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Občasník pro obyvatele Olšan a Klášterce 
      

Vydává Obecní úřad Olšany březen 2017  Ročník XIX.  Číslo 43 
 

Vážení spoluobčané,  
v tomto prvním letošním vydání obecního zpravodaje Vám přinášíme to nejdůležitější, co chystáme v tomto roce 

nejen v oblasti stavební, ale i kulturní a společenské. Budu velmi rád za každý námět, připomínku nebo pomoc, 

abychom vše realizovali podle Vašich představ. 

 

Kino Olšany – hledáme nového správce 
 

První článek tohoto čísla musím věnovat tématu 

budoucnosti kina, protože se dotýká úplně všech. Nemá 

cenu psát o historickém kulturním významu kina a o 

jeho tradici, mnozí z nás mají k němu osobní vztah 

především z dětství. Dodnes mám doma schované 

pohlednice s Vinnetouem, když jsme chodili do kina na 

Mayovky. 

Bohužel, doba se mění, a ani nákladná investice do 

nového promítacího zařízení nezastavila propad 

návštěvnosti. Před čtyřmi roky jsme ve zpravodaji 

popisovali problematiku současného způsobu půjčování 

filmů. Abychom mohli v našem kině promítat novinky 

jako třeba Anděl Páně 2 ihned po slavnostní premiéře, 

museli bychom mít digitální kino s technologií DCI, 

tedy projektor za 2,5 milionu s dalším příslušenstvím. 

Do něj se film nahraje přes internet, aby jej nebylo 

možno zkopírovat. Protože jsme ale pořídili technologii 

přehrávání z DVD a Blu-ray, máme k dispozici pro 

promítání pouze tituly s velkým zpožděním od 

premiéry, když už jsou přístupné i v půjčovnách, 

obchodech, a dokonce někdy i v televizi. Například 

zmíněný Anděl Páně 2 je k zapůjčení až teď, prakticky 

čtyři měsíce po slavnostním uvedení. 

Bilance kina je katastrofální. Na 55 promítnutých filmů 

v roce 2016 se přišlo podívat jen 1150 diváků. 

Průměrnou návštěvnost 21 diváků na představení ale 

nemůžeme brát vážně, protože jsou do statistiky 

zahrnuta i přestavení pro školu s dobrou návštěvností, 

takže bez nich by byl výsledek mnohem horší. Naopak 

náklady na promítání rostou. Na jedno představení je 

nutné počítat 2500,-Kč za půjčovné filmu, 800,-Kč na 

mzdy zaměstnanců, poměrnou část nájemného a 

provozních výdajů a v zimním období ještě elektrickou 

energii za vytápění, tedy dalších přibližně 2000,- Kč. 

Průměrně se tedy náklady na jedno promítání pohybují 

okolo 5500,- Kč. 

Tím se dostávám k technickým potížím. Především 

vytápění je neúměrně nákladné. Elektrické topení 

vyhřívá na noční proud tři velké nádrže s objemem přes 

9 m
3
 vody. V zimě se k jejich ohřátí spotřebuje týdně 

pro jedno promítání 1100 kWh, za rok to dělá 

25000 kWh. Regulace topení je velmi komplikovaná,  

aby topení vyhřálo sál na 18ºC, musí nejméně tři noci 

předem bojlery topit. Pro udržení teploty kolem 20ºC 

by muselo být topení v provozu bez přerušení. 

Kino také není napojeno na obecní kanalizaci a celý 

objekt vyžaduje kompletní rekonstrukci, což je 

prakticky neřešitelné, protože není v majetku obce. 

Problémy s vytápěním a vysoká nákladovost mě vedly 

k tomu, že jsem zrušil promítání v zimě. Vedlo mě 

k tomu i to, že na první lednové představení nepřišel 

vůbec nikdo a na druhé jen dva návštěvníci. Navíc 

vedoucí kina oznámila od dubna rezignaci, takže 

v současnosti nemáme provozní zajištění nutné k tomu, 

abychom mohli zahájit jarní pravidelné promítání bez 

organizačních změn. 

Především se prozatím budeme snažit zajistit promítání 

pro děti ve škole a letní kino na hřišti v Olšanech. 

Zároveň tento článek píši jako výzvu pro případného 

zájemce, jenž by byl ochoten se ujmout vedení kina a 

udržení jeho provozu. Nechceme kino v Olšanech 

uzavřít, ale zajistit jeho provoz tak, aby byl pro občany 

přínosný a neúměrně nezatěžoval obecní rozpočet. 
 

Aleš Janderka  

(bližší informace pro zájemce na OU) 
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Výběrové řízení na pozici technika správy majetku obce Olšany 
 

Obec Olšany vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

technika správy majetku obce. 

Platová třída 8, pracovní poměr na dobu neurčitou 

(zkušební doba), předpokládaný nástup 1. 7. 2017.  
 

Náplň práce: 

- správa a údržba nemovitého a movitého majetku 

obce a jeho zařízení, 

- údržba techniky, strojů a zařízení, 

- drobné zámečnické, zednické, svářečské, malířské a 

jiné řemeslné práce, provádění drobných oprav, 

- zajištění provozu a údržby kanalizace a čerpacích 

stanic, 

- obsluha komunální techniky v majetku obce, 

- údržba zeleně, 

- práce s křovinořezem, travní sekačkou, motorovou 

pilou a jinými stroji a zařízeními 

- správa a zimní a letní údržba chodníků, komunikací 

a veřejných prostranství, úklid sněhu, 

- svoz tříděných odpadů, sběrných míst, koordinace 

svozu bioodpadů, 

- vedení zaměstnanců obce na technickém úseku, 

pracovníků veřejně prospěšných prací a dalších 

sezónních pracovníků 

- jiné práce dle požadavku obce. 
 

Předpoklady: 

- fyzická osoba, státní občan České republiky, nebo 

osoba s cizím státním občanstvím a trvalým pobytem 

v ČR, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním 

úkonům, je bezúhonná, ovládá český jazyk, 

- minimálně úplné středoškolské vzdělání s maturitou 

nebo výučním listem technického zaměření, 

- praxe v zaměstnání vyžadujícím manuální zručnost a 

samostatnost v pracovní činnosti min. 10 let, 

- svářečský průkaz (lze doplnit ve zkušební době) 

- řidičské oprávnění skupiny B. 
 

Uvítáme: 

- trvalý pobyt v Olšanech nebo Klášterci, 

- řidičský průkaz T, C+E. 

Lhůta pro podání přihlášky je do 7. 4. 2017, základní 

informace pro podání přihlášky naleznou zájemci na 

webových stránkách obce a úřední desce. 
Aleš Janderka 

 

Nejdůležitější informace z 18. zasedání zastupitelstva 
 

Tím nejzásadnějším bodem jednání bylo pochopitelně 

schválení rozpočtu pro letošní rok. Zahrnuli jsme do něj 

tyto předpokládané akce: 
 

 pokračování přípravy realizace chodníků v Olšanech 

a Klášterci, 

 výstavba altánku, kašny a rozšíření dláždění na 

hřbitově v Klášterci, 

 dokončení otáčecí a parkovací plochy mezi 

rodinnými domy u Doubravského dvora, 

 rekonstrukce školky, srovnání podlah a nové 

sociální vybavení, přizpůsobení dvouletým dětem, 

 finanční rezerva pro případ získání dotace na střešní 

nástavbu základní školy s novými učebnami a 

sociálním vybavením, 

 výstavba přístřešku u obecního domu za poštou, 

 krytý přístřešek jako sklad materiálu na hřišti 

v Olšanech, 

 zpevnění komunikace u školy z levé strany a 

zbudování parkovacích ploch, 

 výtahová plošina na schodišti k obecnímu úřadu pro 

bezbariérové zpřístupnění knihovny a kanceláře OÚ, 

 úpravy vzhledu parku a okolí panelových domů, 

 montáž zbývajících elektronických vodoměrů 

v Klášterci, 

 rekonstrukce dětského hřiště a jeho doplnění o nové 

herní prvky a work-outové prvky, 

 rekuperační jednotky do nájemních bytů v obecním 

domě, 

  rekonstrukce sociálního vybavení na hřišti. 
 

Je možné, že se všechny zde uvedené akce nepodaří 

v průběhu roku realizovat, ať už z důvodů komplikace 

stavebních řízení na úřadech, které se často neúměrně 

vlečou, nebo kvůli neposkytnutí dotace. Doufám ale, že 

to nejdůležitější uskutečníme. 

Aleš Janderka 

Nové informace k pokračující projektové přípravě chodníků v Olšanech a Klášterci 
 

V současné době je celá dokumentace týkající se chodníků připravena pro územní rozhodnutí. Abychom ale mohli 

o územní rozhodnutí zažádat, je nutné vyjednat s firmou ČEZ přemístění tří sloupů nízkého napětí, jednoho 

v Olšanech a dvou v Klášterci. Tento problém je velmi závažný, protože jednak přemístění bude stát odhadem půl 

milionu korun, jednak akci musí realizovat sama firma ČEZ, s níž je třeba uzavřít smlouvu, která je nezbytnou 

podmínkou zahájení řízení pro územní rozhodnutí. Nejhorší na tom je, že samotné přemístění může do realizace 

trvat i rok. 

Zároveň je také nutné získat stavební povolení na veřejné osvětlení u nových chodníků. I zde vznikly komplikace, 

protože stavební úřad neuznal souhlasy vlastníků s chodníky a bude proto nutné všechny majitele dotčených 

pozemků zažádat o souhlas a uzavřít s nimi smlouvy znovu speciálně pro tuto část akce. 

Aleš Janderka 
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Svoz nebezpečných odpadů 
 

Nebezpečné odpady budou sváženy v sobotu 27. 

5. 2016. Přesná hodina sběru je v tabulce: 

10 00  Klášterec – obchod 

10 30  Klášterec – kříž  

11 00  Olšany – parkoviště u paneláků 

11 30  Olšany - kino 

12 00  Olšany – horní konec (směr Bušín) 

12 30  Olšany – Doubravský dvůr 
  

Seznam nebezpečného odpadu: 

Staré barvy, televizory, monitory a další elektronika, 

ledničky s chladivem, motorové oleje, olejové filtry, 

brzdové a chladicí kapaliny, rozpouštědla, kyseliny 

a odmašťovadla, fotochemikálie, staré léky, zbytky 

zahradní chemie, olověné aku baterie, pneumatiky, 

monočlánky a zářivky. 

Prosíme občany, aby tyto odpady předali 

pracovníkům 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 29. 5. - 2. 6. 2017 bude společnost SUEZ 

Využití 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 

velkoobjemové kontejnery. 

Občané uloží odpad do kontejnerů a po ukončení sběru bude 

odpad převezen a odstraněn na skládce v Rapotíně. 

Umístění kontejnerů: 

od 29. 5. do 31. 5. 2017 

Klášterec – obchod 

Klášterec – u křížku 

Olšany – parkoviště u paneláků 

Olšany – Doubravský dvůr 

od 31. 5. do 2. 6. 2017 

Olšany – horní konec naproti kříži 

Olšany – u kina 

Olšany – parkoviště u paneláků 

Olšany – Doubravský dvůr 

Mezi velkoobjemový odpad patří např.: 

Opotřebovaný nábytek, matrace, vany, koberce a podobný 

objemný odpad. 

Mezi velkoobjemový odpad nepatří např.: 

Veškeré druhy nebezpečných odpadů (např. ledničky, barvy, 

akumulátory apod.), pneumatiky, stavební odpad (např. stavební 

suť apod.). 

Zápis do 1. ročníku ZŠ Olšany pro 

školní rok 2017/18 se uskuteční ve 

středu 19. dubna 2017 v budově ZŠ od 

14 do 17 hodin. 

Zápis do MŠ Olšany pro školní rok 

2017/18 se uskuteční v prostorách MŠ 

ve čtvrtek 4. května 2017 od 16 do 17 

hodin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Malé kulturní okénko  

∙  Počasí už Vás sice potáhne víc ven, přesto si udělejte 

chvilku na setkání se spisovatelem a redaktorem 

rozhlasu Olomouc Miroslavem Kobzou. Na přání 

některých z Vás mezi nás zavítá v pátek 8. dubna 2017. 

Od 17.00 hod. bude v Klubu v Olšanech vyprávět o 

historii dolování na Jesenicku. Vstupné dobrovolné. 

∙  Na víkend 17. a 18. června 2017 jsme pozváni na 

družební návštěvu Kĺačna. Zájemci se mohou hlásit na 

OÚ Olšany, účastnický poplatek bude činit 300,- Kč. 

∙  Na konci června bychom chtěli opět zkrášlit cestu u 

školy veselými obrázky, přesný termín „kreslení na 

silnici“ bude upřesněn v ZŠ a MŠ. 

∙  Příznivci Polska – termíny nákupních zájezdů jsou 

následující: 

- sobota 8. dubna a 29. dubna 

- úterý 25. dubna a 9. května 

Přihlášky a 120,- Kč na OÚ 

Přeji krásné jaro! Lenka Mutinová 

Základní škola – mateřská škola – komunitní škola 
 

Zima a zimní radovánky jsou za námi, Motýl Emanuel s 

Makovou panenkou, kteří nás provázeli dětským 

karnevalem, se s námi radují z jarních dnů. Jarní 

výzdobu jsme si společně připravili ve škole na tradiční 

jarní dílně a zbývá ještě probudit les a broučky a udělat 

jarní úklid. Okolí školy si uklidíme společně s celou 

republikou  v rámci projektu Ukliďme Česko 7. dubna 

a na jarní procházku spojenou s probouzením lesa a 

broučků se vydáme v pátek 21. dubna. Sraz v 16:30 

hodin u Doubravského dvora. V první polovině května 

opět oslavíme společně Den rodiny na školní zahradě. 

Můžete se těšit tradičně na vystoupení dětí, společné 

hry i opékání. Začátkem června budou děti kreslit na 

silnicích v Olšanech a závěr školního roku bude potom 

patřit tradičně sportovním soutěžím. Prázdniny za 

školou letos chystáme jen v jednom termínu 10. – 14. 

července 2017 a děti se mohou těšit na téma „Ptáci“. 

Jana Kuchtíková
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POHROMA V KANALIZACI? OLEJ A VLHČENÝ 

UBROUSEK 
 

Ucpaná kanalizace či poškozená čerpadla v čistírnách. To jsou jen některé 

následky toho, když v kanalizaci skončí věci, které tam nepatří. Odborníci ze 

Šumperské vodohospodářské provozní společnosti (ŠPVS) potvrzují, že stále 

přibývá poruch způsobených nesprávným využíváním kanalizace. 

Nepříznivým trendem poslední doby jsou vlhčené ubrousky, které lidé stále 

častěji splachují. Ty se nerozloží a dokážou způsobit nemalé komplikace.  

Nesprávným používáním kanalizace často způsobují lidé problémy sami sobě 

nebo sousedům. Nepříjemné následky může mít například olej včetně 

fritovacího. „Použitý olej z fritovacího hrnce ztuhne a v kombinaci s vlasy či 

textilem vytvoří pevnou zátku,“ popisuje jednu z nebezpečných kombinací 

obchodně správní ředitel ŠPVS Jan Havlíček a dodává, že do kanalizace v 

žádném případě nepatří ani pleny či zbytky jídla, včetně těch, které prošly 

domácím drtičem odpadů. Jsou totiž žádaným pokrmem pro potkany.   

Následky ucpané kanalizace mohou být velmi nepříjemné, i když i v této 

oblasti se mnohé změnilo. „Díky členství ve skupině SUEZ můžeme využívat 

zkušenosti a postupy, které se osvědčily v jiných evropských zemích. Máme 

moderní techniku. Ta nám například pomáhá vyřešit řadu problémů bez 

nutnosti výkopu. Vlastníme vozík s kamerou, která dokáže najít přesně to 

místo, kde vznikl problém. Náš dispečink funguje 24 hodin denně. Vše 

podstatné je i na našich stránkách www.spvs.cz,“ přibližuje možnosti řešení 

Jan Havlíček. Nepříjemné následky může mít ucpaná kanalizace pro viníka, 

tedy toho, kdo nesprávnou věc či látku do kanalizace vypustil. Pokuta může 

být v případě fyzických osob až 100 tis. Kč, v případě právnických osob 

dokonce až 200 tis. Kč.  

Další povinnosti mají podle zákona ti, kdo nejsou napojeni na veřejnou 

kanalizaci. Žumpu je nutné vyvážet. Zároveň musí mít majitel doklady, že 

ten, kdo žumpu vyvezl, s odpadními vodami podle zákona i naložil. To 

znamená, že je odvezl na čistírnu odpadních vod. „Pokud svěří tuto povinnost 

majitel naší společnosti, bude mít doklad, že odpadní voda byla zlikvidována 

správně,“ dodává Jan Havlíček. Pokud majitel ale takový doklad nemá, 

porušuje zákon a vystavuje se riziku pokuty. A to platí i v případě, kdy 

žumpu nevyváží vůbec a má nezákonně řešený odtok třeba do dešťové 

kanalizace. 
 

Co do kanalizace v žádném případě nepatří?  

 Biologický odpad: zbytky jídel včetně těch z kuchyňských drtičů  

 Tuky: včetně fritovacího oleje  

 Hygienické potřeby: vlhčené ubrousky, dámské vložky, dětské pleny, 

vatové tyčinky apod.  

 Chemikálie a léky  

 Pevné předměty: PET lahve, dřevěné předměty apod. 

Splatnost obecních 
poplatků v roce 2017 

Blíží se konec termínu splatnosti 

obecních poplatků 31. 3. 2017. 

Úhradu můžete provést vždy 

v pondělí a středu v úředních 

hodinách na obecním úřadu. Úřední 

hodiny v Klášterci už v tomto období 

nebudou. 

 TDO 500,- Kč/ osoba a rok 
 stočné 15,50 Kč/m

3
 

 vodné Olšany 41,55 Kč/m
3
 

 pes rodinný dům 100,- Kč/rok, za 
každého dalšího psa 150,- /rok 
navíc 

 pes bytové domy, byty OÚ 200,- 
Kč/rok, za každého dalšího psa 
250,- /rok navíc 

 poplatky za psy vybíráme 
jednorázově v prvním splátkovém 
období 

Navýšení při nedodržení termínů 
splatnosti: 

- 1. urgence   80,- Kč 

- 2. urgence 200,- Kč 

Poplatky lze hradit i bezhotovostně 

prostřednictvím účtu: 

Č. účtu 8925841/0100 

variabilní symbol: číslo popisné + 1340 

(u bytových domů do poznámky 

příjmení) 

Dětský karneval s 

motýlem Emanuelem a 

Makovou panenkou 

Nácvik první pomoci 

v MŚ 
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