
Po čtyřletém volebním období 2018-2022, a v mém 
případě ve funkci starosty sedmém, je čas na  
rekapitulaci. Bylo to období pro naši společnost  
i občany velmi turbulentní a obtížné. Světová pan-
demie Covid-19, která zasáhla téměř každého 
z nás, kůrovcová kalamita v lesích našeho regio-
nu, energetická krize a na závěr období i válka na 
Ukrajině, uprchlická krize i vysoká míra inflace. 

ZPRAVODA J  MĚSTA  OLEŠNICE

SLOVO 
STAROSTY

To vše ještě zdaleka neskončilo a čeká nás  období, které nebude lehké. Nicméně je zvládnutelné a samospráva 
města by měla zajistit svým občanům služby pokud možno bez většího omezování. 

Je zákonnou povinností starosty informovat veřejnost o dění v samosprávě. Snažil jsem se o to dlouhá léta 
ve stovkách článků a mnoha fotografiích v Olešnickém zpravodaji a městských webových stránkách. Proto děkuji 
všem, kdo je četli a věřím, že přečtou i tento poslední příspěvek.

OLEŠNICKÉHO ZPRAVODAJE
PŘÍLOHA
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Jsem představitelem volebního uskupení Sdružení nezávislých kandidátů – SNK. Společně bezmála tři desetiletí 
spolupracujeme se zastupiteli zvolenými na kandidátce KDU-ČSL.  Takto jsme vstoupili i do právě končícího 
volebního období. Zastupitelé této koalice (8 zastupitelů) mne zvolili jako starostu, ing. Josefa Kánského 
jako místostarostu a zvolili i další radní -  Ing. Pavla Adamce, Mgr. Davida Marečka a Karla Kubíčka.  

Rada města je v rámci obecní samosprávy výkonným orgánem - obdobou vlády, zatímco zastupitelstvo jakousi 
poslaneckou sněmovnou. Rada tedy „vládne“, zatímco zastupitelstvu je dáno rozhodovat o rozpočtu, vyhláš-
kách apod.

Rada se mohla vedle svých členů spolehnout při prosazování svého volebního programu na hlasy svých koalič-
ních kolegů MUDr. Jana Nechuty, Ing. Martina Baky a Ludmily Musilové. Děkuji všem.

Z vlastní vůle a svým rozhodnutím opoziční zastupitelé (OMO – SNK) zůstali bez účasti v radě města. Proto se 
pak při hlasování na zasedáních zastupitelstva už jen mohli připojit k hlasování koaličních zastupitelů, případně 
návrhy z rady nepodpořit. Údělem opozice je fakt, že její hlas vyjadřuje názor, na samotném výsledku při jed-
notném hlasování koalice ovšem nic nemění. 

Dlužno podotknout, že vedle „opoziční rétoriky“ jednou za cca tři měsíce na zasedání zastupitelstva v on-line 
přenosu někteří opoziční kolegové návrhy ze schůzí rady města při hlasování také často věcně podpořili. Za to 
patří i jim mé poděkování. 

Koalici se podařilo plnit programové prohlášení rady města vycházející z předvolebních slibů SDRUŽENÍ 
NEZÁVISKÝCH KANDIDÁTŮ a KDU-ČSL.

Je před komunálními volbami 2022. Občany tíží mnoho jiných starostí. Nicméně doufám, že přijdou k volbám 
a určí své zástupce v samosprávě. Také doufám, že tato samospráva bude funkční a naváže na výsledky práce 
svých předchůdců. Vždyť město má například jen ve vlastních nemovitostech účetně majetek za čtvrt miliardy 
Kč (275 mil. Kč). Majetek, o který bylo dobře pečováno z vlastních zdrojů i z dotací. Z přehledu samosprávou za-
jištěných dotací za 24 let to bylo získaných 278,6 milionu korun(!) V průměru to tedy bylo 11,6 milionu korun 
ročně. Tedy velká výzva pro příští zastupitelstvo. 

Doufám také, že všichni zvolení představitelé samosprávy budou mít větší snahu než doposud podílet se spo-
lečně na „vládě“. Moje působení ve funkci starosty trvalo dlouhých 28 let. Řada mladších voličů už ani jiného 
starostu nepamatuje.  Jak ukázaly výsledky minulých voleb, když byly zvoleny některé nové, neokoukané tváře, 
mělo hodně voličů názor, že nastal čas na změnu. 

Hodně věcí se bere jako samozřejmost a je jen málo zasvěcených, kteří vědí, jak mnoho práce je třeba udělat, 
aby byl zajištěn každodenní chod města. Kolik úsilí je třeba k zajištění jeho financování. Bohužel často platí, že 
ten, kdo jen přihlíží a nepracuje, nejlépe ví, jak se ta práce má udělat.

Jeden můj známý, starší a dlouho sloužící starosta, pronesl před léty na jednom setkání starostů, že existují tři 
způsoby, jak odchází starosta. První je nejlepší, tedy o své vůli a včas. Druhý je mnohem horší, nezvolen, po vol-
bách s pocitem celoživotní křivdy – „to mám za to, co jsem pro vás udělal“.  Ten třetí je vůbec nejhorší – odnesen 
z radnice a nohama napřed. (Znám všechny tři způsoby na mnoha příkladech).

Po posledních letech, kdy bylo mnoho mých snah bezmála polovinou zastupitelů nechápáno a nepodporováno, 
už asi nemohu mít ten dřívější entuziasmus a tah na branku. Proto chci odejít z funkce tím prvním způsobem: 
„O své vůli a včas“. Je přede mnou šestileté funkční období ředitele ZŠ a MŠ v Olešnici, kam se po létech vracím. 
Pokud ovšem budu zvolen do zastupitelstva města, rád svými zkušenostmi budu nápomocen. Město Olešnice 
a jeho občané za to stojí. 

Na závěr děkuji za důvěru všem, kdo se přičinili o mé předchozí opakované zvolení. Děkuji místostarostům 
Ing. Radimovi Višinkovi, Vlastimilu Ježovi, Ing. Pavlovi Adamcovi a Ing. Josefu Kánskému, kteří v minulosti 
stáli po mém boku. Děkuji také všem, kdo mi byli nápomocni při mé snaze Olešnici posunout dopředu a za-
jistit jí známost a pomyslné významné místo na mapě republiky. 

PaedDr. Zdeněk Peša, starosta



2019

Nákup elektrické multikáry Nová vozovka na průtahu - 
náměstí Míru

Nová vozovka na průtahu - 
náměstí Míru

Rekonstrukce chodníku
na ulici Hliníky

Rekonstrukce vozovky 
a chodníků na průtahu 

- ul. Generála Čápka

Rekonstrukce chodníku 
na ulici Veselská

Rekonstrukce vozovky na 
průtahu - ul. Generála Čápka

Průtah - ulice Generála Čápka 
před rekonstrukcí

Dlažba v ulici Hliníky 
před výměnou

Rekonstrukce chodníku na 
ulici Hliníky



Výsadba stromů v novém sadu 
nad zahradou KD 

Rekonstrukce vozovky 
na průtahu - ul. Generála 

Čápka

Dobrovolníci roznášejí 
roušky Covid

Harvestor v lesích 
- úklid kůrovcem napadeného dřeva

Čistička vody na koupališti 
před výměnou

Výsadba stromů v novém 
sadu nad zahradou KD

Koupaliště
čistička vody po výměně

2020

Harvestor při těžbě
 kůrovcem napadeného dřeva

Chodník na Moravské straně 
po rekonstrukci

Chodníky na ulici 
Křtěnovské



Harvestor v lesích 
- úklid kůrovcem napadeného dřeva

Koupaliště - rekonstrukce 
rozvodů vody

Koupaliště 
- výměna kanalizace a chodníku

Koupaliště po výměně kanalizace 
rozvodů vody a chodníků

Koupaliště
čistička vody po výměně

Kalamitní těžba - kůrovec Koupaliště 
- čistička vody po výměně



Křižovatka Na Špitále a parkoviště 
u lékařského střediska

Protiepidemická opatření u vstupu do ZŠParkoviště v ulici Na Špitále

Parkoviště u lékařského střediska Parkoviště v ulici Na Špitále

Nákupy v době protiepidemických opatření

Kůrovcem napadené dřevo Nový chodník 
na ulici Křtěnovské



Rekonstrukce chodníku 
na Moravské straně

Rekonstrukce skladu vstupu kina

Rekonstruovaná udírna 
v přístřešku zahrady KD

Rekonstrukce vstupu do kina

Rekonstrukce a přístavba udírny 
v přístřešku zahrady KD

Radní na kontrole stavu lesa - kůrovec

Protiepidemická opatření ve třídách



Vstup na zahradu KD 
a kina při rekonstrukci

Vstup do zahrady KD
 a kina po rekonstrukci

Šití roušek - modrotisková dílna

Zasedání zastupitelstva v KD - protiepidemická opatření

Výměna veřejného osvětlení na LED svítidla

Výměna veřejného osvětlení na LED svítidla



ZŠ Moderně a komplexně II 
- učebna informatiky I

ZŠ Moderně a komplexně II 
- učebna spec. pedagogické intervence

ZŠ Moderně a komplexně II 
- jazyková učebna

ZŠ Moderně a komplexně II 
- učebna spec. pedagogické intervence II

Výměna veřejného osvětlení na LED svítidla Zdobení vánočního stromu



Chodník Na Špitále

Bezpečnostní řez topolů u atletického areálu školy Evidence odpadů

2021

Hotel 
Závrší 

v majetku 
města



Jednotka SDH Olešnice - odstranění následků tornáda na jižní Moravě

Nový vrt na Ostré Horce

Nový vrt na Ostré Horce

Obnova lesů výsadba

Nový vrt po napojení na vodojem Ostrá Horka



Propojení vrtu na vodojem na Ostré Horce

Opravy kanalizace 
na ulici Družstevní

Oprava prvků dětského hřiště Oprava uličky u hotelu

Pivní slavnosti

Prázdný skiareál - protiepidemická opatření Pytlový svoz papíru a plastů



Prvňáčci vysvědčení

Pytlový svoz papíru a plastů

Rekonstrukce 
atletického areálu 

a víceúčelového 
hřiště ZŠ 

a MŠ Olešnice



Revitalizace zeleně v Olešnici - Piskačův sad 

Rekonstrukce kotelny přístavby ZŠ

Úklid Skalek Velikonoční strom na náměstí - Covid

Václavský jarmark

Ukázka práce SDH 

Revitalizace zeleně v Olešnici - ulice Družstevní

Ukázka práce SDH 



Zimní údržba komunikací

Vodovod Za Puchárnou
Výměna česlí za zařízení Huber 

na čistírně odpadních vod

Znovu zprovozněný Bowling hotelu Závrší

Revitalizace zeleně v Olešnici - ulice Družstevní Revitalizace zeleně v Olešnici - ulice Rovečínská



2022

Humanitární sbírka pro uprchlíky z Ukrajiny

Letní bouřka a kroupy Návštěva ministra zemědělství a senátorky

Kulturní dům - výměna střešní krytiny, zateplení a výměna otvorových prvků



Úprava učeben ZUŠ v KD jako ložnice pro uprchlíky

Polní cesta k Boží muce před / při / po rekonstrukci

Nová cesta k Boží muce

Pohár za Olešnický zpravodaj

Opravy přízemí KD pro ubytovnu uprchlíků z Ukrajiny

Výměna střešní krytiny na koupališti

Výuka českého jazyka pro ukrajinské děti Autorské čtení Pověstí z Boskovicka pro děti

Velké gulášové odpoledne



Plnění Programového prohlášení 
rady města 2018-2022 

podporovaného zastupiteli 
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ A KDU-ČSL

Zde nenajdete, co kdo řekl, ale co kdo udělal a zajistil.

TOTO JSME SLÍBILI
(2018) 

Plný text programového prohlášení Rady města (Zpravodaj leden 2019)

SPOLKY A KULTURA
Spolkový život v Olešnici je hybatelem komunitního života. 
Proto budeme i nadále pokračovat v Grantovém systému 
města s navýšením jeho rozpočtu. Vedle spolků mohou  
s podporou grantů počítat římskokatolická farnost a farní 
sbor Českobratrské církve evangelické. Budeme podporovat 
kulturně společenské aktivity seniorů pod záštitou komise 
rady, která by zajistila kulturní a společenské vyžití našich 
seniorů formou vlastivědných zájezdů, besed a návštěv kul-
turních akcí. Maminkám zajistíme finančně i nadále možnost 
fungování MC Hastrmánek. Nadále budeme podporovat ko-
nání tradičních kulturních akcí a podporovat všechny ty, se 
kterými nově přijdou naše spolky. Podporována bude i nadá-
le činnost olešnického kina, ojedinělého kulturního projektu 
města velikosti Olešnice.

SPORT
Podpoříme sportovní aktivity: vedle údržby a provozu dříve 
i nedávno rekonstruovaných stávajících sportovišť se zamě-
říme na rekonstrukci koupaliště, jeho zařízení a přilehlého 
sportoviště. Obnovíme prvky některých dětských hřišť, které 
to vyžadují.

ŠKOLSTVÍ
Budeme i nadále podporovat předškolní i školní zařízení zři-
zované městem, tedy základní a mateřskou školu. Podpoří-
me další stavební zhodnocení a zvýšení vybavenosti obou bu-
dov. Budeme podporovat mimoškolní aktivity dětí podporou  
zájmových útvarů finančním příspěvkem do rozpočtu  
příspěvkové organizace a podpoříme také spolupráci školy  
a spolků (např. využijeme dotací tzv. šablon a dalších zdrojů). 
Příspěvky do rozpočtu příspěvkové organizace budou jako 
příspěvky na žáka v ZŠ a dítě v MŠ v souladu se stanoveným 
podílem na rozpočtovém určení daní města. Vnímáme, že 
kvalitní regionální školství je prioritou kvality života v Olešnici.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Budeme prosazovat v oblasti životního prostředí udržení 
kvality vod a údržbu veřejné zeleně. Zasadíme se o využití 
dotací při plánování údržby stávající zeleně a nových výsadeb 
vč. jejich postupné realizace. Budeme pokračovat v odbahně-
ní rybníků v majetku města. Spolupracovat budeme na údrž-
bě a realizaci protipovodňových opatření. Nadále budeme 
podporovat a zkvalitňovat systém třídění a recyklace odpadů 
a systém nakládání s odpady na území města.

TOTO SE PODAŘILO
(2022)

Několik volebních období naplňuje koalice SNK a KDU 
-ČSL svůj projekt nazvaný Grantový systém města. Proto 
i v tomto volebním období byly podpořeny formou dotací 
všechny olešnické spolky a církve, které o podporu požá-
daly. Půl milionu korun ročně z rozpočtu města významně 
napomáhá olešnickým spolkům organizovat svoji činnost 
nejenom pro členy, ale i pro širokou olešnickou veřejnost.
Přes generační výměnu v  mateřském centru a změnu 
jeho organizace zůstala prioritou nadále jeho podpora fi-
nancování zázemí herny. Pokračovala organizace všech 
tradičních kulturních akcí města, omezena byla konání 
některých pouze v  době protiepidemických opatření. Po-
kračovala podpora vlastivědných zájezdů zvýhodněných 
pro seniory a děti. Stavebně upraveno bylo zázemí kina a 
podpořen jeho provoz. 

Vedle pravidelné údržby bylo zaměřeno úsilí k opravám na 
koupališti. Došlo k  výměně technologie čištění vody, 
rekonstrukci kanalizace, výměně části chodníků a výměně 
střechy. S pomocí dotace MMR ČR  byl kompletně rekon-
struován atletický areál a víceúčelové hřiště. Doplněny  
a vyměněny byly některé prvky dětských hřišť.

Řada měsíců školní docházky byla ovlivněna distančním 
vzděláváním v  době období protiepidemických opatření  
a uzavření škol.  Materiální a technické zabezpečení ze stra-
ny rady města jako zřizovatele bylo kompletně zajištěno. 
Vybavení školy díky realizaci a financování projektu ZŠ mo-
derně a komplexně II těsně před „covidem“ umožnilo vyu-
žít výpočetní techniku jak pedagogy, tak ji zapůjčit žákům. 
V mateřské škole byla rekonstruována školní kuchyně. 
Probíhalo také obsáhlé mimoškolní vzdělávání v klubech  
a projektových dnech zajištěných finančně z  dotací EU 
z tzv. Šablon. Rozpočet školy byl samosprávou města vždy 
podpořen tak, aby odpovídal podílu z rozpočtového určení 
daní na žáka.

V  průběhu volebního období byla realizována největší 
obnova a údržba zeleně v Olešnici posledních desetiletí. 
Údržba vzrostlých stromů a výsadby rostlin, keřů a stromů 
v rámci projektu „Revitalizace zeleně v Olešnici na Mora-
vě“ z dotace OP Životní prostředí. Založen byl nový sad nad 
zahradou KD. Zaveden byl pytlový svoz plastů a papírů 
z domácností k navýšení jejich separace ze sběrných hnízd. 
Zavedena byla evidence svozů nádob z domácností. Za-
veden byl sběr a svoz kuchyňských tuků. Zpracován byl 
projekt odbahnění „Pešáku“. Město se úspěšně vypořádá-



VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Pro zlepšení stavu veřejných prostranství vedle běžné údrž-
by a úklidu budou na náměty spoluobčanů podporovány  
z rozpočtu města malé, obecně prospěšné projekty.

VODOVOD A KANALIZACE
Nadále budeme provozovat vodovod a kanalizaci v rukách 
městského podnikání s tím, že prioritní nyní budou investi-
ce k posílení vodních zdrojů a omezení ztrát vody v síti. Po 
geologickém průzkumu v obecním sadu a lokalitě u Ostré 
Horky budeme hledat možnosti pořízení nových vrtů a pří-
padně nové zdroje napojíme na síť. V souvislosti s realizací 
stavby Průtah II/362 budou opraveny nejstarší úseky kana-
lizace. Zpracován bude plán rozvoje vodovodu a kanalizace 
pro další období.

PODPORA BYDLENÍ
Podpoříme realizaci výstavby nových sociálních bytů, kte-
ré jsou vyprojektovány v půdní vestavbě bytového domu 
Skalky. Zasadíme se o zpracování plánu rozvoje výstavby vč. 
zastavovací studie nové výstavby domů v „Piskačově sadu“.  
V návaznosti na tuto zastavovací studii bude zpracována 
další projektová dokumentace k vydání stavebního povolení 
výstavby inženýrských sítí. Budeme hledat finanční zdroje  
k zasíťování pozemků.

MÍSTNÍ KOMUNIKACE
Nadále budeme pokračovat v údržbě místních komunikací 
každoročními investicemi. Zaměříme se na nové chodníky 
v ulicích Veselská, Hliníky, Moravská strana a ulice Křtěnov-
ská. Zasadíme se o výstavbu parkovišť v ulici Na Špitále a u 
lékařského střediska. Hlavní a největší stavbou však bude 
silniční průtah II/362 Olešnicí se všemi chodníky a dopravní-
mi stavbami v majetku města. Zpracován bude plán rozvoje 
dopravní infrastruktury.

PÉČE O BUDOVY V MAJETKU MĚSTA
Podpoříme údržbu a další modernizaci budov města. Naším 
cílem je pokračování a případně dokončení dílčích rekon-
strukcí v budově kulturního domu, rekonstrukce sálu, stře-
chy, fasády a přístupových cest. Bude provedena pasporti-
zace budov a objektů v majetku města a plán jejich údržby.

vá s kůrovcovou kalamitou jak vytěžením kalamitního dříví, 
tak obnovou lesů. S pomocí dotace PRV byl v rámci pozem-
kových úprav opraven povrch dvou polních cest.

Zpracován byl Pasport zeleně v Olešnici s plánem údržby. 
Ten je naplňován např. sečením travnatých ploch veřej-
ných prostranství a obnovou a údržbou mobiliáře . Doplně-
ny byly na základě podnětu občanů prvky městského mo-
biliáře (lavičky, koše). V rámci snahy o snížení energetické 
náročnosti osvětlení veřejných prostranství byla s dotací 
vyměněna sodíková svítidla LED osvětlením s  inteligentní 
regulací osvitu ve všech ulicích města.

Síť vodovodu byla při rekonstrukci vozovky II/362 a chod-
níků na průtahu Olešnicí rozšířena a zokruhována, což 
umožní významně lépe reagovat na dodávky vody při po-
ruchách v  síti. Vyměněny byly kanalizační a vodovodní 
přípojky a vyměněna část kanalizace v této frekventova-
né krajské silnici. Dokončen byl obecní vodovod v posled-
ní ulici města v ulici Za Puchárnou. Po hydrogeologickém 
průzkumném vrtu na Ostré Horce byl tento vrt vystrojen 
čerpadlem, propojen potrubím s vodojemem a nyní pomá-
há naplnit zvyšující se spotřebu vody v Olešnici. Zřízen byl 
Fond obnovy a oprav vodovodu a kanalizace, kam jsou 
deponovány přebytky hospodaření v této oblasti.  

V této oblasti bylo dosaženo největšího pokroku nad rá-
mec plánu koalice. Koaliční zastupitelé schválili zastavovací 
studii bytové výstavby v lokalitě „Piskačův sad“.  Na zákla-
dě této studie rada města nechala zpracovat projektovou 
dokumentaci pro výstavbu inženýrských sítí. Bylo vydáno 
stavební povolení a nyní dokonce je už podepsána smlou-
va o dílo s dodavatelem, který tyto sítě nyní  začíná stavět. 
Hotovo bude do 12 měsíců. 
Také v  bytovém domě v  ulici Skalky město staví dva pod-
krovní byty, které budou dokončeny do konce října.
Po výstavbě domu chráněného bydlení v ulici Cihelna byly 
připraveny inženýrské sítě pro výstavbu dalšího bytového 
domu. Podařilo se obecní pozemek prodat developerovi, 
který na něm postaví bytový dům s minimálně osmi byto-
vými jednotkami, které nabídne k prodeji budoucím oby-
vatelům, občanům Olešnice.

S pomocí dotací byly vybudovány nové chodníky v ulicích 
Veselská, Hliníky, Moravská strana od uličky ke KD a na 
ulici Křtěnovské. Postavena byla celá chodecká trasa ve 
formě nových chodníků při krajské silnici v ulicích Gene-
rála Čápka, části náměstí Míru a na ulici Rovečínské vč. 
uličky na Moravskou stranu. Bylo zprovozněno parkovi-
ště v  ulici Na Špitále, nové je parkoviště u lékařského 
střediska, rekonstruována jsou parkoviště u Orlovny na 
Dolním Vejpustku. Zpracován byl Plán rozvoje dopravní in-
frastruktury  vč. Pasportu místních komunikací. 

Kulturní dům, jako poslední z řady budov města, neprošel 
kompletní rekonstrukcí a je opravován s ohledem na nákla-
dy průběžně. Dobudováno bylo zázemí přístřešku na za-
hradě KD (udírna), vybudován nový - bezbariérový – přístup 
k  zahradě a kinu, rekonstruováno zázemí kina, probíhá 
výměna oken, vstupních dveří, zateplení střechy budovy  
a výměna střešní krytiny na KD. Dokončena byla rekon-
strukce archivu města na radnici. Byla také provedena 
pasportizace budov v majetku města a plán jejich údržby. 
Mimořádnou událostí bylo velmi výhodné odkoupení polo-
viny hotelu Závrší a inventáře od spoluvlastníka. Takto je 



SOCIÁLNÍ VĚCI
Podporovat budeme spolupráci s poskytovateli sociálních 
služeb v regionu, především pak terénní pečovatelské služ-
by. Rodinám s dětmi snížíme zátěž u poplatků za odpady.

BEZPEČNOST
Pokračovat bude podpora výjezdové jednotky Sboru dob-
rovolných hasičů Olešnice v zájmu zajištění bezpečnosti ob-
čanů. Nadále bude pokračovat kooperace městské policie  
s Policii ČR.
Bude zpracován plán pro krizové řízení.

NAVÝŠENÍ PŘÍJMŮ MĚSTA
Budeme aktivně i nadále hledat mimodaňové příjmy města 
formou dotací ke zvýšení kvality života občanů. Využijeme 
našich předchozích zkušeností při čerpání dotací EU.

město 100% vlastníkem této nemovitosti. Prvním počinem 
na opravách bylo zprovoznění bowlingu a rekonstrukce 
vytápění pokojů. 

Podařilo se zajistit do Olešnice 4 pracovní úvazky pečova-
telské charitní služby nejen pro DPS, ale i pro terénní služ-
bu v domácnostech. Podíl města na financování je 20%, 80% 
hradí Jihomoravský kraj. Snížení zátěže na poplatcích za 
odpady se neomezilo pouze na rodiny s dětmi, ale na všech-
ny domácnosti, které se mohly zapojit a zapojily (reálně více 
než 30% domácností) do pytlového svozu plastů a papíru.

Výjezdová jednotka SDH Olešnice zapojená do systému 
HZS i pro výjezdy k dopravním nehodám či při použití de-
fibrilátoru ohroženým osobám měla každoročně cca 50 vý-
jezdů. V našem okrajovém regionu, kdy záleží na minutách, 
je její funkce nezastupitelná. Tomu odpovídá i materiální 
a finanční podpora města.
Po odchodu strážníka městské policie nebylo toto místo 
doposud obsazeno. Toto má vliv na zhoršení vymahatel-
nosti dodržování dopravního značení, parkování,  navýšení 
nepovolených záborů veřejných prostranství apod.  Spolu-
práce s Policií ČR je na velmi dobré úrovni. Plán krizového 
řízení byl zpracován a využíván.

Jen líné nebo neschopné zastupitelstvo nepracuje na získá-
ní dotací, jako jediné možné alternativy pro investiční 
rozvoj obce. 
Rada města navázala na úspěšné získávání dotací z před-
chozích volebních období přes dotačně chudé přechodné 
období dvou dotačních období EU. Jedno končí (2014-2021), 
druhé ještě plně nezačalo (2021-2027). 
Přesto se podařilo získat do rozpočtu města 23,785 milionu 
Kč. 
Z toho dotace na elektrickou multikáru 600 tis. Kč, chod-
ník Hliníky 1 140  tis. Kč, chodník Veselská 1 006 tis. Kč, 
průzkumné vrty 509 tis. Kč, výměna svítidel VO 1 741 tis. 
Kč, rekonstrukce chodníků Moravská strana a ul. Křtě-
novská  1 917 tis. Kč, posílení strategického řízení 2 125 
tis. Kč, ZŠ moderně a komplexně II 6 095 tis. Kč, pořízení 
nového vrtu do stávajícího vodojemu 1 365 tis. Kč, atle-
tický areál a víceúčelové hřiště ZŠ a MŠ Olešnice 2 827 tis. 
Kč, posílení strategického řízení 470 tis. Kč, snížení dopa-
dů kůrovcové kalamity v lesích 1 317 tis. Kč, revitalizace 
zeleně v Olešnici 1 412 tis. Kč a obnova polní cesty u Bo-
žích muk 1 261 tis. Kč.  


