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Občasník pro obyvatele Olšan a Klášterce 
      

Vydává Obecní úřad Olšany listopad 2015  Ročník XVII.  Číslo 38 
 

Vážení spoluobčané,  
 

původně jsem měl v úmyslu toto číslo Zpravodaje vydat již koncem října, ale nakonec jsem rád, že jsem 

termín uzávěrky odsunul až na listopad. Druhý listopadový týden mi totiž byla osobně do rukou předána 

petice obyvatel jednoho z panelových domů, ve které vyjádřili přání, aby péči o zeleň okolo jejich domu 

převzala obec. Žádost považuji za tak závažnou, že jsem se rozhodl odpovědět i prostřednictvím Zpravodaje, 

protože se týká nás všech. 

Větší část dětství jsem prožil na sídlišti v Šumperku a často se tam vracím za rodiči. Před čtyřiceti lety kvetly 

kolem vchodů paneláků astry a mečíky, tyčily se skalky s netřesky, chodníky lemovaly živé ploty 

z jehličnatých i listnatých stromků. Můj otec měl ve sklepě kosu a sekli se sousedy trávu ručně. Dnes zůstaly 

jen vzrostlé stromy a krátce střižený trávník udržovaný komunálními sekačkami. Všechny ty krásné 

drobnosti, které zdobily jednotlivé vchody a činily je originálními, nenávratně zmizely. 

Úplně stejně to skončí s okolím panelových domů v naší obci, bude-li povinnost jejich údržby na bedrech 

zaměstnanců obce. To zvláštní a jedinečné, co stálo úsilí a péči obyvatel jednotlivých vchodů, bude muset 

ustoupit technice, protože obec nemá prostředky a kapacity na udržení stávajícího stavu. Zaměstnanci obce 

nemohou vysazovat a plet záhony, zalévat květiny a ručně zastříhávat živé ploty a zákrsky. 

Přitom pozemky kolem bytových domů nepatří obecnímu úřadu, jak stojí v petici, ale obci, tedy občanům – 

nám všem. Obec totiž není nějaká úřadovna v obecním domě s nabručeným neschopným starostou, ale my 

všichni, kteří zde žijeme, pracujeme a staráme se o to, co nám bylo svěřeno. 

Podaná žádost mě mrzí ještě z jednoho důvodu. Paní správcové jiného panelového domu jsem přislíbil pro 

příští rok příspěvek pro rozšíření zeleně na místě bývalého pískoviště. Je to velmi rozpolcené, když by 

u jednoho domu měla obec pomáhat okrasnou zeleň budovat a u druhého ji rušit. Připadá mi to jako mrhání 

obecními prostředky.  

Je to podobná situace, jako s houpačkou, kterou jsem nechal na podnět správce jednoho z domů instalovat 

pro děti u pískoviště. Jedni chtějí houpačku odstranit, ačkoliv zájem dětí není takový, že by provoz 

kohokoliv rušil, druzí z jiného vchodu zase cítí křivdu, že se houpačka nevybudovala i u jejich pískoviště. 

Když uvedené pozoruji z vnějšku, nevím, jak se v tom mám vyznat. 

Abych to celé ještě rozšířil, vzpomeňme problematiku retardérů. Nejdřív přijde na obec žádost o jejich 

umístění. Vzápětí se ale řeší, kam je dát, protože způsobují rázy do vozovky a vozidla jsou u nich hlučná při 

brzdění a rozjíždění. Jak to bude? Nejdřív je za padesát tisíc nechám namontovat a za půl roku je budu rušit? 

Určitě se nebráním pomáhat vytvářet obyvatelům bytových domů příjemné prostředí pro život v naší obci, 

nutně ale potřebuji na tomto díle spolupracovat se správci jednotlivých domů a mít jistotu, že mají mandát od 

svých spolubydlících o důležitých věcech rozhodovat v zájmu všech. Mám velkou zodpovědnost za finanční 

prostředky a rozpočet obce. V příštím roce nás čekají významné stavební akce, chyby v této oblasti se 

neodpouští. 

Nebráním se jakékoliv nabídce, která pomůže k vyřešení potíží – proplacení nákladů správcům za palivo do 

sekaček, zapůjčení obecního pracovního nářadí apod. Opravdu očekávám nezaujatou věcnou diskuzi, 

vzájemnou pomoc a spolupráci na společném díle a jsem připraven pomáhat. 

Aleš Janderka 
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Stavební akce 

v obci 
 

Blíží se konec kalendářního roku, a proto si pojďme zkontrolovat 

stav stavebních akcí v obci.  

Hrubá stavba hospodářské budovy u obecního úřadu už má 

zazděná vjezdová vrata a před zimou ještě zbývá vystavět vnitřní 

příčky. 

Na hřišti u tribuny budou během listopadu dobudovány dřevěné 

přístavky nad dokončenou zámkovou dlažbou. 

Hřiště u základní školy je konečně zkolaudováno a bude moci být 

vybaveno druhým basketbalovým košem a zvýšeným pletivem 

proti přepadávání míčů. 

Pokračují práce na projektové dokumentaci chodníků v Olšanech a 

Klášterci. 

Projekt na výstavbu nové školky jako přístavby k základní škole 

byl odevzdán k územnímu řízení a čekáme na výzvu k podání 

žádosti o dotaci. 

Aleš Janderka 

 

Poplatky pro rok 2016  

V lednu 2016 bude zahájen výběr 

poplatků od 25. 1. vždy v pondělí a 

středu. 

V Klášterci budeme poplatky 

vybírat v úřadovně ve škole od 

února. 

I. pololetí je splatné u všech 

poplatků do 31. 3. 2016. 

TDO 500,- Kč/os/rok 

Pes  100,- rodinné domy 

 200,- bytové domy 

+50,- Kč za každého 

dalšího psa 

vodné 15,50 Kč/m
3
 

stočné  15,50 Kč/m
3
 

Pohled na přístavbu nové mateřské školky ke škole 

7. veřejné zasedání v Klášterci 30. 9. 
 

Stručně vás seznámím s nejdůležitějšími body 

7. zasedání zastupitelstva v Klášterci:  
 

1. Pronájem obchodu v Klášterci – paní Žákovou 

všichni známe jako prodavačku v kláštereckém 

obchodu, od listopadu je zároveň i nájemkyní a 

bude se snažit dále vylepšovat služby občanům. 

2. Převody podílů pozemků s panem Joklíkem - 

nyní již je pozemek na křižovatce u kaple 

obecní a můžeme s ním počítat při budování 

chodníků a opravě mostu. 

3. Rozpočtová změna Kč 50 000,- na opravy 

v bývalé škole v Klášterci - investice bude 

použita na zřízení místnosti kosmetických 

služeb a opravu toalet.  

4. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství – 

tato nová vyhláška byla schválena proto, aby 

byly stanoveny poplatky za pronájem zpevněné 

plochy za obchodem COOP. 

5. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním 

poplatku za svoz a odstraňování komunálních 

odpadů – oproti staré vyhlášce došlo jen k jedné 

změně, že občané Olšan a Klášterce, kteří mají 

na katastru obce kromě nemovitosti, ve které 

bydlí, ještě další objekt se samostatným číslem 

popisným (například dědictví po rodičích) a 

neobývají jej ani jinak podnikatelsky 

nevyužívají, jsou osvobozeni od poplatků za 

svoz TDO z tohoto druhého objektu. 

6. Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženými 

stanovami a zakladatelskou smlouvou spolku 

Odpady Olomouckého kraje. 

7. Zastupitelstvo souhlasilo s přistoupením obce do 

členství spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s. 

– tento nově vznikající spolek byl založen proto, 

aby pomohl obcím řešit likvidaci komunálního 

odpadu po roce 2024, kdy nebude ze zákona 

možné likvidovat komunální odpad ukládáním na 

skládky. V průběhu následujících let by v našem 

regionu mělo vzniknout společné sběrné místo, 

ve kterém by měl být komunální odpad členských 

obcí lisován a předáván k dalšímu zpracování 

například do spaloven. Protože tato problematika 

je nová, budu se jí věnovat v některém dalším 

čísle podrobněji.  

8. Žádost ZŠ a MŠ Olšany o souhlas s navýšením 

kapacity školní družiny z 25 na 30 dětí. 

9. Dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 7. 2014 

mezi Obcí Olšany a Urbanistickým střediskem 

Brno, na upravení návrhu Změny č. 1 územního 

plánu – hlavním důvodem změny bylo odstranění 

komplikací s plánovanou výstavbou papíren-

ského stroje č. 6 a dalším rozvojem OP papírny, 

s.r.o. Novou změnu ještě čeká veřejné projednání 

v prosinci letošního roku. 

10. Dodavatelem elektrické energie pro obec na další 

období 2016-2017 bude firma ČEZ, která 

předložila nejvýhodnější nabídku. 

11. Schválení smlouvy o výpůjčce mezi Svazkem 

obcí regionu Ruda a Obcí Olšany na 200 ks 

kompostérů a 2 ks velkoobjemových kontejnerů. 
 

Aleš Janderka
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 SITA CZ a.s.  
oznamuje termíny svozů komunálního odpadu na přelomu roku: 

- poslední svoz 2015 –  30. 12. 2015 

- první svoz 2016 –  6. 1. 2016 
 

Kulturní podzim 
 

Měsíce září a říjen byly věnovány všem věkovým kategoriím. 

Přivítali jsme nejen prvňáčky do školy, ale i čtrnáct nových občánků, 

děti předškolní i školní plnily úkoly se známými postavičkami v 

Pohádkovém lese, podzimní zájezd byl opět ve znamení slunečného 

počasí a mnoha dojmů z poznávání krás severní Moravy. A ti, nebo 

spíš ty, které už myslí na vánoční dárky, otestovaly první nákupní 

zájezdy do Polska.  V měsíci 

listopadu proběhnou ještě 

další dva – 14. a 17. 

A co konec roku? V prosinci 

by měl do Klášterce zavítat 

Mikuláš, společně s celým 

Českem si u ZŠ zazpíváme 

koledy a těsně před Štědrým 

dnem v parku skauti rozdají 

betlémské světlo a všichni si 

opět zazpíváme a navodíme 

tu správnou vánoční 

atmosféru.  

V případě nevlídného počasí 

je nejlepší zalézt do postele s 

pěknou knihou. Proto 

navštivte knihovnu, čeká 

tam na Vás plno nových 

knih! A podpořte i místní 

kino. Hraje vždy v pátek – jeden týden pro děti, druhý pro dospělé.  

Přeji krásné, kulturní, vánoční svátky a šťastné vykročení do nového 

roku.  

 

A ještě jedno pozvání nakonec - obecní ples bude v pátek 

12. února 2016 a v sobotu 13. února Dětský maškarní karneval 

Lenka Mutinová 
 

 

Začátek Skautského roku 
 

Začátek našeho Skautského roku proběhl bez pochyb velkolepou akcí. Podařilo se nám 

dostat na rudské koupaliště v jeden den 130 návštěvníků. To by zřejmě nebylo nic tak 

velkolepého, pokud je hezký slunečný den a voda láká ke zchlazení. Ovšem v září to není 

úplně běžná praxe.  Povedlo se nám to na akci s názvem „HECNI SE!“ A v čem, že 

spočíval tento hec? Jeden z možných úkolů bylo uběhnout 6 km se svázanýma rukama, ve 

kterých člověk držel papír, dalším bylo možné přelézt žebřík na čas. Ochutnat kopřivu 

(věřte nebo ne, ale v puse nepálí) nebo vytáhnutí mince z misky se šváby, to už přece 

jenom nebyla taková legrace. A co vlastně bylo cílem těchto úkolů? Posunout hranice o kousek dál, 

vyzkoušet si nové věci, u nás nevídané věci (byla zde mimo jiné možnost ochutnat moučného červa). Díky 

všem, kteří se na této akci podíleli nebo nás přišli podpořit. Ani teď na podzim nemáme v plánu být nečinní a 

budete mít možnost vidět nás při naší každoroční soutěži o nejlepší uvařené jídlo na ohni + soutěži 

v pouštění draků. Určitě bychom chtěli mezi nás pozvat všechny kluky a holky, ať se nebojí přijít na naše 

pravidelné schůzky a přidají se k nám. Přehled schůzek najdete na : www.skautruda.cz  

   

 Zdeněk Dokoupil – Jaffa 
 

http://www.skautruda.cz/
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Neodkládejte řešení svých dluhů 
  

- máte potíže s úvěrovou smlouvou? 

- řešte svoje úvěry dříve, než k vám 

přijde exekutor 

 

www.uveroporadna.cz 

Slovanská 7, Šumperk 

722 914 402 

 

ČÍSLA ZE ŠKOLY 
 

Do nového školního roku jsme přivítali 8 prvňáčků, letos máme ve škole celkem 37 žáků. Do mateřské 

školy je přihlášeno 28 dětí – kapacita je naplněna na 100%. 

Od poloviny října se nám podařilo navýšit kapacitu školní družiny z 25 na 30 žáků. 

 

POZVÁNKA DO ŠKOLY 
 

Zveme všechny na tvořivou ADVENTNÍ DÍLNU, která se uskuteční v prostorách školy ve 

čtvrtek 26. listopadu od 16:00 do 18:00 hodin. Děti do 10 let pouze v doprovodu dospělé 

osoby. S sebou peníze na materiál. 

 

CHYSTÁME V PROSINCI 
 

- ADVENTNÍ VYSTOUPENÍ v kině v pondělí 

7. prosince, 

- vánoční koledování na školní zahradě v rámci 

celorepublikové akce ČESKO ZPÍVÁ 

KOLEDY ve středu 9. prosince 

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU pro školní rok 2016/2017 

bude v úterý 26. ledna 2016. 

 Jana Kuchtíková 

 

Halloween ve školní družině    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Mimo uvedenou pracovní dobu zvoňte nebo 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 
 

 

 

 

 
 

Kompostéry z dotace Operačního programu 

životního prostředí a Evropské unie 
 

Stále trvá možnost vyzvednutí kompostéru na 

obecním úřadu 

Nárok na kompostér o objemu 800 l mají všichni 

občané s trvalým bydlištěm v obci. Kompostéry jsou 

k odběru zcela bez poplatků, pouze je nutné podepsat 

smlouvu o zápůjčce. Po pěti letech užívání se nádoba 

stává majetkem občana.  
 

Budou nadále vydávány v úředních hodinách nebo 

dle domluvy až do rozebrání zásob. Na požádání 

kompostér také složíme, případně pomůžeme s 

instalací. 

Podmínkou pro poskytnutí 

kompostéru je bezdlužnost 

zájemce vůči obci. Z důvodu 

omezeného počtu budou 

nádoby přidělovány jeden kus 

na číslo popisné nebo 

domácnost dle konkrétní bytové 

situace. 

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

