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Advent v obci
Adventní výstava
Poslední listopadovou sobotu mé kroky zamířily do místní
sokolovny na pátou adventní výstavu, kterou pořádala ZO
ČZS Olšany u Prostějova. Již při vstupu na mě dýchlo kouzlo
Vánoc. Každý rok je výstava v jiném duchu. Na té letošní byla
uprostřed sálu vystavena perníková vesnička. Mnoho materiálu, ale hlavně času věnovala její přípravě a zhotovení
paní Marie Šestáková, která mi také ukázala perníkové
vytráže. Řekla mi, že chtěla, aby návštěvníci viděli něco
nového.
Tradičně zde byly stánky s prodejem vánočních ozdob,
svícnů, věnců, svíček, keramiky, dřevěných hraček, čajů
a kartáčnických výrobků. K Vánocům patří betlémy. Nádherný dřevěný vystavoval pan Janošík z Třebčína, rodák
z Hablova. Výstava byla také spojenou s prodejem a ukázkou
výroby proutěných košíků a tkaných koberečků uživatelů
Domova u rybníka z Víceměřic. Nechyběla výstava výrobků
žáků základní a mateřské školy. V přísálí jsem ochutnala punč
a něco málo ze sladkostí, které byly pro návštěvníky
připraveny.
Zahrádkáři, děkuji za krásný zážitek a přeji Vám hodně
úspěchů ve vaší činnosti.
Alena Kvapilová

Rozsvěcení vánočního stromu
Začal adventní čas. V sobotu 30. listopadu v 17 hodin jsme
se opět po roce sešli, abychom společně rozsvítili vánoční
strom v naší obci. Program zahájil před místním kostelem
úvodním slovem pan starosta Milan Elfmark. Společně

Adventní výstava
s četným publikem složeným z rodičů, dětí a dalších příznivců
naší školy jsme se zaposlouchali do vánočních písniček, koled
a básní v podání žáků 1. a 2. stupně základní školy. Nechybělo
ani hřejivé slovo paní ředitelky Evy Pluskalové, se kterou jsme
se společně zamysleli nad skutečným smyslem Vánoc.
Po téměř půlhodinovém programu se vánoční strom
rozsvítil a přítomní diváci dostali možnosti občerstvit se
svařeným vínem, čajem a napečeným cukrovím.
Krásný adventní čas všem.
Renata Látalová

Zeptala jsem se pana faráře

Vystoupení dětí ZŠ

Ot.: Čím jste chtěl být v dětství?
Popravdě si nejsem schopen vzpomenout, co jsem chtěl,
možná to, co jsem viděl kolem sebe nebo o čem se zrovna
mluvilo...
Ot.: Proč jste rozhodl pro kněžské povolání?
Proč se lidé žení nebo vdávají...
Ot.: Kde jste působil, než jste přišel do Olšan?
Působil jsem ve farnosti Bílovice a Březolupy na Slovácku.
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Ot.: Jak probíhaly u Vás Vánoce?
Jako u křesťana, radostně a při všech bohoslužbách jak je
liturgie předkládá.
Děkuji za rozhovor a přeji Vám požehnané svátky.
Alena Kvapilová

Svatý Martin v Olšanech
V sobotu 9. listopadu jsme se sešli u kostela, kde se v 17
hodin vydal lampionový průvod na hřiště k Sokolovně. Dlouhý
průvod dětí, kterým zářily nejen oči, ale i lampiony různých
barev a tvarů. Na hřišti byl nachystán krátký program v podobě básniček o podzimu a zimě. Byla přečtena legenda
o Svatém Martinovi. Pak přišel pan Podzim, předal žezlo
Vítání sv. Martina
i vládu paní Zimě. Paní Zima žezlo přijala a vlády se hned ujala.
Spolu s dětmi Svatého Martina zavolala. Martin přijel a s ním i se svými známými. Myslím, že to byl příjemně strávený
sníh. Děti dostaly martinský ořechový rohlíček a čaj na zahřátí. podvečer. Děkuji touto cestou všem, kteří se na přípravě
Dospělí si mohli koupit výborné svařené víno. Děti si mohly a realizaci této vydařené akce podíleli.
Jaroslav Holík za SRPDŠ
hladit koníky a skotačit na hřišti. Rodiče si měli čas popovídat

Zprávy z obce
Studie úprav hřbitova
Říká se, že pokud chceš poznat, jací lidé žijí v obci, zajdi na
hřbitov. To je vizitka obce. Vím, že se převážná většina občanů
stará o hroby pečlivě a svědomitě, snaží se vytvořit důstojné
vzpomínkové místo pro své blízké, kteří nás na té naší
pozemské pouti předešli. Řadu let se povídá o tom, jak hřbitov
upravit, jak upravit cesty, jakou zvolit výsadbu na místech, kde
hroby nejsou, kde a jaké udělat místo na uložení uren s popelem zemřelých. V letošním roce jsme připravili studii úprav
hřbitova a chtěli bychom požádat občany našich obcí o jejich
názor. Studii jsme umístili na webové stránky obce, kde ji

HLAVNÍ OSA vstupní brána – kaple

najdete v oddíle připravované projekty. Pro ty, kteří nemají
přístup na internet, je studie k nahlédnutí na obecním úřadě.
Studie neřeší detaily jednotlivých hrobů. Konkrétní místa
budou muset být řešena individuálně. V návrhu řešení jsme se
snažili řešit vhodnost dláždění okolí jednotlivých hrobů, aby
jednotlivá místa byla bezpečně přístupná po celý rok. Studie
také zohledňuje celkovou údržbu hřbitova.
Chtěli bychom všechny naše občany požádat o připomínky
a názory ohledně úprav hřbitova. Ne všechny připomínky
budeme moci zohlednit, ale věřím, že společně dojdeme
k řešení, které vytvoří důstojné místo posledního odpočinku
našich blízkých.

VEDLEJŠÍ CHODNÍKY
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Revitalizace
veřejných ploch
V příštím roce bychom rádi realizovali
projekt, na který jsme získali dotaci
z Regionálního operačního programu.
Jedná se o úpravy několika lokalit v obci.
1. Úprava prostoru před mateřskou
školou, kde bychom chtěli opravit přístupovou cestu a zeleň v jejím okolí.
2. Upravit prostor před kostelem, včetně nového schodiště od školky.
3. Upravit prostor před školou a zlepšit
možnosti parkování a příchodu dětí
do školy.
4. Upravit prostor ve dvoře obecního
úřadu, včetně nových parkovacích
míst.
5. Upravit prostor před areálem TJ Sokol, včetně nových parkovacích míst
a opravy poškozené kanalizace.
6. Upravit zeleň před nákupním střediskem, včetně prostoru u kříže.
Projekt úprav výše uvedených míst je
opět k nahlédnutí na obecním úřadě a je
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také možnost jeho zhlédnutí na inter- stáří /domu pro seniory/. V současné donetových stránkách obce.
bě probíhá územní rozhodnutí na danou
stavbu a chtěli bychom přistoupit ke
zpracování projektové dokumentace pro
Na začátku měsíce března bude stavební povolení. Také diskutujeme
provedena instalace nového veřejného velikost objektu /počet lůžek/ a finanční
rozhlasu. Postupně bude umístěno náklady na provoz zařízení. I zde bychom
celkem 26 dvojic reproduktorů na sloupy rádi znali Váš názor. Připravujeme a
veřejného osvětlení tak, aby bylo v nejbližší době i provedeme jistý druh
zajištěno plošné pokrytí celé obce ankety, ve které bychom rádi zmapovali
zvukovým signálem veřejného rozhlasu. požadavky našich spoluobčanů na
Výměna domácích přijímačů bude služby spojené se zavedením pečovatelské služby v naší obci.
probíhat následně.

Obecní rozhlas

Sociální služby

Placení poplatků

Jsem velice rád, že se nám podařilo
zavést rozvoz obědů pro zájemce z řad
občanů našich obcí. V současné době
také vozíme obědy do sousedních
Bystročic a Žerůvek. Také bychom rádi
věděli, o jaké další služby by byl mezi
našimi staršími spoluobčany zájem, jaký
typ služeb bychom se měli pokusit u nás
v obci zavést. Již dlouhou dobu probíhá
diskuse o výstavbě domu pokojného

Upozorňujeme občany na poslední
možnost zaplacení poplatků. Jedná se
především o poplatky za odvoz komunálního odpadu a o zaplacení stočného.
Ti občané, kteří tak neučiní do konce
letošního roku, budou následně vyzváni
k zaplacení úřední cestou a dále pak
bude vůči nim postupováno v souladu
s právními předpisy.
Milan Elfmark, starosta

Školní zprávičky
ArtEcon

8. a 9. třída se jela v rámci předmětu
Volba povolání podívat na střední školu
ArtEcon v Prostějově, která pro nás
uspořádala Den otevřených dveří. Žáci
navštívili učebny výtvarné výchovy,
polygrafie, aranžérny a fotoateliér. Celou prohlídkou školy nás provázely
studentky této školy a žáci měli možnost
se jich zeptat na informace o škole.
Po této prohlídce jsme navštívili
Muzeum Prostějova, kde jsme si prohlédli stálé expozice hodin, geologie a
archeologie a aktuální výstavu HRAČKY.
Na této výstavě si žáci prohlédli celou
řadu hraček, se kterými si hráli jejich
rodiče a prarodiče. Další aktuální výstavou, která probíhala v muzeu, byla výstava SOPKY, na které mohli žáci vidět
model sopky, různé minerály a horniny
spojené se sopečnou činností, mnoho
fotografií, které se týkaly sopek u nás
i ve světě.
Mgr. Jiří Kobza

Divadlo živě

Do naší školy zavítalo Divadélko pro
školy z Hradce Králové. Představení Divadelní učebnice volně navazuje na velmi
úspěšný titul ,,Divadelní cestopis aneb
Evropou od renesance po realismus“,
který žáci viděli v únoru letošního roku.
Znovu šlo o soubor ukázek z několika
divadelních her významných autorů,
tentokráte mapující období od vzniku

Divadlo živě
samostatného Československa až po
současnost, opět formou neobvyklé výukové hodiny v podání zkušené herecké
dvojice.
Prvorepublikovou atmosféru herci
připomenuli úryvkem ze hry "Don Juan
& comp." z repertoáru Osvobozeného
divadla, jako ukázku komediální tvorby
dvojice J. Voskovce a J. Wericha. Předválečnou dramatickou atmosféru naopak
vystihli dialogem z divadelního zpracování románu Karla Čapka "Válka s mloky". Pro období nesvobody na české
divadelní scéně v padesátých a šedesátých letech 20. století měla zásadní
význam tzv. "divadla malých forem",
proto nechyběla ani ukázka z kolébky
české populární hudby, tedy pražského
divadla Semafor a kabaretní scénka

J. Suchého a J. Šlitra. Sedmdesátá léta
připomenuli legendárním muzikálem
brněnského divadla Husa na provázku
"Balada pro Banditu", zde požádali
o hereckou spolupráci i dívku z publika.
Naše olšanská ,,Eržika“ z devátého
ročníku si mohla na vlastní kůži vyzkoušet roli divadelní hvězdy. A že jí to šlo.
Divadelní učebnice vrcholila ukázkou
zcela svérázného humoru Divadla Járy
Cimrmana ze hry "Vyšetřování ztráty
třídní knihy".
Herci předali žákům nejen skvělou
náladu, ale také bohaté vědomosti
z oblasti divadelního umění. Zbývá už
jen poděkovat za nezapomenutelný
zážitek a moc se těšíme na další spolupráci.
Mgr. Bohumila Navrátilová
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Návštěva Hvězdárny
a planetária v Brně

V úterý 19. 11. 2013 jsme byli na
exkurzi v planetáriu. Od školy jsme
vyrazili v osm hodin dvěma autobusy,
protože nás bylo hodně (1. – 6. ročník).
Do Brna jsme přijeli před půl desátou,
před planetáriem jsme se vyfotografovali a pak už jsme čekali na představení.
První a druhý ročník zhlédl pohádku
s názvem Návštěva z vesmíru. Pohádkový příběh vyprávěl o dvou bratrech, kteří
rádi pozorovali noční oblohu a jednou
večer se potkali s mimozemšťanem, který přistál nedaleko jejich domu. Ten je

postupně seznámil se všemi planetami
naší sluneční soustavy. Po skončení pohádky nám paní průvodkyně rozsvítila
umělou oblohu v malém planetáriu a
ukázala nám vše, co lze vidět na noční
obloze.
Třetí, čtvrtý, pátý a šestý ročník navštívil pořad s názvem Cesta k planetám
/Astronaut. Představení se skládalo ze
dvou částí. Nejdřív jsme cestovali po planetách sluneční soustavy a pak jsme se
vydali na průzkum vesmíru na palubě
Mezinárodní kosmické stanice a dokonce jsme se ocitli v astronautově těle.
Pocítili jsme, jaké to je ve stavu beztíže,
jak se astronaut cítí v rychlé centrifuze

a jak při přetížení. Po představení jsme si
nakoupili různé upomínkové předměty.
Domů jsme přijeli plni zážitků a
dojmů. Návštěva planetária se nám
všem velmi líbila a určitě bychom se tam
ještě někdy rádi podívali.
Olga Charvátová

Turnaj v miniházené

Dne 20. 11. se reprezentační družstvo
ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova (6 žáků
čtvrtého ročníku a 4 žáci třetího ročníku)
poprvé zúčastnilo Kostelecké školní ligy
v miniházené. S vítězstvím jsme nepočítali, naším úspěchem bylo podařených
16 branek.
Pavla Pardubická

Návštěva hvězdárny

Hanácké vdolek

Voňavé hádanky

Dne 28. listopadu se naše škola zúčastnila sportovní
soutěže pro žáky 1. stupně Starostův hanácký vdolek. Soutěž
se konala v obci Dubany a soutěžilo osm družstev z okolních
základních škol. Sportovci si změřili své síly v devíti
disciplínách.
Všichni bojovali, seč jim síly stačily. Naše škola v tomto klání
obsadila 6. místo. Ze soutěže si sportovci odnesli diplom,
voňavý vdolek a hlavně spoustu zážitků.
P. Pardubická a V. Kudynová

Aromaterapeutický program pro mateřské školy s nahlédnutím do světa rostlinných esencí, které zklidňují, podporují
soustředěnost a posilují imunitu, mohly naše děti z mateřské
školy prožít v příjemném prostředí herny, provoněné přírodními silicemi a za zvuku afrických bubnů, kytary a zpěvu v mateřské škole. Relaxačním programem děti provázela lektorka
Masáží dětí, kojenců a muzikoterapie Kateřina Pokorná.
Děkujeme za příjemný prožitek.
Pawerová Marie

Hanácké vdolek

Voňavé hádání

Olšanský zpravodaj
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Zdravá pětka

Anděl, čert a Mikuláš

V pátek 22. 11. 2013 jsme si s předškolními dětmi ze 3. a 4.
třídy vyslechli přednášku „ Zdravá pětka“ – výukový program
Nadačního fondu Albert, který učí děti zásadám zdravé výživy
a její důležitosti v rámci zdravého životního stylu. Asistentka
nadace se hravou formou snažila, aby děti přijímaly tyto
zásady přirozeně a spontánně. Vystupovala s kuchařskou
čepicí a zástěrou a vtipně dětem vše objasňovala. Veselou
atmosféru jsme zakončili ochutnávkou zeleniny.
Alena Krátká

Anděl pohladí, čert zahudruje a Mikuláš podaruje. Tradiční
trojice zavítala 28. listopadu i do mateřské školy. Ve všech
třídách je již netrpělivě očekávaly všechny děti. Měly pro ně
připravené básničky a písničky. Některé se sice bály, ale
překonaly strach z malého čertíka a došly si pro balíček
s dobrotami. Však také Mikulášova zlatá kniha byla až na pár
výjimek plná pochval. Na závěr jsme se rozloučili písničkou
a slíbili si, že příští rok bude kniha plná jen samých pochval.
Dana Baštincová

Anděl, čert a Mikuláš

Zdravá pětka

Keramické předvánoční tvoření

Keramické předvánoční tvoření s rodiči a dětmi probíhalo
v pondělí 18. 11. a pátek 22. 11. v mateřské škole, bývalé
družině. Přišlo 13 dětí a 13 rodičů. Byla to dvě odpoledne
s radostnou tvořivou náladou dětí, maminek i tatínků. Všichni
se těší na svoje vypálené výrobky.
Hana Hájková

Adventní výstava

Dne 29. 11. 2013 se naše mateřská škola podílela na
Adventní výstavě v Olšanech, kterou pořádá každoročně místní Český zahrádkářský svaz. Své výrobky tu představily děti ze
všech čtyř tříd. Bylo se opravdu na co dívat. Ať už to byli andělé, čerti z různých materiálů, keramické i skleněné lampičky
nebo adventní výzdoba – tradičně zdobené věnce a stromečky. Děti si užívaly hezkých chvilek při práci a na výsledcích
je jejich radost znát.
Jitka Petruželová

Žákovský paralament

Proběhla 1. schůze Žákovského parlamentu na naší škole.
Předsedkyní Žákovského parlamentu se stala Eliška Mačáková
z 9. třídy, místopředsedkyní pak Diana Gárská ze 7. třídy
a sportovními a kulturními referenty byli zvoleni Dominik
Hradil z 8. třídy a Filip Šťastný z 9. třídy. Na 1. schůzi byly
schváleny stanovy Žákovského parlamentu a bylo vyhodnoceno několik akcí.
Žákovský parlament vyhodnotil akci Den jazyků a jako
nejlepší prezentaci vybral práci 9. třídy, která měla za úkol
zpracovat Španělsko. Na 2. místě se umístila 7. třída s Řeckem
a na 3. místě 8. třída s Bulharskem.
Další na řadu přišlo hodnocení loga k projektu Europe on
a String, na kterém pracujeme v rámci mezinárodní spolupráce naší školy s dalšími šesti školami z různých zemí Evropy.
Žákovský parlament jako nejlepší vyhodnotil logo od Valerie
Brosingerové z 8. třídy.
Na schůzce byly také vzneseny náměty na vylepšení chodu

Keramické předvánoční tvoření
školy a různé akce. Tyto náměty budou projednány na
pedagogické radě školy.
Mgr. Jiří Kobza, koordinátor ŽP

Poděkování sponzorům

Děkujeme:
Panu Ing. Václavu Navrátilovi, ODZ spol. s r.o., za materiál do
školních dílen.
Panu Františku Mazalovi za dřevo do školních dílen, které
bude použito na vánoční výzdobu.
Paní Renatě Janouškové za materiál do výtvarné výchovy a
pracovních činností.
Paní Zdeňce Milarové a firmě Ing.František Abrahám za
plastové pytle na vršky z PET lahví.
Firmě Mürdter-Dvořák s.r.o. a firmě Ing.František Abrahám
za výrazný příspěvek k zakoupení branek na nové hřiště.
Velmi si Vaší podpory vážíme.
Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy
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Olšany minulost a současnost

U parku současnost

U parku minulost

Zpráva finančního výboru
Původně plánovaná schůzka finančního výboru byla z června z důvodu
stěhování tříd mateřské školy odložena
a proběhla v měsíci říjnu. Byla provedena kontrola poškozených a neopravitelných věcí v majetku mateřské školy.

O všech jednotlivých vyřazených věcech
byly sepsány protokoly. Na základě
těchto protokolů bude majetek vyřazen
z inventurních seznamů mateřské školy.
Z důvodu dalšího stěhování tříd
a vyřazování poškozených a nepotřebných věcí, bude v mateřské škole provedena další kontrola v prosinci 2013.

Zároveň bude provedena kontrola
poškozených a nepotřebných věcí v majetku školní jídelny a základní školy.
Zápis o provedené kontrole spolu
s protokoly o vyřazených věcech, byly
odevzdány na Obecním úřadě v Olšanech u Prostějova.
Lenka Michlová

Koncert duchovní hudby
17. listopadu se konal v kostele sv. Jana Křtitele třetí
podzimní koncert. Olšanští občané si poslechli skladby
F. Liszta, G. F. Händela, A. Dvořáka a dalších autorů v podání
Kláry Přecechtělové – flétna, Stanislava Smočka – varhany,
cemballo a Michala Sabadáše – zpěv. Účinkující byli odměněni potleskem. Na koncertu byly všechny věkové kategorie,
což je důkazem toho, že hudba sbližuje.

3. koncert

Kašpárkovi kamarádi
Jubilejní 10. sezóna loutkového
divadla Kašpárkovi kamarádi začala
4. 11. 2013.
Divadlo se skládá z 16 členů. Hned na
zahájení sehráli naši divadelníci dvě
představení Perníkové chaloupky, jedno

V neděli 8. prosince se zájmem přišli olšanští občané do
kostela sv. Jana Křtitele na IV. Koncert komorní hudby.
Tentokráte se zaposlouchali do skladeb v provedení žáků
a učitelů ZUŠ V. Ambrose z Prostějova pod taktovkou Braňa
Lariše. Housle, klavír a violoncello doprovodil i zpěv Aničky
Hlaváčkové. Starosta obce na závěr poděkoval účinkujícím
a pozval občany další akce, které se budou konat.
Alena Kvapilová

4. koncert
pro děti z Duban a okolí a druhé pro děti
z Olšan a okolí. Na představení bylo
průměrně 130 diváků a to dětí i dospěláků.
Zatím naše divadlo hraje více venku
než v Olšanech. 6. 12. bude hrát v Prostějově, 7. 12. ve Výšovicích a 14. 12. ve
Tvorovicích, ale doufáme, že v příštím

roce se vše změní. Repertoár se skládá
z 9 her a každou sezónu přidáváme
jednu novou.
Nedávno náš soubor zasáhla smutná
zpráva, tragicky zahynul náš dlouholetý
člen Pepa Otáhal. Vždy na něho budeme
vzpomínat.
Antonín Zháněl

Olšanský zpravodaj

V Olšanech
se čerti žení...

v krásném spřežení. Po zhlédnutí tohoto
představení si děti doprovázené svými
rodiči prošly řadu atraktivních pracovišť.
Dovolte mi poděkovat celému týmu
V sobotu 7. 12. bylo téměř 500 lidí
svědky jedinečné čertovsko-andělské realizátorů této akce za jejich čas,
show ukončené příjezdem Mikuláše nasazení a kreativitu, kterou věnovali

●
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přípravě a provedení "Mikuláše", který
nemá v širokém okolí obdoby. Chci
poděkovat také obci, Sokolu a panu
Abrahámovi za podporu této akce.
Petr Koláček

Vánoce 2013 v Olšanech
21. 12. Půjdem spolu do Betléma, před nákupním střediskem 16.00
21. 12. O Vánocích zpívám – koncert Ireny Budweiserové, kostel
sv. Jana Křtitele 17.00
24. 12. Mše svatá pro rodiče a děti, kostel sv. Jana Křtitele 16.00
Půlnoční mše svatá, kostel sv. Jana křtitele 21.00
25. 12. Mše svatá, kostel sv. Jana Křtitele 9.00
Česká mše vánoční – „Hej mistře!“, kostel sv. Jana Křtitele 17.00
26. 12. Mše svatá, kostel sv. Jana Křtitele 9.00
29. 12. Mše svatá, kostel sv. Jana Křtitele 9.00
31. 12. Mše svatá na ukončení roku, kostel sv. Jana Křtitele 17.00
1. 1. 2014 Novoroční mše svatá, kostel sv. Jana Křtitele 9.00

Všem občanům přejeme klidné a pohodové
Vánoce prožité se svými nejbližšími.
Redakční rada
Milostiplné a radostné Vánoce, do nového
roku hodně Božího požehnání všem
spoluobčanům a celé obci přeje
P. Zdeněk Pospíšilík, OSB

Omluva
Redakce se omlouvá paní Vojtěšce Šindlerové za chybu v listopadovém olšanském zpravodaji.

Poděkování
Děkujeme všem, kdo jste se v tomto kalendářním roce svými příspěvky podíleli
na tvorbě olšanské zpravodaje.
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Novoroční přání

Pf 2014

Vážení spoluobčané,
za několik dní přivítáme rok 2014. Pro někoho byl tento rok rokem radosti, pro jiného rokem
smutku. Ne všechna přání byla naplněna a všechny tužby vyslyšeny. Takový už je život.
Přejeme nám všem, abychom i nadále nacházeli společnou řeč a vůli zvládnout všechny úkoly
a problémy. Případné neshody, abychom řešili moudře a uvážlivě, s maximální tolerancí a
snahou najít to nejlepší řešení.
K plnohodnotnému životu potřebujeme nejen materiální prostředky, ale hlavně zdraví, osobní
a rodinnou pohodu, lásku a podporu svých blízkých a po náročné každodenní práci čas na
odpočinek s rodinou a přáteli.
Věříme, že navzdory tvrdé realitě nezapomeneme na základní lidské hodnoty, jakými je
slušnost, úcta k životu, člověku a hodnotám, jejichž cena je často nevyčíslitelná, zodpovědnost
za vlastní jednání, ochotu chránit všechno, co bylo vytvořeno pro obecní blaho a pomoci tam,
kde je naše pomoc potřebná.
Redakční rada

Oznámení
občanům
Svoz TKO
v 1. čtvrtletí roku 2014
6. 1., 20. 1., 3. 2., 17. 2.,
4. 3., 17. 3., 31. 3.

Svoz plastů
7. 1., 4. 2., 4. 3.

Pozvání na akce
15. 1. Tříkrálová sbírka
11. 1. Setkání se seniory
ve 14.00 v sokolovně
18. 1. Květinový ples

Suchá pedikúra
Olšany
Zveme Vás do nově
otevřené Pedikúry
v sokolovně, vedle posilovny.
Jedná se o novou šetrnou
metodu ošetření nohou.
Kontakt 776 726 700
Kateřina Vařechová
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