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Občasník pro obyvatele Olšan a Klášterce 
 

Vydává Obec Olšany  prosinec 2020 Ročník XXII.    Číslo 58 
 

 

Vážení spoluobčané,  

tak jako prakticky po celý letošní rok, i teď v jeho závěru se potýkáme 

s řáděním koronaviru a důsledky omezujících opatření vlády, jež se 

snaží tuto celosvětovou nákazu zastavit. Je již prakticky jisté, že PES 

bude zasahovat i do vánočních svátků a začátku nového roku, a proto 

bych vám chtěl o to víc přát jejich pokojné prožití, a především pevné 

zdraví. 

Nejkrásnější vánoční dárek mi letos přichystal Filip Kubíček, který 

v rámci soutěže o vánoční pohled nakreslil naši novou základní školu 

s nazdobeným vánočním stromečkem a malým vyobrazením starosty 

(vlevo dole). Je to ta největší odměna za několikaleté úsilí a probdělé 

noci při realizaci stavby, kterou jsem mohl dostat. Moc děkuji. Filip i 

další děti z MŠ a ZŠ byli i letos odměněni Obcí Olšany za vánoční 

přáníčka, odměny dostali ve škole v pátek 18. 12.   

Aleš Janderka
 

Dotace z programu obnovy venkova Olomouckého kraje 
 

V letošním roce jsme od Olomouckého kraje přijali 

z programu obnovy venkova Olomouckého kraje 

dva dotační tituly:  

Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na vytá-

pění školy v Klášterci 

Dotaci ve výši 250 000,- Kč na rekonstrukci vytá-

pění klášterecké školy jsme využili k nahrazení 

akumulačních kamen na hranici životnosti centrál-

ním vytápěním s plynovým kondenzačním kotlem 

a teplovodními radiátory. Ovládání a regulaci bude 

zajišťovat dálkově řízená elektronika. 

 

Dotace na zpracování Změny č. 2 Územního 

plánu obce Olšany 

Nejdůležitějšími změnami v územním plánu obce 

je zahrnutí pozemků získaných od obce Bohutín do 

zastavitelného území katastru Klášterec, dále vy-

jmutí pásu pozemků nad obecním úřadem a Do-

movem Paprsek z územní rezervy pro rychlostní 

komunikaci a také řešení zastavitelného území 

v oblasti aleje ve vztahu k protipovodňovým opat-

řením. 

Na tuto akci Olomoucký kraj poskytl Obci Olšany 

dotaci 130 755,- Kč. 

Aleš Janderka 
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 Informace z 23. veřejného zasedání 7. prosince 2020 

Na posledním zasedání zastupitelstva v letošním 

roce čekalo zastupitelstvo projednání řady schva-

lovacích bodů důležitých pro další investice a bu-

doucnost obce. 

Některé z bodů k veřejnému projednání předložila 

také OP papírna, s.r.o. Její záměry a aktivity mající 

vliv na život a budoucnost občanů obce jsou nato-

lik důležité, že je nezbytné je v tomto článku zve-

řejnit. Ukládá mi to zákon 128/2000 Sb., zákon o 

obcích, § 103 odst. 4 písm. e), kde starosta odpoví-

dá za informování občanů o činnosti obce. Je mou 

povinností dodržovat zákony a legislativu, i když 

se to snad někomu nelíbí, a přebírám za to plnou 

zodpovědnost. 

- Zastupitelstvo schválilo kupní smlouvu týkající 

se objektu olšanského kina a bývalého hostince 

č. p. 2. Uvedená nemovitost bude rekonstruová-

na v rámci projektu zbudování deseti bytových 

jednotek pro uživatele Domova Paprsek a rekon-

strukce prostoru kina na multifunkční komunitní 

společné prostory v rámci Integrovaného ope-

račního programu, výzva č. 82, Rozvoj sociál-

ních služeb. Zároveň také zastupitelstvo schváli-

lo nabídku firmy BD project na zpracování 

projektové dokumentace nutné pro vydání sta-

vebního povolení. 

- OP papírna, s.r.o. předložila zastupitelům 

k projednání žádost o odkoupení části pozemku 

přiléhající k objektu skladu papírenského stroje 

PS6 v místě bývalého skladu „betoňák“. Na tom-

to pozemku je také komunikace mezi Olšany a 

Kláštercem. Komunikaci OP papírna v tomto ča-

se obnovuje pro její navrácení do veřejného uží-

vání včetně osvětlení a nezbytné stromové vý-

sadby. O podmínkách případného prodeje ne-

zbytné části pozemku nebo uzavření věcného 

břemene bude obec s žadatelem dále jednat. 

- Zastupitelé zamítli žádost o zřízení osadního 

výboru místní části Klášterec. Na předchozích 

zasedáních, především na 22. zasedání 9. 11. 

2020, na kterém bylo zastupitelstvo seznámeno 

s peticí občanů Klášterce žádající o podporu za-

stupitelů při jednání s OP papírnou, s.r.o. při sní-

žení nelegální výšky skladu SO04, reakce někte-

rých zastupitelů vyvolaly obavu, že by zastupi-

telstvo jako celek mohlo rozhodnout tak, že by 

tím byly poškozeny zájmy místní části obce (by-

la zpochybňována petice občanů Klášterce). Pro-

to občané Klášterce navrhli zřízení osadního vý-

boru, který by mohl zastávat zájmy této místní 

části. Návrh však většinou hlasů nebyl schválen.  

- Byla schválena smlouva s firmou ALNIO Group 

s.r.o. na zajištění výběrového řízení pro vybudo-

vání sběrných míst pro tříděný odpad a nákup 

sběrných nádob. Součástí dotace je i pořízení 

výkonného strojního štěpkovače na samostatném 

podvozku. 

- Zastupitelé schválili nejvýhodnější nabídku a 

smlouvu o dílo na zbudování parkovacích ploch 

kolem základní školy a obecního úřadu. Zakázku 

bude realizovat firma Ekozis, spol. s r.o. Zábřeh. 

- Zastupitelstvo si schválilo právo schvalovat 

všechna řízení, která se týkají OP papírny, s.r.o. 

s tím, že starosta nebude bez schválení zastupi-

telstva podnikat žádné kroky. Již od začátku úno-

ra letošního roku, kdy vyšlo najevo nezákonné 

jednání OP papírny výstavbou vysokoregálového 

skladu ve výšce 35,1 m bez stavebního povolení, 

jsem prosazoval, aby stavebník dodržel podmín-

ky územního plánu, respektoval krajinu a její při-

rozené historické dominanty, jako památnou lípu 

a kostel Zvěstování Panny Marie v Klášterci, a 

respektoval původní výšku skladu, na kterou má 

stavební povolení a souhlasná stanoviska všech 

dotčených orgánů včetně Obce Olšany. Původní 

výška skladu byla dle projektové dokumentace 

17,4 m s vysokoregálovou částí o výšce 24,4 m 

v jedné třetině stavby. Stavebník odmítl jednat 

s obcí o jakémkoliv snížení skladu, a proto jsem 

využil všechny legální odvolací prostředky, 

abych zjednal nápravu, i když jsem si byl plně 

vědom, že při tom riskuji profesní kariéru a oblí-

benost u mnoha občanů a pochopitelně i vedení 

OP papírny, s.r.o. Olšany. Stavební úřad 

v Šumperku nakonec zamítl dodatečné povolení 

stavby a v současné době posuzuje odvolání sta-

vebníka proti tomuto rozhodnutí Krajský úřad 

Olomouckého kraje. Rozhodnutí zastupitelstva 

schvalovat moje kroky v řízení s OP papírnou si 

je možné vyložit jako snahu ovlivnit další řízení 

týkající se vysokoregálového skladu ve prospěch 

OP papírny, protože kdyby zastupitelé sdíleli mé 

stanovisko snížení stavby na schválenou výšku, 

nesnažili by se do procesu aktivně vstupovat. 

Dokladem této domněnky je audiozáznam z čtyři 

hodiny trvajícího pondělního zasedání 7. 12., 

který je přístupný prostřednictvím odkazu na 

webových stránkách obce. Na veřejném zasedání 

jsem upozornil také na fakt, že jestliže je zastupi-

tel zároveň zaměstnancem firmy, která je 
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v konfliktu s veřejným zájmem a právy občanů 

některé části Olšan, je tento zastupitel ve střetu 

zájmů podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb.  § 

83 odst. 2 a měl by své rozhodování v dané věci 

dle vlastního svědomí zvážit. Celá situace je stá-

le více vyhrocená a prostoupená negativními 

emocemi.  

V rámci diskuse OP papírna, s.r.o. seznámila za-

stupitelstvo a občany přítomné na zasedání s plány 

na rozšíření parkovacích ploch v okolí areálu zá-

vodu. Na pozemku proti obchodu COOP by mělo 

před zahrádkářskou kolonií vzniknout parkoviště 

pro 16 kamionů. V prostoru bývalého letního amfi-

teátru je v plánu výstavba parkoviště pro osobní 

vozidla. Současná parkovací plocha za parkem, kde 

je zastávka autobusů, bude reorganizována pro 

zvýšení její kapacity. 

Během diskuze zaznělo ještě jedno téma, které má 

vliv na životní úroveň v obci, a to je hlučnost pro-

vozu závodu OP papírna s.r.o. ve vztahu ke zku-

šebnímu provozu papírenského stroje PS6. I před 

spuštěním nového stroje v červnu 2020 byla hladi-

na hluku na hranici limitu 40 dB stanoveném záko-

nem pro noční provoz. Nová technologie nesmí 

hluk navýšit. Má-li kdokoliv s hlukem způsobeným 

výrobou problémy, je potřeba situaci řešit ještě ve 

zkušebním provozu před kolaudací. 

Poslední závažné téma otevřené na veřejném zase-

dání OP papírnou, s.r.o. Olšany byla vizualizace 

kontroverzního vysokoregálového skladu SO04 a 

„zneviditelnění“ jeho fasády pokrytím popínavými 

rostlinami. Místo profesionálně zpracované studie 

proveditelnosti „živé“ fasády skladu předložila OP 

papírna, s.r.o jen vizualizaci autorizovaného inže-

nýra Ing. Nováčka. Tuto vizualizaci jsem zpochyb-

nil již na 20. veřejném zasedání v srpnu letošního 

roku, protože zcela prokazatelně nezobrazuje 

vzhled skladu po jeho dokončení, ale pouze vybar-

vuje nazeleno jeho již zbudovanou část. Každý 

čtenář si může utvořit vlastní názor na základě při-

ložených fotografií. Na obrázku vpravo je součas-

ný stav stavby, na obrázku vlevo má být údajně 

konečná stavba po jejím dokončení o 58% delší 

směrem ke Klášterci!!! Jakýkoliv komentář je zcela 

zbytečný. 

Jsem otevřený smysluplnému dialogu a férovému 

jednání, ale nebudu přehlížet nečestné manipula-

tivní praktiky, lži a dezinformace vůči občanům. 

Aleš Janderka 

 

 Detail vizualizace Ing. Ondřeje Nováčka Detail současné rozestavěnosti SO04 

 
 

Kulturní (nekulturní) okénko 

Koronavirus nám dává (nebo spíš bere)! Nedává 

nám možnost normálně žít, bavit se, potkávat se, 

užívat si. Proto náš kulturní a společenský život 

upadl na nulu. 

Nepřivítali jsme nové občánky, neposeděli 

s důchodci, žáci ZŠ neuspali broučky (co ti chudáci 

budou celou zimu dělat?), adventní zájezd se také 

nekonal. Betlémské světlo je sice v republice, ale 

v obvyklé podobě se také rozdávat nebude. V 

únoru neproběhne ani obecní ples, ani ČSŽ nebude 

pořádat maškarní karneval pro děti. A Člověče, 

nezlob se! si budou zájemci o jarních prázdninách 

muset zahrát jen doma. Prostě se každý musí 

zabavit sám. Nebo s pomocí knihovny (máme nové 

knihy v Olšanech i v Klášterci). 

Ale nezoufejte. Každá špatnost jednou přejde. A 

znáte to: všechno špatné je k něčemu dobré. Třeba 

najdeme jiné hodnoty, které jsme dříve opomíjeli. 

Myslete na to v nadcházejícím vánočním čase. 

   Do nového roku vám přeji jen to nejlepší – 

zdraví, štěstí a lásku.  

 

Lenka Mutinová
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Betlémské světlo 

 
I závěr letošního roku bude jiný. 

Betlémské světlo nebudeme rozdávat tradičně 

v parku u paneláků, ale v prostoru před Klubem 

v Olšanech. Nebudeme prodávat svařák, nebu-

deme zpívat koledy, jen si popřejeme klidné 

svátky.  

Přijďte si se svou svíčkou pro světlo 23.12. 

v době od 16:00 do 19:00 hod.   

Skauti 
 

 

 

 

 

 

Základní škola a mateřská škola Olšany 

První čtyři školní měsíce nebyly pro školu vůbec 

jednoduché. Naši radost ze zrekonstruované školní 

budovy brzy ukončil zákaz přítomnosti žáků při 

výuce ve škole. I přesto, že jsme se na tuto situaci 

společně s rodiči předem připravovali, museli jsme 

během vzdělávání na dálku leccos společně „dola-

dit“. Distanční vzdělávání nebylo lehké ani pro 

pedagogy ani pro žáky a jejich rodiče. Pedagogové 

i žáci se naučili využívat nové metody vzdělávání 

na dálku s podporou digitálních technologií.  Všem 

zúčastněným patří veliké poděkování za to, jak tuto 

situaci zvládli. Obzvláště děkujeme všem rodičům, 

kteří své děti při této výuce podporovali. Od začát-

ku prosince už v naší škole opět probíhá prezenční 

výuka, i když prozatím bez sportovních činností a 

zpěvu. 

 Z důvodu proticovidových opatření jsme letos 

nemohli pozvat veřejnost na tradiční adventní vy-

stoupení do kina. Paní učitelky v mateřské škole 

připravili s dětmi alespoň videa o tom, co už umí. 

Rodiče si je mohou prohlédnout on-line. Zatímco 

děti v mateřské škole natáčely videa, žáci v zá-

kladní škole se naplno věnovali výuce.  

Přeji všem občanům pohodové Vánoce a hodně 

zdraví v novém roce 2021. Pedagogům a žákům 

přeji, aby se po vánočních prázdninách mohli 

v lednu vrátit do školy k běžné prezenční výuce. 

Jana Kuchtíková, ředitelka školy 
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2. Projektant studie tě podfoukl, aby získal 

Veronika Švábová, MŠ Eliška Hýblová, ZŠ Veronika Novotná, ZŠ 
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