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vysvěcení kaple panny Marie Matky církve 
Ve středu 17. listopadu jsme se sešli v pro-
storách farního areálu, abychom společně 
mohli být účastni a byli svědky vysvěcení 
kaple Panny Marie Matky církve a Komunit-
ního centra. 
Je nám líto, že ze zdravotních důvodů ne-
mohl být svěcení kaple účasten Jeho Emi-
nence ThLic. Dominik kardinál Duka, primas 
český, ale s otevřeným srdcem jsme mezi 
námi mohli přivítat Jeho Excelenci, Mons. 
Josefa Nuzíka, pomocného biskupa olo-
mouckého a generálního vikáře olomoucké 
arcidiecéze. Tomuto setkání předcházela 
velice dlouhá cesta. Je až neuvěřitelné jak 
se tento areál a jeho využívání měnil v čase. 
První historická zmínka o olšanské farnosti 
je z 1. ledna 1287. Areál, jak jej známe dnes 
byl vytvořen po roce 1715 a sloužil jako 
správní centrum hospodářského dvora a let-
ní rezidence premonstrátského hradišťské-
ho kláštera, později jako bydlení pro kněze, 
ve čtyřicátých letech minulého století na 
místě kaplanky byl vybudovaný farní dům 
s dětským útulkem, později zde bylo jedno 
oddělení mateřské školky, na faře byla zří-
zena v padesátých letech ordinace zubního 
lékaře a praktického lékaře, v osmdesátých 
letech pak byla v jedné z hospodářských 
budov klubovna SSM, v další pak sběrna 
ovoce. Ve farní zahradě byla vybudována 
v akci „Z“ nová mateřská škola, fara pak také 
sloužila několika rodinám jako nájemní byd-
lení. Pamatujeme také ovečky pana děkana 
Malého a jeho úly ve farních zahradách. Ale 
v posledních letech dostal farní areál úplně 
novou tvář v podobě dvou tříd základní ško-
ly, knihovny a komunitního centra. Mnoho 
práce bylo vykonáno na opravách jednotli-
vých objektů farního areálu. Ostatně na fot-
kách níže se můžete podívat na stav areálu 
před více jak 20-ti roky v porovnání se sou-
časným stavem. Ale mnoho práce nás ještě 
čeká. Je těžké vyjmenovat všechny, kteří se 
na opravách areálu podíleli a kteří se věnu-
jí údržbě areálu a všem, kteří svou činností 
dávají tomuto areálu život a smysl. 
Myslím, že pan děkan Malý by byl překvapený, 
jak se celý areál proměnil. Nelze také nevzpo-
menout na Víta Janíka, který s drobnými opra-
vami na faře před více jak 20-ti roky skromně 
začal a s otcem Petrem se snažili faru udržet 
v dobrém stavu. Díky němu jsme měli možnost 
pokračovat ve stavebních pracech. Poděkování 
patří všem kněžím, kteří působili v naší farnosti. 
Poděkovat bych chtěl našemu panu faráři 
Otci Bernardovi za službu, kterou vyková-
vá pro nás všechny. Mše svatá v tento den 

byla vlastně poděkováním všem, kteří se 
v minulosti podíleli na správě našeho far-
ního kostela, všem občanům našich obcí.  
Mše byla pro naše obce a pro nás všech-
ny přímluvou, příslibem a prosbou do bu-
doucna, prosbou za dar víry, dar pokory 
a skromnosti, za dar rozumného a uvážli-
vého jednání, za dar síly k dalšímu konání. 

Jeho Excelence Mons. Josef Nuzík pomocný 
biskup olomoucký a generální vikář olomouc-
ké arcidiecéze po mši svaté udělil požehnání 
jednotlivě všem návštěvníkům svěcení kaple, 
kteří projevili zájem. Navštívil také obě třídy 
„farské školy“ a třídám požehnal. Na oplátku 
dostal malý dárek, který žáci sami vyrobili. 

Milan Elfmark
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vánoční čtení
Vánoční cukroví představuje tradici sahající 
až do šestnáctého století. Nejedná se však 
o  křesťanský zvyk, ale pohanskou tradici, 
která přetrvala dodnes. Vánoční cukroví pe-
čeme rádi nejen v České republice, ale i jinde 
ve světě. Každý si však pochutnává na jiných 
pamlscích. Dříve však lidé pekli vánoční cuk-
roví nejen z důvodu mlsání. Vánoční cukro-
ví mělo tajemnou schopnost, která mohla 
ochránit dům, rodinu i domácí zvěř před 
temnými silami. 

Mocná síla a vánoční cukroví
Vánoční cukroví prý mělo neuvěřitelnou 
moc, a proto se k němu tak lidé chovali. 
Z těsta se tvarovaly kuličky a kolečka, vykra-
jovátky se vykrajovala zvířátka. Kolečko při-
tom o Vánocích symbolizuje slunce. Vykráje-
ná zvířátka představovala zvířátka ze chléva. 
Toto vánoční cukroví se pak věšelo na stavení 
i do chlévů a zdobily se jimi i ovocné stromy, 
aby se drželo domu štěstí, zvířata prospívala 
a ovoce se rodilo.

Vánoční cukroví kdysi 
a dnes
Dřívější vánoční cukroví s tím 
současným, nám všeobecně 
známým, má pramálo společ-
ného. Kdysi lidé totiž neměli 
na rozhazování a bílá mouka 
a cukr představoval vzácnost. 
První vánoční cukroví bylo 
tedy ze sušeného ovoce 
a s vysokým obsahem medu. 
Děti milovaly speciálně vyrá-
běné karamelky a pak sladké 
hračky vytvářené z ovoce.

Medové vánoční cukroví
Vůbec prvním a dodnes 
oblíbeným cukrovím byly 
medové perníčky. Podle dolo-
žených písemných pozůstatků 
se perníky u nás pekly již ve 
13. století. Medové cukroví se 
však peklo již mnohem dříve. 
Již za dob faraonů lidé pekli 
sladké placky z těsta složené-
ho jen z mouky, vody a medu. 
Recept se ale stále vylepšoval.

Staří Řekové toto medové cukroví pekli 
k různým slavnostním příležitostem, kdy při-
tom cukroví mělo i různé tvary.

tradice pečení vánočního cukroví
Podle dávných tradic se vánoční cukroví za-
čínalo péct v prvním adventním týdnu. Na 
přípravu těsta byste měli dát obzvlášť pozor, 
protože se k němu váže řada různých pověr. 
Vánoční cukroví by mělo mít tvary zvířátek 
anebo koleček (symbol slunce). A pozor na 
nezdary u pečení. Říká se, že když se vánoční 
cukroví podaří, znamená to rok plného zdraví. 
Pokud pekařka vánoční cukroví spálila, hrozila 
jí nějaká vážná nemoc anebo dokonce smrt. 
Cukroví v současné podobě se objevilo bě-
hem 19. století, patřilo však pouze do boha-
tých domů. Součástí tehdejšího cukroví byla 
vzácná koření. Chudší lidé následně pekli spí-
še z toho, co bylo k dispozici – např. i z pepře 
či česneku. Uvádí se také to, že nejoblíbeněj-
ším cukrovím v 19. století byly karamely. Jed-
nou z častých přísad do cukroví 19. století byl 

med, ve městech se objevovaly tzv. medáky 
ze směsi medu, cukru, vajec, másla, mléka 
a hladké mouky, často se tato směs upravila 
do podoby placek a následně se upekla a na-
tírala se čokoládovou polevou. Historicky se 
objevovalo i škvarkové cukroví, to se objevilo 
dříve na vesnicích a až kolem poloviny 19. sto-
letí ve městech. Od druhé poloviny 19. století 
se pekly i tzv. zázvorky z polohrubé mouky, 
strouhaného zázvoru, cukru a vajec. Po druhé 
světové válce se cukroví začalo připravovat 
i z dalších a dražších surovin. 
Většina z vánočních cukroví se v Česku při-
pravuje pečením ze směsi mouky, cukru, 
vajec a másla, k tomuto základu se pak po-
dle druhu cukroví přidává kakao, čokoláda, 
vlašské a lískové ořechy, strouhaný kokos 
a kandované ovoce. Mezi typické patří cuk-
roví z lineckého těsta nebo vanilkové rohlíč-
ky, plněné košíčky. Typickými vůněmi jsou 
vanilka, rum, skořice. K pečeným cukrovím 
se v Česku dělají i nepečené druhy.

Zdroj: internet

adventní čas
Také letošní adventní čas je poznamenaný 
opatřeními vlády souvisejícími s Covid-19. 
Již druhý rok jsme se nemohli setkat na tra-
dičních akcích, které k této době patří a které 
nám umožnily setkat se, povídat si, chvíli se 

zastavit v předvánočním čase. Jsem ráda, že 
máme v naší obci krásně rozsvícený vánoční 
strom, i když jsme ho nerozsvítili společně. 
V loňském roce jsem svůj kratičký příspěvek 
končila slovy „Věřím, že příští rok bude lépe 

a začátek adventu přivítáme společně.“ Ne-
bylo tomu tak. Přeji nám všem, abychom si 
advent vychutnávali v teple svých domovů 
se svými nejbližšími a těšili se na vánoční čas.

Alena Kvapilová, zastupitelka
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vánoční hvězda
Pryšec nádherný, známý též jako vánoční 
hvězda, je rostlina z čeledi pryšcovitých, kte-
rá pochází z Mexika a dalších států Střední 
Ameriky. Je obzvláště známá pro své červe-
né a zelené listy, díky kterým je spojována 
s vánoční výzdobou. Její druhé známé jmé-
no, poinsettia, má původ v příjmení prvního 
velvyslance USA v Mexiku Joela Robertse 
Poinsetta, jenž rostlinu do Spojených států 
přivezl roku 1825.
Její asociace s Vánoci má kořeny v Mexiku 
16. století, kde pověst vypráví o mladé dívce, 
jež byla příliš chudá na to, aby mohla Ježíšo-
vi dát dárek na oslavu jeho narození. Příběh 
vypráví, že dítěti anděl poradil natrhat oby-
čejný plevel z okraje cesty a položit ho před 

kostelní oltář. Z plevelu vyrašily karmínové 
„květy“ a staly se krásnými poinsettiemi. Od 
17. století začleňovali v Mexiku tuto rostlinu 
do vánočních oslav františkáni. Tvar hvězdy 
z  listů prý symbolizuje betlémskou hvězdu, 
a  její červená barva představuje krev jako 
oběť ukřižování Ježíše. 
Počátek skutečného spojení vánoční hvězdy 
s Vánoci je spojen s Albertem Eckem, jenž 
v  roce 1900 emigroval z Německa do ame-
rického Los Angeles, kde si otevřel mlékárnu 
a sad. Poinsettii si velmi oblíbil a prodával ji 
v pouličních stáncích. Jeho syn Paul zdoko-
nalil techniku roubování, ale o spojení kvě-
tiny s Vánoci se postaral až Paul Ecke junior 
z třetí generace Ecků. 

Poinsettie jsou oblíbenou součástí vánoční 
výzdoby v domácnostech, kostelech, obcho-
dech i kancelářích. 

Zdroj: internet

Jsou za námi další měsíce školního roku 
2021/2022. Tyto měsíce byly značně ovlivně-
ny opatřeními, která zasahují do života nás 
všech. Během měsíce října a listopadu jsme 
se potýkali se situacemi, kdy jsme museli 
kvůli výskytu pozitivních případů v našich 
třídách umísťovat žáky do karantény. Někteří 
z řad rodičů se ptali, proč se tak děje. Často 
jste nám říkali, že na jiných školách jde do 
karantény pouze část třídy, nikoliv celá třída. 
Krajská hygienická stanice nařizuje karanté-
nu vždy s ohledem na různé faktory. Ať je to 
velikost tříd, počet žáků ve třídách, kolektiv 
třídy. U žáků nižšího stupně se předpoklá-
dá výuka nejen v lavicích, ale například i na 
koberci nebo to, jak žáci tráví přestávky. Na-
ším cílem a velkým zájmem je udržet chod 
školy v prezenční výuce, proto si myslíme, 
že včasný záchyt a preventivní chování je na 
místě. Rádi bychom tímto požádali i rodiče, 
aby byli ohleduplní k ostatním rodičům, žá-
kům, ale i učitelům a neposílali do školy dítě, 
o kterém ví, že se u něj objevily některé z pří-
znaků respiračního onemocnění. V případě, 
že pošlete takové dítě do školy a později se 
u  něj potvrdí onemocnění CO-
VID-19 musí být celá jeho třída 
umístěna do karantény. Pevně 
věříme, že tato doba umísťo-
vání tříd do karantén brzy ode-
zní a my se co nejdříve vrátíme 
k běžnému chodu školního roku, 
který se chvílemi začíná zdát již 
minulostí. V současné chvíli platí 
pro případ, kdy je do karantény 
umístěna celá třída, že potvrzení 
o karanténě (OČR) je vydáváno 
školou. 
COVID zasahuje i do dalšího ži-
vota školy. Jistě se každý z vás 
těšil, jak si užije atmosféru Roz-
svícení vánočního stromu. Tato 

akce byla naplánovaná na sobotu 27. listo-
padu. Bohužel vlivem toho, že byla část žáků 
v  karanténě, jsme byli nuceni akci přeložit 
a při následném vyhlášení nouzového sta-
vu na 30 dnů a nových epidemiologických 
opatření zcela zrušit, a to nejen Rozsvícení 
vánočního stromu, ale i vánoční jarmark. 
I přes veškeré nepříjemnosti, se kterými se 
musíme vlivem pandemie potýkat, se nám 
daří pořádat pro naše žáky zajímavé dny 
plné zážitkové a nevšední výuky nebo si dny 
zpestřit například Růžovým dnem či Dnem 
šílených účesů, který se konal v rámci zapo-
jení do projektu Hrdá škola. 
Projekt Les ve škole, do kterého jsme se v le-
tošním školním roce zapojili, obsahuje tipy 
a návody, jak zařadit výuku o přírodě v příro-
dě. Ve školní družině již proběhly první aktivity 
k tomuto projektu. Projekt je určený zejména 
pro děti z mateřské školy, 1. stupně a využívá 
ho školní družina. Začátkem listopadu se žáci 
společně s vychovatelkami vydali do obecní-
ho parku, kde z napadaného listí udělali velké 
Slunce, čímž se jej snažili přivolat na oblohu, 
jelikož bylo ten den pošmourno. Žák 1. třídy 

vytvořil z kamenů „Bránu do světa“. Výuka prv-
ní třídy probíhá zážitkovou metodikou, a  to 
zejména díky metodě Sfumato. Paní učitelka 
využila s prvňáčky sněhové nadílky a vydali se 
společně psát do sněhu písmena. 

Vendula Kosinová

Poslední listopadový den byl věnovaný 3D 
promítání. Jelikož nám epidemiologická 
opatření neumožňují vyrazit společně do 
kina či divadla rozhodli jsme se promítání 
uskutečnit přímo u nás ve škole. Díky pro-
mítání se žáci dozvěděli spoustu zajímavostí 
o živočiších, kteří žijí v moři i o rostlinách, kte-
ré na dně mořských hlubin můžeme nalézt. 
Ze zajímavostí můžeme zmínit například to, 
že živočichové mezi s sebou bojují, nebo že 
existuje rybí čistička. V neposlední řadě také 
to, že lidé mořský svět ničí. V podmořském 
světě není stále vše prozkoumáno. 

Kristýna Šínová, 8. třída

Informace z naší školy 
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Úzce spolupracujeme i s Pedagogickou fa-
kultou Univerzity Palackého v Olomouci. 
Během uplynulých týdnů proběhla ve škole 
akce Deutsch ist super! Žáci 7. ročníku navští-
vili PdF v rámci akce Otevřená fakulta. Také 
nás navštívili studenti programu Erasmus 
v rámci jazykového týdne, kdy nás navštívila 
i studentka speciální pedagogiky, která nás 
seznámila se znakovým jazykem. V rámci 
spolupráce s Pedagogickou fakultou Uni-
verzity Palackého v Olomouci nás navštěvují 
i studenti za účelem své studentské praxe. 
Prosinec je posledním měsícem kalendář-
ního roku, je to měsíc plný naděje, dobrých 
skutků. V rámci projektu Hrdá škola je vyhlá-
šen prosinec jako Měsíc dobrých skutků  – 
„Dobrý prosinec“. Učitelé společně s žáky 
pracují na nápadech, jak udělat radost lidem, 
které okolo sebe máme.

Spolupráce  
s pedagogickou  

fakultou v Olomouci 

jazykový týden
V listopadu proběhl ve škole Jazykový týden, 
v rámci tohoto týdne jsme se zabývali několika 
Evropskými jazyky, ale nejen jimi. Jazyky totiž 
neznamenají pouze mluvenou řeč, velkou zají-
mavostí byl pro nás i Znakovací jazyk, se kterým 
jsme měli možnost se seznámit. Díky studentce 
kombinovaného studia Pedagogické fakulty 
Bc. Haně Hložánkové, která nám ukázala zna-
kovou řeč a nějaká slovíčka nás i naučila. Sami 
jsme si vyzkoušeli vyznakovat svoje jméno 
nebo třeba počítat. Během dvou dnů navštívila 
všechny třídy a všechny nás to moc zaujalo. 
V jednom dni nás navštívili, díky projektu 
Erasmus, cizinci, kteří studují na Pedagogic-
ké fakultě Univerzity Palackého. Jednalo se 
o jednoho studenta z Pákistánu, studentku 
z Číny, studentku z Izraele a studentky ze 
Španělska. Připravili si pro nás prezentaci, se 
základními informacemi o dané zemi. Naučili 
nás nová slovíčka daného jazyka a dokonce 
jsme si zahráli i vědomostní hry. Žáci 9. roč-
níku si pro ně připravili prezentace o českých 
tradicích, památkách, známých osobnostech 
a o českém tradičním jídle, kterou obohatili 
i ochutnávkami. Návštěva těchto studentů 
nám obohatila znalosti angličtiny.
Během jazykového týdne byly na chodbách 
školy vylepené plakáty s cizími jazyky Evropy. 
Tyto plakáty obsahovaly QR kódy a díky apli-
kaci, kam jsme QR kódy naskenovali, jsme 
mohli slyšet výslovnost daných slov (na pla-
kátech byla slova například: Ahoj, Dobrý den, 
číslovky do deseti a další základní slovíčka). 

žákyně 9. třídy
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Otevřená fakulta
Ve středu 10. 11. se žáci sedmého ročníku 
zúčastnili akce Pedagogické fakulty Univerzi-
ty Palackého v Olomouci „Otevřená fakulta“. 
V  rámci tohoto projektu si studenti jednotli-
vých oborů na Pedagogické fakultě připravili 
pro žáky, nejen základních škol, různé aktivity. 
Žáci naší základní školy se zúčastnili aktivit 
v rámci německého jazyka a hudební výchovy. 

V rámci němčiny byla pilována výslovnost, 
učili se nová slovíčka, hráli různé hry s ně-
meckými větami. Za hudební výchovou se 
přesunuli do Konviktu, kde pracovali na po-
čítačích na příběhu, který si před vlastní prací 
museli přečíst. Úkolem bylo složit hudbu na 
daný pocit (radost, smutek, usmíření), který 
obsahoval papírek se zadáním úkolu. 

žáci 7. A 

deutsch ist super!
Jedná se o jazykovou animaci s názvem 
Deutsch ist super!, která je realizovaná Ně-
meckou knihovnou (Vědecká knihovna 
v Olomouci) ve spolupráci s Ústavem cizích 
jazyků Pedagogické fakulty Univerzity Palac-
kého. Cílem této akce bylo oslovit žáky 6. roč-
níku základní školy a představit jim němčinu 
kreativní formou. Na naší základní škole 
proběhl tento zábavný program začátkem 
listopadu a účastnili se jej nejen žáci 6. třídy, 

ale i žáci 7. ročníku. Během 45 minut, které 
měla každá skupina, plnili žáci úkoly na růz-
ných stanovištích, které jim studenti z fakulty 
připravili. Například se naučili barvy, základní 
slovíčka nebo museli složit mapu Německa, 
Rakouska a Švýcarska. Zahráli si pexeso, tri-
mino, vybarvovali podle instrukcí v němči-
ně, vyzkoušeli si přiřazovat česká slovíčka 
k německým a mnohé další. Cílem celé této 
akce bylo pozitivně namotivovat žáky k vol-

bě druhého jazyka a ukázat jim, že němčina 
není tak náročným a protivným jazykem, jak 
se mnohým zdá. 

V. Kosinová, B. Čajková, žáci 7.A 
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Říjen na růžovo
V posledním říjnovém týdnu jsme se za-
pojili do celosvětové osvěty „pinkoktober“. 
Říjen je na celém světě měsícem prevence 
rakoviny prsu a podpory nemocných žen. 
Tato myšlenka nás zaujala a v rámci výzvy 
„Říjen na růžovo“ jsme se rozhodli věno-
vat se společně podpoře prevence. Všich-
ni jsme se oblékli do růžového oblečení, 
vzali na sebe nejrůznější doplňky a drželi 
se hesla „tento den buďme co nejrůžověj-
ší“. Během výuky byli žáci seznámeni s tím, 
proč je prevence důležitá, co vše taková 
onemocnění obnášejí. Také se dozvěděli, 
že tradičním symbolem je růžová stužka 
a hlavně růžová barva.

 
Rádi si oživíme každodenní stereotyp ve 
škole, proto jsme se rozhodli zúčastnit se 
celorepublikové akce „Dne šílených účesů“. 
Tento den byl součástí pro-
jektu Hrdá škola, do kterého 
jsme v tomhle školním roce 
prvním rokem zapojeni. Byl 
to pro nás všechny velmi ne-
tradiční den, mnoho účesů 
bylo tolik netradičních a vtip-
ných, že se postarali o poba-
vení všech žáků a pedagogů. 
Všechny šílené účesy byly 
velmi nápadité, unikátní a je-
dinečné. 
V měsíci lednu nás v rám-
ci projektu Hrdá škola čeká 
například Teplákový den. Na 

který se již těší nejen žáci, ale i velká část pe-
dagogického sboru. Tento den se totiž pone-
se ve znamení velkého pohodlí.

den šílených účesů
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Mikuláš ve škole 2021
Svátek svatého Mikuláše připadá na 6. pro-
since, ale již 5. prosince vpodvečer jej děti 
vyhlížejí. V naší zemi dle tradice chodí za 
společnosti čerta a anděla a obdarovává 
děti, ty hodné sladkostmi a ty zlobivé uhlím 
či bramborami. I naši školu Mikuláš navštívil, 
a to v pátek 3. prosince.
Mikuláš nás navštívil za velmi netradičních 
podmínek, a to v situaci, kdy byly dvě třídy 
v izolaci vlivem pandemie. Z toho důvodu 
si s sebou přivedl posilu a navštívili nás dva 
Mikulášové, kteří po návštěvě žáků ve třídách 
vyšli ve společnosti čertů a andělů do ulic Ol-
šan a jeden z nich se vydal až do Hablova. 
Navštívili tak žáky, kteří se Mikulášské nadíl-
ky nemohli účastnit ve škole. Těmto spolužá-
kům donesli Mikulášský balíček, samozřejmě 
za přísného dodržení všech hygienických 
pravidel. Žákům, kteří trávili Mikulášskou 

nadílku doma, udělala tato návštěva nesmír-
nou radost a s úsměvem na rtech recitova-
li Mikulášům, čertům a andělům básničky 
a zpívali jim písničky. Žáci ve třídách vyslech-
li od Mikuláše, co se
píše v jeho Knize  
hříchů, přednesli 
připravené básničky 
nebo jim společně 
zazpívali písničky. 
Někteří se této vzácné 
návštěvy i báli, takže 
i nějaké slzičky ukáply. 
Ale vše nakonec 
dopadlo dobře a čert 
si nikoho s sebou do 
pekla neodnesl, i když 
jeden z nich prý už 
někoho v pytli 

měl. Závěrem nutno říci, že nikdo z žáků naší 
školy si nezasloužil uhlí ani brambory a těm, 
kteří to měli na hraně, Mikuláš připomněl, že 
si to příští rok přijde zkontrolovat!

Školní rok začal pro skoro všechny děti z ma-
teřské školy hned 1. září. Pro některé děti 
z naší „zelené“  MŠ však skoro o měsíc poz-
ději – došlo k nepředpokládanému zpoždění 
stavebních úprav v MŠ. Díky vstřícnosti a po-
chopení rodičů, kteří si své děti ještě v září 
mohli nechat doma, jsme i tuto malou nepří-
jemnost zvládli s úsměvem na tváři.
Nové děti se postupně seznamovaly s pro-
středím, novými paní učitelkami a hlavně 

trénovaly zvládnutí odloučení od mamin-
ky a  tatínka. I přes pár prvních slziček děti 
všechno zvládly s přehledem.
„Ostřílení školkoví matadoři“ se zapojili do 
prvních akcí, které proběhly hned v září. Ještě 
jsme se nestihli ani rozkoukat a už nás školáci 
pozvali k první společné akci – T-Mobile olym-
pijskému běhu. Děti si vyzkoušely atmosféru 
prvních závodů a ke skvělým výkonům se vy-
bičovali i ti, kterým se jindy moc hýbat nechce.

V pátek 10. 9. vyrazily děti z obou tříd Kapříků 
na akci pořádané mikroregionem Kosířsko – 
„S dráčkem na Kosíř“. Děti se na „hanácký 
Mont Blanc“ vydaly z Čech pod Kosířem a na 
vrcholu plnily na stanovištích různé úkoly.
Od 29. 9. začal v mateřské škole probíhat 
kroužek angličtiny. Zájem o kroužek byl ve-
liký a ve středu a ve čtvrtek v odpoledních 
hodinách se lektorky věnují dětem dokonce 
ve třech skupinách.

Mateřská školka 
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V současné době se není možno divit, že 
ani naší mateřské škole se nevyhnula karan-
téna. Děti z obou tříd Kapříků se v ní ocitly 
od 13. 10. a v průběhu této první karantény 
dokonce došlo k jejímu prodloužení až do 
26. 10. V této době byla předškolákům zasílá-
na distanční výuka na mailové adresy rodičů, 
která obsahovala náměty k tvoření, zpívání, 
cvičení, k procvičování grafomotoriky, zrako-
vého a sluchového vnímání apod.
Na přelomu října a listopadu si děti ze „ze-
lené“ mateřské školy užily dopoledne plné 
soutěží a zábavy v převlecích v rámci svátku 
Halloween.
V listopadu jsme se s Kapříky pokoušeli při-
volat sněžení během projektového dopoled-
ne v MŠ – „Sv. Martin – bílý den“. Bohužel ke 
sněžení nepomohlo ani splnění všech připra-
vených úkolů, ani naše bílé oblečení.

V pondělí 6. 12. jsme vyrazili na projektový 
den mimo MŠ „Nářadí se nebojíme, krmítko 
si vyrobíme“ a to do centra ekologických ak-
tiv – do Sluňákova. Příprava na projektový 
den začala už v mateřské škole, kdy jsme si 
vyrobili jablíčkové krmítko pro ptáčky. Na 
místě samotném na děti čekaly aktivity, kte-
ré probíhaly venku i uvnitř. Děti se seznámily 
s nářadím, vyzkoušely si nanečisto poskládat 
krmítko a potom už dostaly do ruky nářadí 
a během dopoledne vyrobily 3 krásná krmít-
ka, která jsme si přivezli s sebou zpátky a na-
jdeme jim speciální místo, kde se nám ptáčci 
budou dobře pozorovat.
V závěru tohoto kalendářního roku nás ještě 
čeká nadpozemská návštěva Mikuláše, andě-
la a možná i čerta, proběhne vánoční foto-
grafování dětí a určitě si děti zaslouží i nějaké 
dárečky v rámci vánoční nadílky.

My jen doufáme, že se epidemiologická situ-
ace začne pomalu zlepšovat a my v mateřské 
škole si zase budeme moci více užívat různá 
divadla a představení, která za námi jezdívala.
Zároveň si přejeme, aby nás opustily všech-
ny rýmičky a kašle. A když náhodou nějaká 
nemoc začne útočit, tak bychom chtěli moc 
poděkovat všem rodičům, kteří jsou tak skvě-
lí a empatičtí, že pochopili, že nemocné děti 
do mateřské školy nepatří.
V závěru roku Vám všem přejeme hlavně klid 
a pohodu, Vánoce bez stresu a honění a do 
roku 2022 jen to nejlepší a hlavně hodně 
zdraví.

Za celý kolektiv zaměstnanců a dětí MŠ 
Vladislava Švecová
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z činnosti sociální komise  

Klub seniorů   

Naše komise musela dodržet vládní opatře-
ní, která platila na podzim loňského a na jaře 
letošního roku. Vítání nových občánků jsme 
mohli uskutečnit až v červnu. Přivítali jsme 

celkem 11 dětí. Nejstarší Melanii byl už 1 rok 
a nejmladší Elišce 5 týdnů. Tak velký byl vě-
kový rozdíl mezi dětmi způsobený opatření-
mi vlády. Při podzimním vítání jsme přivítali 

5 dětí. Tradiční setkání seniorů se neuskuteč-
nilo. Celý kalendářní rok jsme neopomněli na 
přání občanům k jubileu. 

Alena Kvapilová, předsedkyně komise

Prohlídka Národního domu Prostějově se 
konala 19. srpna. Jely jsme linkovým auto-
busem. Ve vestibulu Národního domu nás 
očekával velmi milý průvodce. Seznámil nás 
s historií Národního domu a divadla. Měly 
jsme možnost se podívat do zákulisí divadla i 

do prostor, kde se běžný návštěvník nepodí-
vá. Divadlo je nově zrekonstruováno s kapa-
citou 513 osob. Dále jsme si prohlédly pro-
story Národního domu, kde se nachází sály, 
salonky, restaurace a vinárna. Národní dům 
je významná kulturní památka ČR. Patří mezi 

architektonické dominanty města Prostějo-
va. Byl postaven v letech 1905–1907 podle 
návrhu architekta Jana Kotěry. Prohlídka se 
všem zúčastněným seniorkám líbila. Plánuje-
me navštívit i prostějovskou radnici. 

Jarka a Dáša

vítání občánků
Slavnostní přivítání našich nejmenších se 
uskutečnilo 7. listopadu v Obřadní síni OÚ. 
Slavnostní přivítání obohatily svým vystou-
pením žákyně z naší základní školy. Přednes-
ly básničky a písničky, které s nimi připravila 
paní učitelka Matulová. Za hudební dopro-

vod děkuji paní Silvii Götzové. Pan starosta 
Milan Elfmark vyzdvihl důležitost rodiny. 
Vše zdokumentoval pan René Všetička. Děti 
dostaly menší dárek, medailonek a mamin-
ky kytičku. Rodiče se podepsali do pamětní 
knihy. 

Přivítali jsme tyto děti:
Vít Jiráň, Václav Kořalka, Šimon Kohoutek,  
Vojtěch Rokyta, Josefína Smékalová

Alena Kvapilová, 
předsedkyně komise
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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

vánoce 2021
„Neklid a nejistota, napětí a úzkost národů!“ Těžko říct, zda tě-
mito slovy chceme charakterizovat dobu naši nebo období na 
přelomu věků? Přesto vždy, když se díváme do Betléma, dýchne 
na nás atmosféra klidu a pokoje. Vždyť na seně v jeslích chléva 
spočinul Kníže pokoje.
Nedávno papež František řekl mládeži: „Ježíš je ten, který nás 
chce otevřít naději, vytrhnout nás z úzkostí a strachu před bo-
lestí světa. 
Ve sténání našich bolestných dějin začíná klíčit budoucnost spá-
sy. Naděje zítřka roste z bolesti dneška.“
Kéž bychom i my uprostřed nejistoty dneška zakusili tento pokoj 
a radost, jenž pramení z Ježíšova narození. 

Z upřímného srdce žehná 
Mgr. Jiří Bernard Špaček

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 přispěl do letošních čísel Olšanského zpravodaje a těší se na spolupráci v roce 2022. 

Listopad prosinecŘíjen

jubilanti

Klíčová Lenka 50
Lolek Tomáš 50
Gajdošová Helena  55
Šubíková Anna 60
Novotná Jana 60
Novák Jaroslav   60
Abrahámová Milena 65
Čornej Miroslav 65
Hudečková Věra 70
Pavlíček Josef 80
Řezníčková Jana 83
Smékalová Jaroslava 83
Srneček Miroslav 85
Kubíček František 89
Florik Ladislav 91

Mlčoch Martin 50
Trajerová Hana 55
Jahodová Jana 55
Navrátil Vladimír  55
Vraštilová Marie 60
Kořalka Zdeněk 65
Nováková Hana 65
Strbačková Anna 65
Labounková Dagmar 65
Velacký Libor 65
Holinková Dobromila 75
Mačák Jaroslav 80
Mackerle Alois 80
Pelíškova Zdenka 81
Jahoda Přemysl 86
Vrchlický Jiří 87 

Řezníček Ladislav 50
Kolář Martin 50
Romanová Milena 55
Pekrová Jana 60
Protivánek Jan 60
Bátěk František 60
Vraštil Zdeněk 65
Dokoupilová Ludmila 75
Odložilová Helena 81
Stratilová Milada 85
Novotná Jaroslava 87

Redakční rada přeje  
všem hodně zdraví.
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Tříkrálová sbírka
I v roce 2022 bychom rádi uspořádali Tříkrálovou sbírku. 

Její organizace a forma se právě připravuje. Vše záleží na vývoji epidemiologické 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.

Termíny předpokládaných bohoslužeb 
Bohoslužby v našem farním kostele sv. jana Křtitele budou slouženy následovně:

24. 12. v 21:15 

25. 12. a 26. 12. v 9:45

31. 12. v 15:00

1. 1. a 2. 1. v 9:45

Betlémské světlo
Ve středu 22. 12. od 17 hodin u nákupního střediska Hruška bude k dispozici Betlémské světlo.  

A samozřejmě k vidění bude i olšanský betlém.

Sběrný dvůr
Provoz sběrného dvora bude v zimní období omezen. Od 1. 12. je zrušen sobotní provoz sběrného dvora. Sběrný dvůr bude otevřen 
vždy ve středu od 8.00 do 17.00. Sobotní provoz bude zahájen pravděpodobně v měsíci dubnu. Sběrný dvůr bude uzavřen také ve středu 
22. 12. a 29. 12. a otevřen bude ve středu 5. 1. 2022.

Svoz odpadu v roce 2022
svoz tKO svoz plastů svoz papíru

10. 1. 11. 7. 4. 1. 5. 1.

24. 1. 25. 7. 1. 2. 6. 4.

7. 2. 8. 8. 1. 3. 13. 7.

21. 2. 22. 8. 5. 4. 5. 10.

7. 3. 5. 9. 3. 5.

21. 3. 19. 9. 7. 6.
sběr vánočních stromků

4. 4. 3. 10. 12. 7.

18. 4. – svoz bude upřesněn 17. 10. 2. 8. 7. 1.

2. 5. 31. 10. 6. 9. 20. 1.

16. 5. 14. 11. 4. 10. 3. 2.

30. 5. 28. 11. 1. 11.

13. 6. 12. 12. 6. 12.

27. 6. 26. 12.
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