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Sváteční slovo

advent

Tradice

Dnešní doba nepatří zrovna k nejklidnějším. 
Všichni pociťujeme určitou úzkost a nejisto-
tu. Tím budou pravděpodobně poznamená-
ny i Vánoční svátky. Supermarkety se již od 
října snaží rychle vylákat peníze z kapes na-
kupujících, protože ekonomická recese je víc 
než jistá. Mnozí si možná povzdechnou, že to 
budou smutné svátky.
Spíše bych řekl, že budou jiné a možná více 
podobné tomu o čem Vánoce vypovídají. Si-
tuace Svaté rodiny v městečku Betlémě byla 

nezáviděníhodná. A přesto se z chléva, kde 
se Ježíš narodil, šíří světlo a radost z přícho-
du Bohočlověka k lidské rodině. Chceme si 
uvědomit, že materiální hodnoty ještě niko-
ho neučinily lepším či šťastnějším. Naopak 
přijetí onoho nadpřirozeného světla vyzařu-
jícího z betlémských jeslí proměňuje lidská 
srdce i náš život. Otevírá nás pro obnovené 
vzájemné vztahy, které jsou na prvním místě.
Rád bych Vás pozval na sváteční bohoslužby, 
abychom společně oslavili Ježíšovo narození, 

ale sám v dané chvíli nevím, kolik účastníků 
bude povoleno vzhledem k pandemické si-
tuaci. Co mohu slíbit, že při nich budu vzpo-
mínat na Vás všechny a budu Vám vyprošo-
vat onu radost a pokoj, které může lidskému 
srdci dát jedině narozený Ježíš.

Jménem řím. kat. duchovní správy farnosti
Olšany u Prostějova a Dubany.                                             

Mgr. Jiří Bernard Špaček OP

Letošní adventní čas je jiný, poznamenanými 
opatřeními vlády souvisejícími s Covid-19. 
Nesetkali jsme se při rozsvícení vánočního 
stromu, nekonal se Mikuláš, nekonaly se 
koncerty. Zahrádkáři nás nemohli potěšit 
adventní výstavou. Akce, které se v uplynu-
lých letech konaly a při kterých se setkávali 
občané naší obce, jednoduše řečeno nebyly. 

Blížící se Vánoce si uvědomujeme alespoň 
podle výzdoby domů a našich domovů, kte-
ré jsme si vyzdobili.  Věřím, že příští rok bude 
lépe a začátek adventu v roce 2021 přivítáme 
společně na tradičních akcích. 

Alena Kvapilová, 
zastupitelka

rozsvícení stromečku
Tradici rozsvícení velkého vánočního stro-
mečku v roce 1924 založil spisovatel Rudolf 
Těsnohlídek. Pod stromem je vždy umístěna 
charitativní kasička, která má pomoct opuš-
těným dětem. Inspirací pro něj byl strom 
z Kodaně. V Dánsku totiž není vánoční strom 
pouze symbolem vánočních svátků, ale hlav-
ně sbírek pro děti bez domova.
Vše začalo událostí z roku 1919, kdy si Rudolf 
Těsnohlídek vyšel den před Štědrým veče-
rem do lesa s malířem Františkem Koudelkou 
a Josefem Tesařem. Hledali v lese vánoční 
stromek a místo něj našli mezi kořeny smrku 
odložené a téměř zmrzlé batole. Domnívali 
se, že holčička má asi 11 měsíců. Ve skuteč-

nosti mělo děvčátko rok a půl, jmenovala se 
Liduška a do lesa ji odnesla její matka, pět-
advacetiletá služka Marie Kosourová. Otcem 
děvčátka byl údajně ruský zajatec z první 
světové války. Svobodná matka nemohla ni-
kde dostat práci a bída a hlad jí donutili k to-
muhle zoufalému činu. Za opuštění holčičky 
byla Marie 5 měsíců ve vězení. Holčičku poté 
adoptovala a vychovala jedna brněnská rodi-
na. Liduška se později vyučila prodavačkou 
a v roce 1938 se provdala za středoškolského 
profesora a geologa Františka Chybíka. Žili 
spolu v Praze a vychovali tři děti. Liduška ze-
mřela v roce 1997 ve věku 79 let. Místo, kde ji 
pan Těsnohlídek se svými přáteli objevil, do-

dnes připomíná skromný památník, který je 
cílem výletníků a turistů po celý rok.
Tato událost vedla Rudolfa Těsnohlídka 
k  tomu, aby se začal víc zajímat o osudy 
opuštěných dětí. Pět let po záchraně Lidušky 
nechal v Brně postavit první vánoční strom, 
pomocí kterého vybíral peníze pro charitu. 
Díky stromečku se mu podařilo sehnat po-
třebné finance a v roce 1929 se v brněnských 
Žabovřeskách otevřel dětský domov Dag-
mar. Otevření domova se však pan Těsnohlí-
dek nedožil, v lednu roku 1928 se zastřelil. 
Domov pro opuštěné děti funguje dodnes.

Zdroj: internet

„Rorate caeli desuper et nubes pluant justum, aperiatur terra et germinet Salvatorem“ – 8. verš 45. kapitoly proroka Izajáše. 
„Rosu dejte, nebesa, shůry a oblakové dštěte Spravedlivého. Otevři se země a vydej Spasitele. 

Nebesa vypravují slávu Boží a dílo rukou jeho zvěstuje obloha“.
Milostiplné a radostné svátky narození Krista

adventní čas
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Šupina pro štěstí 
Kapr je symbol Vánoc a stal se hlavním chodem štědrovečerní večeře. Traduje se, že ten, kdo si schová šupinku pod talíř, bude mít po celý 
následující rok štěstí. Kapří šupinka má také zajistit i dostatek peněz a zabránit nouzi, a proto ji nosí celá řada lidí i v peněžence.

vánočka a hrášek štěstí 
Někdo peče vánočku tradičně 22. prosince, 
jiný výhradně na Štědrý den. Ať tak či onak, 
nezapomeňte do vánočky ukrýt zrnko su-
chého hrachu, kdo jej najde, bude mít celý 
rok štěstí! Vánočka tvarem připomíná Ježíška 
v povijanu, byla proto symbolem nového ži-
vota a plodnosti, a tak nesměla chybět v žád-
ném štědrovečerním menu. Navíc se věřilo, 
že její křížové pletení ochrání lidi u  stolu 
před zlými silami. Proplétání copů vánočky 
má totiž symbolický význam – spodní nej-
silnější prameny představují zemi, slunce, 
vodu a vzduch. V prostředním jsou spleteny 
rozum, vůle a cit. Vrchní dva zapletené pra-
meny symbolizují vědění a lásku.

Tradice 
Házení střeVíce
Všichni naši předkové věřili na tajemnou 
a kouzelnou moc Štědrého večera. Proto ke 
Štědrému dni dnes patří mnoho zvyků, věš-
teb, tradic i pověr. Jednou z nich je i staro-
dávná dívčí tradice – tzv. házení střevíce. Tato 
tradice se uctívala vždy především na vesni-
cích a vsích, dnes se však téměř úplně vytra-
tila, a tak tento zvyk dodržuje jen velmi málo 
rodin. Chcete se i Vy přidat mezi ně?
Házení střevíce mělo všem mladým svobod-
ným dívkám prozradit, jestli se v příštím roce 
vdají nebo zase zůstanou celý rok na ocet. 
Všechny svobodné dívky v rodině, které to 
chtěly zjistit si tak postupně vzaly do pravé ruky 

svůj střevíc a postavily se zády k domovním 
dveřím. Pak střevíc hodily přes hlavu ke dveřím 
a podle jeho směru pak určily svou věštbu. Po-
kud byl střevíc otočen svou špičkou ke dveřím, 
znamenalo to, že se dívka do roka vdá a odejde 
z domu. Když však byl střevíc otočen svou špič-
kou ode dveří, znamenalo to, že dívka ženicha 
nepotká a zůstane celý rok doma.

lousKání ořecHů
Velice oblíbeným vánočním zvykem je kro-
mě krájení jablíček také louskání ořechů. 
Tato tradice vznikla již velmi dávno a v mno-
ha českých rodinách se na Štědrý večer pro-
vozuje až dodnes. Je navíc velice levná, takže 

si ji může doma o Vánocích dovolit vyzkou-
šet skutečně každý.
Princip této tradice spočívá v tom, že si každý 
ze štědrovečerních stolovníků vybere z ošatky 
čtyři ořechy, které symbolizují čtyři roční ob-
dobí. Postupně se pak ořechy jeden po dru-
hém louskají a podle toho co v nich najdete, 
se dozvíte, jak na tom v příštím roce budete 
s Vaším zdravotním stavem. Krásné a zdravé 
jádro ořechu představuje skvělé zdraví v da-
ném ročním období, shnilé nebo černé jádro 
nemoc či nějaké zdravotní potíže a prázdný 
ořech dokonce smrt. Pokud tedy chcete s Vaší 
rodinou tento zvyk o Vánocích vyzkoušet, ra-
ději buďte při výběru ořechů značně opatrní.

jak se věštila budoucnost? 
Bylo 7 hrnečků, které se postavily na stůl 
dnem vzhůru. Pod každý hrnek se vložil urči-
tý symbol, třeba pro smrt hlína, peníz pro bo-
hatství, pro nastávajícího rodiče obrázek atd.
Každý pak obrátil hrneček a odkryl svůj sym-
bol do budoucnosti. Vždy platilo, že se pod 

jeden z hrnků nedávalo nic a pokud ho ně-
kdo otočil, pak to znamenalo, že vypustil 
bídu.
Věštilo se také pomocí kouře ze svíce, která 
se sfoukávala. Kouř stoupající vzhůru zna-
čil pevné zdraví na příští rok, když směřo-

val do kouta či k peci, měl dotyčný raději 
zůstat doma, pokud šel někomu kouř ke 
dveřím, měl se nachystat na odchod z do-
mova.

Zdroj: internet

Termíny předpokládaných bohoslužeb
Pravidelně bývají Štědrovečerní bohoslužby v posledních letech v dubanech ve 21 hodin a v olšanech ve 22 hodin 

a na Hod Boží vánoční (1.svátek vánoční) v dubanech v 8.30 hodin a v olšanech v 9.45 hodin.
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Tvoření dětí při distanční výuce 

z naší školy
Nejusilovnější třída z okresu v učení slovíček 
(publikováno 19. 11. 2020)
ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova je vítězem 
okresního kola jazykového šampionátu 
s WocaBee! Žáci třídy AJ5_1 získali prvenství 
v procvičování slovíček v okrese Prostějov 
a postupují do krajského kola.
V pondělí 9. listopadu se žáci naší školy za-
pojili do celočeské soutěže v učení cizích 

jazyků s názvem Podzimní WocaBee šam-
pionát.
Ve druhém ročníku soutěže v procvičování 
slovíček mezi sebou soupeří žáci od základ-
ních škol až po gymnázia, a to nejen v Česku, 
ale i na Slovensku.
Šampionát probíhá v aplikaci na učení cizích 
slovíček WocaBee, která funguje online, tak-
že žákům nebrání v soutěžení ani distanční 

forma výuky. Spolu je do soutěže zapojeno 
přibližně 45 000 žáků. V našem okrese se 
nejusilovnějšími žáky v prvním kole soutěže 
stali žáci třídy aj5_1 (p.uč. Paloušková). Bě-
hem prvního týdne šampionátu získali v apli-
kaci skvělý výsledek – jejich průměrný denní 
počet bodů (tzv. WocaPoints) na žáka byl 
v okresním kole až 1317! Stali se tak okres-
ními WocaBee šampiony.
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Mikuláš v MŠ 
Ve čtvrtek 3. 12. 2020 odpoledne navštívil 
děti ze zelené i nové budovy mateřské školy.
Děti se na něj moc těšily. Patřičně se na to 
oblékly. Po školičce se to celý den hemžilo 
čertíky, andílky i malým Mikulášem. Dopo-
lední čekání na Mikuláše si zkrátily různými 
soutěžemi, tanečky, zpíváním i hraním si na 
čertíky a andílky. A také mlsáním dobrůtek 
od rodičů. Po krátkém poobědovém odpo-
činku nastal ten správný čas, kdy k nám při-
šel Mikuláš, anděl a čert. Některé děti se sice 
bály čerta, ale strach je brzy přešel, protože 
andílek měl sebou jen roztomilé čertí mimin-
ko. Milé návštěvě děti přednesly mikulášské 
básně, zazpívaly i zatancovaly. A protože 
většina dětí byla po celý rok hodná, a ty co 
trošku zlobily, slíbily, že se polepší, dostaly 
mikulášský balíček plný dobrot.
Ve školce panovala příjemná, mikulášsko-
andílkočertovská atmosféra, tak dětem bylo 
smutno, když nastal čas, kdy Mikuláš s an-
dílkem museli jít zase dál, za jinými dětmi. 
S příslibem, že za rok přijdou zase, jsme jim 
poděkovali za návštěvu a rozloučili se. Pře-

jeme Všem krásný, klidný a radostný advent. 
Děkujeme Agentuře Jana, za zprostředková-
ní návštěvy Mikuláše.
 

Děkujeme rodičům za dobrůtky pro děti. 

Helena Andrejco, učitelka 3. třídy MŠ

Konkursní řízení na  
obsazení místa ředitele/

ky zŠ a MŠ
V měsíci říjnu se uskutečnil konkurs na obsa-
zení místa ředitele/ky ZŠ a MŠ Olšany u Pros-
tějova. Do konkursu se přihlásily tři uchazečky 
a k samotnému ústnímu pohovoru se dosta-
vily pouze dvě. Konkursní komise, kterou 
tvořili zástupci obce, krajského úřadu, školní 
inspekce a základní školy, po důkladném vý-
běrovém řízení shledala jako vhodnou pouze 
jednu uchazečka. Rada obce na svém násled-
ném jednání po seznámení se s výsledky kon-
kursního řízení a důkladném zvážení celkové 
situace projednala celou záležitost a rozhodla 
nejmenovat nového ředitele s tím, že v jar-
ních měsících příštího roku bude vypsáno 
nové konkursní řízení. V současné době je po-
věřen řízením školy pan Mgr. Jiří Kobza. 
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Sociální komise uspořádala tradiční Setkání 
seniorů, které se konalo 8. února a na kterém 
k poslechu a tanci zpíval Pavel Novák. Jeho 
vystoupení se přítomným líbilo. Trochu ob-
tížné bylo uskutečnit vítání občánků, proto-
že jsme museli dodržet opatření vlády, ale 

vše se podařilo a v červnu jsme nové občán-
ky přivítali. Podzimní se však neuskutečnilo, 
protože opět jsme museli dodržet opatření 
vlády, která nám neumožnila narozené děti 
přivítat. Děti tedy přivítáme až na jaře. Celý 
kalendářní rok jsme neopomněli na přání 

občanům k jubileu. Kdy se uskuteční tradič-
ní setkání se seniory zatím nevíme, ale určitě 
jak to uvolnění dovolí, tak ho uskutečníme. 

Alena Kvapilová, předsedkyně komise

Jednotka v roce 2020 doposud zasahovala 
celkem u 56 událostí. Jednalo se o nejrůz-
nější typy zásahů, mezi které patří doprav-
ní nehody, požáry a různé technické po-
moci. Rok 2020 byl pro nás hodně „mokrý“ 

po odstraňování povodně v Dlouhé Louč-
ce naše jednotka zasahovala i několik dní 
na odstranění lokální povodně v soused-
ních Bystročicích. Poděkování patří všem 
aktivním členům zásahové jednotky za 

práci, kterou ve svém volném času odvá-
dějí.

Martin Kikal, 
velitel JSDH Olšany u Prostějova

     Prostory naší krásné knihovny v tomto 
roce musely být z důvodu Covid často zavře-
né. Přesto jsme nezaháleli. Nakoupili jsme 
nové knihy, abychom čtenářům měli co na-
bídnout. Také jsme vypůjčili další různé tituly  

z Okresní knihovny v Prostějově. Jsem ráda, 
že služby naší knihovny využívají všech-
ny věkové kategorie. Všem čtenářům přeji 
krásné svátky vánoční, hodně zdraví a štěstí 
v novém roce. V roce 2021 se těším nejen na 

stávající čtenáře, ale ráda přivítám každého, 
kdo chce prožít s knihou nějaký příběh, zá-
bavu i relax. 

Ludmila Pavlíčková, knihovnice

z činnosti sociální komise

zásahová činnost jednotky SdH v Olšanech u prostějova 2020

Obecní knihovna

V letošním roce situace sportu příliš nena-
hrává. Jarní část byla kvůli pandemii zrušena 
a hned ve třech mládežnických kategoriích 
nám opatření sebrala možnost porvat se 
o mistrovský titul. Ročník 2005 se tak ve své 
poslední žákovské sezóně krajského přeboru 
rozloučil na druhém místě, když v posledním 
podzimním kole podlehl Slavonínu a  díky 
této ztrátě skončil druhý. Ročník 2007 se roz-
loučil s kategorií mladších žáků také druhou 
příčkou. Možnost vyhrát krajskou soutěž 
měly starší přípravky, které o tento titul svá-
děly boj s Novými Sady. I mužská kategorie 

svou sezónu neměla rozjetou špatně. Do jar-
ní části měla vstupovat ze třetí pozice s bo-
dovou ztrátou na prvního. Bohužel soutěže 
se nedohrály a velmi podařený půlrok upad-
ne navždy do zapomnění. 
Po prázdninách se sezóna rozjela dle plánu. 
Tým mužů oproti předchozím ročníku hod-
ně omladil, navíc do nového ročníku vstoupil 
velmi úspěšně a doposud drží první místo 
bez ztráty bodů. V jarní části by měl dohrávat 
2 kola z podzimní části, která byla předčasně 
ukončena z důvodu druhé vlny Covid. Sezó-
nu má mužský tým velmi dobře rozehřátou, 

a proto se můžeme bavit o tom, že hlavním 
jarním cílem bude postup. 
Dorost je díky přesunu hráčů ročníku 2005 
do této kategorie tvořen převážně našimi 
odchovanci. Je v naší režii a má určitý směr. 
Přestože se jedná o nejrizikovější kategorie. 
Díky pandemii, pubertě a přechodům do 
škol, mnoho hráčů končí, či nevěnuje tré-
nování takové úsilí jako dříve. Někteří mají 
i problém s tím, že proti nim nastupují 18-19-
ti letí a jim samotným je 15. 
Ale i tak naši borci v krajské soutěži drží tře-
tí místo, když v základní hrací době podlehli 

Fotbal v Olšanech 
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částKa

daŇoVÉ PříjMY 25 780 000,00

nedaŇoVÉ PříjMY: 85 671 022,00

PříjMY celkem  111 451 022,00

částKa

Ostatní výdaje na lesní hospodářství 25 000,00

Pozemní komunikace 7 071 250,00

Vodní hospodářství 7 712 000,00

Základní školy 2 100 000,00

Kultura 844 000,00

Ostatní sportovní činnost 900 000,00

Místní hospodářství 7 980 000,00

Odpady 2 406 000,00

Ochrana přírody, Sanace 58 296 155,00

Centra sociálně rehabilitačních služeb 115 000,00

Domovy 100 000,00

Krizové řízení 50 000,00

Požární ochrana - SDH Olšany u Pv 1 827 000,00

Zastupitelstva obcí 2 215 000,00

Správa OÚ 7 286 552,00

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 500 000,00

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 10 200 000,00

Ostatní finanční operace 800 000,00

Finanční vypořádání minulých let 21 700,00

Ostatní činnosti jinde nezařazené 10 000,00

VÝdaje celkem   111 459 657,00

FInancoVání celkem 8 635,00

Schválený rozpočet na rok 2021 

Schváleno na zasedání Zastupitelstva obce Olšany u Prostějova, dne 26.11.2020 usnesením č. ZO 138/2020.

pouze v posledním kole Kostelci. Dorost by 
měl v jarní části dohrávat 5 utkání z podzimu. 
Obě žákovské kategorie se v krajském přebo-
ru drží v horní polovině. Oproti svým protiv-
níkům mají o dva zápasy měně. Při jejich vý-
hře by starší žáci figurovali v TOP 3 a mladší 
žáci v TOP 4. Žáci budou v jarní části dohrávat 
5 utkání z podzimu.
Starší přípravky po odchodu hráčů ročníků 
2009 do žákovské kategorie, mají v letošním 
sezóně nevyrovnané zápasy, ale i tak se jejich 
hra v posledních zápasech zlepšovala. Věř-
me, že i v jarní části na sobě budou pracovat 
a svou hru zlepšovat. 
Mladší přípravky a miniškoličky. Obě tyto 
kategorie hrají soutěže mladších přípravek. 
Přestože jsou to naši nejmladší a s fotbalem 
teprve začínají, rozhodně ostudu nedělají 
a  mnoho soupeřů přehrávají jak výsledko-
vě, tak i herně. Velká pochvala patří hráčům 

ročníku 2014, kteří hraji nejen v kategorii 
pro ročník 2013, ale i z velké části v soutěži 
pro 2012. Sice si můžeme říci, že 2 roky je nic 
a v jiných kategoriích běžné, ale je potřeba si 
uvědomit, že je velký fyzický i mentální rozdíl 
6letého a 8 až 9letého hráče nebo hráčky.
I přes těžký rok, mám jednu radost. Tou je, 
že se nám daří držet a rozšiřovat naši mlá-
dež. K našim nejmenším přicházejí stále noví 
a  mladší hráči. Hráčská základna roste, a to 
je základ toho, abychom dokázali pokračo-
vat ve výchově mládeže ve všech věkových 
kategoriích. Vychovávat hráče, kteří budou 
hrdě reprezentovat naši obec a klub až do 
mužské kategorie. Díky výchově vlastních 
hráčů, můžeme být do budoucna soběstační 
s možností hrát i v mužích soutěže na krajské 
úrovni.   
Za všechny hráče, trenéry a funkcionáře TJ 
Sokol Olšany bych Vám chtěl popřát příjem-

né prožití svátků vánočních, šťastný a úspěš-
ný nový rok 2021. Ať se Vám daří, na co chyt-
nete a pevné zdraví. Věřme, že všechno zlé již 
pomine a život se vrátí do normálu. Těšíme se 
na Vaši podporu a budeme čekat, že i v no-
vém roce si najdete cestu na naše zápasy.   

Michal Uhřík, trenér mládeže
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Říjenzáří Listopad prosinec

jubilanti

Svoz odpadu v roce 2021 Finanční správa

Cink Petr 50
Navrátilová Eva 50
Mačáková Zdenka 55
Luňáková Olga 60
Miklánek Vladislav 65
Kubíčková Luďka 65
Protivánková Drahomíra 70
Řezníčková Jana 82
Smékalová Jaroslava 82
Srneček Miroslav 84
Kubíček František 88
Florik Ladislav 90
Kubíčková Anna 91

Romanová Zlatuše 50
Hladký Miroslav 55
Koláček Petr 55
Trajer Roman 55
Hofschnaidr Jan 60
Zatloukal Stanislav 60
Sekaninová Jarmila 65
Vyhlídal Jaroslav 65
Pavlíčková Ludmila 75
Pavlíčková Ludmila 75
Ondrýsek Jaroslav 82
Smékalová Anna 83
Lantová Jaromíra 87
Lišková Věra 88
Labounková Ludmila 92

Verner Michal 50
Hrubá Blanka 50
Lant Jaromír 60
Chromec Ladislav 65
Zbořil Emil 65
Bryjová Naděžda 70
Novotný Jaroslav 70
Rájová Emilie 75
Pelíšková Zdenka 80
Jahoda Přemysl 85
Vrchlický Jiří 86
Vrba Vladimír 89

Rokytová Lenka 50
Durchánková Ivana 55
Bačík Pavol 55
Baďurová Marie 65
Lindušková Zdeňka 65
Nakládal Pavel 70
Vařeka František 75
Dostálová Marie 75
Dokoupilová Libuše 75
Novotná Dagmar 75
Odložilová Helena 80
Mrázková Jaroslava 84    
Stratilová Milada 84
Novotná Jaroslava 86
Štěpánková Naděžda 94

OzNÁMENÍ
teleFonní čísla

PoRucHY – HaVáRIe 

• ELEKTŘINA: 800 225 577

• VODA: 723 705 690

• PLYN: 1239

poplatky v roce 2021
600,- Kč/osobu komunální odpad (popelnice) – do 31. 5. 2021
1 100,- Kč/osobu kanalizační poplatek (stočné) – do 31. 8. 2021
100,- Kč/psa poplatek za psa – do 31. 5. 2021
 

Poplatky lze uhradit na obecním úřadě v úřední dny  
(pondělí a středa) nebo převodem na účet  

19-2138100257/0100
(jako variabilní symbol uveďte číslo popisné, 

do poznámky uveďte příjmení plátce)

Sběrný dvůr
Provoz sběrného dvora bude 
v zimní období omezen. Naposle-
dy bude v  letošním roce otevřen 
v sobotu 19.12. a  v  novém roce 
bude provoz obnoven od středy 
6.  ledna 2021 a dále pak každou 
středu od 8:00 do 17:00. O zahá-
jení sobotního provozu budeme 
předem informovat.

sVoz tKo sVoz Plastů sVoz PaPíRu
11. 1. 12. 7. 5. 1. 6. 1. 

25. 1. 26. 7. 2. 2. 7. 4.

  8. 2.   9. 8. 2. 3. 7. 7.

22. 2. 23. 8. 6. 4.   6. 10.

  8. 3.   6. 9. 4. 5.

22. 3. 20. 9. 1. 6.

  5. 4.   4. 10. 6. 7. sBĚR
VánočnícH

stRoMKů
19. 4. 18. 10. 3. 8.

  3. 5.   1. 11. 7. 9.

17. 5. 15. 11.   5. 10.   7. 1.

31. 5. 29. 11.   2. 11. 21. 1.

14. 6. 13. 12.   7. 12.   4. 2.

28. 6. 27. 12.

Finanční úřad pro olomoucký kraj si dovoluje upozornit na blížící 
se termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na 
zdaňovací období roku 2021.
Přiznání k dani z nemovitých věcí je třeba podat nejpozději do 1. úno-
ra 2021. Přiznání by neměli zapomenout podat zejména poplatníci, 
kteří v roce 2020 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitel-
nou stavbu nebo zdanitelnou jednotku. Povinnost podat daňové při-
znání k dani z nemovitých věcí mají také poplatníci, kteří na v minu-
losti přiznané zdanitelné stavbě provedli přístavbu, nástavbu nebo ji 
částečně zlikvidovali, a pokud na základě těchto změn současně do-
šlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nad-
zemních podlaží a podobně. Změnou rozhodnou pro stanovení daně 
je také změna výměry parcely na základě revize katastru nemovitostí. 
Veškeré další informace naleznete na stránkách finanční správy  
www.financnisprava.cz. 
V případě dotazů, kontaktujte příslušné územní pracoviště, a to ze-
jména využitím elektronické formy komunikace.
Územní pracoviště v Prostějově - podatelna3106@fs.mfcr.cz - 
582 327 111
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poděkování
Děkujeme paní Jarmile Hložkové 

a Haně Novákové za přípravu kalendáře. 
Obsahem kalendáře jsou fotografie 

srovnávající současný stav s minulostí. 

Redakční rada, děkuje všem, kdo 
svými články přispěli do letošních čísel 

Olšanského zpravodaje 
a těšíme se na spolupráci v roce 2021. 

KaLENdÁŘ Na rOK 2021
Poslední kalendáře na rok 2021 

ještě v prodeji. 
Cena 60 Kč/kus.

Tříkrálová sbírka
I v roce 2021 bude probíhat Tříkrálová 
sbírka. Její organizace a forma se právě 
připravuje. Vše záleží na vývoji epide-
miologické situace v naší republice. 
V prvním lednovém týdnu budeme 

vědět přesnější informace a budeme 
také informovat občany. Věřím, že 

budete podobně štědří jako při letošní 
Tříkrálové sbírce. Moc vám všem za 
finanční pomoc bližním děkujeme.

Betlémské světlo
V pondělí 21.12. od 17 hodin u nákup-

ního střediska Hruška bude k dispo-
zici Betlémské světlo. A samozřejmě 

k vidění bude i olšanský betlém.

Sokolovna Olšany 1. patro (vedle Fitka)

Provozní doba dle telefonické domluvy. Možnost zakoupení vánočních poukazů! 

Kadeřnictví anet
aneta Rozholdová

Tel.: 606 182 840

Kosmetika a suchá pedikúra
Kateřina Vařechová

Tel.: 776 726 700

Všem občanům přejeme klidné a pohodové Vánoce 
prožité se svými nejbližšími. 

Do nového roku přejeme hodně zdraví, radosti a Božího požehnání.

Redakční rada


