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Adventní čas
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Za pravého zimního počasí proběhlo v sobotu odpoledne od 17. hodin již tradiční slavnostní setkání před Kostelem svatého Jana
Křtitele za účasti dětí, rodičů, pana starosty,
vyučujících školy a řady dalších hostů. Společně jsme přivítali příchod adventních dní.
Pro děti tak započalo období radostného
očekávání Vánoc, dárků a zimních prázdnin.
Pro dospělé kromě vánočních příprav a shonu snad i doba zastavení se, rozjímání a dobročinnosti.
Po zdařilém pěveckém vystoupení dětí
z 1. až 5. třídy pod vedením paní učitelky
Renaty Látalové a jejich kolegyň z 1. stupně
byl slavnostně za potlesku všech přítomných
rozsvícen vánoční strom, u kterého děti okusily vánoční cukroví a dospělí vánoční punč.
Marek Šimoňák,
ředitel základní a mateřské školy

Adventní výstava
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 1. prosince. 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, 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

Mikulášská nadílka
V sobotu 8. prosince uspořádali členové SDH
Hablov tradiční Mikulášskou nadílku pro děti
i jejich rodiče. Program začal v odpoledních
hodinách dílničkami, děti vyráběly vánoční
ozdůbky a mohly si je odnést domů. Po tvoření děti soutěžily a poté jsme se přemístili
ke zbrojnici, kde byl přichystaný malovaný
betlém, zapalování prskavek a rozsvítil se
stromeček. Oblohu rozzářil také ohňostroj.
Od zbrojnice jsme se všichni odebrali nasvícenou cestou zpět do Kulturního domu. Než
jsme ale mohli do tepla, tak nás ještě přivítali čerti v pekle. Probíhalo vážení na pekelné
váze a promluvil i Lucifer. Děti se bály a slibovaly, že už nebudou zlobit. Uvnitř v teple
nás čekal Mikuláš a andělem. Za přednesenou básničku nebo písníčku děti obdaroval.

Všichni si odpoledne užili.
Kateřina Labounková,
za SDH Hablov
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Adventní věnec
Rozsvícení svící na adventním věnci nepřímo
navazuje na židovskou tradici starou 2000
let, slavení svátků světel, které známe pod
označením Chanuka. Na židovských chanukových svícnech se postupně zapaluje osm
svíček. Adventní věnce však mohou navazovat také na starý germánský zvyk zapalovat

Symbolika na věnci

uprostřed zimy oheň v zeleném kruhu, který
značí slunce. Předchůdcem adventního věnce v Německu je „paradeisl“, kde jsou rovněž
čtyři svíce. Ty byly také zapalovány postupně.
Z pohanských dob připomínají adventní
věnec dva zvyky. V zimním období nosili
lidé do svých příbytků čerstvé zelené větve

a tím poskytovali příjemné bydlení dobrým
duchům. Holé věnce ze slámy odháněly zlé
duchy a tím zajišťovaly požehnání.
Je tradicí, že na adventním věnci svíčky jsou
vždy zapalovány proti směru hodinových ručiček.

První adventní věnec

Svíčky značí světlo, postupné zapálení všech
svíček symbolizuje zvyšující se očekávání narození Ježíše Krista. Ježíš bývá také nazýván
Světlo světa.
Počet svíček může být 4 nebo 5. Pátá svíčka,
která není nutná, ale může být přidána do
věnce a vždy má bílou barvu, bývá nazývána Kristova svíčka a bývá umístěna ve středu věnce. Měla by být zapálena až na Štědrý
den, nebo Boží hod vánoční. Bílá barva svíčky
reprezentuje duchovní čistotu Ježíše Krista
i jeho matky Panny Marie.
První svíčka má název Naděje (Svíce proroků),
druhá Mír (Betlémská svíce), třetí Přátelství (Pastýřská svíce), čtvrtá Láska (Andělská svíce). V případě, že máte svíček pět, poslední z nich je zasvěcena Kristovi a měla by vyhořet až do konce.
Tvar kruhu značí Boží věčnost a jednotu. Koloběh života, koloběh roku, nikdy nekončící cestu Slunce. Stálezelené rostliny, které se pro výrobu věnce používají, pak značí symbol života
jako takového, nezničitelnost duše a ducha,
stálost ve víře a také věčnost v ráji. Kruh i jako
symbol Slunce má lidem dodávat naději, že
přijdou světlejší zítřky, protože zima je obdobím, kdy jsou dny krátké a temné.
Zdroj: internet

Podle pověsti první adventní věnec, velmi
blízký tomu, jak ho známe nyní my, vytvořil
Johann Hinrich Wichern, který v polovině
19. století učil ve škole pro chudé děti. Ty se
ho pořád dokolečka ptaly, kdy už budou ko-

nečně Vánoce a tak vytvořil věnec, na který
umístil 19 malých červených svíček pro všední
dny a 4 velké bílé pro neděle. Každý den pak
zapaloval jednu svíčku a děti si mohly samy
snadno spočítat, kolik dní zbývá do Vánoc.

Co přinášelo štěstí a smůlu
Dříve se věřilo, že když na Štědrý den budou
lidé dělat některé aktivity, přinese jim to štěstí anebo smůlu. Před půlnoční mší se nesmělo šít a plést, znamenalo to, že by myši ušité
dílo zničily. Také se nesmělo na Štědrý den

prát prádlo, přineslo by to neštěstí a smůlu
do rodiny.
Štěstí naopak přineslo, když se 25. 12. upekl
chleba a v ten samý den slepice snesla vajíčka měla prý kouzelnou moc. Pokud vyšel Boží hod

na pondělí, znamenalo to dobrou úrodu a hodně medu, když vyšel na úterý, lidé se mohli těšit
na velkou úrodu vína a obilí. Boží hod v pátek
znamenal horké léto a hezký podzim.

Vánoční dar
Vánoce sice nejsou nejdůležitějšími křesťanskými svátky, ale přesto je od nejútlejšího
věku vnímáme jako nejkrásnější. Jsou plné
radostné atmosféry a toužebného očekávání. Stále víc nám však uniká jejich skutečná
podstata – darování: „Člověk byl obdarován
narozením Ježíše, Božího dítěte“. Na památku toho i my obdarováváme druhé.
Vzpomínám, jak maminka opatrovala po dlouhá léta nepatrné a neumělé dárečky, které jsme
jí jako děti udělaly, co by projev naší vděčnosti
za její lásku a obětavost. Z povědomí dnešních
nejen dětí se vytrácí smysl pro ono „něco darovat“, s někým sdílet. Zvláště tam, kde dítě vy-

růstá jako jedináček nebo má jen jednoho sourozence, stává se středobodem vesmíru. Chtít
jen brát je velkým nebezpečím, které přináší
současný konzumní způsob života.
Proto letošní vánoční bohoslužbu pro děti pojmeme poněkud jinak. Nemá smysl dětem, které
nechodí do náboženství, vysluhovat nesrozumitelnou liturgii. Prioritou by měla být zaměřena
na to, aby se děti učily dělit. V každé domácnosti
je spousta nepotřebných hraček, které by mohly udělat radost těm méně šťastným. Proto jsme
se dohodli s Obecním úřadem Olšany u Prostějova, že při dětské vánoční bohoslužbě uděláme
sbírku hraček pro dětské domovy.

Vysvětlete, prosím, dětem smysl této sbírky,
vyberte vhodné, zachovalé a čisté hračky
a přineste je s sebou do kostele na Štědrý
den v 16 hodin. Zároveň ať si děti vezmou
lucerničku na betlémské světlo, které pak
může prozářit váš štědrovečerní stůl.
Přeji Vám všem i Vašim rodinám svátky plné
milosti a radosti a modlím se za to, aby pohoda svátečních dnů Vás provázela po všechny
dny nastávajícího roku 2019.
Jménem Římskokatolické farnosti Olšany
u Prostějova
Mgr. Jiří Bernard Špaček OP
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Zprávy z obce
Hodnocení uplynulého volebního období
V měsíci říjnu se uskutečnily volby do obecních zastupitelstev v celé naší republice. Je
zvykem, že na konci volebního období starosta obce dělá zhodnocení toho uplynulého volebního období, co se podařilo, co se nepodařilo, jaké jsou plány do budoucna, co by bylo
po obec dobré a čeho bychom se měli vyvarovat. Pokud jde o investiční činnost, domnívám
se, že byla celkem rozsáhlá. Řada projektů byla
již realizovaná, některé projekty se dokončují
a další jsou připravené k realizaci. Omlouvám
se, že tento příspěvek uvádím až nyní a ne
v předvolebním čase. Z těch realizovaných
připomeňme úpravy veřejných prostranství
před školou a školkou, kolem kostela, kolem
obecního úřadu, před nákupním střediskem,
vybudování parkoviště u sokolovny, novou
silnici v lokalitě Za humny, propojení veřejného prostoru před kostelem s novou výstavbou
v lokalitě Za farou, adaptaci budovy v areálu
fary na nové třídy základní školy, rekonstrukci
tělocvičny školy, vybudování odborných učeben ve škole (přírodovědné, počítačové, jazykové a polytechnické), bezbariérové úpravy ve
škole, vybudování sběrného dvora, byla opravena kanalizace v ulici kolem parku. V součinnosti se SSOK byla opravena komunikace do
Studence, včetně chodníků v této ulici, byly

opraveny chodníky ve Dvořisku, byl revitalizovaný místní hřbitov (chodníky, osvětlení, zídky, plochy pro urnové hroby), bylo provedené
zateplení bytového domu a změna vytápění
v tomto domě. Z těch projektů, které probíhají
nebo jsou na začátku realizace, připomeňme
úpravu křižovatek krajské silnice III/44928,
intenzifikaci ČOV, adaptaci druhé hospodářské budovy ve farním areálu. Jsou připraveny
projekty na výstavbu cyklostezky z Olšan do
Lutína, na vybudování chodníků od sokolovny na Pijanu, na výstavbu komunitního domu
pro seniory a domu s pečovatelskou službou,
připravuje se projekt na vybudování inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domů
v rozšíření lokality Za farou (stará silnice na
Prostějov), připravuje se projekt na výstavbu
komunitní kompostárny v areálu pily. Pokud
se podíváme na hospodaření obce, můžeme
snad říct, že si obec nevede špatně (i vzhledem k objemu investovaných finančních
prostředků). Přehled stavu jednotlivých účtů,
úvěru, pohledávek i závazků je uveden v následující tabulce. Přehled uvádíme podobně
jako v minulých obdobích ke konci měsíce
srpna a současný stav. K tomu je nutné ještě
připočíst investice do nákupu pozemků a do
nákupu areálu pily. Ve společenské a kul-

Přehled hospodaření obce v období 2010 - 2018
hospodaření obce
pokladna

k 15.11.2010

k 31.8.2014

58 070 Kč

52 296 Kč

k 31.8.2018

k 30.11.2018

107 641,00 Kč

5 633 Kč

13 000 815 Kč 18 163 029,62 Kč

18 517369 Kč

bankovní účty

8 374 679 Kč

závazky

4 824 508 Kč

2 240 060 Kč

883 072 Kč

1 062 964 Kč

2 234 331,50 Kč

1 859 116 Kč

2 683 000 Kč

866 000 Kč

4 666 660,00 Kč

4 316 659 Kč

pohledávky
úvěr

3 427 089,52 Kč

1 893 311 Kč

turní oblasti jsme se zaměřili především na
tradiční akce, hodové slavnosti, obecní ples,
vítání nově narozených dětí do společenství
obce, koncerty vážné hudby apod. Podporovali jsme činnost spolků, svoji činnost také
zahájil klub seniorů. Samozřejmě, mohla být
společenská činnost v naší obci bohatší. Zde
ovšem narážíme na ochotu zapojení většího počtu občanů. Bez dobrovolné pomoci si
nedovedu představit kulturní a společenské
dění v obci. Je hezké pokud si budeme říkat
co by se mohlo, jak by se mohlo. Ale pokud
sami nepomůžeme, nepodáme tu pomocnou
ruku, zůstaneme jen u prázdného tlachání,
u piva v hospodě či doma u krbu a televize.
Chtěl bych tedy poděkovat všem, komu není
společenský, kulturní i sportovní život v obci
lhostejný, všem, kteří se podíleli a podílejí na
společenském dění v naší obci. Také bych
chtěl poděkovat všem zastupitelům za jejich
pomoc při řízení obce, za podněty a konstruktivní jednání, za vše dobré, co vykonali v průběhu uplynulého volebního období. Stejně
tak bych chtěl poděkovat občanům za vstřícnost při řešení problémů obce, za trpělivost
při realizaci projektů a za podporu, které se
dostávalo zastupitelstvu obce v tom uplynulém volebním období.

Nové jízdní řády
S novými jízdními řády se mohou občané seznámit na obecním úřadě a na internetových
stránkách KIDSOK v sekci jízdní řády. Našich
obcí se týká linka 400. O sobotách a nedělích
jsou některé spoje linky 401 (Prostějov - Lutín)
protaženy z Lutína do Olšan. Podobně je tomu
tak i u některých nočních spojů v pracovní dny.
Milan Elfmark

Rekonstrukce silnice
Od poloviny měsíce září probíhá rekonstrukce hlavní komunikace v obci, včetně úpravy
křižovatek, míst pro přecházení a autobusové zastávky. Jedná se o poměrně velký zásah
do vzhledu hlavní ulice. K těmto úpravám
jsme přistoupili z několika důvodů:
1.
2.
3.
4.

Silnice kolem parku byla ve velmi špatném stavu.
DI navrhoval zrušení přechodů na křižovatkách, jelikož neodpovídají vyhlášce
Nepřehlednost ve vymezení napojení
silnic v křižovatkách
Zastavování autobusů v křižovatce
a s tím související nepřehlednost dopravních situací

O spolupráci při řešení těchto problémů

jsme požádali před čtyřmi roky Centrum dopravního výzkumu v Brně. Výsledkem bylo
zpracování studie, která uvedené problémy
řešila. Na základě této studie byl vypracován
projekt, který se v současné době realizuje.
Výběrové řízení na tuto stavbu organizoval
Olomoucký kraj již začátkem tohoto roku.
Náš původní předpoklad byl, že akce bude
realizována v průběhu července a srpna.
Vzhledem k časovým lhůtám, které je třeba
při výběrovém řízení dodržet, byla smlouva
s dodavatelem podepsána koncem měsíce
srpna. Výběrové řízení vyhrála firma Swietelsky. Vzhledem ke zkušenosti, kterou máme
s touto firmou při realizace silnice v ulici Za
humny, jsme nadšením neoplývali. V současné době probíhají práce na dokončení parkovacích míst před obecním úřadem, doplnění

vjezdů k nemovitostem, přechody a místa
pro přecházení, úpravy chodníků. Vjezdy
k nemovitostem v ulici kolem parku budou
provizorně zpevněny kamenivem a jejich
dokončení po dohodě s majiteli nemovitostí se bude realizovat na jaře příštího roku za
podobných podmínek jako u podobných
staveb v obci. Podobně i v příštím roce bude
dokončena zastávka a nástupiště pro autobusovou dopravu, prostranství kolem sousoší sv. Norberta, včetně demolice současné
zastávky, bude provedena výsadba zeleně.
Jak jsem se již zmínil, projekt rekonstrukce
křižovatek je součástí širší koncepce úprav
dopravy v naší obci. Před čtyřmi roky jsme
se obrátili na Centrum dopravního výzkumu
v Brně o zpracování komplexní studie řešení
dopravy v naší obci. Byla to reakce na čet-
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né připomínky a podněty občanů ohledně
provozu na krajských a místních komunikací
v naší obci – rychlost projíždějících aut, parkování, přechody apod., na připomínky ze
strany SSOK ohledně řešení křižovatky u parku a řešení autobusové zastávky v této křižovatce, na připomínky ohledně přechodů
a míst pro přecházení v naší obci ze strany

Policie ČR DI Prostějov (byl požadavek všechny přechody zrušit), na stanovení dalších
kolizních míst automobilové dopravy. Pracovníci CDV celou obec prošli, navrhli určitá
opatření a zpracovali návrh řešení. Rekonstrukce silnice byla prvním a největším zásahem do dopravní infrastruktury obce. Podle
finančních prostředků budou v budoucích

letech navazovat další projekty, které by
měly přispět ke zklidnění dopravy v naší
obci a zvýšení bezpečnosti provozu na našich silnicích. Další takovým opatřením bude
realizace chodníku od sokolovny na Pijanu.
Projektová dokumentace je hotová a čeká
se na vydání stavebního povolení a možnost
podat žádost o dotaci na realizaci.

Intenzifikace ČOV
Projekt je součástí modernizace obecní kanalizace a odvádění odpadních vod. Realizací projektu dojde k úplnému nahrazení
stávající technologie moderním vybavením.
Z původní stavby vlastně zůstanou dvě zá-

kladní betonové nádrže. A i ty budou sanované. Výběrové řízení na tuto stavbu vyhrála
firma INSTA CZ s.r.o. Předpokládané ukončení stavby 31.10.2019. Následně bude pobíhat
zkušební provoz. Celkové náklady na realiza-

ci díla jsou ve výši 22 492 824,- Kč bez DPH.
Z Olomouckého kraje jsme získali na tuto
akci dotaci ve výši 1 950 000,- Kč a z programu OPŽP máme schváleny finanční prostředky v celkové výši 12 700 000,- Kč.

Z naší školy a školičky
Adventní
prodejní výstava
ZO ČZS v Olšanech u Prostějova pořádala
v sobotu 1. prosince tradiční adventní prodejní výstavu v místní sokolovně. Výtvarné
práce našich žáků svým námětem vhodně
doplňovaly a dokreslovaly rámec celé akce.
Kombinace modré a bílé barvy v návštěvních
vzbuzovala pocit přicházející zimy a také vánočních svátků. Nechyběly adventní věnce
i postavičky Mikuláše a čerta. Práce žáků se
návštěvníkům velice líbily.
Jaroslava Rašková, třídní učitelka 3. třídy

Mikulášská nadílka v 1. a 2. třídě
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Život s handicapem
V pondělí 5. listopadu se konala pro žáky
z 2. stupně přednáška, kde nám pan učitel
z Masarykovy univerzity v Brně, na které vyučuje matematiku, přijel povyprávět o životě
na vozíčku.
Řekl nám celý průběh od začátku svého úrazu až do současnosti. Úraz se mu stal v osmnácti letech, když skočil do vody a zlomil si

krční páteř. Střední školu ukončil až po třech
letech a to dálkově a poté začal studovat na
univerzitě. Mezitím si musel projít celou řadou rehabilitací a zvykání si na nový způsob
života. Díky tomu, že miloval sport, tak hledal
způsob, jak by mohl sportovat i na vozíčku.
Zkusil plavat a jezdit na handbiku – kole,
které se dá řídit jenom rukama a ujel na něm

klidně i vzdálenost 50 km. Jízdu a řízení takového kola jsme si mohli vyzkoušet na školním hřišti a k tomu i vozíček na basketbal.
Celá přednáška byla moc zajímavá a poučná
a poznali jsme, že se dá žít i jinak a nic se nevzdává.
Sylva Bieliková a Nicol Mazurová,
žákyně 9. třídy
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Starostův hanacké vdolek
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Návštěva zemědělského družstva v Olšanech u Prostějova
Děti ze třídy Koťátka naší mateřské školy využily možnost navštívit Zemědělské družstvo
v Olšanech u Prostějova. Na návštěvu se vydaly v úterý 20. listopadu 2018. Děti i paní
učitelky přivítal vedoucí družstva, který jim
dělal průvodce po areálu. Nejprve si děti prošly farmu, kde viděly nejrůznější zemědělskou
techniku, uskladněné krmivo pro zvířata na
zimu. Poté došly až k telátkům, která si mohla

pohladit. Podívaly se i na velké býky a prasata.
Pan vedoucí přinesl dokonce jedno s malých
selátek, které si děti také pohladily.
Největší překvapení přišlo úplně na konci, kdy
si mohly sednout do jednoho z traktorů, a vyzkoušet si „řízení“ zemědělského stroje.
Dětem se exkurze líbila a odnesly si spoustu
nových vědomostí, příjemných pocitů, dojmů a zážitků.

Děkujeme zaměstnancům družstva za možnost se k nim podívat. Děkujeme vedoucímu
družstva za to, že děti areálem nejen provedl,
ale řekl jim i spoustu nových zajímavostí.
Alena Ležáková,
studentka 4. ročníku SPgŠ v Boskovicích,
Helena Andrejco, učitelka mateřské školy
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Okénko do historie
1. Světová válka
V letošním roce jsme oslavili 100 let od vzniku samostatného státu, Československé republiky. V naší obcí se mimo jiné uskutečnila
výstava pod názvem Střípky z historie – 100
let od ukončení 1. světové války. Možná neuškodí si trochu zopakovat dějepis: Válka začala 28. 7. 1914 atentátem v Sarajevu na arcivévodu Františka Ferdinanda de Este, který
byl následníkem rakousko-uherského trůnu.
Proto vyhlásil jeho strýc, císař František Josef
I. válku Srbsku. Na stranu Srbska se přidalo
Rusko a Francie. Těm zase vyhlásilo válku
Německo. Proti Německu se postavila Ang-

lie. K Rusku se přidalo Japonsko, na druhou
stranu, k tzv. Dohodě, zase Turecko a Bulharsko. Od roku 1915 se k Dohodě přidala
i Itálie a od roku 1917 také USA. Bojovalo se
na západní, východní, balkánské a jižní frontě a na Předním východě, formou zákopové
války a námořních a ponorkových bitev. Poprvé bylo použito nasazení otravných bojových plynů a tanků. Válka si vyžádala životy
přibližně 9,5 milionu vojáků a další statisíce
mužů bylo v bojích doživotně zmrzačeno.
Miliony civilistů navíc zemřely v zázemí.
Válečný konflikt začal ztrácet na síle v roce

1918. Jako první podepsalo příměří Bulharsko a Turecko. Rakousko-Uhersko podepsalo
příměří s Dohodou 3. listopadu 1918 v Itálii.
Naše výstava se tedy konala přesně 100 let
ode dne, kdy pro české vojáky skončila válka. Definitivní mír byl uzavřen 11. 11. 1918,
kdy podepsalo příměří osamocené Německo. Toho dne abdikoval rakouský císař Karel
I. a Rakousko-Uhersko přestalo existovat. Tím
byla otevřena cesta ke vzniku nástupnických
států na území starého mocnářství, a jedním
z nich byla také Československá republika,
vyhlášená 28. října 1918.

Výstava 100 let od vzniku republiky
Není možné zachytit všechny události, které
se staly za sto let existence státu. Na výstavě
byly opravdu jen střípky z této dlouhé historie. Byly to dokumenty, fotografie a předměty, týkající se života v naší obci. Všechny
exponáty pocházejí z místního obecního
muzea, do kterého jste srdečně zváni. Návštěvníci výstavy mohli nahlédnout do doby

první republiky, 2. světové války, výstavby socializmu a bouřlivých roků 1968 a 1989. Kdo
chtěl, zastavil se u stolu, kde byl prezentován
společenský a duchovní život. Vzpomenuli
jsme vzácné návštěvy prezidentů republiky
v naší obci. Největší změny byly k vidění na
vzhledu vesnice, bytové a veřejné výstavbě
za sto let. Někoho zaujala expozice stoletých

spolků v obci – sokolů, hasičů, čtenářského
spolku a myslivců. Doufám, že si každý něco
zajímavého našel. Výstavu shlédlo za dva dny
214 návštěvníků, starší zavzpomínali, mladší
se snad pobavili a poučili. Všem děkuji za návštěvu.
Hana Nováková
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Z činnosti spolků
Myslivecké sdružení Olšany - Hablov
V některém zpravodaji jsem slíbil napsat
o lovu zvěře v naší honitbě. Před pár lety byl
hlavní zvěří zajíc polní. Dnes již lovíme zajíce
v minimálním množství. Vloni na našem jediném honu jsme ulovili 39 zajíců. Tento pokles
není jen v našem spolku, ale takřka v celé republice, s výjimkou pár lokalit na jižní Moravě.

Bažanty máme většinou na skalách a ve vysazených remízech Letos se zdá pro populaci bažantů příznivý rok. Doufejme, že
se jejich stavy alespoň trošku zvednou.
V roce 2017 jsme ulovili pět kohoutů, slepice se vůbec neloví. Ze zvěře srnčí lovíme
3 kusy srnce, 3 srny i 3 srnčata. V roce 2017

se u nás v honitbě podařilo ulovit 4 divoká
prasata.
Ze zvěře škodící lovíme lišku obecnou, psíka
mývalovitého, mývala severního, někdy se
podaří ulovit i jezevec.
Jiří Kikal
za myslivecké sdružení

Z činnosti zásahové jednotky Olšanských hasičů
V letošním roce jsme zasahovali celkem
u 26 událostí, z toho u sedmi dopravních nehod, osmi požárů, sedmi technických pomocí,
tří ostatních pomocí a jednoho úniku plynu.
Když zrovna nezasahujeme tak se pravidelně
scházíme na hasičárně každou první neděli
v měsíci za účelem školení a zdokonalování
jednotky. Zásahová jednotka má aktuálně 17
členů.
Naši noví členové se zúčastnili základního
kurzu v hasičské škole, ti zkušenější dále kurzů nositelů dýchací techniky, kurzu strojníků,

kurzu motorových pil a kurzu obsluhy automobilového žebříku.
Část jednotky se také zúčastnila soutěží
v záchranářských disciplínách pod názvem
Rallye Hamry v měsíci květnu a O Hanáckó
sekyrku v měsíci září. Zde se naše jednotka
umístila na krásném třetím místě.
Během celého roku naše jednotka předváděla pro různé organizace jak statické tak
dynamické ukázky naší činnosti a prováděla
údržbu všech zásahových vozidel, techniky
a výstroje.

Za přispění Olomouckého kraje byla naše
jednotka v roce 2018 dovybavena dvěma
kusy dýchací techniky s příslušenstvím.
Koncem roku nám zřizovatel jednotky zakoupil moderní svolávací systém FIREPORT
a navigační systém GINA Tablet do zásahového vozidla Tatra.
Děkujeme za vstřícný přístup a podporu
obce Olšany u Prostějova a moc si této spolupráce vážíme.
Martin Kikal,
velitel jednotky

Sázení lípy k výročí
25. září 2018 členové ZO ČZS Olšany u Prostějova vysadili na počest 100 letého výročí
vzniku samostatného Československého státu lípu u dětského hřiště za farou. Předseda
zahrádkářů pronesl pár slov k tomuto slavnostnímu aktu:
„Sešli jsme se na tomto místě v Olšanech,
abychom zde zasadili ke stému výročí založení Československa památnou lípu my

zahrádkáři ve spolupráci s obcí a panem starostou Elfmarkem. Tato lípa bude symbolizovat české občany, kteří po útrapné 1. světové válce toužili po samostatnosti a odtržení
se od Rakousko-uherské monarchie. Našim
vlastencům se to před 100 lety podařilo.
Největší zásluhu na tom má, jak naši rodiče
a prarodiče říkali, tatíček Masaryk. Z vyprávění starší generace jsme slyšeli, jak pan

president Masaryk v kočáře nebo v sedle na
koni navštěvoval český lid nejen ve městech,
ale i mnoho vesnicích v naší zemi. Byl velikou
autoritou nejen u nás, ale i ve střední Evropě.
Za jeho vlády naše vlast vzkvétala a lidem se
dařilo.
Od té doby – stoleté – prošla naše země
mnohými změnami.“
Vlastimil Zedníček, ZO ČZS
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Klub seniorů
Listopadová schůzka proběhla v sokolovně,
kde nás pozvali členové loutkového divadla
„Kašpárkovi kamarádi“ pod vedením principála pana Mirka Drhlíka, na představení pro
dospělé v hanáčtině.

V prosinci na předvánoční setkání jsme pozvali pana Evžena Růžičku, který nám zahrál
na harmoniku. Setkání se konalo v pohostinství u sokolovny. Dobře jsme se pobavili při
vyprávění vtipů, též jsme si zazpívali a moc se

nám všem líbilo, když nám paní Anna Smékalová zazpívala sólo.
Přejeme občanům Olšan a Hablova příjemné
prožití vánočních svátků.
Dáša a Jarka

Vítání občánků
V neděli 11. listopadu jsme na obecním úřadě přivítali nové občánky. Předsedkyně sociální komise Alena Kvapilová přivítala rodiče,
prarodiče i další hosty. Děti ze základní školy
vystoupily s pásmem básní a písniček, které
s nimi nacvičila paní učitelka Matulová. Pan
starosta Milan Elfmark ve svém projevu zdů-

raznil, jak důležitá je pro vývoj dítěte rodina,
popřál dětem hodně zdraví a radostné dětství. Narozené děti dostaly dáreček a maminky kytičku. Do pamětní knihy byli zapsáni tito
noví občánci:
Jakub Čajan
Liliana Gőtzová

Magdaléna Vláčilová
Matěj Janošík
Radek Zbořil
Anna Zuščichová
Alena Kvapilová,
předsedkyně sociální komise

prosinec 2018

11

Sportovní okénko
Fotbal v Olšanech je v posledních létech na
rozkvětu. Naše stávající mládež nám roste a posouvá se do stále starších kategorii.
Navíc se daří k fotbalu přivádět nové (nej)
mladší hráče a tím doplňovat mládežnickou
základnu.
Mužská kategorie:
Po předloňském sestupu z II. třídy okresu
se v minulé sezóně nepovedlo vrátit se do
Okresního přeboru, když tým skončil 3 za suverénními Držovicemi a Kostelcem.
V letošní sezóně prozatím je tým na 4. místě se ztrátou 7 bodů na vedoucí Biskupice.
Tým se trápí hlavně střelecky. Své soupeře
jednoznačně přehrává, ale neproměňuje
šance. Důležitější pro budoucnost však vidím, zapracování mladých hráčů do týmu.
V podzimní části větší množství dorostenců
pravidelně nastupovalo k utkáním mužů
a mnozí patřili do základní sestavy..
Dorostenecká kategorie:
Po loňské pilotní sezoně v krajském přeboru
se náš tým přesunul do krajské soutěže. Úvod
sezóny byl velmi divoký a nevěděli jsme, zda
nebudeme nuceni tuto kategorii zrušit. První
zápasy odehrával tým z poloviny tvořen ze
starších a dokonce mladších žáků. Postupně
se nám však podařilo tým doplňovat, tak aby
byl soběstačný. I když stále by bylo potřeba
doplnění týmu několika hráči. Tým přestože
je tvořen z hráčů r. 2002 a 2003 dokáži vyrovnaně konkurovat starším hráčům ročníku
2000. Velký problém u této kategorie je proměňování gólových šancí. Věřím, že pokud
se nám podaří tým udržet a doplnit o pár
hráčů a zvýšit tréninkovou účast, má před
sebou velkou budoucnost.
Žákovská kategorie:
Starší žáci:
Po loňské pomoci ze strany 1.SK Prostějov, který nám hrál starší žáky, abychom mohli hrát
krajský přebor, máme v letošní sezoně svůj
vlastní soběstačný výběr. Hráči ročníku 2005
doplněni hráči ročníku 2006 skončili v loňské
sezoně na 4. místě Krajského přeboru. V letošní sezóně je čekal velký posun. Z malé formy
fotbalu si musejí zvykat na velký fotbal. K tomu
hrají proti starším klukům ročníku 2004. Přestože často hrají proti klukům o hlavu větším, fotbalově náš tým pozadu rozhodně není. V současné době se pohybují ve středu tabulky.
Mladší žáci:
Tento výběr, tvořen z hráčů 2006 a 2007
(2008) má zkušenosti s žákovským fotbalem
již z minulého roku, kdy doplněn hráči 2005,
ovládl bez ztráty bodu Okresní přebor, čímž
obhajobou titulu navázal na předloňský titul.
V letošní sezóně se kluci s náskokem zatím
drží ve vyrovnané TOP 5.

dorost

mladší přípravka

starší přípravka
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Přípravková kategorie:
Starší přípravky:
Tato kategorie mohla v loňském ročníku
získat titul mistra okresu. Avšak jako vítěz
základní části do finálového turnaje nenastoupila. A to z důvodu kolize termínu s mezinárodním turnajem Junior CUP (u ročníku
2009). Přesto tento výběr byl velkým a milým
překvapením ročníku.
V letošní sezóně tým startuje v Krajské soutěži. Tým je tvořen z hráčů 2009, 2010 a občas i 2011. Zde svádí souboje s výběry 2008.

Olšanský zpravodaj
A svádí je na výbornou. Přestože většinu zápasů narážel na první týmy tabulky (Uničov,
Medlov, Nové Sady…), tvořené čistě z hráčů
2008, patří tomuto výběru momentálně pěkné 6. místo. V jarní části na naše hráče čekají
více týmy, které jsou tabulkově pod nimi, což
věřím, že tým posune ještě nahoru. I přes to
si myslím, že je velkým úspěchem jejich počínání v této soutěži.

Mladší přípravky:
V minulém ročníku tým tvořen z ročníků
2009, 2010 a 2011 ovládl Okresní přebor.
Třešničkou na dortu byl finálový turnaj, který
naši borci ovládli bez prohry a zaslouženě se
mohli radovat z titulu mistra okresu. V krajském finále pak tým dokráčel až do finále,
kde však po 2,5 hodinovém čekání podlehl
výběru z Přerova.
Krom této soutěže sváděl skvělé zápasy v pilotním ročníku Krajského přeboru mladších
přípravek pro r. 2009, kde kluci ukázali, že hrát

žáci

mladší a starší žáci
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se dá se všemi (Sigmou, Šumperkem, Hranicemi, Přerovem, HFK Olomouc a dalšími). Zde se
tým pohyboval v horní polovině tabulky.
V letošní sezóně soutěž okresu nás reprezentují hráči ročníku 2010, 2011 a 2012. A musím
říci, že svého úkolu se zhostili na výbornou.
Tým si postupně vybojoval účast v elitní skupině, kterou v posledním kole ovládl a po

podzimu jim patří první místo. Věřím, že
pokud kluci neusnou na vavřínech, budou
i v jarní části patřit k velkému překvapení letošního ročníku.
Krom těchto kategorii, máme i miniškoličku.
V té trénují hráči 2013 a 2014. Ti nehrají zatím
žádnou soutěž, ale po novém roce již budou
hrát své první zápasy a turnaje. Rád bych klu-

kům popřál hodně chuti, aby je fotbal chytl
a hráli jej i v budoucnu.
Za olšanský fotbal, bych rád poděkoval,
hráčům, rodičům a fanouškům za podporu v roce 2018 a popřál jim do nového roku
mnoho zdravý, štěstí, sportovních a osobních úspěchů.
Michal Uhřík, hlavní trenér

Krásné svátky a ještě hezčí vstup do nového roku
od fotbalové přípravky TJ SOKOL OLŠANY
Jménem fotbalové přípravky bychom chtěli
všem našim příznivcům, podporovatelům,
rodičům a všem, co se podílejí na úspěších
našich borců, z celého srdce poděkovat a popřát do následujícího roku jen a jen to nejlepší, především pevné zdraví, štěstí, lásku, plno
dobrých přátel, příznivců a v neposlední řadě
sportovního ducha plného velkých cílů.
Díky mnoha lidem, i když i hlavně díky sobě,
se olšanští fotbalisté pyšní krásnými úspěchy,
kterými zaplňují srdíčka nás všech. Za uplynulý rok kluci odvedli hromadu výborné prá-

ce, makali, dřeli, potili se - vše dělali pro sebe,
pro tým, pro klub, i pro hrdou reprezentaci
obce. Olšanští fotbalisté měří své síly s velmi
kvalitními týmy po celou fotbalovou sezónu.
Během zimy kluci Olšany hrdě reprezentují
na halových turnajích, v létě na trávě pro-

střednictvím okresních i krajských soutěží.
Kromě zimních halových turnajů v Němčicích nad Hanou tým pořádá i mezinárodní
turnaj přípravek na olšanském hřišti v měsíci
červnu, kdy se loni v místním areálu představilo rovných třicet týmů z České republiky, ze
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Slovenska i Polska. Na těchto turnajích sbírají kluci nejvíce zkušeností, inspirací, respekt
a hlavně nezapomenutelné zážitky, které budou v životě k nezaplacení. Na těchto akcích
se podílí velká skupina lidí, kterým bezpochyby rovněž patří obrovské dík, protože bez
jejich pomoci by úroveň a celá organizace
turnaje nebyla tam, kde je. Jsme na to velice
pyšní a vážíme si toho. Pakliže si kluci z některých turnajů odvezou medaili, jsme na
ně pyšní, přejeme jim to. Za svůj výkon jsou
vždy oceněni. Důležité ale je, aby netoužili
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pouze po medaili, ale hlavně, aby je to bavilo, aby sbírali zkušenosti, zážitky a odnesli si
něco, co je vnitřně naplní.
Kluci odvádí během roku výbornou práci
spojenou s hromadou úspěchů. Mezi největší úspěchy patří vítězství v okresní i krajské
soutěži, několik medailových umístění na
zimních i letních turnajích - ale především je
to radost a láska ke sportu, který je naplňuje, který naplňuje nás všechny, a i když je to
kolikrát velmi náročné, náročné fyzicky i psychicky, náročné na čas a přípravu a na vše,

co k tomu patří, tak člověka zahřeje, když
vidí, že mladá generace dělá něco, co je baví,
z čeho má radost a čím si zpříjemňuje volný
čas. Proto si vážíme veškeré pomoci a ze srdce za ni děkujeme.
Rádi bychom, aby fotbalová radost kouzlila
úsměvy na tváři u vás všech i nadále, abyste byli na reprezentanty obce pyšní a dále je
skvěle podporovali. Moc děkujeme a věříme, že i v dalším roce bude vše tak pozitivní
a skvělé, jako to bylo do teď.
Srdce fotbalové rodiny :-)

Gymnastika
Gymnastiku v Olšanech navštěvuje okolo 40
dětí ve věku od 4 do 15 let. Naším hlavním
zaměřením je Teamgym (odnož sportovní gymnastiky) a sokolská všestrannost.
Tréninky probíhají v sokolovně každé úterý
a čtvrtek (pro všechny děti) a v pátek (jen pro
starší). Během tréninku jsou děti rozděleny

do 4 družstev podle věku a výkonnosti. Děti
trénují zkušení, proškolení trenéři (bývalí
gymnasté): Petra, Barča, Luke a Terka.
Máme za sebou velice pestrý a úspěšný rok
2018, který jsme zahájili závody v sokolské
všestrannosti. V únoru jsme poměřili své
síly na župních závodech v plavání, o měsíc

později na gymnastických závodech, které
pro nás byly nejúspěšnější, a v květnu na atletických závodech. Mezi naše neúspěšnější
závodnice v sokolské všestrannosti v nejmladší kategorii patří Lucinka Zikmundová, v kategorii žákyně II. Natálka Dȕrrbecková a Gabča Smičková, které postoupily
na přebor ČOS mladšího žactva. V kategorii
žákyně III. byly nejúspěšnější Sára Svobodová s Verčou Svobodovou, které postoupily
na přebor ČOS staršího žactva do Prahy.
Ve volných chvílích jsme nacvičovali pohybovou skladbu na Všesokolský slet, který se
konal první týden v červenci v Praze. Od nás
se na slet vypravilo 17 holčiček a odvezly si
z Prahy nezapomenutelné zážitky.
O prázdninách jsme nelenošili a v polovině
srpna jsme uspořádali gymnastické soustředění, kterého se zúčastnilo 22 dětí. Kromě
každodenního trénování, jsme hráli různé
hry, pořádali soutěže a stezku odvahy, vydali
se do aquaparku v Prostějově, opékali, promítali si film a užili si spoustu legrace.
Celý podzim jsme se věnovali Teamgymu.
V září jsme se vydali do Prahy na Memoriál Hany Myšákové, odkud jsme si dovezli
diplom za 4. místo. Protože neustále je co
zlepšovat, rozhodli jsme se změnit prostředí
a vydali se v říjnu na třídenní soustředění do
Bruntálu. Holky si zatrénovaly v nové gymnastické tělocvičně a vyzkoušely si nářadí,

prosinec 2018
na kterém v Olšanech nemají možnost cvičit.
Také navštívily bruntálské Wellness centrum,
kde dováděly v divoké řece, na tobogánu,
ve vířivce a kde hlavně nabraly síly na další
závody.
17. listopadu se konaly závody v Olomouci,
které byly rozděleny na Malý teamgym a Teamgym junior. Závodu v Malém teamgymu se
z Olšan zúčastnily dvě družstva. Pro některé
to byly první velké závody. Na holkách byla
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vidět velká nervozita z rozhodčích, z diváků
i strach z toho, že se to náhodou nepovede,
ale popraly se s tím skvěle, i když neskončily
na stupních vítězů. V závodu Teamgym junior
se konečně ukázalo, jak holky tvrdě dřou na
trénincích a družstvo ve složení: Adélka Bednářová, Natálka Dȕrrbecková, Míša Kovářová, Denča Svobodová, Sára Svobodová,
Verča Svobodová vybojovalo 1. místo.
8. a 9. prosince se opět konaly závody Tea-

mgymu v Olomouci, kde se sjeli gymnasté
z celé Moravy. Celkem v obou dnech mohli diváci vidět 65 družstev všech věkových
i výkonnostních kategorií. Z tohoto víkendu
jsme si odvezly pohár za 2. místo a postup na
závody do Prahy, které se konají v lednu, kde
poměříme síly s týmy z celé republiky.
Petra Karafiátová,
trenérka gymnastiky

Pozvánky na akce
Provoz sběrného dvora

Upozornění
Svoz TKO !!!!!!
Svoz TKO bude v sobotu 22.12. !!!!! Jedná se o náhradní
termín za pondělí 24.12. (Štědrý den).

Upozorňujeme, že sobotní provoz sběrného dvora je
od 8. 12. podobně jako v minulém roce uzavřen. O zahájení
sobotního provozu budou občané včas informovaní.
Středeční provoz zůstává do 17 hodin.

Vánoce v Olšanech
21. 12. Půjdem spolu do Betléma – před nákupním střediskem – 17.00
24. 12. Bohoslužba pro děti a mládež – kostel sv. Jana Křtitele – 16:00
		 Štědrovečerní mše svatá – kostel sv. Jana Křtitele – 22:00
25. 12. 	Slavnost narození Páně – mše svatá – kostel sv. Jana Křtitele – 9:45
26. 12. 2. svátek vánoční – mše svatá – kostel sv. Jana Křtitele – 9:45
30. 12. mše svatá – kostel sv. Jana Křtitele – 9:45
31. 12. závěr občanského roku děkovná mše – kostel sv. Jana Křtitele –17:00
1. 1. 		 slavnost matky Boží – mše svatá – kostel sv. Jana Křtitele – 9.45
5. 1. 		Tříkrálová sbírka od 14:00
6. 1.		 slavnost Zjevení Páně (Tří králů) mše svatá – kostel sv. Jana Křtitele – 9:45
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Setkání seniorů
Každoročně pořádá sociální komise OÚ Olšany na počátku roku „Setkání seniorů“ v olšanské sokolovně. Uskuteční se v sobotu
19. ledna 2018. K tanci a poslechu hraje Jaromír Adamec se svou skupinou Cover band,
kterého známe i z pořadů televize Šlágr TV.

Plesová sezóna
Obecní ples – 16. 2. 2018
Hasičský ples – 9. 3. 2018

Poděkování
Stejně jako v loňském roce je k dostání kalendář naší obce pro rok 2019. Jeho obsahem jsou opět fotografie srovnávající současný stav s minulostí
dávnou či nedávnou. Cena jednoho kalendáře je 50,- Kč. Kalendář připravily Jarmila Hložková a Hana Nováková. Moc jim děkujeme.
Děkujeme i občanům naší obce, kteří se v tomto roce podíleli na konání všech kulturních
a sportovních akcí v naší obci, za jejich nápady, nadšení a ochotu. Patří Vám velký dík.
Rodiče dětí z Hablova a hosté děkují organizátorům Mikulášské nadílky za připravenou akci.
Redakční rada
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