
Rozsvěcení vánočního stromu
V sobotu 29. listopadu jsme měli 
v Olšanech opět příležitost společně 
oslavit příchod adventu rozsvícením 
vánočního stromu. Program byl 
zahájen v 17 hodin před místním 
kostelem známou vánoční koledou 
v podání žáků základní školy, po níž 
následovala uvítací slova paní ředi-
telky Evy Pluskalové a pana starosty 
Milana Elfmarka. V programu nám 
naši školáci ještě zazpívali několik 
vánočních písní a zarecitovali básně. 
Po příjemně strávené půlhodince 
se vánoční strom rozsvítil. Pro ná-
vštěvníky bylo připraveno pohoštění 
- svařené víno, čaj a cukroví. Krásný 
advent všem.

Mgr. Lenka Hrubá, učitelka ZŠ

Poslední listopadovou sobotu uspo-
řádala ZO ČZS Olšany u Prostějova 
6. adventní výstavu. Již při vstupu do 
místní sokolovny na příchozí dýchly 
Vánoce, nejkrásnější svátky v roce. 
Tradičně zde byly stánky s prodejem 
vánočních ozdob, svícnů, věnců, 
svíček, keramiky, dřevěných hraček, 
čajů a kartáčnických výrobků. Vý-
stava byla také spojená s prodejem 
a ukázkou výroby proutěných košíků 
a tkaných koberečků uživatelů Do-
mova U Rybníka z Víceměřic. Nechy-
běla tradiční výstava výrobků žáků 
základní a mateřské školy. V přísálí 

bylo pro návštěvníky připraveno 
občerstvení. Zahrádkáři přejí všem 
občanům klidné a pohodové svátky 
vánoční.

Libuše Halířová

Druhou adventní sobotu se v Olša-
nech uskutečnilo tradiční Mikulášské 
odpoledne. Zahájeno bylo loutkovým 
představením „Perníková chaloupka“ 
v podání Olšanských loutkoher-
ců. Poté se děti s rodiči přesunuli 
k místnímu kostelu, kde v 17.00 hod 
proběhlo venkovní hrané předsta-
vení „O statečném kováři Coufalovi 
z Olšan“.
Na tomto představení se podílelo 40 
osob, kterým bych chtěl touto cestou 
poděkovat za jejích nasazení a výkony. 
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Příběh kováře, kterého peklo zneužilo, 
byl, kromě sympatických hereckých 
výkonů herců – neherců, doprovázen 
létáním andělů a slaňováním čertů 
z kostelní věže. Nepřehlédnutelné 
herecké výkony podali především an-
dělé Emil a Teofil (Petr Marčan a Zde-
něk Holínka) a Lucifer v podání Petra 
Stacha. Potlesku početného publika 
se dočkal zcela oprávněně také farář 
Olšanské farnosti P. Zdeněk Pospí-
šilík, kterému bych rád touto cestou 
poděkoval za jeho ochotu, vstřícnost 
a pomoc při přípravách a realizaci této 
náročné akce.
Venkovní představení bylo ukončeno 
ohňostrojem, který byl předzvěstí 
příjezdu Mikuláše. Mikuláš přijel se 
svým tradičním povozem, pozdravil 
děti a odebral se do kostela.
Samotná Mikulášská nadílka pro-
bíhala v kostele s jeho geniem loci. 
Před kostelem a na samotné faře si 
andělé a čerti po představení připra-
vili pro děti velmi hezká a zajímavá 
pracoviště: návštěva nebe a pekla, 
Ježíškova pošta, tvoření vánočních 
ozdob, pekelná váha hříchů, balónky 
štěstí, jízda Mikulášským spřežením 
a jízda na andělské lanovce. Na tom-
to místě bych rád poděkoval také 

všem, kteří výše zmíněná pracoviště 
pro děti připravili, za jejich práci.
Mikulášské odpoledne v Olšanech 
navštívilo na 500 dětí a dospělých 
z Olšan a širokého okolí a doufám, 
že byli spokojeni. Ještě jednou chci 
poděkovat všem, kteří jsou ochotni 
věnovat svůj čas (a nejen ten) ve pro-
spěch ostatních. Poděkování patří 
také obci a jejím zaměstnancům za 
pomoc při přípravě této akce a hasi-
čům za pomoc při organizaci. Děku-
jeme firmě RIMEX za sponzorský dar.

Petr Koláček
7. prosince se zaplnil kostel sv. Jana 
Křtitele občany nejen z naší obce. 
Vystoupení zde měla známá česká 
folková skupina SPIRITUÁL KVINTET, 
která byla založena již v roce 1960. 
V repertoáru měla vánoční a adventní 
písně. Společně jsme si s nimi mohli 
také zazpívat, což bylo velmi do-
jemné. Tento koncert byl posledním 
z řady podzimních koncertů, které se 
letos v Olšanech konaly.

Alena Kvapilová, redaktorka

V pátek 5. prosince naši školu na-
vštívil Mikuláš v podobě deváté třídy. 
Čerti a andělé vedeni Mikulášem 
navštívili 1. stupeň, kde všichni slíbili, 
že už budou hodní a byli odměněni 
balíčky. Balíčky samozřejmě dostal 
i 2. stupeň, kde už to ale se zlobivci 
bylo „nečekaně“ horší. Několik andělů 
v čele s ojedinělým andělem v kluči-
čím podání navštívilo i paní ředitelku, 
Mikuláš byl tedy na naší škole zakon-
čen vtipně a s úsměvem.

Valerie Brosingerová, žákyně 9. Třídy

MIKULÁŠ VE ŠKOLE

ADVENTNÍ KONCERT

SLOVO PANÍ FARÁŘKY
Milé sestry, milí bratři, přátelé!
Opět tu máme adventní dobu, znovu 
nám bylo dopřáno těšit se na Vánoce. 
Opravdu se na ně těšíme? Nebo při 
pohledu na život ve světě a kolem 
nás je nám spíš trochu úzko? Bojů 
neubývá, naopak, na nejrůznějších 
místech světa vznikají nová ohniska 
násilí a válek, lidi pronásleduje mnoho 
dalších starostí. Louis Evely v jednom 
svém vánočním zamyšlení připomíná, 

že i opravdové narození Vykupitele 
se stalo v zoufalém světě. Zachariáš 
a Alžběta už nedoufali, že by ještě 
mohli mít dítě, Simeon a Anna se 
báli smrti, aniž by viděli Spasitele 
a Izrael na něho čekal tak dlouho, že 
už vlastně ani nečekal. Podobně jako 
mnozí z nás věří už tak dlouho, že už 
ani nevěří. Obyvatelé Jeruzaléma vě-
děli moc dobře, kde se má Vykupitel 
narodit. Podali mudrcům přesnou 

Všem občanům přejeme klidné 
a pohodové Vánoce

Obecní úřad Olšany u Prostějova a redakční rada
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zprávu. Vždyť znali své náboženství 
dokonale a slavili všechny své svátky. 
Ale žádnému z nich ani nenapadlo, 
aby se do Betléma vydal také. Věděli 
toho hodně. Podobně jako i dnes. Víme 
toho tolik, že nám to brání skutečně 
něco vědět a snadno upadáme do 
tupé lhostejnosti a zvyklosti. Právě to 
je nebezpečné! Nic by nám totiž ne-
pomohlo, že se Pán před dvěma tisíci 
lety narodil, kdyby se i dnes nenarodil 
znovu. V nás, v našem srdci, v našem 
nitru. Nepomohlo by nám, že Slovo se 
stalo tělem, kdyby k nám dnes nikdo 
z jeho příkazu nemluvil. Nepomohlo by 
nám, že se tehdy projevila něžná láska 
Boha, kdyby dnes nebyl mezi námi 

nikdo, kdo by miloval, myslel a soucí-
til, a kdybychom se dnes i my neměli 
navzájem aspoň trochu rádi. Boží syn 
stále potřebuje tělo, potřebuje ruce, 
aby mohl léčit, paže, aby mohl podpí-
rat, ústa, aby mohl mluvit a srdce, aby 
mohl milovat. Komu z nás se v té ve-
liké, svaté noci skutečně znovu zrodí? 
Prosme za sebe navzájem, aby nám 
toto štěstí bylo dopřáno. Proto jsou 
Vánoce tak nesmírným darem a veli-
kým milosrdenstvím pro tento zoufalý 
svět, že je to zjevení Boží lásky, zjevení 
nejniternějšího a nejkrásnějšího Boží-
ho tajemství. Syn Boží přišel na svět 
a chce být mezi námi, abychom se od 
něho učili, kým vlastně jsme. Odhaluje 

nám, jak syn miluje otce, jak otec mi-
luje syna, jak Otec miluje nás a v čem 
spočívá naše největší výsada - že jsme 
děti Boží. A pak můžeme opravdu z ce-
lého srdce opět společně zpívat: Nám, 
nám narodil se! Mějte se dobře a budu 
ráda, když se společně duchovně po-
těšíme při bohoslužbách 26. 12. v 9 
hod. na Obecním úřadě v Olšanech.
V úctě, se sesterským pozdravem,

Vlasta Šanteková, farářka

Společná vánoční rodinná večeře 
se speciálním jídlem je tradičně 
důležitou součástí oslav Vánoc, ale 
během svátků se podávají i jiné tra-
diční pokrmy. Již v rámci příprav na 
Štědrý den se v Česku peče vánoční 
cukroví, vánočka a štóla. Většina 
z vánočních cukroví se připravuje ze 
směsi mouky, cukru, vajec, másla, 
kakaa, čokolády a různých druhů 
ořechů a kandovaného ovoce. Mezi 
typické patří cukroví z lineckého 
těsta, které je možné navíc ochutit 
strouhaným kokosem nebo kakaem. 

Typickými vůněmi jsou vanilka a rum, 
typickým kořením skořice. Vánočka 
je druh sladkého pleteného pečiva 
z kynutého těsta. Má svým tvarem 
připomínat malého Ježíška zabale-
ného v peřince, je proto symbolem 
nového života a plodnosti. Štóla je 
druh pečeného vánočního moučníku. 
Má tvar bochníku a pochází z Ně-
mecka. Uvnitř je zapečené například 
sušené ovoce a ořechy a z vrchu je 
štóla posypaná moučkovým cuk-
rem. Jelikož se podle zvyku nemá do 
štědrovečerní večeře jíst maso, jako 

polední jídlo se na Štědrý den podává 
kuba (také staročeský kuba, černý 
kuba). Jde o tradiční české jídlo, jehož 
základem jsou kroupy. Hlavním cho-
dem štědrovečerní večeře je v Česku 
tradičně kapr. Podává se obalovaný 
a osmažený s bramborovým salá-
tem. Z některých částí (hlava, vajíčka, 
sperma, vnitřnosti, kosti se zbytky 
masa) se dělá oblíbená chutná tra-
diční polévka. Tradiční uzeninou je 
vinná klobása. K oblíbeným nápojům 
patří svařené víno a vaječný koňak.

Zdroj wikipedie

Z O  n a  j e d n á n í  d n e  3 .  1 1 . 
a 27. 11. 2014 schválilo:

1. Odměny neuvolněným členům 
zastupitelstva, členů výborů ZO 
a komisí RO na volební období 2014 
– 2018. Výše odměn zůstávají ve 
stejné výši, jako v minulém období, 
s výjimkou členů RO, kdy se původní 
částka 1.500 Kč snižuje na částku 
1.480 Kč (v souladu s NV 37-2003 
Sb. - odměny členům ZO v platném 
znění) s platností od 3. 11. 2014.

2. Členy finančního výboru - pí. Len-
ku Michlovou a pí. Miroslavu Dra-
pačovou, členy kontrolního výboru: 
p. Pavla Fantu a p. Luďka Novotného

3. Znění smlouvy o společném po-
stupu zadavatelů při výběrovém ří-
zení na zhotovitele stavby „III/44928 
Studenec – Olšany“ mezi Správou 
silnic Olomouckého kraje a Obcí Ol-
šany u Prostějova.

4. Smlouvu o poskytnutí příspěvku 
na zajištění dopravní obslužnosti 

Olomouckého kraje mezi Obcí Olšany 
u Prostějova a Olomouckým krajem. 
Příspěvek obce na dopravní ob-
služnost pro rok 2015 bude ve výši 
70 Kč/obyvatele.

5. Záměr odkupu části pozemku 
č. 133 (6,4 m2), v k.ú.Olšany spolu se 
sochou sv. Anny v majetku pí. Anež-
ky Ponížilové a p. Radka Ponížila

6. Místostarosta informoval ZO 
o průběhu 2 elektronických dražeb 
dne 20. 11. 2014 vždy na 1/13 

VÁNOČNÍ POKRMY

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE



1. Jsme obcí, která nemá problémy 
s umístěním dětí do MŠ. Můžete nám 
říci, kolik obec v uplynulých letech in-
vestovala do ZŠ a MŠ?

Ano. Naše obec má v současné době 
k dispozici 103 místa v MŠ. Zvýšení 
kapacity předškolního zařízení bylo 
jednou z priorit minulého Zastupi-
telstva. Velká pozornost byla také 
věnována rozvoji školských zařízení 
obecně. Objem finančních prostřed-
ků do školských zařízení představo-
val a nadále bude představovat jed-
nu z významných položek obecního 
rozpočtu. Pokud nebudeme uvažo-
vat investice, předpokládám, že jeho 
výše se i nadále bude pohybovat ko-
lem 2,1 mil. Kč ročně. Přehled využití 
finančních prostředků zaměřených 
do oblasti školství v minulém voleb-
ním období:

Také je třeba uvést, že kapacita škol-
ní jídelny byla navýšena o více než 
100 strávníků a nyní se zde vaří 350 
obědů. Tato služba souvisí s další 
naší prioritou a tou je rozvoj služeb 
pro seniory.

2. Jak jste jako starosta obce spokojen 
s tříděním odpadů a kolik obec vynaklá-
dá finančních prostředků do této oblasti?

Tato oblast je a bude velice důležitá 
v dalším životě obce a bude důležitou 
pro každého občana naší obce. Vždyť 
od toho, jak se nám bude dařit odpad 
třídit, závisí, jak velké budou poplat-
ky za likvidaci domovního odpadu. 
Budeme -li v této oblasti úspěšní, 
budou poplatky nízké, nebudeme -li 
postupu třídění více využívat, bude-
me muset více zaplatit. Je to jedno-
duché až prosté. Proto jsme se také 
rozhodli pro vybudování sběrného 
místa, kde zvláště velkoobjemový 
odpad chceme ještě dotřídit. Další 
záležitostí je domácí biologický od-
pad. Chceme, aby občané využívali 
ve větší míře domácí kompostéry. 
Občané, kteří si tyto kompostéry 
v minulosti objednali na obecním 
úřadě, je dostanou během měsíce 
března k používání.
A samozřejmě chceme také snižovat 
náklady na přepravu odpadu, který 
odevzdáváme k dalšímu využití. 
Proto budeme kupovat lis na papír 
a plasty, štěpkovač na dřevní hmo-
tu. V tabulce můžete vidět množ-
ství odevzdaného odpadu na jednu 
osobu v kg. V roce 2013 připadalo 

v průměru 39,7 kg vytříděného od-
padu (sklo, plasty, papír, kartony) na 
občana naší republiky. U nás se tato 
hodnota pohybuje kolem 40 kg, kon-
krétně v roce 2013 to bylo 40,4 kg.

3. Můžete nám říci, jestli jako občan 
obce Olšany u Prostějova postrádáte 
něco k životu?

To je těžká otázka. Často máte pocit, 
že v životě postrádáte určitou věc, 
až ji získáte, tak zjistíte, že to až 
tak zásadní nebylo a máte pocit, že 
potřebujete něco dalšího. Já osobně 
bych si přál, aby tato obec měla stále 
dostatek lidí ochotných zapojit se do 
veřejného života, dostatek lidí, kteří 
budou ochotni pro obec obětovat 
něco ze svého volného času.

4. Co bude pro vás prioritní pro život 
v naší obci v následujícím volebním 
období?

Pro mne je základní prioritou pro-
sperující obec a spokojení občané.

redakce
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pozemku p. č. 154/1 o celkové vý-
měře 28 816 m2, tj. o výměrách 2x 
2 216,6 m2. Vyvolávací cena byla 
v obou případech 29.553 Kč. Max. 
limit pro nákup pozemků byl ZO 

stanoven na 60.000 Kč/výměru. 
V průběhu dražeb bylo uskutečněno 
43, resp. 44, podání a obec obě vý-
měry vydražila za částku 57.553 Kč 
za jednu výměru, tj. za celkovou 

částku 115 106 Kč (tj. 26 Kč/m2). 
Zápis z jednání ZO je zveřejněn na 
webových stránkách.

Jan Spurný, místostarosta

ZEPTALI JSME SE PANA STAROSTY

rok TKO (t) objemný 
(t) nebez. (t) papír (t) sklo (t) plasty (t) kartony 

(t)

na 
obyvatele
(kg) *

2006 231,7 21,3 2,8 15,3 30,3 14,1 1,0 41,6
2007 246,0 23,0 5,3 17,0 27,7 16,8 0,7 42,2
2008 284,5 33,6 2,0 13,8 30,7 17,4 0,6 41,2
2009 286,4 34,5 1,3 18,3 31,5 19,6 0,7 44,5
2010 302,9 27,6 5,2 12,2 13,5 20,8 0,8 29,6
2011 294,1 26,1 4,7 18,4 21,9 33,5 0,8 46,5
2012 293,7 23,5 4,7 15,6 27,5 21,5 0,9 40,2
2013 300,3 25,0 1,8 14,0 30,7 22,2 0,9 40,4
* množství odevzdaného tříděného odpadu (papír, sklo, plasty, kartony)

Nový pavilon MŠ č. p. 21 12,5 mil. Kč
Zahrada MŠ č. p. 20 1,3 mil. Kč
Školní hřiště 1,5 mil. Kč
Sociální zařízení MŠ 20 150 tis. Kč
Zařízení pro ŠJ 500 tis. Kč
Provoz ZŠ a MŠ 8 mil. Kč
Mzdy ZŠ a MŠ 2 mil. Kč
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V tomto roce slaví amatérský loutkový 
soubor 70 let od svého založení. Vzni-
kl za okupace a tehdejší Rodičovské 
sdružení při Základní škole zřídilo 
loutkovou scénu. Hrálo se 20-25 cm 
vysokými vyřezávanými marionetami. 
Činnost loutkového divadla před-
stavovala tehdy v obci skoro jedinou 
příležitost ke kulturnímu vyžití a pod-
pořila tak v nejtěžších dobách národní 
uvědomění občanů.

Po vybudování Společenského domu, 
dostává loutkový soubor nový domov 
a stěhuje se ze školy do společných 
prostor kinosálu, který se stává do 
roku 1997 jeho domovem. Pod zá-
štitou závodu Sigma se souboru 
ujme Závodní klub ROH a nese jmé-
no SIGMÁČEK. Z informací, které se 
předávaly po generace, byl jako jeden 
z nejznámějších vedoucích souboru 
p. Vysoký. Za léta působení se v sou-
boru vystřídala řada autorů, režisérů 
a loutkoherců amatérů. Převážnou 
většinu souboru tvořili zaměstnanci 
SIGMY. Další výraznou a neopomi-
nutelnou osobou v 60. - 70. letech 
byl J. Krajíček, který režíroval a také 
vyřezával loutky. Pod jeho vedením se 
soubor stabilizoval, hojně nacvičoval 
a hrál. V 80. - 90. letech se stává ve-
doucím souboru J. Kos a společně se 
Zd. Hornišerem, který se ujímá režie, 
dochází k rozšíření členů souboru do 
takové míry, že je možné nacvičovat 
a hrát pohádky při větším obsazení. 
Během této doby dochází k velkým 
úpravám, modernizaci, nákupu no-
vých loutek z uměleckého družstva 
Únanov od p. Maška a to za velké 
podpory Závodního klubu.

Loutková představení se hrála na do-
movské scéně jak pro děti z Lutína, tak 
i pro děti z okolních vesnic. V 70. letech 
byla postavena podle návrhu J. Mužíka 
„pojízdná scéna,“ která umožňovala 
loutkařům vyjíždět i do vzdáleněj-
ších obcí, kde tak děti měly možnost 
z blízka shlédnout Kašpárka a jeho 
kamarády. Hrály se pohádky nejen 
v kulturních domech, ale také na ne-
tradičních místech - v LPT Domašov, 
v pohostinství, v zdravotních léčeb-
ných ústavech – Košumberk, Litovel, 
v DD v Náměšti na Hané, na hradě 
Kolštejn. Na zámcích – v Čechách pod 
Kosířem a v Náměšti na Hané. Ode-
hrálo se a nacvičilo 15 pohádek, které 
shlédlo na domovské scéně 2500 dětí 
a na výjezdech 6500 dětí. / toto jsou 
informace z let 1970-1994 /.
Za 70 let bylo odehráno 600 předsta-
vení. Za dobu své existence se v sou-
boru vystřídalo několik generací lout-
kařů, manželských párů a v některých 
rodinách i dědičně, kteří amatérskému 
loutkoherectví propadli (Juřicovi, Sko-
tákovi, Zhánělovi, Kosovi, Káňovi, Vo-
jáčkovi, Hornišerovi, Sychrovi, Prosovi, 
Drhlíkovi, Vymazalovi, Otáhalovi…).
V 90. letech odchází spousta loutkařů 
z firmy a tím pádem opouští i loutkové 
divadlo, další odchází do důchodu 
a také někteří skalní loutkaři zemřeli. 
Soubor je citelně oslaben. Nastává 
privatizace SIGMY a dochází k divoké-
mu vystěhování loutkového kroužku 
jak z kinosálu, tak z budovy Spole-
čenského domu, kde měl roky svůj 
domov. Majetek je převeden pod OÚ 
Lutín a tak bylo vše relativně zachrá-
něno a odstěhováno na nějaký čas 
do prostor školy. Zde bohužel nebyla 
možnost hrát divadlo kvůli nestan-
dardnímu jevišti. A opět i tady dochází 
k vystěhování veškerého majetku 
loutkového a to tentokrát do prostor 
sklepů obytného domu a tady vše 
7 roků spí. Bohužel během častého 
stěhování dochází k poškození jak ku-
lis, které již nejdou opravit, tak i loutek. 
Některé loutky dokonce z uzamče-

ných prostor „ odešly“. I nejvzácnější 
roztomilý a historický Kašpárek.
A tak až díky nadšencům a loutkařům 
z Olšan A. Zhánělovi a M. Drhlíkovi, 
kteří se rozhodli oživit a rozjet činnost 
„loutkového“ v našem regionu, v roce 
2004 dochází k podpisu smlouvy mezi 
obcí Lutín a TJ Sokol Olšany a loutkové 
se definitivně stěhuje a to do Olšan, 
pod křídla TJ Sokol, kde „povstalo jako 
bájný pták Fénix z popela“. Zde lout-
kový soubor už pod novým názvem 
KAŠPÁRKOVI KAMARÁDI opět ožil, 
a to díky tomu, že o tuto činnost byl 
zájem i z řad občanů obce. Zapojilo 
se a pomohlo i pár „starých loutkařů“, 
kteří ocenili snahu a pomohli soubor 
rozjet (M. Skácel, I. Hornišerová, J. 
Mužík, L. a L. Kosovi). TJ Sokol vyšla 
loutkohercům maximálně vstříc. Po-
dle návrhu J. Mužíka se vybudovala 
stálá scéna, bez které by nešlo hrát, 

dokoupily se a opravily stávající kulisy, 
loutky, modernizovala se aparatura 
a v posledním roce došlo k zatemnění 
budovy. A za to vše - velké díky.
Loutkový soubor tak získal nejen 
domov, pěknou stálou scénu, nové za-
pálené loutkoherce, ale hlavně – opět 
své malé věrné diváky. Díky nadšeným 
loutkářům divadélko opět žije a se svý-
mi dřevěnými herci nadále rozdává ra-
dost a vítá své malé a velké kamarády.
Co popřát souboru a loutkařům, kteří 
umí vdechnout život „dřevěným her-
cům“? Aby i nadále rozdávali radost 
a potěšili malé diváky nejen na domácí 
scéně, ale také i na výjezdech s pojízd-
nou scénou. Poděkování patří všem, 
kteří jsou ochotni obětovat svůj volný 
čas dětem.

LOUTKOVÝ KROUŽEK SLAVÍ „SEDMDESÁTINY“



Talentová soutěž v psaní na klávesnici PC
Ve čtvrtek 20. listopadu 2014 se 
na Obchodní akademii v Prostějově 
konala již tradiční talentová soutěž 
žáků ZŠ a nižších gymnázií v psaní na 
klávesnici PC. Stejně jako minulý rok 
jsme se zúčastnili, tentokrát v sesta-
vě Jiří Pospíšil, Matěj Samek, Karel 
Roman a Dominik Hradil, všichni žáci 
deváté třídy. V soutěži jednotlivců 
si nejlépe vedl Karel Roman, který 
obsadil 6. místo mezi 52 účastníky. 

V soutěži družstev jsme získali 4. 
místo z celkového počtu 13 družstev.
Chlapcům blahopřejeme a děkujeme 
za reprezentaci školy.

Mgr. Jitka Ungermannová, učitelka ZŠ

Starostuv hanácké vdolek
26. listopadu se naši žáci z prvního 
stupně opět zúčastnili sportovní 
soutěže „Starostuv hanácké vdolek“, 
kterou tradičně organizuje ZŠ Zdeny 
Kaprálové a MŠ Vrbátky. Do soko-
lovny Dubany si přišlo zasportovat 
celkem osm dvacetičlenných druž-
stev z okolních základních škol včetně 
nás. Po slavnostním nástupu všech 
družstev a uvítání panem Ing. Za-
tloukalem, starostou Vrbátek, mohlo 
být sportovní dopoledne zahájeno. 
Před první disciplínou se žáci řádně 

zahřáli taneční rozcvičkou. Soutěžilo 
se celkem v devíti štafetových dis-
ciplínách. Celé dopoledne panovala 
sportovní atmosféra. Našim žákům 
se podařilo vybojovat krásné 2. místo. 
Gratulujeme! Ze sportovního utkání si 
žáci odnesli nejen tradiční „Starostuv 
hanácké vdolek“ a diplom, ale pře-
devším spoustu zážitků. Příjemným 
překvapením se pro nás stala ná-
vštěva pana starosty RNDr. Elfmarka 
a místostarosty Mgr. Spurného, kte-
rým děkujeme, že nás přišli podpořit.
Mgr. Lenka Hrubá, Bc. Jana Culková, učitelky ZŠ
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Vzpomínka a uznání patří i ostatním 
členům, kteří se nesmazatelně do his-
torie amatérského loutkového divadla 
v Lutíně i Olšanech zapsali. Ocenění 
a dík si zaslouží i všichni ostatní, kteří 
během uplynulých let loutkovým diva-
délkem prošli.

Kašpárkovi kamarádi slavili
V měsíci listopadu oslavil soubor 
KAŠPÁRKOVI KAMARÁDI na domá-
cí scéně v sokolovně spolu s dětmi 
a jejich rodiči krásné kulaté výročí. 
V Olšanech působíme již 10 roků a to 
díky Sokolu, který si nás převzal pod 
svá křídla a kde můžeme rádi vítat své 
věrné malé diváky nejen z obce, ale 
i z širšího okolí v regionu. Oslavy nejpr-
ve zahájilo představení pro malé divá-
ky „Káčátko“, kdy se děti nevědomky 
stávají také herci a dokáží se zapojit do 
hry. Tato pohádka má vždy již po něko-

lik roků velký úspěch. Dále pokračoval 
náš program tentokrát loutkovým 
představením pro dospělé „O zhnilym 
Lojzkovi aneb o prvním hanáckém 
kosmonautovi“ a to v hanáčtině. Hru 
napsala a dekoracemi vybavila naše 
loutkoherečka L. Hýblová. Že se hra 
líbila a měla velký úspěch, bylo vidno 
během celého představení, kdy se 
všichni přítomní ohromně pobavili. 
Doufáme, že z pera této amatérky 
ještě něco dalšího vzejde. V  p ř í s á l í 
byla ještě připravena malá výstava 
loutek z pohádek, kde pózovali dřevění 
herci, kteří již několikrát za 10 roků vy-
stupovali. I to se setkalo s povděkem, 
nejvíce snad u malých capartů, kteří si 
mohli z blízka tyto herce prohlédnout 
a opět jako vždy i osahat. Oslav se zú-
častnilo kromě našich věrných diváků 
i několik hostů - pan starosta a mís-
tostarosta z Olšan, starosta z Lutína, 

předsedové kulturní komise z Olšan 
i Lutína, zástupce regionu Haná, „staří 
loutkaři“ a v neposlední řadě novináři. 
Pro ty byla připravena navíc výstavka 
z fotografií o počátcích loutkového 
divadla ještě v Lutíně. Nejeden lout-
kař s překvapením zjistil, kdy vlastně 
loutkovým divadlem prošel. Současně 
s oslavou 10. výročí loutkového diva-
dla v Olšanech, jsme vzpomenuli 70. 
výročí od založení loutkového souboru, 
který byl znám pod názvem „SIGMÁ-
ČEK“. Tato dvě představení shlédlo 170 
+ 130 diváků.
Co popřát našim věrným divákům 
a nám loutkohercům amatérům do 
roku 2015? Všem zdraví a co nejvíce 
spokojenosti a nám navíc - stálé věr-
né malé diváky i s rodiči, kteří budou 
nadále Kašpárka a jeho kamarády rádi 
navštěvovat.

Marie Růžková

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLIČKY



V pátek 12. prosince se na školním 
hříšti konal Vánoční jarmark. Ten letoš-
ní byl již třetí. Uspořádala ho ZŠ a MŠ 
v Olšanech u Prostějova. Na hřišti byly 
prodejní stánky s ručně zhotovenými 
výrobky, ale i různými dobrotami pro 
mlsné jazýčky. Návštěvníci si mohli 
prohlédnout vánočně vyzdobenou 
školu, ve třídách byly betlémy a jiné 

vánoční ozdoby, a poté si mohli po-
slechnout vánoční písně, které zazpí-
valy děti z mateřské školy. Dojemné 
bylo závěrečné vystoupení sboru 
pedagogů a přátel školy, zejména při 
zpívání písně Půlnoční (v originále Vác-
lav Neckář). Závěrem cituji slova paní 
ředitelky: „Je to rok od roku lepší.“

Alena Kvapilová, zastupitelka
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V říjnu se naše škola zapojila do do-
pravní soutěže pod názvem „SOUTĚ-
ŽÍME S IDSOKÁČKEM“ na téma „Ve-
řejná doprava v Olomouckém kraji“, 
kterou pro základní školy připravil 
Integrovaný dopravní systém Olo-
mouckého kraje. Do soutěže se při-
hlásili žáci 2. a 4. ročníku. Podstatou 
soutěže bylo splnit celkem 3 úkoly 
(nakreslit obrázek na zadané téma, 
vyplnit kvíz a vymyslet příslušné mo-
tto). Soutěžní obrázek na téma „Do-
prava v roce 2050“ namaloval David 
Dokoupil z 2. ročníku a autorkou mo-
tta „S IDSOKEM po kraji, cestujeme 
hravěji“ se stala Veronika Svobodová 
také z 2. ročníku. Hlasování o nejlepší 
obrázek a motto proběhlo veřejným 

hlasováním na webových stránkách 
soutěže. Získali jsme 911 bodů. 
Děkujeme všem, kteří svým hlasem 
přispěli k našemu krásnému 2. mís-
tu. Vyhodnocení a předání cen se 
uskutečnilo dne 19. 11. v prostorách 

KIDSOK (budova RCO, Olomouc). Za 
2. místo každý žák obdržel užitečný 
balíček sportovních potřeb, ze které-
ho měli všichni velkou radost.

Mgr. Lenka Tomigová, 
Mgr. Lenka Hrubá, učitelky ZŠ

SOUTĚŽÍME 
S IDSOKÁČKEM

VÁNOČNÍ JARMARK
Letošní adventní výstava, kterou po-
řádal místní Zahrádkářský svaz v Ol-
šanech, byla provázena neobvykle 
teplým počasím. V parku rozkvetly 
stromy, ale děti mateřské školy dob-
ře věděly, že se blíží zima a na výsta-
vu vyrobily čerty, Mikuláše, anděly, 
sněhové vločky, zasněženou krajinu. 
Nazdobenými vánočními stromečky 
připomněly, že přicházejí nejkrásněj-
ší svátky v roce – Vánoce.

Hana Hájková, učitelka MŠ

ADVENTNÍ VÝSTAVA
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POZVÁNKY NA AKCE OZNÁMENÍ

TO SE NÁM NELÍBÍ...

Vánoce 2014 v Olšanech
24. 12.  Mše svatá pro rodiče a děti, kostel sv. Jana Křtitele, 16.00
 Půlnoční mše svatá, kostel sv. Jana Křtitele, 21.00
25. 12.  Mše svatá, kostel sv. Jana Křtitele, 9.00
26. 12.  Mše svatá, kostel sv. Jana Křtitele, 9.00
 Bohoslužba Církve československé husitské, 9.00, Obecní úřad
28. 12.  Mše svatá, kostel sv. Jana Křtitele, 9.00
31. 12.  Mše svatá na ukončení roku, kostel sv. Jana Křtitele,16.00
1. 1. 2015  Novoroční mše svatá, kostel sv. jana Křtitele, 9.00
28. 12.  Vánoční koncert, kostel sv. Jana Kčtitele, 17:00
 4. 1.  Tříkrálová sbírka
10. 1.  Setkání se seniory, sokolovna, 13:30

Plesová sezóna
17. 1.  Květinový ples
21. 2.  Obecní a školský ples 

Svoz TKO rok 2015
leden: 5. a 19. 1.
únor: 2. a 16. 2. 
březen: 2., 16. a 30. 3.

V poslední době se v našich obcích 
znovu objevil velmi nemilý zvyk. 
Majitelé psů při jejich venčení svých 
miláčků „zapomínají“ uklízet jejich 
exkrementy. Velmi nepříjemný je 
nejen pohled na nevzhlednou hro-
mádku, ale ještě horší pak je, když 

do ní někdo stoupne. Žádáme proto 
velmi důrazně majitele psů, aby dů-
sledně uklízeli po svých psech jejich 
„výrobky“, které navíc hyzdí vzhled 
našich obcí.

Mgr. Jan Spurný, místostarostat

„Olšanský zpravodaj“, ročník: XVI., č. 5, prosinec 2014, vydává Obec Olšany u Prostějova 50, IČ 00288560, evid. číslo MK ČR E 
16178, náklad: 600 výtisků, vychází 5x ročně, zdarma, určeno občanům Olšan a Hablova, redakční rada: Mgr. Alena Kvapilová, 

RNDr. Milan Elfmark, Mgr. Jan Spurný, e -mail: obec@olsanyupv.cz, www.olsanyupv.cz

V sobotu 28.11.2014 byla v sále Mo-
ravského divadla v Olomouci udělena 
ocenění Za mnohaletou úspěšnou 
práci pro fotbal v Olomouckém kraji. 
Toto ocenění bylo také uděleno panu 
Ctiboru Rolnému z Olšan, který se 
věnuje řadu let rozvoji olšanského 
fotbalu. Blahopřejeme.

30. prosince uplyne 60 let ode dne, 
kdy v kostele sv. Jana Křtitele v Olša-
nech uzavřeli sňatek Milada Drlíková 
a Jan Kopecký. Přejeme manželům 
Kopeckým řadu dalších společných 
let prožitých ve zdraví a lásce.

BLAHOPŘÁNÍ

OCENĚNÍ

Provoz v naší obci
Otázka: Dobrý den, prosím o informa-
ci, zda se v budoucnu dá nějak řešit 
problematika průjezdu kamionů přes 
naši obec. Z docela poklidné obce se 
v posledních letech stala „TRANZITNÍ 
VESNICE“, což trápí spoustu občanů. 
Předem děkuji. 

Odpověď: Dobrý den. Problém zvý-
šené dopravy v naší obci trápí nás 
všechny. V současné době je navíc 
hustota dopravy zvýšena v důsled-
ku uzavírek některých komunikací 
v okolních obcích. Obecně nemůžeme 
zakázat průjezd kamionů přes naši 
obec po krajských komunikacích. 
Můžeme pouze hledat způsoby, jak 

tento průjezd kamionům znepříjem-
nit a ztížit. Navíc se naše obec stává 
průjezdnou při jakémkoli omezení 
provozu na komunikaci R46, což nás 
čeká také příští rok. Opět budeme 
jednat s dopravním inspektorátem 
policie ČR o způsobu zmírnění dopadů 
pro obec. Úplnou úlevu by nejen naší 
obci poskytlo, pokud by bylo schvá-
leno celoplošné zpoplatnění nákladní 
dopravy v rámci celé ČR, po kterém už 
by se dopravcům nevyplatilo hledat 
průjezd mimo hlavní dopravní tahy.

Zrcadlo na křižovatce
Otázka: Dobrý den, neuvažuje obec 
o umístění zrcadla na křižovatku u ha-
sičského muzea?

Odpověď: Dobrý den. Otázka bez-
pečnosti dopravy na křižovatce u ha-
sičského muzea nás velice trápí. Není 
to ale jen otázka této křižovatky. 
Zvažovali jsme již několik variant, jak 
zabezpečit bezpečnost a přehled-
nost na tomto přechodu. I možnost 
posunutí dále od zatáčky. Již něko-
likrát jsem projednával možnosti 
řešení omezení rychlosti nebo něja-
kého jiného zpomalení na celé této 
ulici. Váš námět opět projednáme na 
dopravním inspektorátu. Věřím, že 
se nám podaří společně tuto nepříz-
nivou situaci vyřešit.

Milan Elfmark, starosta

OTÁZKY A ODPOVĚDI


