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Občasník pro obyvatele Olšan a Klášterce 
      

Vydává Obecní úřad Olšany březen 2016  Ročník XVIII.  Číslo 39 
 
 

Vážení spoluobčané,  
 

v tomto malém úvodníku bych chtěl reagovat na Vaše četné dotazy ohledně zasílání důležitých informací z 

úřední desky na mailové adresy občanů registrovaných v odběru novinek na webových stránkách obce. 

Program WPublisher , který obec v roce 2008 zakoupila jako redakční systém pro tvorbu svých stránek, je již 

zastaralý a navíc vyžaduje zručnou a proškolenou obsluhu.  

Pomalu se s ním začínám seznamovat a už nyní by měly všem registrovaným maily opět přicházet. Pro 

všechny, kteří mají zájem novinky odebírat, je na hlavní straně www.olsany.cz podrobný návod na registraci. 

V případě jakýchkoliv potíží s registrací se obraťte přímo na mě. 

Aleš Janderka 

 
 

9. zasedání zastupitelstva v Olšanech 24. 2. 
 

V tomto článku naleznete to nejdůležitější 

z jednotlivých bodů 9. veřejného zasedání: 

 

 Zastupitelé schválili čerpání rozpočtu za čtvrté 

čtvrtletí roku 2015, inventarizační zprávu a 

odpisy vyřazených položek z inventáře. 

 Paní Poláchová získala do nájmu nebytový 

prostor v Klubu za účelem kadeřnických služeb. 

 Obec uzavře s městem Šumperk veřejnoprávní 

smlouvu na výkon činnosti stavebního úřadu 

pro stavby na místních pozemních 

komunikacích. Od prvního ledna se totiž 

chybou v novele zákona přesunul výkon této 

činnosti z obce s rozšířenou působností na 

jednotlivé obce. Dokud nebude chyba v zákonu 

odstraněna, bude Šumperk vykonávat činnost 

stavebního úřadu pro místní komunikace pro 

obce ve svém obvodu na základě veřejnoprávní 

smlouvy. 

 Obec Olšany si nechá vypracovat projektovou 

dokumentaci na nové veřejné osvětlení podél 

všech hlavních komunikací. Současná svítidla 

nevyhovují novým normám pro intenzitu 

osvětlení komunikací. Nové stožáry budou blíž 

u sebe a je nutné je osadit diodovými světly, 

elektrické rozvody se přesunou do tělesa 

nových chodníků. 

 Schválený dodatek č. 1 ke smlouvě na 

projektovou dokumentaci chodníků uzavřený s 

firmou AGPOL Olomouc zavazuje zhotovitele 

dokončit projekt pro územní rozhodnutí do 31. 

března. 

 Měsíční odměny neuvolněným členům ZO byly 

zastupitelům zvýšeny podle nařízení vlády 

352/2015 Sb. 

 Zastupitelé schválili prodej stavební parcely 

číslo 135/1 o výměře 974 m2 naproti DCHB 

nejvyšší nabídce, minimální podání 250,- 

Kč/m2. 

 Zastupitelé naopak neschválili prodej dalších tří 

pozemků p.č. 80/3, p.č. 80/5 a p.č. 81 ve svahu 

za DCHB. 

 

V informativní části zasedání bylo oznámeno datum 

návštěvy přátel z družební obce Kľačno, a to ve 

dnech 18. a 19. června. 

Aleš Janderka 

http://www.olsany.cz/
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SITA CZ a.s. oznamuje: 
 

Kontejnery pro objemné odpady budou v Olšanech a v Klášterci přistaveny na 

obvyklých sběrných místech od pondělí do pátku 11. - 15. 4. 2016 
 

Nebezpečné odpady budou sváženy v sobotu 16. 4. 2016. Přesná hodina sběru je 

v tabulce: 

10 00  Klášterec – obchod 

10 30  Klášterec – kříž  

11 00  Olšany – parkoviště u paneláků 

11 30  Olšany - kino 

12 00  Olšany – horní konec (směr Bušín) 

12 30  Olšany – Doubravský Dvůr 
  

Seznam nebezpečného odpadu: 

Staré barvy, televizory, monitory a další elektronika, ledničky s chladivem, motorové oleje, 

olejové filtry, brzdové a chladící kapaliny, rozpouštědla, kyseliny a odmašťovadla, 

fotochemikálie, staré léky, zbytky zahradní chemie, olověné aku baterie, pneumatiky, 

monočlánky a zářivky. 

Prosíme občany, aby tyto odpady předali pracovníkům firmy Sita a nenechali je bez dozoru. 
 

Mezi nebezpečný odpad nepatří např.: 

Ledničky bez chladicích zařízení, televizory bez obrazovek, komunální a stavební odpad. 

 

 

Stavební akce v roce 2016 
 

Dovolte, abych Vás v krátkosti seznámil 

s nejdůležitějšími stavebními akcemi plánovanými pro 

tento a částečně i příští rok. 

Hřiště 

V letošním roce bude především nezbytné dokončit 

stavby z roku minulého. Na hřišti je třeba zařídit a uvést 

do provozu dřevěné přístavky u pódia. Protože při 

stavební činnosti vzal za své povrch hřiště, provedeme 

několik úprav, které mu do budoucna pomohou. 

Především v zadní části hřiště vyroste nová brána se 

zámkovou dlažbou až k pódiu, aby vozidla nemusela 

přejíždět přes trávník. 

Budova obecního úřadu 

Po dokončení hospodářské budovy u obecního úřadu nás 

čeká ještě stavba dřevěné přístavby pro obyvatele 

nájemních bytů. Protože je obecní úřad i knihovna 

v prvním patře, plánujeme zažádat o dotaci z Národního 

rozvojového programu mobility pro všechny na 

zbudování výtahové plošiny a zajistit tak bezbariérový 

přístup do úřadu a knihovny. 

Škola v Klášterci 

V bývalé škole v Klášterci byly dokončeny místnosti 

v prvním patře pro služby občanům. Jedna místnost je 

ještě volná a nabízíme ji k pronájmu. Rozměry místnosti 

jsou 5x6m a je vybavena umývadlem. 

Chodníky 

Hlavním stavebním záměrem a plánovanou investicí je 

pochopitelně budování chodníků v Olšanech a Klášterci. 

Během projekčních prací se začíná ukazovat, že cena díla 

bude vyšší, než byl původní předpoklad. Má to na 

svědomí především veřejné osvětlení, které je zcela 

nevyhovující nízkou intenzitou a velkou vzdáleností 

lamp. Bude proto nezbytné do tělesa nových chodníků 

umístit elektrické vedení a u obrubníků instalovat nové 

stožáry s diodovými svítidly. Další několikamilionové 

investici se obec nevyhne v souvislosti s dešťovou 

kanalizací. Převážná většina chodníků totiž zakryje 

současné příkopy odvodňující vozovky a tyto příkopy 

bude nutné nahradit dešťovou kanalizací. 

Škola v Olšanech 

Připravovaná modernizace školy je závislá na tom, jak se 

podaří finančně zvládnout výstavbu chodníků. Prvním 

nezbytným krokem bude zbudování parkoviště u školy 

nejméně s jedenácti stáními. Parkoviště plánujeme 

realizovat vedle hřiště u školy. V samotném projektu 

školy jsme museli změnit záměr využití plánované 

podkrovní vestavby. V původním záměru jsme uvažovali 

s přesunutím a rozšířením školky do objektu školy, 

protože ale podmínkou získání dotace bylo navýšení 

počtu dětí, které nebudeme moci ve sledovaném období 

garantovat, zvolili jsme stavebně méně náročnou variantu 

zřízení odborných učeben. Celou rekonstrukci školy navíc 

ještě komplikuje fakt, že její fasáda byla před deseti lety 

zaizolována polystyrenem s nevyhovující tloušťkou 

pouhých 6 cm, a to ještě jen ze tří stran. Zadní 

severovýchodní stěna se sociálním vybavením je bez 

izolace. 

Ostatní akce 

Z dalších připravovaných akcí bych chtěl zmínit ještě 

vylepšení vybavenosti parku o herní prvky pro děti a 

uvažujeme také o stavbě dřevěného altánu. Je pravda, že 

názory na tuto stavbu nejsou jen kladné, ale setkal jsem se 

i s kritickými argumenty a nerad bych investoval obecní 

prostředky do stavby, která by vyvolala záporné reakce. 

Závěr ještě věnuji kinu. Omlouvám se návštěvníkům za 

potíže s topením. Na vině byla pokažená ekvitermní 

regulace a zavzdušnění nádrží. Nyní jsou již u nádrží 

namontovány automatické odvzdušňovací ventily a ještě 

instalujeme nový termostat do sálu. 

Aleš Janderka 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kulturní komise 

pořádá 

Nákupní zájezd 

do Polska 
sobota 2. dubna, 

úterý 26. dubna a 

3. května. 

Odjezd vždy v 6:40 

hod od OP papírny. 

Cena 100,-Kč, 

přihlášky na OÚ 

Olšany. 



Olšanský zpravodaj 3 

ZÁPIS DO MŠ OLŠANY PRO ŠKOLNÍ ROK 

2016/17 

se uskuteční ve čtvrtek 19. května 2016 

v prostorách MŠ Olšany v 15:00 – 17:00 hod. 

Vezměte s sebou rodný list dítěte a občanský 

průkaz. 

 

Turnaj v Člověče nezlob se!  
Na konci jarních prázdnin proběhl v klášterecké škole další 

ročník klání Člověče, nezlob se! Každý rok přibývají hráči, 

letos se jich sešlo 64. Každý hrál tři hry, poté se sečetly body 

a do semifinále postoupilo osm hráčů. A zde je pořadí finále: 

1. Jiří Janků 

2. Monika Ježková 

3. Adéla Pospíšilová 

4. Zdena Maršálková 

 

 

 

Lenka Mutinová 

 

 Probudit les a broučky půjdeme 

tentokrát v pátek 6. května. Sraz 

v 16:10 hodin u Doubravského dvora. 

Děti pouze v doprovodu dospělé osoby! 

Komunitní škola Olšany z. s. 

 

Zveme všechny občany na ŠKOLENÍ 

1. POMOCI do prostor základní školy 

v Olšanech. 

Do školení jsou zahrnuta nová doporučení 

ERC Guidelines 2015. Každý účastník 

obdrží miniliteraturu.  

Školení se uskuteční v úterý 26. dubna 

2016 od 15:00 do 18:00 hodin. Vstup 

zdarma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virtuální univerzita třetího věku 
Zimní semestr Virtuální univerzity třetího věku 

úspěšně dokončilo všech 13 studentů. Někteří z nich 

se společně se seniory z Bohdíkova zúčastnili v lednu 

i závěrečného semináře v Doloplazech u Olomouce. 

Nový -  letní semestr přišel do školy 11. února zahájit 

starosta Olšan Ing. Aleš Janderka. Pro letní semestr si 

studenti vybrali téma Život a dílo Michelangela 

Buonarroti. 

Všechny, kteří se zajímají o umění rané renesance 

v Itálii, zveme na přednášku Mgr. Martina 

Pavlíčka, Ph.D.. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 

14. dubna 2016 v budově ZŠ Olšany v čase 16:00 – 

17:30 hodin. 

Jana Kuchtíková 

Škola  
  

V dnešní době je běžné, že školy mají partnerské školy v zahraničí a s těmi spolupracují v rámci vyučování na různých 

aktivitách. Chtěli bychom se také postupně v rámci možností s našimi žáky zapojit do mezinárodních projektů. Během 

měsíce března jsme uskutečnili první drobný mezinárodní projekt – Easter cards Exchange. Navázali jsme kontakt s pěti 

školami v zahraničí (Polsko, Finsko, Chorvatsko, Itálie a Rumunsko), vyměnili jsme si vzájemně velikonoční přáníčka, 

která děti vyrobily a natočili jsme krátkou videopohlednici s přáním pro všechny zúčastněné školy. Děti tak měly 

možnost získat znalosti o jiných kulturách, procvičit si angličtinu a rozvíjet manuální zručnost při výrobě přáníček. 

Jana Kuchtíková 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Školáci chodí každý čtvrtek číst dětem do MŠ 

Konec splatnosti obecních 

poplatků se blíží! 
 

Upozorňujeme občany, že se blíží konec 

splatnosti poplatků 

za TDO, psy, vodné 

a stočné.  

 

Nejzazší termín je 31. 3.  

Občané, kteří nebudou mít poplatky včas 

zaplaceny, budou urgováni s příslušným 

navýšením ceny. 

 

 

 

Lenka Mutinová 

 

 



Olšanský zpravodaj 4 

Zamyšlení ing. Josefa Dokoupila nad historií a rozvojem budovy Obecního úřadu v Olšanech 
 

Obecní úřad Olšany v průběhu času 

 

O historii obecního úřadu v Olšanech se dočteme v obecní 

kronice: 

Obecní dům z roku 1905 
 

„Obecní úřad umístěn byl dříve v obydlí starosty obce, 

jako je ještě nyní v mnohých dědinách. Za starostování 

pana Jana Tempíra r. 1905 bylo přikročeno u silnice proti 

škole k výstavbě obecního domu, v němž by se všechny 

úlohy obce daly soustředit. Byla to vkusná, přízemní, na 

tehdejší dobu dobře vyhovující stavba. Obsahovala 

místnosti na obecní kancelář, obecní knihovnu, jež 

přičiněním  říd. učitele p. Halíře vznikla již v roce 1890 a 

původně chována ve škole , pro záložní a spoř. spolek 

(reiffaisenku), kterýž založen byl taktéž v roce 1905 pro 

občany Olšan, Klášterce a Bušína, dále místnosti pro byt 

obecního sluhy, nouzový byt pro chudé obecní příslušníky 

a oddělená místnost pro úkoly desinfekční. Stavbu 

provedl stavitel p. Brázda ze Zábřehu.  

S postupujícím rozvojem obce úkoly na ni připadající jsou 

stále složitější. Kromě toho se v obci objevilo značné 

nebezpečí nezaměstnanosti a zároveň se cítila též potřeba 

významnějším podnikem oslavit 80. narozeniny 

presidenta republiky T. G. Masaryka, usneslo se obecní 

zastupitelstvo rozšířiti stávající obecní dům, zvýšiti je na 

poschodí a provésti jeho adaptaci „na Masarykův 

chudobinec, obecní dům a mateřskou školku“, v němž by 

krom místností pro jmenované úkoly byly i lázně a 

místnosti pro záložnu. 

Po jednomyslném tomto usnesení vykonána 6. března 

1930 krásná oslava 80. narozenin p. presidenta, spojená 

s poklepem na základní kámen k tomuto novému 

monumentálnímu důkazu lásky a úcty hraničářské, zdejší 

vesnice k p. presidentovi.“ 

Pro zkrácení přeskočíme několik stran a můžeme citovat 

z kroniky: 

„Masarykův chudobinec konečně dohotoven a na 

prostranství proti škole se vypínají jeho monumentální 

kontury. Slavnost jeho otevření vykonána za účasti 

zástupce okr. úřadu, zást. zastupitelstev z mnoha okolních 

obcí a všech místních spolků dne 9. října 1932 a jí 

skončena usilovná práce 2 let. Projektantem stavby je p. 

stav. K. Čundrle ze Šumperka, stavbu prováděl stavitel 

p.Sedláček  z Rudy n/Mor.  za iniciativní součinnosti pana 

stav.  Čundrle a starosty obce p. Aloise Hatoně, jež hlavně 

si získal zásluhu v řádném dokončení stavby, jak 

odstraňováním překážek, jež by dílo mohly ohroziti, tak 

stálou kontrolou jakosti práce a materiálu. Do nové stavby 

též adaptován starý obecní dům. 

V Masarykově chudobinci jest kromě křídla pro 

chudobinec též mateřská škola Ústř. mat. školské, byt pro 

učitelku, lázně, místnost obecní správy, kancelář a 

zasedací síň obecního zastupitelstva, obecní čítárna a 

knihovna, místnosti pro Spořitelní a záložní spolek 

v Olšanech, poradna matek.“  

 

Novostavba Masarykova obecního domu a chudobince 
 

Tady skončíme se zápisy z kroniky.  

 

V příštím čísle se k tématu vrátíme s návrhy řešení.  

 

Ing. Josef Dokoupil 
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