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Rozsvícení vánočního stromu
Dne 26. prosince, v době začátku adventu, proběhlo tradiční rozsvícení vánočního
stromečku. Předcházelo mu vystoupení žáků

prvního stupně s krátkým pásmem písní
a básní, které nás naladily na vánoční čas.
Svými vystoupeními přispěli i paní ředitelka

a pan starosta. Připomněli, že se blíží vánoční
svátky a popřáli všem jejich krásné a klidné
prožití.
Iveta Matulová, učitelka

Adventní výstava

Práce našich žáků

Tradičně jsou zvyklí olšanští, hablovští i občané z blízkého okolí, v sobotu před první
adventní nedělí, zavítat do místní sokolovny
na prodejní adventní výstavu, kterou pořádá ZO ČZS v Olšanech. V tomto roce to bylo
26. listopadu. Na výstavu přijeli klienti z domova ve Víceměřicích, kteří předvedli ukázku
výroby proutěných košíků a tkaných koberečků. Nechyběly práce žáků naší školy a školky.
Návštěvníci si mohli zakoupit keramiku, čaje,
vánoční vazby a ozdoby, svíčky, hračky, mýdla,
perníčky, kartáče, smetáky, vánoční cukroví
a jablka z Dětkovic. Po nákupu si mohli popovídat a posedět u lahodného punče či kávy
a zakousnout se do napečeného cukroví. Děkujeme organizátorům za akci, která nás vánočně naladila.
Alena Kvapilová, redaktorka

Atmosféru Vánoc, vánočních svátků i zimy
dotvářely práce žáků školy. Mohli jsme obdivovat adventní věnce, ozdoby na vánoční stromek a stromky nejrůznějších podob
a tvarů, betlémy, čerty i Mikuláše, dekorativní osvětlené lampy, ale i sněhuláky
a tučňáky. Na výstavě si mohli návštěvníci
prohlédnout nejen prostorové práce, ale
také výtvarné práce, kde nejčastějším námětem byla zimní krajina, kapři a sněhuláci.
Práce, které vznikaly pod vedením učitelek
v hodinách výtvarné výchovy, vyjadřovaly radost z očekávání vánočních svátků
a zimních radovánek.
Jarka Rašková, učitelka
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Olšanský Mikuláš aneb peklo před nebeskou bránou
Mikuláš nám otevřel oči
Tak jako každý rok i letos zavítal do Olšan
Mikuláš se svou družinou. Měl pro naše děti
připraven pěkný program. Jak pestrá stanoviště v Sokolovně a jejím okolí tak i úvodní
pohádkové představení Úvodní pohádka byla
náročná, jak na herecké obsazení, texty, muziku i ozvučení. Letos se pořadatelům nepodařilo to, co by si představovali. Doufáme ale, že
Vám divákům to až tak nevadilo a svou účastí,
potleskem a podporou jste dali najevo, že Vás
tato akce, která se v Olšanech stala tradicí, jednoduše baví. Chtěli bychom poděkovat všem,
kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do tak
náročné akce. Ale bohužel, abychom se mohli
bavit my, i naše děti, musíme se vždy obrá-

tit na své přátele a kamarády z jiných měst
a vesnic. Velmi často se setkáváme s malým
zájmem občanů z naší obce při organizaci
jakékoliv akce a musíme tedy využívat dobroty našich přátel, kteří jsou ochotni pro nás a
naši obec něco udělat. A tak si říkám, proč to
vlastně děláme? Není lepší se na to vykašlat?
Myslím si, že není. Vybrali jsme si tuto vesničku, protože se nám líbila. Udělali jsme si tady
svůj domov. Zjistili jsme, že je tu dobrá škola, školka a v ní spoustu výborných kantorů,
malý, ale dobrý obchůdek… Jen je obrovská
škoda, že se tady vytrácí kulturní život. Jsou
tady malé, ale výborné akce, ale je jich čím
dál míň. Ale bohužel je to jen naše chyba, nás
všech. Otevřeme konečně oči a zamysleme

se, jak každý z nás může něco pro dobro obce
udělat. Začněme tím, že se na sebe budeme
usmívat, vždy se pozdravíme, aniž bychom
se znali. Vychovávejme v tomto duchu i naše
děti, buďme na sebe hodní a vstřícní, pojďme
pomáhat kulturní komisi, SRPŠ, zahrádkářům,
hasičům, Sokolu… Zkrátka dělat kulturu tady
v naší obci. Vždyť tady žijeme, máme tady svoje domy, pracujeme tady, chceme to tady mít
krásné a cítit se tady dobře, protože tady je
náš domov, náš život. Ale musíme pro to také
něco udělat. Jestli se nám to nepovede, tak
tady veškerá kultura skončí a budeme muset
jezdit za kulturou do měst.
Petr Koláček

Zvyky a tradice
Jmelí - lidé si jeho zelené, postříbřené či
pozlacené snítky nejčastěji připevňují na lustr, případně nad dveře. Zřejmě proto, že pod
zavěšeným jmelím má muž právo políbit jakoukoli dívku či ženu. Nebo proto, že „kdo se
pod jmelím políbí, druhému se zalíbí“ a jejich
láska bude po způsobu jmelí věčně zelená.
Každopádně darované jmelí nosí štěstí, a tak
se při vánočních návštěvách hodí s sebou snítku přinést.

omáčky, čočku, „kubu“, sušené a vařené ovoce, krupičné a kukuřičné kaše polité medem
nebo sirupem.Ryby byly nejprve záležitostí
bohatých měšťanů, na vesnici opět začaly
pronikat až ve 20. století. Dnes je neodmyslitelnou součástí vánočního stolu kapr. Nejčastěji připravovaný v trojobalu a usmažený. Ale
i on je dnes už na ústupu. Stále častěji je vytlačován sumci, štikami, pstruhy, ale také lososem anebo i mořskými rybami či plody moře.

Kapr
Pojídání ryb k štědrovečerní večeři je též
zvykem velice mladým. Ryby se totiž na stolech našich předků v tento den prakticky
nevyskytovaly. Jedly se především polévky
a luštěninová jídla. Například hrách, hrachová
polévka či „pučálka“ což je jídlo z naklíčeného hrachu, se hojně vyskytovala, protože prý
zaručovala strávníkům hojnost na celý příští
rok. Dále jste na stolech mohli vidět houbové

Zlaté prasátko
Při zmínce o zlatém prasátku si v dnešní
době snad každý vybaví malou holčičku v jedné známé reklamě a její: „Ne, ne nemusím, já
už ho vidím ... „ Jedná se o tradici, kdy se tvrdí,
že pokud vydržíte celý Štědrý den se postit,
tak večer se vám pak zjeví zlaté prasátko, které vám zaručí hojnost a dobrou úrodu na celý
příští rok. Zřejmě proto, že zajišťování úrody
už nebývá nejvyšší prioritou našich domác-

ností, tak se také málokomu podaří zahlédnout stín zlatého prasátka, jak běží po stěně či
stropu místnosti.
Koleda
Tradice koledování sahá v českých zemích
až do středověku a ještě v nedávné době byl
tento zvyk součástí především venkovského
prostředí. Koledníci obcházeli stavení, zpívali
písně a za přání všeho dobrého dostávali od
hospodářů výslužku. Hlavní dobou koledování bylo období mezi Štědrým dnem a svátkem
Tří králů. S tradiční vánoční koledou je spojen
například svátek sv. Štěpána (26.12.). Verše Koleda, koleda Štěpáne, co to neseš ve džbáně?
Nesu, nesu koledu, upad sem s ní na ledu, znají i děti, které se koledovat už nevydávají. Koledy se dnes zpívají jen u vánočního stromečku
a i ty jsou stále častěji nahrazovány spíše pouštěním vánoční hudby.
Alena Kvapilová, redaktorka

Z naší obce
Restaurování okenních vitráží v kostele sv. Jana Křtitele
V roce 1888 byly v kostele sv. Jana Křtitele
v naší obci osazeny čtyři velkoformátová okna
barevnou vitráží. Každé okno zobrazovalo některého světce a bylo obdařeno věnováním
dárců. Kostel získal na kráse a obec se může
pochlubit památkou, která se jen tak nevidí,
rozhodně ne v podobných rozměrech. Dvě
z těchto oken se nacházejí v presbytáři kostela. Na jednom je vyobrazen sv. Augustýn,
biskup a učitel církve. Toto okno věnoval
P. Augustýn Žák, farář v Olšanech. Druhé okno
nese vyobrazení sv. Antonína, patrona hledajících ztracené věci. Na tomto okně je věnová-

ní faráře Antonína Zemana, další dvě okna se
nacházejí nad bočními oltáři. Okno směrem
ke škole bylo za války zničeno a po jejím skončení již nebylo obnoveno. K dispozici nebylo
žádné původní vyobrazení, existoval pouze
stručný popis. Na tomto okně původně byla
vyobrazena Panna Maria se svatým Josefem
s nápisem Čehovský a Dokoupil, kteří věnovali toto okno. Na protějším okně se nachází
rodiče Panny Marie: sv. Anna a sv. Jáchym.
Toto okno věnovali kostelu farníci z Hablova.
A jelikož všechna okna byla ve velmi žalostném stavu a hrozilo jejich zborcení, rozhodli

jsme se je opravit. Restaurátorských prací se
ujala dílna pana Mitvalského z Brna. Vitráže
byly kompletně demontovány a odvezeny do
restaurátorské dílny. Po dokonalém očištění,
byly patrny opravy z různých období, včetně
rozdílných způsobů malby na skle. Bylo tedy
nutné díly opravit, doplnit rozbité kousky skla
a stínováním upravit některé vzory malby.
Restaurátorské práce byly provedeny starými
klasickými technologickými postupy. Chybějící okno bylo vytvořeno jako kopie protějšího.
Vlastní postavy byly nakresleny na kartony
a podle těchto šablon byly řezány z ručně fou-
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kaného antického skla. Modrá barva v pozadí
je rovněž z antického skla. Žlutá skla v pozadí
z ručního čirého katedrálního skla jsou dobarvena. Po celkovém vypálení na 600°C, byly
jednotlivé kousky skel vloženy do obrazce.
Pro toto okno byly také ručně nafoukány bucny do pozadí vitráže. Následovalo vkládání
skel do olověných profilů. Po jejich uložení se
olovo každého vitrážového dílu přihladilo ke
sklu, natřelo stearinovým olejem a zaletovalo
cínem. Restaurátorské práce nebyly tedy vůbec jednoduché, vyžadovaly přesnost, trpělivost a pečlivost. Výsledek ovšem stojí za to.
Věřím, že jako obec máme být na co pyšní, že
se nám podařilo zachovat pro další generace
kus historie. Celkové náklady na restaurování
vitráží byly ve výší 407 000,- Kč, nové ochranné pozinkované sítě stály 130 000,- Kč. Obec
na opravy přispěla částkou 300 000, Kč, Olomoucký kraj částkou 100 000,- Kč.
Milan Elfmark, starosta

Nová prodejna
potravin v Olšanech
V pátek 25 listopadu byla v Olšanech otevřena nová prodejna potravin firmy ADAM.
Prodavačky rády obslouží všechny občany
v pracovních dnech od 6:30 do 18:00 hod,
v sobotu a v neděli pak od 7:00 do 12:00 hod.
V prodejně můžete nakoupit nejen „klasický
nákup“, ale také stáčené víno, různé druhy lihovin a sudové pivo. Škoda, že zde zatím nelze
nakoupit ovoce a zeleninu, ale věříme, že i to
se zlepší.
Na návštěvu obchodu zve obsluhující personál.
Jan Spurný, místostarosta

Rekonstrukce a technická obnova objektů
základní školy
Pomalu pokračuje také rekonstrukce hospodářského objektu ve farním areálu. Jak
jsme již psali v minulém čísle, objekt bude
využíván základní školou. Budou zde vybudovány dvě učebny a sociální zázemí pro žáky.
V současné době se pracuje na rekonstrukci
vnitřních prostor. Součástí celého projektu je
také obnova dvou učeben v hlavní budově
školy. Jelikož se navýšili počty žáků ve třídách
na základním stupni, přistoupili jsme k tech-
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nické obnově počítačové učebny. Nově je
v této třídě umístěno 28 pracovních stanic,
byla instalována také audiovizuální techni-

ka, nové osvětlení a nové lavice. Podobně
proběhla vybudování přírodovědné učebny.
Škola tak získala moderní výukové prostory.

V letošním roce budou provedeny práce
v hodnotě 9,7 mil. Kč a v příštím roce se bude
jednat o částku 4,5 mil. Kč.
Milan Elfmark, starosta

Proměna olšanského hřbitova
Před třemi roky jsme nechali vypracovat
studii celkové revitalizace místního hřbitova.
Letos jsme se konečně do vlastní realizace
pustili. Přispěla k tomu i skutečnost, že ministerstvo zemědělství vypsalo vhodný dotační
titul. Uznatelným nákladem byla sice oprava jen hlavních cest, ale náš hřbitov, podle
našeho soudu, zasluhoval celkovou úpravu.
V letošním roce jsme tedy opravili obě hlavní
cesty a vedlejší cestičky na polovině starého
hřbitova. Také jsme začali s úpravou zeleně
a ploch, kde nejsou hrobová místa. Práce
jdou pomalu, jelikož musíme řešit nejednotnost hrobů a cest. Za léta nekontrolovaných
úprav jednotlivých hrobů a jejich okolí vznikl
prostor, jehož úpravy vyžadovaly značnou
míru improvizace, aby hřbitov jako celek působil upraveně. Na jaře příštího roku bychom
chtěli pokračovat na zbývající půlce starého
hřbitova, chtěli bychom upravit místa pro
vodu, pořídit nové osvětlení, dokončit úpravu ploch a připravit plochy pro urnové hroby, doplnit prostor hřbitova o lavičky. U některých hrobů bude nutné detailní dořešení

jejich okolí. Realizaci bychom chtěli stihnout
v první polovině roku, snad se nám to podaří. Celkové náklady předpokládáme kolem

1,1 mil Kč. Příspěvek z fondu ministerstva zemědělství činil 249 000,- Kč.
Jan Spurný, místostarosta

Obecní kalendář
Na obecním úřadě máte stále možnost
zakoupit nový obecní kalendář na rok 2017.
Letos chceme občanům ukázat, jak se změnila naše obec v odstupu několika desetiletí.
Velká fotografie je z minulosti, menší nám
připomene současnost.
Pamětníci si tak mohou připomenout, jak
vypadaly Olšany v minulosti. Mnozí naši sou-

časní „mladí“ například neví, že u Blaty bylo
„plavisko“ a v Blatě se dalo koupat. Ti odvážní
pak skákali do vody „z bubnů“ stavidel.
Vznikl tak dokument, který se stane určitě
„rodinnou relikvií“ mnoha domácností.
Kalendář je především dílem manželů Jarmily a Zdeňka Hložkových, kteří nejen, že
nafotili současný stav, ale také „posháněli“

a poupravovali dobové fotografie z rodinných
archivů mnoha občanů Olšan a Hablova.
Za tuto práci jim patří velký dík. Poděkování patří také všem občanům, kteří zapůjčili
fotografie.
Jan Spurný, místostarosta
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Dětská hřiště
V současné době připravujeme žádost
o dotaci na výstavbu nového dětského hřiště v lokalitě Za farou. Jedná se o prostor
přímo za rodinnými domy. Ve spolupráci
s obyvateli této lokality jsme připravili projekt,
který bude doplňovat systém dětských hřišť
a klidových zón v naší obci. Součástí projektu
jsou také celkové úpravy zeleně a výsadba
nových stromů. Tuto lokalitu bychom chtěli

také propojit s prostorem před knihovnou
a kostelem novým chodníkem. Propojení
bychom chtěli realizovat v návaznosti na
stavební práce v bývalém hospodářském objektu v areálu fary, který sousedí s budovou
mateřské školy. Úklid deponovaného materiálu těsně za areálem fary souvisí s úpravou prostoru v areálu pily. Jakmile budeme
mít připraveny příslušná skladovací místa

v tomto objektu, vyčistíme celý prostor, který
navazuje na farní areál. Plánujeme obnovu
i dalších dětských hřišť. Chtěli bychom pozornost zaměřit především na hřiště v Hablově
a sokolovně. Vše se ale odvíjí od skutečnosti,
zda budou vypsány vhodné dotační tituly,
případně jak se nám bude dařit hospodařit
s vlastními finančními prostředky.
Milan Elfmark, starosta

levně vysoutěžených zakázek. Prováděcí
firma odvedla nekvalitní práci a po čase se
v plné nahotě tyto chyby objevují. Podobně podáváme žádost na rekonstrukci domu
č.p. 65. Přestože do úprav jednotlivých bytů
a střechy bylo v minulosti investováno, musíme i zde provést náročnější udržovací práce,
výměna oken, celkové odizolování objektu,
jeho zateplení aj. Snad se nám již podařilo
přesvědčit pracovníky fondu, že objekt je
zařazen do kategorie rodinných domů a ne
bytových. Od toho se totiž odvíjí výše dotace,
která je výhodnější pro rodinné domy.

ného sběru odpadu. Chtěli bychom doplnit
vybavení sběrného dvora o další velkoobjemové kontejnery, dále o další lisovací komoru, případně mobilní váhu, manipulační
techniku. Tak bychom chtěli doplnit a obnovit
systém sběru skla o nové kontejnery a zlepšit
systém sběru textilu. V tomto směru předpokládáme investice okolo 2,5 mil. Kč.

Obecní byty
Byla podána žádost o dotaci na zlepšení tepelnětechnických vlastností bytového
domu č.p. 2. U tohoto objektu máme trvalé
potíže právě s poddimenzovaným vytápěním a celkovými tepelnými vlastnostmi.
Podobně jako z nekvalitní práce prováděcí
firmy. Na tyto skutečnosti jsme upozorňovali již při mém nástupu do funkce starosty,
psali jsme reklamace, s firmou se i soudili. Po
čtyřech letech soudního sporu došlo k určité kompenzaci ze strany prováděcí firmy na
některé reklamované práce ve výši pouhých
100 tisíc. Stále ale přicházíme na nekvalitní práce, které se objevují s tím, jak se mění
nájemci a my tyto byty opravujeme, jedná se
především o nekvalitní anhydritové podlahy,
usazení oken a provedení izolace a instalace
v koupelnách. Zde se jasně ukazuje nešvar

Sběrný dvůr
Byla podána žádost o dotaci na dovybavení
sběrného dvora a rozšíření systému odděle-

Provoz sběrného dvora
Sobotní provoz sběrného dvora bude ukončen v sobotu 17.12.016 a opět otevřen koncem února 2017 podobně jako tomu bylo na
přelomu loňského a letošního roku. Středeční
provoz zůstává nezměněn, tedy od 8 do 17
hodin. Stejně tak je možné si domluvit individuální odběr odpadu, případně jeho svoz.
Milan Elfmark, starosta
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Z naší školky a školičky
Finanční gramotnost
Filipíny – za obry
ve třetí třídě
a trpaslíky
V měsíci listopadu se naši třeťáci věnovali
několik hodin matematiky finanční gramotnosti. Seznamovali se s druhy povolání, s poplatky nutnými k dobrému chodu domácnosti a se zbožím zabezpečujícím kvalitní život.
Zjišťovali si, jaká mzda náleží lidem za určitou
práci. Po úvodní hodině si ve třídě vybudovali
obchodní středisko s prodejnami potravin,
lékárnou, kosmetikou, mlékárnou, knihkupectvím, klenotnictvím, hračkářstvím a jiným
zbožím. Některé obchody byly vybaveny
i elektronickou pokladnou. V průběhu hodiny
se ze zdatných prodavačů stávali zákazníci
a opačně.
Výuka byla dobrou zábavou a přínosem pro
žáky.
Slávka Dobrovolná, učitelka

Bobřík informatiky
Ve dnech 8. – 10. Listopadu proběhla i na
naší škole online soutěž Bobřík informatiky.
Šlo již o devátý ročník celostátní soutěže testující logické myšlení žáků, které je potřebné
pro pochopení způsobu „myšlení“ moderních
strojů. S patnácti úkoly se během čtyřiceti minut nejlépe vypořádal Roman Dvořák z osmého ročníku, mezi mladšími žáky byli nejúspěšnější David Logr a Tomáš Gerlich ze sedmého
ročníku.
Vladimír Vlk, učitel

Hazard kolem nás
Dne 2. 11. 2016 se konala na naší škole preventivní beseda určená pro žáky na 2. Stupni.
Beseda byla věnovaná aktuální tematice – hazard, gambling, hraní, sázení, závislost na počítači, internetu a počítačových hrách. Školu
se zajímavým projektem navštívil odborník
na prevenci hazardu RNDr. Bc. Ludvík Hanák,
dlouholetý pedagog, lektor, autor odborných
článků a učebnic. Lektor poskytl vlastní zkušenosti s hazardní hrou, s léčbou a prevencí
závislosti na hraní a s patologickými hráči
v ČR i v zahraničí. Program se opíral o poznatky
z předních pracovišť ČR – PN Praha – Bohnice
a PN Opava. Beseda byla doplněna nejen autorovou prezentací, ale také skutečnými příběhy hráčů, gamblerů a sázkařů. Program byl
v roce 2016 realizován v mnoha středních i základních školách po celé ČR. Žáci poslouchali
lektora se zaujetím a odcházeli s podnětem
k zamyšlení…
Bohumila Navrátilová, učitelka

Ve středu 30. 11. Žáci druhého stupně procestovali Filipíny. V programu, který proběhl
v městském divadle v Prostějově, putovali za
velikány i trpaslíky této pestrobarevné země.
Seznámili se nejen s tradicemi a kulturou místních obyvatel, ale také s rostlinami a živočichy
tajemné džungle. Zaujal je nepatrný nártoun
filipínský i obrovské hlavní město Manila. Překvapil je hlavně jídelníček obyvatel ostrovů
a svérázné oslavy Velikonoc. Odměnou za jejich pozornost je časopis Koktejl, který využijí
v hodinách zeměpisu.
Vzdělávací program byl připraven v rámci
projektu Planeta Země 3000. Každoročně pomáhá téměř sto padesáti tisícům žáků pochopit učebně náročná témata poutavou a srozumitelnou formou.
Jitka Ungermannová, učitelka

Den jazyků
Dne 25. Října si žáci zpříjemnili čekání na
podzimní prázdniny zajímavým projektem Evropský den jazyků. Ačkoliv tento projekt škola
pořádá každoročně, letos byl jiný. V první části projektu zhlédli malí i velcí žáci prezentace
spolužáků, kteří navštívili Londýn a Rakousko
a o své se zážitky a poznatky se ochotně podělili. Ve druhé části pracovali žáci ve třídách.
1. A 2. Třída se naučila anglickou písničku Colour song a 3.–5. Třída vypracovávala pracovní
listy. I žáci druhého stupně vyplňovali pracovní listy, navíc však ještě zaznamenávali do
mapy Evropy v rozličných jazycích „kouzelná
slůvka“ prosím a děkuji. Výsledek jejich práce
si můžete prohlédnout na dveřích příslušných
tříd. Cílem projektu bylo zamyslet se nad významem učení se cizím jazykům a získat poznatky o okolních zemích, což se všem žákům
povedlo.
Jaroslava Šlahařová, učitelka
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Výtvarné soutěže
V měsíci listopadu se nadaní malíři školy
účastní dvou výtvarných soutěží.
První výtvarnou soutěž pořádá SPORTCENTRUM dům dětí a mládeže v Prostějově, pod
názvem Barvy podzimu.
Druhá soutěž je literárně výtvarná na celostátní úrovni pod označením Poznej kvalitu,
vyhraj kvalitu. Rada kvality ČR vyhlašuje tuto
soutěž již po dvanácté, olšanští žáci se zapojují třetím rokem.
Soutěžícím děkujeme za aktivitu při vytváření svých prací a přejeme dobré umístění.
B. Dobrovolná, učitelka

Školní družina
Dětí v obci Olšany přibývá, tak je logické,
že se rozrůstá i školní družina. Od loňského
školního roku máme na naší škole již 3 oddělení školní družiny pro žáky z 1.– 5. Ročníku. Provoz školní družiny začíná 6,15 hod.
a končí 16,30 hod. Ranní družina je otevřena
pro všechny žáky naší školy a je hojně využívaná. Jako každý rok pro děti připravujeme
celoroční hru. Letošním tématem je „S kouzelníkem za pohádkou“. Kouzelník je vlastně
jen kouzelnickým učněm a my mu budeme
pomocí plnění úkolů z jednotlivých pohádek
pomáhat dosáhnout titulu Kouzelník. Za každý správně provedený úkol nalepíme kouzelnickému učni na jeho plášť hvězdičku. Vybrali jsme několik pohádek, ke kterým jsme
vymysleli úkoly, výtvarné a pracovní činnosti,
které budeme během roku plnit. Hrajeme tematické hry, divadlo s papírovými maňásky,
které si děti vyrobí. Zde děti naplno projeví
svoji fantazii. Soutěžíme a vžíváme se do
pohádkových postav. Cílem hry je, aby děti
rozlišily co je dobré a co zlé a společná práce
v kolektivu dětí. Každoročně v předvánočním čase pečeme perníčky a vyrábíme si svůj
adventní kalendář, kde každý najde něco

dobrého. Slavíme spolu Vánoce s nadílkou
a společným posezením. V únoru nás čeká již
tradiční karneval s klaunem Vikym. Na konci
školního roku se snažíme pro děti vybrat zajímavý výlet.

S dětmi trávíme hodně času venku a využíváme hlavně školního hřiště. Snažíme se pro
děti připravit příjemné prostředí.
Věra Kudynová, vychovatelka ŠD
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Co je nového v muzeu?
Od otevření obecního muzea v „novém kabátě“ uplynulo asi půl roku. Na hody shlédlo
sbírky okolo 50 návštěvníků, během následujících měsíců přibylo dalších asi 15 lidí. Doufám, že se všem expozice líbila, a že časem
přijdou i další zájemci o historii. Sbírky se to-

tiž budou neustále vyvíjet a vylepšovat, co se
nestihlo do loňských hodů, postupně se
realizuje. Chystá se prezentace na webových stránkách obce s použitím materiálu,
který byl odvysílán v pořadu Kraj na dlani
v Českém rozhlase Olomouc dne 9. 11. 2016.

Další novinkou by měla být možnost zhlédnutí nejstarších dějin naší obce. Počátkem
roku 2017 začnou práce na archeologické
expozici, kterou nám přislíbili zapůjčit a zrealizovat pracovníci prostějovského muzea. Do
budoucna by mohl vzniknout miniarchívek
každého z historických domů v centru obce.
Představa je taková, že pokud by občané měli
zájem, mohli by uložit v muzeu historické fotografie domu či rodiny, dokumenty jako
vysvědčení, výuční listy, pracovní knížky
apod. svých rodičů a prarodičů (starší 50 let)
a v takto vzniklé složce by se utvářel obraz,
jak žili naši předkové.
V plánu je také alespoň 2x do roka nějaká
přednáška nebo podobná akce. Snad se vše
podaří zrealizovat podle představ. Při této
příležitosti bych prosila zvláště starší občany, pamětníky, zda by mi byli nápomocni při
identifikaci některých předmětů a fotografií.
Počínaje měsícem listopadem je zrušena pravidelná středeční návštěvní doba prohlídek.
V zimních měsících budou návštěvy muzea probíhat pouze po telefonické domluvě
na tel. č. 732275401.
Děkuji za pochopení a těším se na vaši návštěvu.
Hana Nováková

Klub seniorů
20. 10. 2016 byla zahájena činnost seniorského klubu v naší obci. Po vydařeném výletu na Kosíř, se uskutečnila již 3 setkání. Na
první setkání si místostarosta Mgr. Jan Spurný připravil prezentaci fotografii z výletu na
Velký Kosíř. Poté byla volná zábava, při které
si přítomni popovídali o svých zážitcích, ra-

dostech či problémech. Na druhém setkání
přítomné seznámila Petra Pechová s prevencí požární ochrany. Po skončení ve volné
zábavě senioři hráli různé hry. Prosincové
setkání se uskutečnilo na Mikuláše. Pro přítomné předvedly ukázky vánoční výzdoby
paní Jaroslava Rašková a Slávka Dobrovolná.

Ukázaly nám, jak lze jednoduše vyrobit např.
svícny. Organizátorky přichystaly vánoční
punč a paní Dáša napekla vanilkové rohlíčky.
Setkání se konají 1x za měsíc v klubovně
Sokola. Připravujeme zajímavou přednášku
a po ní následuje volný program. Přijďte se
podívat a popovídat.
Alena Kvapilová, redaktorka
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Zajímavosti z historie Hablova
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

v roce 1786 vznikla tato osada
v roce 1850 spojen s Olšany a Karlovem v jednu obec
v roce 1882 osamostatnění Hablova
v roce 1872 byl povolen Arnoštu Dopytovi hostinec, který byl 24. června
otevřen
1. ledna1887 se začala psát Pamětní
kniha
1877 byla započata stavba okresní silnice přes Hablov, která byla osázena
hruškovými a jabloňovými štěpy
11. 12. 1881bylo povoleno usnesením
moravského výboru zemského odloučení části obce Hablov od Olšan
začátek měsíce února 1884 postihla
obec vichřice, která poškodila mnoho
střech
v roce 1889 založen hasičský sbor
1907 proběhla regulace řeky Blaty
1923 František a Magdaléna Sekaninovi č. p. 18 v Hablově darovali sochu
– bolestnou p. Marii, je postavena za
obcí k Olšanům, svěcení sochy bylo
9. září 1923 tehdejším p. farářem Ondřejem Otáhalem
1923 odhalen pomník padlým
1992 vysvěcení opravené kapličky
2004 rekonstrukce hřiště
2011 nová kanalizace a rekonstrukce
silnice
2013 rekonstrukce chodníků a vjezdů
2014 rekonstrukce kulturního domu

Mikulášská nadílka
Mikuláš ani letos nezapomněl na hablovské děti. Na letošní Mikulášskou nadílku přišly také děti z Olšan a dohromady jich bylo
23. V loňském roce děti Mikuláši slíbily, že
budou více poslouchat a méně zlobit, tak
Mikuláš byl zvědavý, zda děti slib dodržely, nebo jestli některé neskončí v pekle. Na
nedělní odpoledne se děti moc těšily a byly
zvědavé, jak Mikuláš ohodnotí jejich snažení
během celého roku. Dobrovolní hasiči, kteří celou akci organizovali, připravili pro děti
soutěže a tvořivou činnost, při které vyráběly
různé vánoční ozdoby. Pro všechny přítomné
bylo připraveno občerstvení, pro děti balíček
sladkostí. A jak to dopadlo? Mikuláš byl spokojený, že děti slib dodržely a tak ani letos
přítomní čerti nikoho do pekla neodnášeli.
Rozsvícení vánočního stromu bylo letošním
nádherným zakončením této akce. Rozzářené dětské oči byly pořadatelům velkou odměnou.
Kateřina Labounková

Rozdávání betlémského
„Lid, který chodí v temnotách,
uvidí velké světlo…“
(Iz 9, 1)

Malý plamínek, tento novodobý symbol Vánoc,
jenž svou silou spojuje mnohá srdce,
vám budeme předávat

čtvrtek 22.12.2016 od 17 hod.
u nákupního střediska Hruška
rozsvícení olšanského betlému
vystoupení dětí mateřské školy
vánoční příběh
překvapení olšanský oříšek
více o betlémském světle na:
www.betlemskesvetlo.cz
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Kašpárek se svými kamarády na cestách
V měsící květnu se členové souboru
KAŠPÁRKOVI KAMARÁDI zúčastnili již tradiční celostátní přehlídky amatérských loutkových divadel a to: Přehlídky sokolských
loutkových divadelv Přerově. Každý rok
tak máme možnost se seznámit s různým
provedením a styly loutkoherectví – hrají se
buď pohádky tradiční marionetou a nebo
maňáskou, dokonce hráli samotní živí herci
jako loutky.
V létě 17.7.2016 jsme opět vystoupili
v Náměšti na Hané, kde již tradičně vystupujeme na „Odpoledni s Večerníčkem“.

Tento program si připravuje vždy obec +
Rádio Haná a Český rozhlas. Tentokrát se
nehrálo v prostorách zámku, ale hrálo se na
malém amfiteátru u kostela, kde byla velká
návštěvnost a pohádku Káčátko tak mohlo
shlédnout 200 dětí spolu s rodiči.
V listopadu KAŠPÁRKOVI KAMARÁDI odjeli na pozvání SAL (Svaz českých amatérských
loutkařů)do Prahy, kde se v prostorách „ Říše
loutek“ křtil a slavnostně představil Fenomén českého loutkařství - Almanach. Tato
publikace se zabývá historií loutkářství,

které bylo jako unikát zapsáno v nedávné
době do seznamu nehmotného kulturního dědictví České republiky. Při slavnostním předání se zde sešli zástupci více než
40 amatérských souborů. Během této akce
byla možnost nahlédnout „ do zákulisí“ známého pražského souboru a také shlédnout
úryvky z různých představení. Navázaly se
nové kontakty a doufáme, že tímto se dostaneme k širšímu výběru pohádek od dalších
stávajících souborů.
Marie Růžková, divadelnice

Ohlédnutí za sezonou 2016
Sezonu v roce 2016 zahájil soubor výjezdem do Samotišek, kde se odehrála pohádka
„ Honza a zlá princezna“. Již tradičně v únoru pořádali KAŠPÁRKOVI KAMARÁDI karneval
pro děti, kterého se zúčastnilo 120 dětí v doprovodu rodičů. Veselý rej různobarevných
a veselých masek dětí, bavící se rodiče - to vše svědčí o tom, že snaha loutkařů se vždy
pořádáním takových akcí pro spokojenost dětí vyplatí.
Přehled akcí:
16.1.2016
23.1.2016
6.2.2016
21.2.2016
20.3.2016
26.3.2016
15.5.2016
1.7.2016
17.7.2016
17.11.2016

Ještě poznámka:
Pokud by měl někdo zájem rozšířit naše
řady – ať „vodičů či mluvičů“, uvítáme ho
s otevřenou náručí. Každé pondělí mezi 17 až
19 hod. v sokolovně.
Marie Růžková, divadelnice

Honza a zlá princezna
			
85 div.
Čaroděj Habakuk a princezna Zlatovláska
75 div.
Karneval 				
120 div.
Honza doktorem				100 div.
Červená Karkulka 			
135 div.
Káčátko					80 div.
Červená Karkulka 				
70 div.
Káčátko / Fa EDWARDS /			
70 div.
Káčátko 					
200 div.
Tanec s čerty 				
150 div.

Během sezony shlédlo naše představení			
z toho v Olšanech					
na výjezdech po našem regioně				

Samotišky
Olšany
Olšany
Olšany
Olšany
Drahanovice
Přerov
Olšany
Náměšť n. H.
Olšany

965 diváků
530 diváků
435 diváků

A co chystáme v příštím roce?
Na leden připravujeme novou pohádkou – „Kašpárek čaruje“ a v únoru opět přivítáme
na KARNEVALU – barevný rej masek malých capartů, pro které budou přichystány soutěže, zábava, legrace, ceny a samozřejmě i pamlsky. Na rodiče jako vždy také myslíme.
Tímto zveme všechny jak z Olšan, tak i z blízkého okolí.
Ráda bych poděkovala jménem celého souboru našim věrným malým divákům, rodičům, že si udělají čas a děti doprovodí. Poděkování patří obci, Sokolu a všem sponzorům
za přízeň, kterou nám věnují.

Víte že …
Současná rozhledna na Kosíři byla otevřena 22. června 2013. Posunula výšku Velkého
Kosíře /422 m. n. m.) o 28 metrů. Zároveň ale
překonala o 2 m výšku předchozí dřevěné
rozhledny, kterou postavil turistický spolek.
Tato byla zpřístupněna 19. června 1927 a stála až do roku 1939, kdy byla pro špatný stav
zbořena.
Alena Kvapilová, redaktorka

Vánoční přání
Všem občanům přejeme klidné a pohodové Vánoce prožité se svými nejbližšími.
Do nového roku přejeme hodně zdraví,
radosti a Božího požehnání
Redakční rada
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Z činnosti zahrádkářů
ZO ČZS v Olšanech nepořádá jen výstavy,
ale organizuje i zájezdy. Letošní jednodenní
výlet uspořádali pro členy i příznivce zahrádkářského spolku. Autobus vyjel v 5 hodin
ráno. První zastávkou byl klenot empirové architektury v Čechách – zámek Kačina. Znalá
průvodkyně nás seznámila s historií tohoto
nádherného zámku. V letech 1802 – 22 ho nechal vystavět majitel sousedního panství na
Nových Dvorech Jan Rudolf Chotek. Nachází
se zde mimo jiné muzeum českého venkova
MZM. Jsou zde uloženy sbírkové předměty
vztahující se k dějinám a současnosti venkova, zemědělství a potravinářského průmyslu.
Prohlídkové okruhy nabízejí jak pohledy do
dějin pěstování zemědělských plodin a chovu hospodářských zvířat, tak prohlídku sídla
rodu Chotků. Závěrem této prohlídky byla
expozice skleníků a hlavně úžasná zahrada
se širokou škálou bylin.
Po obědě jsme se přesunuli do Kutné Hory.
Zde nás čekala průvodkyně, která nás odborným výkladem, provedla městem. Historie

Kutné Hory je spjata s dolováním stříbrných
rud. Již koncem 13. století poskytuje kutnohorský důl jednu třetinu evropské produkce stříbra. Město se stává střediskem ražby
pražských grošů. Důl… dosahoval hloubky
500 m a je nejhlubším dolem světa. Díky bohatství se město po Praze stalo nejvýznamnějším městem Českého království. Bohatství
zdejších dolů, o něž se opírala moc českých
králů, dalo vzniknout řadě památek, pro které bylo město zařazeno do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Závěrem
prohlídky města jsme navštívili Chrám svaté
Barbory, který byl z velké části budován pod
patronací horníků a byl proto zasvěcen jejich
ochranitelce svaté Barboře. Stavba se měla
svou honosností vyrovnat pražské Svatovítské katedrále. Vlivem nejrůznějších událostí
byly práce několikrát přerušeny a od jejich
zahájení po skončení uběhlo více jak 500 let.
Prvním projektantem se stal Jan Parléř – syn
stavitele Svatovítské katedrály Petra Parléře.
Shoda architektury s pražským Svatovítským

Vítání občánků
13. listopadu uspořádala sociální
komise v Obřadní síni obecního úřadu
vítání nových občánků. S krátkým programem vystoupily děti ze základní
školy, který s nimi připravila paní učitelka Iveta Matulová. Rodiče se poté
zapsali do pamětní knihy, maminkám
byla předána kytička a dětem drobný
dáreček. Pan starosta popřál rodičům
mnoho radostných chvil a trpělivosti
při výchově potomků. Předsedkyně
komise Alena Kvapilová popřála dětem láskyplnou rodinu.
Do pamětní knihy byli zapsáni tito
noví občánci:
Elena Rozsypálková
Adam Baláš
Adam Skládal
Jakub Hansl
Elena Hrabalová
Petr Bačík
Izabela Hudečková
Jiří Petrůj
Veronika Nováková
Alena Kvapilová,
předsedkyně komise

chrámem není tedy náhodná. Nejstarší část
s věncem ochozových kaplí napodobuje rozvržení francouzských katedrál.
Do Rábí u Pardubic jsme dorazili se zpožděním. Cestou se střídal déšť a silniční zácpy.
Zde, v krásném prostředí lesoparku se nachází muzeum perníků v historické dřevostavbě
ve stylu loveckého zámečku, nás přivítala
průvodkyně oblečená a upravená jako z pohádky o Perníkové chaloupce. Setkali jsme se
s Mařenkou i Jeníčkem. Byli jsme také seznámeni s nejstaršími a nejznámějšími pernikáři,
kteří proslavili tento pardubický pernikářský
kraj. Závěrem nám byly předvedeny nejexkluzivnější postavy, které byly kdy vyrobeny
a které se vyrábí dnes. Prohlédli jsme si zde
i mnoho ocenění na místních i zahraničních
výstavách.
Spokojeni a příjemně unaveni jsme dorazili večer domů. Naší místopředsedkyni paní
Libuši Halířové patří vřelý dík za kvalitně zorganizovaný výlet.
Vlastimil Zedníček,
předseda ZO ČZS Olšany u PV
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Pozvánky na akce
Pozvánka na Adventní koncert
V neděli 18.12. od 16:30 se uskuteční v kostele sv. Jana Křtitele
Předvánoční koncert Zuzany Lapčíkové a Vladislava Bláhy
s americkým jazzovým bubeníkem Billy Hartem, s naším předním
jazzovým hudebníkem olomouckým rodákem Emilem Viklickým,
Jiřím Pavlicou a Hradišťanem. Věnuje se také sběratelské činnosti
moravských lidových písní.

Zuzana Lapčíková, folková zpěvačka, cimbalistka, folkloristka
Po absolutoriu gymnázia v Uherském Hradišti studovala hru na cimbál
u Milady Vlasákové na brněnské konzervatoři. Spolupracuje s řadou soborů a hudebních uskupení: Brněnský soubor lidových nástrojů (BROLN),
Státní filharmonie Brno, Pražská komorní filharmonie nebo soubor Virtuosi di Praga, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Moravská filharmonie Olomouc, Filharmonie Hradec Králové, Tallichův komorní orchestr,

Setkání seniorů
Každoročně pořádá sociální komise OÚ
Olšany na počátku roku „Setkání seniorů“
v olšanské sokolovně. Uskuteční se v sobotu
14. ledna 2017. Opět je připraven zajímavý
program, ve kterém vystoupí děti z MŠ Olšany,
hostem akce bude hudební skupina „Pepino
band“, kterou mnozí znají z televizní obrazovky TV Šlágr a která bude hrát nejen k poslechu,
ale i k tanci. Připravena je také oblíbená tombola, kterou sponzorují místní podnikatelé.
Zveme proto všechny seniory na tradiční
setkání.
Jan Spurný, místostarosta

Poděkování
Rodina Poláková děkuje všem, kteří se
zasloužili o to, že jim neshořela střecha nad
hlavou.
Poděkování patří panu Chudějovi, který
na požár upozornil, a olšanským hasičům
za rychlý a profesionální zásah. Díky nim je
škoda na domě minimální. Naše obec může

Vladislav Blaha, kytara
Po studiu na Konzervatoři Brno absolvoval VŠ studium na
Hochschule f. Musik F. Liszt, Weimar, Německo u R. Zimmera, doktorandské studium na VŠMU v Bratislavě a v roce 2009 habilitoval
na docenta JAMU. Své umění zdokonalil na stážích u významných
osobností: J. W. Duarte, Londýn, u G. Crosskey, RoyalNorthernCollege, Manchester, C. Cotsiolis a A. Carlevaro. Je docentem JAMU,
profesorem Konzervatoře Brno a externím profesorem Univerzity
Guanajuato, Mexiko. Vede mistrovské kursy na univerzitách a hudebních školách v USA, Mexiku, v Rakousku, v Německu. Vystupoval sólově a jako sólista s orchestrem v řadě světových metropolí:
Londýn /mj. i v Royal Festival Hall/, Tokio, Řím, Paříž, Berlín, New
York, Jakarta, Havana, Buenos Aires, Los Angeles, Lima, Caracas,
Chicago, Miami, Dallas, Vídeň, Curych, Brusel, Moskva, Valencie,
Saigon, Hanoj, ad., dosud ve 40 zemích Evropy, Asie, Latinské
Ameriky a USA. Tisk oceňuje jeho bohatství hudebního výrazu,
brilantní virtuositu a stylovou čistotu hry. Před dvěma roky se
svým recitálem vystoupil ve slavné Carnegie Hall v New Yorku a je
tak jediným českým kytaristou, který v této hale vystoupil

Vánoce v Olšanech
18. 12. 		
22. 12. 		
24. 12. 		
25. 12. 		
26. 12. 		
31. 12. 		
1. 1. 2017
7. 1. 2017

Adventní koncert kostel sv. Jana Křtitele 16:30
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 – chrámový sbor
Mše svatá na ukončení roku kostel sv. Jana Křtitele 16:00
Novoroční mše svatá kostel sv. Jana Křtitele 9:30
Tříkrálová sbírka od 14:00

Plesová sezóna
být hrdá na tak skvělý hasičský sbor. Člověk si
to uvědomí až v okamžiku, kdy je potřebuje.
Ještě jednou moc děkujeme.
Iveta Poláková, Olšany
Děkujeme občanům naší obce, kteří se
v tomto roce podíleli na konání všech kulturních a sportovních akcí v naší obci za jejich

Obecní ples – 11. 2. 2017
Hasičský ples 11. 3. 2017

nápady, nadšení a ochotu. Patří Vám velký dík.
Alena Kvapilová, redaktorka
Redakční rada děkuje všem, kdo přispěli
svými články do letošních čísel olšanského
zpravodaje a těší se na spolupráci v novém
kalendářním roce.
Alena Kvapilová, redaktorka
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