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Vážení spoluobčané,  

letošní jaro přichází velmi opatrně, ranní mrazíky 

komplikovaly život především sadařům a zahrád-

kářům. Doufejme, že se bude zlepšovat nejen po-

časí, ale i situace s koronavirem, abychom letos 

mohli uskutečnit alespoň část kulturních akcí, na 

které jsme byli zvyklí v „normálních“ letech. 

Čeká nás spousta práce s údržbou a obměnou lavi-

ček, odpadkových košů, propadlých chodníků a 

poškozených zábradlí, ale také menších i větších 

stavebních akcí. Další významnou změnou přede-

vším pro čtenáře je přemístění obecní knihovny do 

zadní místnosti Klubu. Největší letošní akcí ale 

bude zahájení výstavby chodníku podél komunika-

ce II. třídy do Rudy. Detailnější informace o jed-

notlivých stavebních záměrech se dočtete v tomto 

Zpravodaji. Přeji vám příjemné prožití příchodu 

jara, a především pevné zdraví. 

Aleš Janderka

  
 

Informace z 24. a 25. veřejného zasedání 

Na 24. zasedání zastupitelstva 3. února 2021 byla 

hlavním schvalovacím bodem Změna č. 2 územní-

ho plánu obce Olšany. Konečná schválená podoba 

plánu je zveřejněna na webových stránkách obce. 

Dalším významným bodem tohoto zasedání byla 

cenová nabídka projekční kanceláře BD Project na 

prováděcí dokumentaci akce rekonstrukce budovy 

kina a přilehlého objektu č. p. 2, které obec pořídila 

v loňském roce. 

Na 25. veřejném zasedání zastupitelstvo především 

schválilo obecní rozpočet pro rok 2021. Největší 

položkou na straně výdajů bezesporu bude výstav-

ba chodníků. Také byla schválena smlouva s paní 

Poláchovou na pronájem provozovny kadeřnictví 

v objektu DCHB. Podle dohody bude kadeřnictví 

otevřeno dva dny v týdnu. 

V rámci pozemkových úprav dojde k menším 

změnám katastrálních hranic mezi obcemi Olšany, 

Bušín, Ruda a Bohutín. Příslušné smlouvy byly 

schváleny na tomto zasedání. Většina změn hranic 

bude v toku řeky Moravy posunutím ze středu řeky 

na její břehy. 

Aleš Janderka 

 

Stavební akce v roce 2021 

Chodníky 

V letošním roce bude nejdůležitější stavební akcí 

obce výstavba chodníků. Kromě úseku podél 

komunikace II. třídy na Rudu. Budeme připravovat 

i ostatní úseky a jejich zahájení přesně stanovíme 

v okamžiku, kdy budeme znát rozhodnutí Státního 

fondu pro dopravní infrastrukturu o přidělení 

dotace. V případě, že dotaci získáme, zahájíme 

výběrové řízení i na další úseky, v opačném 
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případě budeme muset stavební práce rozložit na 

další rok kvůli financování. 

Most 

V souvislosti s chystanou rekonstrukcí mostu přes 

Bušínský potok bude doprava odkloněna přes 

účelovou komunikaci OP papírna, s.r.o. a přes 

vesnici. Na některých úsecích bude zaveden 

jednosměrný provoz řízený semafory. Určitě to 

bude zátěž pro místní a zvýší se nebezpečí nehod, 

ale rekonstrukci je opravdu nezbytné v letošním 

roce realizovat i kvůli návaznosti na chodníky. 

Omezení provozu je plánováno od 17. 5. do 30. 11. 

2021. 

Rekonstrukce budovy kina 

Konečně se nám podařilo získat pravomocné 

stavební povolení a máme potvrzeno přidělení 

dotace. V letošním roce vyhlásíme výběrové řízení 

na zhotovitele a především nyní projektanti pracují 

na dokumentaci k provedení stavby. 

Aleš Janderka 

 

Vysokoregálový sklad OP Papírna, s.r.o. rok poté 
 

 

Již více než rok vzbuzuje v naší obci silné emoce stavba 

vysokoregálového skladu papírenského stroje PS6 na 

kláštereckém katastru. Celá kauza vyvolala řadu otázek, 

na které je nutné nalézt odpovědi. 

Co se vlastně stalo? 

OP papírna, s.r.o. postavila v rozporu se stavebním 

povolením vysokoregálový sklad papíru do výšky 35 m 

namísto povolených 17,4 m zvýšených v jedné třetině 

na 24,4 m. K němu navíc bez stavebního povolení 

přistavěla halu expedice. 

Proč k tomu došlo? 

V původním projektu bylo počítáno s demolicí skladu 

nazývaného „Betoňák“. Jeho odstranění bylo ale pro 

provoz papírny nemyslitelné a najednou tak o polovinu 

klesla kapacita původně projektovaného skladu. Projekt 

bylo nutné změnit. 

Co na to stavební úřad? 

Radikální navýšení skladu vyhodnotil jako drobnou 

změnu a zahrnul ji do změn stavby před dokončením. 

Kde se to pokazilo? 

Vedení OP papírna, s.r.o. nepočkalo na vydání povolení 

změny stavby před dokončením a začalo stavět 

nelegálně. Jakmile nezákonná stavba dosáhla výšky 35 

m, rozhodně ji už nebylo možné utajit. Je mou 

povinností ze zákona hlásit jakoukoliv černou stavbu a 

v tomto případě mi navíc bylo od samého počátku 

jasné, že jde o zásadní rozpor s územním plánem obce. 

Nikdo, ani občan, ani obec, ani nadnárodní koncern, 

nemůže stavět v rozporu s územním plánem. Navíc 

stavba není ve shodě s veřejným zájmem. Nesu za celou 

obec odpovědnost a kdokoli by mě mohl žalovat za to, 

že přehlížím protizákonné jenání, o možném podezření 

z korupce nemluvě! 

Proč kolem tolik rozruchu? 

OP papírna, s.r.o. se rozhodla nejít cestou uvedení 

stavby do souladu s územním plánem, ale prosadit si 

původní výšku 35 m i za cenu šíření nepravdivých a 

zkreslujících informací. Na základě takovýchto 

informací jsem byl dokonce veřejně označen za 

bezohledného egoistu a bylo mi naznačeno, že existují 

názory, že bych měl být odvolán z funkce starosty. Ani 

poté, co obec doložila nevyvratitelné znalecké 

posouzení rozporu s územním plánem a odbor 

územního plánování jasně tento rozpor podpořil, 

nezastavila se negativní kampaň. 

Co na to zastupitelstvo? 

Většina zastupitelstva mě bohužel nepodpořila v mé 

snaze o respektování zákona, někteří proti mně dokonce 

veřejně vystoupili, jak je doloženo na audiozáznamech 

z veřejných zasedání na konci loňského roku. Nejvíc 

mě ale mrzí, že došlo ze strany některých zastupitelů 

k bagatelizaci a zesměšnění petice občanů Klášterce, 

kteří žádali o respektování a zachování krajinného  rázu 

své obce.  Právě občanů Klášterce se stavba nejvíce 

dotýká, protože stojí přímo za jejich domovy. 

A kdo měl tedy vlastně pravdu? 

Odbor strategického rozvoje Krajského úřadu 

Olomouckého kraje rozhodl, že OP Papírna, s.r.o. 

vysokoregálový sklad začala stavět v příkrém rozporu 

s územním plánem a stavebním zákonem. Beze zbytku 

tak krajský úřad potvrdil správnost mého počínání. 

Co bude dál? 

Ani starosta, ani obec, ani občané  společnosti OP 

papírna neublížili a nic jí nedluží. Pouze hájí svoji 

rodnou zem a veřejný zájem. Sama OP papírna 

deklaruje šetrný přístup k životnímu prostředí a krajině, 

ve které podniká. Týká se to nejen ochrany vod, 

dodržování limitů hlukové zátěže, ale i vsazení 

průmyslových staveb do krajinného rámce. 

Pravda zůstává pravdou, i když v ni nikdo 

nevěří. 

Lež zůstává lží, i když v ni všichni věří 

Britský spisovatel David Stevens 



Olšanský zpravodaj 3 

 

 

 

 

 

Přímo podél areálu papírny leží státem chráněný 

významný mokřad národního významu o velikosti 

10 ha, hned vedle něho je chráněný park Březná, na 

okolních loukách a remízcích rostou chráněné druhy 

rostlin a žijí vzácní živočichové a mají zde svá loviště 

chránění netopýři. V Klášteci je celostátně významná 

kulturní památka Kostel Zvěstování Panny Marie 

s kamennou zídkou. Očekáváme, že OP papírna, s.r.o. 

toto vše bude respetovat a své podnikatelské aktivity 

bude s těmito podmínkami slaďovat a nebude je 

nikterak při svém rozvoji ohrožovat. Možná jsme naši 

zem nezdědili po svých předcích, ale rozhodně ji 

dlužíme našim potomkům. 

Aleš Janderka 

 

Kulturní okénko 

Knihovna v novém 

Zdravím všechny s přicházejícím jarem. Nemá cenu se 

znovu zmiňovat o tom, že kultura skomírá. To víme 

všichni. Ale jednu novinu kulturní pro vás mám.  

Po mnoha a mnoha letech změnila svoje působiště 

olšanská knihovna.  Už ji nenajdete v budově OÚ, ale v 

Klubu naproti Obchůdku u Marušky. Všechny Vás zde 

ráda přivítám. A navíc, po delší době jsou od 12.4. 

knihovny opět otevřeny. 

Věděli jste, že existuje vědní obor nazývaný 

biblioterapie, který zkoumá léčebné účinky četby? 

Jejím smyslem je pomocí četby uvolnit čtenářovo 

napětí a znovuobnovit jeho pozitivní vztah k životu. 

Pravidelní čtenáři knih mají až o polovinu vyšší 

kapacitu paměti než jejich vrstevníci.  

V souvislosti s tím bych ráda apelovala na rodiče dětí. 

To, zda dítě čte, vždy závisí i na postoji rodičů. 

Přestože dnešní doba nabízí dětem velké množství jiné 

zábavy, četba je nenahraditelná. Čtení už malým dětem 

v předškolním věku usnadňuje mluvení. Později rozvíjí 

fantazii, ovlivňuje myšlení dětí, slovní zásobu, 

vyjadřovací schopnosti, ale i cit pro jazyk. Učíme se i 

očima, proto děti, které čtou, snáze ovládají pravopis. 

Tyto skutečnosti Vám potvrdí každý učitel.  

V knihovně si vybere každá věková skupina, stačí jen 

přijít. Knižní fond je doplňován nejen koupí nových 

knih, ale i tzv. výměnným fondem, tj. zapůjčením knih 

z Městské knihovny T.G.Masaryka v Šumperku. To 

všechno jsou důvody, proč byste si cestu do knihovny 

měli najít. A čtenářský poplatek na rok je opravdu 

zanedbatelný: 50,- Kč dospělý, 20,- Kč děti a studenti. 

A prosím, v souvislosti s uzavřenými knihovnami mají 

někteří doma knihy déle, než by mělo být zvykem. I 

proto na některé z Vás čekám. 

Lenka Mutinová 

 

 

Ukliďme si před „vlastním prahem“ 
 
   Když sleze sníh, hned je víc vidět to, co ukrýval: 

plastové lahve, plechovky, sáčky, nově i roušky… Kde 

se to všechno bere? Někteří to svádějí na jezdce 

projíždějících aut, ale značné množství „této parády“  se 

povaluje i v uličkách, které auto neviděly ani z dálky. 

Takže kdo za to může? Neuražte se, ale řada z Vás. Už 

Jan Neruda napsal v roce 1886 fejeton Kam s ním? Měl 

na mysli nepotřebný odpad. Tak kam s ním? Tam, kam 

patří. Všichni by si odpadky měli laskavě odnést domů 

a vytřídit, případně použít odpadkový koš. To je tak 

těžké? 

A co s těmi odpadky, které už se všude válí? 

Nenechávejte všechno na skautech. Ano, oni teď 

postupně naši obec uklízejí (individuálně a po etapách, 

protože se ještě nemohou scházet na schůzkách), 

přestože zrovna oni tohle nemají na svědomí. Ale 

pomozme jim všichni. Zkuste se jednou zohnout a 

uklidit alespoň před svým obydlím. A veďte k tomu 

opět i své děti. Hned se nám tady bude všem žít o něco 

lépe.  

Lenka Mutinová

Až bude pokácený poslední strom, až bude 

poslední řeka otrávená, až bude chycena po-

slední ryba, tehdy poznáme, že peníze se ne-

dají jíst. 

Indiánské přísloví kmene Cree 
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ZŠ a MŠ informuje 

V pondělí 12. dubna se vrátili všichni naši žáci 

opět k prezenční výuce ve škole. Bohužel jsme 

nemohli současně otevřít i mateřskou školu pro 

všechny děti. Vzdělávání v MŠ se mohou zatím 

účastnit pouze děti, které mají předškolní vzdělá-

vání povinné a děti rodičů vybraných profesí.  

Do 12. dubna se všechny děti v MŠ i všichni žáci v 

ZŠ vzdělávali distančně (bez přítomnosti ve škole). 

Poděkování patří především všem rodičům za to, 

jak své děti při distanční výuce podporovali. S je-

jich pomocí jsme celkem dobře distanční výuku 

zvládli. Poděkování patří i všem pedagogům za 

jejich přístup k distančnímu vzdělávání. 

Zápis do 1. ročníku ZŠ Olšany proběhl letos opět 

bez přítomnosti dětí pouze formou správního říze-

ní.  Pokud nám to situace dovolí, uskuteční se v 

červnu ještě „minizápis“. Na ten pozveme do školy 

budoucí prvňáčky i s jejich rodiči.   

Zápis do MŠ Olšany probíhá od 2. do 16. května, a 

to pouze distanční formou, tj. bez přítomnosti ve 

škole. Žádost o přijetí mohou zákonní zástupci 

doručit do MŠ poštou, vhodit do schránky na dve-

řích, je možné si předem domluvit také osobní 

schůzku. 

I přesto, že se neuskutečnily letos tradiční jarní 

společné akce jako „Pálení čarodějnic“ či „Buzení 

lesa a broučků“, pedagogové z MŠ připravili pro 

naše děti a žáky náhradní aktivity tak, aby se při 

nich nepotkávaly větší skupiny osob – Čarodějnou 

stezku na hřišti a Buzení broučků v lese za 

Doubravským dvorem. Skvělou aktivitou bylo ur-

čitě i „hledání kešek“, kterého se zúčastnily přede-

vším děti z MŠ. Kešky schovávaly nejen paní uči-

telky z MŠ, ale i rodiče dětí. Jsem ráda, že se děti i 

rodiče do aktivit zapojují, a doufám, že se zase 

brzy sejdeme na nějaké společné akci. 

Už celý rok využíváme „novou“ budovu ZŠ. Bo-

hužel jsme z důvodu epidemie COVID19 a s ní 

souvisejících opatření nemohli vždy využívat 

všechny prostory tak, jak jsme měli v plánu. Bě-

hem letošního roku bychom chtěli společně se zři-

zovatelem dokončit práce, které souvisejí s úpra-

vou okolí školy. Většinu prací nám pomáhají zajis-

tit pracovníci z obce, ty lehčí (příprava záhonků, 

vysazování zeleně, údržba zeleně….) si chceme 

zajistit vlastními silami. Chtěli jsme, aby se do 

tohoto vylepšování okolí školy zapojili i naši žáci. 

Je to přece jejich škola a mělo by jim záležet na 

tom, jak bude vypadat. Některé děti to tak chápou a 

chtějí pomáhat. Velmi mě však mrzí, když od ně-

kterých žáků slyším: „Doma říkali, ať si to udělají 

ti z obce…“ „Naši říkali, že to není naše sta-

rost…“. Přemýšlím o tom, JAK BUDE NAŠE 

OBEC VYPADAT ZA 10, 50, 100 let, pokud bu-

dou slyšet děti doma tyto věty a nebudeme je vést k 

tomu, že mají pečovat o své okolí, pomáhat ostat-

ním, neničit společné prostory, nečekat na to, co 

jim kdo dá, jak je zabaví, co pro ně připraví a jaká 

bude odměna. Myslím, že bychom se měli zamys-

let…  

Jana Kuchtíková, ředitelka školy 

 

Opravy na kanalizaci v Olšanech a Klášterci 

Již půl roku se snažíme nalézt a zmapovat proniká-

ní balastní spodní a dešťové vody do kanalizačních 

stok v obou částech naší obce. V Olšanech prová-

díme měření pomocí ultrazvukových sond 

v různých ročních obdobích, za sucha i za deště. 

Poslední měření proběhlo na konci dubna dokonce 

v průběhu noci. Výsledky ukazují, že potrubím 

protéká až třikrát více vody, než produkují jednot-

livé domácnosti. V Klášterci bude v průběhu květ-

na trvale umístěn průtokoměr do čerpací stanice u 

OP papírny. 

Kromě problémů s balastními vodami se nám již 

dvakrát v průběhu měsíce ucpalo hlavní kanalizač-

ní potrubí – nejdříve u lípy v Klášterci a poté u 

Doubravského dvora. V obou případech byly na 

vině netkané vlhčené ubrousky, které někteří bezo-

hlední občané neustále vhazují do odpadu, i když 

jsme již několikrát ve Zpravodaji upozornili, že je 

to zcela nepřípustné. Zbytečně se pak navyšují ná-

klady na opravy spálených čerpadel a čištění kana-

lizace. 

Velmi děkuji naší zásahové jednotce hasičů za 

vyřešení havarijní situace. V obou případech 

dorazili na místo neprodleně po zjištění ucpání, 

a závady pomohli odstranit. 

Aleš Janderka 
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