
Olšanský zpravodaj 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občasník pro obyvatele Olšan a Klášterce 
      

Vydává Obecní úřad Olšany červenec 2015  Ročník XVII.  Číslo 37 

 
Vážení spoluobčané,  
 

abych Vás co nejpřehledněji informoval o nejdůležitějších událostech a akcích od posledního čísla 

Zpravodaje, představím Vám v úvodním článku jednání pátého veřejného zasedání zastupitelstva obce 

v Klášterci. Kromě předem oznámených bodů projednalo zastupitelstvo i několik bodů mimořádně 

vložených a zásadních pro investice do nejbližší budoucnosti:  

1. Prodej hasičského auta AVIA nejvyšší nabídce – protože se konečně podařilo dokončit vestavbu nového 

zásahového vozidla Iveco olšanských hasičů, rozhodlo zastupitelstvo o prodeji stávajícího vozu zájemci, 

který nabídne nejvyšší cenu. 

2. Schválení rozpočtové změny – navýšení o Kč 53 000,- dětské hřiště Klášterec na stavební úpravy – 

původně schválenou částku Kč 100 000,- pro dětské hřiště v Klášterci bylo nutné navýšit o náklady na 

dopadové plochy, které vyžadují normy pro bezpečnost dětí. Protože by byly náklady na úpravy ploch 

neúměrně vysoké, zvolila výběrová komise takové hrací prvky, které jsou sice o něco dražší, ale žádné 

dodatečné úpravy nevyžadují. 

3. Schválení smlouvy na zbudování dětského hřiště v Klášterci s firmou Hřiště brenek s.r.o., Dolany – 

zmíněná firma nabídla herní zařízení z kvalitního akátového dřeva bez nutnosti dopadových ploch 

z kačírku. 

4. Schválení rozpočtové změny - navýšení o Kč 120 000,- – oprava sociálního zařízení na Klubu 

v Olšanech – toalety na Klubu už opravdu vyžadují zásadní rekonstrukci, protože nepůsobí příjemným 

dojmem. Budou vyměněny nejen sanitární prvky, ale i obklady a rozvody. 

5. Rozpočtová změna Kč 250 000,- na rekonstrukce hospodářské budovy u OÚ – havarijní stav 

hospodářského objektu u budovy obecního úřadu dosáhl takové úrovně, že podle vyjádření projektanta 

hrozilo akutní nebezpečí zřícení. Začala se hroutit zadní nosná zeď, a proto jsem rozhodl o okamžitém 

uzavření, aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození věcí. Stavba bude obnovena v původních 

rozměrech, ale se stabilními základy, které odolají tlaku svahu. Je jasné, že peníze vyčleněné 

rozpočtovou změnou na zahájení oprav nebudou stačit na celou opravu, prozatím je nezbytné opravit 

základy a zpracovat projektovou dokumentaci pro výběr realizační firmy a stanovení výsledné ceny. 

6. Rozpočtová změna – navýšení o Kč 40 000,- na požární přívěs s cisternou – jak jsem již popsal 

v předchozích číslech Zpravodaje, byl pro zásahovou jednotku hasičů pořízen dvounápravový přívěs 

s nosností 3 tuny jako nosič nádrže na vodu pro potřeby řešení mimořádných událostí a čištění 

kanalizace. Plastová nádrž bude konstrukčně komplikovaná díky vlnolamům, výztuhám a technickým 

otvorům, a protože samotný přívěs stál Kč 70 000,-, raději jsme navýšili celkovou finanční rezervu 

v rozpočtu oproti původně plánovaným Kč 100 000,-, i když to možná nakonec nebude zapotřebí. 

7. Změna č. 1 „Strategický plán rozvoje obce Olšany“ – doplnění o záměr zbudování tělocvičny. Při 

přípravě projektových podkladů pro rekonstrukci střechy základní školy opět vyvstala otázka, která byla 

v minulosti řešena již několikrát – a to, zda potřebují Olšany vlastní tělocvičnu. Chceme-li i nadále 

udržet v obci první stupeň školní docházky, určitě si děti zaslouží plnohodnotnou výuku tělocviku. Ale i 

starší děti, mládež a dospělí by jistě přivítali možnost strávit odpoledne sportem i za nepříznivého 
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 počasí. Doposud plány zkrachovaly zejména na obavách ze ztrátovosti provozu, ale také na potížích při 

získávání dotace. Zahrnutí záměru zbudování tělocvičny do strategického plánu ještě neznamená, že je 

rozhodnuto o zahájení stavby. Spíše je to výzva k diskuzi, přípravě podkladů pro návrh studie a hledání 

možných dotací. 

8. Žádost paní Martinákové, Bohutín 135 – o pronájem horní místnosti v bývalé škole v Klášterci za 

účelem poskytování kosmetických služeb. Paní Martináková požádala zastupitele o souhlas se svým 

záměrem zařídit si v horní učebně bývalé školy v Klášterci provozovnu kosmetických služeb. 

Zastupitelé se záměrem souhlasili, protože je to příležitost obnovit v tomto objektu společenský život. 

Mohl by to být důvod pro případné investice do nových oken nebo rekonstrukce vytápění. 

9. Dodatek č. 1 k Obecně závazné vyhlášce Obce Olšany č. 4/2003 Sb. o místních poplatcích - změna 

článku č. 3 „Poplatek za užívání veřejného prostranství“. Tuto změnu vyvolala žádost firmy Eurovia o 

dočasné poskytnutí zpevněné plochy u samoobsluhy u panelových domů pro skladování materiálu 

během modernizace dopravního koridoru do Hanušovic. Ukázalo se, že obecní vyhláška z roku 2003 

v poplatcích za veřejné prostory neřeší takovouto možnost pronájmu, počítala jen se sazbou na metr 

čtvereční, což bylo nepoužitelné. 

10. Žádost firmy Eurovia CS, a.s., Pardubice o pronájem plochy p. č. 732/1 k. ú. Olšany nad Moravou 

v termínu 20. 7. – 30. 9. 2015 na akci „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“ (uložení materiálu). Tento 

záměr je zmíněn už v přechozím odstavci. 

11. Osvobození od poplatku za pronájem stanu pro místní neziskové organizace na základě rozhodnutí 

starosty. Jestliže o zapůjčení obecního stanu požádá místní nezisková organizace pro veřejně prospěšné 

akce, může starosta rozhodnout o osvobození od příslušného poplatku. 

12. Rozpočtová změna – navýšení o Kč 75 000,- u ostatních osobních výdajů OOV. Toto navýšení 

rozpočtové rezervy se týká mezd brigádníků a vynutila si ji zahájená oprava hospodářské budovy u 

obecního úřadu. Alespoň první fázi oprav se pokusíme zajistit vlastními silami bez stavebních firem. 

Aleš Janderka

 

Stavební akce v obci 
 

V současnosti se připravuje nebo je již v běhu 

několik akcí, o kterých je potřeba se zmínit: 

1. Oprava hospodářské budovy u obecního úřadu – 

objekt prodělá celkovou rekonstrukci od základů 

až po novou střechu.  Původní stav byl natolik 

havarijní, že hrozilo každým okamžikem zřícení. 

2. Další staticky narušenou stavbou v havarijním 

stavu je most na místní komunikaci mezi 

Kláštercem a Olšany přes Bušínský potok. Most 

má podemletý jeden z pilířů a začíná se sesouvat. 

Přestože je tato komunikace určena jen pro 

cyklisty a chodce, zkracují si tudy cestu dokonce i 

dodávky zásobování a riskují propadení. Oprava 

už most nezachrání, bude nutné jej postavit nový. 

Prozatím je třeba zabránit vjezdu dvoustopých 

vozidel zátarasem, protože pouhé značení není 

účinné. 

3. Dětské hřiště v Klášterci je budováno právě nyní, 

takže do konce července by mělo být vše hotovo. 

4. Ve fázi projektové přípravy je rekonstrukce 

Základní školy v Olšanech. Projekt je připravován 

tak, aby se po rekonstrukci do jednoho objektu 

vešla škola, školka i jídelna a děti nemusely 

přecházet. Vyřešil by se tím i omezený počet míst 

ve školce. 

5. Chodníky – do konce července by měla být známa 

firma, která zpracuje projektovou dokumentaci pro 

územní rozhodnutí a stavební povolení včetně 

vyřízení dotace z Fondu dopravní infrastruktury. 

6. Dřevostavby na hřišti v Olšanech – máme již 

vydáno rozhodnutí o umístění stavby a dobu před 

vydáním stavebního povolení využíváme k výběru 

realizační firmy. Byli osloveni čtyři potencionální 

zhotovitelé a jejich nabídky stavební komise 

vyhodnotí.  

 

Aleš Janderka 

 

Kulturní okénko 
 

Přeji všem Olšaňákům a Klášterákům krásné 

prázdniny. Od minulého vydání Zpravodaje 

proběhlo několik větších akcí. Zmíním jen některé – 

Den regionu za krásného počasí a přispění asi tří set 

účinkujících, kolik bylo diváků a přítomných vůbec 

si netroufám ani odhadnout. Kácení máje v Klášterci 

spojené se soutěžemi pro děti, návštěva partnerské 

slovenské obce Kľačno s nezapomenutelnými 

zážitky na pltích či v termálech, kreslení na silnici, 

zájezd na výstavu květin do Polska … 

Ale nechci vzpomínat, chci opět něco nabídnout. 

Prázdniny jsou spíš individuální záležitostí každého 

z Vás, proto se zaměřím spíš na čas těsně 

poprázdninový.  

Prvního září pan starosta přivítá ve škole nové 

prvňáčky a hned v sobotu 5. září nejen pro ně, ale 
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VÝ U K A  A N G L I Č T I N Y 

Od září 2015 pokračuje v Olšanech soukromá 

výuka angličtiny pro dospělé (začátečníci – 

pokročilí). Výuka je pro jednotlivce i dvojice. 

Zájemci se mohou hlásit do konce srpna 2015. 

Mgr. Ludmila Jarešová, mobil: 775 370 244, 

e-mail: ludmilajaresova@seznam.cz 
 

 

 

Knihovna v Olšanech o prázdninách: 

21. 7. otevřeno  4. 8. zavřeno 18. 8. otevřeno 

28. 7. zavřeno 11. 8. zavřeno 25. 8. otevřeno 

- vždy v úterý 14.00 – 17.00 hodin 
 

Knihovna v Klášterci otevřena vždy v pátek  

od 15.00 do 17.00 hodin 

 

pro všechny zvídavé děti přichystá obec společně 

s ČSŽ další ročník Pohádkového lesa. Sraz bude 

stejně jako vloni ve 14.00 hodin u Dokoupilů.  

O týden později (12. 9.) se vypravíme (malí i velcí) 

na tradiční zářijový zájezd, tentokrát do 

Moravskoslezského kraje. Cílem bude zámek 

Hradec nad Moravicí a arboretum Nový Dvůr 

(Stěbořice) a možná ještě něco navíc. Přihlášky a 

účastnický poplatek (v rámci kterého jsou i vstupy) 

na OÚ v Olšanech nebo u pana Macka v Klášterci. 

Obě akce budou připomenuty na plakátcích, 

případné změny upřesněny. 

Připomínám všem ženám, které by si rády 

popovídaly, vyměnily zkušenosti, nějakým 

způsobem se zapojily do akcí, že ČSŽ (tzv. babinec) 

se sejde v následujících termínech v Klubu: 28. 7., 

1. 9. a 29. 9. Rády Vás uvidíme! 

Lenka Mutinová 

Více o výletu do Kľačna na hlavní straně 

www.olsany.cz 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Virtuální univerzita třetího věku 
 

Komunitní škola Olšany organizuje pro seniory v naší obci Virtuální univerzitu třetího věku – studijní 

program „Svět okolo nás“. 

Během měsíců únor – duben probíhal letní semestr, jehož náplní byl kurz „Etika jako východisko z krize 

společnosti“. Tento semestr úspěšně absolvovalo všech 11 účastníků kurzu.  Někteří absolventi vyrazili 

v květnu společně i na výjezdní závěrečný seminář do Břeclavi, kde mimo jiné obdrželi i ocenění za 

zvládnutí celého semestru. 

V zimním semestru bude VU3V pokračovat kurzem 

„Umění rané renesance v Itálii“.  Zveme všechny 

seniory i zájemce z řad veřejnosti starší 50-ti let, aby se 

přišli nezávazně podívat na úvodní přednášku. 

Přednášky se konají v ZŠ Olšany, zahájení vždy 

v 16:00 hodin.  
 

Termíny přednášek: 

Čtvrtek  8. října 2015 

Čtvrtek 22. října 2015 

Čtvrtek 5. listopadu 2015 

Čtvrtek 19. listopadu 2015 

Čtvrtek 3. prosince 2015 

Čtvrtek 17. prosince 2015 

Informace oVU3V:    www.e-senior.cz                                                             

Jana Kuchtíková 

Úřední hodiny ve škole o prázdninách: 
 

 

 

 
 

Informace ze školní jídelny 
 

Ve školním roce 2014/15 se školní jídelna posunula opět o kousek dál. Její provoz zajišťují dvě pracovnice. 

O pestrost jídelníčku se společnými silami starají kuchařka Irena Sittová a vedoucí stravovny Taťána 

Heclová. 

Jídelníček je pravidelně doplňován o nové druhy jídel splňující nejnáročnější požadavky na stravování dětí.  

Podle vyhlášky č. 107/2005 musí každá školní jídelna dodržovat plnění tzv. spotřebního koše. Jedná se o 

porovnání doporučených dávek vybraných skupin potravin, oproti jejich skutečné spotřebě ve školní jídelně.  

Skutečné hodnoty spotřebního koše za poslední školní rok v naší jídelně jsou znázorněny v následující 

tabulce.  

Pondělí 20. 7. 2015 9:00 – 12:00  Pondělí 17. 8. 2015 9:00 – 12:00 

Pondělí 3. 8. 2015 9:00 – 12:00  Pondělí 24. 8. 2015 9:00 – 15:00 

Pondělí 10. 8. 2015 9:00 – 12:00  Pondělí 31. 8. 2015 9:00 – 15:00 

mailto:ludmilajaresova@seznam.cz
http://www.e-senior.cz/
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Téměř všechny skupiny potravin se vešly do povolené tolerance nastavené vyhláškou na 75 – 125 %. 

Oběd bez ovoce nebo zeleniny dnes už na jídelníčku nenajdete. Často zařazujeme ovoce, které se podává 

čerstvé i kompotované. Zeleninové saláty připravujeme z čerstvých druhů zeleniny nebo hotové sterilované.  

Každý den mají děti k pití ovocný čaj, ovocný sirup a pitnou vodu. Mléko je zařazováno k obědům, ke 

kterým je vhodné. 

Změny se neobjevily pouze na talířích strávníků, ale také na interiéru školní jídelny. Smutnou šeď nahradily 

pestré barvy na stěnách, které vkusně doplňuje barevný nábytek, pestré samolepky s motivy každodenního 

života i nástěnky s informacemi pro děti i dospělé. 

Taťána Heclová, vedoucí ŠJ 

Požární cvičení ve škole 
 

Koncem školního roku proběhlo ve škole požární cvičení. Hlavním 

cílem bylo naučit žáky chování v krizových situacích a prověřit 

připravenost školy na takovéto situace. 

Cvičení se zúčastnila i zásahová jednotka HZS Olomouckého kraje ze 

Šumperka. Velký dík patří místním dobrovolným hasičům, kteří 

se podíleli na organizaci celé akce. 

Jana Kuchtíková 
 

 

Okénko do skautského života 
 

Dnes bych rád navázal na minulý příspěvek, kdy jsme se chystali na výpravu na druhý konec naší krásné 

republiky a to do Jáchymova, na akci pořádanou konfederací politických vězňů s názvem Jáchymovské 

peklo. Po 7 hodinové cestě autobusem jsme se konečně dostali do Jáchymova. Prvním naším překvapením 

byly obrovské hotely, které jsou součástí lázní zaměřených na pohybové ústrojí. Jak jsme později zjistili, tak 

se z dolů čerpá do jisté míry radioaktivní voda (opravdu pouze stopově radioaktivní), která má teplotu kolem 

30 stupňů a posléze se využívá k léčení pohybového ústrojí. A za druhé nás překvapilo městečko, kde na 

každý jeden obydlený dům připadly tři domy chátrající. Jak jsme později zjistili, tak zde krom lázeňství a 

turistického ruchu s tímto spojeným není žádná další pracovní příležitost. Nebudu zde popisovat náš 

program, protože si myslím, že by to bylo zbytečné. Spíše nastíním, co vše jsme zažili. A věřte, že za víkend 

se toho dá stihnout opravdu mnoho. Ať už to byly oficiální části, kde jsme měli možnost potkat se a potřást si 

rukou s kardinálem Dominikem Dukou (který byl za komunistů také vězněn), sekretářem pana prezidenta, 

panem senátorem Přemyslem Sobotkou a se spoustou dalších významných osobností. Po celý víkend jsme 

měli dva své „soukromé politické vězně“, kteří dobu komunistického věznění a týrání zažili. Díky tomu jsme 

měli jedinečnou a zřejmě už jednu z posledních možností slyšet, jaké to v těchto pracovních táborech 

doopravdy bylo. Kromě těchto oficiálních akcí jsme se také zúčastnili prohlídky naučné stezky po všech 

těchto pracovních táborech. Tam nás trochu zamrzel stav těchto staveb, po kterých, krom sem tam pár zdí, 

cedulí, a někdy dokonce na těchto místech postavených chat, nic jiného není. Každopádně výprava byla moc 

zajímavá. Kdo by chtěl s námi prožít další různorodá dobrodružství, tak ať určitě v září sleduje naši 

nástěnku naproti Kinu Olšany, nebo ať se podívá na: www.skautruda.cz.  A teď máme před sebou další 

dobrodružství v podobě 14 krásných dnů na táboře. Takže děkujeme za Vaši přízeň v tomto školním roce a 

my jedeme na tábor! 

Sepsal a prožil: Zdeněk Dokoupil – Jaffa 

 

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

čtvrtletně, zdarma, příspěvky nejsou redakčně upravovány 
 

http://www.skautruda.cz/
mailto:starosta@olsany.cz

