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VÁNOČNÍ ČAS NASTAL NÁM

Adventní výstava
V sobotu 28. 11. uspořádala ZO ČZS
v Olšanech tradiční adventní prodejní
výstavu. Určitě není jednoduché ji
připravit a zrealizovat, ale opět zahrádkáři nezklamali. Bylo se na co
podívat i co koupit. Návštěvnost byla
veliká v dopoledních i odpoledních
hodinách. Ti, kdo přišli, si mohli nejen
nakoupit, prohlédnout si výstavku
prací žáků základní školy, dívat se na
ukázku prací uživatelů domova ve Víceměřicích, ale také posedět s přáteli
u bohatě připraveného občerstvení.
Na odbyt šla i jablka ze sadů z Dětkovic. Děkuji pořadatelům za příjemnou
předvánoční atmosféru.
Alena Kvapilová
Rozsvícení vánočního stromu
V sobotu před 1. adventní neděli se

občané sešli u místního kostela, aby
se zaposlouchali do písní a přednesů básní dětí naší školy na tradiční
akci, kterou je rozsvícení vánočního
stromečku. Na závěr děti zazpívaly píseň Tichá noc a poté už jsme
všichni očekávali, jestli se stromeček
rozzáří. Pro přítomné bylo připravené
menší občerstvení a pak už jsme se
rozcházeli do tepla svých domů, ve
kterých se nám stromečky rozzáří na
Štědrý den.
Alena Kvapilová
Každý máme svého strážného anděla…
bylo základní motto letošního Mikuláše v Olšanech. Jenže ti strážní
andělé jsou někdy trošku popletové
a jsou spíš strašní než strážní a tak
se občas stane, že nějaké to dítě
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skončí v pekle. Peklu, tak jako většině olšanských domácností, a také
olšanské škole, vládne žena.
A tady začal letošní mikulášský příběh. Jeho součástí byly lety andělů,
živé a krásné zpěvy s upravenými
texty známých skladeb, slaňování
drsných čertů, vynikající herecké výkony a také závěrečný ohňostroj se
scénickou andělskou hudbou.
Škoda jen, že občas čertovsky zazlobila technika, resp. ozvučení.
Ale pokud ještě nějaké představení
vymyslíme, tak to zkusíme napravit.
Po skončení představení čekala děti,
kterých letos dorazilo z Olšan a širokého okolí přes 200, Mikulášská
nadílka a také řada tradičních i netradičních stanovišť.
A na závěr poděkování všem zhruba
50 lidem za jejich nezištnou pomoc
a ochotu vystupovat. Bez těchto lidí
by tato akce nemohla proběhnout.
Děkujeme také za podporu obci
a dále pak firmě Murdter-Dvořák,
panu Abrhámovi, paní Zedníčkové,
místní vinotéce a také kolemjdoucím
občanům, kteří nás při přípravě akce
zahřáli slovem a slivovicí.
Petr Koláček
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Mikulášská nadílka
Všichni je známe. Ptáte se koho?
No přece Mikuláše, čerta a anděla.
Když jsme byli malí, vždy jsme se
těšili a očekávali, jestli přijdou. A oni
přichází začátkem prosince každý
rok. I letos zavítali na Hablov. Děti
netrpělivě čekaly, kdy se objeví. Měly
připravenou básničku, písničku, aby
měl Mikuláš radost. Některé se bály
čerta, protože moc neposlouchaly.
Vše ale dobře dopadlo, čert nikoho
do pekla neodnesl, protože děti slíbily Mikuláši, že budou více poslouchat
a méně zlobit a tak nakonec všichni
dostaly balíček sladkostí. Mikuláš si
vše pečlivě poznamenal, tak děti nezapomeňte, co jste mu slíbily, abyste
příští rok neskončily v pekle.
Kateřina Labounková

MAŠKARNÍ KARNEVAL
Hasiči z Hablova uspořádali nejen
pro hablovské děti maškarní karneval. A protože byl halloween, tvořily
se také dýně a zapojili jsme i rodiče.
Odpoledne plné her a zábavy se vydařilo. Děti odcházely po pěkně prožitém odpoledni do svých domovů
s novými zážitky a organizátoři byli
spokojeni se zdařilou akcí. Úsměv na
tvářích dětí je nejlepší odměnou.
Kateřina Labounková

Z ČINNOSTI ZAHRÁDKÁŘŮ
Vážení spoluobčané, dovolte mi,
abych Vás seznámil s činností zahrádkářské organizace v roce 2015.
ZO ČZS v Olšanech má 97 členů
a pracuje pod 15 členným výborem.
Jsme jedna z největších organizací
na okrese. Letošní rok jsme si naplánovali výroční členskou schůzi na
4. března. Zde jsme zhodnotili předchozí období a vytyčili úkoly na rok
2015. První akcí byla tradiční návštěva zahradnictví v Otaslavicích, kde
jsme si prohlédli soukromé zahradnictví a nakoupili si přísadu zeleniny,

květiny, byliny, popřípadě i semínka,
herbicidy aj. V květnu a říjnu jsme
uspořádali přednášku s názvem Čaje
ze Srí Lanky, kde nám paní Knolová
promítla video z této exotické krajiny, seznámila nás s tamním životem
a hlavně pěstováním čaje. Přednášející se nám snažila vtisknout význam
čajů v našem jídelníčku. Zároveň i léčivé účinky bylin, podporované zdravým životním stylem nám určitě prodlouží náš život a dopřejí nám radost
ze života. 23. května jsme uspořádali
celodenní výlet do znojemské vinař2

ské oblasti. První zastávkou byl zámek ve Vranově nad Dyjí. Následně
jsme si prohlédli historické město
Znojmo. Odpoledne jsme absolvovali
exkurzi v Šatově v tamním Znovínu.
Průvodce nás seznámil se systémem
výroby, uchováváním a hlavně distribucí vína. Na závěr nás seznámil
se základními odrůdami i s jejich
hodnocením a hlavně jsme degustovali. V dobré náladě a se zpěvem
jsme dojeli večer domů. 28. 5. jsme
uspořádali výstup na Kosířskou rozhlednu. 25. 7. jsme se zúčastnili Dne
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otevřených dveří v Semu Smržice.
Zde jsme si prohlédli skleníky, plantáže zeleniny a bylin. Byli jsme také
seznámeni se šlechtěním a ochranou zeleniny. Seznámili jsme se zde
s nejnovějšími odrůdami a technologickými postupy. 21. 9. jsme uspořádali brigádu na úpravu zeleně v aleji
u firmy Dvořák – zúčastnilo se 7
členů. 26. a 27. září se konala okresní
zahrádkářská výstava. Naši členové
Zedníček, Dočkal, Vychodil, Stojáková a Kubíčková přispěli 30 vzorky
a reprezentovali tak naši organizaci.
Současně v tomto čase pořádali

organizace v Držovicích a Smržicích
svoje místní výstavy, kterých se také
zúčastnila naše delegace. V dalším
týdnu se konala Flora. Zde se také
naši dva členové zúčastnili 4 vzorky
a reprezentovali prostějovský okres.
9. 10. jsme uspořádali zájezd na
Florii Kroměříž. Vrcholem naší letošní činnosti byla adventní výstava
pořádaná v sokolovně 27. 11. Akce
se nám velice podařila, o čemž svědčí
účast 500 spokojených návštěvníků.
Každý zde mohl pocítit adventní náladu, ať už z expozic, tak i z bohatého
občerstvení. Závěrem naší celoroční

činnosti byla členská schůze a mikulášská tombola. Chci konstatovat,
že naše činnost je dobrovolná a děláme ji s nadšením. Nicméně musím
poděkovat, že nás v naší činnosti
podporuje a dotuje obecní úřad, za
což vřele děkujeme. Zároveň máme
dobré vztahy se Sokolem Olšany,
který nám pro naši činnost půjčuje
sokolovnu. Naše základna se nám
daří rozšiřovat a tak doufáme, že
některé z vás osloví naše činnost
a stanete se našimi členy. Děkuji
všem členům za práci.
Vlastimil Zedníček, předseda ZO

mouce. Také jsme získali odpověď
na otázku, proč si dnešní Olomouc
vybrali římští vojáci k vybudování
dočasného tábora, který byl v roce
2001 nalezen v Neředíně. Přiblížili
jsme si způsob práce archeologů,
a dokonce nám i ukázali, jak správně
postupovat při vykopávkách. Na zajímavý program budeme ještě dlouho
vzpomínat a hlavně žáci mohou
získané vědomosti využít v hodinách
dějepisu. Jsme také rádi, že jsme
měli možnost prohlédnout si i celé
muzeum, jelikož v tento den zrovna
probíhal uvnitř pevnosti Den otevřených dveří.
Bohumila Navrátilová, učitelka

Miniházená
Již třetím rokem se žáci naší školy
účastní oblastních turnajů v miniházené. První ročník jsme se pouze
snažili, ve druhém již urvali pár
bodů… no a letos jsme všechny
zápasy 1. kola vyhráli. Kroužek miniházené tak slaví úspěchy a my jsme
rádi, že tento sport kluky baví.
Děkujeme panu MUDr. Vomáčkovi
za odborné vedení a hráčům za plné
nasazení při tréninku i při zápasech.
Také chceme poděkovat rodičům,
kteří nás podporují jak morálně
(fandění na zápasech), tak fyzicky
(doprava na turnaje).
Vladimír Vlk, učitel

Z NAŠÍ ŠKOLY
Pevnost poznání
Žáci 6. třídy se jednoho listopadového pátku vypravili do minulosti,
konkrétně do tzv. římské doby. Celá
výprava se odehrála v Pevnosti
poznání, což je interaktivní muzeum vědy Univerzity Palackého
v Olomouci. Výukový program nesl
název – Prohnilí Římané v Olomouci.
Dozvěděli se něco více o římském
impériu, co znamená zkratka SPQR
a SPQO, jak vypadal život obyčejného římského legionáře. Zjistili jsme,
jak se žilo v římské říši pod vládou
krutých císařů a hlavně pod velením
neústupných vojevůdců. Velmi poučné byly zajímavosti ze života v době
antiky a také spojitosti Říma a Olo-
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Rozumíme penězům
V týdnu od 9. do 13. listopadu se
17 žáků druhého stupně zúčastnilo
projektu Rozumíme penězům. Čtyři
fiktivní rodiny – Lakomí, Šetrní, Brzobohatí a Škrťovi si vytvořily rodinný rozpočet a řešily každodenní i jednorázové finanční problémy. Zjistily,
kolik je stojí dojíždění do práce nebo
do školy, zda vystačí s financemi
během mateřské dovolené, některé
se rozhodly prodat auto, jiné musely
pro svoji velkou rodinu vyměnit byt
za větší. Rodiny si také plánovaly dovolenou a musely odolat výhodným
nabídkám nebankovních hotovostních půjček. Naštěstí všechny rodiny
měly ve škole Zábavnou matematiku
a věděly, co je RPSN, úrok atd. Žádná
si nebankovní úvěr nevzala a s výběrem dovolené jim pomohla paní
učitelka Jarka Rašková.
Žákům se během projektu líbily také
krátké filmy, např. o historii a významu ČNB. Věříme, že získané poznatky a zkušenosti z fiktivních rodin
využijí i v soukromém životě.
Jitka Ungermannová, učitelka

Starostův hanácké vdolek
Ve středu 25. 11. 2015 jsme se
mohli opět těšit na sportovní soutěž
„Starostuv hanácké vdolek“. Na tuto
soutěž se celý první stupeň poctivě
připravoval, proto nebyl žádný problém vybrat dvacetičlenné družstvo,
které nás pojede reprezentovat
do sokolovny v Dubanech. Tradičně jsme se postavili dalším sedmi
družstvům z okolních základních
škol v devíti soutěžních disciplínách.
Zpočátku jsme se drželi u čtvrtého
místa, avšak ke konci se nám poda-

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY OBCE
Vyneseno ze zastupitelstva
Zastupitelstvo na zasedání
10. 9. 2015 schválilo:
- prodej pozemku par.č. 92 v k.ú.Olšany u Pv pí. Miroslavě Odstrčilové
- odkup části pozemku par.č. 727
v k.ú.Olšany u Pv od p. Jana Nakládala a Mgr. Evy Nakládalové
- krátkodobý bankovní úvěr u KB
Prostějov na akci „Revitalizace
veřejných prostranství“ s dobou
splatnosti do 30. 4. 2016
- záměr prodeje, resp. nájmu, pozemku par.č. 287 v k.ů.Olšany
u Pv
- smlouvy s ŘSD o zřízení věcných
břemen v rámci realizaci akce „Silnice R46 MÚK Olšany“
Zastupitelstvo na zasedání
19. 10. 2015 schválilo:

- dofinancování projektu „Revitalizace veřejných prostranství“
- směnu pozemků mezi Obcí Olšany
u Pv a manželi Ivo a Luďkou Kubíčkovými a manželi Stanislavem
a Annou Obručníkovými
- pronájem pozemků v majetku
obce p. Ivo Kubíčkovi a ZD Olšany – Hablov
- odkup pozemků od majitelů pozemků v lokalitě Za humny –
pí. Vlasty Raisové, p. Jaroslava
Kubíčka a p. Jaroslava Sekaniny
Zastupitelstvo na zasedání
12. 11. 2015 schválilo:
- dofinancování projektu „Rekonstrukce objektu pro potřeby základní školy“ ve výši 15% uznatelných nákladů akce
- Územní plán Obce Olšany u Prostějova
4

řilo několikrát vyhrát, čímž jsme si
zajistili vítězství. Hurááá! Letos jsme
si kromě chutného vdolku a diplomu
odnesli krásný pohár za 1. místo.
Gratulujeme!
Lenka Hrubá, učitelka

PŘIVÍTALI JSME
NOVÉ OBČÁNKY
11. října jsme v obřadní síni obecního
úřadu přivítali nové občánky, byli to
Denis Džuhlja, Kristián Kacar, Aneta
Novotná, Daniela Logrová, Zdeněk
Holinka, Michaela Halířová. Děti ze základní školy přednesly básničky a zazpívaly písničky, narozené děti dostaly
malý dárek a maminky kytičku.
Všem narozeným dětem přejeme
hodně zdraví a rodičovské lásky.
Alena Kvapilová
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INFORMACE Z OBCE
- Děkujeme všem občanům, kteří se
zapojili do dotazníkové akce, která
má přispět k vypracování strategického plánu pro rozvoj naší obce
v dalších letech. Bylo rozneseno
více jak 600 dotazníků, odevzdáno
bylo 163. Podrobnější rozbor vašich odpovědí uvedeme v následujícím čísle obecního Zpravodaje.
- Práce na úpravách veřejných prostranství pro letošní rok skončili.
Během příštího roku budeme ještě
vlastními silami dokončovat výsadby na veřejných prostranstvích

a některé stavební práce, které
nebyly obsaženy v projektech
Revitalizace veřejných prostranství. Doufám, že jednotlivé úpravy
přispěly k lepšímu vzhledu naší
obce. Děkuji také všem občanům
za trpělivost a pochopení, které
projevili při stavebních pracích.
Vím, že to nebylo jednoduché. O to
víc si cením rozumného přístupu
občanů při řešení problémů, které
se během realizace stavebních
prací objevily.
- V měsíci listopadu byly provedeny

další výsadby v extravilánu obce.
Celkové náklady dosáhly výše
1,7 mil. Kč. Dotace z Operačního
programu Životní prostředí činila
1,6 mil. Kč. Kolem obce bylo vysazeno 435 stromů a 8265 keřů.
- V měsíci listopadu bylo ukončeno
sledování dopravy v Olšanech
a v Hablově. Celkem bylo sledováno 5 lokalit v Olšanech a šestá
v Hablově. V příštím čísle uvedeme
podrobnější výsledky tohoto dopravního průzkumu.
Milan Elfmak, starosta

oddělit keře od komunikací, aby do
nich nezasahovaly. Novou výsadbu
budeme realizovat na jaře příštího
roku. Doufám, že se nám to povede.
Omlouvám se, že úpravy jsem nezveřejnil na webových stránkách. Je to
chyba. Do konce roku bude vytvořena
nová webová aplikace obecních stránek a všechny připravované projekty
se budeme snažit na tyto stránky
umístit.

INSTA. Ani v tomto případě nebyly
zaznamenány problémy. Váš dotaz
jsme přeposlali vedení firmy a zde je
následující vysvětlení Ing. Marka Švédy jednatele společnosti:

OTÁZKY A ODPOVĚDI
Ot: Chtěla jsem se zeptat, proč byla
vykácena velká část dřevin u samoob‑
sluhy. Byly všechny kusy ve špatném
stavu a nebylo možné je zachovat?
Snažila jsem se najít plán úpravy tohoto
prostranství a odpověď na svou otázku
mezi dokumenty na webu, ale bez úspě‑
chu, proto se ptám touto cestou.
Od: Před samoobsluhou byla část
dřevin vykácena z důvodu jejich špatného stavu. Proschlé koruny stromů,
větrem zlomené vršky stromů (ve
třech případech - cypřišky), části větví
napadené rzí. Jednalo se především
o cypřišky, jalovce. V případě borovice
a modřínu se jednalo o proschlé koruny stromů, u borovice také o zhoršenou statiku kmene (nakloněný kmen
směrem k silnici). Důležitým faktorem
také byla blízkost vzrostlých stromů
štítové zdi rodinného domu. Některé
kusy dřevin by bylo možné zachovat,
ale pak by byla narušena celková koncepce výsadeb. Ty dřeviny, se kterými
počítáme, jsme zanechali a chceme je
vhodně doplnit novými. Ještě v tomto
roce dojde k odstranění některých
dřevin i na protější straně (borovice,
túje). Chtěli bychom více podpořit barevnost výsadeb v jarním i podzimním
období, kolem chodníku k obchodu
vytvořit menší alej listnatých stromů,

Ot: V první polovině měsíce listopadu
došlo ve firmě Mürdter‑Dvořák k průni‑
ku průmyslových vod do vodovodního
řádu. Zajímalo by mne, o co se konkrétně
jednalo, jaký byl rozsah této havárie
a především jaké konkrétní kroky obec,
případně provozovatel vodovodní sítě
učinili (učiní), aby se tato situace již nikdy
neopakovala
Od: Žádný únik průmyslových vod,
případně jiná havárie, u firmy Murdter
v první polovině listopadu nebyla na
obecní úřad hlášena. Začátkem měsíce se zaměstnanec firmy dotazoval,
zda jsme nezaznamenali problémy
s kvalitou dodávané vody. Sdělili jsme,
že jsme nic takového nezaznamenali
a také ze strany občanů nebyla nahlášena stížnost na kvalitu dodávané
vody. Kontaktovali jsme také firmu
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V uvedeném období se zdálo, že ve vodovodním řadu uvnitř firmy není voda
v takové kvalitě, jaká by měla být. Byl
tedy dotázán starosta obce a chtěli
jsme vědět, jestli není stejně nekvalitní i voda v obci. Příčinou uvedených
problémů byla vada zpětné klapky
mezi našimi bojlery a zbytkem interního vodovodního řádu, což mimo jiné
způsobilo i to, že nám ze studených
kohoutků vytékala teplá zakalená
voda. Do druhého dne byl uvedený
problém vyřešen. Aktuálně čekáme
na výsledky rozboru vody, který jsme
nechali provést z vodovodů uvnitř naší
firmy a z vodovodu RD poblíž firmy.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o interní poruchu v rámci vodovodního
řádu firmy a obce se to nijak nedotýkalo, nepovažuji za nutné o uvedené
záležitosti obec informovat. Nerozumím tazateli, co míní „…havárií ve
smyslu průniku průmyslových vod…“.
Co tou průmyslovou vodou mělo být
a z jaké technologie? Rovněž mi není
zřejmé, jak by se „havárie“ projevila na
vodovodním řádu obce.
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Tolik vyjádření zástupce společnosti
Mürdter‑Dvorak.
Pokud jde o kroky obce:
1. Domnívám se, že k „průniku vod“ do
vodovodního řadu nedošlo. (konzultace se zástupci Insty, nebyla zaznamenána zhoršená kvalita vody v obci)
2. Předpokládám, že při výstavbě
areálu firmy učinila obec příslušná

opatření, aby nedošlo k případné kontaminaci vodovodního řadu v případě
nějaké „havárie“ a k průniku „průmyslových vod“ do vodovodního řadu.
Proto se podívám do dokumentace
ke stavbě, jaká byla učiněna technická
opatření při výstavbě areálu firmy,
aby nemohlo dojít ke zmiňovanému
„průniku“.

3. Se zástupci společnosti Insta provedeme kontrolu připojení na obecní
vodovodní řad, abychom vyloučili
možnost možného „průniku vod“ do
obecního vodovodního řadu. V případě, že nalezneme závady, odstraníme
je ve spolupráci s firmou Mürdter
‑Dvorak.
Milan Elfmark, starosta

ROK SE S ROKEM SEŠEL
Jak se říká, rok se s rokem sešel a najednou nám zcela nečekaně začal
rok 2015. Leden s únorem byly jako
už klasicky měsíci nic závažně, moc
zajímavého se nedějící. Zima nic speciálního sama o sobě nepřináší a zdá
se, že se nám lidem stejně v tomto
období, pokud nejedeme třeba provozovat zimní radovánky, ani vlastně
nic dělat nechce. A tak i my u Jeníka
vždy trpělivě odpočíváme a v poklidu
si toto období prožíváme, až se dočkáme, že pomine.
Na jaře, jóóóó to už je panečku jiná.
Jako mávnutím čarovného proutku
se u nás, obsluhy, i u našich hostů
nachází ta po měsíce někde hluboko
skrytá touha začít se bavit, vymýšlet
kam na výlet a jakýmkoliv způsobem se kulturně obohatit. Snad nás
všechny k tomuto činu nastartují
každoroční olšanské plesy, které nás
tak nějak probudí.

U nás v hospodě máme už pár let
jarní výletovou tradici, takže je to
s vymýšlením zas o něco jednodušší.
Teď už jde vlastně jen o to vymyslet,
kterým směrem se nachází zajímavě chutnající pivovar. Díky tomu, že
jsme, my Češi, v tomto odvětví na
světové špici, můžeme jet vlastně
kamkoliv, kde nás vítají s úsměvem
a příjemnou ochutnávkou. V minulých letech jsme už navštívili blízký
pivovar Litovel, který zdá se svou
vřelou ochutnávkou nikdy nezklame.
Potom nad míru dnešní doby dobrosrdečný rodinný pivovar Bernard
v dalekém Humpolci (což jsme pocítili hlavně cestou zpět), kam jsme
vyrazili v hojném počtu něco málo
přes padesát účastníků. Mimochodem to byl opravdu povedený výlet…
A vzhledem k nekonečné ochutnávce
i velice veselý výlet!!! Myslím, že
pokud zrovna teď čte zrovna ten, co

6

s námi byl, zaručeně se usmívá. No
a letos jsme zavítali do, za jedním
kopcem a jednou řekou stojícím,
pivovaru Zubr. Po pár hodinové, pohodové ochutnávce jsme posilněni
zubří silou, obdařeni nekonečným
úsměvem, spokojeným břichem naplněným chlebem se škvarkovkou,
obsadili autobus a mohli jsme spokojeně vyrazit z dalšího příjemného
výletu směrem domů. Takže když to
sečtu, to znamená, že třikrát máme
jarní vyjížďku úspěšně splněnou. Teď
už jen zbývá se rozhlédnout, kterým
směrem se dáme příští rok? Že by do
Beskyd? Konečně na ten Radegast?
Dopoledne se pokochat na Pustevnách a odpoledne zase nechat pokochat útroby ryze hořkou chutí?
Jak se tak koukám, slunce nám svítí
na hlavy, předzahrádka i hospodský
dvůr se krásně zazelenali a rozkvetli, hosté pomalu obsazují venkovní
posezení, to už bude alespoň květen.
Staví se MÁJ!!! Tuhle tradiční akci
mám moc ráda. Tak nějak se mi zdá,
že jakmile se postaví před hospodou
MÁJ, vypadá to krásné, staré, cihlové
stavení každý rok veseleji a spokojeněji. Jako by tak nějak ožilo. Má to
asi nějakou kouzelnou moc umocněnou tou dlouhodobou tradicí. Díky
Davidu Pospíšilovi pravým jménem
„ Štikovi“, máme každý rok krásný,
čerstvý strom. Díky, Štiko!!! A pak
taky díky Vykymu, jeho pravé jméno
ani zveřejňovat nebudu, páč tomuhle
chlapci nikdo jinak než Vyky neříká
a snad už i on sám ho dozajista zapomenul, je MÁJ připravený dělat celý
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měsíc parádu. Takže nějak začátkem
května, bohužel se nepamatuji na
přesný datum, ho pánové zvedli ze
země. Ten datum stejně není zas tak
důležitý, i když dohledat by se dal,
ale upřímně k Vám všem, kteří co já
klepu do počítače čtete, píši tento
článek klasicky na poslední chvíli
a řekla jsem si, že se nezvednu od
stolu, dokud nebude hotový. Takže
nebude ani datum. Počasí na stavění
nám vyšlo moc pěkné, hudba byla
reprodukovaná, ale veselá. Jako i minulý rok, jsem moc ráda, že dorazili
i hasiči. Dovezli nám ukázat novou
Tatrovku a postavili ji pro děti na dvůr
„nároďáku“. Díky, kluci!!! Hosté byli
spokojení a veselí až do rána, po půlnoci už byla na dvoře opravdu zima,
tak jsme se přestěhovali dovnitř.
Udírna byla z počátku plná, ale dlouho tento stav nevydržel. Na roštu
se vystřídal velký počet šťavnatých
makrel ze severního moře. Obsluha
zvládla vše na jedničku!!! Všechno
dopadlo, jak mělo a tím pádem nebyli spokojení pouze návštěvníci, ale
i hospoda.
Měsíc utekl jako šílený a rázem bylo
na čase se tomu krásnému, vysokému MÁJI postavit a srazit ho na
zem! Ještěže k tomu činu máme pár
zkušených, osvědčených a hlavně
ochotných chlapů. Během května
probíhala v hospodě tipovací soutěž.
Šlo o to, se co nejvíce přiblížit k rozměru MÁJE, který bude po odřezání
ležet i s ozdobným koncem na zemi.
Je to už pár měsíců, ale myslím, že na
1. místě byl Tomáš Kolesár, v těsném
závešu Tomáš Justra, Simča Klíčová,
Jarda Kala a paní Kauerová se svým
věčně usměvavým přítelem Břeťou.
Ležící Máj měřil 19,60 m. V den
slavnostního kácení bylo vedro jako
v pekle. No nebudeme si nic nalhávat, díky nám lidem a našemu nešetrnému chování se k naší krásné planetě, začíná být středoevropské léto
rozžhaveným tělesem. Jó, jó globální
oteplování je zcela tady. Ale vraťme se zpátky k tomu „kácení“. Bylo
prostě teplo. Návštěvníků moc, k mé

radosti i hodně dětí. Moje máma,
krásná paní Hanka Navrátilová z nich
udělala ještě roztomilejší tvorečky,
než jsou od přírody. Každé léto maluje zdarma na dětské obličeje obrázky
na přání. Díky, mami. V udírně se hřáli
kuřecí čtvrtky, žebra, cigáro a k radosti většiny také dietní bůčky. Na
roštu opět zlátly rybky a hbitě si to
pluly do břišních dutin spokojených
strávníků. O příjemnou muziku se
nám postaral talentovaný fotograf,
textař a hudebník René Planka, který
k nám zavítal poprvé a ne naposledy.
Veselení končilo brzo nad ránem
odchodem pár posledních veselých
a hlučných hostů. Za obě tyto vydařené akce vděčím velké poděkování
obsluze, mým holkám, které mě
nezklamaly, ba naopak mě nechali
v klidu a zvládli ten nápor s noblesou.
Potom také všem, co MÁJ čistili od
kůry, tahali za lana směrem nahoru
a následně pak i dolů. A v neposlední
řadě mému příteli Martinu Chromkovi za podporu ze všech stran a mému
bratrovi Markovi Navrátilovi, za
pomoc s kucháním a nakládáním
a grilováním ryb, také s uzením nejen
na akcích, ale i o všedních víkendech
během celého léta.
Tak nějak jsme se to přehorké léto
snažili přežít a užít si ho dál. Proběhlo pár muzikálních večerů spojených
s denním grilováním. Za zmínku
určitě stojí den a večer s kapelou Valsa Band. Maskotem kapely je bratr
našeho pozitivního hosta Davida
Dostála. Jinak tedy ale velice zábavné hudební seskupení. Vlastně ani
nevím, kolik těch šikovných chlapů
se za tímto jménem skrývá. Ale co
víme jistě, my všichni zúčastnění, je
že opravdu stojí za to si je nenechat
ujít a nezůstat doma. Bylo to moc
fajn. Od té doby se je snažím dostat
k nám zase, ale bohužel jsou vytížení. Škoda! Ale máme je slíbené ještě
v zimě, vevnitř akusticky.
Pak jsme se ještě párkrát zapotili,
spálili a zmokli a byl podzim. Letos
jsem se konečně nechala přemluvit
od Marcela, zpod dálničního mos7

tu, a domluvila jsem nám autobus
do Mutěnic. Už minulý rok mě Petr
Pluháček přesvědčoval a moje škoda, že jsem nepodlehla už tenkrát.
10. 10. jsme vyjeli v počtu něco kolem třiceti hlav vzhůru mutěnickému
burčákovému pochodu. Jak bylo? Jak
asi může být v kraji vína, mezi tisíci
pozitivně naladěnými, veselými, burčákem a mladým vínem lehce opojenými lidmi. Všude možně muzika,
pouliční divadlo a spousta výborného
jídla a příjemných vinařů, kteří nám
svou oddaností k hroznům a nepředstavitelnou dřinou přivádí na
svět, tak vynikající věc, jakou je víno.
Celodenní procházka vinicemi a vesnicemi, se skleničkou zavěšenou na
krku, kterou si necháte naplnit přesně tam, kde se Vám líbí. Bylo prostě
blaze a to by Vám všem dozajista
potvrdila i tvář naší skupiny „Bobík“
Luděk Navrátil z Kocourova. Až ho
potkáte v obchodě, zkuste se ho zeptat, uvidíte, jak se rozzáří a rozpovídá. Do autobusu jsme trefili všichni
v domluveném čase a pěkně si užili
zpáteční prozpívanou cestu v počtu
80spolu se vracejících známých tváří
z okolních vesnic i dalekých krajů.
Náš autobus byl tak velký, že nás
musel vysadit u parku. My jsme si
pak ještě, v režii zájezdu, zašli do
hospůdky, kde na nás čekalo uzené
cigárko. To aby se nám s plným žaludkem lépe spalo. Na tento výlet se
už upřímně těším příští rok znovu!!!
Když už jsem do tohoto ne‑článku
uložila tolik moc informací, tak napíšu ještě tu poslední. Snad to ještě
zvládnete přečíst a vnímat. Nedávno, začátkem listopadu dorazili
k nám dva talentovaní umělci, aby
nám zpříjemnili jinak všední sobotní
večer. Již zmíněný kytarista René
Planka pro pobavení ucha a můj
blízký kamarád malíř a umělec Jiří
Macek, krásný to mladý muž. Mezitím, co René brnkal příjemné písně
na svou elektrickou kytaru, si Jirka
v místnosti u baru postavil malířský
stojan a na místo klasického plátna
na něj natáhnul obyčejné černé trič-
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ko. Během několika hodin se z trička
stalo umělecké dílo, vlastnoručně
malované před námi všemi. Na jeho
snažení se můžete podívat na stránkách facebooku Macek Dejavu‑Art,
kde je vyfocené i tričko ukované
u nás v hospodě. Které spolu ještě
s jedním bylo věnováno do soutěže.
Šťastnými výherci byli k mojí radosti
dva naši příjemní a letití hosté Tomáš
Lolek a Vašek Šín.
Takhle nějak to probíhá u nás v kulturním obydlí u Jeníka. A i když je
to těžké a přiznám se čas od času
i nad mé schopnosti, budu se tu
ještě nějakou dobu snažit dál. Občas
přehlížet nálady hostů, které se mění
jako dubnové počasí. Samozřejmě se
snažit udržet na uzdě i ty nálady mé.
Občas dělat, že neslyším pomluvy,
které vznikají „nevím“ kde a „nevím“
proč a pak postupují dále celou
vesnicí a někdy klidně si to letí i na

Hablov a z Hablova… někam dál…
Teď se budu hlavně snažit, našim
hostům a holkám do kolektivu, najít
příjemnou servírku. Bohužel pro
mě, nám odchází na odpočinek Anet
Hradilová, kterou všichni hosté i já
s láskou v srdci chováme, poněvadž
je v požehnaném stavu. Tak snad
nám to vyjde a najde se někdo, kdo
bude u nás spokojený a bude práci
dělat rád. Jinak ještě děkuji takhle
ke konci roku všem, jež mají co do
činění s jakoukoliv dávkou podpory
Jeníkova obydlí. Ať už návštěvností
nebo šířením pozitivních úsudků
o nás. A také děkuji všem, co tento
můj výtvor přelouskali až do konce.
Všem Vám přeji krásné svátky, příjemný konec roku a do toho nového
více pochopení a soucitu k ostatním,
pevné zdraví a spokojenost pro celé
vaše rodiny a přátele….
Ivona Navrátilová

Všem občanům přejeme klidné
a pohodové Vánoce prožité se svými
nejbližšími.
Do nového roku přejeme hodně
zdraví, radosti a Božího požehnání
Redakční rada

VÁNOCE 2015 V OLŠANECH
20. 12.
22. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.

Adventní koncert kostel sv. Jana Křtitele 15.00
Půjdem spolu do Betléma před nákupním
střediskem 17.00
Štědrovečerní mše svatá kostel
sv. Jana Křtitele 16.00
Mše svatá kostel sv. Jana Křtitele 9.30
Mše svatá kostel sv. Jana Křtitele 9.30

27. 12.
31. 12.

Mše svatá kostel sv. Jana Křtitele 9.30
Mše svatá na ukončení roku kostel
sv. Jana Křtitele 16.00
1. 1. 2016 Novoroční mše svatá kostel
sv. Jana Křtitele 9.30
3. 1. 2016 Tříkrálová sbírka od 14:00
9. 1. 2016 Setkání se seniory 14:00

UPOZORNĚNÍ NA SVOZ TKO

Realitní a investiční skupina

Společnost A.S.A bude provádět
svoz TKO 21. 12. a následně až 11. 1.

První realitní kancelář v ČR s investičním fondem
nyní nakupuje nemovitosti v této lokalitě!

OMEZENÍ PROVOZU
SBĚRNÉHO DVORA

Nákup do 48 hodin
Exekuce i dluhy vyřešíme
Zdarma
kompletní právní servis

V době od 20. 12. 2015 do 3. 1. 2016 bude sběrný dvůr uzavřen. V měsících leden a únor bude
sběrný dvůr otevřen pouze ve středu. Občané
budou mít možnost využívat služby sběrného
dvora po domluvě s pracovníky OÚ.

PRODEJTE SVOU NEMOVITOST INVESTIČNÍMU FONDU
BEZ PROVIZE REALITNÍ KANCELÁŘI

www.rksting.cz

800 944 988
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