Vážení spoluobčané,

2006 – Příjezdové komunikace k lyžařskému areálu

dne 1. května 2014 si připomeneme 10. výročí vstupu České
republiky do Evropské unie.
Vstup do EU provázelo první
a současně doposud jediné referendum všech občanů České
republiky. Nejinak tomu bylo
v Olešnici.
Tehdy, konkrétně 13. a 14. června
2003, přišlo vyjádřit svůj názor
- ANO, či NE vstupu do Evropské unie 859 občanů
Olešnice. 23 hlasů bylo neplatných a tak se počítal
výsledek z 826 platně odevzdaných lístků. Pro vstup
do EU se vyjádřilo 622 občanů (75,3%), nesouhlasně
pak 204 občanů (24,7%). Pro srovnání procenta s výsledky České republiky - Pro 77,33%, Proti 22,66%.

2006 – Internetová síť v mikroregionu Olešnicko

2009 – Modernizace a rozšíření kulturních zařízení regionu Olešnicko

2010–2012 – Rozšíření znalostí a dovedností a posílení kompetencí
v oblasti cizích jazyků a ICT v mikroregionu Olešnicko

2008 – Zateplení a výměna
otvorových prvků hlavní budovy ZŠ

2009–2012 – Reedukace specifických vývojových poruch učení
a poruch řeči dětí v mikroregionu Olešnicko

2006 – Modernizace lyžařského areálu a dostavba turistické ubytovny

2011 – Rekonstrukce historických hřbitovních zdí

Výrazná většina občanů se tedy vyjádřila pro vstup do
EU, a tak se před deseti lety Česká republika stala členem EU. Máme za sebou období, kdy volný pohyb osob
i služeb, zboží a kapitálu po EU bez hranic je realitou.
V době vstupu to byla vysněná meta. Ve snaze stabilizovat jednotlivá území EU a umožnit jim vyrovnaný
rozvoj, používá EU různé dotační nástroje.
Česká republika mohla ještě před vstupem do EU
čerpat dotace z předstrukturálních fondů. (V Olešnici
např. SAPARD a z něj dotace na Sběrný dvůr odpadového materiálu). Po vstupu následovalo plánovací období
2006 - 2013 s využitím strukturálních fondů EU, v koncovém stádiu přípravy je období 2014 - 2020. Tedy další
příležitost.
Po deseti letech je naše členství vnímáno jako samozřejmost. Vzdálený Brusel a jeho administrativa je pro
občany spíše tématem ze zpravodajství, volby do Evropského parlamentu nejsou příliš navštěvované. Přesto,
anebo právě proto je třeba si připomenout jednoznačná
pozitiva, které můžeme sledovat na každém kroku.
Řada podnikatelských subjektů v Olešnici, ale i spolků
v uplynulém desetiletí byla příjemcem evropských dotací. Existence dotačních programů EU se stala také příležitostí pro města a obce a jejich příspěvkové organizace.

Město Olešnice se tak zapojovalo a zapojuje do «meziobecní dotační soutěže», ve které kvalitní projekty
mohou uspět a kdy je možnost vedle vlastních
daňových příjmů a případných národních dotací získat
i prostředky z programů Evropské unie. Řada obcí si
stěžovala na příliš náročnou administraci projektů a
často projekty ani nepřipravovala a na získání dotací
rezignovala. Olešnice však v uplynulých deseti letech
postupovala vždy aktivně, a tak mohu s vědomím
odpovědně odvedené práce jménem zastupitelstva
předložit občanům toto připomenutí úspěšného čerpání evropských dotací v Olešnici.
V souhrnných číslech bylo úspěšně podáno 21 projektů do řady operačních programů EU, případně
do programu EHP/Norska. Celkem za 90 milionů 697
tisíc korun. Z toho byly dotace 72 milionů 483 tisíc
korun. Pokud jsou tato čísla příliš nekonkrétní, pak
do rozpočtu města se každoročně podařilo získat 7,2
milionu korun a v přepočtu na 1 obyvatele to bylo za
deset let 42 587,- Kč. V následujícím přehledu chybí
v uplynulých 10 létech řada realizovaných projektů
financovaných z vlastních zdrojů, či dotací státních,
přesto je to výčet projektů, které by se bez podpory
Evropské unie neuskutečnily.
PaedDr. Zdeněk Peša, starosta

2009 – Modernizace školských zařízení regionu Olešnicko

2006 – Multifunkční kinosál – digitální kino

2010 – Modernizace a úpravy lékařského
střediska Olešnice jako centra ambulantní
péče pro občany DSO

2012 – „I já jsem mladým a aktivním Evropanem“
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DOTACE ZE ZAHRANIČNÍ POMOCI V OLEŠNICI

2004 – 2014 / Projekt:

Náklady
projektu (Kč)

Příjezdové komunikace k lyžařskému areálu
4 986 000
Výstavba horní komunikace k rozhledně nad ski-areálem a komunikace spodní nad lokalitou „Piskačův sad“.
Modernizace lyžařského areálu a dostavba turistické ubytovny
7 500 000
Výstavba objektu technického zázemí s podkrovní ubytovnou, modernizace vleku LPV 300, výstavba osvětlení svahu.
Multifunkční kinosál – digitální kino
1 204 000
Rekonstrukce kinosálu a instalace technologie 1. digitálního kina na Moravě.
Internetová síť v mikroregionu Olešnicko
2 264 000
Výstavba anténního stožáru a stanice technologie bezdrátového internetu, instalace počítačů do obecních úřadů, škol a infocentra.
Zateplení a výměna otvorových prvků hlavní budovy ZŠ
10 065 000
Výměna oken a zateplení obvodového pláště hlavní budovy základní školy vč. nové fasády. Energetické úspory po prvním roce provozu 70%.
Modernizace školských zařízení regionu Olešnicko
Výměna oken mateřské školy, zateplení obvodového pláště přístavby ZŠ vč. výměny oken. Rekonstrukce toalet, tělocvičny a výdejny obědů. Instalace 13 136 000
multifunkční učebny, výstavba nové kotelny, rekonstrukce topného systému. Nákup nového nábytku a vybavení.
Modernizace a rozšíření kulturních zařízení regionu Olešnicko
Adaptace přízemí kulturního domu na učebny základní umělecké školy vč. nákupu vybavení a hudebních nástrojů. Adaptace 2. Podlaží bývalého 8 381 000
domu služeb na knihovnu vč. vybavení a výpočetní techniky. Adaptace dvorního traktu domu služeb na galerii obrazů a muzeum historických vozidel.
Reedukace specifických vývojových poruch učení a poruch řeči dětí v mikroregionu Olešnicko
Mzda pro kvalifikované vedoucí 11 dys a logo kroužků po celou dobu realizace, tvorba učebních plánů pro jednotlivé kroužky, nákup pomůcek pro
dys a logo nápravu, vybudování dys a logo učebny s 11 PC, dataprojektorem a stahovacím plátnem, další vzdělávání vyučujících.
Modernizace a úpravy lékařského střediska Olešnice jako centra ambulantní péče pro občany DSO
Oprava krovů a výměna střešní krytiny, výměna oken, rekonstrukce vytápění objektu, rekonstrukce WC u pediatra, zvukotěsné oddělení ordinace
praktického lékaře od čekárny, zřízení převlékárny u gynekologa. Úpravy centrální chodby a schodiště, izolace venkovní stěny, rekonstrukce chodníku a zajištění bezbariérového přístupu pro kočárky.
Rozšíření znalostí a dovedností a posílení kompetencí v oblasti cizích jazyků a ICT v mikroregionu Olešnicko
Mzda pro vedoucí předmětových komisí, učitele volitelných a nepovinných předmětů se zaměřením na cizí jazyky a IT po celou dobu realizace, tvorba
učebních plánů pro jednotlivé předměty a kroužky, nákup učebnic, každoroční prázdninový dvoutýdenní jazykový kurz pro 40 žáků s účastí 4 anglicky
hovořících cizinců, vybudování jazykové učebny s jazykovou laboratoří a IAT, vybudování IT učebny s 15 PC a IAT, další vzdělávání vyučujících.
Rekonstrukce historických hřbitovních zdí
Oprava zdiva,oprava omítek, oprava a doplnění stříšek zdí oplechováním.
„I já jsem mladým a aktivním Evropanem“
Skupina mladých občanů Olešnicka a Saardevald na výměnném pobytu. Poznání ČR jako země v centru Evropy a Estonska jako pobaltské země
s kulturou tradicemi a jejich historii.
Hasičská zbrojnice Olešnice, centrum požární ochrany, občanských, sportovních a kulturních aktivit
Přístavba šaten a dílny, oprava podlah a omítek v garážích, výměna střešní krytiny včetně laťování, výměna oken a oprava venkovní omítky,
zpevněné plochy a zatravnění
Dobré nápady jsou cestou ke kvalitnímu vzdělávání – EU peníze školám
Vytváření a ověřování sad vzdělávacích materiálů a digitálních učebních materiálů ve většině vyučovacích předmětů, mzda pro autory jednotlivých výukových materiálů (všichni vyučující), další vzdělávání vyučujících, vybudování nové IT učebny s 25 PC a IAT, výměna 10 PC pořízených
v rámci projektu Internetová síť v mikroregionu Olešnicko, nákup 1 IAT pro 1. stupeň (realizace nákupů duben + květen 2014).
Zametací vůz pro město Olešnice
Pořízení zametacího vozu City ranger 3 500 ke snížení prašnosti z pozemních komunikací v Olešnici.
Protipovodňová opatření města Olešnice na Moravě
Pořízení čidel na vodních tocích, systém včasné výstrahy bezdrátovým rozhlasem, digitální povodňový plán
Rozšíření zázemí tenisu pro ženy a mládež
Výstavba nového tenisového kurtu v ulici v Lukách s technickým zázemím pro sportovce
Podpora zájmové činnosti v oblasti techniky, vědy, řemesel a ochrany přírody
Otevření 7 nových zájmových útvarů zaměřených na pracovní činnosti, techniku, řemesla a ochranu přírody, mzda pro kvalifikované vedoucí těchto
kroužků po celou dobu realizace, tvorba učebních plánů pro jednotlivé kroužky, vybudování naučné stezky v lesoparku Sklaky, vybudování nového
skleníku na školním cvičném pozemku, nákup vybavení pro některé kroužky( cvičná kuchyně, dílny, pozemek), 8 exkurzí (planetárium, technické
muzeum, botanická zahrada, strojírenské a zemědělské podniky v okolí,…).
Dům chráněného bydlení Olešnice
Výstavba nového domu chráněného bydlení pro tělesně postižené v ulici Cihelna. Výstavba inženýrských sítí, úprava komunikací, parkovišť a okolí domu.
Modernizace praktického vyučování ZŠ a MŠ
Výstavba učebny pěstitelských prací, adaptace učeben fyziky, dílen a cvičné kuchyně, Výstavba nové školní zahrady.
Adaptace skladu KD na víceúčelové zařízení
Přestavba bývalé nářaďovny ve dvorním traktu KD na víceúčelové zařízení klubovny.

Projekty podpořené ze zahraniční pomoci
Poznámka:
Z prostředků programů EU
a EHP Norska získalo zastupitelstvo
Olešnice v přepočtu 42 587,- Kč
na jednoho občana Olešnice.

Město
18 214 114
Dotace EU
a EHP Norska
72 483 338

Dotace
(Kč)

Program

2012 – Hasičská zbrojnice Olešnice, centrum požární ochrany,
občanských, sportovních a kulturních aktivit

2013 – Protipovodňová opatření města Olešnice na Moravě

DESET LET OLEŠNICE
V EVROPSKÉ UNII
2004 – 2014

3 736 000 Phare 2003
5 250 000
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3 327 260

2 239 616

SZIF
1 679 712 PRVMAS
Mládež
454 500
v akci MŠMT

2013 – Rozšíření zázemí tenisu pro ženy a mládež

606 000

2014 – Modernizace praktického vyučování ZŠ a MŠ

2012–2015 – Dobré nápady jsou cestou ke kvalitnímu
vzdělávání – EU peníze školám
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849 395
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1 527 468

OPVK

2 435 000

2 191 500

OPŽP

1 353 755

1 218 378

OPŽP

1 002 774

437 373

SZIF
PRV-MAS

985 280

943 314

OPVK

ROP
13 108 700 Jihovýchod
ROP
6 570 574
5 521 458 Jihovýchod
SZIF
969 436
493 567 PRV-MAS
90 697 452 72 483 338 CELKEM
15 422 000

2014 – Dům chráněného bydlení Olešnice

2014 – Adaptace skladu KD na víceúčelové zařízení
2013 – Zametací vůz pro město Olešnice

2013–2015 – Podpora zájmové činnosti v oblasti techniky, vědy,
řemesel a ochrany přírody

