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Vážení spoluobčané,  

prakticky celý letošní rok se svět potýká s nákazou 

Covid-19. Virus negativně zasahuje do života nám 

všem. I na podzim jsme bohužel museli odložit 

důležité kulturní a společenské akce, především 

vítání našich nově narozených občánků a tradiční 

setkání seniorů v Klášterci. Nezbývá než doufat, že 

alespoň v čase vánočním se nad námi nákaza smi-

luje a dovolí nám tyto nejkrásnější svátky roku 

prožít radostně. Vždyť jaké by to byly Vánoce bez 

koled, besídek a vzájemného setkávání. 

Přeji Vám všem pevné zdraví v posledních sychra-

vých měsících roku  

Aleš Janderka

Informace z veřejných zasedání konaných v srpnu a září 2020 

Na sklonku léta se zastupitelé na veřejných zase-

dáních sešli třikrát. Vždy se jednalo o záležitosti, 

které bylo nutné bezodkladně řešit. 

Most přes Bušínský potok – s Olomouckým kra-

jem byla schválena smlouva o právu provést stavbu 

mostu na komunikaci do Hanušovic. Tato stavba je 

pro obec klíčová v souvislosti s připravovanými 

chodníky, jejichž výstavba v této lokalitě je na 

existenci mostu závislá. 

Přestupková řízení přesunuta do Šumperka – 

zastupitelstvo se usneslo, že požádá město Šum-

perk, aby s Obcí Olšany uzavřelo veřejnoprávní 

smlouvu na řešení přestupkových řízení. Jestliže 

s tím bude Šumperk souhlasit, budou přestupky 

spáchané v obci od příštího roku řešeny na šumper-

ském magistrátu. 

Zabezpečení hřiště v Olšanech – zastupitelé roz-

hodli o instalaci zabezpečovacího systému tribuny 

na hřišti, protože se do ní v srpnu vloupali neznámí 

pachatelé, poničili okno a vstupní dveře a odcizili 

několik předmětů z vnitřního vybavení. 

V současnosti je již zabezpečení nainstalováno a 

objekt střežen. 

Balastní voda v obecní kanalizaci – velmi vážný 

problém, který musí obec řešit, se týká průniku 

balastních vod do splaškové kanalizace. Zastupitelé 

schválili částku 320 000,- Kč pro instalaci měřicích 

zařízení odtoku odpadních vod na ČOV v Olšanech 

a v Klášterci. Měření nám pomůže odhalit zdroje 

nežádoucích průniků. Dosavadní provedená měření 

specializovanou firmou prokázala nejen průnik 

dešťových srážek, ale také spodní vody. O tom, že 

stav je bezpodmínečně nutné řešit, svědčí i to, že 

nežádoucích vod je v kanalizaci dvakrát víc než 

samotných splašků. 

Dešťové srážky lze řešit zajištěním kanalizačních 

šachet a poklopů a důslednou kontrolou, zda sta-

vební objekty v obci nejsou dešťovými svody 

střech napojeny na splaškovou kanalizaci.  Vážněj-

ší je situace s nátokem spodní vody. Existují tech-

nologie, které umí průsaky odhalit a doufám, že 

s jejich pomocí se nám podaří situaci výrazně zlep-

šit. 

Dotace Olomouckého kraje na vytápění školy 

v Klášterci – s vděčností jsme přijali nabídku do-

tace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 

250 000,- Kč na rekonstrukci vytápění klášterecké 
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školy. Místo akumulačních kamen bude zdrojem 

tepla plynový kondenzační kotel a teplovodní radi-

átory. 

 

 

 

 

Přijetí dotace z IROP na chráněné bydlení 

v objektu kina – Evropská unie uvolnila pro Čes-

kou republiku další finanční prostředky na sociální 

projekty, takže i náš záměr sociálního bydlení 

v prostorech bývalé restaurace u kina v Olšanech 

byl dodatečně zahrnut mezi podpořené projekty. 

Zastupitelé souhlasili s tím, že obec přijme nabídku 

25 milionů z Integrovaného operačního programu, 

výzva č. 82 Rozvoj sociálních služeb, pro zbudo-

vání deseti bytových jednotek pro uživatele Domo-

va Paprsek a rekonstrukci prostoru kina na multi-

funkční komunitní společné prostory. 

Vím, že téma kina v Olšanech bylo v posledních 

letech široce diskutováno mezi občany 

i v zastupitelstvu s velmi protichůdnými názory.  

Nejdříve jsme museli ukončit pravidelné promítání 

z důvodu vysokých nákladů na projekci, malého 

zájmu diváků a postupně se zhoršujícího stavu ne-

movitosti. Následně jsme se pokusili získat dotaci 

na rekonstrukci z výše uvedeného programu IROP 

a v prvním kole jsme neuspěli, mimo jiné i kvůli 

dlouhé době vyřizování sjezdu z komunikace. 

Rozhodli jsme se proto odkoupit objekt na své ná-

klady a provést na něm alespoň nejnutnější opravy, 

aby mohl být dále provozován pro veřejnost. 

A konečně nyní se nám znovu otevírá šance vrátit 

se k původnímu záměru plnohodnotného zprovoz-

nění včetně parkovacích ploch. Významné je to pro 

obec především proto, že v příštím roce zahájíme 

výstavbu chodníků a na jejich realizaci budeme 

směrovat hlavní část finančních prostředků. 

Protože se od původního záměru změnila situace 

ohledně rozsahu nakupovaných nemovitostí, bude 

nutné v projektu poupravit rozmístění jednotlivých 

bytových jednotek, ale nepůjde o nic zásadního a 

hlavní kritéria záměru zůstanou zachovaná.  

Podání žádosti   o dotaci z Fondů EHP a Norska 

na projekt měření kvality ovzduší v obci Olšany 

– dotace na tento projekt je 100 % a jestliže bude 

podpořen, dojde na několika místech 

v exponovaných částech obce k umístění přesných 

certifikovaných zařízení, jež budou po tři roky mě-

řit základní parametry znečištění ovzduší a hlukové 

zátěže. Na základě výsledků bude následně vypra-

cována závěrečná zpráva s návrhem opatření. Ten-

to výstup obci poslouží především jako podklad 

k řešení neúnosné dopravní situace na hlavní ko-

munikaci ve vztahu ke kamionové dopravě. 

Aleš Janderka 

 

 

 

 

 

 

Cena za svoz komunálního odpadu 
 

V tomto článku se chci věnovat problému, který se stále 

větší naléhavostí vyžaduje řešení. Poplatky za svoz 

domovního odpadu byly naposledy zvyšovány v roce 

2012. Bohužel od té doby obci výrazně vzrostly nákla-

dy na tuto činnost, a to nejen kvůli zvyšování nákladů 

ze strany společnosti SUEZ, ale také ze strany státu a 

legislativy, protože jsou zaváděny a pravidelně zvyšo-

vány poplatky za uložení komunálního odpadu na 

skládce pro původce odpadu. 

Cíl je jasný, donutit původce odpadu, aby co nejvíce 

třídili jeho jednotlivé složky a podíl zbytkového směs-

ného odpadu byl co nejmenší. Sněmovna v září 2020 

schválila vládní návrh, podle kterého dojde k úplnému 

zavření všech skládek v roce 2030. Do té doby budou 

obce platit pravidelně se navyšující poplatky za sklád-

kování. Nyní je to 500 korun za tunu, příští rok 800 

korun za tunu, a tak každoročně dál až na 1850 korun 

za tunu v roce 2029.  

Skládkovací poplatky budou vybírány při překročení 

ročního množství 200 kilogramů na obyvatele, ale li-

mitní hmotnost se bude postupně snižovat na 120 kilo-

gramů v roce 2029. 

Po roce 2030 bude všechen směsný odpad likvidován 

ve spalovnách a podobných alternativních technologi-

ích. 
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Uvedené změny v zákonu o odpadech byly plánovány 

s předstihem, proto je naše obec již čtyři roky členem 

spolku Odpady Olomouckého kraje, v jehož rámci chce 

problémy s tím spojené řešit společně s ostatními ob-

cemi regionu. Spolek již založil akciovou společnost, 

která bude se směsným odpadem všech členů spolku 

obchodovat společně. Za tímto účelem je v plánu vytvo-

ření překládacích míst na železnici a dál by byl vlakem 

odpad dopravován k nasmlouvanému místu likvidace. 

 

Změny v legislativě týkající se odpadů přicházejí bohu-

žel v době, kdy se projevuje celosvětová krize ve zpra-

cování tříděných odpadů. Negativně se na situaci odráží 

klesající zájem Číny, která byla jejich hlavním zpraco-

vatelem. 

Kromě plastů klesá i zájem o papír. Podle statistik je 

recyklováno jen 27% vytříděného odpadu. I když jsou 

takové zprávy v médiích demotivující, je pro nás dů-

sledné třídění jedinou cestou, jak co nejvíce brzdit zdra-

žování poplatků za TDO. 

Je zde samozřejmě ještě jedna cesta – snažit se nakupo-

vat zboží ve vratných obalech a v obalech s co nejmen-

ším objemem a velkou mírou recyklovatelnosti, to je ale 

hlavně úkol pro výrobce a distributory zboží. 

Celkem občané v naší obci vyprodukovali v loňském 

roce následující množství odpadu: 

komunální a velkoobjemový odpad – 221 t, bio odpad – 

85 t, plasty – 21 t, kovy – 3 t, sklo – 12 t, papír – 6 t, 

kompozitní obaly – 1,5 t, nebezpečné odpady – 2,5 t. 

Je to tedy celkem 300 kg na občana. Z toho je ale 221 t 

odpadu netříděného, takže máme ještě velkou rezervu. 

Právě ten netříděný by měl klesnout dle představ záko-

nodárců na 120 kg na občana 

Pro ilustraci předkládám ještě celkový přehled financo-

vání likvidace odpadů v roce 2019: 

Příjmy:  

TDO občané 499 616,00 Kč 

Příspěvek na třídění EKO-KOM 134 741,50 Kč 

Celkem 634 357,50 Kč 

Výdaje:  

Fakturace SUEZ 771 399,26 Kč 

Vývoz BIO 136 345,84 Kč 

Nákup pytlů na plast 20 037,42 Kč 

Celkem 927 782,52 Kč 

 O tom, na jakou částku budou poplatky od roku 2021 

navýšeny, rozhodne zastupitelstvo ještě na některém 

letošním veřejném zasedání. 

Aleš Janderka 

 

 

Připravované stavební akce v obci 

Chodníky 

Nejdůležitější akcí, kterou připravujeme pro příští rok, 

je výstavba chodníků. Kompletujeme prováděcí doku-

mentaci a rozpočty pro jednotlivé etapy k vypsání výbě-

rového řízení na zhotovitele stavby. V lednu 2021 po-

dáme žádost o dotaci z Fondu pro dopravní infrastruktu-

ru a budeme moci začít stavět. Zahájíme první etapou 

od budovy obecního úřadu k požární zbrojnici a ke kříži 

na horním konci Olšan. 

Parkovací plochy u školy 

V následujících týdnech zahájíme výběrové řízení na 

zhotovitele parkovacích ploch kolem školy a budovy 

obecního úřadu. Všechnu potřebnou dokumentaci má-

me k dispozici a zbývá upřesnit termín realizace. 

Vznikne 17 nových míst pro osobní automobily včetně 

potřebných manipulačních ploch kolem školy. Zároveň 

také zrealizujeme vsakovací místo pro dešťovou vodu 

ze střechy školy. 

 

Základní škola a mateřská škola Olšany 

Po prázdninách se žáci opět sešli v nově zrekonstruova-

né budově ZŠ. Nyní mohou využívat ke vzdělávání i 

k zájmové činnosti všechny původní prostory, nové 

odborné učebny i zcela moderně vybavenou školní dru-

žinu. Velkým přínosem je výdejna stravy s jídelnou 

přímo v budově, takže žáci už nyní nemusí přecházet na 

obědy přes frekventovanou silnici.  O prázdninách pro-

běhly i menší úpravy v prostorách školky tak, abychom 

v tomto školním roce mohli otevřít dvě oddělení MŠ. 

Z důvodu zamezení šíření COVID 19 dodržujeme ve 

všech prostorách ZŠ i MŠ zvýšená hygienická opatření 

a neplánujeme na tento rok žádné akce pro veřejnost. 

Jana Kuchtíková, ředitelka školy 
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Kulturní okénko 

Zdravím všechny se začínajícím podzimem. O co 

bylo počasí lepší, o to horší se jeví situace korona-

virová. A od toho se odvíjí i situace (ne) kulturní. 

Jediným náznakem společenského života po letním 

kině byl zájezd na jižní Moravu. Účastníci potvrdí, 

že byl vskutku zdařilý. Počasí ryze letní, 

v Čejkovicích to vonělo bylinkami na hony daleko, 

zámek v Miloticích pohladil po duši a v Těšanech 

jsme nejen ochutnali burčák, ale také zhlédli vy-

stoupení krojovaných souborů. Milé, příjemné. 

Tím bohužel náš kulturní a společenský život letos 

pravděpodobně skončil. Další připravovanou akcí 

bylo vítání občánků. Rodiče deseti malých dětiček 

už byli informováni o přesunu akce na dobu příz-

nivější, popřípadě budeme volit prostory větší, než 

je zasedací místnost OÚ. 

Současně se omlouváme našim starším spoluobča-

nům, že se letos nesejdeme v klášterecké škole na 

tradičním posezení. Není to proto, že bychom Vás 

nechtěli vidět, ale jde nám skutečně jen o Vaše 

zdraví. Proto nechceme riskovat, aby riziková sku-

pina byla zbytečně vystavena nebezpečí. A pokud 

bychom volili větší prostor, s dvoumetrovými ro-

zestupy a rouškami bychom si stejně moc nepopo-

vídali. Naopak je Obec připravena Vám v této ne-

lehké době jakkoli pomoci (roušky, nákupy…), 

stačí se jen ohlásit. 

Na 5. prosince jsem plánovala adventní zájezd do 

Wroclawi (Vratislavi).  Jsou to ještě skoro dva mě-

síce, uvidíme, jak se bude situace vyvíjet, ale prav-

děpodobně zrušíme i tuto akci. 

Čemu se ale můžete věnovat v každé době, je čtení. 

Naše knihovna je dobře zásobená, proto Vy, kteří 

jste v knihovně v Olšanech nebo v Klášterci nikdy 

nebyli, navštivte nás, určitě si vyberete. Je z čeho. 

A týká se to i dětí. Nemusí chodit do knihovny jen 

s družinou. Mohou přijít sami, s rodiči, 

s babičkou… 

Dle možností příjemný podzim! 

Lenka Mutinová

 

Klub v Olšanech opět v provozu 

Škola je od září přestěhovaná zpátky do zbrusu nových a opravených prostor původní budovy a 

klub je tedy opět volný pro potřeby všech občanů. Postupně sice ještě opravujeme podlahy a dopl-

ňujeme chybějící vybavení, ale již teď je možné pronajímat si místnosti v přízemí pro soukromé i 

společenské akce. 

Kadeřnictví paní Poláchové je již definitivně přemístěno do budovy DCHB, takže je tato místnost 

v prvním patře klubu volná k možnému komerčnímu pronájmu. Zájemci se mohou hlásit 

v kanceláři obecního úřadu. 
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2. Projektant studie tě podfoukl, aby získal 

Kosmetické služby v Klášterci 
 

V budově bývalé školy v Klášterci je otevřená 

kosmetika. 

Provozní doba každé pondělí a úterý 

8.15-18.00 hod. 

Objednávky přijímám kdykoli během celého 

týdne 

Telefon 734 368 107  

Radka Martináková 

Kosmetika Beauty 
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