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Občasník pro obyvatele Olšan a Klášterce 
 

Vydává Obec Olšany  červen 2020 Ročník XXII.    Číslo 56 
 

Vážení spoluobčané,  

v době přípravy tohoto čísla do tisku se v době 

rozvolňování přísných hygienických opatření opět 

začalo rozmáhat řádění koronaviru. Pevně doufám, 

že je to jen krátkodobý výkyv a než se k vám do-

stane zpravodaj do schránek, zase se vše umoudří. 

Všichni jsme se těšili na další uvolnění nošení rou-

šek a také bychom si konečně mohli dovolit trochu 

společné zábavy. Filmy na letní kino jsou již ob-

jednány a program promítání naleznete na poslední 

straně. 

Protože jsme úspěšně zkolaudovali budovu naší 

školy, uvolnily se prostory klubu a opět si jej mů-

žete půjčovat pro rodinné a společenské akce. Roz-

hodli jsme se využít této příležitosti a prostory klu-

bu upravit a dovybavit. 

O nové škole se dočtete podrobnější informace na 

dalších stránkách. Naleznete zde také pozvánku na 

den otevřených dveří, který bude zároveň takovým 

dodatečným slavnostním otevřením. 

Aleš Janderka

Informace z 16. veřejného zasedání 15. dubna 2020 

Toto zasedání bylo pro obec velmi důležité, přede-

vším z důvodu schválení rozpočtu. Nouzový stav 

nám dlouho nedovoloval veřejné zasedání uskuteč-

nit. Kromě rozpočtu bylo nutné schválit smlouvu 

s firmou Agpol s. r. o. na zhotovení prováděcí do-

kumentace III. a IV. etapy chodníků v Olšanech a 

v Klášterci. Prováděcí dokumentaci včetně rozpoč-

tu potřebujeme k tomu, abychom mohli co nejdříve 

vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby. Se 

samotnou realizací musíme počkat, až Státní fond 

pro dopravní infrastrukturu vyhlásí termín podává-

ní žádostí o dotaci, což by mělo být v lednu 2021. 

Rozhodně se nám ale čekání vyplatí, protože výše 

dotace je 85%. I kdybychom dotaci nedostali, urči-

tě musíme s výstavbou začít v příštím roce, aby 

neztratilo platnost stavební povolení. Největším 

problémem zůstává most přes Bušínský potok. 

Kompletní rekonstrukce mostu je podmínkou pro 

napojení chodníků a termín realizace je 

v nedohlednu. Stejně tak neznáme termín opravy 

komunikace do Hanušovic a bez souběhu se stav-

bou chodníků se nám výstavba pořádně prodraží, 

protože budeme muset přeasfaltovat pruh, který už 

byl položen po rekonstrukci hlavního potrubí vo-

dovodu. 

Dalším zásadním bodem zasedání rozhodnutí o 

nákupu objektu kina v Olšanech. Za cenu tří milio-

nů korun získá obec prostory pro budoucí kulturní 

a sportovní využití. Samozřejmě nepůjde o žádnou 

plnohodnotnou tělocvičnu, ale o multifunkční ob-

jekt pro volnočasové aktivity všech věkových sku-

pin obyvatel. 

Aleš Janderka

 

Informace z 18. veřejného zasedání 24. června 2020 

Na tomto zasedání byla projednána především 

smlouva s Olomouckým krajem o poskytnutí dota-

ce z Programu obnovy venkova na pořízení změny 

č. 2 Územního plánu obce. Velmi si této finanční 

pomoci vážíme, protože nás čekají velké investice 

do výstavby chodníků a každá finanční pomoc se 

počítá. Zároveň jsme ma tomto zasedání schválili 

také smlouvu s Olomouckým krajem na nákup 

věcného vybavení k zajištění akceschopnosti jed-

notky dobrovolných hasičů, 

a to informačního zásahové-

ho systému Fireport. 
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 Informace o regálovém skladu SO04 v rámci papírenského stroje PS6 
 

Asi žádný občan Olšan a Klášterce kromě těch nejmen-

ších nepřehlédl obří stavbu papírenského stroje PS6. 

Nyní je již před dokončením a náběhem zkušebního 

provozu. Nikdo z nás až do počátku letošního roku 

netušil, že během výstavby vznikne závažný problém, 

který celou stavbu negativně ovlivní. 

V prosinci 2019 zažádala OP papírna, s.r.o., stavební 

úřad v Šumperku o změnu stavby před dokončením pro 

několik stavebních objektů týkajících se papírenského 

stroje. Mezi tyto objekty patřil i vysokoregálový sklad 

SO04. V původním projektu schváleném stavebním 

úřadem měl být sklad vystavěn jako hala 

s manipulačním jeřábem. Investor se ale rozhodl změnit 

technologii skladování na vysokoregálový plně automa-

tizovaný sklad a v důsledku této změny narostla výška 

stavby z původních 24,4 m na 35,1 m a zastavěná plo-

cha se zvětšila z 2723 na 3308 m2. Dne 10. 2. 2020 

zahájil stavební úřad řízení o změně stavby před dokon-

čením, které se vztahovalo i na předmětný sklad. 

Bohužel zde vyvstalo několik zásadních problémů. 

Především v době zahájení řízení už byl vysokoregálo-

vý sklad rozestavěn v rozporu se schválenou projekto-

vou dokumentací do výšky 35 m. Dalším problémem 

bylo, že Obec Olšany jakožto účastník řízení nebyla 

požádána o souhlasné stanovisko s tak závažnou změ-

nou, jakou je nárůst výšky skladu o téměř 11 m. Přitom 

stavebník o změně rozhodl patrně již 

v roce 2018, tedy ještě před tím, než vů-

bec dostal stavební povolení na původní 

vzhled stavby. Nechal si dokonce zpraco-

vat znalecké posouzení, ze kterého vyplý-

vá, že stavba je středně vážným zásahem 

do dominanty kostela v Klášterci. Ani toto 

posouzení, ani aktualizovanou projekto-

vou dokumentaci však Obec Olšany ne-

obdržela k prostudování a odsouhlasení 

před zahájením stavby. A právě naruše-

ním krajinného rázu a vážným negativním 

ovlivněním dominanty kostela v Klášterci 

se dostal investor do rozporu s územním 

plánem, který takovýto zásah nepřipouští. 

Uvedené zjištění v minulých dnech potvrdil závazným 

stanoviskem Odbor územního plánování v Šumperku. 

Stavební úřad v nejbližších dnech rozhodne, zda vydá 

na stavbu skladu dodatečné stavební povolení, nebo 

žádost OP papírny zamítne a bude pokračovat řízení, 

jehož předmětem bude snížení stavby. 

Jako zástupce všech občanů musím mít na zřeteli pře-

devším zachování kulturních a historických hodnot, jež 

nám předali naši předci a které musíme odkázat našim 

potomkům. Náš region oplývá úžasným přírodním bo-

hatstvím podhůří Jeseníků na hranici přírodního parku 

Březná, nádhernými přírodními scenériemi a vzácnými 

druhy rostlin a živočichů. Původně gotický Kostel 

Zvěstování Panny Marie je církevní a historickou pa-

mátkou nevyčíslitelné hodnoty a společně s kamennou 

zdí z dob benediktinského kláštera je jedinečným dědic-

tvím z dob před husitskými válkami. Veškeré stavby, a 

to i průmyslové, by měly být do krajiny vsazeny tak, 

aby nenarušovaly její venkovský ráz. 

Nesmíme opomenout ani fakt, že nejen v Olšanech, ale 

především v Klášterci mohou být vlivem zásahů do 

krajinného rázu znehodnocovány ceny nemovitostí, 

protože už lokalita přestává být rekreační oblastí. 

Aleš Janderka 

 

 

Základní škola a mateřská škola Olšany 

Po 20 měsících výuky v náhradních prostorách Klubu 

se žáci i pedagogové naší školy vrátili do nově zrekon-

struované budovy ZŠ. Celý projekt stavebních úprav v 

budově Základní školy v Olšanech byl z velké části 

financován z integrovaného regionálního operačního 

programu, výzva číslo - 47 Infrastruktura základních 

škol.  

Konečně tedy můžeme pro výuku využívat dostatečně 

velké prostory včetně sociálních zón v každém patře. 

Součástí každé sociální zóny jsou toalety pro dívky, 

chlapce a zaměstnance, v přízemí máme i nezbytnou 

sprchu. Aby celá škola vyhovovala požadavkům osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace, byl v rámci 

projektu vybudován i osobní výtah a hygienická kabina 

pro osoby s hendikepem.  

V prostorách nástavby ve 3. NP máme nyní k dispozici 

dvě zcela nové učebny. V multimediální učebně s 16 

žákovskými stanicemi je nainstalován moderní plně 

digitalizovaný systém Robotel SmartClass+, pro výu-

ku cizího jazyka - mluvení, poslechu, čtení, psaní. Ten-

to systém lze využívat nejen při výuce angličtiny a in-

formatiky, ale i při běžné výuce ostatních předmětů. 

Další novou učebnou je velmi prostorná místnost 

s plochou 100 m2. Tuto učebnu plánujeme využívat při 

projektové výuce, environmentálním vzdělávání, při 

http://www.avmedia.cz/produkty/jazykova-laborator
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setkávání se žáky z jiných škol, a především k pohybo-

vým aktivitám žáků nejen v rámci tělesné výchovy. Ve 

volném čase budou místnost využívat i děti z naší MŠ.  

 

Nástavba je přístupná po samostatném schodišti, 

v případě potřeby zde může tedy organizovat své aktivi-

ty i Obec Olšany či některá ze zájmových organizací 

v obci. 

 

Ve 2. NP máme k dispozici dvě krásné světlé kmenové 

učebny, každá učebna je mimo jiné vybavena interak-

tivní tabulí a počítači nebo tablety pro práci žáků. Peda-

gogové mohou využívat samostatnou sborovnu, ať už 

pro své každodenní přípravy na výuku, či k jednání se 

zákonnými zástupci. V samostatném kabinetu máme 

uskladněno velké množství didaktických materiálů a 

pomůcek pro podporu výuky napříč ročníky.  Každým 

rokem pořizujeme nové moderní výukové pomůcky.  

Ke stávajícímu velmi dobrému materiálnímu vybavení 

naší školy byly v rámci projektu pořízeny názorné po-

můcky především k výuce prvouky, přírodovědy a vlas-

tivědy. Máme lidské kostry, lidská torza, pohyblivý 

model sluneční soustavy, globusy, mikroskopy, atlasy 

k třídění rostlin a živočichů a další manipulační sady 

s obrázky přírodnin.  

V přízemí mají žáci k dispozici dvě šatny a nově vyba-

venou školní družinu. Nové prostory školy byly navr-

ženy tak, abychom od září mohli otevřít dvě oddělení 

školní družiny a nemuseli jsme odmítat některé zájemce 

o pobyt ve ŠD. 

Velkým přínosem pro naše žáky je zřízení školní jídel-

ny s výdejnou stravy přímo v budově ZŠ. Od září už 

nebudou muset žáci chodit na obědy do budovy OÚ 

přes velmi frekventovanou silnici, což bylo složité na 

organizaci a zajištění bezpečnosti žáků. Stravu budeme 

převážet do výdejny ze stávající kuchyně v termo-

portech, v moderně zařízené výdejně stravy bude jídlo 

udržováno v předepsané teplotě pomocí vodní lázně. 

Bude-li zájem ze strany rodičů a žáků, můžeme pro děti 

od  nového školního roku zajistit i školní svačinky. 

Během uzavření MŠ z důvodu zamezení šíření nemoci 

Covid 19 jsme společně se zřizovatelem provedli drob-

nou stavební úpravu i v prostorách naší mateřské školy. 

Vybudovali jsme pro děti novou hygienickou kabinu 

s dalšími zařizovacími předměty. Zvýšení počtu toalet a 

umyvadel společně s tím, že se žáci ZŠ budou stravovat 

ve škole, nám umožnilo požádat o rozšíření kapacity 

MŠ a přijmout i všechny zájemce o předškolní vzdělá-

vání v naší školce. Od září můžeme tedy otevřít dvě 

oddělení MŠ. Ve dvou menších kolektivech se pedago-

gové budou moci ještě více individuálně věnovat kaž-

dému dítěti.  

 

 

Srdečně zveme všechny občany, kteří si chtějí pro-

story ZŠ a MŠ prohlédnout, na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

 ve čtvrtek 27. srpna 2020 od 12 hodin do 18 hodin. 

Budeme se na vás těšit. 

Chtěli bychom také ještě zmapovat historii obou 

zařízení, prosíme tedy všechny občany, kteří mají 

nějaké materiály k historii ZŠ a MŠ, o jejich zapůj-

čení.  

Přeji všem pohodové léto a těším se na viděnou při 

prohlídce našich prostor. 

Jana Kuchtíková, ředitelka školy 

Kulturní okénko 
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Letní kino 
na hřišti v Olšanech 

Kulturní komise Obce Olšany pro Vás připravila 

v roce 2020 na hřišti v Olšanech promítání letního 

kina. Program bude následující: 

Pátek 3. 7., 21.00 hod. – Zakleté pírko 

Česká pohádka, 2019, 95 min 

Sobota 4. 7., 21.00 hod. – Přes prsty 

Česká komedie 2019, 101 min. 

Pátek 7. 8., 20.30 hod. – Šťastný nový rok 

Česká romantická komedie, 2019, 93 min 

Sobota 8. 8., 20.30 hod. – 3 bobule 

Česká komedie 2020, 101 min. 

Pátek 28. 8., 19.30 hod. – Super mazlíčci 

Animovaná dobrodružná komedie Německo - Čína , 

2019, 93 min.  

Sobota 29. 8., 19.30 hod. – Vlastníci 

Česká komedie/drama 2019, 97 min. 

vstupné dospělí 50,- Kč 

děti do 15-ti let 20,- Kč 

Občerstvení během promítání je zajištěno. 

Změna programu vyhrazena. 

Nejpodivnější období je za námi a vlastně ani není 

o čem psát, co se týká společenského života. Po-

slední akce, která proběhla, bylo „Člověče, nezlob 

se!“ Proto alespoň upomínka na toto klání. 

V sobotu 1.2.2020 proběhl další ročník  turnaje v 

„Člověče, nezlob se!“ Do Klášterce do školy se 

sešlo 27 hráčů. Boje byly neúprosné, ukápla i sl-

zička. K finálovému stolu nakonec došli Václav 

Jeřábek, Veronika Pincová, Tereza Ščevíková, 

Erik. Smůlu měla rodina Prachařových, která si 

dělala zálusk na vítězství. Nedostali se ani do semi-

finále. Nejvíce štěstí ve finále měla Terka Ščevíko-

vá. Té přálo štěstí celý den, vyhrála všech 5 partií. 

Na stupně vítězů ji následoval Václav Jeřábek a 

Veronika Pincová. Bramborovou medaili si odnesl 

Erik. Děkuji všem hráčům za účast. Doufám, že se 

za rok opět potkáme. Zdraví Miroslav Jeřábek.  

  Snad už se opět navrátí vše do starých kolejí. Pro-

to také hned začátek prázdnin bude ve znamení 

letního kina, které potom zopakujeme ještě v dal-

ších termínech (viz rozpis). Na konci prázdnin už 

bychom chtěli s dětmi přivítat aktovky. 

   A když se zadaří, i na ten zářijový zájezd by-

chom mohli jet – pravděpodobně na jižní Moravu. 

A pak uvidíme, nebudeme předbíhat. 

Užijte si léto, odpočívejte a mějte se hezky 

Lenka Mutinová
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2. Projektant studie tě podfoukl, aby získal 

Oznámení obecního úřadu 

Upozorňujeme občany, že splatnost po-

platků v II. pol. 2020 je do 30. 9. 2020 – 

vodné/stočné I. pol. 2020, TDO za II. pol. 

2020  

Úřední dny v úřadovně Klášterec: 

ve středu od 14.00 hod. – 16.00 hod. v následující 

dny: 19. 8., 2. 9., 16. 9. a 23. 9.  

Během úředních hodin v Klášterci poplat-

ky v Olšanech nevybíráme! 

 

 ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO OLŠANY 

POŘÁDÁ VE DNECH 10. - 11. 7. 2020 

60. VÝSTAVU 
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA 

Okresní výstava mláďat králíků Memoriál 

Bohumila Horníčka 

V Olšanech na hřišti 
 

Výstava bude otevřena: 

Pátek od 14.00 do 18.00 hod. 

Sobota od 8.00 do 15.00 hod. 

 

Knihovna o prázdninách 

7.7. zavřeno 4.8. otevřeno 

14.7. zavřeno 11.8. zavřeno 

21.7. otevřeno 18.8. zavřeno 

28.7. otevřeno 25.8. otevřeno 

Komunitní škola Olšany, z. s. 
V zimním semestru bude pokračovat opět 

VU3V kurzem „Leonardo da Vinci“.  Zve-

me všechny zájemce z řad seniorů, aby se 

přišli nezávazně podívat na úvodní přednášku, 

která se uskuteční v pondělí 5. října 2020 od 

17:00 hodin v budově ZŠ Olšany. Přihlásit 

se můžete také předem u ředitelky ZŠ. Kon-

takty: 774319464, reditel@skola-olsany.cz. 

Více o univerzitě třetího věku na www.e-

senior.cz. 
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