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Vážení spoluobčané,
V letošním roce nás čeká fůra práce. Největší
výzvou je kompletní rekonstrukce naší základní
školy. Musíme kvůli tomu na celý rok přesunout
výuku do prostor Klubu a to přinese spoustu
dalších organizačních změn a omezení. Například
je nutné po dobu stavby přesunout provozovnu
kadeřnictví paní Poláchové do provizorních prostor
v DCHB a také klubovnu skautů čeká přemístění
s největší pravděpodobností na hřiště. Velmi se za
všechny vzniklé potíže omlouvám, ale pevně
věřím, že přechodné uskrovnění přinese užitek

všem občanům, malým i velkým. Samozřejmě
nepolevím v práci na chodnících a budeme se
snažit ve zbytku volebního období dokončit
alespoň to nejdůležitější, co jsme vám slíbili
v plánu rozvoje obce. Některé záměry však bude
nutné přesunout do dalšího volebního období
a nechat je na rozhodnutí novému zastupitelstvu,
protože finanční náročnost rekonstrukce školy nás
přinutila všechny v rozpočtu původně plánované
investice přehodnotit.
Aleš Janderka

To nejdůležitější z 31. veřejného zasedání
Nejdůležitějším bodem březnového zasedání bylo
schválení rozpočtu pro rok 2018. Obecní rozpočet
letos samozřejmě nejvíce zatíží stavební akce.
Protože nás toho čeká opravdu hodně, dozvíte se
podrobnosti v následujícím článku.
Kromě stavebních akcí schválili zastupitelé i
několik důležitých smluv. Jedna z nich se týkala
zajištění ochrany osobních údajů. Evropská unie
vydala v loňském roce nařízení, které stanovuje
způsob, jakým mají veřejné instituce a podnikatelé
zacházet s osobními údaji občanů, tzv. GDPR.
Toto nařízení postihne finančně i naši obec, jednak
budeme muset za deset tisíc nechat zpracovat audit
nakládání s osobními údaji občanů, jednak je naší
povinností zřídit funkci pověřence pro ochranu
osobních údajů s pravidelnou měsíční odměnou za
jeho činnost. Pro řešení této agendy jsme vstoupili

do Svazu místních samospráv, pro obce v tomto
svazu je zajišťována služba pověřence za 600,- Kč
měsíčně.
Další důležitá schválená smlouva se týkala
přeložky sloupu elektrického vedení v Olšanech
u kina. Jde o důležitý krok ke zdárnému zahájení
výstavby chodníků podél komunikace do
Hanušovic.
Ještě zmíním smlouvu s firmou Renards dotační,
s.r.o., kterou uzavíráme v souvislosti s přiznanou
dotací Ministerstva pro místní rozvoj ČR na
komplexní rekonstrukci školy v Olšanech. Do tak
velké stavební akce by bylo velmi rizikové se
pouštět bez kvalifikované pomoci.
Aleš Janderka

Uzavírka komunikace mezi Olšany a Kláštercem
O uzavření komunikace požádala OP papírna, s.r.o.
z důvodu výstavby papírenského stroje PS6. Cesta
by měla být uzavřena dva roky, přesná doba
uzavírky závisí na průběhu stavebních prací.
Olšanský zpravodaj

Po celou tuto dobu musí investor stavby zajistit
náhradní komunikaci pro pěší a cyklisty
s dostatečným osvětlením. Zahájení uzavírky bude
upřesněno podle harmonogramu stavby.
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Obecní stavební akce v roce 2018
Rekonstrukce základní školy v Olšanech
Tato stavba je největší obecní investicí od doby
dokončení DCHB. Celkové náklady jen v rámci
budovy dosáhnou i s vybavením 19 mil. korun
a navíc je nutno vybudovat parkovací plochy pro
21 vozidel pro splnění dotačních podmínek. Dotace
na celou akci přesáhne 11,5 mil. korun. Za uvedené
náklady bude mít škola novou střechu a pod ní
nástavbu se dvěma velkými učebnami. Finální
vzhled budovy ještě není upřesněný, protože bude
nutné celý plášť školy zateplit. Původní zateplení
provedené před patnácti lety je zcela nevyhovující.
Byl použit polystyren o tloušťce pouhých 6cm, což
nesplňuje předepsanou hodnotu pro šířku zdiva.
Navíc byla izolace nalepena pouze ze tří stran,
severní strana se sociálním příslušenstvím zůstala
bez zateplení.
Celá stavba by měla být dokončena příští rok na
podzim. Jak jsem zmínil v úvodu, budou se do té
doby naši žáčci muset uskrovnit v prostorech
Klubu. Také to bohužel znamená, že od 23. 7.
nebudeme moci půjčovat Klub pro kulturní akce
a k tomuto účelu nám zůstane pouze škola
v Klášterci a při příznivém počasí hřiště
v Olšanech.

Chodníky v Olšanech a Klášterci
V současnosti čekáme na územní rozhodnutí a po
jeho vydání začneme stavebně připravovat první
etapu podél komunikace 1. třídy mezi budovou
obecního úřadu a křížem na horním konci
v Olšanech. Zároveň by měly být letos v Olšanech
a Klášterci přesunuty čtyři sloupy elektrického
vedení, které brání stavbě chodníků.
Rozšíření možností třídění odpadů v obci
Protože se nám podařilo získat téměř
půlmilionovou dotaci na kontejnery pro tříděný
odpad, přibydou v Olšanech tři místa pro jejich
umístění. Jedno plánujeme zbudovat u budovy
obecního úřadu, další u novostaveb před DCHB a
třetí by mohlo sloužit obyvatelům v okolí hřiště.
Poslední uvedené místo ještě zbývá dořešit.
Olšanský zpravodaj

Zároveň máme nově k dispozici také dva kryté
kontejnery na velkoobjemový odpad. Nebudeme
tak odkázáni jen na pravidelný svoz tohoto odpadu
dvakrát za rok. Každý občan Olšan nebo Klášterce,
který se bude potřebovat zbavit velkoobjemového
odpadu, domluví si jeho předání v pracovní době
se správcem obce nebo v kanceláři obecního úřadu
a poté osobně odevzdá správci odpad za budovou
Klubu v Olšanech. Od občanů starších a zdravotně
omezených vyzvedneme odpad u nich doma, opět
po předešlé domluvě.
Stavební úpravy na hřbitově v Klášterci
Ještě na jaře vyroste na hřbitově altán, nová kašna
na vodu a kolem kostela i u brány zpříjemní chůzi
nové dláždění. Vše bude provedeno tak, aby byly
splněny požadavky památkářů na důstojný a
historicky věrný ráz pietního místa.
Projektová dokumentace pro stavební akce
v dalším volebním období
Jistě se můžete zcela oprávněně ptát, proč
chystáme projekty na akce pro příští volební
období a nenecháme rozhodovací pravomoc o tom,
co bude v následujících letech v obci vybudováno
na nových zastupitelích. Riskujeme také, že
projekty skončí v šuplíku. Jde ale o záměry, které
jsou pro obec významné, lze na ně získat dotační
peníze od státu a Evropské unie a nebudeme-li je
mít připravené, realizace se buďto nejméně o rok
oddálí, nebo zcela zmaří.
Jde o následující akce:
- modernizace školy v Klášterci – výměna
dosluhujících oken, výměna akumulačních kamen
za ústřední vytápění a především přístavba nové
kuchyňky a sociálního zařízení. Stávající kuchyňka
naprosto nevyhovuje svými rozměry a nesplňuje
předpisy o požární ochraně.
- rekonstrukce mostu mezi Kláštercem a Olšany
– most je nyní v havarijním stavu, a proto je
uzavřen pro motorová vozidla. Po dokončení
projektové dokumentace se pokusíme na stavbu
získat dotaci.
- rekonstrukce kina – abychom mohli uvažovat o
takto náročném stavebním záměru, určitě musíme
najít vhodný dotační titul s co nejmenší finanční
účastí obce. Rozhodně by bylo rozumnější počkat
s přípravou akce až po dokončení rekonstrukce
školy, ale bohužel pak už nemusí být dostupné
výzvy pro podání žádosti o dotaci.
Aleš Janderka
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Svoz velkoobjemového odpadu

Svoz nebezpečných odpadů

V termínu mezi 23. - 27. 4. 2018 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.

Nebezpečné odpady budou sváženy v sobotu
28. 4. 2018. 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.

Umístění kontejnerů:
od 23. 4. do 25. 4. 2018
Klášterec – obchod
Klášterec – u křížku
Olšany – parkoviště u paneláků
Olšany – Doubravský dvůr
od 25. 4. do 27. 4. 2018
Olšany – horní konec naproti kříži
Olšany – u kina
Olšany – parkoviště u paneláků
Olšany – Doubravský dvůr

Mezi nebezpečný odpad nepatří např.:
Ledničky bez chladicích zařízení, televizory bez
obrazovek, komunální a stavební odpad.

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.).

Základní škola – mateřská škola – komunitní škola
Zima je konečně za námi. Většina našich žáků
společně s několika předškoláky úspěšně
absolvovala lyžařský kurz ve SKIRESORTU
BUKOVÁ HORA a nyní už se všichni těší na jarní
hry v přírodě. Jarní výzdobu jsme si pořídili
společně s rodiči na tradiční jarní dílně 27. března a
velký jarní úklid okolí školy zvládneme v rámci
projektu „Ukliďme Česko“ v pátek 6. dubna. Na
společnou jarní procházku spojenou s probouzením
lesa a broučku se vydáme v pátek 20. dubna. Na
všechny, kteří chtějí s námi do lesa vyrazit,
budeme čekat v 16:30 hodin u Doubravského
dvora. V první polovině května opět oslavíme
Zápis do MŠ Olšany pro školní
rok
2018/19
se
uskuteční
v prostorách MŠ ve čtvrtek 10.
května 2018 dopoledne od 10 do
11 hodin a odpoledne od 16 do 17
hodin.
Olšanský zpravodaj

společně Den rodiny na školní zahradě. Můžete se
těšit tradičně na vystoupení dětí, společné hry i
opékání. Prázdniny za školou letos chystáme ve
spolupráci se školami v Hrabenově a v Bohdíkově.
Tyto nepobytové tábory jsou jako vždy určeny pro
žáky 1. – 5. ročníků a letos můžete vybírat dokonce
ze 6 termínů. Podrobné informace přímo v ZŠ
Olšany nebo na stránkách školy www.skolaolsany.cz.
Za všechny zaměstnance školy přeji všem krásné
jarní dny plné sluníčka.
Jana Kuchtíková
Zápis do 1. ročníku ZŠ Olšany
pro školní rok 2018/19 se
uskuteční v úterý 17. dubna 2018
v budově ZŠ od 14:00 do 17:30
hodin.
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Kulturní okénko
Letošní rok jsme kulturně zahájili opravdu záhy.
Už 12. ledna se konal Obecní ples. Klidný,
pohodový, většina byla určitě spokojena.
Asi 65 dětí (se svými rodiči) se přišlo 24. února
pobavit na maškarní karneval, který pořádal Český
svaz žen společně s Komunitní školou. Další
vydařená akce!
A do třetice se 3. března sešli příznivci deskových
her, konkrétně Člověče, nezlob se! 28 hrajících
účastníků si tak zpříjemnilo celé odpoledne.
Tentokrát byli pořadateli fotbalisté a Obec Olšany.
A vítěz? Vojta Prachař (koulející a jeho babička
táhnoucí).

Na základě připomínek a dotazů bych se za
kulturní komisi ráda vyjádřila k blahopřáním našim
spoluobčanům. Už celou řádku let se v Olšanech a
v Klášterci udržuje pěkná tradice, a to osobní
blahopřání jubilantům k 70., 75., 80. a každým
dalším narozeninám. Mnozí jsou rádi a už se těší,
ale víme, že ne všichni jsou společenští, ty dříve
narozené už tato záležitost může zmáhat. Proto
pokud si osobní návštěvu opravdu nepřejete, klidně
se ozvěte (zavolejte na OÚ, vzkažte ...) a Vaše
přání bude respektováno.

A co v nadcházejících jarních měsících? SDH upálí
30. 4. čarodějnice, v květnu se bude v Bušíně konat
tradiční Den regionu a my se budeme připravovat
na 23. červen. Proč? Protože přijedou naši známí z
Kĺačna. Všechny nápady a návrhy pomoci jsou
vítány.
Slibovaná exkurze do Sázavské pekárny se ještě
neuskuteční, jejich rekonstrukce výrobní linky se
mírně protáhla. Ale nebojte, do konce roku to
bude!
Při setí a sázení ve sklenících a na zahrádkách
nezapomeňte, že večer se nejlépe usíná u knížky, a
přijďte do knihovny.
A ještě pro ty, kteří by rádi jeli na nákupy do
Polska. Do Kudowe Zdroje se pojede 10.4., 21.4. a
8.5. Přihlášky a 120,- Kč na OÚ.

Krásné jaro plné sluníčka Vám za kulturní komisi
přeje Lenka Mutinová

Občanské sdružení Diakonie Broumov
nezisková organizace, poskytující sociální služby pro občany z okraje
společnosti, www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Drobné elektrospotřebiče – rádia, žehličky, mixéry, fény, …
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
¾ ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce,
¾ nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
¾ znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční na Klubu OLŠANY, č. p. 97 dne:
25. 5. 2018 v 16:00 – 18:00 hod a 26. 5. 2018 v 9:00 – 11:00 hod
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem, děkujeme za Vaši pomoc

Kosmetické služby
v Klášterci
v budově bývalé školy v Klášterci,
provozní doba pondělí a úterý v 8.1518.00
Objednávky Telefon 734 368 107.
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Olšanský zpravodaj
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