
Na padlé se nezapomnělo. V  roce 1921 byl 
na počest padlých mužů postaven před 

olšanskou školou pomník a  v  roce 1923 
i v Hablově. 

Z Dějin obcí Olšan a Hablova

Pomník padlým Hablov Pomník padlým Olšany

základní a mateřská škola  

Sázení lípy v parku před školou  
u příležitosti 100. výročí vzniku Československa

Ve středu 31. října 2018 zasadili žáci 1.,  
2. a  9. třídy spolu s  dopomocí dospělých 
v  našem parku lípu, náš národní strom, 
u příležitosti 100. výročí od založení Česko-
slovenska. Jeho zasazením jsme si ještě jed-
nou připomněli datum 28. října 1918, které 
nám říká, že přesně před sto lety bylo v ten-
to den založeno Československo. I  když už 
Československo nejsme, je to pro nás stále 
velmi důležité datum a  neměli bychom na 
něj zapomínat.
Poté, co jsme lípu společně zasadili, uváza-
li jsme na vršek lípy stužku v  barvách naší 
státní vlajky. Ta bude spolu s  lípou samot-
nou připomínat, k  jaké významné příleži-
tosti tu byla zasazena. Na celou tuto událost 
nám dohlížel obraz Tomáše Garrigua Ma-
saryka, který byl prvním československým 
prezidentem.
Doufám tedy, že na toto datum už nikdo ne-
zapomene, když nám ho tu navíc bude při-
pomínat tak krásná lípa.

Jana Brzusková, 
žákyně 9. třídy
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přírodovědný klokan 
Soutěž, kterou pořádá Přírodovědecká a Pe-
dagogická fakulta Univerzity Palackého 
v Olomouci, je složena z otázek přírodověd-
ných předmětů a je určena pro osmý a devá-
tý ročník žáků základní školy.
Ve školním kole se na prvních třech místech 
umístili: Dan Kulka (8. ročník), Zuzana Horná 
(9. ročník) a Veronika Rašková (9. ročník).
V okrese Prostějov Dan Kulka obsadil vynika-
jící 11. místo z celkového počtu 843 řešitelů 
této soutěže.
Děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Jiří Kobza, vyučující přírodovědných předmětů

přírodovědná soutěž – po zelených stopách 
Hněvotína II

V pátek 5. října 2018 se v ZŠ Hněvotín konala 
přírodovědná soutěž – Po zelených stopách 
Hněvotína II. Této soutěže se zúčastnili žáci 
4., 6. a 7. ročníku ze ZŠ Hněvotín, ZŠ Těšetice, 
ZŠ Lutín, ZŠ Bystročice a také z naší ZŠ Olša-
ny u  Prostějova. Za každou školu startovala  
3 dvojčlenná družstva, která si vymyslela svůj 
název a nakreslila si svoji vlajku. Soutěž pro-
bíhala v terénu na několika vyznačených sta-
novištích. Každé družstvo plnilo přírodověd-

né úkoly a výsledky zapisovalo do své karty. 
Při závěrečném vyhodnocení všichni s  na-
pětím očekávali, jak vše dopadne. Veronika 
Svobodová a Adéla Pastorková z naší školy se 
umístily na 3. místě v kategorii šestých tříd. 
Děvčatům blahopřejeme a  všem zúčastně-
ným žákům děkujeme za reprezentaci naší 
školy.

Jitka Krajíčková, 
asistentka pedagoga
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Sportovní dopoledne s historickým šermem pro žáky 5. – 9. ročníku 
Ve středu 17. října 2018 navštívilo naši ško-
lu pět rytířů, kteří nám ukazovali středověké 
boje s meči, sekerami a kopím.
     Pátou a šestou vyučovací hodinu jsme se 
seznámili s  brněním a  zbraněmi středově-

kých rytířů, kteří poté bojovali mezi sebou 
s meči až z tvrdých a rychlých ran létaly jis-
kry. Zhlédli jsme pětačtyřicet minut turnaje 
plného boje a  pronikavých zvuků ostrých 
mečů, které zněly jako mlácení kladivem do 

kovadliny. Na konci vítěz dostal měšec plný 
zlaťáků, ale nebyly to jen takové normální 
zlaťáky, byly to čokoládové mince, se kterými 
se rytíř s námi podělil.

 Matěj Kubíček, žák 9. ročníku

Mateřská škola 
2018/2019

Naše mateřská škola má celkovou kapacitu 
103 dětí. Navštěvují ji děti od 2,5 do 6 let.

1. třída MŠ 20 (zelená) „Kuřátka“  
(provoz 6.00 – 16.30 hodin)

2. třída MŠ 20 (zelená) „Koťata“  
(provoz 6.00 – 16.30 hodin)

3. třída MŠ 21 (nová) „Žabky“  
(provoz 7.00 – 16.30 hodin)

4. třída MŠ 21 (nová) „Kapříci“  
(provoz 7.00 – 16.30 hodin)

podzimní výstava ovoce, zeleniny, květin  
a prací žáků zŠ a MŠ 

Během měsíce září jsme s dětmi obdivovaly 
kouzla přírody (zralé plody našich zahrad, 
malířské umění přírody a zlatá pole v oko-
lí). Tato kouzla jsme se poté snažily přenést 
pomocí naší fantazie do výtvarných výtvo-
rů. Na výstavě jsme prezentovaly nejvyda-
řenější práce našich dětí. A že bylo co uka-
zovat.

Návštěva výstavy nás potěšila rozmanitostí 
vystavených plodů a rostlin. Děti viděly plo-
dy, se kterými se běžně setkávají, ale i  ne-
zvyklé výpěstky místních zahrádkářů (např. 
fialová rajčata). Výstava obohatila náš běžný 
vzdělávací program o praktickou ukázku plo-
dů, o kterých jsme právě hovořili.

Veronika Faturová, učitelka mateřské školy
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Kouzlení s klaunem 
V pondělí 24. září 2018 nás ve školce navštívil 
klaun Pepino a přivedl s sebou i kouzelníka.  
Dětem předvedli kouzla a  čáry, které svět 
neviděl.  Přeměna bílého králíčka na černého 
a  obráceně, děti nadchla, a  to se kouzelník 
teprve rozehříval. Dále nás překvapil triky 
s  mašlemi, nám učitelkám, se nejvíce líbil 
trik s  množením korunek :-). Závěrem, nám 
ukázal nekonečnou mašli – asi vážně kouzlo, 
jinak si to neumíme vysvětlit.

Veronika Faturová, učitelka mateřské školy

zlatá farma Štětovice 
Ve čtvrtek 20. září 2018 třída Žabiček a Kap-
říků jela na exkurzy do Štětovic. Přivítala nás 
a provedla majitelka farmy. Děti se seznámily 
s chovem dojnic původního českého pleme-
ne Čestr. Děti si prohlédly, jak krávy vypada-
jí a  jak jsou dojeny. Vysvětlili jsme si pojmy 
telátko, jalovice a dojnice. Děti se dověděly, 
co kravičky žerou. Zopakovali jsme si, co se 

vyrábí z mléka a k čemu se ještě krávy cho-
vají. Kromě kraviček si děti prohlédly ovečky, 
kozy, králíky a prasátka. Na co děti určitě ne-
zapomenou je to, že si mohly pohladit roz-
tomilé telátko. Na památku si děti z exkurze 
odvezly odznáček s vyobrazenou kravičkou.

Kateřina Koudelková, 
 učitelka mateřské školy

Klub seniorů
V  létě někteří naši členové navštívili Zlatou 
farmu ve Štětovicích. Její majitelka Mádrová 
nás seznámila s chodem farmy. Její výklad byl 
velmi podrobný a zajímavý. Též nás zavedla 
do skanzenu, který vytvořila v jejich rodném 
domě ve Štětovicích. Ve farmářské prodejně 
byla i  možnost si posedět s  občerstvením 
a zakoupením jejich mléčných výrobků. Celá 
prohlídka se všem líbila a  majitelce všichni 
děkujeme za milý a  vlídný přístup. Děkuje-
me i panu starostovi Elfmarkovi za zapůjčení 
tranzitu na dopravu.
Loštice  a  Litovel - výlet byl též v  létě, kdy 
v  muzeu v  Lošticích proběhla prohlídka 
i  s  promítáním o  původu vzniku tvarůžků. 

V místní podnikové prodejně si každý zakou-
pil tvarůžky různých chutí. Ochutnali jsme 
i tvarůžkovou zmrzlinu. Na 11 hodin byl zajiš-
těn oběd též v Lošticích v restauraci Na Růž-
ku. Byla velká spokojenost s  výběrem jídel 
a všem nám chutnalo. Pak jsme se přesunuli 
do Litovle do pivovaru, kde už na nás čekala 
průvodkyně a i tam byla obsáhlá přednáška 
a  prohlídka pivních varen, van a  tanků. No 
a  odměnou pro nás byla ochutnávka vyrá-
běných piv v tomto pivovaru. V odpoledních 
hodinách jsme se plni dojmů vrátili domů.
Léto se zakončilo poslechem hudby, poseze-
ním na hřišti a vyuzením klobás v udírně. 

Dáša a Jarka

Činnost spolků
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víkend na hasičské zbrojnici
Ve dnech 7. – 9. 9. 2018 se naši mladí hasiči 
zúčastnili tzv. „víkendu na hasičské zbrojnici“, 
který jsme si pro ně připravili na ukončení 
prázdnin. 
Víkend začal v  pátek, kdy proběhlo ubyto-
vání ve společenské místnosti na hasičárně, 
následoval program her na dvoře zbrojnice, 
který byl ukončen večeří ve formě špekáčků. 
Pro děti jsme si připravili večerní procházku 
po Olšanech, při které se děti potýkaly s ne-
lehkými úkoly, které úspěšně splnily. Jed-
nalo se o tzv. hru trifidi, kdy děti šly v žížale 
a držely se za ruce a na daný signál si musely 
lehnout na zem. Hru děti zvládly a  s  úsmě-
vem a  špinavým oblečením se vrátily zpět 
na hasičskou zbrojnici, kde se opět vydaly do 
říše snů. V sobotu ráno nás čekal dopolední 
program, který probíhal na hasičské zbrojni-

ci ve formě her a procházky. Po dopoledním 
programu na děti čekal oběd v  místní hos-
podě U koně. Po naplnění hladových bříšek 
jsme si na chvíli odpočinuli na odpolední 
program, kterým bylo slaňování. Děti si zde 
mohly vyzkoušet slaňování z  výšky v  lezec-
kém popruhu. Pro děti to bylo zpestření dne 
a pro některé také překonání strachu z výš-
ky. Po večeři nás ovšem čekal další soutěžní 
program, kdy se děti rozdělily do dvou druž-
stev a soutěžily mezi sebou v přenášení vody 
v  ústech, kdy jejich úkolem bylo naplnit co 
nejvíc připravený kbelík, další soutěží byl 
hod vejcem, kdy v dvoučlenném družstvu si 
přehazovaly vejce, a komu upadlo a  rozbilo 
se, bylo ze soutěže vyřazeno. Dětem večerní 
program zpestřil výjezd zásahové jednotky. 
Posléze se děti uložily ke spánku. Poslední 

den našeho společného víkendu jsme za-
končili dopoledním úklidem hasičské zbroj-
nice a vydali jsme se zpátky k domovům. Nej-
větší odměnou pro nás byla radost a úsměv 
na tvářích našich mladých hasičů.

Petra Pechová, SDH Olšany u Prostějova

Ohlédnutí za sezonou 2017 - 2018
Už 14 rokem zahájil v říjnu loutkový soubor 
svoji sezonu v  olšanské Sokolovně  pohád-
kou“ Na stříbrné pavučině „ pro 118 dětí 
spolu s  rodiči. Nejmladší diváci spolu s  ro-
diči se po prázdninové přestávce tak mohli 
setkat s  Kašpárkem a  jeho kamarády, kteří 
je vřele přivítali a  zavedli do pohádky, kde 
vždy dobro zvítězí nad zlem. Pro děti z Olšan 
a  blízkého okolí si členové souboru připra-
vili 5 pohádek, které navštívilo 506 diváků. 
Stalo se již tradicí, že v  měsíci únoru si pro 
děti připravíme karneval s  programem, kde 
se soutěží o ceny a kde se i rodičové pobaví 
a přijdou na své. Za finančního přispění OÚ 

Olšany a  bohatého občerstvení tak uběhl  
11. dětský karneval, kterého se zúčastnilo 
106 dětí + rodiče. V květnové dny se již tra-
dičně představili KAŠPÁRKOVI KAMARÁDI 
na celostátní sokolské amatérské přehlídce 
loutkářských Letnicích v  Přerově a  to po-
hádkou pro dospěláky – O zhnilým Lojzkovi 
aneb první hanácké kosmonaut. Tato origi-
nální hra napsaná v hanáčtině a to z pera naší 
loutkoherečky, sklidila velký úspěch a hlavně 
– pobavila. Sezonu na domácí scéně jsme za-
končili v červnu pro děti zaměstnanců firmy 
EDWARDS poučnou pohádkou“ O zlém haj-
ném“. Soubor také vyjíždí během své sezony 

na pozvání po okolních vesnicích, kde tak 
děti vidí poprvé z blízka krásné loutky a po-
noří se do děje pohádek. Na svých výjezdech 
odehrál soubor 3 pohádky pro děti a  1 pro 
dospěláky – 306 diváků.
Sezona 2017 – 2018 byla pro nás loutkaře 
opět radostná a to díky nejvěrnějším malým 
divákům i  trpělivým rodičům. Budeme se 
opět těšit na shledání.
Poděkování patří OÚ Olšany a Sokolu za pří-
zeň, kterou loutkovému souboru věnují.

M.Růžková, 
 Kašpárkovi kamarádi

Sociální komise
Pracuje při Obecním úřadě v Olšanech u PV. 
Podílí se na tradičním lednovém Setkání 
se seniory. V  uplynulém volebním období 
vystoupili s  programem Duo Yamaha, Duo 
Adamis, Pepino band Josefa Matury, Veroni-
ka a Václav Řihákovi. Komise zajišťuje vítání 

občánků a přání jubilantům. V naší obci cho-
díme přát občanům – 70, 75, 80, 85, 90 a poté 
každý další rok. 
Ve zpravodaji uvádíme jubilanty – 50, 55, 60, 
65, 70, 75, 80 a pak každý další rok. Oznamu-
jeme občanům, že mohou nahlásit na obec-

ním úřadě své jméno a poté nemusí být ve 
zpravodaji uvedeni. 

Alena Kvapilová,  
předsedkyně komise
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zpravodaj obce
Informuje občany naší obce o  dění v  obci, 
v  základní a  mateřské škole, o  akcích spol-
ků – hasiči, Sokol, Kašpárkovi kamarádi, 
zahrádkáři, myslivci, o kulturních a sportov-
ních akcích konaných v naší obci. V redakční 
radě pracuje Milan Elfmark a Jan Spurný (do 
roku 2018) a Alena Kvapilová. Od roku 2016 
vydáváme zpravodaj barevný. Redakční 

rada děkuje všem, kteří pravidelně přispěli 
články – paní Růžkové za Kašpárkovy kama-
rády, Petře Pechové za SDH Olšany, Kateřině 
Labounkové za SDH Hablov, Dáši a Jarce za 
Klub seniorů, Milanu Elfmarkovi za Sokol, 
učitelům ZŠ a MŠ, kteří informovali o akcích 
školy a o reprezentaci žáků na olympiádách 
a soutěžích. Děkujeme i občanům, kteří svý-

mi příspěvky pomohli potřebným. I v násle-
dujícím období budeme občany informovat 
o životě v naší obci a vždy jsme rádi za pří-
spěvky, které nám pošlete. Zpravodaj rozná-
ší zaměstnanci obecního úřadu a občané ho 
dostávají zdarma. 

Alena Kvapilová,  
redaktorka

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli Gdpr (General data 
protection regulation)

Představuje právní rámec ochrany osobních 
údajů platný na celém území Evropské unie. 
Obecné nařízení o  ochraně osobních úda-
jů je přímo použitelné. Platí tedy na území 
členských států Evropské unie, včetně České 
republiky bezprostředně.
V souvislosti s GDPR upozorňujeme občany, 
že z  veškerých akcí pořádaných obcí Olša-

ny u  Prostějova nebo i  jiným pořadatelem 
za spoluúčasti obce mohou být pořizovány 
fotografie účastníků této akce. Pořízené fo-
tografie mohou být v rámci propagace zve-
řejněny na webových stránkách obce, ve 
zpravodaji obce. V  této souvislosti upozor-
ňujeme, že u některých takto zveřejněných 
fotografií může být uvedeno i  jméno a pří-

jmení zobrazených účastníků, např. výherců 
soutěží.
     Vstupem na akce souhlasíte s pořízením 
fotografií, s následným zveřejněním v rámci 
propagace obce Olšany u Prostějova. 

Alena Kvapilová,  
redaktorka

Ulička pro IzS
Ulička slouží na víceproudých silnicích pro 
zajištění plynulého a  včasného zásahu zá-
chranářů u nehod.
Nově bude povinné uličku tvořit mezi levým 
a  přiléhajícím pruhem. Vozidla musí již při 
příjezdu ke koloně zastavit s dostatečným od-
stupem od vozidla, které v koloně již stojí, aby 
bylo možné případně manévrovat (popojet). 
V levém pruhu co nejvíce vlevo a v přilehlém 
a  dalších pruzích (prostředním a  pravém) 
vpravo tak, aby mezi mini těmito pruhy vznikl 
prostor o minimální šířce 3 m. Tím budou pra-
vidla stejná jako v okolních státech.
Pamatujte si tedy pravidlo prstů pravé ruky. 
Pokud je roztáhnete, představuje každý prst 
pruh, ve kterém mohou jet auta. Jediný velký 
prostor mezi palcem a  ukazováčkem, je pak 

tím místem, které necháte na dálnici volné, 
pro průjezd záchranářů.
Pokud si více než na mnemotechnické po-
můcky potrpíte na literu pravidel, pak platí 
následující:
- Na komunikacích se dvěma pruhy v jednom 
směru jízdy řidiči jedoucí v  levém pruhu za-
jíždějí co nejvíce ke své straně. Řidiči jedoucí 
v pruhu pravém zajíždějí co nejvíce doprava.
- V případě, že v  jednom směru jízdy jsou tři 
pruhy, řidiči jedoucí v  krajním levém pruhu 
zajíždějí co nejvíce doleva, řidiči jedoucí v pru-
hu prostředním a pravém zajíždějí co nejvíce 
doprava. Záchranářská ulička tak vzniká mezi 
levým a prostředním proudem vozidel.
- Na dálnici o čtyřech pruzích v jednom smě-
ru jízdy opět najíždějí ti v krajním levém pru-

hu co nejvíce doleva, řidiči v  ostatních pru-
zích se řadí co nejvíce doprava. Průjezd pro 
záchranáře tak opět vzniká mezi nejkrajněj-
ším levým pruhem a pruhy ostatními. 
Hasičské a  sanitní vozy zároveň budou 
nově moct použít kombinaci modrého 
a červeného majáčku. 

Alena Kvapilová, redaktorka

Říjen listopad Prosinec
Jan Rais 50 Anna Jalůvková 50 Pavel Havránek 50
Marcela Večeřová 55 Jana Báťková 55 Luděk Svozil 50
Zlata Hanáková 55 Vojtěška Šindlerová 75 Irena Ječmínková 50
Zdeněk Avrat 60 Zdenka Dostálová 75 Eva Běhalová 50
Miloslava Spurná 60 Anna Látalová 75 Milan Přecechtěl 60
Petr Halíř 65 Přemysl Jahoda 83 Ivana Karsová Hauerová 60
Ludmila Holínková 75 Jiří Vrchlický 84 Vitoslava Kulková 70
Jana Řezníčková 80 Vladimír Vrba 87 František Hrubý 75
Jaroslava Smékalová 80 Jaroslava Mrázková 82
Miroslav Smeček 82 Milada Stratilová 82
František Kubíček 86 Jaroslava Novotná 84
Ladislav Florik 88 Anna Mazalová 84
Anna Kubíčková 89 Naděžda Štěpánková 92

 Redakční rada přeje všem hodně zdraví.

jubilanti
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jubilanti

duben

Servus Michal 
 

50

Dostál David 
 

50

Kučerová Věra 
 

55

Navrátil J
iří 

 

60

Chromek Karel 
 

60

Běhalová Anna 
 

60

Kubíček Ivo 

 

65

Miček Bohumil 
 

65

Pelíšek Jiří 

 

75

Růžičková Jindřiška 

75

Borůvková Jaroslava 

80

Vernerová Daňka  

83

Vrbová Marta 
 

84

Květen

Ambrož Josef 
 

50

Gőtzová Pavlína  

50

Mouricová Ludmila 

55

Miška Roman 
 

55

Straková Hana 
 

55

Fuchsíková Eva 
 

60

Novotný Vladimír  

60

Urdová Alena 
 

70

Urda Ladislav 
 

70

Šišková Jana 
 

80

Sváková Vlasta 
 

81

Látal Jiří 
 

 

81

Brabec Vojtěch 
 

82

Růžičková Jarmila  

82

Floriková Anna 
 

86

Nitková Zuzana 
 

87

Beránková Jaroslava 

88

Borůvka Zdeněk  

88

Molová Jaroslava  

90

červen

Polák Milan 
 

50

Tesař Jaroslav 
 

60

Běhalová Dagmar  

60

Kala Jaroslav 
 

60

Pozdíček Miroslav  

70

Štencl Stanislav 
 

70

Zhánělová Anna  

70

Gregor Roman 
 

75

Přecechtěl Jaroslav  

75

Navrátil Z
deněk 

 

84

Růžička Alois 
 

85

červenec

Ondrýsek Pavel 
 

50

Niederlová Blanka  

55

Navrátil I
vo 

 

55

Němcová Vladimíra 

55

Kolmáš Jiří 

 

60

Mazal František 
 

65

Rolencová Edita 
 

65

Hlava Jiří  

 

65

Bartoš Otakar 
 

65

Stražická Jarmila  

65

Dočkal M
ilan 

 

70

Zapletalová Anna  

70

Vrchlická Karla 
 

80

Dokoupilová Pavla  

81

Kintlová Marie 
 

82

Vyhlídalová Marie  

88 

srpen

Vrchlická Jana 
 

50

Budzák Petr 
 

50

Svozil Jiří  

 

55

Janoušková Helena 

70

Šimková Jarmila  

70

Navrátilo
vá Františka 

82

Hrubý František 
 

83

Němcová Blažena  

84

Šiška Ladislav 
 

85

Dokoupil Jaroslav  

88

Velacká Božena 
 

88

Hradilová Marie 
 

89

Novotná Marie 
 

91

Škrabálková Marie  

91

Září   

Němcová Pavla 
 

55

Novotný Vojtěch  

60

Přecechtělová Alena 

70

Coufal František  

70

Stojáková Marie  

70

Tříska Vladimír 
 

70

Ondrýsek Jaroslav  

80

Smékalová Anna  

81 

Lantová Jaromíra  

85

Lišková Věra 
 

86

Labounková Ludmila 

90

Redakční ra
da přeje všem hodně zdraví
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pozvánky na akce
 

Oznámení
Kalendář 
Na obecním úřadě je možnost si zakoupit 
kalendář pro rok 2019. Podobně jako v  mi-
nulém roce je i ten letošní zaměřen srovnání 
historie a současnosti obce. Cena je 50,- Kč

sběrný dvůr
Podobně jako v minulém roce bude provoz 
sběrného dvora v  zimním období omezen. 
Od 3. 12. nebude sběrný dvůr otevřen o so-
botách. O  zahájení sobotního provozu bu-
dou občané včas informovaní. Středeční pro-
voz zůstává do 17 hodin.

Bieszczadski park Narodowy - Biesczady 2018
Letošní ročník turistického zájezdu, který 
pravidelně pořádá TJ Sokol, se uskutečnil 
v dnech 26. září až 30. září.  Našim cílem byly 
překrásné vrchy polských Karpat – Biescza-
dy. Pohoří se nachází na hranicích tří států 
– Polska, Slovenska a  Ukrajiny. V  minulosti 
zde probíhala hranice mezi Haličí a Uhry. Pol-
ské Bieszczady mají mnoho nej - jde o nejjiž-
nější část Polska, kterou její řídké osídlení řadí 
k místům s nejmenším světelným znečištěním 
v  Evropě. Pro Bieszczady, podobně jako pro 
Poloniny na Ukrajině, jsou typické vrcholové 
a hřebenové louky ve výškách od asi 1 100 me-
trů nad mořem. Velká část pohoří je zahrnuta 
do Národního parku Bieszczady (Bieszczad-
ski Park Narodowy), který je zapsaný na se-
znam UNESCO. Jejich nevelká výška (nejvyšší 
hora Tarnica měří 1 346 m) jim ale nic neubí-
rá na jejich malebnosti a výhledy z nich nám 
dávají nahlédnout až na hřebeny bývalé Pod-
karpatské Rusi a Slovenska. Na dnešním rázu 
této horské oblasti se ve velké míře podílela 
i poslední světová válka. Probíhaly zde těžké 
boje Karpatsko-dukelské operace. V  letech 
1944 - 1946 se velká část obyvatel vystěho-

vala. Nakonec tady zůstalo 84 zcela opuště-
ných vsí, takže více jak 80% území zůstalo 
neobýváno. Největšími bieszczadskými po-
loninami jsou Polonina Bukowska, Bukowe 
Berdo, Polonina Caryńska, Dzial, Jeleniowaty 

a  Polonina Wetlińska. Většinu z  nich jsme 
také prošli. Při zpáteční cestě jsme navštívili 
také Památník karpatsko-dukelské operace.

 1.12.  Adventní výstava – pořádá ČZS – sokolovna       od 10:00
 1.12. Rozsvěcování vánočního stromu – pořádá ZŠ a MŠ  
 a Obec Olšany u Prostějova – u kostela sv. Jana Křtitele        v 17:00
 2.12.  Koncert vážné hudby – Trio St. Cecilia – zazní skladby  G. Pergolesiho,  
 J. S. Bacha, G. Bizeta – pořádá Obec a farnost Olšany u Prostějova – kostel sv. Jana Křtitele       16:00
7. 12.  Mikuláš – pořádá TJ Sokol – areál TJ       od 16:00
8. 12. Loutkové divadlo – pořáda TJ Sokol – Kašpárkovi kamarádi – sokolovna      v 15:00

Památky Olšan a Hablova
Na obecním úřadě je možnost si zakoupit
brožuru Památky obce Olšany u Prostějova. 
Najdete zde přehledně popsané památky, 
které se nacházejí v našich obcích. V textu 
také najdete zmínky již zaniklých památkách. 
Cena je 100,- Kč


