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Pravidelné platby vodné, stočné TDO 

Klášterec - od 17. 6. do 25. 6. budou odečítány stavy vodoměrů pro stanovení vodného, splatného k 30. 9. Stavy 

vodoměrů můžete nahlásit také na obecním úřadu, prostřednictvím SMS na číslo 739083619, e-mailu 

pracharova@olsany.cz, nebo na papírku do schránky A. Janderky, Kl. 2. 

 

Olšany - stočné splatné k 30. 9. (ŠPVS předá podklady až v srpnu, dříve nelze platit). 

 

Olšany a Klášterec - TDO za II. pololetí splatné nejpozději k 30. 9. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občasník pro obyvatele Olšan a Klášterce 
      

Vydává Obecní úřad Olšany červen 2016  Ročník XVIII.  Číslo 40 

 

Vážení spoluobčané,  
 

poslední čas nám připravil události zlé, ale i příjemné. Přívalový déšť s kroupami mnohým z nás způsobil vážné 

škody a ztráty. Musíme hledat taková řešení, aby škody byly v budoucnu co nejmenší, takovéto kalamity však 

budou vždy ničit. 

Naopak tou příjemnou událostí bude návštěva přátel z družební obce Kľačno 18. a 19. června, na kterou jste 

v sobotu odpoledne zváni. Další důležité informace se dočtete v tomto Zpravodaji. 
 

Začneme tím nejdůležitějším z 11. zasedání zastupitelstva dne 25. 5. 
 

 Zastupitelé schválili čerpání rozpočtu za první čtvrtletí 

roku 2016 a závěrečný účet obce za rok 2015. 

 Byla odsouhlasena žádost o dotaci pro mažoretky Ruda. 

 Paní Brokešová byla doporučena jako přísedící Okresního 

soudu v Šumperku. 

 Další dva body jednání se týkaly přípravy chodníků 

v obci. Zastupitelé schválili výkupní cenu pozemků, které 

bude nutno vykoupit od majitelů pro umístění stavby, a to 

250 Kč/m2. Dále bude zpracována studie stanovení 

množství povrchových vod pro návrh jejich převedení 

podél silničních komunikací v ceně 116 160,- Kč. Studie 

by měla najít řešení odvodu vod z Olšanských hor, 

Krajiny a Rozsochy v Klášterci, aby nedocházelo k jejich 

vylití mimo koryto při intenzivních dešťových srážkách. 

 Následujícím bodem jednání, který se také týkal 

chodníků, bylo pověření pro starostu obce, aby jednal 

s Olomouckým krajem o uzavření smlouvy na společném 

postupu při výstavbě chodníků podél komunikace II/369 

do Hanušovic. Kraj chystá rekonstrukci této silnice a 

nabízí obci jako možnou variantu, že by opravu vozovky 

a výstavbu chodníků realizovala jedna stavební firma na 

základě společného výběrového řízení. Toto řešení by 

vyřešilo problémy s koordinací prací na obou dílech a 

zároveň i případné reklamace. Smlouva by nebránila obci 

vypsat veřejnou zakázku na výstavbu chodníků podél 

hlavní komunikace I/11 v Olšanech a Klášterci jako 

samostatnou akci s jiným dodavatelem prací. 

 Zastupitelé odsouhlasili změnu katastrální hranice mezi 

Bohutínem a Kláštercem tak, aby pět rodinných domů 

patřilo ke Klášterci. Naopak chatová oblast Filka připadne 

Bohutínu. S navrženou změnou souhlasili i zastupitelé 

Bohutína a majitelé pozemků. V současnosti je žádost 

předána k řešení katastrálnímu úřadu. 

 Posledním bodem jednání bylo schválení smlouvy mezi 

obcí a Olomouckým krajem o dotaci na vysílačku 

Motorola pro zásahový hasičský vůz Iveco Daily. 

 

V informacích starosta seznámil přítomné s návrhem OP 

papírny na směnu pozemků. Tento návrh představím v dalším 

článku. 

Aleš Janderka 
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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 

 

 

 

Využití bývalé skládky kalů Olšanských papíren nad kovárnou 
 

Vážení obyvatelé Olšan, 

dovolte mi, abych Vám ve zkratce představil, jaký máme záměr s bývalou skládkou kalů Olšanských papíren. Jak víte, 20 let 

se na skládce nic nedělo kromě několika krádeží ochranné folie, které řeší Policie České republiky. Jsem novým jednatelem 

společnosti INSOLVEA REFORM s.r.o. a naším cílem je provést rekultivaci bývalé skládky pro ukládání inertních odpadů. 

To znamená, že budou použity materiály ze stavebnictví, jako jsou cihly, kámen, beton, výkopky atd., jedná se o odpady, které 

nemají nebezpečné vlastnosti. Vše bude pod kontrolou životního prostředí. 

Za společnost INSOLVEA REFORM s.r.o. David Jílek, jednatel 

 

pozemky OP papírny 5731 m
2
 a 2037 m

2
 

zpevněná plocha Obce Olšany 1598 m
2
 

cesta Obce Olšany délka 370 m 

nově navržená cesta délka 510 m 

Směna pozemků mezi OP papírnou a Obcí Olšany 
 

OP papírna s. r. o. Olšany navrhla Obci Olšany směnu 

pozemků v souvislosti s plánovaným rozvojem výrobních 

kapacit a investičních záměrů. Má zájem o Černou cestu mezi 

Olšany a Kláštercem od Varšavy po mostek přes Bušínský 

potok a dále o zpevněnou plochu vedle obchodu Jednoty. 

Jako protihodnotu nabízí travnaté plochy za panelovými 

domy se zahrádkami a vybudování nové spojovací 

komunikace mezi Olšany a Kláštercem po vnější hranici 

svých pozemků v prostoru koupaliště a tenisových kurtů. 

Navrhované změny jsou vyznačeny na obrázcích. 

OP papírna by se smluvně zaručila, že ze zpevněné plochy 

vytvoří hlídanou parkovací plochu se sociálním zázemím pro 

řidiče kamionů. Nadále bude platit možnost využívat tento 

pozemek obcí k bezplatnému pronájmu pro pouťové atrakce 

a další jednorázové užití. 

Nová komunikace do Klášterce by musela umožnit průjezd 

obecní techniky kvůli údržbě a pochopitelně by nesměla 

postrádat veřejné osvětlení. 

Pro obec by směna přinesla zisk větší plochy pozemků za 

panelovými domy. Tyto plochy bude v budoucnu možné 

využít k výstavbě veřejně prospěšných staveb podle 

požadavků občanů – zahrádky, parkoviště, garáže, hřiště a 

podobně. 

Směna má bohužel i svá úskalí, především prodloužení cesty 

přibližně o 140 m s několika zalomeními. Dále po výměně 

bude obec postrádat oficiální přístup k nově získaným 

pozemkům 731/21 a 731/19, takže jakékoliv stavební akce 

budou těžko realizovatelné. 

OP papírna je nejdůležitějším zaměstnavatelem v našem 

regionu a její rozvoj je v zájmu obce. Problém popsaný 

v tomto článku je natolik závažný, že by jej nemělo 

schvalovat zastupitelstvo bez předchozí veřejné diskuse. 

Proto budu rád za každý názor a stanovisko, se kterým se na 

mě obrátíte, a předem za něj děkuji. 

Aleš Janderka 
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Skauti a tábory 

V našem skautském roku přichází doba nejvyšších příprav na tábor. Spoustu věcí už musíme mít zařízeno. Rád bych Vás 

dnes seznámil s tím, co taková příprava na tábor znamená.  

Nejdříve se musí začít od papírování. Povolení majitele tábořiště, povolení krajského úřadu životního prostředí, zajištění 

péče praktického lékaře v případě zranění, ohlášení státní správě lesů, krajské hygienické stanici (ta k nám již nějakou 

dobu jezdí pravidelně na návštěvy). Potom samozřejmě musíme splnit všechny podmínky těchto úřadů, což znamená 

rozdat další papíry také dětem a rodičům. Pro představu se jedná o bezinfekčnosti dítěte, zdravotní stav dítěte,… Potom 

se konečně dostáváme k podrobným  informacím pro rodiče a táborníky. 

Pak teprve přichází na řadu fyzické zařizování tábora. V našem případě je to předtáborová brigáda, kde zútulňujeme 

tábořiště, nakládání vybavení a odvoz na místo táboření. Pak přichází den odchodu na tábor, a jak doufáme, tak také 

super 12 dní plných zážitků. 

Ono uspořádat v dnešní době tábor pro děti a sehnat partu schopných lidí, kteří chtějí bez nároku na mzdu a na svou 

vlastní dovolenou obětovat svůj čas chlapcům a dívkám není jen tak. Všichni doufáme, že i samotní účastníci jednou 

pochopí, že veškeré to chystání, plánování a vynaložení úsilí a času, není pro nic za nic, ale že to děláme z přesvědčení, 

aby třeba i díky tomuto jednomu táboru a jeho účastníkům bude svět zase o trochu lepší. 

Zdeněk Dokoupil-Jaffa 

90. výročí založení sboru dobrovolných hasičů Olšany 

 
Vážení občané, 

Rok 2016 je pro sbor dobrovolných hasičů Olšany rokem 90. 

výročí založení. Podrobná zpráva o prvních 80. letech života 

byla zpracována v Olšanském zpravodaji v roce 2006 a je 

k nahlédnutí v místní knihovně. Proto jen stručně k osvěžení 

paměti. 

Ustavující valná hromada se konala 11. července 1926 a 

prvním starostou sboru byl zvolen Jan Hub, řídící učitel ve 

výslužbě. Od svého založení naše organizace svou činnost 

nepřerušila. Ve sboru se dokonce představilo i družstvo žen. 

V padesátých a šedesátých letech si dobře vedl i kroužek 

mladých hasičů. Je nutno zdůraznit, že život organizace 

nikdy neprobíhal odtrženě od dění v obci. Sbor dobrovolných 

hasičů měl vždy zástupce ve správě obce či v jiných 

složkách. Uspořádal nepřeberné množství akcí, jimiž sledoval 

obohacení kultury v obci, v jiných spatřoval finanční zdroj 

pro rozšíření materiálního vybavení pro zkvalitnění vlastní 

činnosti. 

Po této rekapitulaci prvních 80. let, přistupme ke zhodnocení 

posledních 10 let. 

Začněme těmi nejmladšími. V roce 2003 byl obnoven 

kroužek mladých hasičů, přihlásilo se jich 11. Jeho 

vedoucími jsou Drtil Libor, Beran Vlastimil, Zatloukal 

Zdeněk a Nezbeda Jiří. Mladí hasiči se zúčastňují Ligy 

mladých hasičů, hry Plamen a pohárových soutěží, kde bojují 

se střídavými úspěchy. Kroužek pracuje dodnes. 

Nejdůležitějším článkem organizace je zásahová jednotka 

SDH, ve které ve sledovaném období pracuje 11-14 členů a 

schází se pravidelně každý měsíc, kromě července a srpna. 

Během roku se věnují teoretické i praktické přípravě, údržbě 

techniky, kontrole vodních zdrojů. Každoročně absolvují 

námětová a taktická cvičení. Za posledních 10 let se 

zúčastnili 15 zásahů (technických a požárních). Družstvo 

mužů se zúčastňuje okrskových a pohárových soutěží a 

někteří členové se začali od roku 2013 zúčastňovat soutěží 

TFA. Díky sponzorům a obecnímu úřadu, který je za chod 

zásahové jednotky zodpovědný, se zmodernizovala technika 

nutná k této činnosti. Největším úspěchem bylo zakoupení 

nového zásahového automobilu Iveco Daily, o který jsme 

usilovali 5 let, a který nám byl slavnostně předán a posvěcen 

5. července 2015. 

Co se týká kulturních akcí, pořádali jsme karnevaly, v roce 

2007 jsme zahájili tradici „Pálení čarodějnic“ a pravidelně se 

zapojujeme do akcí při návštěvách družební obce Klačno a 

akcí Regionu Ruda.  

Sbor dobrovolných hasičů děkuje všem sponzorům, kteří 

finančně podporovali a podporují náš sbor (Obecní úřad 

Olšany, RPSnet, Sport Tomáš Tymel, Spektra Olšany, f. 

Bláha Vyšehoří, OP papírna Olšany, palírna Jakubovice-

Milan Pospíšil, f. Sart, řeznictví Klimeš Bušín, potraviny 

Marie Hédlová, potraviny Mašterová, Kvapilík Vyšehoří, 

obecní úřad Ruda nad Moravou, členové zásahové jednotky). 

Tímto Vás zveme na oslavy, které proběhnou 18. 6. 2016 při 

návštěvě přátel z družební obce Klačno. Součástí oslav bude 

námětové cvičení na Domov Paprsek, na hřišti ukázka 

požární techniky a atrakce pro děti (skákací požární auto, 

lezecká stěna). 

Dne 11. 6. dopoledne bude Den otevřených dveří v naší 

hasičské zbrojnici. 

A nakonec výzva pro spoluobčany v produktivním věku – 

POSILTE NAŠE ŘADY!!! 

Vlastimil Beran
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Kulturní komise informuje 
Prázdniny a dovolené se řítí mílovými kroky. Pojďme jim 

naproti. Do prázdnin bychom rádi stihli jednu velkou a dvě 

menší akce. 

   Tou velkou mám na mysli slovenské přátele z Kĺačna. 

Přijedou v sobotu 18. června. V odpoledních hodinách jste 

proto srdečně zváni na hřiště v Olšanech, kde se společně 

setkáme, pobavíme. 

   V sobotu 25. června potom zveme především malé 

výtvarníky. Cestu ke škole zkrášlí svými určitě pěknými 

barevnými obrázky. Kreslit budeme od 15.00 hodin. 

   A pro tento termín jsme vymysleli také jednu úplnou 

novinku: Burzu knih. Máte doma knihy, které jsou pěkné, 

zajímavé (pohádky, cestopisy, beletrii…), už je 

nevyužijete, ale nemáte srdce je vyhodit? Nabídněte je dál! 

Přineste je v pátek 24. června do Klubu v Olšanech (od 

17.00 do 19.00 hod.). A vy, kteří si z nich chcete vybrat, 

přijďte v sobotu 25. června od 9.00 do 11.00 hod. Rádi 

bychom zavedli jakousi tradici a knihy vyměňovali 

pravidelně. Doufáme, že alespoň některé z Vás akce osloví 

a setká se s úspěchem.  

   Vím, že teď hodně předbíhám, ale Zpravodaj nevychází 

každý měsíc. Někteří už se mě ptají, kam chystám 

podzimní zájezd. Mám zaměřeno na Tovačov (jižní 

Morava) a okolí, ale vše se může změnit. Upřesním 

v srpnu, pravděpodobný termín – 10. září. 

   A nakonec knihovna a její půjčovní doba o prázdninách: 

 5.7. státní svátek  26.7. otevřeno 16.8. zavřeno 

12.7.  zavřeno 2.8. zavřeno  23.8. otevřeno 

19.7. otevřeno 9.8. zavřeno  23.8. otevřeno 
 

Krásnou dovolenou Vám přeje Lenka Mutinová  

VÝ U K A  A N G L I Č T I N Y 
 

Od září 2016 opět pokračuje v Olšanech 

soukromá výuka angličtiny pro dospělé / začátečníci 

– pokročilí /. 

Výuka je pro jednotlivce i dvojice. 

Zájemci se mohou hlásit do konce srpna 2016. 

Mgr. Ludmila Jarešová 

mobil: 775 370 244 

e-mail: ludmilajaresova@seznam.cz 

 
Kosmetické služby v Klášterci 

 

V budově bývalé základní školy v Klášterci je nově 

otevřená kosmetika. 

Provozní doba každé pondělí a úterý 8.15-18.00 h. 

Objednávky přijímá kdykoli během celého týdne. 

Telefonní číslo je 734 368 107.  

Těším se na vaši návštěvu. 
 

Radka Martináková, Kosmetika Beauty 

 

Zamyšlení ing. Josefa Dokoupila nad historií a 

rozvojem budovy obecního úřadu v Olšanech 
 

Dokončení článku z minulého čísla. 

 Za povšimnutí stojí finanční náklady stavby obecního domu. 

Při výběrovém řízení byla stanovena cena 700 097,18 Kč. 

Závěrečné vyúčtování činilo 894 226,22 Kč. Zvýšení nákladů 

bylo způsobeno komplikacemi při zabudování stávajícího 

objektu do novostavby a vyúčtování v obecním archivu by měly 

být vzorem pro následovníky. 

Z porovnání popisu novostavby z roku 1932 a stávajícího stavu 

vidíme některé změny, které přinesla doba. Z chudobince se 

staly malometrážní byty, nenajdeme zde lázně, poradnu matek, 

ani Spořitelní a záloženský spolek v Olšanech. Je zde pošta, 

mateřská škola je rozšířená tak, aby vyhovovala stávajícím 

předpisům, součástí je taky kuchyň a jídelna pro školu a 

mateřskou školu. 

Poslední úpravy přinesly vestavbu podkrovních bytů, výměnu 

střešní krytiny a novou omítku. 

A zřejmě opět přišla doba, kdy je možné konstatovat společně s 

kronikářem: „S postupujícím rozvojem obce úkoly na ni 

připadající jsou stále složitější“. 

Kancelářské plochy jsou nevyhovující jak svou velikostí, tak 

uspořádáním, přístup na obecní úřad by měl být bezbariérový. 

Je nutné zbudovat obecní archiv odpovídající stávajícím 

předpisům. Se zvyšujícími požadavky na obecní techniku jsou 

problémy s garážováním, které je na několika místech po obci. 

Zřejmě přišla opět doba, kdy bude muset obecní zastupitelstvo 

rozhodnout jak dál. Při zvažování, jak vyhovět novým 

požadavkům na obecní úřad je možné následující řešení: 

Zakoupit a upravit již dlouho neobydlenou, památkově 

chráněnou zemědělskou usedlost č. p. 17 spolu s okolními 

pozemky, které k ní přináleží. 

Od roku 1958 památkově chráněný objekt v Olšanech, 

venkovská usedlost č. p. 17, v katalogu popisovaná jako 

„ucelená, rozsáhlá usedlost z druhé poloviny 19. století s 

nezvykle rozsáhlým obytným zázemím, vycházející z tradičních 

schémat venkovského stavitelství a zároveň přebírající vzory 

vysoké architektury. 

Usedlost je ve vlastnictví rodiny Tempírů, rodiny, která žila v 

Olšanech již v roce 1627. Příslušníci rodu patřili k váženým 

občanům obce, často vykonávali funkci rychtáře, či starosty. 

Funkce byla v Olšanech do roku 1905, jak bylo dříve uvedeno, 

vykonávaná z vlastního obydlí. Tato skutečnost mohla mít vliv 

na zmiňované nezvykle rozsáhlé obytné zázemí. Posledním 

představitelem obce, tehdy již předsedou MNV Olšany z rodu 

Tempírů, byl zvolen 25. 6. 1946 Jan Tempír Kotrlý.  

Úpravou obytné části vzniknou dostatečné prostory pro 

kanceláře  OÚ s příslušenstvím, přestavbou chlévů společenský 

sál (zasedací místnost) se zázemím, ze stodol je možné zbudovat 

garáže, dílny, sklady apod. 

Pozemky přiléhající ke statku umožní napojení OÚ směrem od 

vesnice, sadové úpravy vytvoří kultivovaný prostor kolem 

reprezentační budovy obce. Současně budou prostorem pro 

případné stavební rozšíření OÚ. 

 Úpravy památkově chráněných budov jsou většinou složitější 

než novostavba, je obtížné sladit požadavky památkářů s 

požadavky doby, či investora. 

V kladném případě dobře provedených úprav je možné nejen 

zachránit historickou nemovitost pro příští generace.  Prostory, 

které vyhovují požadavkům dnešní doby, obohacené „geniem 

loci“ let minulých mohou dobře sloužit několika generacím 

budoucích starostů a obecních pracovníků, ku prospěchu všech 

občanů Olšan. 

Historii obecního úřadu a jednu z možnosti jak řešit budoucnost 

předkládá k zamyšlení  

Ing. Josef Dokoupil 
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