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Májový koncert
 ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova společně 
s kulturní a informační komisí Obce 
Olšany u Prostějova uspořádali dne 3. 5. 
2014 již II. Májový koncert. Na koncertě 
vystoupily děti ze všech tříd mateřské 
školy a žáci základní školy pod vedením 
svých vyučujících. Nejprve nám zatančily 
děti z MŠ tanec princezen, poté se na 
jevišti ukázali malí bobři z 2. třídy a 
taneční nadání nám předvedly děti ze 3. 
třídy v doprovodu úsměvné písničky 
Chňapík, krokodýlí kluk. Vystoupení 
školky uzavřelo rytmické bubnování 
4. třídy s názvem Školka v rytmu. 
Žáci druhého stupně otevřeli svůj 
program variací na Hříšný tanec a mohu 
říct, že málem roztančili celý sál. Dále 
nám žáci početného 1. ročníku zazpívali 
písně Měsíce a Písnička pro mámy a táty 

pod vedením paní učitelky Olgy Char-
vátové. Závěrečným bodem programu 
základní školy bylo hudebně-dramatické 
představení s názvem Tajemství staré 
bambitky. Dramatizaci veselé pohádky 
nacvičila se žáky 1. i 2. stupně paní 
učitelka Renata Látalová společně s ko-
legyněmi Jarkou Raškovou a Slávkou 
Dobrovolnou. Vše proběhlo pod bedli-
vým dohledem naší paní ředitelky Evy 
Pluskalové. Pohádka s písničkami o za-
milovaném princi, který si lásku prosté 
dívky musí zasloužit a dokázat, že může 
vládnout království i bez chamtivých 
rádců. Pečlivě nacvičené role společně 
s veselými písničkami vytvořily našim 
divákům dokonalý zážitek, který byl po 
zásluze odměněn dlouhotrvajícím po-
tleskem. Po programu školy následoval 
koncert Dechového orchestru Základní 
umělecké školy Vladimíra Ambrose 

v Prostějově, kterému byla v letošním 
roce udělena Cena města Prostějova za 
výchovu mládeže, reprezentaci města 
v ČR i v zahraničí a šíření hudby různých 
žánrů. Na koncertě, který se konal 27. 
dubna 2014 v divadelním sále Měst-
ského divadla v Prostějově k 10. výročí 
vzniku orchestru, doprovodil zpěvačku 
Báru Basikovou. Jedním z hostů decho-
vého orchestru byla vynikající zpěvačka 
Zuzana Kožnárková, která zazpívala např. 
písně Most přes minulost a Nebe to ví 
z muzikálu Johanka z Arku od hudebního 
skladatele Ondřeje Soukupa. Druhým 
hostem byla zpěvačka Petra Ježková, je-
jíž nádherný hlas nám zní v uších dodnes. 
 Věříme, že jsme všem zúčastněným 
divákům zpříjemnili sobotní odpoledne. 
Děkujeme všem za přízeň a těšíme se za 
rok opět na shledanou.

Bohumila Navrátilová, učitelka

Vernisáž
 Mnohým z Vás jistě již někdy dorazil před Vánoci či 
Velikonocemi úhledný balíček sdružení UMUN, který ob-
sahoval přání vztažená k příslušnému svátku. V balíčku bývá 
přiložena také složenka a prosba o finanční přípěvek na toto 
sdružení. 

 A ve středu 21. 5. jste měli možnost s těmito umělci se 
setkat a vidět je při práci na vlastní oči. Měli jste možnost 
vidět, na jakou činnost svým případným darem přispíváte. 
V prostorách nového oddělení mateřské školky se konala 
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vernisáž obrazů umělců malujících ústy 
a nohama. 

 Vernisáže se zúčastnili i samotní 
umělci a návštěvníci měli tak možnost se 
s nimi přímo seznámit a vidět je i při 
samotné tvorbě. 

 V prostorách nové mateřské školy je 
vystavena jedna část obrazů a druhá část 
výstavy se nachází v prostorách fary.

 Výstava potrvá do 22. 6. a zájemci 
o její shlédnutí mohou volat na číslo 
604 982 221 nebo se přímo informovat 
na obecním úřadě.

Milan Elfmark

a Portugalska. Někteří si také prohlédli 
věžní hodiny, kostelní varhany a zvony 
umístěné ve věži kostela. Po mši, která 
byla sloužena za všechny občany Olšan a 
Hablova, vyslechli návštěvníci hudební 
vystoupení tria Branislav Lariš, Kristýna 
Dvořáková, Martin Zatloukal a pěvecké 
vystoupení Bedřišky Ponížilové a Aničky 
Hlaváčkové, které na klavír doprovázela 
paní Vladimíra Prokopová. Na varhany 
hrála paní Anna Ševčíková.
 Moc děkuji P. Zdeňku Pospíšilíkovi, 
paní Pavle Krivaničové, paní Marii 
Hradilové a všem, kdo se podílel na pří-
pravě programu i na zajištění zdárného 
průběhu celé akce.

Milan Elfmark

Noc kostelů
 V pátek 23. 5. proběhla v celé repu-
blice tradiční Noc kostelů. I do letošního 
ročníku se zapojila naše farnost. Zájemci 
měli možnost seznámit se s historií 
kostela sv. Jana Křtitele a farního areálu
v Olšanech. Letošní Noc kostelů také 
umožnila návštěvníkům se seznámit se 
stavem oprav farního areálu a podívat se 
jak účelně jsou finanční prostředky far-
nosti a obce vynakládány, co vše se za 
poslední období podařilo opravit. Měli 
také možnost nahlédnout do písemností 
uložených ve farním archivu a ochutnat 
mešní vína nejen z české republiky, ale 
i Rakouska, Německa, Itálie, Španělska 

Zprávy z obce
Veřejný rozhlas

 V měsíci květnu byl instalován 
v našich obcích veřejný rozhlas v rámci 
projektu Varovný protipovodňový sys-
tém. Doposud užívaný systém BOR je od 
této chvíle nefunkční. Vyzýváme občany 
k možnosti vrácení starého přijímače a 
nahlášení zájmu o nový domácí přijímač 
do konce měsíce července. Poté vysta-
víme objednávku a do konce prázdnin 
bychom chtěli přijímače distribuovat do 
jednotlivých domácností. Podobně jako 
u starého typu přijímače, budou nové 
zapůjčovány do domácností a bude 
vybírána záloha 500,- Kč na jeden 
přijímač. Doufáme, že se nám brzy 
podaří odladit vysílání veřejného roz-
hlasu, aby bylo slyšitelné a srozumitelné 
po celém území našich obcí. Prosíme 
tedy o dočasnou shovívavost.

Kompostéry
 Řada občanů se ptá, kdy budeme 
distribuovat domácí kompostéry, na je-
jichž potřebu jsme se dotazovali koncem 
loňského roku. Tato záležitost je součástí 

projektu Sběrný dvůr v Olšanech. Podle 
neoficiálních informací byl projekt přijat 
k financování. Jakmile obdržíme regi-
straci akce, vypíšeme výběrové řízení na 
stavební práce a dodávky technologií. 
Samotnou distribuci kompostérů do 
domácností předpokládáme na podzim 
letošního roku.

Zahájení realizace projektu 
úprav veřejných prostranství

 Během tohoto měsíce budou zaháje-
ny realizační stavební práce na projektu 
Revitalizace veřejných prostranství. 
O projektu můžete více informací získat 
na internetových stránkách obce a situ-
ační výkresy budou také umístěny 
u dotčených území, prostor před školou, 
mateřská škola, prostor u kostela, u so-
kolovny a dvůr obecního úřadu. Prostory 
před školou budou nově předlážděny 
a bude také upravena veřejná zeleň před 
školou i novou školkou. Současná dlažba 
bude využita při budování chodníků na 
jiných místech obce. Také bude opra-
vena cesta ke školní vyvařovně a školce 

u fary a také nově upravena zeleň a nový 
bude také plot u školky. U kostela bude 
položena nová dlažba od vstupu do 
kostela ke kříži, nově osázen břeh před 
kostelem a nové budou také schody od 
kostela ke školce. 
 Na obecním úřadě budou rekonstru-
ovány veškeré cesty a bude upravena 
zeleň. Současná panelová cesta bude 
demontována a nově položena k přečer-
pávací stanici na Pijaně. Bude vybudo-
váno nové parkoviště před sokolovnou. 
Ještě před tím, ale bude rekonstruován 
úsek kanalizace, který se nachází v této 
trase. Také bychom chtěli obnovit zeleň 
před nákupním střediskem a podél 
domu Nakládalových. Celkové náklady 
na stavební část budou ve výši 8,2 mil. 
Kč. Podíl obce na celém projektu bude 
přibližně 1 mil. Kč. Možná se zdá, že 
některé věci opakuji, ale raději je říkám 
ještě jednou. Podobně je tomu s in-
formacemi ohledně úprav hřbitova. 
Každý má možnost seznámit se se 
zamýšlenými úpravami. Opět nabízíme 
občanům Olšan a Hablova možnost 
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Mezinárodní návštěva přátel 
z partnerských škol

 ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova je od loňského roku zapojena 
do dvoletého projektu mezinárodního partnerství škol 
s názvem Europe on a String, který je zaměřen na loutky, 
loutková divadla a vše, co s tímto tématem souvisí. Žáci 
z Olšan se společně s kamarády z dalších sedmi evropských 
zemí podílejí na řadě zajímavých úkolů. Vyrábějí loutky 
a divadelní kulisy, hrají vlastní hry s loutkami jak vlastnoručně 
vyrobenými či zapůjčenými od místného loutkového divadla, 
dokonce i natočí krátký film. 
 V rámci projektu proběhla u nás v Olšanech koncem května 
velká akce – sjeli se k nám učitelé a žáci ze všech partnerských 
zemí, aby se podívali, jak to u nás ve škole chodí a udělali si 
obrázek o našem každodenním životě. Děti z Estonska, Finska, 
Španělska, Belgie, Turecka a Finska byly ubytované v hosti-
telských rodinách, tedy v domovech našich žáků, což jim 
umožnilo zapojit se aspoň na chvilku do života běžné olšanské 
rodiny.  Děti z Velké Británie bohužel do rodin být umístěny 
nemohly, protože jim to nepovolují jejich zákony. Určitě měly 
ostatním dětem co závidět. Neužili si například krmení králíků, 
fotbálek s olšaňáky, rodinnou grilovačku, prohlídku Hasič-
ského muzea a spoustu dalších aktivit, které pro ně hostitelské 
rodiny připravily. A těch dárečků, co jim olšanští «náhradní 
rodiče» přibalili! Některé děti se při pátečním loučení 
neubránily slzám a jsem si na sto procent jistá, že u nás nebyly 
naposledy. Kontakty, které naši žaci s dětmi z jiných zemí 
navázali, budou v mnoha případech základem pro nová 
mezinárodní přátelství. A to je právě jeden z cílů projektu – 
umožnit dětem z Evropy, aby se vzájemně poznaly a měly 
možnost sdílet své zkušenosti, zážitky a porovnávat svůj život 
se životem v jiných evropských zemích. 
 Na mezinárodní návštěvu jsme se všichni pilně připravovali. 
Mateřská škola i základní škola si připravily bohatý program, 
občerstvení, možnost relaxace na školním hřišti i zahrádce 
v mateřské škole. Naši přátelé si prošli všechny budovy i třídy 
a pozorovali, jak se naši žáci učí a jak děti v mateřské škole tráví 
svůj čas při hře, zpěvu a pohybových aktivitách. V první třídě 
obdivovali rukopis našich nejmladších školáků a měli možnost 
poslechnout si, jak děti krásně čtou. Všechno si naši hosté 

Z naší školy

filmovali, fotografovali, listovali nám v učebnicích a studovali 
naše výrobky a nástěnky. Měli spousty dotazů, na které jsme 
pomalu nestačili odpovídat. Ve školce je malé děti překvapily 
přivítáním v angličtině a potěšily je drobným dárkem – 
vlastnoručně vyrobeným motýlkem. Všichni si motýlka hned 
připnuli na tričko nebo batoh a možná byste nevěřili, že je 
motýlek provázel až do jejich odletu. Určitě si děti nemyslely, 
že se jejich motýlci proletí po Praze a pak odletí do dalekého 
Finska, Estonsta, Turecka a dalších neobvyklých destinací. 
 Pomyslnou « bombou » v nabitém programu byla loutková 
hra Nejcennější poklad, kterou žáci nacvičili pro naše 
zahraniční publikum v angličtině. Koordinátor projektu, 
belgický učitel Philippe, pěl na tento vydařený kousek 
pochvalné ódy a okamžitě vyžadoval videonahrávku celé hry. 
Ještě že máme Bzruskovy (kterým tímto děkuji za spolupráci), 
kteří ochotně hru natočilii a během několika hodin nám 
záznam dodali. Tato nahrávka je už na mezinárodních strán-
kách projektu, na kterých sdílíme veškeré naše společné 
aktivity. Co se samotného nácviku loutkového představení 
týče, musím ocenit spolupráci se členy místního loutkového 
divadla Kašpárkovi kamarádi, kteří se žáků zodpovědně ujali, 
naučili je správně vést dialogy, a bez jejichž rad a pomoci by se 
divadelní představení pro zahraniční diváky realizovalo jen 
velmi těžko. Loutkaři ve zmíněné hře loutky vodili, žáci jim 
propůjčili svoje hlasy. Výsledek byl úžasný a pokud jste hru 
neviděli, určitě jste přišli o silný zážitek. Ne často se stává, aby 

připomínkovat tento záměr. Do dneš-
ního dne využilo tuto nabídku pouze pět 
spoluobčanů. Já doufám a věřím v to, že 
společně se nám podaří veřejná pro-
stranství upravit tak, aby se nám líbila, 
byla účelná a naše obce dělala ještě 
hezčí. 

Nové žádosti o dotace
 Byly podány nové žádosti o dotace 
z Operačního programu Životní pro-
středí:
1. Školní klub – bývalá „charita“ – rekon-

strukce objektu
2. Kulturní dům Hablov – výměna oken, 

oprava střechy, zateplení objektu
3. Svozové vozidlo pro obecní systém 

nakládání s odpady – kontejnerové 
auto pro svoz biologicky rozložitelné-

ho odpadu, případně dalšího odpadu
4. Samosběrný zametací stroj – více-

účelový stroj na úklid krajnic, chod-
níků, údržbu veřejných prostranství

Změna na postu 
místostarosty

 Od 1. 6. došlo ke změně na postu 
místostarosty obce. Do funkce byl zvolen 
pan Ing. Jan Spurný. Dosavadní místo-
starosta pan Ing. René Všetička odstou-
pil z funkce na vlastní žádost z důvodu 
možnosti uplatnění ve své původní 
profesi v oblasti zemědělství. Do jeho 
nové práce mu přejeme hodně úspěchů 
a děkujeme za práci, kterou odvedl pro 
naši obec. Také Ing. Janu Spurnému 
přejeme do jeho nové činnosti hodně 
zdaru.

Hanácký cestovatel
 V sobotu 30. 4. byl zahájen v Ustíně 
XI. Ročník Hanáckého cestovatele. Pra-
vidla Cestovatele zůstávají i letos stejná, 
cestování po regionu Haná, odpověď na 
otázky k jednotlivým obcím a razítko do 
cestovatelského pasu. 
 V letošním roce ještě k tomu 
přistupují novinky. Jedná se o získávání 
cestovatelského víza, které se ve formě 
samolepky vlepí opět do cestova-
telského pasu. Toto vízum je možné 
získat zakoupením vstupenky do někte-
rého ze zajímavých míst v regionu (mu-
zeum, zámek apod.). A dále se jedná 
o foto soutěž, ve které cestovatelé 
posílají obrázky ze svých cest po 
Regionu.

Milan Elfmark, starosta obce
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mezinárodní publikum ve stoje tleskalo Kašpárkovi, který 
právě exceloval ve hře napsané žáky základní školy. 
 Mezinárodní návštěva je v tomto okamžiku již minulostí, 
zbyly nám vzpomínky a stovky fotografií a hlavně zážitky, které 
se dají jen těžko přenést na papír. Nicméně my se o to poku-
síme a v dalších článcích se dočtete podrobněji o našich 
aktivitách připravených pro zahraniční hosty. 
 Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří nám s ná-
vštěvou pomáhali, zejména hostitelským rodinám, které se 
o svěřené děti postaraly jako o děti vlastní. Určitě jsme 
nastavili vysokou laťku Finsku, které je nyní na řadě s orga-
nizací další mezinárodní mobility, jejíž datum je stanoveno na 
leden 2015, a Turecku, které má na starosti poslední 
projektovou schůzku v květnu 2015. Všem děkuji za pozitivní 
ohlasy, které nás motivují k dalším podobným aktivitám a jsou 
pomyslným hnacím motorem pro celý náš kolektiv.  

Eva Pluskalová, ředitelka školy

Pohár starostů 2014
 Také letos pořádala naše škola velké atletické klání žáků 
sedmi základních škol - Bedihošť, Bystročice, Hněvotín, Hrub-
čice, Olšany, Smržice a Vrbátky.
 Na hřišti TJ Sokol Olšany u Prostějova se již tradičně 
poslední středu v měsíci květnu sešlo celkem 145 závodníků, 
kteří soutěžili ve skoku, sprintu, hodu a vytrvalostním běhu, 
žáci prvního stupně navíc ve zdolávání překážkové dráhy.
 Napříč pochmurným předpovědím a našim obavám bylo 
nakonec ideální počasí (teplota 19°C, relativní vlhkost vzduchu 
64%, mírný jihovýchodní vítr J), které umožnilo sportovcům 
bojovat ze všech sil.
 Při slavnostním vyhlašování výsledků zaznělo několikrát 
také jméno naší školy – naši žáci v konkurenci svých vrstevníků 
obstáli. Se zvoláním „SPORTU ZDAR“ jsme se rozloučili 
a těšíme se na příští, třináctý, ročník.
 Gratulujeme vítězům, tleskáme všem.

Vladimír Vlk, učitel

1. ročníky
 1. místo Olšany
 2. místo Vrbátky
 3. místo Hněvotín
2. + 3. ročníky
 1. místo Smržice 
 2. místo Vrbátky
 3. místo Hněvotín

Výsledky POHÁRU 
STAROSTŮ 2014

4. + 5. ročníky
 1. místo Smržice 
 2. místo Vrbátky
 3. místo Hněvotín
6. + 7. ročníky
 1. místo Bedihošť
 2. místo Hněvotín
 3. místo Vrbátky
8. + 9. ročníky
 1. místo Olšany
 2. místo Bedihošť
 3. místo Vrbátky

Zlatá jehla
 Jako každoročně se v Prostějově pořá-
dala umělecky zaměřená soutěž stu-
dentů středních škol z oboru oděvního 
designu. Letošní 13. ročník Prostějovské 
zlaté jehly se konal 15. května 2014. 
Jedná se o módní show, která má 
představit módní kolekce jak z České 
republiky, tak i ze zahraničí. 
 Soutěž proběhla ve Společenském 
domě v Prostějově. Devátá třída se tam

s panem učitelem Kobzou vydala auto-
busem. Módní show začala v 9:30 a pro 
nás to byl zajímavý pocit, dívat se v tako-
vé blízkosti na přehlídku. Prvním bodem 
programu bylo představení všech porot-
ců a sponzorů, kteří do soutěže darovali 
zajímavé a hodnotné ceny.
 Dalším bodem byla kolekce z alterna-
tivních materiálů. Studenti se nám před-
stavili v oděvech vyrobených z deštníků, 
neonových náramků a z papíru. Je až 
neuvěřitelné, z čeho všeho může být 

oblečení. Následovalo další téma s náz-
vem Kruhy z duhy, kde se nám studenti 
předvedli na pódiu v barvách duhy. 
Uchvátilo nás, jak někdo může něco tak 
senzačního vymyslet, byla to pastva 
pro oči. Následovala přestávka, ve které 
porota sčítala body a my jako diváci 
jsme viděli úžasné vystoupení Daniela 
Mrózka, účastníka Hlasu Českoslo-
venska. 
 Po přestávce následovala další kate-
gorie, reprezentovaná pouze dvěma 

Zastupitelstvo obce

Minulost a současnost obce

Z naší školy

Informujeme občany

Z činnosti SDH Hablov

Pozvánky

Olšany minulost a současnost

Poděkování
l

Z naší školy

Narodili se v roce 2013
 Šlézarová Alice Novák Radim
 Gronychová Nela Bečica Richard
 Kubíčková Viktorie Larišová Dorota
 Nikodým David Hruban Adam
 Malík Jakub Čížková Kateřina
 Vařeková Františka Chuděj Jiří
 Chromek Karel Veselá Nina
 Tauferová Daniela Menšíková Ema
 Dočkal Jan Navrátil Matyáš
 Logrová Zuzana Hasa Filip
 Přecechtělová Michaela
 Mazalová Eliška
 Schrōtterová Anna

Zemřeli v roce 2013
 Gerlichová Urszula Šolcová Milada
 Doleželová Ludmila Pospíšil František
 Stražická Jiřina Horáková Růžena
 Bátěk František Otáhal Josef
 Sekaninová Květoslava Nedomová Alice
 Malík Miloš Mlčoch Josef
 Kubíčková Marie Kovařík Jan
 Mikulka Ladislav
 Ignácek Pavel
 Svozil Jiří
 Labounek Václav
 Novotný Jaroslav
 Šínová Marie Čest jejich památcePřejeme hodně zdraví
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zástupci, kteří nám předvedli návrhy na 
téma Čtvero živlů. Závěr zakončila 
kolekce s názvem Lesk a sláva. Každý 
pochopil téma jinak, ale vystihl tu hlavní 
myšlenku a tím všechny diváky zaujal. 
Oblečení jako katedrála se do společ-

nosti sice nehodí, ale nápad je to origi-
nální. Krásné dopoledne a částečně i od-
poledne nám svým zpěvem zakončili 
Daniel Mrózek a Markéta Konvičková. 
Nakonec porota spravedlivě ocenila vý-
herce prvních třech míst a byly uděleny 

i speciální ceny od poroty a diváků.
 Za povedenou akci pořadatelům 
děkujeme a doufáme, že podobných 
soutěží bude ještě celá řada.

Eliška Mačáková, 9. třída

Z akcí ZŠ a MŠ obrazem

Beseda s policistouZdobení vrbičky

Od pramene k mořiPálení čarodějnic

DinosauřiDraví ptáci
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Lasičky
Vážení čtenáři,
 Lasičky z Olšan se zúčastnily soutěže 
o ZST (zlatá srnčí trofej), která se konala 
17. 5. 2014 ve Štěpánově u Olomouce.
 Předpověď počasí na sobotní den sice 
nebyla příznivá, ale nic nás od účasti 
v soutěži neodradilo. Zahájení soutěže 
o ZST - místní kolo Štěpánov se ujala 
sl. Pavla Minaříková, která nám dle 
tradic zatroubila na borlici skladbu 
Halali.
 Vedoucí kroužku Poštolek pí. Nová, 
nás seznámil s programem a průběhem 
soutěže. První část  soutěže byla formou 

písemného testu, dále pak praktická 
stezka složená z deseti stanovišť (po-
znávání vycpaniny, stop a hlasů zvěře, 
poznávání rostlin a stromů, střelba ze 
vzduchovky, ...). Všem soutěžícím nic 
nebránil, pustit se do řešení úkolů.
 Naše čtyři Lasičky - Monča Vyhlída-
lová, Ilča Hrudníková, Verča Rašková 
a Adélka Jermářová si po celou dobu 
soutěže vedly opravdu dobře. Po ukon-
čení praktické stezky na všechny čekalo 
bohaté občerstvení.
 Zatímco probíhalo sčítání bodů, tak 
soutěžící měli možnost projížďky na 
koni, házení šipek na terč, nebo si znovu 
vyzkoušet střelbu ze vzduchovky.

 Opět zaznělo troubení na borlici a to 
oznámilo, že proběhne vyhlášení výsled-
ků soutěže o ZST. Poháry 1. - 3. místa 
vyhrály Poštolky ze Štěpánova. Lasičky 
se umístily na krásném 11., 12., 13. a 18. 
místě. Každý soutěžící dostal DIPLOM 
a také drobné dárky.
 Vedoucí Poštolek všem poděkoval za 
účast a snahu a všechny vyzval k ukon-
čení soutěže provolat ,,MYSLIVOSTI 
ZDAR!"
 Pro mě, jako pro vedoucí Lasiček, je 
nejhezčí vidět jejich radost a oči 
rozzářené štěstím, i když se neumístily 
na prvních místech.

Martina Čtvrtlíková

Přehled akcí sezona 2013 – 2014
 23. 11. 2013 PERNÍKOVÁ CHALOUPKA 
  pro Dubany v Sokolovně Olšany 110 diváků
 24. 11. 2013 PERNÍKOVÁ CHALOUPKA, Olšany 160 diváků
 6. 12. 2013 PERNÍKOVÁ CHALOUPKA, 
  Vodárny Prostějov              75 diváků
 7. 12. 2013 PERNÍKOVÁ CHALOUPKA, Výšovice 58 diváků
 14. 12. 2013 PERNÍKOVÁ CHALOUPKA, Tvorovice 50 diváků
 8. 2. 2014 Maškarní karneval pro děti      110 dětí + rodiče
 22. 2. 214 NA STŘÍBRNÉ PAVUČINĚ, Olšany 130 diváků 
 16. 3. 2014 ČARODĚJ HABAKUK, Olšany 130 diváků
 30. 3. 2014 TANEC S ČERTY, Olšany 75 diváků

Kašpárkovi kamarádi
Olšanské loutky se naučily hrát anglicky

 Téměř dva měsíce trvala příprava neobvyklého loutkového 
představení divadelního souboru Kašpárkovi kamarádi z Olšan 
u Prostějova. To mělo svoji premiéru ve středu odpoledne při 
příležitosti výměnné návštěvy partnerských škol z dalších 
sedmi evropských zemí.
 Mít vlastní loutkové divadlo, tím se nemůže pochlubit 
každý. A právě loutkové divadlo a potažmo loutky vůbec, hrají 
v tomto případě významnou roli. Loutkaři měli z tohoto 
představení docela obavy. Přece jenom vodit loutky podle 
anglických dialogů, když nikdo z nás angličtinu neovládá, 
je opravdu náročné. Iniciátoři nám usnadnili představení tím, 
že si sami namalovali kulisy a poskytli nám scénář v české 
verzi.
 Scénář představení včetně výpravy byl dílem olšanských 
školáků. Loutkáři naopak vložili do představení nejenom svoje 
loutkovodičské umění, ale také dětské loutkomluviče.
 Stejně jako při všech vystoupení Kašpárkových kamarádů 
i tentokrát se mohli hosté přímo seznámit nejen s loutkami, 
které se pohybovaly na scéně, ale i dalšími na improvizované 
výstavě. „Musíme přiznat, že i pro nás to byla velká zkušenost, 
za kterou jsme moc rádi. 
 Nakonec z dětí, které na představení pracovaly, chtějí dva 
chlapci v našem divadle nadále působit. Z celého projektu 
jsme nadšeni a určitě by to ocenili i ti loutkoherci, kteří se na 
to mohli dívat už jen shůry. 

Marie Růžková
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Z činnosti hasičského 
sboru v Olšanech

 10. ledna 2014 byli zástupci sboru na 
výroční valné hromadě bratrského sboru 
ve Vrbátkách, následující den jsme se 
zúčastnili okrskové hodnotící schůze ve 
Štětovicích.
 Koncem ledna jsme oslavili 85. naro-
zeniny našeho Čestného starosty Jaros-
lava Vyhlídala.
 V únoru vyjížděla jednotka ke dvěma 
dopravním nehodám a to v jednom dni. 
Nejdříve došlo k hromadné nehodě 
několika vozidel, nedaleko Slavonína. 
K nehodě vyjelo 9 členů zásahové jed-
notky s Cisternovou automobilovou 
stříkačkou a dopravním vozidlem Ford 
Transit. Po zajištění místa nehody, byla 
provedena protipožární opatření a od-
stranění ropných látek, kde byly použity 
sypké sorbenty. O několik hodin později 
vyjela jednotka k druhé dopravní neho-
dě u Olšan. Tentokrát vyjelo 7 členů, 
kteří zajistili místo nehody a odstranili 
překážky z komunikace.
 V březnu, uzavřel náš tradiční hasič-
ský ples plesovou sezónu. Podle vyjádře-
ní návštěvníků se i letošní vydařil. 
 Následující měsíc pomáhali hasiči při 
převozu exponátů z obecního muzea, na 
výstavu v Bystročicích. V rámci preven-
tivně výchovné činnosti, byla připravena 

ukázka hasičské techniky, na stavění 
máje. Koncem dubna se v Olšanech 
uskutečnilo výjezdní zasedání Ústřední 
odborné rady pro historii a muzejnictví. 
Všichni účastníci potom navštívili hasič-
ské muzeum, které bylo velice kladně 
hodnoceno. Na jednání byl i redaktor 
hasičského časopisu, tudíž můžeme 
očekávat i nějaký článek v tomto tisku. 
Další den byli zástupci sboru na Dni 
integrovaného záchranného systému 
v Prostějově, kde současně proběhlo 
svěcení praporu Okresního sdružení 
hasičů a vyhodnocení soutěže Požární 
ochrana očima dětí.
 3. května jsme se byli podívat na 
oslavách sv. Floriána patrona hasičů v 
Ludéřově. Současně se zde uskutečnil 
HASIČSKÝ WORKSHOP, na kterém jsme 
vystoupili s krátkým příspěvkem. Čle-

nové zásahové jednotky se podíleli na 
tradiční akci Rallye Hamry. Tentokrát 
však jako figuranti, při soutěži posádek. 
Při akci „Noc kostelů“ 23. května, byli 
naši členové připraveni poskytnout 
pomoc návštěvníkům, při výstupu na věž 
kostela. 24. května byla jednotka 
povolána k likvidaci vosího roje, který 
byl odstraněn pomoci motorového vy-
savače.
 Při našem sboru máme také 6 mla-
dých hasičů, kteří se scházejí jednou 
týdně. Naši vedoucí je připravují na čin-
nost v hasičském sboru. Na schůzkách se 
učí vázat uzly, poznávat hasičské značky, 
seznamují se s hasicími přístroji a hrají 
různé hry. V tomto roce byli na jednom 
výletě a to v Brně, kde navštívili výstavu 
Lega.

Alois Vláčil

     V této rubrice se budou objevovat krátké zajímavosti z historie. To co nenajdete v knížce Dějiny obcí Olšany - Hablov.
Rok 1936: v tomto roce zemřela v Olšanech nejstarší občanka prostějovského okresu. Byla to výměnice, paní Marie Kvapilová, 
která zemřela téměř stoletá. Byla nejstarší obyvatelkou na Prostějovsku a pamatovala si vpád pruského vojska v roce 1836 na 
Moravu, kdy se Prušáci valili několika proudy na Prostějov ve směru od Litovle a Olomouce.
Rok 1941: četnické stanice spadající pod Okresní četnické velitelství Prostějov. Mezi prvními jsou uvedeny Olšany. Velitelem byl 
vrchní strážmistr Dostál František, praporčík Kunert Jaroslav, štábní strážmistr Šoukal Karel, strážmistr Kopřiva František, 
Jelenek Hubert a Kynický Metoděj. Pod Prostějov spadalo ještě dalších 12 četnických stanic.

Střípky z historie
Stalo se před 100 lety

 V letošním roce si připomeneme 
smutné výročí našich dějin, vypuknutí I. 
světové války.
 Po atentátu v Sarajevu, kdy byl 
zavražděn následník trůnu František 
Ferdinand a jeho chot', vyhlásilo 
Rakousko-Uhersko 28. července 1914 
Srbsku válku, která posléze zachvátila 
celou Evropu a přerostla v celosvětový 
konflikt.
 31. července byla vyhlášena všeobec-
ná mobilizace a 2. srpna museli naruko-
vat i zálohy domobranci do věku 42 roků. 
Z Olšan a Karlova bylo odvedeno 73 
mužů. Z obce bylo také odebráno 42 
erárních koní, které měli rolníci v užívání. 
Zároveň musela obec dodat 8 dvou-
spřežných povozů za úhradu a jeden 
bezplatně. 6. srpna to bylo dalších 28 

povozů i s vozky na přepravu válečného 
materiálu. Ve vojenském skladišti u Lutí-
na bylo ustájeno 926 koní, pro které mu-
seli okolní obce dodávat seno. Postupně 
docházelo ke zdražování potravin a roz-
bujela se lichva. Továrny zastavovaly 
práci a byla velká nezaměstnanost. Tato 
situace se samozřejmě v dalších letech 
ještě zhoršovala. Začínaly propukat 
nakažlivé nemoci jako cholera, úplavice 
a další. V roce 1915 přijížděly do Pro-
stějova vlaky vojínů postižených úplavicí 
a mnoho je jich pohřbeno na prostě-
jovském hřbitově.
 V Olšanech bylo zřízeno ve staré škole 
pět lůžek pro zraněné. V obci bylo také 
ustájeno 120 nemocných koní, s nimi 
bylo nutné ubytovat i lékaře a 40 mužů 
na jejich ošetření. 
 Pro válečné potřeby bylo odváděno 
mnoho obilí. Každá domácnost musela 

uvádět kolik má doma obilí, mouky, 
brambor apod.
V průběhu války docházely zprávy o pad-
lích nebo zajatých. V archivu obecního 
muzea je uložen dopis z fronty adreso-
vaný panu Sekaninovi z Hablova. Šikova-
tel Bártek jim oznamuje smutnou 
zprávu, že 1. 9. 1918 v 5 hodin odpo-
ledne padl jejich syn Ladislav Sekanina, 
zasažen minovou střepinou. Dále píše, 
že jim může on nebo přítel jejich syna 
Alois Kovář z Olšan, sdělit místo, kde 
padl a je pochován. Zpráva byla o to 
horší, že jejich syn měl příští den nastou-
pit dovolenou, ale již se jí nedočkal. 
Tento dopis byl zaslán ještě před úřední 
zprávou, kterou pozůstalí dostávali. 
 Kolik takových zpráv došlo do Olšan, 
můžeme vidět na pomníku padlých před 
olšanskou školou.

Alois Vláčil
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Historický kočár v Olšanech  
V sobotu 29. března přijel do naší obce kočár z Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem. Bylo to u příležitosti zahájení jarní 
sezóny. Pan Obr seznámil přítomné s kočárem a pozval všechny občany k návštěvě muzea. 

Májka
I letos děvčata z Hablova obcházela vesnici a občanům 
naší obce zpívala píseň Máj, máj smrtná neděle. Tradice 
pokračuje a to je důležité.

Poděkování
 Chtěl bych poděkovat všem členům loutkového 
souboru za jejich aktivní zapojení do mezinárodního 
projektu Europe on the string. Také bych chtěl poděkovat 
všem rodinám, které do svých domácností přijaly děti 
z různých zemí a připravily pro ně domácí prostředí, 
ukázaly jim způsob života u nás na vesnici a v českých 
rodinách. Velké poděkování patří hlavně paní ředitelce 
ZŠ Mgr. Evě Pluskalové a všem členům učitelského sboru 
za organizaci pobytu a přípravu programu pro děti ze 
sedmi evropských států. 

Milan Elfmark

Dětský den
V sobotu 31. 5. se v areálu TJ Sokol uskutečnil Dětský den. Děkujeme všem, kdo se podíleli na jeho přípravě a pořádání.

Milan Elfmark

Ocenění
V květnu převzal bratr Alois Vláčil na zámku 
v Přibyslavi titul Zasloužilý hasič.

Blahopřejeme.
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Červen
 Lazor Emil 55

 Opletal Zdeněk 55

 Hložková Jarmila  55

 Labounek Lubomír 60

 Hynek Ivo 60

 Tichá Milada 60

 Běhal Josef 60

 Králová Jaroslava 60

 Havránek Josef 65

 Přidalová Drahomíra 65

 Navrátil Zdeněk 80

 Růžička Alois 81

 Pospíšilová Anna 81

Duben
 Hladká Dobroslava 50

 Hepnarová Svatava 50

 Holínková Zdenka 50

 Bednařík Milan 50

 Pelíšková Jarmila 55

 Ambrozek František  60

 Báťková Věra 75

 Vrbová Marie 80

 Pospíšil Stanislav 83

 Frýbortová Jarmila 86

Květen
 Křivánková Helena 50

 Obručníková Hana 50

 Kauerová Zdeňka 50

 Běhal Jaroslav   55

 Drozdová Marie  55

 Němec Petr  55

 Čížková Ludmila 55

 Němec Josef 55

 Abrahám František 60

 Král Zbyněk 60

 Mlčochová Vlasta 65

 Hrubý Josef 70

 Štencl Lubomír 75

 Srnečková Jaroslava 75

 Jahodová Vlastimila 75

 Ondrýsková Ludmila 75

 Floriková Anna  82

 Nitková Zuzana 83

 Sekaninová Ludmila 84

 Beránková Jaroslava 84

 Borůvka Zdeněk 84

 Šindlerová Věra 86

 Molová Jaroslava 86

Společenská rubrika – Jubilanti

Redakční rada přeje 
hodně zdraví a osobní 
spokojenosti

Sport

Turnaj mladších přípravek
V sobotu 21. 6. se uskutečnil turnaj mladších 

přípravek v kopané OLŠANY CUP 2014. 
Podrobnější informace v příštím čísle.

Turnaj  Malé kopané
V sobotu 26. 7. se uskuteční na hřišti TJ Sokol 

Olšany u Prostějova tradiční turnaj v malé 
kopané.

REKLAMA
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Potřebujete poradit v oblasti pojištění nebo financí ? Ráda vám budu nápomocna.

Již od roku 1993 pracuji v tomto oboru a zastupuji tyto pojišťovny: 

  Pojišťovna Kooperativa a.s Generali pojišťovna a.s.
  Allianz pojišťovna a.s. ČSOB pojišťovna a.s.
  Pojišťovna České spořitelny a.s. Česká podnikatelská pojišťovna a.s.

Kontakt:  mobil: 603 482 954, tel.: 585 243 022 , mjustrova@seznam.cz , 

  Marie Justrová, Olšany u Prostějova 356, 798 14 Olšany u ProstějovaAdresa:

Pozvánka

SDH Hablov 

zve občany naší obce
na 125. výročí založení sboru.

 Akce se koná 

19. 7. 2014 

v Hablově. 

Dopoledne hasičská soutěž,
odpoledne program,

večer živá hudba.

Srdečně zvou  hasiči.
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