
ZPRÁVY Z RADNICE

V sevření další vlny onemocnění Covid-19 
Měsíc leden 2022 je měsícem nárůstu one-
mocnění mezi občany Olešnice, pravděpo-
dobně mutací omikron. Prosincový nárůst 
onemocnění následně snížený vánočními 
svátky a omezením kontaktů mezi lidmi 
znamenal velkou úlevu pro zdravotníky  
v nemocnicích. Nicméně mnohem nakaž-
livější mutace omikron znamená nejen 
významné navýšení nemocných, ale také 
nápor na lékaře a personál lékařského stře-
diska. (Díky a držte se).
Testování ve škole, i zaměstnanců a OSVČ 
vykazuje nejvyšší čísla od počátku pande-
mie. Úlevou může být, že mutace omikron 
mívá zpravidla lehčí průběh, než předchozí 
mutace. Z důvodu onemocnění a karan-
tén prořídly ve škole řady žáků i pedago-
gických pracovníků natolik, že bylo nutné 
vyhlásit po vydání pololetního vysvědčení 
ředitelské volno v ZŠ k omezení riziko-
vých kontaktů mezi žáky. Snad se naplní 
předpoklad ministerstva zdravotnictví, že 
současná vlna onemocnění v únoru začne 
opadat a protiepidemická opatření bude 
možné uvolnit.
Jak vypadala situace na konci ledna  
v Olešnici ukazují následující grafy pře-
vzaté z webu: covidvobcich.cz 
K omezení rizikových kontaktů patří  

příští plesová sezóna již bude.
Dobrou zprávou nakonec je ta, že je i nadá-
le umožněn provoz skiareálu - po loňském 
covidovém uzavření. Konečně příležitost 
ke sportování a pobytu dětí v přírodě. Stej-

i skutečnost, že pořadatelé z řad spolků už 
druhou sezónu nepořádají plesy, o kterých 
jsme v únoru minulých let psávali a kul-
turní dům žije pouze v přízemí aktivitami 
pobočky základní umělecké školy. Snad ta 
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dobí před koronou. Určitě to ještě nějaký 
měsíc, možná i rok potrvá, ale deset nových 
čtenářů za leden dává jistou naději. Přidejte 
se k nim a přijďte si vybrat ze spousty no-
vých titulů. Roční poplatek je stále 50 Kč za 
dospělého a 20 Kč za dítě.
V loňském školním roce také nebyla umož-
něna předškolákům ani jedna návštěva 
knihovny. Letos jsme navázali na několik 
let budovanou tradici a s předškoláky jsme 
si v lednu povídali o tom, jak se daří zví-
řátkům v zimě. Děti potom dostaly domů 
sešit „Škola naruby“ k zaznamenávání spo-
lečného rodinného čtení. Pomůžete jim ho 
zaplnit?

Se dvěma třídami prvňáčků jsme zahájili 
projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prv-
ňáčka, do něhož se zapojujeme již po je-
denácté v řadě. Děti si s velkým zájmem 
prohlédly obě místnosti se spoustou titulů, 
vždyť mnozí byli v knihovně poprvé v ži-
votě. Povídali jsme si o půjčování knížek  
a zacházení s nimi doma, četli jsme „Pří-
hody veselých prvňáčků“, děti hledaly v ta-
jence cestu do školy, nechybělo prohlížení 
knížek a první pokusy o čtení. To žasnete, 
co všechno se dá zvládnout za 60 minut. 
Děti byly moc šikovné, a tak pevně vě-
řím, že si na konci projektu každý odnese 
domů jedinečnou knížku spisovatelky Klá-
ry Smolíkové a fotografa Petra Václavka – 
„Dubánek a tajný vzkaz“. Tak nám, prosím, 

držte pěsti, abychom všechny akce zvládli 
tak, jak jsme si je naplánovali.

ŠKOLSTVÍ

Kdo platí regionální školství?
Jen málo čtenářů asi ví, jak je financováno 
regionální školství (základní a mateřské 
školy). Těm ostatním - hlavně rodičům- 
se pokusím v krátkosti tuto problematiku 
osvětlit. 
Budovy mateřských škol a základních 
škol (a je tomu tak i v Olešnici) patří obcím.  
O ty je třeba se starat, opravovat a udržovat. 
To je starost a finanční náklad obce. Také 
faktury za plyn, elektřinu a vodu hradí 
obec. Kde na to bere? 
Rozhodnutím parlamentu dostaly obce, 
které zřizují a mají na svém území základní 
školu, či mateřskou školu, do rozpočtového 
určení daní vyšší procento daňových pří-
jmů než ty obce, které školy nemají. (Ješ-
tě nedávno to bylo cca 13 tisíc Kč na žáka 
ZŠ a dítě MŠ, dnes je tento podíl už vyšší). 

ně tak i v únoru zůstává možnost návštěvy 
restaurací. Obojí mohou dosud nařízením 
vlády využívat pouze ti, kdo prodělali one-
mocnění nebo očkování. Dohled nad do-
držováním protiepidemických opatření jak 
provozovateli, tak návštěvníky, zajišťovala  
v lednu svými kontrolami Policie ČR. 

Upozornění lékaře k epidemii COVID – 
19 aktuálně
Zdraví občané - děti i dospělí, kteří byli 
vytipováni jako kontakty s covid pozitiv-
ními, musí karanténu včetně karanténní 
PRACOVNI NESCHOPNOSTI realizovat 
cestou hygienické služby.
Tato posílá kontaktům sms zprávou kód 
k dalšímu jednání. Pokud tento mecha-
nismus selže, je třeba kontaktovat hygienu 
či zaměstnavatele. Nelze vyžadovat karan-
ténní  pracovní neschopnost od lékaře, pro 
kterého zde platí striktní zákaz s rizikem 
postihu.
Lékař řeší pouze nemocné pacienty a pa-
cienty již PCR POZITIVNÍ. 

MUDr. Jan Nechuta, praktický lékař

Matrika
Jubilea 
František Vojta
Josef Musil
Vladimír Neumann
Anna Neumannová
Jaroslav Stejskal
Dana Kincová
Marie Marečková
Eliška Jančová
Ema Kaldová
Miroslav Motyčka
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, 
hodně spokojenosti a radosti!

KNIHOVNA

Leden v knihovně
Jaký může být leden v knihovně? V loň-
ském roce si musel čtenář zatelefonovat 
nebo poslat e-mail s objednávkou, kterou si 
potom ve výdejním okénku - mezi dveřmi 
knihovny – vyzvedl a spoustu lidí to odra-
dilo. Knížky se potom dezinfikovaly a uklá-
daly do karantény. To byla hrozná doba, 
brrr, nikdo z nás ji už nechce opakovat.  
Letos se vše pozvolna začíná vracet do ob-
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Přestože to není nikde psáno, obec, která 
tyto daňové příjmy má, by je měla do škol 
na jejich provoz a opravy také dát. S tímto 
parlament daňové příjmy obcím schvalo-
val. Bohužel, ne vždy se tak děje. V případě 
zastupitelstva města Olešnice to však vždy 
platilo a platí.
Další peníze poskytuje stát ze státního roz-
počtu přímo školám, a to jsou peníze na 
mzdy a pomůcky. Systém zasílaných pro-
středků na žáka školy byl u mezd nahrazen 
změnou financování regionálního školství 
na odučené hodiny ve škole při určité napl-
něnosti tříd. Tímto si olešnická ZŠ a spous-
ta venkovských škol (zvláště malotřídních) 
výrazně polepšila.
Co se týče dalších finančních prostředků, 
na které mohou školy a obce, které je zři-
zují, dosáhnout, jsou peníze z dotací. V 
posledních létech hlavně těch evropských. 
Jsou to peníze na investice – na moderni-
zaci učeben, nákupu výpočetní techniky  
a pomůcek a pod. O těch jsme v případě 
MŠ a ZŠ Olešnice už častokrát psali. To 
proto, že těchto projektů bylo realizováno 
za desítky milionů korun hned několik.

Co veřejnost, a to i ta rodičovská, často 
neví, že bez neinvestičních projektů získa-
ných tak říkajíc navíc z dotací, by mnoho 
aktivit ve škole nebylo. Jistě, bylo by dobré, 
kdyby tyto prostředky byly nárokové a při-
cházely (stejně jako peníze na mzdy) přímo 
ze státního rozpočtu. Bohužel, těchto peněz 
asi nazbyt nikdy nebude a stát musí zajistit 
především personálně plnění rámcových 
vzdělávacích programů (dříve „osnov“). 
Naštěstí jsou tu operační programy pro 
školy, kam je možné sáhnout. Díky Ope-
račnímu programu Věda, výzkum, vzdělá-
vání měli a mají po vyučování žáci školní 
kluby, ve škole pracuje speciální peda-
gog, speciální pedagog-logoped, kariérní 
poradce. Jsou to projekty pod zjednoduše-

ným názvem „Šablony“. Díky operačnímu 
programu Zaměstnanost probíhal po dobu 
tří let příměstský tábor. Pro zajímavost 
uvádím tabulku aktuálního a  ukončených 
neinvestičních projektů minulých let. 
(tabulka níže)
Součástí tzv. Šablon byla různá školení pro 
pedagogy a také projektové dny, o kterých 
se píše v následujícím článku. 
Nové plánovací období 2021-2027 počítá 
s nástupcem Operačního programu Věda, 
výzkum, vzdělávání s názvem OP Jan 
Ámos Komenský. Zde se budeme ve škole 
snažit pro děti, žáky i rodiče finanční pro-
středky i nadále získávat. 

PaedDr. Zdeněk Peša

Dokončení projektových dnů v ZŠ a MŠ 
Olešnice
O projektových dnech již bylo v červen-
covém zpravodaji loňského roku napsáno 
několik příspěvků. Nyní jsme ale projekt 
financovaný z Šablon zdárně dokončili,  
a proto se nabízí shrnutí celé, téměř rok  
a půl trvající „akce“.
Když jsem byla na začátku loňského škol-
ního roku pověřena vedením projektových 
dnů, měla jsem jen rámcovou představu 
o tom, co by to mohlo obnášet. Násle-
dovalo hrubé plánování a mnoho hodin 
strávených vyhledáváním informací na 
internetu. Hrubé plány projektových dnů 
postupně dostávaly jasnější podobu a já se 
začínala těšit na to, co všechno s dětmi ze 
školní družiny a školního klubu zažijeme.
Všechny moje plány ovšem vzaly velice 
rychle za své, jelikož covid byl jiného ná-
zoru. Než nám zavřel školy poprvé, stihli 
jsme s dětmi pouze šití roušek v Modro-
tisku. V prosinci jsme naštěstí zase moh-
li alespoň na chvíli do školy a nabízelo se 
vánoční tvoření. Navštívili jsme dílnu pana 
Jílka, kde jsme tvořili z keramiky. Následo-
valo tvoření u pana Synka v Moraviafloru  
a výroba adventních věnců. V lednu nám 
covid zhatil plány projektových dnů po-
druhé, jelikož do školy mohli pouze žáci 
prvních a druhých tříd. Alespoň pro ně 
jsem tehdy uspořádala setkání s Terezií 
Kánskou a děti se naučily nové cviky na 
protažení těla. Následovala beseda s paní 
Kozlovou, čtení a tvorba vlastních komik-
sů. Prvního března letošního roku opět 
zaúřadoval covid a udělal mi „čáru přes 

rozpočet“ potřetí. Školy byly opět uzavře-
ny pro všechny děti. Otevření škol jsme s 
napětím očekávali hodně dlouho a na 12. 
dubna už jsme se všichni velmi těšili. Na-
stala další vlna projektových dnů. Ke kon-
ci školního roku jsme stihli jarní výrobu 
čelenek v Moraviafloru, návštěvu hasičské 
zbrojnice s Martinem Novotným a chytání 
kaprů s panem Jílkem u rybníka Pod seke-
rou. V této době proběhly i projektové dny 
v MŠ, které se také konaly pod vedením 
Martina Novotného v hasičárně. Výlet do 
ZOO v Jihlavě byl pro děti MŠ také uspořá-
dán pod záštitou projektových dnů.

Do konce školního roku nezbývalo mnoho 
času, ale zbývalo uspořádat ještě mnoho 
projektových dnů. Prvním projektovým 
dnem z kategorie „mimo školu“ se mi po-
dařilo domluvit střelbu z laserových malo-
rážek a jízdu na koloběžkách v biatlonovém 
areálu, které tehdy sklidily mezi dětmi vel-
ký ohlas. Následovalo sportovní odpoledne 
v Bystřici nad Pernštejnem a oštěpařské 
odpoledne s reprezentantkou ČR Ivanou 
Koktavou. Poslední projektový den byl 
spojený s prohlídkou zámku v Lysicích.

Čas ke konci školního roku většinou ply-
ne pomalu, tentokrát byl však neúprosný  
a zvláštní covidový školní rok se rychle 
chýlil ke svému konci. Nezbývalo nic jiné-
ho, než zbytek projektových dnů odložit na 
nový školní rok a doufat, že tentokrát už 
bude covid milosrdnější.

Projekt

Příměstský tábor

Šablony I

Šablony II

Šablony III

Projekty celkem: 

Název

ZŠ a MŠ Olešnice – příměstský tábor

 ZŠ a MŠ Olešnice

 ZŠ a MŠ města Olešnice

 ZŠ a MŠ města Olešnice 80

Termín realizace

 1.7.2018 – 30.9.2020

 1.9.2017 – 28.2.2019

 1.8.2019 – 31.1.2022

 1.8.2021 – 30.6.2023

Dotace v Kč

1 525 375,-

811 056,-

2 124 443,-

886 448,-

5 347 322,-



Předposledním projektovým dnem byla 
návštěva Edenu v Bystřici nad Pernštej-
nem. Na tento den jsme si objednali zim-
ní počasí a první vydatné sněžení, které 
umocňovalo vánoční atmosféru v Edenu. 
Děti si zde mohly vyzkoušet interaktivní 
a velmi poučný program „Příběh půdy“. 
Navštívili jsme také Ekopavilon, kde jsme 
viděli průřez Vírskou přehradou a to, jak 
přehrada funguje uvnitř hráze, nebo obří 
Zeměkouli a ztvárnění skleníkového efek-
tu, což bylo zrovna aktuální téma z příro-
dovědy páťáků. Následovala prohlídka stájí 
spojená s ukázkou koní.
Projektové dny jsme zakončili začátkem 
prosince v Muzeu Blanenska na Zám-

Začátek nového školního roku bývá vždy 
náročný, proto se projektové dny začaly 
realizovat až od října. Na podzim jsme na-
vštívili Muzeum v Boskovicích a expozici 
„Pojď si hrát“, kde si děti mohly vyzkoušet 
velké množství deskových, stolních a ka-
retních her. Obdiv také sklidily hlavolamy. 
Snažili jsme se vysvobodit slavného ježka  
v kleci, který je spojený se stínadelskou tri-

logií Jaroslava Foglara nebo sestavit známou 
Rubikovu kostku a vyzrát na méně známé 
hlavolamy ze sirek. Nezapomenutelným 
zážitkem pro děti se stal projektový den  
v Punkevních jeskyních. Společně jsme zde 
obdivovali krásu krápníků, která se nikdy 
neokouká a neomrzí. Jízda na lodičkách 
po řece Punkvě byla velkým dobrodruž-
stvím, které jsme ještě umocnili jízdou na 
lanovce a pohledem do úchvatné propasti 
Macocha. Moravský kras nám učaroval na-
tolik, že jsme se ke Skalnímu Mlýnu vrátili 
i v dalším projektovém dni. Tentokrát jsme 
navštívili Dům přírody a v rámci „Dne  
s netopýrem“ jsme se dozvěděli spoustu 
zajímavých informací o těchto chráněných 
savcích. Zahráli jsme si několik zajímavých 
tematických her a vyblbli se v netopýří jes-
kyni. K mému velkému překvapení děti 
poslouchaly nové informace velmi pozor-
ně. Cestou zpět mi prvňáčci v autobuse vy-
světlovali, co je to echolokace.
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ku v Blansku. Na blanenském zámku žila 
spousta zajímavých osobností a mezi nimi 
i vynálezce parafínu Karel z Reichenbachu. 
Děti si zde vyrobily svíčku a navštívily in-
teraktivní hernu, která byla spojena s ob-
dobím pravěku a děti se tak na pár chvil 
mohly stát archeology.
V covidové době nebylo jednoduché or-
ganizovat projektové dny. Vždy jsme se 
snažili maximálně dodržovat protiepi-
demiologická opatření a dbát na bezpeč-
nost dětí. Všechno to méně příjemné ale 

převážily spokojené a nadšené děti, které 
cestou domů usínaly v autobusu, opatrova-
ly nakoupené suvenýry a při vystupování  
z autobusu se ptaly: „Kam pojedeme příště?“ 
Chlapec, který se účastnil pouze posledního 
projektového dne při výrobě svíčky, prohlá-
sil: „Proč já jsem se nepřihlásil i na ty před-
chozí projektové dny?“ Toto všechno mě 
vždy hřálo u srdce a utvrzovalo v tom, že i 
v této obtížné době má organizace projek-
tových dnů pro děti smysl. V Edenu se or-
ganizátoři aktivit drží motta: "Řekni mi a já 
zapomenu. Ukaž mi a možná si vzpomenu. 
Zapoj mě a já porozumím." Přesně v tom-
to duchu se všechny projektové dny konaly. 
Děti si vždy mohly vyzkoušet něco nového a 
mohly něco zažít „na vlastní kůži“.
Závěrem mi nezbývá nic jiného, než podě-
kovat všem odborníkům z praxe, kteří nás 



RŮZNÉ

Tříkrálová sbírka
V neděli 9. ledna se v kostele sv. Vavřin-
ce shromáždilo velké množství dětí – Tří 

králů, dokonce jeden velbloud a nezbyt-
ný dospělý doprovod. Společně vytvořili 
11 skupin koledníků a vyrazili do ulic. 
Sbírka v Olešnici vynesla rekordní částku  
60 760 Kč, za což patří všem dárcům vel-

dvě výstavy. Cyklus Vejpustek a Skalky. Dě-
kuji Vám, kdo jste se přišli podívat a dary 
přispěli k zakoupení kostelního zvonu. V 
současnosti chystám další cyklus - Zima v 
Olešnici.

Karel Věstínský 
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projektovými dny provázeli a měli s námi 
trpělivost. Poděkování patří také panu sta-
rostovi za vypsání grantu. Díky němu totiž 
všechny děti absolvovaly všechny projek-
tové dny zcela zdarma. Poděkování patří 
také oběma vychovatelkám školní druži-
ny a paní učitelce Koktavé za doprovod 
na projektových dnech. Nepostradatelnou 
součástí „týmu“ byla i paní Štěrbová, která 
vyřizovala všechny ekonomické záležitosti 
projektových dnů, za což také děkujeme. 
Nesmíme zapomenut ani na poděkování 
CK K&M Tour za pohodlný autobus a tr-
pělivé řidiče.
Bylo mi velkou ctí a potěšením organizovat 
všechny projektové dny a doufám, že i v bu-
doucnu budu moci něco podobného ještě 
zažít. Děkuji.

Mgr. Soňa Halámková,
 koordinátor projektových dnů

KULTURA

Výstavy obrazů 
V adventním čase jsem za pomoci pana 
faráře Šímy uspořádal ve farním depozitu 



Záměr prodeje stavebního pozemku po 
demolici domu v ulici Na Špitále
Na úřední desce městského úřadu je zveřej-
něn záměr prodeje pozemku v ulici Na Špi-
tále na místě demolice domu č.p.140. Více 
na https://www.olesnice.cz/uredni-deska/

Nabídka pronájmu
Nabízíme do dlouhodobého pronájmu za-
hradu o ploše 500m2 . Zahrada se nachází 
mezi potokem a silnicí na Rovečné. 
Kontakt 731 064 021.

Nabídka prodeje
Prodám konzumní brambory 1kg á 8 Kč, 
balení po 25 kg. 
Kontakt F. Fiala 736 540 948.

Odpady
Odvoz komunálního odpadu z popelnic 
probíhá každý lichý týden v úterý, to je 
15. února. Sběr pytlového plastu od vašich 
domů se bude konat 4. února a papíru 18. 
února. 

Olešnický zpravodaj, únor 2022, ročník XXXI., číslo 2. Vychází 1x měsíčně. Vydává Město Olešnice – zastupitelstvo města pro 
potřeby města. Příspěvky a názory zveřejněné ve zpravodaji odráží stanovisko rady města Olešnice, pokud není v článku uvedeno 
jinak. Inzerce dle možností vydavatele. Registrováno Ministerstvem kultury ČR Praha: MK ČR  E 11385. Náklad 850 výtisků. Cena: 
do domácností občanů s trvalým pobytem ve městě zdarma, volný prodej 5,- Kč vč. DPH. Tisk: Tiskárna Bělehrádek Letovice. Uzá-
věrka čísla do 20. dne v měsíci. Tel. 516 463 108, fax 516 463 296, www.olesnice.cz

ký dík. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 byl 
opět odevzdán Charitě Blansko a bude z 
něj podpořena péče o postižené rodiny v 
regionu, práce Mobilního hospice sv. Mar-

tina, poslouží jako individuální pomoc li-
dem, kteří se dostanou do tíživé životní či 
zdravotní situace. Ještě jednou díky všem 
koledníkům i štědrým dárcům.

 


