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Občasník pro obyvatele Olšan a Klášterce 
      
Vydává Obecní úřad Olšany leden 2015  Ročník XVII.  Číslo 35 
 
Vážení spoluobčané, 
 

chtěl bych Vám popřát trochu opožděně do nového roku hlavně zdraví, pohodu a pevné nervy s novým 
starostou. V tomto prvním letošním čísle se ohlédneme za tím, co se před nedávnem přihodilo a hlavně co 
nás v nejbližší době čeká. 
 
1. veřejné zasedání zastupitelstva  
 
První zasedání zastupitelstva mělo vskutku nabitý 
program. Pojďme se alespoň ve stručnosti podívat na 
nejdůležitější body programu: 

- zastupitelé schválili nájemné Kina Olšany 
15.000,- Kč, 

- byl schválen provizorní rozpočet na rok 2015 a 
zásady jeho čerpání, 

- poplatky za svoz tuhého domovního odpadu 
zůstanou stejné, jako v minulém roce, 

- byli doplněni členové výborů a komisí, 
- zastupitelé odsouhlasili podepsání kupních 

smluv s manžely Divišovými a Řepovými 
z Klášterce na prodej pozemků u jejich domů. 
Tyto prodeje schválilo už minulé zastupitelstvo 
a jde o malé pozemky těsně u jejich stavení, 

- bude uzavřena partnerská smlouva s MAS 
Horní Pomoraví důležitá pro budoucí čerpání 
dotací na důležité projekty v obci, 

- u čerpací stanice na Černé cestě u Klášterce 
bude zřízen nový stožár s osvětlením. Akce 
bude realizována okamžitě po schválení 
rozpočtu, 

- budova obecního úřadu dostane z čelní strany 
troje nové vchodové dveře. Stávající jsou totiž 
v havarijním stavu a navíc ty, které vedou do 
školky, musí obsahovat elektricky ovládaný 
zámek. Nové dveře budou plastové se stejným 

dekorem, který je použit na již dříve 
vyměněných ze zadní strany, 

- byla schválena částka 35.000,- na zhotovení 
projektu přístřešku a skladu na hřišti 
v Olšanech. 

Kromě schvalovacích bodů byli zastupitelé 
seznámeni s tím, že firma RPSnet s.r.o. poskytla 
obci příspěvek ve výši 50.000,-Kč na pořízení 
vestavby do nově pořízeného hasičského vozu. 
V souvislosti s tím, obec podepsala s panem 
Rýznarem smlouvu o reklamně. 
V diskuzi zasedání byl zmíněn návrh OP Papírny na 
výměnu pozemků u panelových domů. Papírna má 
zájem na přestavbu zpevněné plochy za obchodem 
na důstojnou odstavnou plochu se sociálním 
zařízením, kamerovou ostrahou a ekologickým 
zajištěním. Postarala by se o to, aby nedocházelo 
k zneužívání plochy k dlouhodobému parkování 
kamionů, které nemají nic společného s přepravou 
pro firmu. Obec by získala pozemek za panelovými 
domy a mohla by ve spolupráci s obyvateli těchto 
domů rozhodnout o jeho využití jako parkovací nebo 
rekreační zóny. Obecní úřad v tomto smyslu připraví 
anketu, ve které budou moci obyvatelé dotčených 
domů vyjádřit svůj názor. 
 

Aleš Janderka
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Problémy s kanalizací v Olšanech 
 

Sobota 10. 1. odpoledne byla opravdu rušná. Ucpání 
kanalizace za hřištěm způsobilo zatopení sklepu 
jednoho rodinného domu. Díky obětavosti zásahové 
jednotky olšanských hasičů a především hasičů z 
Rudy s cisternou se podařilo situaci zvládnout a 
škody nebyly ještě větší. Během záchranných prací 
se ukázalo, že havárii způsobily nahromaděné tuky 
v kombinaci s vlhčenými ubrousky mezi druhou a 
třetí šachtou za hřištěm. Dvacet lidí se speciální 
technikou mělo plné ruce práce jen proto, že si 
několik lidí počínalo nezodpovědně a bezohledně. 
Stálo hodně úsilí, investic a času, než jsme si 
v Olšanech a Klášterci vybudovali ucelenou a 
funkční kanalizační síť. Abychom si ale její 
funkčnost zachovali bez vážnějších poruch a 
výpadků, musíme se o ni řádně starat.  Teď ale 
nemyslím správce nebo starostu, ale každý občan 
může svým chováním přispět kladně nebo záporně 
k její činnosti. 
Co bychom tedy měli vědět a dodržovat pro 
správnou činnost kanalizační sítě: 

- Nerozpustné materiály – vlhčené kapesníčky 
z netkané textilie, dětské jednorázové pleny, 
hygienické vložky nebo dokonce hadry na 
podlahu způsobí zaseknutí čerpadel v čerpacích 
stanicích nebo ucpání vodovodního potrubí. 

- Tuky a oleje – tuk a olej rozpuštěný v teplé 
vodě v kanalizaci po schládnutí ztuhne a 
protože je lehčí, než voda, hromadí se, tvoří 
koláče a ucpává potrubí. 

- Ropné látky – i velmi malé množství ropných 
látek uniklých do kanalizace může pozabíjet 
užitečné mikroorganizmy a rybičky v čističce 
odpadních vod v OP Papírně. 

Závěrem tedy asi tolik, že když utřeme dítěti 
zadeček vlhčeným ubrouskem, vyhoďme jej do koše 
a ne do záchodu, tuk a olej z fritézy nevylijeme do 
výlevky. Pokusím se zjistit, zda by bylo možné 
vybavit sběrná místa pro tříděný odpad i 
kontejnerem na použité rostlinné oleje a tuky.  
Jednoznačně se také ukázalo, že naši hasiči nezbytně 
musí být vyzbrojeni mobilní cisternou, abychom byli 
při řešení mimořádných událostí více soběstační.  A 
konečně, čerpací stanice v Olšanech i Klášterci by 
možná mohly být dovybaveny systémem, který by 
chránil čerpadla proti zanesení textiliemi. 
Dostanete-li se do potíží a budete potřebovat 
pomoc s kanalizací, volejte na mobilní telefon 
starosty 739 083 619. 
 

Aleš Janderka
 
Novinky v třídění odpadů 
 
Od 1. 1. 2015 nabyla účinnost novela zákona o odpadech č. 229/2014 Sb., která zavádí povinné a plošné 
třídění kovů a biologicky rozložitelných odpadů ve městech a obcích.  
Občané Olšan a Klášterce mají už teď možnost třídit kovový odpad do samostatných kontejnerů na sběrných 
místech, takže na tuto část zákona jsme připraveni. Jen bych chtěl poprosit, abychom nevhazovali do těchto 
nádob odpad nekovový, protože kvůli jednou neuhlídanému nekovovému kousku se celý kontejner vysype 
do komunálního sběru a třídění ostatních občanů je zmařeno. 
Biologický odpad jsme se v minulosti pokoušeli třídit také, výsledek byl ale nevalný. Odpad v kontejnerech 
zahníval a nevábně voněl. Navíc přitahoval tvorečky, kteří nejsou k člověku příliš přátelští. 
Legislativa obcím ukládá poskytnout obyvatelům obce možnost třídění bioodpadu od dubna do listopadu. 
Pokusíme se tedy do jara najít rozumné řešení, které se osvědčilo v okolních obcích. V úvahu připadají 
například kompostéry a sběrné nádoby pro každou domácnost. Kdybychom se na jednotném řešení domluvili 
v rámci celého Mikroregionu Ruda, snadněji bychom mohli získat od státu příspěvek. Z důvodu zmapování 
názoru občanů, bych vás chtěl požádat, abyste při placení poplatků za svoz TDO na obecním úřadu 
nezávazně nahlásili, zda máte zájem o kompostér, nebo sběrnou nádobu. Prozatím ještě není určeno, zda by 
byla nádoby zcela zdarma, nebo za symbolický poplatek. O tom musí rozhodnout zastupitelé. Také nevíme 
jistě, zda legislativa kompostéry uzná, některé obce je již pořídily a teď se obávají, co bude.  
Další důležitou novinkou, týkající se likvidace odpadů v obci, je připravované otevření sběrného dvora 
v Rudě. Občané Olšan a Klášterce sem budou moci ukládat velkoobjemový, stavební a nebezpečný odpad 
v průběhu celého roku a nemusí čekat na kontejnery jednou za půl roku. Na pravidlech používání dvora se 
ještě musíme dohodnout s vedením obce Ruda. Předpokládám ale, že by měl systém pracovat tak, že 
nepotřebnou ledničku, cihly nebo pohovku odvezete do Rudy, kde ji na občanský průkaz převezmou a 
zbytek si vyřeší obce mezi sebou. 
Z toho, co bylo v tomto článku uvedeno, je vidět, že nás čeká mnoho změn a budeme jen doufat, že se to 
neodrazí na výši poplatků za svoz TDO.  Teoreticky bychom měli ještě ušetřit, protože doposud končila 
v popelnicích i stavební suť a tráva, kterou jsme platili jako komunál. Uvidíme, jak to dopadne, ale všechno 
velké míře záleží na naší ochotě dodržovat pravidla a respektovat prostředí, ve kterém žijeme. 

Aleš Janderka 
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Nové zásahové vozidlo pro hasiče 
v Olšanech 
 
V prosinci 2014 jsme pořídili pro JSDH Olšany nový 
vůz Iveco, který nahradí dosluhující Avii. Ještě jej ale 
čekají další úpravy, aby do něj mohl být umístěn 
kontejner s potřebným vybavením. Protože náklady 
na pořízení a dovybavení dosáhnou téměř jednoho 
miliónu korun, přivítali jsme finanční pomoc 
Olomouckého kraje a Firmy RPSnet s.r.o. 

 

Obecní úřad informuje 
 

 
Upozorňujeme občany, že 
všechny poplatky za vodu i TDO 
jsou splatné k 31. březnu: 
 

Olšany – TDO a stočné 
Klášterec – TDO, vodné a stočné 
 

Prosíme o dodržování úředních hodin 
v pondělí a ve středu, pro občany 
Klášterce jsou vyvěšeny termíny 
v budově bývalé školy. 

 

Stanislav Vicenec Vás srdečně zve na výstavu  
Klášterec - „svědectví, které vydala země“ 

 

Výstava se koná v budově bývalé Klášterecké školy ve dnech  
20. 2. - 8. 3. 2015 
Otevírací doba: 

PÁ-SO 17:00 - 22:00hod 
NE 13:00 – 20:00 hod 

 
Vstupné dobrovolné! 

Uvidíte: 
• maketa obce Klášterec 
• historické fotografie obce a další zajímavosti  
• nálezy detektorem kovů v Klášterci a blízkém okolí  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturní okénko 
 
   Rok se s rokem sešel a opět začínáme připravovat 
zábavu pro Vás. 
   Nevíte, jak dětem (ale i sobě) ozvláštnit jarní 
prázdniny? V sobotu 7. února přijďte do bývalé 
školy v Klášterci a utkejte se s námi v turnaji 
Člověče, nezlob se! V loňském roce už nás hrálo 32. 
Věkově neomezeno, začátek bude ve 14.00 hod. 
   Taneční melodie se rozezní v pátek 13. února od 
20.00 hod. v sále OP papírny. Na 13. obecním plese 
zahraje již stará známá kapela Galaxy z Olomouce, 
bude na Vás čekat zajímavý program i bohaté 
občerstvení. Místenky jsou v prodeji na OÚ Olšany. 
   V neděli 15. února potom bude stejné místo patřit 
těm poněkud mladším. Místní organizace Svazu žen 
společně s Obcí připravuje Dětský maškarní 
karneval. V letošním roce se nebudou konat dvě 
oddělené akce v ZŠ a MŠ, ale jeden společný rej 
masek. Bližší informace se děti dozví ve škole i 
v mateřské škole. Už chystejte masky! 

   V březnu by se mohla konat beseda pro příznivce 
našeho kraje s Miroslavem Kobzou ze Zábřehu.  Je 
vedoucím slovesné redakce Českého rozhlasu 
Olomouc, kde ho můžete slyšet. Zajímá se o 
regionální historii a jeho povídání by mohlo řadu 
z Vás zajímat. Akce je zatím v jednání, včas se 
dozvíte podrobnosti. 
   A protože čas běží rychle, proto už s předstihem 
další dvě akce: v dubnu SDH bude opět upalovat 
čarodějnice a  16. 5. se v Olšanech bude konat Den 
regionu. 
   Nezapomeňte, že v Olšanech hraje kino a 
v Olšanech i Klášterci existuje knihovna! Na konci 
loňského roku jsme ji obohatili o další nové knihy, 
které Vám pomohou zkrátit dlouhé večery. Jen 
namátkou vybírám některé tituly: Ideální muž, 
Napsáno krví, Kniha mrtvých, Okamžik 
překvapení… Nové knihy se najdou i pro děti. 
 

Mgr. Lenka Mutinová 
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V prosinci jsme si v Olšanech dvakrát 
společně zakoledovali 
 
Poprvé ve středu 10. 12. na zahradě u základní 
školy v rámci celostátního projektu Česko zpívá 
koledy (www.ceskozpivakoledy.cz). Podruhé to 
bylo se skauty v parku v pondělí 22. prosince. 
V parku se při koledování rozdávalo také betlémské 
světlo.  Skauti připravili velmi pěkné představení o 
tom, jak vznikla tradice betlémského světla. 

Jana Kuchtíková 

 

Vzdělávání na venkově 
 

V rámci tohoto projektu organizuje M-CENTRUM 
ve spolupráci s KŠ Olšany v naší obci bezplatné 
vzdělávací semináře.   
Hodinová dotace každého semináře je 4 hodiny (1 
hod. = 45 minut), semináře probíhají v budově 
základní školy. 
Nabídka seminářů: celkem 11 seminářů z 5 oblastí: 
Právní vzdělávání – 3 semináře 
Pracovní právo v kontextu novely občanského 
zákoníku 
Přehled důležitých změn vyplývajících z nového 
občanského zákoníku, které upraví sousedské vztahy, 
vlastnictví a spoluvlastnictví a ovlivní vaši rodinu a 
dědictví 
Ochrana životního prostředí také z pohledu nového 
občanského zákoníku 
Základní počítačové dovednosti a rozvoj ostatních 
digitálních kompetencí – 4 semináře 
Internet a e- mail (vybavení PC /NTB, internet) 
Textový editor – zaměřeno na životopis (vybavení 
PC/NTB, tiskárna) 

Využití IT technologií v běžném životě (vybavení 
PC/NTB, internet, mobil, digitální fotoaparát, 
tiskárna) 
Weby státní správy a organizačních složek státu 
(vybavení PC/NTB, internet) 
Finanční gramotnost – 1 seminář 
Finanční gramotnost 
Základy podnikání – 2 semináře 
Legislativní úprava podnikání, atd. 
Podnikatelský záměr a jeho financování, základy 
marketingu 
Spotřebitelská gramotnost- 1 seminář 
Spotřebitelská gramotnost 
 
Již proběhly semináře spotřební a finanční 
gramotnost, v případě zájmu se mohou opakovat. 
Připravujeme semináře z oblasti právního 
vzdělávání a základních počítačových dovedností. 
Termíny budou zveřejněny na vývěsce školy před 
OÚ. Pokud nahlásíte svůj zájem v ZŠ, bude vám 
termín sdělen osobně 

Jana Kuchtíková 
 

Virtuální univerzita třetího věku 
 

Komunitní škola Olšany organizuje pro seniory 
v naší obci Virtuální univerzitu třetího věku – 
studijní program „Svět okolo nás“. 
Během září 2014 proběhl pilotní kurz Astronomie, 
který absolvovalo 12 seniorů. Během měsíců říjen 
– prosinec probíhal zimní semestr, jehož náplní byl 
kurz „Evropské kulturní hodnoty“. Tento semestr 
úspěšně absolvovalo všech 11 účastníků kurzu.  
V letním semestru bude VU3V pokračovat 
kurzem „Etika jako východisko z krize 
společnosti“.  Zveme všechny seniory i zájemce 
z řad veřejnosti starších 50ti let, aby přišli roztočit 
své mozkové závity a rozšířit své obzory. Přijďte 
se nezávazně podívat na úvodní přednášku. 

Přednášky se konají v ZŠ Olšany, zahájení vždy 
v 16:00 hodin.  
Termíny přednášek: 
Čtvrtek  5. února 2015 
Čtvrtek 19. února 2015 
Čtvrtek 5. března 2015 
Čtvrtek 19. března 2015 
Čtvrtek 9. dubna 2015 
Čtvrtek 16. dubna 2015 
Informace oVU3V:    www.e-senior.cz 
 

Jana Kuchtíková

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2015/2016 se uskuteční v úterý 27. ledna 2015 od 14:30 do 17:30 
hodin v budově školy. 

Vydává Obecní úřad Olšany, Olšany 75, 789 62, email: starosta@olsany.cz, IČO 00303097, vychází 
čtvrtletně, zdarma, příspěvky nejsou redakčně upravovány 
 


