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zprávy z obce

Investice v obci

rekonstrukce ČOv

Letošní investiční činnost v  naší obci je 
trochu rozsáhlejší a  soustředí se do dvou 
velkých projektů, Intenzifikace ČOV a Více-
účelová sportovní hala. Rekonstrukce ČOV 
je investice, která se připravovala delší 
dobu, a  jednalo se o  investici bezpodmí-
nečně nutnou. Podíl finančních příspěvků 
obce na této akci činí asi 50%. Druhou in-
vesticí, trošičku neočekávanou, je výstavba 
Víceúčelové sportovní haly. Sami víte, že se 
snažíme o celkový rozvoj obce a hledáme 
všechny možnosti, jak tohoto rozvoje do-
sáhnout – zlepšením životního prostředí 
(úprava veřejných prostranství, nabídkou 

služeb odpadového hospodářství – provoz 
sběrného dvora, sanace spodních vod), 
opravou a  výstavbou nových komunika-
cí, modernizací základní i  mateřské školy 
apod. Abychom mohli tyto naše cíle splnit, 
musíme zajistit dostatek finančních pro-
středků pro tyto investice. Zatím účelem 
využíváme možností různých dotačních 
titulů z  různých programů jednotlivých 
ministerstev, fondů a  evropských zdro-
jů. A  právě dotační politikou je ovlivněna 
do velké míry i  naše investiční činnost. 
Máme připraveno několik projektů, které 
podle našeho mínění jsou pro naši obec 

potřebné a  které povedou právě k  tomu, 
abychom z  našich obcí vytvářeli dobré 
místo pro život. Na konci minulého roku se 
objevila možnost získat finanční prostřed-
ky pro výstavbu sportovní haly a  zastupi-
telstvo se rozhodlo této možnosti využít. 
Původní předpoklad investování obecních 
prostředků byl kolem 15% celkových ná-
kladů. Po dopracování dokumentace pro 
provedení stavby se celkové náklady zvý-
šily asi o 7 mil. Kč a podíl našich prostředků 
je nyní 27%. I tak si myslím, že se jedná pro 
naši obec o velice výhodnou akci.

 Ke konci měsíce května bylo prostavěno necelých 10 mil. Kč. Byla sanována jedna aktivační nádrž, před dokončením se nachází provozní 
budova a začne se pracovat na sanaci přečerpávací stanice u stavidel.

Na tuto stavbu máme vydané stavební povo-
lení a nyní hledáme vhodný dotační titul, je-
likož se jedná o finančně nákladnou stavbu, 
kterou bychom celou z vlastních prostředků 
nemohli realizovat. Minulý týden vypsal Stát-
ní fond rozvoje bydlení program na výstavbu 

bytových domů pro sociální bydlení. Cílo-
vými skupinami nejsou jen senioři ale také 
další osoby, které mají problémy s hledáním 
vhodného bydlení. Nyní prověřujeme mož-
nosti, zda bychom se do tohoto programu 
s  naším domem pro seniory mohli přihlásit 

a za jakých podmínek by to bylo. Celkové ná-
klady na výstavbu prvního ze dvou domů se 
pohybují kolem částky 30 mil. korun a mož-
nost dotace by dosahovala asi 11 mil. korun.   

Milan Elfmark, starosta

výstavba domu pro seniory
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výstavba chodníku na 
pijanu

výstavba cyklostezky 
Olšany – Lutín

Abychom mohli podat žádost na získání do-
tace na výstavbu nového chodníku na Pijanu 
podél staré státní silnice, musíme nejprve zís-
kat stavební povolení na tuto akci. Stavební 
dokumentace byla na stavební úřad odboru 
dopravy podána již koncem loňského roku, 
ale stále není vyřízena. I přes několik urgencí 
nemáme stavební povolení stále vydané. Po-
dle poslední zprávy z minulého týdne by se 
tak mělo stát v  nejbližší době. Doufáme, že 
tomu tak bude a my stihneme podat žádost 
o  dotaci do Státního fondu dopravní infra-
struktury ještě letos a příští rok celou stavbu 
uskutečnit.

Výstavba cyklostezky Olšany – Lutín se nyní 
nachází ve stavu připomínkování projektové 
dokumentace ze strany dotčených orgánů 
a  institucí. Doufejme, že se neobjeví nějaké 
překážky a  koncem roku bude vydáno na 
tuto stavbu stavební povolení s nabytím práv-
ní moci. I  pro tuto stavbu máme vytipované 
vhodné dotační tituly, a pokud budou vypsá-
ny, připravíme příslušnou žádost o dotaci.

Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 
18.3. schválilo následující:
1. změnu ve výkonu funkce místostarosty
2. dodatečné mimořádnou odměnu  

pí. Kvapilové za rok 2018 
3. dodatečné DPP na přípravu zpravodaje 

za rok 2018 a DPP na přípravu zpravoda-
je v roce 2019

4. odměny členům výborů a  komisí, kteří 
nejsou členy Zastupitelstva obce

5. smlouvy o poskytnutí dotace MS Olšany 
–  Hablov,  smlouvy o  poskytnutí dota-
ce ZO ČZS, smlouvy o poskytnutí dotace 

TJ Sokol Olšany u  Prostějova,  smlouvy 
o poskytnutí dotace ŘKF 

6. rozpočtovou změnu č.1
Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 
22.5. schválilo následující:
1. ZO schvaluje finanční dotaci pro spolek 

Tělocvičná jednota Sokol Olšany u Pro-
stějova ve výši 9 950 000,-. Kč. Dotace 
bude použita na výstavbu Víceúčelové 
sportovní haly a jejího vybavení. 

2. ZO schvaluje závěrečný účet obce Olšany 
u Prostějova za rok 2018 bez výhrad

3. ZO schvaluje účetní závěrku obce Ol-

šany u Prostějova za rok 2018
4. ZO schvaluje odkup 5/6 pozemku par.  

č. 596/21 o výměře 16 514 m2 v k.ú. Olša-
ny u Prostějova 

5. ZO schvaluje odkup pozemku par.  
č. 788 o výměře 7 169 m2 v k.ú. Olšany  
u Prostějova

6. ZO schvaluje záměr směny části pozemku 
par. č. 855/2 v k.ú. Olšany u Prostějova 

7. ZO schvaluje záměr prodeje stavebních 
parcel v lokalitě „Za Farou II“ dle geome-
trického plánu č. 798-169/2019

Alena Kvapilová, zastupitelka, 

z jednání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo II

výstavba nové sportovní haly
Naše obec prostřednictvím TJ Sokol získala 
dotaci z  programu ministerstva školství na 
výstavbu nového sportoviště. Pokud nenasta-
ne nějaká nepředvídatelná skutečnost, bude 
v prostoru za fotbalovým hřištěm postavena 
nová víceúčelová sportovní hala. Vznikne tak 
moderní sportoviště, kde občané naší obce, 

zvláště pak mládež, najde sportovní vyžití 
v široké paletě různých sportů. Nové sportovi-
ště bude mít k dispozici odpovídající sociální 
vybavení. Výstavba je rozložena do dvou roků 
a  koncem června příštího roku by měla být 
uvedena do provozu. Více jak dvě třetiny cel-
kových nákladů budou hrazeny z prostředků 

Ministerstva školství, mládeže a  tělovýchovy 
a  Olomouckého kraje. Necelých 10 miliónů 
korun by mělo být uhrazeno z rozpočtu obce. 
V současné době ještě hledáme možnosti fi-
nancování od jiných subjektů, abychom ještě 
snížili podíl finančních prostředků vynalože-
ných z obecního rozpočtu.  
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Soutěž Evropa kolem nás

Matematická  
olympiáda, okresní kolo 

Matematický klokan, 
okresní kolo 

z naší školy a školičky

Žáci páté a  šesté třídy naší školy se zapojili 
do již devátého ročníku vědomostní a  do-
vednostní soutěže Evropa kolem nás. V kon-
kurenci škol z Olomouckého, Moravskoslez-
ského a  Jihomoravského kraje  dosáhli naši 
žáci nadprůměrných výsledků.
Družstvo  Olšánci  (Vašek Dolínek, Lukáš Ja-
nošík, Daniela Nováková) z  páté třídy se 
v  soutěži 43 škol v  kategorii I. umístilo  na  
1. místě,  družstvo Parkouristi (Richard Kolá-
ček, Radim Bečica, Vojtěch Hasa) na místě 
devátém. V  kategorii II. se v  soutěži 37 škol 
na 12. místě umístilo družstvo Alfa lenochodi 
(Veronika Svobodová, Adéla Pastorková, Ja-
kub Zapletal) a na 21. místě družstvo Turkyně 
(Ema Švancarová, Eliška Řezníčková, Barbora 
Novotná).
Všem žákům děkujeme za zájem o  soutěž 
a gratulujeme k umístění.

Klára Paloušková, 
vyučující zeměpisu a anglického jazyka

V tomto roce proběhlo okresní kolo 9. dubna 
v Prostějově a reprezentovala nás Veronika 
svobodová z 6. třídy. S plným počtem bodů 
za soutěžní příklady  obsadila první mís-
to. Kromě diplomu a malého dárku od pořa-
datelů jí patří i naše blahopřání.

Jitka Ungermannová, třídní učitelka 7. ročníku 
a vyučující matematiky

Výkony žáků s  nejlepšími výsledky ve škol-
ním kole jsou posuzovány v  rámci celého 
okresu. V  náročné konkurenci účastníků 
z  víceletých gymnázií se velmi dobře ved-
ly Veronika svobodová, která obsadila  
6. místo ve své kategorii, dále jana Brzusková  
8. místo v nejvyšší kategorii pro základní ško-
ly. Dívkám blahopřejeme a  deváťačce Janě 
přejeme hodně úspěchů v dalším studiu na 
střední škole.

Jitka Ungermannová, třídní učitelka 7. ročníku 
a vyučující matematiky
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předškoláci na faře v 1. třídě základní školy
Dne 26. března 2019 děti 4. třídy mateřské 
školy, budoucí prvňáčci, navštívily žáky 
první třídy základní školy. Děti si prohlédly 
třídu a budovu školy. Žáci dětem předved-
li, jak už umí krásně číst a psát. Naučili děti 
říkanku s  pohybem na písmenko O  a  pís-
ničku o sedmikrásce. 

Děti jim ve školce namalovaly záložky do 
knížky a novým kamarádům je předaly. Ve 
škole se dětem moc líbilo a  už se těší, až 
si po prázdninách budou chystat aktovku 
a půjdou do školy.

Kateřina Koudelková, 
učitelka 4. třídy mateřské školy

Ve dnech 3. a  4. dubna 2019 na naší ško-
le proběhl zápis žáků do první třídy pro 
školní rok 2019/2020. V  těchto dvou pro-
sluněných dnech nás navštívilo 29 před-
školáků, které doprovodili jejich rodiče, 
sourozenci a někdy i prarodiče. Na všech-
ny čekalo milé přivítání hned u  vchodu. 
Rodiče v připravené třídě vyplnili potřeb-
né dokumenty a  získali registrační číslo, 
pod kterým později zjistí výsledky zápisu. 
Mezitím se děti, společně s paní učitelkou, 
připravily na putování po stopách k  pěti 
indiánským kmenům. Po společném úvo-
du na koberci, jsme se všichni, za dopro-
vodu indiánek ze sedmé a páté třídy vydali 
ke kmeni Huronů. Zde jsme si otestovali 
odvahu, vytrvalost, nebojácnost a  vázání 
uzlů. Po té naše kroky vedly po stopách 
k  dalšímu kmeni a  to k  Irokézům, zde 
jsme procvičili poznávání geometrických 
tvarů, barvy a  vyzkoušeli jsme estetic-
ké cítění dětí, které se pokusily nazdobit 
indiánům oděv pomocí barevných ob-
délníků a  trojúhelníků. Další kroky vedly 
do prvního patra, kde čekala náčelnice 
kmene apačů, která nás vzala na lov ryb 
a prověřila naše znalosti v počtech. Cesta 
pokračovala dál. Čtvrtá náčelnice kmene 
siouxů všechny mile přivítala a  každého 
přidělila k některému členu svého kmene, 
který individuálně prověřil naše znalosti. 
Každý si vyzkoušel práci na interaktivní 
tabuli, podle osnovy převyprávěl pohád-
ku, předvedl své dovednosti v pozorování 
a poznávání čísel nebo písmen. Odtud nás 
čekala cesta k  nejtěžšímu úkolu našeho 
putování. čerokijská náčelnice nás sr-
dečně přivítala a  vysvětlila zadání úkolu. 
Každý si našel místo u  lavice, kde na něj 
čekal pracovní list a  ostrouhaná tužka. 
Museli jsme se podepsat, přepsat větu, 
opsat správný počet teček a dokreslit po-
lovinu obrázku. Zde jsme předvedli nejen 
správné držení tužky, ale i to, jak se umíme 
soustředit a  pracovat dle pokynů učitele. 

Po splnění každého úkolu si děti moh-
li nalepit jedno peříčko do své indiánské 
čelenky, kterou obdrželi hned při pří-
chodu do školy. Nechyběla ani malův-
ka na obličej. V  závěru naší náročné vý-
pravy jsme se společně vyfotili a  každý 
dostal sladkou odměnu a  pamětní list. 
Podle reakcí rodičů a  nadšení dětí si my-
slím, že se nám zápis vydařil. Velké podě-

kování patří nejen všem, kteří se na této 
akci podíleli a do detailu připravili, ale také 
rodičům a jejich dětem, kteří nás navštívili 
a  společně s  námi vytvořili příjemnou at-
mosféru, ve které se dobře pracovalo ne-
jen nám, ale i jejich dětem.

Renata Látalová, 
třídní učitelka 2. ročníku

zápis do první třídy aneb „po stopách indiánů“  
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Dne 10. května se konala v Prostějově v Bioko-
ridoru Hloučela přírodovědná soutěž s názvem 
Zlatý list. Tato soutěž obsahovala otázky zejmé-
na ze zoologie, botaniky a geologie. Naše škola 
měla zastoupení ve dvou kategoriích.
Kategorii mladších (4. – 6. třídy) reprezento-
vali: Veronika Svobodová, Bára Novotná, Jakub 
Zapletal, Lukáš Janošík, Julie Houbová a Danie-
la Nováková. Tento tým se umístil na konečném 
8. místě (z celkem 16 týmů).
Kategorii starších (7. – 9. třídy) reprezento-
valy: Veronika Rašková, Vendula Marčanová, 
Lenka Veverková, Zuzana Janoušková, Monika 
Doleželová a  Marcela Kovaříková. Tento tým 
obsadil celkové 7. místo z 16 týmů.
Všichni žáci byli pečlivě na soutěž připraveni, 
těšili se a do soutěže se pustili s vervou. Jsme 
rádi, že se žáci o soutěže zajímají, že z nich mají 
radost, bojují a vzorně reprezentují naši školu. 
Za to velice děkujeme.

Monika Pechová a Jiří Kobza, 
vyučující přírodovědných předmětů

přírodovědná soutěž zlatý list 

Ve spolupráci s maminkami našich dětí, které 
pracují v Transfuzní stanici ve Fakultní nemoc-
nici Olomouc, se uskutečnil v úterý 16. dubna 
2019 ve třídě Žabiček projektový den „Učíme 
se rádi“ na téma „Moje tělo a zdraví“.
Maminky s  sebou přinesly velkého plyšo-
vého medvěda, který měl rozepínací břicho 
a v něm všechny důležité orgány. Děti se do-
věděly mnoho nového o jejich funkci a význa-

mu, co je to krev a proč je důležité ji odebírat. 
Poslechly si stetoskopem tlukot vlastního sr-
díčka. Pomocí modrého světla zjistily, jak špat-
ně si umývají ruce a hned to šly do umývárny 
napravit. Snažily se ošetřit medvědovi mno-
há zranění na tlapkách. Dověděly se, proč je 
správné jíst hodně zeleniny, málo sladkostí, 
které potraviny jsou zdravé a které ne.
Na vycházce navštívily místní zdravotní stře-

disko. Svoji kondici a obratnost utužily na vel-
ké lanové průlezce na hřišti u Sokolovny. Celý 
den si pěkně užily.
Děkujeme maminkám paní Lucii Vybíralové 
a paní Michaele Fedorco za výbornou spolu-
práci.

Hana Obručníková, 
učitelka 3. třídy mateřské školy

Učíme se rádi 

Sokolský den
Před 100 lety, konkrétně 31. května 1919, se 
konala první valná hromada, která rozhodla 
o  podání přihlášky do Župy Prostějovské pro 
Tělocvičnou jednotu Sokol Olšany u Prostějova 
a zvolila první sokolský výbor. Od tohoto oka-
mžiku je život v naší obci neodmyslitelně spo-
jen s činností této sportovní organizace. A právě 
v sobotu 1. 6. jsme si tuto událost připomenuli. 
Takový průřez činností olšanského Sokola jsme 

se snažili představit na výstavě v naší sokolov-
ně a je také zachycen v útlé brožuře 100 let So-
kola v Olšanech. Jak výstavku, tak i brožuru při-
pravila paní sestra Hana Nováková, které patří 
velké poděkování. Vojtovi Kvapilovi děkujeme 
za moderování celého odpoledne. Poděkovat 
bych také chtěl všem organizátorům sportov-
ních akcí, které tento den v naší obci proběhly, 
od fotbalových zápasů, přes branný závod typu 

„Spartan Race“ až po přehlídku sokolských vy-
stoupení žen z  okolních jednot, našich gym-
nastek a  těch nejmenších fotbalistů, poděko-
vání také všem sportovcům, kteří se zapojili 
do sportovních aktivit. V neposlední řadě patří 
poděkování olšanským a hablovským hasičům 
za pomoc při zabezpečení organizace celého 
dne a pracovníkům obecního úřadů za pomoc 
při přípravě areálu.

výšlap na velký Kosíř
Letos již po devětadvacáté pořádala olšan-
ská Tělocvičná jednota Sokol májový výš-
lap na Velký Kosíř. Jako každým rokem jsme 
na kolech dojeli do Lip a odtud pěšky jsme 

vyrazili na vrchol Velkého Kosíře. Zdatnější 
z nás pokračovali na kolech až k  rozhledně. 
Po krátké zastávce u rozhledny a nezbytném 
opékání buřtů jsme se vydali po nám známé 

trase do Slatinic, zpátky o Lip pro kola a na 
kolech domů.  Letošního výšlapu se účastni-
lo 40 turistů.

Milan Elfmark, starosta
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V září 2018 vznikl pod vedením TJ Sokol Ol-
šany u  Prostějova kroužek “Sportovní pří-
pravka pro děti“. Kroužek nyní navštěvují 
děti v  rozmezí 6-8 let. Původně byl kroužek 
zaměřený na pohybovou všestrannost, nyní 
se víc zaměřuje na překážkové běhy a horská 
kola. Letos jsme si s dětmi vyzkoušeli závod-
ní atmosféru na překážkovém běhu Spartan 
Vyškov dne 28. dubna 2019. Ze závodu si 
děti odvezly pěkné medaile, spoustu zážitků 
a kýbl bláta. Také jsme se zúčastnili charitativ-
ního běhu pro Mamma Help v Lutíně dne 1. 

května 2019, kde si Štěpán Koudelka doběhl 
pro medaili za třetí místo. Z Lutína jsme pře-
jeli do Slatinic, odkud vedla zábavná stezka 
plná her a úkolů až na Kosíř. Odpoledne děti 
zakončily opékáním špekáčků a  návštěvou 
rozhledny. 18. května 2019 jsme poprvé re-
prezentovali TJ Sokol Olšany u Prostějova na 
závodech horských kol v Poháru Drahanské 
vrchoviny v Benešově. Ve svém prvním závo-
dě horských kol dosáhl David Nikodým hned 
na třetí místo ve své kategorii. Těchto závodů 
se ještě zúčastnily Klárka Mazalová, Kristy Ji-

roušková a Sabča Nikodýmová, které se také 
vypořádaly s náročnou tratí. S úsměvem na 
tváři si závod na odrážedle zajel i  Adámek 
Mazal. Škoda, že závodů se nemohly účastnit 
i ostatní děti, protože nemáme více prostřed-
ků na přepravu kol. Na příštích závodech 
a  akcích budou děti reprezentovat TJ Sokol 
Olšany u Prostějova v týmových dresech, kte-
ré navrhli a nechali vyrobit jejich rodiče.
Tímto děkujeme rodičům za chuť a podporu.

Radek Nikodým, vedoucí kroužku

Sportovní přípravka

Letošní ročník Noci kostelů se uskutečnil 
24. května. Bohatý program nabídl mnoho 
kulturních a duchovních zážitků a prožitků. 
Motem letošního ročníku byla slova proro-
ka Izaiáše: „Dáte se do zpěvu jako v tu noc, 
kdy se zasvěcuje svátek“ . Začátek patřil ol-
šanským zvonům, následovala čtení z  Pís-
ma, která byla doplněná křesťanskými hu-
debními texty. Hlavním bodem programu 

bylo vystoupení žáků 1. a 2. třídy základní 
školy. V krátké divadelní scénce, nás zaved-
li na americkou pevninu a seznámili s po-
sláním misijních společenství a  touze lidí 
po víře. Své úžasné vystoupení doprovodili 
křesťanskými písněmi s texty o lásce, prav-
dě, poslání člověka, touze po víře. Věřím, 
že tím oslovily nejednoho přítomného. Po 
kulturním vystoupení pak následovala vol-

ná prohlídka kostela, kůru, věže a zvonice. 
Návštěvníci měli také možnost prohléd-
nout si malou výstavku grafických prací 
žáků základní školy. Cimbálová muzika 
na farním dvoře doprovodila celé setkání 
krásnou muzikou a zpěvem. Čtení z Písma, 
krátké rozjímání a olšanské zvony pak celý 
večer zakončily. 

Milan Elfmark, starosta

Noc kostelů
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Tradiční turnaj ve stolním tenise se usku-
tečnil v sobotu 20. dubna v KD v Hablově. 
Zúčastnilo se ho 12 hráčů, kteří po rozlo-
sování začali mezi sebou měřit síly. Na 
1. místě se letos umístil Jiří Pavlíček, na 
druhém Tomáš Labounek, třetí skončila 
loňská vítězka Martina Dočkalová, bram-
borovou medaili získala Kateřina Laboun-
ková. Soutěžící zjistili svoji kondici a  slíbi-
li, že se příští rok opět zúčastní. Pro hosty 
bylo připraveno bohaté občerstvení. Akce 
se zdařila. Takže zase za rok na shledanou. 

Kateřina Labounková

Memoriál Františka Kameníčka

Děti se nemohly dočkat, kdy se uskuteční 
jejich oblíbený karneval. 
Hasiči ho pro ně uspořádali v  sobotu  
16. března. Děti se nejen představily v mas-
kách, ale zapojily se do malování a různých 
tvořivých her. 
Dospělí se pobavili se známými. Pro všech-
ny bylo připravené občerstvení a tombola. 
Akce se vydařila, děti si odpoledne užily 
a jejich usměvavé tváře byly pro organizá-
tory nejhezčí odměnou.

Kateřina Labounková

Karneval

Od února se opět scházíme na našich 
pravidelných schůzkách. Na první jsme 
rozpoznávali čicháním různé druhy ko-
ření. V  březnu se nás sešlo v  pohostinství 
U Sokolovny 35 a tradičně se slavilo MDŽ. 
Při vstupu každá z žen dostala kytičku pri-
mulek, za které děkujeme panu starosto-
vi. 20. 3. se konala přednáška o  bylinkách 
a  mastičkách na potlačení pohybového 
aparátu. Přednášel lázeňský lektor a bylin-
kář pan Karel Štenbaur, spolupracovník far-
macie Biomedika Praha. V tomto měsíci jsme 
se také  zapojili do akce "Uklízíme Česko."
Duben začal povídáním a  promítáním zá-
žitků z  cestování po Holandsku, o  které 
se s  námi podělila paní Jana Tomečková. 
Přednáška se líbila a touto cestou paní To-
mečkové ještě jednou děkujeme. Na kvě-

ten připadal "Den matek"  a  jeho oslava 
proběhla též v pohostinství U Sokolovny.
Všichni senioři mohou využít samostatně 
všech výletů, které jsou vypsány na nástěn-

ce v prodejně Hruška. Ty pořádá Prostějov 
- akci podporuje ZDRAVÉ MĚSTO PROSTĚ-
JOV. Na každý měsíc tam budou vypsány 
nové výlety.

Klub seniorů

Za seniory  Dáša a Jarka

Je den, kdy se vzdává pocta matkám a ma-
teřství. Slaví se v různé dny na mnoha mís-
tech po celém  světě, vychází z  různých 
tradic, např. jinak ve Velké Británii (čtvrtou 
postní neděli), jinak v  arabských zemích 
(21. březen) a mnoho dalších. V tento den 
dávají děti svým matkám dárky, většinou 
vlastnoručně vyrobené. Obdobné svátky 
po celém světě existovaly už dávno v  his-
torii, např. ve  starověkém Řecku  se slavil 
svátek plodnosti a  matek, spojený s  uctí-
váním pohanské bohyně Rhey =  Kybelé, 
matky bohů.
Myšlenka mezinárodních a  pravidelných 
oslav tohoto svátku vznikla roku  1907  na 
počest  Anny Reeves Jarvisové, která bo-

jovala za práva matek. Poprvé byl veřejně 
slaven o  rok později. V  roce  1914  vyhlá-
sil tehdejší prezident USA  Woodrow Wil-
son první oficiální oslavu Dne matek coby 
celonárodního svátku, konající se druhou 
květnovou neděli.
V  Česku  se slaví podle amerického vzoru 
rovněž druhou květnovou neděli. V  Čes-
koslovensku se začal slavit tento svátek 
v  roce  1923. Jeho propagátorkou byla  Ali-
ce Masaryková. Po druhé světové válce byl 
postupně zatlačován do pozadí oslava-
mi Mezinárodního dne žen (slaveného vždy  
8. března), ale i  přesto se dál v  některých 
rodinách připomínal. Po roce 1989 se opět 
začal slavit veřejně. MDŽ se ale zachovává 

také, podobně, jako v  jiných zemích. V  ně-
kterých zemích se oba svátky sloučily.
Tento den doplňuje Den otců, který oslavu-
je otce a slaví se vždy třetí neděli v červnu. 
V  16. století  se v  Anglii oslavoval svátek 
matek pod názvem Mateřská neděle (nebo 
Neděle matek) a  připadal na postní dobu 
před  Velikonocemi. Mnoho chudých lidí 
tehdy sloužilo v  bohatých domácnostech 
daleko od domova a nemohlo trávit čas se 
svými matkami. Proto sloužící dostávali na 
tento den volno, aby se mohli vrátit domů 
nebo navštívit kostel ve svém rodném měs-
tě, kde žily jejich matky a další příbuzní.

Zdroj internet

den matek
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V  posledních dnech války německá armáda 
úporně hájila ústupovou cestu z  východní 
Moravy, státní silnici z  Olomouce do Prostě-
jova a  dále do Boskovic. Tato silnice i  Olšany 
a  Hablov byly od počátku května přeplněny 
německými vojsky, jejich technikou, tanky, 
auty, obrněnými vozy. Škola byla přeměněna 
na německou vojenskou nemocnici a lazaret.
Rozhodující den nastal 8. května. Ještě dopo-

ledne létala sovětská letadla, která odpoledne 
zahájila ve třech vlnách bombardování němec-
kých dělostřeleckých postavení, které si vyžá-
dalo životy mnoha německých vojáků a dvou 
civilních osob, také při něm bylo poškozeno 
několik domů a  hospodařských objektů. Ve 
Dvoře vypukl požár poté, když zde vybuchla 
auta německé armády s benzínem. Občanům 
se podařilo zachránit most přes Blatu.

Konec 2. světové války
Když 9. května lidé vyšli ze sklepů a různých 
úkrytů, byl již všude nesmírný klid. Potom se 
v  Hablově kolem šesté a  v  Olšanech kolem 
sedmé hodiny objevil na dohled první rudo-
armějec a pak první auto s vojáky. „Radostné 
Nazdar!  Znělo celou vesnicí“

Alena Kvapilová, 
redaktorka

Již několik občanů se mne ptalo, jakým 
způsobem je možné přispět na restau-
rování historického sokolského prapo-
ru, jehož repliku jste měli možnost si 
prohlédnout na výstavě ke sto letům 
sokolské jednoty v  naší obci. 1. způsob 

je zaslání finančního příspěvku na účet 
TJ Sokol. Číslo účtu je 157047544/0300, 
jako variabilní symbol uveďte 21811. 
A  do poznámky je třeba uvést své jmé-
no a  příjmení, případně bydliště pro 
jednoznačnou evidenci příspěvků.  

2. způsobem je potom platba v hotovosti 
na obecním úřadě. 
Brožura 100 let Sokola v  Olšanech je 
k dispozici na obecním úřadě a je možné 
si ji koupit u paní Halířové. Cena této bro-
žury je 100 Kč.

restaurování historického praporu 

změna místa pro ukládání větví
Od 8. 6. je uzavřený prostor ve sportovním 
areálu za fotbalovým hřištěm pro ukládání 
větví. Nově je tento prostor otevřený v areá-
lu bývalé pily u cesty ke hřbitovu za bývalou 
sušičkou. Změna souvisí s  investiční výstav-

bou ve sportovním areálu a  se skutečností, 
že naše obec uspěla se žádostí na doplnění 
služeb sběrného dvora. V areálu bývalé pily 
bychom chtěli v budoucnu zřídit komunitní 
kompostárnu a  již tento rok chceme začít 

s postupnými úpravami areálu. Žádáme pro-
to občany, aby již nevozili větve, keře a další 
bioodpad za fotbalové hřiště.

Milan Elfmark, starosta

julilanti
duben
Andrea Krejčová  50
Zuzana Kressová  50
Marek Rolný  50
Rudolf Mück  50
Ladislav Pochyla  50
Svatava Hepnarová 55
Dobroslava Hladká 55
Zdenka Holínková  55
Jarmila Pelíšková  60
František Ambrozek 65
Ludmila Koláčková 75
Věra Báťková  80
Jaroslava Borůvková 81
Daňka Vernerová  84
Marta Vrbová  85

Miroslava Hrudníková 50
Zdeňka Kauerová  55
Hana Obručníková 55
Helena Křivánková 55
Ludmila Čížková  60
Marie Drozdová  60
Jaroslav Běhal  60
Josef |Němec  60
Zbyněk Král  65
František Abrahám 65
Vlasta Mlčochová  70
Ludmila Ondrýsková 80
Vlastimila Jahodová 80
Jaroslava Srnečková 80
Lubomír Štencl  80
Jana Šišková  81
Vlasta Sváková  82
Jiří Látal   82
Vojtěch Brabec  83
Anna Floriková  87
Zuzana Nitková  88

Červen
Václav Běleja  50
Václav Labounek  50
Hana Klemsová  50
Jarmila Hložková  60
Zdeněk Opletal  60
Emil Lazor  60
Jaroslava Králová  65
Josef Běhal  65
Milada Tichá  65
Lubomír Labounek 65
Ivo Hynek  65
Drahomíra Přidalová 70
Zdeněk Navrátil  85
Alois Růžička  86Květen

Petra Hanslová  50

Jaroslava Beránková 89
Zdeněk Borůvka  89
Jaroslava Molová  91

Redakční rada přeje všem hodně zdraví
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volby
jak se volilo v Olšanech a Hablově do parlamentu EU

Volby do palamentu EU Olšany Hablov Olšany a Hablov Olomoucký kraj ČR

volební účast (%) 20,78 22,56 20,95 26,42 28,72

  hlasy procenta hlasy procenta hlasy procenta hlasy procenta hlasy procenta

Klub angažovaných nestraníků 0 0 0 0 0 0 105 0,07 2 580 0,1

Strana nezávislosti ČR 0 0 0 0 0 0 529 0,39 9 676 0,4

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 1 0,38 0 0 1 0,34 698 0,52 7 890 0,33

Národní socialisté 0 0 0 0 0 0 50 0,03 1 312 0,05

Občanská demokratická strana 27 10,5 2 6,66 29 10,1 14 732 10,97 344 885 14,54

ANO, vytrollíme europarlament 3 1,16 1 3,33 4 1,39 2 405 1,79 37 046 1,56

Česká str.sociálně demokrat. 5 1,94 2 6,66 7 2,43 5 778 4,3 93 664 3,95

Romská demokratická strana 0 0 0 0 0 0 70 0,05 1 651 0,06

Komunistická str.Čech a Moravy 15 5,83 4 13,33 19 6,62 10 613 7,9 164 624 6,94

Koalice DSSS a NF 2 0,77 0 0 2 0,69 240 0,17 4 363 0,18

SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 0 0 0 0 0 0 243 0,18 4 284 0,18

Koalice Rozumní, ND 1 0,38 0 0 1 0,34 975 0,72 18 715 0,78

Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0 0 0 0 0 0 265 0,19 4 752 0,2

NE-VOLIM.CZ 0 0 0 0 0 0 110 0,08 2 221 0,09

Pro Česko 0 0 0 0 0 0 137 0,1 2 760 0,11

Vědci pro Českou republiku 2 0,77 0 0 2 0,69 955 0,71 19 492 0,82

Koalice ČSNS, Patrioti ČR 0 0 0 0 0 0 42 0,03 1 289 0,05

JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. 0 0 0 0 0 0 47 0,03 836 0,03

PRO Zdraví a Sport 0 0 0 0 0 0 284 0,21 7 868 0,33

Moravské zemské hnutí 3 1,16 0 0 3 1,04 307 0,22 3 195 0,13

Česká Suverenita 0 0 0 0 0 0 144 0,1 2 609 0,11

TVŮJ KANDIDÁT 0 0 0 0 0 0 72 0,05 1 653 0,06

HLAS 6 2,33 0 0 6 2,09 2 321 1,72 56 449 2,38

Koalice Svobodní, RČ 3 1,16 0 0 3 1,04 656 0,48 15 492 0,65

Koalice STAN, TOP 09 12 4,66 3 10 15 5,22 12 353 9,2 276 220 11,65

Česká pirátská strana 40 15,56 2 6,66 42 14,63 15 743 11,72 330 844 13,95

Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 39 15,17 2 6,66 41 14,28 15 627 11,64 216 718 9,14

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0 0 0 0 0 117 0,08 1 971 0,08

ANO 2011 64 24,9 12 40 76 26,48 32 301 24,06 502 343 21,18

Agrární demokratická strana 0 0 0 0 0 0 173 0,12 4 004 0,16

Moravané 1 0,38 0 0 1 0,34 1 058 0,78 6 599 0,27

PRVNÍ REPUBLIKA 0 0 0 0 0 0 48 0,03 844 0,03

Demokratická strana zelených 0 0 0 0 0 0 809 0,6 14 339 0,6

BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID. 0 0 0 0 0 0 107 0,07 2 583 0,1

Koalice Soukromníci, NEZ 0 0 0 0 0 0 347 0,25 8 720 0,36

Evropa společně 2 0,77 0 0 2 0,69 474 0,35 12 587 0,53
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Fotoreportáž z oslav 100 let Sokola

foto Zdeněk Vysloužil
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foto Zdeněk Vysloužil, Barbora Večeřová
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