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Nově vznikající Klub seniorů Olšany u Pro-
stějova připravil pro zájemce nevšední akci 
v rámci oslav Dne české státnosti. Šest desí-
tek olšanských seniorů se vydalo ve středu  
28. září vláčkem firmy MINITRANS zdolat 
nejvyšší „horu“ Hané Velký Kosíř. Na tzv. „Ha-
náckém Montblanku“ vystoupili na rozhled-
nu, aby se rozhlédli po naší krásné Hané. Po 
krátkém odpočinku odjeli vláčkem do Čech 
pod Kosířem, kde si prohlédli nově otevřené 
prostory zámku a zámecký park. Výletu přálo 
počasí, účastníci byli spokojeni a už se těší na 
další akce Klubu. 

Jan Spurný, místostarosta 

V září proběhla plánovaná „Rekonstrukce 
sousoší ukřižování“ u fary. Obec na tuto akci 
získala dotaci z Olomouckého kraje dotaci ve 
výši 50.000,-  z dotačního titulu „Obnova kultur-
ních památek“.  Celá oprava stála 135.700,- Kč.

Jak jsem již uváděl v minulém čísle, roz-
hodli jsme se zahájit ještě v letošním roce 
několik stavebních akcí. Jedná se přede-
vším o úpravy odvodnění komunikace v lo-
kalitě Trávníky, opravu chodníků na hřbito-
vě a rekonstrukci hospodářské budovy ve 
farním areálu, která bude sloužit pro potře-
by základní školy. Omlouvám se obyvate-
lům lokalit Trávníky, že jsme nezačali se slí-
benou akcí již v červenci, jak jsme původně 
avizovali. Zdržení bylo ze dvou důvodů. 
Prvním byla žádost ze strany některých 
obyvatel dané lokality o revizi původního 
záměru a zvážení jiné možnosti řešení. Po 
několika dalších konzultacích a dopraco-
vání projektové dokumentace jsme zvolili 
variantu možná dražší, ale věříme, že pro 
obyvatele daného úseku komfortnější. Po-
kud jde o revitalizaci hřbitova, byla zahá-
jena oprava hlavních cest. Možná se něko-
mu zdá, že volíme opravy příliš důkladné 
(hloubka podkladových vrstev), někomu se 
mohou zdát třeba i zbytečné, ale snažíme 
se, aby jednotlivé plochy byly dostatečně 
propustné vůči vodě. Všechny práce navíc 
stěžuje nejednotná šířka vlastních chodní-
ků, rozdílná výška hrobů a jejich velikost. 
Práce pokračují pomaleji než bychom si 
přáli. Uvidíme, kolik toho stihneme opra-

Restaurátor p. MgA. Martin Parobek v prů-
běhu měsíce provedl očištění soch a jejich 
impregnaci proti vlivům počasí. Výsledkem 
je nově zrestaurovaná socha, která se tak sta-
la ozdobou prostoru u fary.

Olšanští senioři  
na Velkém Kosíři 

Oprava sochy u fary Investiční činnost
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Nebraňme se ekologii, vyplatí se nám to

Obec koupila  
areál O.D.Z. – pilu

Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie, 
společenská odpovědnost, nebo ochrana ži-
votního prostředí za něco moderního a líbi-
vého, s čím přicházejí eko-nadšenci v posled-
ních letech. Jde však o velký omyl, ochranou 
přírody se lidé začali zabývat už v průběhu 
19. století, sice nepoužívali termíny „eko-
logie“ a „společenská odpovědnost“, ale již 
tehdy si uvědomovali, že se krajina v Česku  
v průběhu staletí hodně změnila a v důsled-
ku lidské činnosti na mnoha místech i značně 
poškodila. Osvícení šlechtici proto začali na 
svých panstvích zřizovat přírodní rezervace, 
kde bylo zakázáno hospodařit a obdělávat 
půdu. Nejstarším chráněným územím v Čes-
ku a zároveň i nejstarší přírodní rezervací  
v Evropě je Žofínský prales, který byl vyhlá-
šen již roku 1838 na panství Buquoyů.

 V dnešní době si už nevystačíme jen  
s vyhlašováním chráněných území, je po-
třeba dělat víc. Firmy při svém provozu pře-
mýšlejí, jak ušetřit energie, nejen z důvodu 
ekonomických, ale také proto, aby šetřily 
ubývající přírodní zdroje. V kancelářích sví-
tí úsporné světelné zdroje, budovy dostaly 
zateplení, řada firemních materiálů zůstává 
jen v elektronické podobě, tiskneme jen to, 
co je opravdu důležité. Stejně odpovědně 
se chovají i města a obce. Rekultivují zane-
dbané plochy, ze svých rozpočtů přispívají 
na zachování linkových autobusů a vlaků, 
nahradily veřejné osvětlení za úspornější 
světla, podporují místní firmy, motivují spo-
luobčany k důslednému třídění odpadů. Re-
cyklace může pro obce znamenat důležitou 
úsporu. Zatímco netříděný odpad musí obec 
předat specializované firmě, která si nechá za 
jeho likvidaci dobře zaplatit, zpětný odběr 
elektrozařízení nabízejí kolektivní systémy 
zcela zdarma. Zpětný odběr vysloužilých 
elektrozařízení a jejich následná recyklace se 
vyplácejí hned dvakrát: umožňují totiž opě-
tovně využít materiály a šetří přírodní zdroje. 

Na posledním zasedání zastupitelstva 
obce bylo rozhodnuto, že se obec pokusí od-
koupit areál firmy ODZ, který byl předmětem 
veřejné dražby. Diskuse zastupitelů k tomu-
to bodu jednání byla věcná a dá se i říct, že  
i bohatá. Zvažovaly se všechny plusy a mínu-
sy této koupě. Závěrem se všichni přítomní 
zastupitelé vyjádřili pro koupi areálu. Sou-
časná vyvolávací cena byla za celý areál včet-
ně vybavení 7 miliónů korun a obec za tuto 
cenu také areál koupila. Odhadní cena draže-

ných pozemků byla asi 11 miliónů a odhadní 
cena vybavení asi 3 miliony korun. Zvažovali 
jsme také, zda ještě nepočkat a nesnažit se 
cenu ještě snížit. Nakonec jsme ale do toho-
to rizika nešli a sedm miliónů nabídli. Naším 
záměrem je většinu vybavení se pokusit od-
prodat, část areálu využít pro potřeby obce  
a další část areálu nabídnout k pronájmu, pří-
padně odprodat, případně zvážit možnosti 
jiných investic. Vlastní převzetí celého areálu 
pily včetně vybavení se uskutečnilo 20.10.

Milan Elfmark, starosta

Druhotné suroviny získané z recyklace jsou 
levnější, než nová těžba. Navíc recyklace za-
mezí úniku škodlivých látek (například rtuti 
ze zářivek) do přírody. Zpětný odběr zářivek 
pro naši obec Olšany zajišťuje již několik let 
kolektivní systém EKOLAMP, který v České 
republice vytváří hustou síť sběrných míst, 
přispívá na provoz sběrného místa, zajišťuje 
přepravu sběrných nádob do recyklační fir-
my i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří Ol-

šany finanční prostředky, které bychom jinak 
museli utratit na likvidaci nebezpečných od-
padů. Ročně se prostřednictvím kolektivního 
systému EKOLAMP podaří recyklovat kolem 
5 miliónů kusů zářivek a výbojek. To před-
stavuje 25 - 30 kg toxické rtuti, která by jinak 
mohla znečistit vodu o objemu téměř dvou 
Lipenských přehrad. Pomozte i vy chránit své 
zdraví a přírodu našeho města a nevyhazujte 
„úsporky“ do koše.

Materiál EKOLAMP, Jan Spurný, místostarosta
Mapu sběrných míst naleznete na  

www.ekolamp.cz.

vit v letošním roce. Do Všech svatých ne-
budou opravy ukončeny a hřbitov bude 
jedno velké staveniště. Chtěl bych tedy po-
prosit všechny o opatrnost a ohleduplnost.
Rozhodně budeme pokračovat i v roce 
příštím a já doufám, že se nám podaří udě-
lat z našeho olšanského hřbitova důstojné 
místo odpočinku našich předků. V souvis-
losti s opravami na hřbitově si dovolím jen 
malou poznámku. V minulých číslech zpra-
vodaje (poprvé před více jak dvěma roky) 
jsem několikrát informoval, že připravuje-
me revitalizaci cest hřbitova a jeho celko-
vého vzhledu, že je možnost se podívat na 
projekt, projekt byl a je také k nahlédnutí 
na webových stránkách. Za ty asi tři roky 
se přišli informovat tři lidé. Ale jakmile za-
čneme, hned se jich vyrojí spousty, mají 
připomínky k tomu či onomu, to chtě-
jí změnit apod. Nejde o to, že bychom to 
nevyřešili či neupravili, ale jde o zbytečné 
emoce, kterým jsme mohli předejít. A tato 
poznámka se netýká jen tohoto projektu. 
Vždyť chceme přece vytvořit obec, kte-
rá se bude líbit nám všem. Podobně bych 
mohl hovořit i o opravách učeben ve škole. 
V minulém čísle Zpravodaje jsem upozor-
ňoval na situaci, která nastala v souvislosti  
s dotací z MŠMT na opravu některých uče-
ben a rekonstrukci hospodářské budovy. 
Upozorňoval jsem, že na začátku prvního 
pololetí budou probíhat stavební práce 
přímo ve škole a žádal jsem všechny o tr-
pělivost a pochopení. Také jsem sděloval, 
proč nemohly být práce provedeny bě-
hem prázdninových měsíců, proto opa-
kuji: informace o dotaci přišla v červnu, 
bylo nutné doložit další dokumenty na 
ministerstvo, vybrat provádějící firmy. 
Všechny dokumenty jsme dodali během 
července, koncem srpna jsme byli vyzvá-
ni ještě k upřesnění některých detailů  
a teprve koncem září se podařilo s úředníky 
ministerstva vše doladit. Rozhodnutí a limit  
o přidělení finančních prostředků, celko-
vě 12 mil Kč,jsme obdrželi až 12.10. Přes-
tože jsme neměli v ruce závazné Rozhod-
nutí, rozhodli jsme se práce již zahájit.  
V opačném případě bychom totiž moh-
li mít problém, že nestihneme do konce 
roku vyčerpat přislíbené peníze (necelých  
8 mil. Kč). Šli jsme tedy do jistého rizika.  
A na prvních třídních schůzkách se objeví 
připomínky: Proč jsme tyto práce neprová-
děli již o prázdninách. No a pak si jednu ne-
dej, nebo radši dvě. A já si kladu otázku: Proč  
o tom vlastně předem informuji?

RNDr.Milan Elfmark, starosta
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Statisíce ve vzduchu

Omezení v záplavových územích

Do rukou se mi dostal článek, který jsem se 
rozhodl zveřejnit v našem Zpravodaji:

„Milí odpad třídící i netřídící občané, řek-
li byste, že šlapání PET lahví a jiných obalů 
představuje statisícové úspory nebo naopak 
nešlapání obalů představuje statisícové ná-
klady? Jak je to možné?

Je řada způsobů sběru plastu např. sběr 
prostřednictvím veřejných kontejnerů, sběr 
do soukromých popelnic přímo od domu 
nebo pytlový sběr. My použijeme pro jedno-
duchou demonstraci pytlový sběr, přičemž 
princip platí pro všechny typy sběrů. Nákla-
dy na nákup pytle, svoz, evidenci, aj. činí 
na jedno obsloužení pytle nebo nádoby  
o objemu 120 litrů přibližně 12 Kč (to když 
je svoz správně nastaven). Příspěvek od au-
torizované obalové společnosti činí přibližně  

5 Kč za kg vytříděných plastových obalů. Další 
a zároveň poslední informací potřebnou pro 
doplnění mozaiky je kapacita pytle/nádoby.  
Do 120 litrové nádoby/pytle se vejde 1,2 kg 
nepošlapaných PET lahví nebo 3,5 kg pošla-
paných PET lahví.“ Z tabulky (dole) je krásně vi-
dět, že odpady je možné třídit se ztrátou -6 Kč 
 na pytli/nádobě nebo se ziskem +5,5 Kč 
na pytli/nádobě. Záleží jen na tom, zda se 
šlapou nebo nešlapou obaly, jako jsou PET 
lahve, krabice od mléka a jiné další obaly.

Možná si říkáte, co to je 6 Kč. Pokud ale 
budeme uvažovat v rámci obce, která roč-
ně předá k recyklaci 40 tun plastů, tak už se 
pohybujeme v řádech statisíců a to už jsou 
peníze, které na zemi nenajdete. Pokud se 
tyto peníze musí vzít z rozpočtu obce/města 
nebo kvůli tomu podražit na poplatku za od-

pady, je to naprosto zbytečné a doslova do 
vzduchu vyhozené peníze. 

Pokud nejste z tohoto článku moudřejší, 
doporučujeme shlédnout 3. díl pořadu MO-
JEODPADKY na Facebooku nebo na Youtube 
pod názvem Statisíce ve vzduchu. Přejeme 
příjemné sledování a spousty pošlapaných 
obalů.

Ing. Radek Staňka pořad MOJE ODPADKY, 
Jan Spurný, místostarosta

Hmotnost Příjmy Náklady Zisk / Ztráta

1,2 kg nepošlapaných PET 1,2 * 5 = 6 Kč 12 Kč 6 – 12 =  Ztráta  – 6 Kč

3,5 kg pošlapaných PET 3,5 * 5 = 17,5 Kč 12 Kč 17,5 – 12 =  Zisk  + 5,5 Kč

V minulých dnech nám byl doručen dopis, 
ve kterém nás úsekový technik firmy Povodí 
Moravy, která spravuje tok Blaty, upozornil 
co je přípustné a co není konat v záplavovém 
území. Z mailu citujeme:

„Při nedávné prohlídce vodního toku 
Blata v Olšanech u Prostějova jsem zjis-
til, že podél vodního toku je v aktivní 
zóně záplavového území naskládáno vel-
ké množství překážek a odplavitelného 
materiálu a také spousta odpadu. Jedná 
se především o dřevo, stavební materiál  
a biologicky rozložitelný odpad. „

V §67 zákona o vodách – „Omezení v zá-

plavových územích“, je uvedeno, že v aktivní 
zóně záplavových území se nesmí umísťovat, 
povolovat ani provádět stavby, které mohou 
negativně ovlivňovat průtok vody (např. lehké 
kůlny, hranice dřeva, stavební materiál, apod.). 

V aktivní zóně je dále zakázáno:
a. těžit nerosty a zeminu způsobem 

zhoršujícím odtok povrchových 
vod a provádět terénní úpravy 
zhoršující odtok povrchových vod,

b. skladovat odplavitelný materiál, 
látky a předměty,

c. zřizovat oplocení, živé ploty a jiné 

podobné překážky,
d. zřizovat tábory, kempy a jiná do-

časná ubytovací zařízení
Vyzýváme proto majitele nemovitostí (pře-

devším v ulici Karlov), aby ve smyslu výše 
uvedeného upozornění, provedli nápravu a 
odstranili „překážky“, které jsou výše uvede-
né: dřevo, stavební materiál, biologicky roz-
ložitelný odpad apod.

Z e-mailu p. Ing. Ondřeje Polácha,  
úsekového technika 

Jan Spurný, místostarosta

Vyhláška o nočním klidu
Vzhledem k ustanovení novely záko-

na o přestupcích, účinné od 1. října 2016,  
a vzhledem k připravované obecně závazné 
vyhlášce si Vás dovolujeme požádat, abyste 
nám sdělili, v jakých konkrétních termínech 
v roce 2017 plánujete pořádání akcí, při 
nichž by mohla být zkrácena doba nočního 
klidu, stanovená zákonem od 22. do 6. hodi-
ny. Prosíme o sdělení buď písemnou formou 
do podatelny obecního úřadu  nebo e-mai-
lem na adresu obec@olsanyupv.cz (do před-
mětu mailu napište, prosím, „noční klid“), 
včetně uvedení kontaktu na pořadatele,  
a to do pátku 11. listopadu 2016.   

Novela zákona č. 200/1990 Sb., o pře-
stupcích, ve znění pozdějších předpisů 
– oddíl Přestupky proti veřejnému pořád-
ku, § 47, bod 3): Dobou nočního klidu se 
rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec 
může obecně závaznou vyhláškou nebo 
rozhodnutím vydaným na základě obec-
ně závazné vyhlášky stanovit výjimečné 
případy, zejména slavnosti nebo obdobné 
společenské nebo rodinné akce, při nichž 
je doba nočního klidu vymezena dobou 
kratší nebo žádnou. Výjimky pro změnu 
doby nočního klidu tedy již nadále nemůže 
povolovat kolektivní orgán – rada města, 

jako tomu bylo dosud. V závazné vyhláš-
ce o nočním klidu, kterou vydává obec, 
se stanovují výjimečné případy, při nichž 
je doba nočního klidu vymezena dobou 
kratší nebo žádnou (viz § 47 odst. 6 záko-
na č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů). Taxativní výčet akcí, 
událostí apod. s dobou nočního klidu sta-
novenou jako dobou kratší než definuje 
zákon (či žádnou) je nutné vložit přímo do 
obsahu vyhlášky.

Milan Elfmark, starosta
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Zahájení nového školního roku

Druháci na Sluňákově Přírodovědná soutěž  
v Bystročicích

Školní rok 2016/2017 jsme opět, díky vyda-
řenému počasí, zahájili na školním hřišti. Nový 
školní rok jsme se rozhodli zahájit, jak jinak než 
netradičně. Po nástupu žáků ke své třídní paní 
učitelce či panu učiteli, přivítala paní ředitelka 
žáky i pedagogy a popřála jim hodně úspěchů 
v novém školním roce. Motto, které nás bude 
provázet v letošním školním roce, bylo odtaj-
něno po splnění všech zadaných úkolů, které 
plnily všechny děti, hlavně naši prvňáčci, kte-
rým pomáhali hlavně naši deváťáci. Motto zní: 
„Lásku, radost i štěstí, to všechno v naší ško-
le máme. Přátelství a moudrost každodenně 
získáváme. Chceme-li toto všechno mít, měli 
bychom se o to zasloužit.” Na zahájení nechy-
běli samozřejmě také rodiče našich žáků, hlav-
ně prvňáčků, ani pan starosta Milan Elfmark  
a předseda Školské rady pan Jan Spurný. První 
den dostali za úkol všichni žáci a učitelé do-
nést si červené oblečení, jelikož jsme se měli 
hned na druhý den společně vyfotit ve tvaru 
srdce. Na závěr Všem přejeme krásný a úspěš-
ný školní rok.

Bohumila Navrátilová, učitelka

Hned druhý týden školního roku prožili 
druháci krásné tři dny v centru ekologických 
aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou.

Společnými silami zachraňovali ostrov 
Krakatau, na kterém byl zničen veškerý život 
výbuchem sopky. Postupně se dětem poda-
řilo získat semínka rostlin a ostrov jimi osadit. 
Na zelený ostrov se začala stěhovat zvířata 
a postupně připlouvali i lidé. Vše provázela 

spousta aktivit, které děti velice zaujaly. Se-
známily se s přírodními zákonitostmi a s pů-
sobením člověka na životní prostředí.

Počasí nám také přálo, takže se nám nako-
nec ani moc nechtělo domů. Děti byly z po-
bytu nadšené, takže se budeme snažit se na 
Sluňákov ještě někdy podívat.

Iveta Matulová, učitelka

V úterý 27. 9. 2016 se v ZŠ Bystročice kona-
la přírodovědná soutěž Na zelené stezce II. 
Této soutěže se zúčastnili žáci 3. až 5. roční-
ku ze ZŠ Vrbátky, ZŠ Hněvotín, ZŠ Bystročice 
a také z naší školy. Za každou školu startova-
la 3 dvojčlenná družstva, která si vymyslela 
svůj název a nakreslila svoji vlajku. Počasí 
nám přálo, takže soutěž probíhala v teré-
nu. Na označené trase plnila každá dvojice 
menší i větší přírodovědné úkoly a výsledky 
zapisovala do své karty. Při závěrečném vy-
hodnocení všichni s napětím očekávali, jak 
vše dopadne. 3. místo obsadilo družstvo ze 
ZŠ Bystročice, 2. místo družstvo ze ZŠ Hně-
votín a 1. místo k naši velké radosti získalo 
družstvo Jestřábů z Olšan. Vítězům, Kláře 
Marii Procházkové a Lukáši Janošíkovi, bla-
hopřejeme.

Jitka Krajíčková, asistentka

Z naší školky a školičky
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Můj první gól

S dráčkem na Kosíř

Návštěva podzimní výstavy

V pondělí 26. 9. 2016 se naši předškoláci 
zúčastnili akce „Můj první gól“. Akci pořá-
dal fotbalový klub T.J. Sokol ve spolupráci  
s krajským fotbalovým svazem. Sportovního 
dopoledně se účastnily děti z naší mateřské 
a základní školy, děti ze škol Bystročic a Vr-
bátek, celkem jejich bylo 200. Děti procvičily 
svoji rychlost, obratnost, postřeh, sílu a jaké 
je umění trefit se míčem do brány. Za své vý-
kony byly oceněny medailí a dárky od pana 
starosty. Celé dopoledne si náramně užily.

Obručníková Hana, učitelka

Ve čtvrtek 29. 9. 2016 jsme se vypravili na 
Velký Kosíř za naším dobrým kamarádem 
Dráčkem. Děti se naučily třídit odpad do 
kontejnerů, na různých stanovištích pro-
cvičily důvtip a obratnost a byly odměněny 
dřevěnou medailí za velikou snahu. Zdolaly 
rozhlednu a podívaly se do kraje, kde leží Ol-
šany, kam se spokojené a unavené vrátily. 

Obručníková Hana, učitelka

V pondělí 3.10. 2016 navštívily děti naší ma-
teřské školy výstavu Českého svazu zahrád-
kářů v Olšanech. Krásný podzim se předvedl  
v celém svém bohatství barev, chutí a vůní – 
viděli jsme jablíčka jak malovaná, hrušky, 
všechny druhy zeleniny, spoustu květin a bon-
sají. Pytle cibule, obilí kukuřice, kytice česneku.  
A ještě spoustu dalších výpěstků. Pro naše děti 
byla ale kromě krásné podívané překvapením 
„ kouzelná lavička“, která splní každé tajné přá-
ní tomu, kdo na ní sedí. Byli jsme zvědaví, ale 
děti svá přání neprozradily. Tak jsme se šli ještě 
podívat na to, čím jsme přispěli na výstavu my. 
Děti ze všech tříd MŠ se podílely – nad kuku-
řicemi z krepáku, papírovými ježky, myškami 

v obilí a dalšími výrobky se vznášeli barevní 
draci a celá zeď byla vyzdobena podzimní-
mi obrázky s jablíčky, listy, stromy i plody. Za 

všechny tyto krásné výrobky si naše děti určitě 
zaslouží splnění všech přání, na která myslely 
na kouzelné lavičce! 

Jitka Petruželová, učitelka
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Úspěch Hněvotína 
V pátek 19. srpna se v Hněvotíně konala 

velká oslava. Bylo zde vyhlašování výsledků 
soutěže „Vesnice roku 2016“. Mezi mnoha 
hosty byli také ministr zemědělství p. Mari-
an Jurečka a hejtman Olomouckého kraje  
p. Ing. Jiří Rozbořil. Při slavnostním vyhlá-
šení soutěže byly uděleny ceny pro nejú-
spěšnější obce Olomouckého kraje. Mezi 
oceněnými byly i vesnice v našem okolí: Čele-
chovice na Hané – prezentace obce prostřed-
nictvím tradičních venkovských řemesel, Vr-
bátky – cena naděje za místní spolkový život  
a občanskou společnost v obcích, Dub nad 
Moravou – „Zelená stuha“ za péči o zeleň  
a životní prostředí a Skalka cenu za spole-
čenský život. Nejvyšší ocenění „Zlatou stu-
hu“ pak získala obec Hněvotín za vítězství  
v krajském kole „Obec roku 2016“ v Olomouc-
kém kraji. Současně s tím bude Hněvotín re-
prezentovat náš kraj v celostátní soutěži, která 
se uskuteční v září 2016. Za tímto úspěchem 

stojí zapojení všech občanů do dění v obci, 
získávání financí z různých dotačních titulů 
a další aktivity pro všechny generace v obci. 
Jménem všech našich občanů blahopřeji 

Hněvotínu k zisku tohoto ocenění, za kterým 
stálo mnoho práce a zaujetí. 

Mgr.Jan Spurný, místostarosta 
Foto: Miroslav Mačák

První podzimní koncerty
V neděli 4. září v areálu Fary konal první 

podzimní koncert. Účinkovala Iva Kevešová, 
která nás provedla francouzským šansonem. 
Zazpívala známé i méně známe skladby Edith 
Piaf, Jacquesa Brella a dalších interpretů fran-
couzského šansonu. V Olšanech vystupova-
la již podruhé a opět s velkým úspěchem.. 
Druhý koncert se uskutečnil v neděli 16.10.  
v kostele sv. Jana Křtitele. Koncert byl zamě-
řen na duchovní hudbu. V interpretaci Jana 
Gottwalda – varhany, Josefa Vláčila – hous-
le a Anety Szukalské – zpěv jsme vyslechli 
skladby W. A. Mozarta, A. Dvořáka, G. J. Han-
dela, J. S. Bacha.

Alena Kvapilová, zastupitelka

Podzimní turistický zájezd
Ve dnech 22. až 25.9. jsme podnikli tra-

diční podzimní turistický zájezd. Naším 
cílem tentokráte byly Strážovské vrchy  
a Lúčanská Fatra. Na každý den byly naplá-
nované procházky po místních kopcích.  
V pátek jsme se podívali na Klak, v sobotu 
na Strážov a v neděli pak na Vápeč. Nezapo-
mněli jsme ani na relaxaci a v sobotu večer 
jsme navštívili termální bazény v Rájeckých 
Teplicích.  Celý program pak byl doplněn  
o návštěvu Slovenského Betlému v Rájecké 
Lesné a malebné vesničky Čičmany s typic-
kou místní lidovou architekturou. A jelikož 
nám počasí přálo, tak věřím, že všichni účast-
níci si celý víkend příjemně užili.

Milan Elfmark, starosta
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Podzimní výstava
ZO ČSZ v Olšanech u Prostějova uspo-

řádala ve dnech 1. – 3. října tradiční vý-
stavu ovoce, zeleniny, květin a prací žáků  
ZŠ a MŠ. Výstavu zhlédlo 381 návštěvníků 
a žáci i učitelé místní školy a školky, kteří 
obdivovali výpěstky členů ČZS a občanů 

naší obce, ale i Dokoupilových z Vrbátek, 
HD Určice, ZD Olšany-Hablov, Soukro-
mých zemědělců Olšany, Farmy Dryák, ZD 
Vrbátky a ROMZA Nedvězí. Zároveň děku-
jeme za expozice základním organizacím  
ČZS Klenovice na Hané, Držovice a Smržice.

I když počasí v letošním roce nebylo 
pro pěstitele příznivé, bylo co obdivovat. 
Barevný podzim určitě všechny okouz-
lil. Děkujeme Obci Olšany u Pv za pomoc,  
TJ SOKOL za poskytnutí prostor a všem za 
poskytnuté exponáty.     

Libuše Halířová za ČSZ

Dušičky
Na den 1.11. připadá svátek Všech svatých 

a den nato Památka všech zemřelých – du-
šičky. Oba tyto dny vzpomínali pozůstalí na 
své zemřelé příbuzné a přátele. V tyto dny 
všichni přicházeli na hřbitovy, kde očistili 
okolí hrobu, kde pokládaly věnce, květiny  
a zapálili svíčku, aby se pak v tichu pomod-
lili za spásu duší. Modlitba živých prý po-
máhala dušičkám očistit jejich hříchy.

Na dušičky pamatujme,
z očistce jim pomáhejme!
Budou na nás vzpomínat
až my budem umírat…

V dušičkový večer
rozžehneme svíčky,
modlíme se tiše
při nich za dušičky.
Poslední již svíce
zvolna dohořívá,
za duše, jichž nikdo,
nikdo nevzpomíná.

Také se věřilo, že o dušičkové půlnoci 
mají duchové bohoslužbu. 

Podle lidové víry prý v předvečer svátku 
„dušiček“ vystupují duše zemřelých na jed-
nu noc z očistce, kde v plamenech pykaly za 
své hříchy. V Čechách v ten večer plnil hos-
podář lampu máslem místo oleje, aby si du-
šičky mohly opáleniny, způsobené očistcem 
natřít a trochu ochladit.

Bývalo zvykem pro dušičky vhazovat ten-
to večer do ohně různé pokrmy, což bylo 
místy chápáno jako částečné vykoupení z 
hříchů nebo také něco jako dušičkám na 
přilepšenou. Když se ráno ozvalo zvonění z 
kostela, musely se dušičky vrátit do očistce.

Na den svátku Všech svatých se peklo pe-
čivo - housky ve tvaru hnátů, položených 
křížem, kterým se říkalo „kosti svatých“. Na 
druhý den se místy peklo pečivo, kterému se 
říkalo „dušičky“. Bylo to čtyřhranné pečivo, 
zadělávané mlékem a plněné povidly nebo 
mákem a tím bývali obdarováni žebráci  
a chudí lidé, postávající u kostela či hřbitova. 

Říkalo se, že pokud o dušičkách prší, že 
duše zemřelých oplakávají své hříchy.

U nás je vzpomínka na všechny zesnulé 
vedle Vánoc největším svátkem, který osla-
vují vzpomínkou, květinovým darem, za-
pálením svíčky, nejen křesťané, ale i mnozí 
nevěřící. 

Že z evropského svátku dušiček vzni-
kl anglosaský svátek Halloween, ví téměř 
každý, ale málokdo tuší, že se v minulosti  
v Podkrkonoší slavily Dušičky podobně, 
jako je tomu dnes například v USA, tzn.  
s průvody strašidelných a děsivých masek.

Úryvek z knihy „Lidové obyčeje a nápady 
pro šikovné ruce - Podzim“

Zdroj: České tradice, knižní archív České 
tradice, internet
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Společenská kronika

JUBILANTI
Říjen

55 Novák Jaroslav 
Šubíková Anna 

Novotná Jana

60 Abrahámová Milena
Čornej Miroslav                  

65 Hojsak Ondřej

75 Pavlíček Josef

80 Srmeček Miroslav

84 Kubíček František

86  Florík Ladislav

87  Kubíčková Anna                

Listopad

50 TrajerováHana 
 Jahodová Jana                     

60 Kořalka Zdeněk
 Nováková Hana 
 Velacký Libor 
 Labounková Dagmar
 Strbačková Anna 

65 Hertlová Marie

70 Holinková Dobromila        

75 Mackerle Alois 
 Mačák Jaroslav 

81 Jahoda Přemysl 

82 Vrchlický Jiří

85 Vrba Vladimír

88 Ondrýsková Růžena

91 Běhalová Marie

Prosinec

50 Romanová Milena

55 Studená Hana 
 Báťek František 
 Protivánek Jan   
 Soukupová Vlastimila
 Pekrová Jana                      

60 Vraštil Zdeněk 
 Majer Jiří

70 Dokoupilová Ludmila
Navrátil Rostislav 

80 Stratilová Milada          
 Mrázkovová Jaroslava 

82 Mazalová Anna
Novotná Jaroslava

90 Štěpánková Naděžda

Redakční rada přeje hodně zdraví do dalších let.

Pozvánky na akce
• Večer árií z italských barokních oper

• 26. 11. Adventní výstava v Sokolovně
• 26. 11. Rozsvěcování vánočního stromu u kostela

V neděli 13. 11. se uskuteční v kostele 
sv. Jana Křtitele v Olšanech v pořadí tře-
tí koncert podzimní duchovní hudby. Na 
programu budou skladby A. Vivaldiho,  

G. H. Handela, J. A. Hasseho. Účinkovat 
bude soubor Ensemble Damian se sólist-
kou Janou Jedličkovou. 

Oznámení
Kalendář na rok 2017

Knihovna

Keramika pro dospělé

Rozpis cvičení v Sokolovně
Stejně jako v loňském roce bude k dostá-

ní kalendář naší obce pro rok 2017. Jeho 
obsahem budou opět fotografie srovnáva-
jící současný stav s minulostí dávnou či ne-
dávnou. Kalendář připravili opět manželé 
Hložkovi. Moc jim děkujeme. 

Pondělí od 17:00 - Loutkové divadlo – zkoušky
Úterý  16:30 – 18:00 - gymnastika žákyně
  18:30 – 19:30 - cvičení starší ženy
Středa 19:00 – 20:00 - cvičení ženy - bodystyling
Čtvrtek 16:30 – 18:00 - gymnastika žákyně
Pátek  16:30 – 18:00 - gymnastika žákyně

Každý čtvrtek od 17 hodin v olšanské 
základní škole. Zavítejte mezi nás. Bližší 
informace u pana Josefa Vacovského na  
tel: 603 397 099

Výpůjční doba: 
pátek 15.00 – 19.00


