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zprávy z obce 

Tříkrálová sbírka 
Letošní Tříkrálová sbírka probíhala opět tra-
dičním způsobem. 
Celkem se v naší republice zapojilo do Tříkrá-
lové sbírky 26 484 skupinek koledníků. Do 
zapečetěných kasiček tyto skupinky vybraly 
155 521 830 Kč. Celkový výnos Tříkrálové sbír-
ky pak činil 162 536 783 Kč. V naší obci se do 
sbírky zapojilo více než 40 koledníků rozděle-
ných do 11 skupin. Celkem se podařilo vybrat 

63 486,- Kč. Chtěl bych poděkovat všem, kteří 
se na letošní organizaci Tříkrálové sbírky podí-
leli, koledníkům, jejich rodičům a všem, kteří 
jste přispěli do letošní sbírky. Přispíváte na 
dobrou věc. A na co jsme v letošní sbírce při-
spěli: na zahájení rekonstrukce domu Marta, 
na podporu hospicové péče, na podporu oso-
bám v tíživé životní situaci. Moc děkujeme.

Milan Elfmark
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poplatky rok 2023
Poplatky je možné hradit na OÚ od 1. 3. 2023.

 
 Komunální odpad (popelnice) 600 Kč – do 31. 5. 2023
 Kanalizační poplatek (stočné) 1 200 Kč – do 31. 8. 2023
 Poplatek za psa 100 Kč – do 31. 5. 2023
 

Poplatky lze uhradit na obecním úřadě v úřední dny (pondělí, středa) nebo převodem na účet 19-2138100257/0100.
(jako variabilní symbol uveďte číslo popisné, do poznámky uveďte příjmení plátce a počet členů domácnosti.)

Stav obyvatelstva
K 1. 1. 2023 měla naše republika 10 250 033 obyvatel a v naší obci bylo evidováno 1845 obyvatel, v Hablově bydlí 170 obyvatel. 

Hlášení místního rozhlasu
Poslední dobou se ve větší míře setkáváme 
s nefunkčností a nespolehlivostí domácích 
přijímačů při hlášení místního rozhlasu. 
Může se také stát, že občan není při hlášení 
doma nebo se zrovna nachází v lokalitě, kde 
není možné hlášení slyšet nebo mu rozumět. 
Pro tyto případy existují i další možnosti, jak 
si hlášení poslechnout. První možností je 

přehrát si hlášení na webových stránkách 
obce. Všechna hlášení se ihned po vyhlášení 
na webové stránky nahrávají. V době, kdy má 
téměř každý doma internet a v ruce „chytrý“ 
mobilní telefon, má hlášení prakticky neustá-
le k dispozici u sebe, i kdyby zrovna nakupo-
val v Tescu v Prostějově. Chápu, že ne všich-
ni (zejména senioři) mají doma připojení 

k internetu nebo vládnou chytrým mobilním 
telefonem, ale klasický telefon (tlačítkový) 
má i většina seniorů. A tady se dostáváme ke 
druhé možnosti. Pro přehrátí posledního hlá-
šení stačí vytočit telefonní číslo +420 731 509 
850 a je možné si jej poslechnout v telefonu. 
Snad to bude pro některé občany užitečné.

René Všetička

staV OBYVatelstVa K 1. 1. 2023 OlŠanY + HaBlOV CIZInCI CelKeM

počet obyvatel 1845 26 1871

ženy 960 12 972

muži 885 14 899

počet žen mladších 15 let 182 1 183

počet mužů mladších 15 let 154 2 156

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

volby prezidenta Čr v naší obci 
 OlŠanY HaBlOV CelKeM

VOleBní KOlO 1. KOlO 2. KOlO 1. KOlO 2. KOlO 1. KOlO 2. KOlO

VOleBní Účast 71,47 73,14 69,85 70,99 71,32 72,94

PŘíjMení, jMÉnO, tItUlY HlasY % HlasY % HlasY % HlasY % HlasY % HlasY %

Bašta Jaroslav 59 6,59 X X 4 4,21 X X 63 6,36 X X

Pavel Petr Ing. M.A. 243 27,15 444 48,36 21 22,1 40 43,01 264 26,66 484 47,87

Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. 4 0,44 X X 1 1,05 X X 5 0,5 X X

Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. 121 13,51 X X 16 16,84 X X 137 13,83 X X

Babiš Andrej Ing. 380 42,45 474 51,63 49 51,57 53 56,98 429 43,33 527 52,12

Diviš Karel PhDr. 19 2,12 X X 0 0 X X 19 1,91 X X

Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. 17 1,89 X X 3 3,15 X X 20 2,02 X X
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Obecní ples 2023 
V sobotu 11. února od 20 hodin se po dvou-
leté přestávce konal v olšanské sokolovně 
tradiční obecní ples. Pro návštěvníky byl 
u  vstupu přichystán welcome drink. K tanci 
i  poslechu hrála již poněkolikáté hudební 
formace Music band FUNNY. K posezení bylo 
připraveno bohaté občerstvení. Na větší hlad 
byl v nabídce guláš a vepřový, popř. kuřecí ří-
zek s bramborovým salátem. Točené pivo se 

i na obecním plese stalo samozřejmostí a kdo 
se potřeboval posilnit něčím ostřejším, mohl 
zavítat do místního „pekla“. Na programu 
bylo vystoupení místních gymnastek, před-
tančení žáků Základní umělecké školy Vla-
dimíra Ambrose v Prostějově a občas vytáhl 
nějaké eso z rukávu i kouzelník. Po půlnoci 
přišlo na řadu losování bohaté tomboly. Poté 
už se mohli po zbytek večera všichni věnovat 

svým partnerům a partnerkám ve víru tance 
na parketu. Tímto bych chtěl zároveň podě-
kovat všem, kteří se podíleli na přípravě a or-
ganizaci obecního plesu, jakož i všem spon-
zorům, kteří přispěli svou trochou (a  často 
nemalou) do mlýna. Na závěr nezbývá než 
doufat, že další ročníky nebudou ohroženy 
opět nějakou pandemií.

René Všetička
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Co právě řešíme

„družstevní most“
Rekonstrukce mostu byla zahájena 20.  2. 
2023 a bude trvat šest měsíců. Po dobu vý-
stavby bude přejezd přes mostní objekt do 
areálu Zemědělského družstva plně zne-
možněn.
Výstavba mostu bude prováděna výhradně 
z prostoru mimo dálnici D46, na které bude 
zcela minimálně omezena doprava. V prů-
běhu března 2023 bude vždy v délce pouze 

jednoho dne svedena doprava na dálnici ze 
dvou pruhů do jednoho.
Toto omezení bude provedeno z důvodu za-
věšení ochranné lávky na konstrukci mostu 
a pro zajištění bezpečného provádění stavby 
nad provozovanou dálnicí.
V nočních hodinách ze soboty na neděli 
v červnu a červenci bude nutné uzavřít celou 
dálnici pro provedení kompletní sanace pod-

hledu mostovky. Tyto práce jsou předběžně 
naplánovány na 24./25. 6. a 1./2. 7. Termín 
a  způsob provádění je předjednán s pří-
slušnými úřady a bude potvrzen v průběhu 
dubna. Dále pak bude dálnice D46 omezena 
na jeden pracovní týden 17.–21. 7. 2023, kdy 
bude doprava svedena taktéž ze dvou (oba 
směry) do jednoho pruhu pro provedení vý-
měny svodidel pod mostem.

vyhodnocení ankety – zubní ordinace
Celkem se do ankety zapojily 212 občanů. 
Z nich 157 odevzdalo anketní lístek v pa-
pírové podobě a 55 vyplnilo anketní lístek 
elektronicky. Všem občanům děkujeme, že 
se do tohoto názorového průzkumu zapoji-
li. Na základě těchto výsledků připravujeme 
pro Zastupitelstvo obce podklady, aby roz-
hodlo, zda v obci zubní ordinaci obnovíme 
a za jakých podmínek. A jaké jsou výsledky 
šetření?

1. Na pravidelné prohlídky chodí 70 % re-
spondentů, ale 27 % respondentů využívá 
služeb zubního lékaře pouze „nárazově“.

2. 91 % respondentů by si přálo zubní ordi-
naci v místě bydliště.

3. 62 % respondentů chodí na pravidelné 
prohlídky, ale uvítalo by, kdyby zubní or-
dinace byla v místě bydliště.

4. 38 % respondentů potřebuje zajistit služ-
by zubního lékaře pro své děti.

5. 61 % respondentů využívá služeb dentál-
ní hygieny.

6. 77 % respondentů by službu dentální hy-
gieny raději navštěvovalo v místě bydliště.

7. 157 (74 %) respondentů by raději navště-
vovalo zubní ordinaci i dentální hygienu 
v místě bydliště.

8. 28 osob (13 %) by navštěvovalo zubní or-
dinaci, ale nevyužívalo by služeb dentální 
hygieny v místě bydliště 

znáte svoji dědinu?
Název dědina vznikl od slov dědit, dědové, 
dědictví. Získali jsme od našich předků mís-
to, kde jsme se narodili, potkávali jsme se 
s ostatními, kde jsme trávili šťastné i smutné 
chvilky. Zdědili jsme kromě prostoru k živo-
tu také příběhy a určitý citový vztah k tomu 
místu. A pokud nám rodná ves, obec, dědi-
na přirostla k srdci, bylo by dobré, abychom 
něco z toho předali našim dětem a vnukům.
Žije tu také skupina lidí, kteří se narodili jin-
de, přistěhovali se, ale přesto by se rádi do-
věděli něco z historie dědiny, která pro jejich 
děti už bude mít ten význam rodného hníz-
da. Proto jsme připravili okénko do historie 
Olšan a Hablova, které bude vycházet na po-
kračování v Obecním zpravodaji.

Jako první úkol jsme si stanovili připome-
nout názvy částí dědiny a okolních polních 
tratí, jak se používaly v minulosti, a někdy 
ještě dnes.
V dnešní části to bude jen strohé vyjme-
nování česky a v hanáckém nářečí, které se 
používalo v naší dědině. Názvy se zachovaly 
ve starých zápisech nebo v ústním podání. 
Postupně se budeme k jednotlivým názvům 
vracet s vysvětlením, kde se lokality nachá-
zejí a jak k jejich pojmenování došlo. Rádi 
bychom přivítali doplňující postřehy z řad 
starších spoluobčanů
Názvy místních částí:
Hablov
Dědina – První a Druhá strana

(Prvni a Drôhá strana)
Třetí strana – Záhumení 
(Třeti strana – Záhômeni)
Dvořisko (Dvořêsko)
Kocourov (Kocórov)
Hliníček (Hlêniček)
Chmatalov
Za Romárnou (Za Romárňó)
Pijana
Karlov a Válkov
Kačenky (Kačének)
Trávniky (Trávnike)
Za farou (Za faró)

Hana Nováková

Milan Elfmark
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z naší školy

Exkurze do Obecní knihovny 
V úterý 10. 1. 2023 jsme s dětmi navštívili 
místní Obecní knihovnu. Co nás k tomu ved-
lo? Leden, sníh nikde, tak jsme si začátek no-
vého roku zpestřili týdenním tématem o kni-
ze. Děti si vymyslely svůj pohádkový příběh a 
vyrobily si svou knihu. Inspirací jim byla prá-
vě „naše“ knihovna. Děti si ji prohlédly, spočí-
taly regály, vyhledávaly písmena, podle kte-
rých jsou knihy řazeny. Dověděly se o tom, 
jaký je rozdíl mezi knihovnou a knihkupec-
tvím. Zjistily, jaké žánry knihovna nabízí. Už 
ví co je cestopis, detektivka, dětská literatura, 

román pro ženy či kuchařka. Prohlédli jsme si 
knížky, které nám nachystala paní knihovni-
ce. Potom si děti poslechly příběh o tom, jak 
se správně chovat v knihovně a ke knížkám. 
Odpovídaly na pohádkový kvíz. Na památ-
ku z návštěvy knihovny si každý našel mezi 
knihami schovanou omalovánku pohádky. 
Dětem se v knihovně moc líbilo a už vím ale-
spoň o jednom, které s maminkou knihovnu 
v pátek poprvé navštívilo.

Kateřina Koudelková, učitelka 3. třídy MŠ

„Buďme kamarádi“ 
Ve čtvrtek 9. února navštívila speciální peda-
gožka Mgr. Alena Svobodová děti na nové 
mateřské škole. Představila jim vzdělávací pro-
jekt: „Buďme kamarádi“. Děti se seznámily s pa-
nenkou Anežkou, která měla úraz. Dozvěděly 
se, jak žijí lidé s hendikepem, kamarádi s po-

stižením rukou nebo nohou. Víme, že mohou 
v zimě i v létě sportovat a víme, které druhy 
sportu jsou pro ně vhodné. Vyzkoušely si jízdu 
v kolečkovém křesle, kreslení a stavbu z kostek 
nohama. Povídaly si o nevidomých kamará-
dech, a které smysly jim nahrazují zrak. Zkouše-

ly vodit kamaráda se slepeckou holí a používat 
Braillovo písmo. Naučily se ve znakové řeči pro 
neslyšící větu:  „Mám tě rád“. Na závěr vzdělá-
vacího projektu si děti zatleskaly jako neslyšící.
 

Mgr. Hana Obručníková, učitelka MŠ
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zelení kapříci na návštěvě v 1. třídě zŠ 
V pátek 10. února se vypravili předškoláci ze 
Zelených kapříků na veledůležitou návštěvu 
do 1. třídy. Dlouho jsme se na tento den tě-
šili, chtěli jsme vidět naše kamarády ze škol-
ky z loňského roku a chtěli jsme zjistit, co se 
všechno za první půlrok ve škole naučili. Paní 
učitelka Lenka nás s prvňáky přivítala básnič-

kou ve dvojicích a my zase školáky na oplátku 
naučili naši vítací písničku. A potom už jsme 
se vrhli do práce. Prvňáčci si naše školkáčky 
rozdělili, půjčili jim svoje penály, nůžky a le-
pidla a mohlo se pracovat. Vyzkoušeli jsme si 
jak matematiku, tak český jazyk, hledali jsme 
stejné rukavice a dokreslovali druhé polovi-

ny obrázků. Školkáčci si na památku ze školy 
odnesli malý „sešitek“, do kterého si lepili své 
splněné úkoly. Moc se těšíme na naši další 
návštěvu v 1. třídě. Velmi se nám tam líbilo.
Děkujeme paní učitelce Lence i prvňáčkům 
za vřelé přijetí.

Vlaďka Švecová, učitelka Zelených kapříků

Karneval v družině
Ve čtvrtek 16. února se konal ve školní 
družině karneval. Na programu byla pro-
menáda masek, zábavné soutěže, vyhlá-
šení nejzajímavější masky a diskotéka. 

Nechybělo ani bohaté občerstvení, za což 
moc děkujeme maminkám. Také děkuji 
Anetce Havlíkové, která nám pomohla při 
soutěžích. Karneval proběhl v dobré nála-

dě a děti odcházely spokojené se sladkou 
odměnou.

Věra Kudynová, vedoucí vychovatelka
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Návštěva Stonožky Knihoběžky v MŠ 
Děti z předškolních tříd MŠ Olšany u Pros-
tějova se během dopoledního Čtenářského 
programu seznámily se Stonožkou Kniho-
běžkou, kterou nám přijela představit paní 
Petra Danihelová. Stonožka Knihoběžka s se-
bou přivezla své oblíbené knížky: například 
knihu Jakub a  Jáchym o slonovi, který slaví 
sedmé narozeniny a chystá se na svůj první 
den ve škole nebo knihu o gorile, se kterou 
jsme se protáhli „od hlavy až po paty“. Blí-
že jsme se společně věnovali třem knihám

z edice Mikroliška https://www.beziliska.cz/. 
Divili jsme se, co neplechy může v dopravě 
způsobit „Nezbedný semafor“, podle knihy 
„Kočičí tanec“ jsme zdárně zatančili char-
leston, podle knížky „Holčička a drak“ jsme 
vázali barevné pentle na papírového draka. 
Děti se statečně popraly i s pracovním listem. 
Stonožka Knihoběžka pevně věří, že děti si 
program užily a že jim ukázala, jaká legrace 
se s knihami dá prožít, i když ještě neznají 
písmenka.

Paní Petra měla samozřejmě navštívit i naše 
dvě mladší třídy, ale v nich zaúřadovala velká 
nemocnost, proto jsme se společně domlu-
vily, že program pro děti ze zelené školky 
odložíme na duben, kdy už snad všechny ne-
moci budou dávno za horami.
Ještě jednou moc děkujeme za návštěvu 
a těšíme se zase na někdy příště se Stonož-
kou Knihoběžkou a jejími knížkami.
 

Vlaďka Švecová, učitelka Zelených kapříků
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angličtina s beeboty
Lednová hodina angličtiny byla pro žáky 
4. třídy malým překvapením. Podařilo se nám 
propojit výuky informatiky – algoritmizace 
s  utužováním slovní zásoby. S robotickou 

včelkou BeeBot pracovali žáci samostatně, ve 
dvojicích i ve skupinkách a plnili zadané úko-
ly v anglickém jazyce. Před samotnou prací 
s  včelkami prošli všichni žáci krátkým in-

struktážním návodem v informatice. Věříme, 
že se našim čtvrťákům tato netradiční hodi-
na angličtiny líbila a brzy si ji zopakujeme. 

Mgr. Klára Dušková, Mgr. Vendula Kosinová

den dvojčat
I v lednu na nás čekal zajímavý den, konaný 
v rámci projektu Hrdá škola. Tentokrát to byl 
den, který jsme ve škole ještě nezažili – Den 
dvojčat. 

Žáci i učitelé si mezi s sebou našli parťáka, 
se kterým se domluvili a přišli do školy stej-
ně oblečení, učesaní a pokusili se i o stejné 
projevy chování a vyjadřování. Tento den 

jsme si velmi užili, děkujeme za zapojení 
všech. 

Mgr. Barbora Čajková
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den šílených účesů 
V pondělí 6. února proběhl ve škole „Den 
šílených účesů“. Tento den se konal v rámci 
projektu Hrdá škola, do kterého jsme i v le-
tošním školním roce zapojeni. Žáci i učitelé 
přišli do školy s opravdu nevšedními a origi-

nálními účesy. K vidění byla spousta zajíma-
vých účesů, žáci předvedli svoji nevšední kre-
ativitu. Celý den se nesl v opravdu zábavném 
a tvůrčím duchu. 

Mgr. Vendula Kosinová

Lyžařský výcvik 2023 
Po tříleté pauze (způsobené „covidem”) jsme 
letos mohli opět uspořádat lyžařský kurz pro 
začátečníky a pokročilé. V pondělí 13. února 
jsme vyrazili směrem na Soláň, kde nás čeka-
lo krásné ubytování a skvělá strava v hotelu 
Čarták (49.3894647 N, 18.2430619 E :-). Slu-
níčko sice moc nesvítilo, ovšem vítr nefoukal, 
sněhu bylo dost, žáci byli hodní a ukáznění, 

začátečníci až neskutečně šikovní. Není tedy 
divu, že za těchto skvělých podmínek byla ra-
dost pobývat denně skoro pět hodin venku 
a pracovat na zdokonalování lyžařské tech-
niky.
V odpoledních hodinách jsme trochu odpo-
čívali (ale ne moc, to by potom v noci nikdo 
nechtěl spát), trochu se vzdělávali (prostřed-

nictvím přednášek o lyžařské výzbroji, první 
pomoci a horské turistice) a trochu si hráli 
(protože „kdo si hraje, nezlobí“).
Pět dní uteklo rychleji, než většina z nás chtě-
la. Tak ještě sobotní balení, úklid, loučení a je-
deme domů … 

Vladimír Vlk (občasný lyžařský instruktor)
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dějinné události v naší obci
1753 za vesnicí zřízeno stálé vojenské cvičiště
1813 narodil se Tomáš Bečák, kněz, spisovatel, v roce 1853 vydal Život P. Ježíše a Panny  
 Marie Bonaventury
1833 požár, při kterém vyhořelo 58 domů a také škola a kostel
1863 na kostelní věži umístěny hodiny
1873 škola rozšířena na trojtřídní, zavezen místní rybníček
1923 scelování pozemků, odhalení pomníku padlých v Hablově
1953 měnová reforma, povodeň
1983 otevřena mateřská škola
1993 plynofikace obce, generální oprava varhan v místním kostele
2003 vysvěcení obecního praporu a znaku, otevření obecního muzea, dokončení  
 rekonstrukce tzv. staré školy, výstavba víceúčelového hřiště v areálu TJ Sokol

Alena Kvapilová: Dějiny obcí Olšany, Hablov

Kašpárkovi Kamarádi – Maškarní karneval
Ahoj kamarádi, 
dovolte nám i touto cestou poděkovat všem, 
kteří pomohli uskutečnit maškarní karneval, 
který proběhnul v sobotu 4. února 2023. Bylo 
Vás opravdu hodně a z ohlasů víme, že se kar-

neval vydařil. Nikdo z nás nečekal tak velkou 
účast. Děti měly nádherné masky a kostýmy, 
hry zvládaly na jedničku a tancování s Kiki 
a  Viki jen podtrhlo, jak úžasní všichni jsou.
Moc děkujeme rodičům, protože bez nich by 

to nešlo, i těm, kteří nemohli přijít, ale přesto 
nás podpořili.
Ještě jednou velké díky a v příštím roce 2024 
se budeme těšit na dalším maškarním karne-
valu.

pohádka  
perníková chaloupka

Zahráli jsme ji v sobotu 18. 2. 2023.
Vaši Kašpárkovi kamarádi
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vánoční fotbalový camp 
Letos poprvé se v Olšanech u Prostějova 
uskutečnil dvoudenní Vánoční fotbalový 
camp s přespáváním pořádaný spolkem Bav 
se fotbalem. Campu se zúčastnilo 30 dětí ze-
jména z Olšan a okolí. Děti se naučily nové 
fotbalové dovednosti, vyzkoušely si speciali-
zovaný brankářský trénink či si zahrály turnaj. 
Vše se odehrávalo v krásné nové hale pod 
vedením profesionálních fotbalových tre-
nérů. Nebylo to jen o fotbalovém drilu, děti 
přišel navštívit hráč Á-týmu SK Sigma Olo-
mouc, Jirka Sláma, děti se ho mohly zeptat 
na různé otázky, vyfotit se s ním či dostat 
autogram. Večer na děti čekalo překvapení 
v podobě pizzy, závěr dne patřil zábavným 
táborovým hrám a filmu Neymar. Největším 
talentem campu byl organizátory zvolen ol-
šanský fotbalista Mikuláš Přikryl a nejlepším 
golmanem Matěj Elner (rovněž z olšanské-
ho týmu). Vánoční camp měl velký pozitivní 
ohlas, ve spolupráci s fotbalovým klubem TJ 
Sokol Olšany a zejména panem Hanslem, tak 

jsme se rozhodli na to navázat a uspořádat 
i LETNÍ CAMP. 
Rádi bychom touto cestou pozvali všechny 
děti na náš letní fotbalový camp v Olšanech 
u Prostějova, který se uskuteční 17.–21.  7. 
2023, camp je pro všechny děti od 5 do 
15 let. Realizujeme nejen camp fotbalový ale 
i sportovní. Oba campy jsou opravdu nabité 
zážitky. Jeden den vezmeme děti autobu-
sem na tobogány, či si užijí spaní v tělocvičně 
se stezkou odvahy, navštíví je ligový fotbalis-

té či si vyzkouší brankářský trénink. V rámci 
sportovního campu si děti vyzkouší různé 
míčové hry, zahrají si vybíjenou či házenou, 
holky budou mít na campu trenérku street 
dance tancování. Všichni dostanou tričko 
a překvapení. Veškeré informace o campech 
a  registraci najdete na našich webových 
stránkách v sekci letní campy: https://www.
bavsefotbalem.cz/letnicampy

Mgr. Ladislav Václavský
(Bav se fotbalem z.s.)

Fotbalový víkend pro 3 kategorie místních fotbalistů
Tým nejmladších fotbalistů TJ Sokol Olšany 
pořádal v sobotu 18. 2. turnaj v místní hale pro 
hráče mladší přípravky. Bohužel nemocnost 
v našem týmu byla veliká a tak si naši hráči 
během zápasů sáhli i na dno svých sil. Kaž-
dopádně nic nevzdali a i s jedním hráčem na 
střídání odehráli všech šest zápasů důstojně. 
V celkovém součtu se místní fotbalisté umís-
tili na nepopulárním čtvrtém místě. Nicméně 
turnaje pro nejmladší neslouží k tomu, aby 
týmy hrály pouze o výsledky a  medaile, ale 
především o trénink, zkušenosti, zážitky a ra-
dost z fotbalového sportu. Všichni účastníci 
si domů odvezli pohár, zlaté medaile, diplom 
a sladkosti – za účast a za všechno, co do zápa-
sů dali a co si z turnaje vzali a využijí v dalším 
posunu dál. Olšanští hráči (Kuba, Štěpa, Filda, 
Aďa, Jirka a Milošek) pod vedením Petra Hans-

la se utkali s týmy: Lokomotiva Brno, TJ Sokol 
Příkazy, SK Chválkovice, FK Šumperk, TJ Sokol 
Drahanovice a FC Sigma Hodolany. Všem rodi-
čům, kteří se turnaje účastnili, moc děkujeme 
za pomoc a podporu během celého turnaje. 
Ve stejnou dobu probíhal i turnaj starších 
přípravek ve Velké Bystřici organizovaný „Bav 
se fotbalem“, kam se vydali bojovat hráči TJ 
Sokol Olšany pod vedením Josefa Slamence. 
Tým ve složení Pepa, Marťa, Michin, Lucián, 
Maty, Maty a ještě jednou Maty bojoval s dal-
šími deseti týmy a ve velmi silné konkurenci si 
vybojoval účast ve finále, na které nastupoval 
proti týmu Slovácka s respektem a chutí zvítě-
zit. Nakonec se olšanskému mužstvu podařilo 
překonat soupeře a z turnaje si hrdě odvést 
zlaté medaile a krásný pohár s diplomem za 
první místo. Všem rodičům, kteří přijeli olšan-

ské kluky do Bystřice podpořit moc děkujeme. 
Druhý víkendový den, tedy neděle 19. 2., pa-
třil opět turnaji v místní olšanské hale – ten-
tokrát pro kategorii mladších žáků. Olšanské 
mužstvo pod vedením Richarda Koupila ve 
složení Marek, Mira, Mikuláš, Matěj, Matěj, To-
bias, David, Lucie, Kuba bojovalo na domácím 
hřišti za přítomnosti velkého počtu diváků 
(místních i přespolních) s týmy: TJ Smržice, FK 
Slavonín, SK Chválkovice, TJ Sigma Lutín, FC 
Hněvotín a Sokol Újezd. Ve velmi vyrovnaných 
utkáních nakonec nejvyšší počet bodů patřil 
místnímu týmu, a  tedy olšanské mužstvo za 
potlesku celé haly přebíralo pohár za první 
místo na turnaji. Individuální ocenění patři-
lo i jednomu olšanskému hráči, a to cena za 
nejlepšího střelce turnaje, kde s počtem pat-
nácti vstřelených branek zvítězil Matěj Kolář. 
Všichni zúčastnění fotbalisté a fotbalistky zís-
kali hromadu nových zkušeností a podnětů ke 
zlepšení, cenná ocenění a radost z fotbalové-
ho sportu. Všem rodičům patří veliké „DÍKY“ 
za pomoc při organizaci a za podporu během 
turnaje. 

Monika Hanslová Pechová
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zlato opět doma 
Tým nejmladších olšanských fotbalistů v so-
botu 14. ledna organizoval další z halových 
turnajů pro věkovou kategorii 2015 a mladší. 
Všichni z týmu byli poctivě připraveni a natě-
šeni na celodenní zápolení s týmy z Nových 
Sadů, Šternberka, Chválkovic, Kvítkovic a Ho-
dolan. Všechny zápasy domácí tým dokázal 
ovládnout, a tedy zvítězit v celém turnaji 

s  plným počtem bodů. Hráči i hráčky zápo-
lili s nadšením, radostí a úsměvem. Domácí 
tým obdržel nejméně gólů ze všech zúčast-
něných týmů a nejvíce branek vstřelil. I proto 
byl nejlepším střelcem turnaje vyhlášen hráč 
z domácího týmu Jakub Hansl. Nejlepším 
hráčem celého turnaje byl prostřednictvím 
všech trenérů zvolen rovněž domácí hráč, 

a  to Lucián Cejtchaml. Všichni si turnaj ná-
ramně užili, získali mnoho nových zkušenos-
tí a těší se na další vzájemná setkání. Všem 
rodičům, kteří na organizaci vypomohli, moc 
děkujeme. Dík patří i divákům a všem zúčast-
něným. Příště zas. :-)

Monika Hanslová Pechová

3 na 3 u nejmladších fotbalistů
V sobotu 28. ledna se v olšanské hale 
utkaly týmy nejmladších fotbalistů (2016 
a mladší) na dvou malých hřištích, kde se 
utkali hráči 3 na 3 bez brankáře. Olšanské 
mužstvo (Aďa, Aďa, Peťa, Filda, Jirka, Milda, 
Lucka, Lukášek a Tom) bojovalo o vynika-
jící výsledky a nové zkušenosti poprvéna 
hřišti s mantinely a bez golmana s malou 
branečkou za zády. V součtu všech zápasů 
olšanské děti zvítězily a ukázaly, kdo je zde 
„pánem“. V tomto turnaji se utkaly týmy: SK 

Chválkovice, 1. FC Viktorie Přerov, FK Nové 
Sady, Slovan Černovír, FK Šternberk a do-
mácí TJ Sokol Olšany. Fotbalisti a fotbalistky 
si z turnaje odnesli nejen medaile, poháry, 
sladkosti, ale především nové zkušenosti 
a zážitky. Za pomoc v přípravě turnaje a bě-
hem něj děkujeme všem rodičům a  dou-
fáme, že nám takto skvělá parta vydrží  
i nadále.

Monika Hanslová Pechová
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ÚnorLeden Březen
Gregor Roman 50
Slezáková Andrea 50
Mikeš Miroslav 50
Doležel Pavel 60
Vomáčka Zdeněk 65
Špičáková Květoslava 65
Hamplová Paulina 65
Beránek Vladimír 65
Labounková Marie 70
Kubíčková Marie 75
Boková Milada 84
Kopecký Jan 93
Krátká Helena 93
Pelíšková Růžena 94
Nováková Libuše 95

Raisová Vlasta 50
Gerlich Eduard 50
Schrötterová Jarmila 50
Budzáková Jana 50
Ručilová Dagmar 50
Šindler Michal 50
Pech Ivo 55
Kubíčková Milada 65
Bayerova Šárka 70
Hrubá Marie 75
Dostál Stanislav 82
Novotná Ludmila 83
Hanslová Františka 83
Brumarová Marta 84
Crhová Danuška 86
Hansl František 87
Roman Břetislav 89
Hradilová Otilie 89

Mačák Aleš 50
Grygarová Pavlína 50
Štencl Marek 50
Navrátilová Jitka 55
Nováková Dana 60
Mrázek Jiří 60
Mikulášek Miroslav 60
Bačíková Vladimíra 60
Beránek Václav 65
Hepnar Jaroslav 65
Vychodil Josef 80
Koláček Ivan 81
Mücková Marie 83
Pospíšilová Jaromíra 86
Němcová Jarmila 87
Rolný Ctibor 87

Redakční rada přeje všem hodně zdraví.

jubilanti 2023

Společenská kronika

Narodili se v roce 2022

Opustili nás v roce 2022

Narozeným dětem přeje hodně zdraví a radostné dětství.

Adam Jan 
Černošek Andreas 

Dočkal Filip 
Dolečková Antonie 

Fečo Laura 
Figlárová Gabriela 
Fridecká Zuzana 

Hanák Matěj 

Horáková Malvína 
Kikal Matěj 

Komárková Nela 
Krabec Kryštof Miroslav 

Kubáček David 
Kučerová Kristýna 
Matoušková Anna

 Navrátilová Patricia 

Navrátilová Vanesa 
Nedvěd Jáchym 
Pospíšil Dominik 

Rumplíková Veronika 
Růžička Tomáš 

Staněk Filip 
Staňková Barbora 

Vaňák Matyáš

Čest jejich památce

Novotná Marie
Obručníková Jaroslava

Štencl Lubomír
Nakládalová Leona

Beránková Jaroslava 

Kala Jaroslav
Šubík Petr

Borůvka Radek 
Dolínek Zdeněk

Bryja Josef

Florik Ladislav
Coufal František
Dudková Marie
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doba postní
Postní doba je zaměřena k přípravě na slave-
ní Velikonoc. Doba postní trvá od Popeleční 
středy až do začátku mše na památku Veče-
ře Páně na Zelený čtvrtek. Od začátku post-
ní doby až do velikonoční vigilie se neříká 
Aleluja. Středa, kterou začíná postní doba, 
je všude dnem postu (podle Kodexu kano-
nického práva se jedná o půst zdrženlivosti 
masa, kterým je vázán každý křesťan starší 
14 let a půst újmy, kterým jsou vázání všich-
ni ve věku 18–60 let); v ten den jsou věřící 
označováni popelem. Neděle této doby se 
nazývají: 1., 2., 3., 4., 5. neděle postní. Šestou 
nedělí začíná Svatý týden, říká se jí „Květná 
(pašijová) neděle“. Svatý týden je zaměřen na 
Kristovo utrpení po jeho mesiánském vjezdu 
do Jeruzaléma. Na Zelený čtvrtek ráno slaví 
biskup mši spolu se svými kněžími a světí při 
ní oleje a křižmo.
POstní jídla naŠICH PŘedKů
Naši předci si v tomto období vařili velmi 
skromná postní jídla, z nichž některá upadla 

do zapomnění. Stojí za to si je připomenout, 
mohou vám posloužit jako inspirace k celko-
vé jarní očistě těla.
PUčálKa – pochoutka z naklíčeného hra-
chu, patří k nejtradičnějším postním pokr-
mům našich předků. Postup přípravy je velmi 
jednoduchý, musíte jej ale rozložit celkem do 
tří dnů. Jak tedy na přípravu pučálky? Sušený 
hrách propláchněte, vložte do ploché nádo-
by a zalijte vodou. Hrách musí být zcela po-
nořený. Takto jej nechte na kuchyňské lince 
stát celé dva dny. Po této době z hrachu slijte 
vodu a zalijte jej do poloviny novou vodou. 
Třetí den se již na hrachu objeví klíčky. Naklí-
čený hrách nechte okapat a poté jej na sucho 
opečte na pánvi nebo jej vložte na chvíli do 
trouby. Pučálku můžete osolit, opepřit, mírně 
omastit a podávat ji jako přílohu. Naši před-
kové ji jedli s cibulkou a zelím, anebo na slad-
ko s medem a zakysanou smetanou.
V postní době před Velikonocemi si naši 
předkové dopřávali také PražMO. Šlo o na-

sucho opražené naklíčené obilí, a to pšenici, 
žito, špaldu nebo oves. Pražmo můžete do 
svého jarního jídelníčku zařadit i vy, musíte 
si ovšem sehnat neobroušená zrna v bio kva-
litě. Počítejte také s tím, že obilí bude klíčit 
déle nežli hrách.
V postní době byl populární také pokrm zva-
ný sVarBa neBOlI KOčIčí taneC. Toto 
jídlo se připravovalo z naklíčených luštěnin 
a obilných zrn. Nejčastěji šlo o kombinaci hra-
chu a krup nebo rýže a čočky. Obě suroviny 
se nejprve samostatně namáčely a pak se také 
každá zvlášť vařila. Naklíčená zrna a luštěniny 
pak naši předkové společně osmahli na su-
ché pánvi či na oleji a přidali k nim to, co měli 
doma. A to zpravidla osmahnutou cibulku 
a česnek. Svarbu následně dosolili a dochutili 
ji sušenými bylinkami, k nimž patřil nejčastěji 
libeček, petrželka nebo majoránka. V dnešní 
době můžete svarbu jíst samostatně, vhodná 
je také jako příloha místo rýže.

Alena Kvapilová, zdroj: Jen ženy.cz

pozvánky na akce – březen až červen 2023

Svoz odpadu v roce 2023

11.03.2023 HasIčsKÝ Ples SDH Olšany u Pv sokolovna

01.04.2023 jarní slaVnOst ZŠ a MŠ farní areál/komunitní centrum

14.04.2023 nOC s anderseneM ZŠ a MŠ ZŠ 

29.04.2023 Pálení čarOdĚjnIC Obec/Sokol/SDH areál T.J.

30.04.2023 staVĚní MájKY SDH Olšany u Pv hasičská zbrojnice

14.05.2023 KOnCert ŠKOla + ZUŠ ZŠ a MŠ farní areál/komunitní centrum

27.05.2023 KáCení MájKY SDH Olšany u Pv hasičská zbrojnice

02.06.2023 nOC KOstelů farnost/obec/ZŠ a MŠ farní areál/komunitní centrum

03.06.2023 dĚtsKÝ den Obec/Sokol/SDH areál T.J.

11.06.2023 HasIčsKá sOUtĚž SDH Olšany u Pv areál T.J.

24.06.2023 HOdY Obec/Sokol/SDH areál T.J.
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KOradO tOUr
Nemáte čas cestovat, ale přesto chcete poznat něco 
nového? Jeďte s námi! 
Jsme cestovní agentura, zaměřující se na jednodenní 
výlety:

– termální lázně
– nákupy v Polsku a německu
– adventní trhy
– jednodenní lyžování a moře
– Zábavní parky a aquaparky
– tropical Island

Více na www.korado-tour.cz 
nebo tel. : 731 408 257

provoz sběrného dvora od 1. 3. 2023
středa – 8:00–17:00
sobota – 8:00–11:00
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