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JAK JSME VOLILI
Ve dnech 10. a 11. října jsme zavítali
do volebních místností, abychom odevzdali hlas kandidátům do obecního
zastupitelstva. Z celkového počtu voličů 1363 se k volebním urnám dostavilo 884. Zde přinášíme výsledky.
Nově zvolené zastupitelstvo obce:
Sdružení nezávislých kandidátůPro rozvoj naší obce
1. RNDr. Milan Elfmark
785
2. Mgr. Jan Spurný
745
3. Mgr. Alena Kvapilová
738
4. Ing. Jan Spurný
736

SLOVO STAROSTY
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ing. René Všetička
PharmDr. Jiří Hrbata
Martin Kikal
PhDr. Břetislav Tureček
Lenka Michlová
Mgr. Petr Koláček
Bc. Roman Brzuska
Jarmila Šimková
Pavel Fanta

726
719
715
703
696
694
691
685
680

Sdružení nezávislých kandidátů Za rozvoj obce
14. Josef Běhal
168
15. Ivo Kubíček
140

USTAVUJÍCÍ ZASTUPITELSTVO
3. listopadu ustavující zastupitelstvo obce zvolilo nové vedení obce.
Zvoleni byli:
RNDr. Milan Elfmark /neuvolněným starostou/
Mgr. Jan Spurný /uvolněným místostarostou/
PharmDr. Jiří Hrbata, PhDr. Břetislav Tureček, Ing. René Všetička
/ členy rady obce/
Martin Kikal /předsedou kontrolního výboru/
Jarmila Šimková /předsedkyní finančního výboru/
Alena Kvapilová, zastupitelka

POZVÁNKY
29. 11. 6. 12. 		
7. 12. 12. 12. 28. 12. -

Adventní výstava – sokolovna – 8:00
Rozsvícení Vánočního stromu – 17:00
Mikulášské loutkové divadlo – sokolovna – 14:00
Mikulášská nadílka – farní areál – 16:00
Adventní koncert – Spirituál kvintet – kostel sv. Jana Křtitele – 17:00
Vánoční jarmark – areál ZŠ – 17:00
Vánoční koncert – kostel sv. Jana Křtitele – 17:00
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Chtěl bych poděkovat všem spoluobčanům za účast v komunálních
volbách do Zastupitelstva naší obce.
Účast ve volbách byla v Olšanech
i v Hablově vysoká a ukázala, že
občanům našich obcí není lhostejné,
kdo bude naši obec spravovat a kdo
ji bude zastupovat, s kým chtějí
spolurozhodovat o jejím dalším vývoji, s kým chtějí spolupracovat. Mne
osobně těší podpora, jaké se dostalo
našemu volebnímu uskupení. Vaše
podpora je velice zavazující a za sebe
Vás můžu ujistit, že se budu snažit
Vaši důvěru nezklamat.
Nejen za sebe, ale za všechny zvolené zastupitele bych Vás chtěl ujistit,
že se budeme snažit vykonávat po
celé funkční období své povinnosti
svědomitě, že se budeme snažit
pracovat tak, aby naše obec byla
úspěšná, aby se nadále rozvíjela, aby
se nám všem v Olšanech a v Hablově
dobře žilo.
V této souvislosti bych Vás ale také
chtěl požádat o spolupráci, o pomoc
při správě naší obce. Chtěl bych
Vás požádat o trpělivost při řešení
problémů. Volbami Vaše možnost
„mluvit“ do obecních záležitostí nekončí. Je spousta možností, jak chod
a vývoj naší obce můžete ovlivňovat.
Využijte toho a pomozte nám.
Milan Elfmark, starosta
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INFORMACE
• Sběr šatstva
Od července do konce září bylo v Olšanech sesbíráno více jak 1000 kg
oděvů: červenec (instalace kontejnerů) – 75 kg, srpen – 449 kg, září
– 506 kg.
• Investiční akce
Byla dokončena rekonstrukce páteřní kanalizace v úseku u sokolovny.
Při opravách jste se sami mohli
přesvědčit, že rekonstrukce nebyla
jednoduchá, ale byla nutná. Celkové
náklady na tuto etapu rekonstrukce,
včetně přeložení optického kabelu
činily 2,1 mil bez DPH. Stavební
práce provedla firma Strabag, a. s.
Chtěli bychom pokračovat v opravách páteřní kanalizace i v následujících letech. Záleží ovšem také na
finančních možnostech naší obce
a na dotačních titulech, které budou
vypsány v tomto období.

• Obecní kalendář
Od 29. 11. je v prodeji obecní kalendář, do kterého jsme se snažili umístit podstatné informace z naší obce.
Termíny konání některých akci se
můžou v průběhu roku změnit. Cena
jednoho kalendáře je 50 Kč.
Milan Elfmark, starosta
• Veřejná prostranství
V letošním roce byly práce na úpravách veřejných prostranství ukončeny. V příštím roce se bude pokračovat
na úpravách prostoru obecního dvora a prostoru před nákupním střediskem. Chtěli bychom také zahájit
úpravu hřbitova podle studie, která
byla již několikrát publikována ve
Zpravodaji, je zveřejněna na webových stránkách a každý měl možnost
se k ní vyjádřit. Této možnosti využilo
pět občanů.

• Školní klub
V současné době probíhají opravy
budovy bývalé školky. Stavební
práce provádí firma Provádění staveb Olomouc, a. s. Stavební práce
předpokládáme ve výši 2,5 mil. Kč
včetně DPH. Do opravených prostor bychom chtěli přemístit školní
i obecní knihovnu. Stavební práce
budou ukončeny ještě v letošním
roce. Začátkem příštího roku bychom
chtěli knihovnu vybavit moderním
nábytkem a nezbytnou technikou.
Doufáme, že nová knihovna si získá
i nové čtenáře.

• Obec má nového pomocníka
V listopadu získala obec nového
pomocníka pro úklid chodníků, cest
a veřejných prostor. V rámci operačního programu životního prostředí
byla podána žádost „ Snížení prašnosti v obci Olšany u Prostějova“
č. 14220352. V pátek a zástupci
obce převzali nový čistící stroj HAKO
CITYMASTER 1250 v celkové ceně
2 541000 Kč. Z této částky byl finanční podíl obce cca 250 000 Kč,
zbytek byl hrazen z dotace.
Jan Spurný, místostarosta

• Kulturní dům v Hablově
Podobně jako u školního klubu probíhají i stavební práce na opravě budovy KD v Hablově. Práce provádí firma
Testav. Předpokládané náklady na
celou stavbu jsou ve výši 1,6 mil. Kč
včetně DPH. Stavební práce by měly
být dokončeny ještě v tomto roce.

TAJNÁ CHODBA - pokračování z předchozího čísla
Pátrání po tajné chodbě
V červenci proběhl v několika nejčastěji označovaných místech v obci
radiologický průzkum zemním radarem. Zemní radar je zařízení, které do
půdy vysílá elektromagnetické vlnění
v krátkých pulsech a registruje odrazy, jejich fázové posuvy a čas příchodu těchto odrazů. Průzkum měl najít
případné podzemní prostory v těchto směrech: mezi farou a kostelem,
mezi farou a budovou staré školky
(charity), mezi farou a starou školou, mezi školou a kostelem, od fary
směrem k Lutínu a kolem Kostela.
Další lokalitou, kde probíhalo měření,
byly Trávníky před rodinným domem
a na zahradě pana Štefka a na zahradě manželů Pazderových. Posledním
místem, kde se měřilo, byla samotná
Magacína, kam měla tajná chodba
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vést. A výsledky měření? Výskyt tajné chodby vedoucí z fary se měřením
bohužel nepodařilo prokázat. V žádném z měřených směrů se na radiogramu neobjevil dostatečně přesvědčivý odraz, který by přítomnost
podzemní dutiny naznačoval. Pouze
při měření kolem kostela, respektive
mezi kostelem a rodinným domem
č. p. 639 se, kromě několika hrobů
objevuje cca 3 metry dlouhá dutina
asi 1 metr pod zemí. Dutina nenavazuje na soukromý sklep rodinného
domu č. p. 639, ani nepokračuje pod
kostel a je tedy nejspíše pozůstatkem hrobky. V okolí kostela se totiž
pohřbívalo na původním hřbitově až
do roku 1786, kdy byl posvěcen Maxmilianem Weiserem nový hřbitov
za vesnicí. Upomínkou na původní
hřbitov je márnice u kostela.
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Také na Trávníkách vypadalo měření
zprvu na neúspěch. Žádné z měření
v soukromých zahradách nedalo
přesvědčivý odraz. Až na jedno. Ve
zprávě z měření je tento půdní profil
označen číslem 26, začíná na křižovatce ulice Trávníky s cestou k firmě
Müerdter – Dvořák a pokračuje po
této cestě směrem k výrobní hale.
Na tomto profilu je ve vzdálenosti
98 m od křižovatky, v hloubce 3,0 m
pod zemí vidět výrazný odraz od
klenuté prostory. Zda jde o chodbu
nebo pouze nějakou přírodní kapsu
nebo dutinu se nedá z tohoto jednoho
měření určit. Bude nutné, až to roční
období vzhledem k polním pracím dovolí měření zopakovat a potvrdit nebo
vyvrátit existenci zmiňované chodby.
A tajná chodba z fary? Ve farní zahradě byl přece vchod? Jak to, že tam
nic není? Měření zemním radarem
v místě vjezdu ke školce v první fázi
skutečně nic neodhalilo. Problémem
georadarového měření je skutečnost, že se do výsledného profilu
zakreslují i „falešné odrazy“ od zejména kovových předmětů v okolí
měření, ať už pod nebo na zemi
a také odrazy od vzdušného vedení – lidově drátů. Čím více se těchto
objektů v místě měření nachází, tím
je výsledný radiogram hůře čitelný
a případná podzemní prostora tak
může být přehlédnuta. Shodou okolností se však v místě předpokládané
polohy tajné chodby po prudkém
přívalovém dešti objevila v zemi
hluboká díra o průměru cca 30 cm.
V ní byly vidět zbytky cihel a kamení,
které do díry spadlo, se ještě hodnou
chvíli kamsi slyšitelně sypalo. Povolaný bagr díru rozšířil a už při dosažení cihelné klenby bylo jasné, že
jsme cosi objevili. Výkop byl rozšířen
natolik, že se do něj dalo vlézt. Objevená klenba byla zastropením asi
1,0 m široké klesající chodby, která
se po přibližně 4,0 metrech rozšířila
a za ní následoval….sklep.
Kamenný klenutý sklep široký
cca 5,5 m a dlouhý cca 7,0 m a sahající tedy až po zídku oddělující

Průhled přes vestavěnou příčku
(foto Jan Spurný 2014)

tého století a patří tím tedy k nejstarším prostorám v obci. Vstupní
chodba od charity a zejména její
zaklenutí pálenými cihlami jsou stavbami mladšími. Sklep tak, stejně jako
spousta jiných staveb zřejmě prošel
několika vývojovými etapami. Vzhledem k jeho poloze nebylo bohužel
možné ponechat jej jako přístupný.
Stavební firma provádějící dláždění
prostoru před školkou v rámci dotačního titulu „Fyzická revitalizace ploch
u občanské vybavenosti centra obce“
vstupní chodbu pouze zaslepila a následně předláždila. Sklep je tak tedy
zachován pro budoucnost, jako připomínka bohaté historie naší obce.

bývalou farní zahradu od sousedního
pozemku s rodinným domem č. p.
68. Sklep je asi 3,0 m vysoký a byl
zřejmě dodatečně rozdělen vezděnou cihelnou příčkou. Hned za příčkou je vertikální kamenný odvětrávací komínek, který vyúsťuje někde
v místě současné brány. Podlaha je
hliněná dusaná. Sklep je ideálně vlhký, studený a veškerý provoz, který
nad ním za dobu existence mateřské
školky probíhal, včetně současného
stavebního ruchu na něm nezanechaly nejmenší stopy. Podle způsobu
provedení pochází ze stejného období jako sklep pod farou, to znamená
nejméně z přelomu 16.tého a 17.

Výška sklepa cca 2,8m
(foto Jan Spurný 2014)

Známé podzemní prostory v okolí kostela (Jan Spurný 2014)
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Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLIČKY
Soutěž Na zelené stezce
Dne 24. 9. 2014 se vybraní žáci ze 3.
– 5. ročníku zúčastnili přírodovědné
soutěže v Bystročicích s názvem Na
zelené stezce. ZŠ a MŠ Bystročice
získala finanční prostředky z programu environmentálního vzdělání výchovy a osvěty v Olomouckém kraji
pro rok 2014. Celkem se do soutěže
zapojily tři školy: ZŠ a MŠ Bystročice, ZŠ a MŠ Jedlí a ZŠ a MŠ Olšany
u Prostějova. Soutěžilo se v terénu
v tříčlenných družstvech. Na vyznačené stezce čekalo žáky poznávání
dvaceti obrázků s různými živočichy
a rostlinami a tři stanoviště s přírodovědnou tématikou. Naše škola získala první a druhé místo a děti byly
odměněny drobnými dárky. Všem
se soutěž moc líbila. Pěknou tečkou
na závěr byla beseda s chovatelem
hadů.
Mgr. Hana Musilová, učitelka ZŠ
Putování za kotulem
V pondělí 15. září se žáci 4. a 5. ročníku vypravili do ZOO Olomouc na
Svatém Kopečku. Proč nazvali svou
přírodovědnou a vlastivědnou vycházku „Putování za kotulem“? Je to
z toho důvodu, že naše škola sponzoruje právě tuto malou opičku Kotula veverovitého a obdržela volnou
vstupenku na prohlídku zoologické
zahrady. Peníze na sponzorování získává škola za sběr vršků z PET lahví.
Žáci byli rozděleni do několika skupin.
Během prohlídky plnili připravené
úkoly z oblasti obou přírodovědných
předmětů. Formou doplňovaček si
ověřili své vědomosti z oblasti říše

rostlinné a z učiva vlastivědy, které
se týkalo prověření znalostí orientace v terénu a znalostí o České
republice. Hlavní náplní však bylo
poznávání zvířat a získávání informací o způsobu života. Své poznatky
uplatnili při odpovědích na připravené otázky. Každá skupina měla
získat co nejvíce údajů o některém
ze zvířat, která žijí v ZOO Olomouc.
Všichni však měli zaměřenou pozornost na naši malou opičku. Společná
fotografie před venkovním výběhem,
kde pobíhalo a předvádělo své kousky hned několik opiček, je svědectvím, že naše putování bylo úspěšné
a všichni kotula viděli.
Dopoledne uběhlo velmi rychle a byl
čas návratu domů. Vraceli jsme se
obohaceni o nové poznatky. Někteří
překonali strach a vystoupili na rozhlednu, pro jiné bylo zážitkem krmení malých koz. Určitě to není poslední
návštěva zoologické zahrady. Vždyť
tu máme opičku!
PaedDr. Jarka Rašková, Mgr. Slávka
Dobrovolná, učitelky ZŠ
Evropský den jazyků
Dne 13. října proběhl na naší škole
Evropský den jazyků. Připomněli
jsme si, že se v Evropě nemluví jenom česky nebo anglicky, ale i dalšími jazyky. Téma letošního dne jazyků
byly LOUTKY, protože jsme zapojeni

do projektu Comenius, který je rovněž zaměřen na loutky. S prvňáčky
přišel Kašpárek z České republiky,
s druháky Červená Karkulka, kterou
znají děti v celé Evropě, třeťáci představili Velkou Británii a Mr. Beana,
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čtvrťáci zatančili flamenco a seznámili nás se Španělskem, páťáci
představili mrazivé Finsko se Santa
Clausem, šesťácký Kašpárek se pídil
po belgické vlajce, sedmáci a jejich
Kašpárek putovali po Francii a zažili
několik humorných setkání, osmáci
se vypravili s kamerou do Turecka
a deváťáci nás seznámili s Estonskem. Dozvěděli jsme se spoustu
zajímavostí a naučili jsme se několik
základních frází.
Mgr. Jitka Kobzová
a Mgr. Lenka Tomigová, učitelky ZŠ
Logická olympiáda
Během října proběhlo školní kolo
soutěže Logická olympiáda 2014,
kterou každoročně pořádá Mensa
České republiky. Soutěž je založená
na logických úlohách, jejichž řešení
vyžaduje samostatný a kreativní
přístup. Žáci řeší na počítači úlohy
zaměřené na schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.
V kategorii A (první stupeň) soutěžilo
11 žáků pátého ročníku a z nich si
nejlépe vedla Zuzana Janoušková. Za
ní se umístili její spolužáci David Logr
a Ilona Hrudníková.
Do kategorie B se zapojilo 7 žáků
druhého stupně. Zvítězila Andrea
Doleželová ze sedmého ročníku,
druhé a třetí místo obsadili Jan Mazal
a Michal Šesták z devátého ročníku.
Všem účastníkům soutěže blahopřejeme a zároveň děkujeme jejich
rodičům, kteří dětem pomohli s elektronickou registrací do soutěže.
Mgr. Jitka Ungermannová, učitelka ZŠ
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Za dráčkem na Velký Kosíř
Ve čtvrtek 18. 09. 2014 prožily děti
ze čtvrté třídy mateřské školy úžasný den plný zábavy a sportovních výkonů, který pro nás uspořádal mikroregion KOSÍŘSKO. Ze Slatinek, kam
nás dovezl autobus, jsme se vydali
zdolat „horu“ Kosíř, což byl náš úkol
dne. Sluníčko nám na cestu krásně
svítilo a tak se nám podařilo výstup
lesem zdolat v rekordním čase. Po

cestě jsme viděli a zažili spoustu zajímavých věcí. Mezi ty nejzajímavější
však patřily zastávky u informačních
tabulí živočichů, se kterými se můžeme v oblasti Kosíře setkat a důležitá
občerstvovací zastávka.

Když jsme dosáhli vytouženého vrcholu Kosíře, přivítal nás hodný dráček Kosířáček. Ten dohlížel na zdárný
průběh plnění připravených úkolů. Ty
jsme zvládali rychle a přesně, jako
by nám byly šité na míru. Za odměnu jsme si odnesli medaile, několik
dárků a hlavně maňáska, našeho
nového kamaráda dráčka Kosířáčka.
O tom jak se daří přírodě a zvířátkům
žijícím v této oblasti jsme se dozvěděli od pana Kosířana.
Nakonec jsme vystoupali na rozhlednu. Jeden ze schodů patří naší
obci, protože přispěla na její stavbu.
Shora jsme si pořádně prohlédli
okolí a hlavně cestu zpět do Slatinek,
abychom nezabloudili. Tam už na nás
čekal hodný pan řidič a my se vydali
zpět do Olšan.
Výlet se nám moc líbil a určitě se tam
opět vypravíme s rodiči, aby si mohli
také prohlédnout tu krásu v okolí
Kosíře. Touto cestou bychom chtěli
všem organizátorům poděkovat za
skutečně příjemnou a přínosnou akci
pro naše nejmenší.
Alžběta Mlčochová, učitelka MŠ

Pozor zebra!
Nebojte se, v pondělí 13. 10. do
mateřské školy nezavítal cirkus, ale
maňáskové divadlo. Maňásci dětem
hravou formou a hezkými pohádkami předvedli, jak se máme a nemáme
chovat na chodníku a na silnici, a že
je dobré znát, co nám říkají dopravní
značky.
Dětem se divadlo líbilo a hned při
procházce si děti vyzkoušely co se
naučily.
Dana Baštincová, učitelka MŠ

jsem již nezachránil. Nakonec jsem si
ale oddechl. Nic hrozného se zas tak
nestalo. Chtělo to jen několik dní větrat, že požární hlásič funguje, o tom
jsem se přesvědčil.
Možná si řeknete, že se nemám
čím chlubit. Pokud by však opravdu
hořelo, je důležitá každá minuta.

Do deseti minut, od vzniku požáru
může jeho uhašení zvládnout skoro
každý sám. Později se již bez zásahu
hasičů neobejdete. Obyčejný požární
hlásič, napájený 9 V baterií, vyjde asi
na 500 Kč. Taková investice se nám
určitě vyplatí.
Alois Vláčil

zajímavějším zjevem v Olšanech i nejbližším okolí. Velice všechny překvapuje
svými divadelními referáty. Je to však
velký nezbeda. Pokaždé, když mě potká, vyplazuje jazyk. Jeho otec je zedník,
Karlíčkovi však malta nevoní. Říkal jsem
mu, že z něho možná něco bude, až
vyroste a zmoudří. Třeba učitel. To bych
přál jemu i všem 60 dětem z jejich třídy.

Bylo by zajímavé vědět, jaké byly
osudy onoho Karlíčka. Možná opravdu studoval a něčeho dosáhl, ale to
se již nedovíme. Pisatel mohl záměrně změnit křestní jméno a dotyčný
nezbeda se ani Karlíček nejmenoval.
Alois Vláčil

POŽÁRNÍ HLÁSIČ
Sedím si klidně v obýváku a sleduji
televizi. Najednou uslyším divné
pískání. Otevírám dveře na chodbu,
všude plno kouře. Hoří. Běžím po
schodech do patra. Tady hořet nebude. Najednou jsem si to uvědomil,
zase spěchám dolů a přímo do kuchyně. Maso bylo na uhel, ani hrnec

STŘÍPKY Z HISTORIE
Děti jsou asi stále stejné. Někdy hodné, jindy zase zlobivé, ať je to dnes,
nebo před 100 lety. To také dokazuje
článek, který se objevil v Hlasech
z Hané, roku 1914. Neznámý autor
zde popisuje jedno z olšanských
dětí. Jak poznáte z volného přepisu,
jednalo se pravděpodobně o učitele.
Zázračné dítě Karlíček, je nesporně nej-
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Z AKCÍ V OBCI
Posezení na farním dvoře
V sobotu 4. října letošního roku
proběhlo na farním dvoře „Přátelské
posezení ve farním dvoře“, které za
pomoci několika dobrovolníků uspořádal pan farář Zdeněk Pospíšilík. Ze
začátku se zdálo, že akci překazí počasí i přes to, že se počítalo i s „mokrou“ variantou.
Ale kolem 15:00 hodiny se počasí umoudřilo a všichni zúčastnění
si mohli naplno užívat atmosféru
sousedských rozhovorů a rozjímání
v jednom z nejstarších prostorů
v obci.
Mnozí občané využili této příležitosti
k prohlídce celého farního areálu i se
samotnou farní budovou, doprovozené historickým výkladem a byli
příjemně překvapeni jeho rozlehlostí a celkovým uspořádáním. Farní
dvůr totiž přímo vybízí k podobným
setkáním. Zejména starší návštěvníci také vzpomínali na své zážitky,
které mají spojené s olšanskou farou
a s osobností pana faráře Jana Malého, který na ní velkou část svého
života působil. Velkou účast na akci
měly také místní děti, pro které byly
připraveny hry a soutěže o drobné
ceny a které se následně odhodlávaly „bez dospělých“ prozkoumávat
tajuplné farní zahrádky.
Pro všechny bylo nachystáno bohaté pohoštění a velký táborák, na
kterém si přítomní mohli opéct špekáčky. V rámci odpoledne byl také
zpřístupněn kostel Sv. Jana Křtitele,

ve kterém neplánovaně předvedla
slečna Marie Pročková a paní Hana
Šindlerová krátký improvizovaný
varhanní recitál.
Velkou pozornost vzbudily také
tzv. Finské svíce, připravené ze smrkových kmenů panem Fantou, které
byly zažehnuty po západu slunce
a které prodloužily příjemnou atmosféru až do nočních hodin.
Nezbývá než doufat, že se budou
podobné akce ve farním areálu opakovat, a ten se tak po letech znovu
stane součástí obecního kulturního
prostoru. Všem pořadatelů a zúčastněným patří velký dík.
Ing. Jan Spurný
Drakiáda
Letos ji pořádalo SRPDŠ při ZŠ Olšany u Prostějova. Objednané počasí se
vydařilo jen z části - sluníčko krásně
svítilo, ale vítr se bohužel nedostavil.
To ovšem děti nezastavilo. Soutěžily
v běhání s drakem, dráčci vesele vláli
a děti si vysoutěžily krásné medaile
a diplomy.

Veselé dýňobraní
Sobotní odpoledne patřilo nové akci
„Veselé dýňobraní “. Ti, co na farský
dvůr zavítali, si mohli vydlabat a vyřezat dýni, kterou si později odnesli
domů.
Zdatní tatínci a maminky vyřezali
větší veselé dýně, které jsme roznášeli po obci za svitu lucerniček.
Lucerničky si děti samy vyrobily
speciálně na tuto příležitost. Pro děti
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byly připraveny různé hry a tvoření.
Malí šikulové vhazovali míčky do dýní
nebo vymalovávali dýňové omalovánky.
Tvořili látkové strašidýlko, které se
všem dětem velmi povedlo. Malé

okrasné dýně si děti zdobily fixou
nebo hřebíčkem, takže všechno
krásně vonělo. Z pruhů oranžového
papíru se tvořily zajímavé dýně. To,
že by dětem mohlo vyhládnout,
jsme věděli, proto jsme jim nabídli
domácí perník a čaj. Dospělí si mohli
dát kávu. Farský dvůr děti využily ke
hraní na schovávanou, na honěnou,
ale nejlepší bylo skákání ze slámy do
slámy.
Kolem 17 hodiny jsme všichni zapálili svíčky v lucerničkách a vydali
se na průvod obcí. Roznášeli jsme
vydlabané dýně, které byli krásné
a originální. Celý týden se do dýní
dávali a zapalovali svíčky. Průvod byl
zakončen milým překvapením, které
připravila paní Ivona, která dětem
rozdala mlsotu. Děkujeme.
Závěrem mi dovolte poděkovat panu
faráři Zdeňku Pospíšilíkovi, který
nám poskytl prostor na farském
dvoře. Náš dík patří lidem, kteří přispěli dýněmi, také panu Ležákovi
a ZD‑Olšany. Nesmím a nechci zapomenout na všechny lidi, kteří pomáhali jakkoli na této akci. Bez jejich pomoci by se takové akce nedali dělat.
Děkuji Vám všem.
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VÍTÁNÍ
SVATÉHO MARTINA
Páteční podvečer 14.11. jsme se
sešli u kostela. Každý menší účastník
si s sebou nesl lampion. V doprovodu
sourozenců, rodičů, babiček a dědečků jsme se vydali na průvodod kostela k hřišti u sokolovny. Bezpečný
pohyb průvodu po velmi frekventované trase zajistili bezvadně olšanští
hasiči, za což jim patří velký dík. Na
hřišti byla přečtena legenda o Svatém Martinovi. Pán Podzimu předal
své žezlo paní Zimě. Paní Zima pomohla dětem zavolat Martina. Ten
přijel na bílém koni, v doprovodu černého koně, který sypal symbolický
sníh. Děti dostaly martinský rohlíček
a horký čaj. Dospělí si mohli koupit
svařák a ochutnat buchetku. V doprovodu rodičů si děti hladily koníky.
Děkuji Všem, kdo se na akci podílel.
Každý rok je jiná předávací básnička.
za SRPDŠ Jaroslav Holík

KRUHÁČ V HNĚVOTÍNĚ KONEČNĚ
V PROVOZU
V pátek 21. 11. 2014 byl v Hněvotíně slavnostně otevřen a uveden do
provozu kruhový objezd uprostřed
vesnice. Skončila tak čtyřměsíční
únavná objížďka naší obcí. Byly to
opravdu perné měsíce, vždyť naší
obcí v tu dobu projížděla auta do
Lutína, Slatinic, Třebčína a dál. K nim
se často přidávali řidiči aut, kteří se
průjezdem naší obcí snažili vyhnout
kolonám u uzavírek na dálnici z
Olomouce do Prostějova. Ulice „Ke
stavu“ se tak stávala velmi nebezpečným dopravním úsekem, kdy bylo
často velkým uměním ji bez újmy na
zdraví přejít. Je až s podivem, že po
dobu objížďky na této ulici došlo jen
k pár drobným nehodám, které se
naštěstí obešly bez zranění. Všichni
občané věří, že se od pátku dopravní
situace v naší obci uklidní.
Jan Spurný, místostarosta

Podzimní koncerty
V neděli 5. října se konal v kostele
Jana Křtitele první koncert, na kterém vystupovali členové Olomouc
Guitar Consort – společenství jedenácti sólových hráčů na klasickou
kytaru, kteří patří mezi nejlepší kytaristy v Olomouckém kraji. Na progra-

mu byl L. van Beethoven, A. Vivaldi,
O. Muňoz, B. Marcello a další velikáni.
Na druhém koncertu v neděli 9. listopadu vystoupil soubor Musica
Excelsia. Pět hudebníků na housle,
violu, violoncello, cembalo doprovodila zpěvem Aneta Szukalská. Na
programu byl G. F. Händel, J. S. Bach,
A, Vivaldi, G. P. Telemann.
Oba koncerty zpříjemnily nedělní
podvečer a občané odcházeli s krásným zážitkem.
Alena Kvapilová, redaktorka
Výstava ovoce a zeleniny
První víkend v měsíci říjnu uspořádala ZO ČZS v Olšanech podzimní
výstavu ovoce a zeleniny. Výstava
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byla doplněna pracemi žáků základní
školy. Pro návštěvníky bylo připravené bohaté občerstvení. Tažena byla
také tombola a ceny byly předány
občanům, kteří vyhráli. Děkujeme za
dodané exponáty a všem, kteří se na
organizaci této akce podíleli.
Vlastimil Zedníček, předseda ZO ČZS
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PŘIVÍTALI JSME NOVÉ OBČÁNKY
pamětní knihy, maminkám byla předána kytička a dětem drobný dárek.

V červnu a říjnu jsme přivítali mezi
občany naší obce nové občánky.
S krátkým programem vystoupily
děti za základní školy, které si pod
vedením paní učitelky Musilové
připravily básničky a písničky. Pan
starosta popřál rodičům mnoho
radostných chvil a trpělivosti při výchově potomků. Rodiče se zapsali do

Noví občánci:
Mareš Tobias
Hrabák Josef
Havlíková Lucie
Rozsypálek David

Koudelková Tereza
Labounková Nela
Frey Štěpán
Uhřík Matyáš
Petrů Matyáš
Urbánek Šimon
Labounková Elen
Šinová Anna Marie
Kovářová Marie
Vybíralová Valerie
Schejbal Dominik
Obručníková Elen
Pivoda Tibor
Vitoulová Valerie
Lantová Denisa
Alena Kvapilová, redaktorka

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA – JUBILANTI
Říjen
Kulková Marcela.................................. 50
Štursová Lenka.................................... 50
Labounek Ondřej................................. 60
Holba František................................... 60
Vyhlídalová Jarmila............................. 60
Vránová Danuše.................................. 60
Dostál Ladislav.................................... 65
Procházková Marie............................. 65
Dostálová Anna................................... 65
Lolek Jan................................................ 70
Kubíček František............................... 82
Florik Ladislav...................................... 84
Kubíčková Anna................................... 85

Listopad
Kumajová Iveta.................................... 50
Obručník Jan......................................... 50
Vláčil Alois............................................. 60
Drhlíková Marie................................... 60
Dokládalová Alenka............................ 75
Vrchlický Jiří.......................................... 80
Vrba Vladimír........................................ 83
Ondrýsková Růžena........................... 86
Běhalová Marie................................... 89

Prosinec
Hodová Hana....................................... 50
Mišková Milena................................... 50
Nétek Jaromír....................................... 60
Novotná Jaroslava.............................. 80
Mazalová Anna.................................... 80
Zbořil Emil............................................. 84
Štěpánková Naděžda......................... 88

Redakční rada přeje hodně zdraví a osobní spokojenosti

POZVÁNKY
Keramika pro dospělé
Kurz probíhá vždy, každý čtvrtek od
17:00 hodin v učebně základní školy
v Olšanech u Prostějova a je určen
všem, kteří chtějí poznat něco nového a relaxovat v příjemném prostředí
a kolektivu. Zájemci se mohou těšit
na výrobu keramiky (např. modelování čajníků, olejové lampy nebo

svítilny, figury, plastiky, tvorbu keramických obrazů s plastickým reliéfem. Dekorování engobami, oxidy,
glazurou. Možnost volné tvorby, realizace vlastního návrhu, individuální
přístup.
Cena kurzu: 100 Kč za hodinu. Do
ceny je započítán základní materiál
a výpal keramického výrobku.

Kurz probíhá pod vedením výtvarníka Josefa Vacovského. (www.vacovsky.com)
Bližší informace u pana Josefa
Vacovského (telefon: 603 397 099,
email: vacovsky@wo.cz) nebo na základní škole v Olšanech u Prostějova
(telefon: 582 380 347).
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