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Občasník pro obyvatele Olšan a Klášterce 
      

Vydává Obecní úřad Olšany duben 2015  Ročník XVII.  Číslo 36 

 
Vážení spoluobčané, 
 

V tomto čísle se kromě aktualit z naší školy a kultury dozvíte novinky v třídění odpadů, další informace o 

novém hasičském zásahovém vozidle a zmíním se také o problémech, které jsou spojeny s našimi 

čtyřnohými miláčky.  

Naše škola se přihlásila do celostátního projektu „Ukliďme Česko“, který má už druhý ročník. Je to 

výzva i pro nás ostatní, abychom si s příchodem jara uklidili okolí svých obydlí. 

 

3. veřejné zasedání zastupitelstva  
 

Na svém třetím zasedání zastupitelé řešili několik velmi důležitých schvalovacích bodů. Pojďme se na 

program jednání alespoň ve stručnosti podívat: 

 zastupitelé schválili rozpočet obce pro rok 2015, 

 byla navýšena 1. upomínka z 50,- na 80,- Kč z důvodů zvýšení nákladů na poštovné, 

 obec uzavře s Olomouckým krajem smlouvu o smlouvě budoucí na odprodej částí pozemků v okolí 

silnice do Hanušovic na dobu, kdy dojde k její rekonstrukci, 

 byla schválena Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, 

 zastupitelé odsouhlasili navýšení částky vyhrazené v rozpočtu na dovybavení hasičského zásahového 

vozidla kontejnerem s výzbrojí o 150.000,- Kč. Toto navýšení nad původně plánovanou částku si vynutila 

aktualizovaná cenová nabídka firmy THT Polička. I když nově pořízený kontejner nebude levný, 

atestovaná konstrukce zkoušená v homologačním ústavu DEKRA v Praze je výrobně velmi náročná, 

Aleš Janderka

Můj pes, má zodpovědnost 
 

V poslední době jsem musel řešit několik případů 

zaběhlých psů. Nešlo o opuštěné tuláčky, ale o 

neposluchy, kteří utekli ze zahrad svých pánů a 

obtěžovali nejen jiné psy, ale i občany a bezpečnost 

silničního provozu. 

Zcela chápu, že se ojediněle pejsek zaběhne za 

nějakou atraktivní fenkou, tomu se dá velmi těžko 

zabránit. Nesmí se to ale stát pravidlem, zvláště 

když je tím poškozován cizí majetek, rušen noční 

klid a ohrožován provoz na hlavní komunikaci. 

Věřím, že je ve snaze majitelů nezvedených 

miláčků jejich psí kousky co nejvíce omezit a 

nebude třeba, aby zastupitelé museli přikročit ke 

schválení přísnějších sankcí. 

Není odůvodněné se vymlouvat, že pes patří tchýni, 

dětem, manželce nebo ho u vás zapomněl o vánocích 

Ježíšek či Santa Klaus. Také nikoho neomlouvá 

nízký plot či extrémní horolezecké schopnosti 

chlupatého čtyřnožce. Spíše je chvályhodné pokusit 

se vlastními silami problém řešit a nevytvářet 

nesváry. 

Aleš Janderka
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Nové zásahové vozidlo pro hasiče v Olšanech 
 

Nový zásahový automobil Iveco Daily, který jsme představovali v minulém Zpravodaji, už má registrační 

značky a v nejbližší době do něj bude instalován speciální kontejner s nezbytnou hasičskou výzbrojí. 

Vestavbu realizuje firma THT Polička, s.r.o., která se specializuje na výrobu a rekonstrukci požární techniky. 

Jestliže vše půjde podle plánu, podaří se nám nový vůz slavnostně přestavit veřejnosti na Dni regionu Ruda 

16. května. 

Kromě vlastních finančních prostředků jsme s vděčností přijali i finanční pomoc Olomouckého kraje a Firmy 

RPSnet s.r.o. Olšany 

 

 Novinky v třídění odpadů podruhé 
 

V minulém čísle Zpravodaje jsem psal o novele 

zákona o odpadech č. 229/2014 Sb., která zavádí 

povinné a plošné třídění kovů a biologicky 

rozložitelných odpadů ve městech a obcích. Jak 

jsem již zmínil v přehledu z veřejného zasedání, 

zastupitelstvo schválilo vyhlášku 1/2015 o třídění a 

likvidaci komunálního a stavebního odpadu. 

Oproti původnímu záměru, který jsem popsal 

v lednu, došlo k několika zásadním změnám. Předně 

zatím stále nemá naše obec podepsanou smlouvu o 

využívání sběrného dvora s obcí Ruda. Sběrný dvůr 

v Rudě je ve zkušebním provozu, ale ještě není 

definitivně stanoven ceník služeb a způsob, jakým 

se budou finančně podílet Olšany na provozu dvora. 

Na jedné straně přináší dvůr občanům komfortní 

možnost odvozu nepotřebného a velkoobjemového 

odpadu během celého roku nezávisle na svozových 

dnech na jaře a na podzim, na straně druhé zvyšuje 

náklady obce. Proto musíme najít s Rudou 

rozumnou smluvní dohodu. 

Další změny se týkají svozu biologicky 

rozložitelného odpadu. V původním záměru jsem 

zvažoval využití dotace na nákup nádob o objemu 

240l pro každou domácnost, která o ni požádá. 

Bohužel náklady na svoz by byly neúměrně vysoké 

a při týdenní periodě by se v letním období 

přiblížily komunálnímu odpadu. Nechci vystavovat 

občany riziku zvyšování poplatků za svoz, proto 

jsem změnil původní dotační záměr na kompostéry 

a velkoobjemové kontejnery. Jestliže vše půjde 

podle plánu, budou si moci občané vyzvednout 

bezplatně 900 l kompostér během realizace dotace. 

Zároveň budou v období od 1. dubna do 30. října 

občanům k dispozici velkoobjemové kontejnery, 

které umístíme na svozových místech pro tříděný 

odpad. Z toho důvodu bude zvětšena plocha těchto 

míst.  

Protože realizace dotace nějakou chvíli potrvá, 

budou moci občané bioodpady prozatím likvidovat 

ve velkoobjemových kontejnerech v Klášterci za 

hřbitovem a v Olšanech u domova s chráněnými 

byty. Druhý zmíněný kontejner je ještě v jednání a 

jeho umístění bude oznámeno. 

Poslední odstavec tohoto odpadového článku věnuji 

tříděnému plastovému odpadu. Zúčastnil jsem se 

exkurze na smetišti v Rapotíně a byl jsem 

překvapen, jak velké množství plastů končí na hoře 

směsného odpadu. Jsem si jist, že bychom nemuseli 

platit tak vysoké poplatky za komunální odpad, 

kdybychom důsledněji třídili. V popelnicích 

zbytečně končí kelímky od jogurtů, obaly od sýru a 

sušenek. Dokonce i obal od bonbónu, prasklý kbelík 

a v podstatě vše, co má na sobě recyklační 

trojúhelník, patří do žlutého pytle na plasty. 

V současném systému spotřebitelských balení 

v obchodech produkuje běžná domácnost na jednu 

popelnici s komunálním odpadem při správném 

třídění dva až tři pytle plastů. 

Abychom si zkontrolovali, jak na tom jsme 

s tříděním, přijede na Den regionu do Olšan firma 

Eko-Kom organizující systém sběru a recyklace 

obalů s prezentačními a soutěžními akcemi a 

přiveze s sebou skákací atrakci pro děti. 

Aleš Janderka 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Takto bude vypadat kontejner s výzbrojí z THT Polička  
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Kulturní okénko 
 

   Už v minulém Zpravodaji jsem zmínila možnou 

besedu s Miroslavem Kobzou. A je to tady. Pro 

všechny milovníky regionální historie a pověstí je 

domluvena beseda se zábřežským rodákem, 

pracovníkem Českého rozhlasu Olomouc 

Miroslavem Kobzou. Sejdeme se v pátek 17. dubna 

v 17.00 hod. v Klubu v Olšanech. 

   29. 4. v celé republice proběhne už tradiční akce 

Noc kostelů. Letos se podařilo domluvit, že při této 

příležitosti bude otevřena i olšanská kaple pro 

všechny, kteří na mši třeba nikdy nebyli, ale jsou 

zvědaví, jak tento svatostánek vypadá vevnitř. 

   Polovina května je už tradičně věnována Dni 

regionu. Letos je opět řada na Olšanech. V sobotu 

16. května jste všichni srdečně zváni na olšanské 

hřiště. V dopoledních hodinách zde bude probíhat 

turnaj ve fotbale v koulích, tak řečeném 

bodyzorbingu, od 14.00 hod. zde potom vystoupí 

děti z MŠ a ZŠ jednotlivých obcí, klienti Domova 

Paprsek Olšany, členové zájmových organizací… 

Připraven bude nejen bohatý program, ale i 

občerstvení. Večer potom bude patřit skupině NOA. 

Pokud má někdo z Vás nápad, čím program 

obohatit, klidně dejte vědět.  

   A ještě jedna informace na závěr pro ty, kteří 

každoročně sledují setkání s přáteli z Kĺačna. Letos 

jsme pozváni my na Slovensko, už je dán i termín: 

20. - 21. června. Nechte si projít hlavou a od začátku 

května se můžete hlásit na OÚ Olšany. Účastnický 

poplatek zůstává stejný – 250,-Kč na osobu. 

 

        Za kulturní komisi Lenka Mutinová

 

ZPRÁVY ZE ŠKOLY 
 

 Začalo jaro, proto půjdeme opět probudit les a broučky. Sraz v pátek 24. dubna 2015 v 16:30 hodin u 

Doubravského dvora. Nezapomeňte s sebou světýlka a něco na opékání. 
 

 Zápis do MŠ Olšany pro školní rok 2015/2016 se uskuteční ve středu 29. dubna 2015 od 16:30 do 17:30 

hodin. Vezměte s sebou rodný list dítěte.     
 

 Komunitní škola připravila opět program pro děti na první dva prázdninové týdny. Pokud si děti chtějí 

zahrát fotbal, florbal, košíkovou, tenis, ping pong, baseball, nohejbal, přehazovanou, vybíjenou, házenou, 

máme ještě několik volných míst. Aktivity je určeny především pro děti 3. – 6. ročníku, ale po domluvě je 

možné do programu zařadit i děti z jiné věkové kategorie. Podrobnější informace na školní vývěsce, na 

emailu: reditel.olsany@sezna.cz nebo na telefonu 583 247 111. 
 

 Počítačová gramotnost  
Ve školní učebně chystáme bezplatné praktické semináře k získání počítačových dovedností, které se 

uskuteční v následujících termínech a s následujícím zaměřením: 

23. 4. a 28. 4 -  Zpracování a úprava fotografie, tvorba fotoknihy, 

 7. 5. a 12. 5. - Tvorba prezentací v PowerPointu a 

14. 5. a 19. 5. - Internet a e-mail. 

Je nutné se předem přihlásit osobně v ZŠ Olšany, na e-mail  reditel.olsany@seznam.cz  nebo na 

telefonních číslech 583 247 111 nebo 774 319 464. 

Jana Kuchtíková 
 

Recyklohraní ve škole 
 

  Od září 2008 patří naše škola mezi 3 260 škol 

v naší republice, které se zapojily do ekologického 

projektu „ Recyklohraní“. 

   V rámci projektu je naše škola vybavena sběrnými 

nádobami na použité baterie a drobná 

elektrozařízení. Každý žák může do školy nosit 

nepotřebné elektrospotřebiče a baterie. 

Za nasbírané vysloužilé baterie a drobná 

elektrozařízení získává naše škola body, za které 

žákům můžeme pořídit různé učební pomůcky, hry 

a vybavení pro volný čas. 

   Máte-li doma vybité baterie, vysloužilé 

elektrospotřebiče, věnujte je svým dětem nebo 

přímo škole. Zajistíte tak jejich recyklaci a dětem 

pomůžete získat body na nákup odměn. 

   V roce 2014 byla vyhlášena podzimní soutěž ve 

sběru baterií. K recyklaci se díky sběračům dostalo 

celkem 46 643 kg použitých baterií. 

  

Naše škola se v této soutěži umístila na krásném 

17. místě v rámci celé republiky. 

 

   Tímto děkujeme rodičům, babičkám a dědečkům. 

Také všem rodinným příslušníkům, kteří pomáhají 

svým dětem a tím i naší škole se zviditelnit nejen 

v projektu „Recyklohraní“, ale i v rámci našeho 

regionu.      

       

Taťána Heclová  

 

mailto:reditel.olsany@sezna.cz
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Okno do Skautského života 
 

Měsíc duben je pro Skauty vždy plný příprav na 

tábor. Prázdniny již klepou na dveře a tak se schází 

vedoucí táborů a kují pikle, co že by ještě pro děti 

připravili. Ono přece jen připravit 14 dní plných 

programu tak, aby se děti ani chvilku nenudily, není 

žádný lehký úkol. Do toho ještě musí být vždy včas 

uvařeno, nakoupeno, uklizeno, prostě jako v každé 

rodině. Skauting je jednou velkou rodinou. A že u 

nás v Olšanech a v Rudě je tato rodina opravdu 

veliká, tak o tom svědčí naše poslední lednová 

registrace, kdy se k nám (v Rudě a Olšanech) hlásí 

160 členů, což je podle mě moc hezký výsledek. 

Tábory ovšem nejsou to jediné, co se u nás chystá. 

Plánujeme naplnit autobus staršími Skauty a 

Skautkami a vyrazit na největší u nás pořádanou 

akci v rámci sdružení politických vězňů, a to do 

Jáchymova, kde se potkáme s nejvyššími 

představiteli nejen naší republiky.  

 

Zdeněk Dokoupil- Jaffa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRMIVA OLŠANY 

Velký výběr z krmiv  

Obilí, otruby, šroty, 

tyčinky, konzervy, hračky… 

Otevírací doba 

Po-Pá  9-11 h    14-17h 

So 9-11 h 

V mimo uvedenou pracovní dobu  

na zvonek nebo na tel.: 777016865 

Více na www.krmivaolsany.cz 

Vydává Obecní úřad Olšany, Olšany 75, 789 62, email: starosta@olsany.cz, IČO 00303097, vychází 

čtvrtletně, zdarma, příspěvky nejsou redakčně upravovány 
 

Nabídka pracovní příležitosti 
 

Obecní úřad Olšany hledá administrativního 

pracovníka na dobu určitou za mateřskou 

dovolenou. 
 

Požadavky na uchazeče: 

 úplné středoškolské vzdělání s maturitou 

ekonomického zaměření nebo 

gymnázium 

 znalost práce s textovými dokumenty a 

elektronickou agendou 

 přehled v účetnictví 

Předpokládaný nástup od 1. 7. 2015, doba 

trvání poměru do 31. 8. 2016. 

Uzávěrka písemných žádostí je 31. 5. 2015. 

Jako přílohou požadujeme životopis, výpis 

z rejstříku trestů a doklady o dosaženém 

vzdělání a kvalifikaci. 

Farníci z Olšan Vás zvou na 
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Kaple Olšany 

 

Přijďte se dozvědět něco málo o historii Olšanské 
kaple, domovu Paprsek a naší obce. 

 

9. května v 18:00 a v 19:00 hod 
Budou probíhat půlhodinové komentované prohlídky. 
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Občanské sdružení Diakonie Broumov 
nezisková organizace, poskytující sociální služby pro 

občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně 

potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. 

www: diakoniebroumov.org 
 

VYHLAŠUJE 

SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 
 

 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 

 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  

 Látky (minimálně 1m
2
, prosíme, nedávejte nám 

odřezky a zbytky látek) 

 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše 

nepoškozené 

 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 

 Obuv – veškerou nepoškozenou 

 Hračky – nepoškozené a kompletní 

 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, 

matrace, koberce – z ekologických důvodů 

 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se 

transportem znehodnotí 

 znečištěný a vlhký textil 
 

Sbírka se uskuteční: 
 

dne: 14.5.2015 15.5.2015 16.5.2015 

 15:00-18:00h 15:00-18:00h 8:00-11:00h 

 

místo:    KLUB OLŠANY, č. p. 97 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 

aby se nepoškodily transportem 
 

Děkujeme za Vaši pomoc 

mailto:starosta@olsany.cz

