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Vážení spoluobčané,
letošní rok rozhodně nelze považovat za klidný a
pohodový co se týká pro obec významných a
klíčových událostí. Život občanům nekomplikují
jen stavební akce a aktivity obce, ale také realizace
miliardové investice OP papírny s.r.o. v souvislosti
s modernizací závodu a stavbou papírenského
stroje PS6.
Už samotný záměr stavby PS6 rozděluje veřejnost.
Ti občané, které už dnes trápí mnohdy nesnesitelný
hluk a zápach současného provozu, pohyb kamionů
a parkování vozidel zaměstnanců firmy, se obávají
dalšího zhoršení stavu. Obyvatelé bytových domů
poblíž stavby pocítí stavební ruch, prašnost a
dopravní omezení v souvislosti s pohybem stavební
techniky. Situace s parkováním se ještě zhorší o
vozidla zaměstnanců stavebních a dodavatelských
firem. Musím v této souvislosti zmínit i případ
vyklizení zahrádek u obchodu COOP.
Právě na tomto posledním příkladu lze
dokumentovat pro mnohé nejzásadnější problém –
nedostatek informací. Často se na mě lidé obrací se
stížností, že jsem je neinformoval o něčem pro ně
zásadním ohledně stavby, ale i ke mně se
informace dostanou na poslední chvíli.
Kvůli velkému zájmu ze strany občanů svolalo
vedení OP papírny veřejné jednání, na kterém
vysvětlilo své investiční záměry a rámcový průběh
stavebních prací. Kromě problémů, které jsem už
zmínil, se občané ptali i na význam kácení stromů
v okolí závodu, čištění betonové nádrže apod.
Například vykácení bříz u náhonu za parkem
umožnilo rozšířit
plochu pro parkování
zaměstnanců závodu.
Na jednání OP papírna sdělila, že se nebude bránit
investovat do záměru, kterým by kompenzovala
jejich omezení životního standardu, zaviněné
realizací stavby. V této souvislosti padl návrh na
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finanční účast papírny při zbudování dětského
koutku v parku.
Podal jsem tedy žádost o příspěvek na koutek a pan
ředitel OP papírny přislíbil částku 50 000,- Kč.
Dalším tématem v současnosti velmi aktuálním
v souvislosti s výstavbou PS6 je výměna cesty do
Klášterce a zpevněné plochy za COOP za
travnatou plochu za panelovými domy.
Tento měsíc na 34. veřejném zasedání v Klášterci
jsme v zastupitelstvu opět hledali jednotný postoj
k problému a shodli se na tom, že by bylo reálné
směnit zpevněnou plochu za obchodem. Cesta by
se řešila až tehdy, když bude hotová náhradní
stezka pro pěší a cyklisty podél Bušínského potoka
a její praktické používání ukáže, že by to mohla být
plnohodnotná náhrada za stávající komunikaci.
Občané se pak sami vyjádří, jestli jim nové řešení
vyhovuje,
nebo
je
pro
ně
neúnosně
komplikovanější.
Chápu, že pro vedení OP papírny je toto stanovisko
velmi nejistým příslibem. Kdyby totiž měla směnu
s obcí smluvně pojištěnou, mohla by náhradní
komunikaci zbudovat s parametry plnohodnotné
cyklostezky, a ne jen jako provizorní řešení, do
kterého i tak musí investovat značné prostředky.
Ve světle všech problémů, které jsem v tomto
článku popsal, se ukázalo, že vlastně za všechno
můžu já, protože jsem slabý starosta. Když jsem se
občana, jenž se mi s tímto zjištěním svěřil, ptal, co
vlastně dělám špatně, bylo mi vytknuto několik
opravdu závažných nedostatků. Předně nechodím
do hospody a vyhýbám se tak kontaktu s občany.
K tomu bych chtěl říct, že by bylo zřejmě také
nutné si přesně stanovit pořadník, v jakém mám
jednotlivé hospody obcházet, jestli jednu denně,
nebo celé kolečko, také bych měl vypsat
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v jednotlivých pohostinstvích úřední hodiny, abych
tam nemusel sedět každý den až do zavíračky.
Rodina to určitě snadno pochopí, už teď ji kvůli
práci zanedbávám, takže jsou zvyklí. Škoda, že si
to nemůžu vykázat jako přesčasy, starosta je
v práci dvacet čtyři hodin denně. Zcela vážně si ale
myslím, že se má v hospodě politika probírat a ne
vytvářet. Jestliže tedy má kdokoliv potřebu o
něčem si se mnou popovídat, jsem mu k dispozici i
bez kulis s pípou a špinavými popelníky. Práce
starosty není zdaleka tak atraktivní, abych kvůli ní
obětoval své zdraví.
Další výtka na mou adresu se týkala toho, že
neumím být dost tvrdý, rázný a nekompromisní.
Jasně, to je ta chyba, však to slyším i od některých
zastupitelů. Když se na veřejné komunikaci objeví
váha, nestačí písemně žádat o její odstranění,
musíme hned najmout bagr, když po této
komunikaci začnou jezdit nákladní auta, zakážeme
jim to, když nám na parkovišti odstaví auto někdo
cizí, vyhodíme ho. Pořádně s nimi se všemi zatočit,
ať vidí, kdo je tu pánem. Ano, tak vypadá správný
starosta Olšan, s půllitrem v jedné ruce a s druhou
rukou zdviženou a zaťatou v pěst.
Jenže i u nás v Olšanech platí zákony a my je
nemůžeme porušovat, jak se nám zlíbí. Například

jestliže někdo umístí do komunikace překážku
omezující provoz, musí být písemně vyzván
k odstranění a má na to zákonnou lhůtu. Stejně tak
parkování na veřejných parkovištích má svá
pravidla a omezení užívání by znamenalo zavedení
modrých zón, které jsou ovšem pro všechny
držitele karet placené, protože tím obci narůstají
náklady. Navíc modré zóny jsou dobře
realizovatelné ve městech, kde mají městskou
policii. I občané z ostatních částí Olšan by pak byli
vykázáni, ačkoliv je parkoviště zbudováno a
udržováno z jejich daní. A co návštěvy? A ještě si
dovolím říct něco hodě kacířského – nikdy se mi
nestalo, že bych jel k panelákům něco řešit autem a
nemohl jsem zaparkovat, čtvrtina míst je většinou
volná.
Vždycky musíme zachovat slušnost a nejdřív
hledat kompromisy. Každý má svá práva,
nemůžeme někoho urazit a pak od něj očekávat
vstřícné jednání, když ho potřebujeme. Svoboda
jednoho končí přesně tam, kde začíná svoboda toho
druhého a chcete-li nalézt sobce, najdete ho, jak se
právě snaží tu svou hranici svobody posunout na
cizí účet.
Aleš Janderka

Nejdůležitější stavební a investiční akce v letošním roce
Výtahová plošina v budově obecního úřadu
Vestavba výtahové plošiny na chodbě obecního
úřadu je již před kolaudací. Jsme velmi vděční, že
stavbu podpořil štědrou dotací 266 000,- Kč
Olomoucký kraj z Programu obnovy venkova, je to
50% celkové ceny díla. Plošina usnadní zdravotně
znevýhodněným
občanům
přístup
nejen
do kanceláří úřadu, ale i do místní knihovny.

Ovládání plošiny je snadné, stačí jen neustále
přidržovat tlačítko zvoleného podlaží.
Rekonstrukce školy
Přípravy na tuto významnou stavební akci jsou
v plném proudu. Projektanti dokončují prováděcí
dokumentaci, stěhujeme školní inventář. Od září se
naše děti budou učit v prostorech Klubu, proto
i tam bylo nutné stavebně zasáhnout. Především se
to týkalo příčky v přední místnosti, která se
hroutila díky chybějícímu základu. Nahradí ji
příčka nová z lehkého sádrokartonu.
Kadeřnictví paní Poláchové bude od srpna
přemístěno na DCHB se samostatným vchodem
ze zadní strany budovy.
Protože nebude možné v době rekonstrukce školy
pronajímat Klub pro kulturní akce, vybavujeme
potřebným příslušenstvím školu v Klášterci.
Kromě nového nádobí zde bude k dispozici
mikrovlnná trouba a indukční vařič.
Projekt chráněného bydlení v domě č. 2 u kina
Tento projektový záměr vznikl z několika vážných
důvodů. Prvním jsou stále rostoucí zákonné
požadavky na ubytování zdravotně postižených
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uživatelů domova Paprsek a také i jejich vlastní
potřeba
samostatnějšího
bydlení.
Druhým
důvodem je využití dlouhodobě neobývaného
domu č. 2 a tím třetím, nejdůležitějším, že se
podaří obci získat a smysluplně pro všechny
občany využít samotný objekt kina, který je možné
následně upravit tak, aby v budoucnu sloužil jako
kulturní a tělovýchovné centrum. Doslechl jsem se
různé fámy šířené někým „dobře informovaným“ o
tom, že starosta je hloupý a chce vyhazovat
hromady obecních peněz za nesmyslnou akci, která
do centra obce nastěhuje nepřizpůsobivé
nájemníky a kriminální živly z širokého okolí.
Předně je nutno si uvědomit, že dotace na akci
z evropské unie je 90% veškerých nákladů, takže
ze strany obce rozhodně nepůjde o nesmyslné
rozhazování peněz. Dále znovu zdůrazňuji, že
uživateli bydlení by byli výhradně klienti Domova
Paprsek a tento poskytovatel by také měl s obcí na
tento účel nájemní vztah a zajišťoval by chod
zařízení.
A ještě jedno velmi podstatné musím zdůraznit.
Protože Obec Olšany je veřejným opatrovníkem

28 uživatelů Domova Paprsek, má k nim nejen
zákonnou
odpovědnost,
ale
pro
výkon
opatrovnictví dostává od státu šest set tisíc korun
ročně. O tuto částku jsem se osobně zasloužil pro
nás i pro všechny ostatní obce neúnavným
jednáním přímo s ministerstvem vnitra a považuji
to za jeden ze svých největších úspěchů ve svém
volebním období. Jestliže tedy tyto peníze chci
investovat těm, pro které jsou určeny, je to snad
rozhazování?
Chodníky v Olšanech a Klášterci
Od odboru výstavby MÚ Šumperk jsme již získali
pravomocné územní rozhodnutí a dokončujeme
dokumentaci pro stavební povolení.
Stavební úpravy na hřbitově v Klášterci
Stavba altánu, nové kašny na vodu a dláždění
na hřbitově je již teď v realizaci, velmi se
omlouvám za komplikace zejména s dodávkami
vody na zalévání, vše se snažíme řešit.
Aleš Janderka

Základní škola a mateřská škola
Po krátkém jaru přišlo hned léto a děti se začaly
těšit na prázdniny. Nejdříve však musely dokončit
všechny úkoly, které měly na tento školní rok
naplánované. Pro zpestření výuky připravili
pedagogové pro žáky Čarodějný den, Den
s domácími mazlíčky a Barevný týden. Několik
dnů probíhala výuka také mimo budovu školy –
např. při divadelním představení v anglickočeském zpracování pohádky A Silly Bear
v Šumperku nebo při turistické vycházce na
Olšanské hory, která souvisela s výukou tématu
„Ochrana člověka za mimořádných situací“.
V květnu připravily děti z mateřské školy krásné
vystoupení k svátku pro maminky a na školní
zahradě jsme se pobavili společně s rodiči při Dni
rodiny.
Na celý příští školní rok musíme základní školu
z důvodu
rekonstrukce
stávající
budovy
přestěhovat do náhradních prostor - do „KLUBU“
naproti Obchůdku u Marušky. Postupně do těchto
prostor stěhujeme všechno vybavení a během

Kulturní komise informuje

letních prázdnin
celé náhradní
prostory
„zabydlíme“. V 1. NP plánujeme školní družinu a
učebnu pro mladší žáky, ve 2. NP bychom chtěli
připravit učebnu pro starší žáky, odbornou učebnu
a sborovnu s ředitelnou. 3. NP využijeme jako
skladové prostory. Přestěhovat celou školu není
jednoduchá věc, chtěli bychom poděkovat všem,
kteří nám se stěhováním pomáhají.
Přejeme všem dětem i jejich rodičům, aby si
prázdniny užili ve zdraví, načerpali hodně energie
do dalšího období a na všechny se opět těšíme
v novém školním roce.
Jana Kuchtíková
Úřední hodiny ve škole o prázdninách:
Út 10. 7.
St 11. 7.
Po 27. 8.
Út 28. 8.

9:00 – 16:00 stávající budova ZŠ
9:00 – 16:00 stávající budova ZŠ
9:00 – 16:00 náhradní budova ZŠ – „Klub“
9:00 – 16:00 náhradní budova ZŠ – „Klub“

Otevírací doba knihovny v Olšanech o prázdninách: 24. 7., 31. 7., 21. 8., 28. 8.

Čas neuvěřitelně ubíhá. Sotva děti 1. června zachránily Zakleté království, už tady byla sobota 23. června
a přijeli naši slovenští přátelé z Kĺačna. Setkání s nimi se opět vydařilo. A nyní je tady čas prázdnin a
dovolených. Užijte si je ve zdraví, a když budete mít čas, přijďte ne letní kino. Po prázdninách opět
vyrazíme na tradiční podzimní zájezd – termín a trasu se včas dozvíte.
Krásné léto přeje Lenka Mutinová
Olšanský zpravodaj
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Letní kino

na hřišti v Olšanech
Kulturní komise Obce Olšany pro Vás připravila na
hřišti v Olšanech promítání letního kina.
Pátek 6. 7. – Čertoviny
Česká pohádka, 2017, 101 min, režie: Zdeněk Troška,
hrají: Jakub Prachař, Dominick Benedikt, Karel Dobrý,
Sára Sandeva …
Sobota 7. 7. – Kvarteto
Česká komedie, 2017, 93 min, režie: Miroslav Krobot,
hrají: Barbora Poláková, Jaroslav Plesl, Lukáš Melník,
Pavlína Štorková …
Pátek 3. 8. – Pračlověk
Animovaná dobrodružná
Británie, 2018, 88 min

rodinná

komedie

Velká

Sobota 4. 8. – Hmyz
Komedie Česko / Slovensko, 2018, 98 min, režie: Jan
Švankmajer, hrají: Jan Budař, Jiří Lábus, Kamila
Magálová, Pavel Nový …
Pátek 31. 8. – Sherlock Koumes
Animovaná rodinná komedie USA/Velká Británie, 2018,
86 min.

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO
OLŠANY POŘÁDÁ
VE DNECH 13. - 14. 7. 2018
58. 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.
Doprovodný program:
Pátek - Kolotoč a skákací hrad pro děti,
dětská dílnička, 17:00 Kynologický klub
Ruda nad Moravou předvede ukázku
výcviku psů.
Sobota - 11:00 Kynologický klub Ruda nad
Moravou předvede ukázku výcviku psů.
Po oba dva dny možnost nákupu
chovných zvířat, bohatá tombola,
občerstvení, prodej krmiv.

Sobota 1. 9. – Tátova volha
Česká komedie, 2018, 90 min, režie: Jiří Vejdělek, hrají:
Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Vilma Cibulková,
Eva Holubová …
Začátek představení vždy ve 21.00 hod., vstupné 20,Kč. Občerstvení během promítání je zajištěno.
V případě nepříznivého počasí přesuneme promítání do
kina. Změna programu vyhrazena.

Úřední dny v úřadovně
Klášterec
Poplatky za vodné a stočné I.
pol. a TDO za II. pol. 2018
středa 8. 8. 2018
středa 22. 8. 2018
středa 5. 9. 2018
středa 19. 9. 2018
ÚŘEDNÍ HODINY JSOU
OD 14.00 hod. – 16.00 hod.
V tyto úřední hodiny
v Klášterci se poplatky
v Olšanech nevybírají!
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