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Svoz nebezpečných odpadů 
 

Nebezpečné odpady budou sváženy v sobotu 

18. 4. 2020. Přesná hodina sběru je v tabulce: 

8:00  Klášterec – obchod 

8:30  Klášterec – kříž  

9:00  Olšany – parkoviště u paneláků 

9:30  Olšany – kino 

10:00  Olšany – horní konec (směr Bušín) 

10:30  Olšany – Doubravský dvůr 

Seznam nebezpečného odpadu: 

Barvy, televizory, monitory a další elektronika, 

ledničky s chladivem, motorové oleje, olejové 

filtry, brzdové a chladicí kapaliny, rozpouště-

dla, kyseliny, staré léky, zbytky zahradní che-

mie, olověné aku baterie, pneumatiky, mono-

články a zářivky. 

Prosíme občany, aby tyto odpady předali pra-

covníkům firmy Sita a nenechali je bez dozoru. 

Mezi nebezpečný odpad nepatří např.: 

Ledničky bez chladicích zařízení, televizory 

bez obrazovek, komunální a stavební odpad. 
 

 

Svoz velkoobjemového odpadu 

V termínu mezi 20. - 24. 4. 2020 bude společnost SUEZ Využi-

tí zdrojů a.s. provádět v naší obci sběr a svoz velkoobjemového 

odpadu. 

Sběr a svoz bude probíhat následovně: 

Na níže uvedená místa, určená obcí, budou přistaveny velkoob-

jemové kontejnery. 

Občané uloží odpad do kontejnerů a po ukončení sběru bude 

odpad převezen a odstraněn na skládce v Rapotíně. 

Umístění kontejnerů: 

od 20. 4. do 22. 4. 2020 

Klášterec – obchod 

Klášterec – u křížku 

Olšany – u paneláků 

Olšany – Doubravský dvůr 

Mezi velkoobjemový odpad patří opotřebovaný nábytek, 

matrace, vany, koberce a podobný objemný odpad. 

Mezi velkoobjemový odpad nepatří veškeré druhy nebezpeč-

ných odpadů a stavební odpad (stavební suť apod.). 

od 22. 4. do 24. 4. 2020 

Olšany – horní konec naproti kříži 

Olšany – u kina 

Olšany – parkoviště u paneláků 

Olšany – Doubravský dvůr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občasník pro obyvatele Olšan a Klášterce 
 

Vydává Obec Olšany  duben 2020 Ročník XXII.    Číslo 55 
 

Vážení spoluobčané,  

když jsme si na konci loňského roku přáli do nové-

ho roku hodně zdraví a energie, nikdo z nás netušil, 

jaká pohroma zasáhne celý svět, naši republiku 

i každého z nás. Jsme vystaveni situaci, na kterou 

nebyl nikdo připraven. 

Zvláště senioři nad 70 let by neměli vycházet 

z domovů kromě zcela neodkladných případů, jako 

je návštěva zdravotnických zařízení. V takovém 

případě by se měli předem objednat. 

Je na nás, jak se k této výzvě postavíme, buďto 

budeme nadávat všem kolem sebe, jak jsou ne-

schopní nám pomáhat a postarat se o nás, nebo 

sami nabídneme pomocnou ruku a své úsilí pro 

zvládnutí této opravdu vážné a životy ohrožující 

krize. 

Každý může podle svých sil pomoci. Už jenom 

tím, že dodržuje nařízení vlády a krizového štábu, 

nosí na veřejnosti roušku a zbytečně se nevystavuje 

riziku nákazy. 

Někteří ale jdou ještě dál, ostatním šijí nedostatko-

vé roušky, rozvážejí seniorům potraviny a léky, 

udržují v chodu prodej potravin, fungování poštov-

ních služeb, provoz obecního vodovodu a kanali-

zace, odvoz odpadů a dalších služeb, které jsou pro 

chod obce nepostradatelné a všem nám připadají 

samozřejmé. 

Toto zdánlivě prosté setrvání na svých místech 

a nabízení nezištné pomoci bychom v těchto těž-

kých časech neměli přehlížet a já se před ním hlu-

boce skláním a děkuji. 

Aleš Janderka
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Krizový štáb 

V případě výskytu koronaviru v obci bude zřízen krizový štáb složený z vedení obce, členů zása-

hové jednotky hasičského záchranného sboru a dalších pro chod obce nezbytných osob. Spoluprá-

ce s Domovem Paprsek Olšany. 

Obchod 

Všechny obchody jsou v obci otevřeny. Během nákupu si chraňte ruce rukavicemi nebo alespoň 

igelitovými pytlíky. Obchůdek u Marušky má otevřeno od 6.00 hod. do 16.00 hod. Nákup si mů-

žete objednat telefonicky nebo mailem, abyste se vyhnuli přímému kontaktu s dalšími nakupují-

cími, a vyzvednout v době od 16.00 do 18.00 hod. (kontakty viz. nákupy pro seniory). 

Lékaři, dovoz léků 

Seniorům s dovozem léků z lékárny pomohou zaměstnanci obecního úřadu. 

Zubní ordinace v Olšanech MUDr. Kupkové ordinuje pro bolestivé podle standardního rozvrhu, 

tedy od 7.00 do 8.00 hod. Prosí objednané pacienty, aby si ráno zavolali pro ověření termínu na 

tel. 739 012 172, nebo 583 384 538. 

MUDr. Jiří Prachař ordinuje omezeně. Telefonické a mailové požadavky vyřizuje denně od 8.00 

do 10.00 hod. do odvolání. Telefon do ordinace 583 236 339, e-mail: napsatleky@gmail.com. 

Vždy je nutné telefonické objednání. 

Nákupy pro seniory 

Obecní úřad ve spolupráci s Obchůdkem u Marušky nabízí pro občany nad 65 let a pro nemocné 

možnost zajištění nákupu základních potravin a drogerie a dovoz do domu. 

Objednávky přijímá v pracovní dny telefonicky do 10.00 hodin zaměstnanec obchodu 

(tel. 730 597 225, mail: olsany@obchudekumarusky.cz). 

Pošta Partner Olšany 

Funguje s běžnou otevírací dobou, v pondělí a středu pouze do 16.00.  

Roušky 

Je zakázáno vycházet na veřejnost bez zakrytí nosu a úst. Obec zajistila roušky pro seniory nad 

65 let zdarma. Jakmile si zavoláte na obecní úřad, dovezeme vám roušku domů. Roušky rádi po-

skytneme i mladším, kteří si z důvodu nemoci nebo jiného omezení nemohou sami pomoci. 

Obecní úřad 

Do odvolání není pro veřejnost přímo přístupný bez závažného důvodu. Přesto ale nadále vyřizuje 

veškerou agendu. Úřední záležitosti řešte telefonicky či mailem. 

Platby provádějte převodem na účet obce u Komerční banky, č.ú. 892 5841 / 0100, do zprávy pro 

příjemce uveďte své jméno a předmět platby.  

Dovoz obědů 

Pro seniory zajišťuje obecní úřad dovoz obědů. Informace získáte na telefonním čísle obecního 

úřadu. 

Škola, mateřská škola a dětské hřiště 

Do odvolání jsou uzavřeny. 

Knihovna 

Do odvolání je uzavřena. Výpůjčky knih se au-

tomaticky prodlužují. Další informace 

v kulturním okénku. 
 

Kontakty: 

kancelář obecního úřadu: 

583 247 154, 603 879 400, 

e-mail: podatelna@olsany.cz 

starosta:739 083 619,  

e-mail: starosta@olsany.cz 

Informace pro občany během pandemie koronaviru 
Obec Olšany žádá všechny občany o dodržování pravidel nouzového stavu. 

Oficiální zdroje informací pro občany: 
www.krajpomaha.cz, www.koronavirus.mzcr.cz, www.olsany.cz 

mailto:napsatleky@gmail.com
http://www.krajpomaha.cz/
http://www.koronavirus.mzcr.cz/
http://www.olsany.cz/
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 Nabídka hlášení obecního rozhlasu e-mailem 
 

Již řadu let obecní úřad zasílá důležité informace 

občanům prostřednictvím elektronické pošty na 

základě jejich registrace na obecních webových 

stránkách. V souvislosti s nákazou COVID-19 

znovu tuto službu připomínám. O všem podstat-

ném se pak dovíte aktuálně, především máte-li 

chytrý telefon, a nemusíte při každém hlášení vy-

bíhat na ulici.  

Není nutné se registrovat na obecních webových 

stránkách, úplně stačí nahlásit mailovou adresu na 

obecním úřadu telefonicky, nebo e-mailem.

 

Budoucnost Kina Olšany 

Pandemie nemoci COVID-19 zasáhla také do nor-

málního chodu obce, nemůžeme svolávat veřejná 

zasedání s výjimkou závažných důvodů. Jedno 

z témat, které má zásadní vliv na budoucnost obce, 

je i prodej Kina Olšany. Majitel záměr konzultoval 

s obcí již v minulosti a na základě toho byl zpraco-

ván projekt, v jehož rámci by obec získala dotaci 

na pořízení objektu. 

Tento plán už je bohužel minulostí, protože obec 

dotaci nezíská. Musíme se proto rozhodnout, zda 

kino koupíme i v takovém případě. 

Jak už je u takovýchto problémů zvykem, zase 

jsme názorově rozděleni. Abychom neudělali 

v rozhodování chybu, které bychom do konce živo-

ta litovali, vyjmenuji všechna pro a proti pěkně 

přehledně: 

+ Kultura – získáme pro občany konečně kulturní 

sál, který je pro nás důležitý nejen pro obecní, ale 

i rodinné akce. Je také jednoduché organizačně 

propojit akci na hřišti s prostory kina při nepřízni-

vém počasí – jsou jen pár kroků od sebe. 

+ Sport – snadnou úpravou s minimálními náklady 

v řádu stovek tisíc korun můžeme podlahu sálu 

upravit tak, aby si naše děti a sportovci mohli za-

hrát míčové hry, pro které ve škole prostory nebu-

dou. 

+ Doprava – tento argument je pro obec velmi zá-

sadní – v budoucnosti se nám otevře šance dokonce 

přeložit celý kritický úsek silnice do vhodnějšího 

umístění.  

+ Historie – kino v Olšanech patří do našeho života 

od dětství, zvláště u mojí generace vyvolává pří-

jemné vzpomínky na první setkání s celovečerními 

filmy. Po staletí bylo toto místo zdrojem kultury a 

zábavy díky zájezdnímu hostinci. Nemůže přece 

být tak snadné vzdát se něčeho, co k tradici Olšan 

neodmyslitelně patří. 

+ Bezpečnost občanů – zvláště v těchto dnech si 

uvědomujeme, jak málo stačí, aby se život obce 

obrátil vzhůru nohama. Prostor kina je zahrnut ho 

krizového plánu obce pro případ distribuce huma-

nitární pomoci, nouzového přečkání evakuovaných 

obyvatel, nebo uložení věcí postižených požárem 

apod. Obec jiné takovéto prostory nemá a jednou 

by je mohla zoufale postrádat. 

- Cena – ta je hlavním argumentem proti nákupu. 

V částce šesti milionů jsou ale zahrnuty všechny 

nemovitosti a pozemky přiléhající ke kinu. Obec 

by nákupem neztratila, ale naopak navýšila hodno-

tu svého majetku. Jeden ze dvou domů je zrekon-

struován a sám o sobě má cenu víc jak poloviny 

částky. K tomu náleží velký pozemek použitelný 

jako stavební, garáže a skladové prostory. Kino má 

střechu ve výborném stavu, jen ta sama má hodno-

tu milionu korun. Kromě toho je nutné si uvědomit, 

že v případě nezájmu obce o nákup bereme na sebe 

přímou i nepřímou ztrátu půl milionu korun. Pří-

mou ve vybavení a inventárním majetku, nepřímo 

v projektové dokumentaci na rekonstrukci v hod-

notě tří set tisíc korun. Tento projekt by se dal při-

tom využít k zbudování šesti malometrážních bytů 

pro začínající rodiny, právě takové byty v obci 

chybí a nemáme jinou možnost je občanům nabíd-

nout. 

- Kino bude vyžadovat další mnohamilionové in-

vestice – určitě ne, není k tomu sebemenší důvod. 

Pro naše účely postačí nová podlaha, sociální pří-

slušenství a montáž nového kotle, to jsou zásahy 

řádově ve stovkách tisíc. Ostatní můžeme ponechat 

do doby, než se nám podaří získat příslušné dotace. 

- Kino nepotřebujeme – tento argument považuji za 

sobecký, protože hodnotí nákup jen vlastním po-

hledem konkrétního člověka, který nemyslí na dru-

hé. Do budoucna není také vždy jistá možnost za-

půjčení sálu OP papírny, nejen z organizačních 

důvodů, protože vstupujeme na hranici vnitřní bez-

pečnostní zóny podniku, také zajištění občerstvení 

musíme řešit s firmou, která má v nájmu jídelnu. 

Naše rozhodnutí o budoucnosti kina považuji za 

klíčové pro další budoucnost obce. Jsem si napros-

to jistý, že až se jednou naši potomci rozhodnou 

vybudovat kulturní dům s tělocvičnou, nebude jim 

stačit dvacet pět milionů. V porevoluční historii 

obce jsme již několikrát stáli před zásadními roz-

hodnutími týkajícími se majetku obce a ne vždy 

jsme rozhodovali moudře. Snad znovu neuděláme 

chybu. Aleš Janderka 
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Kulturní okénko 

Vážení spoluobčané,  

v souvislosti se závažností situace došlo k úplnému usmrcení společenského a kulturního života v celé 

republice. Proto i my jsme byli nuceni zrušit naplánované akce, jako Den regionu nebo návštěvu přátel ze 

slovenského Kľačna. Samozřejmě se ruší i akce spojené se školou – Vítání broučků, Den rodiny, Univerzi-

ta třetího věku. Byla uzavřena knihovna v Olšanech i v Klášterci. A zatím nic neplánujeme, vše se bude 

odvíjet od situace. 

Jediné, co mohu nabídnout, je donáška knížek. Pokud byste měli zájem, zavolejte na OÚ, oni mi požada-

vek vyřídí. Já už vím, co kdo čte, takže bych Vám vyšla vstříc.  

Jinak přeji všem pevné nervy, nijak neriskujte, dodržujte disciplínu a doufejme, že to brzy pomine. 

A ještě jedna poznámka: velký dík všem, kteří (které) nehleděli/y na čas a pustili/y se do šití tolik potřeb-

ných roušek! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ Olšany pro školní rok 2020/2021 

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od někte-

rých tradičních postupů – např. bez přítomnosti dětí. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy 

v termínu od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. 

Podání žádosti 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost 

o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. 

Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby: 

1. do datové schránky školy (qxnmf4m), 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), 

3. poštou, 

4. osobní podání přímo v budově ZŠ (náhradní prostory) – každé pondělí, středu a pátek v čase 

8:00–12:00 hodin (případně i jindy po telefonické domluvě). 

Formulář žádosti je ke stažení na školních webových stránkách v záložce Základní škola – Zápis do 

1. ročníku. Rodičům dětí z MŠ Olšany bude formulář s podrobnými informacemi doručen do 

schránky během první poloviny dubna. Pro další informace, volejte na telefon ZŠ 774 319 464.  

Informace k zápisu do MŠ Olšany pro školní rok 2020/2021 

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy, ale bez přítomnosti dětí. 

Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínu od 2. května 2020 do 15. května 2020. 

Podání žádosti 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost 

o přijetí k předškolnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podo-

bě. Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby: 

1. do datové schránky školy (qxnmf4m), 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), 

3. poštou, 

4. osobní podání přímo v prostorách MŠ Olšany – ve středu 13. května 2020 a ve čtvrtek 

14. května 2020 vždy v době 8:00–16:00 hodin (případně i jindy po telefonické domluvě). 

Formulář žádosti je ke stažení na školních webových stránkách v záložce Mateřská škola. Pokud 

nemá zákonný zástupce možnost vytisknout si formulář předem, může žádost vyplnit přímo v MŠ 

Olšany 13. – 14. 5. 2020. Pro další informace můžete volat na telefon 774 319 464. 

 Olšanský zpravodaj, periodický tisk územního samosprávního celku vychází čtvrtletně, zdarma, příspěvky nejsou redakčně 

upravovány, evidenční číslo MK ČR E 10374 

vydává Obec Olšany, Olšany 75, 789 62, email: starosta@olsany.cz, IČO 0030309, datum vydání 2. 4. 2020 

1. Vypracuj studii proveditelnosti  1 kolo neházíš! 

2. Projektant studie tě podfoukl, aby získal 

zakázku pro sebe   

Lenka Mutinová 

mailto:starosta@olsany.cz

