
Vážení spoluobčané,
stojíme na prahu nového roku 2021. Rok 
minulý se opakuje již od prvních dní 
omezeními, která si vyžadují proti-
epidemická opatření spojená s pandemií 
Covid-19. Omezení pohybu, uzavřená 
většina ročníků ZŠ, uzavřené obchody 
a další. Přesto se onemocnění šíří a naší 
nadějí je dostatečné množství dodávek 
vakcín a rozšíření plošného očkování i mezi 
občany Olešnice. Očkování v prvních dnech 
ledna je zatím spíše symbolické a omezené 
na zdravotnická zařízení a ústavy sociální 
péče. Lze však očekávat, že další týdny 
a měsíce budou ve znamení očkování všech 
rizikových skupin a ostatních.
Proto věřme, že rok 2021 bude rokem, kdy 
dojde ke změně k lepšímu a to nejenom 
v souvislosti s onemocněním Covid-19. 
Přeji všem úspěšné vykročení do nového 
roku s optimismem.

PaedDr. Zdeněk Peša, starosta

Daňový balíček a co na to rozpočet 
města
V prosincovém Zpravodaji jsme čtenáře 
informovali o dění v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR, která na závěr roku 
schválila několik daňových zákonů, které 
měly mimo jiné fatální dopad na rozpočty 
měst a obcí. 
Sami předkladatelé však požadovali 
zmírnění dopadů na státní rozpočet 
a rozpočty krajů a obcí opravou „daňového 
balíčku“ v Senátu. Senátoři tomuto 

požadavku vyhověli a zaslali zpět do 
poslanecké sněmovny opravenou verzi 
„balíčku“. Tato verze sice znamená nižší 
výběr daní a tím větší deficit státního 
rozpočtu, ale propad příjmů krajů a obcí je 
kompenzován změnou rozpočtového 
určení daní. Obce a kraje dostanou 
procentuálně větší podíl z příjmů 
sdílených daní z 23,58 % na 25,84 %.
Příjmy z daní tak budou podle toho, jak 
bude fungovat ekonomika státu 
v covidové době a jak se budou vybírat 
daně celostátně. Stanovená procenta z 
těchto daní podle velikosti obce, počtu 
o b y v a t e l ,  p o č t u  z a m ě s t n a n c ů  
zaměstnaných na území obce a počtu dětí 
MŠ a žáků ZŠ pošlou finanční úřady na 
účet obcí. Určit, jaké výnosy z daní může 
mít Olešnice, je obdobně jako u jiných 
obcí a měst složité. Po dvoumilionovém 
propadu daňových příjmů v roce 2020 
proti roku 2019 lze z dosažitelných 
predikcí očekávat v Olešnici stejný vývoj 
i v roce 2021. Obdobně jsme se museli 
vypořádat s propadem daňových příjmů 
po celosvětové krizi v roce 2008. 

Přibližně 3 miliony korun ročně dávalo 
město na investice a větší opravy. 
Předpokládaný propad dvou milionů 
korun v letošním roce proti roku 2019 
není tak velký, aby nebyly zajištěny 
provozní náklady města. Je to tedy dobrá 
zpráva na začátku roku.

Koalice hospodaří 
nehospodárně a bez rezerv
Je na místě uvést na pravou míru toto 
nesmyslné tvrzení, se kterým jste se mohli 
setkat. I nováčci v zastupitelstvu si museli 
všimnout, že do rozpočtu jsou pravidelně 
zapojovány zůs ta tky  na  úč tech  
z minulých let. 
Loňský rok však byl naprosto výjimečný 
a ekonomicky turbulentní. Nejdříve vláda 
sáhla k financování kompenzací 
živnostníkům (OSVČ a malých s.r.o.) do 
daňových příjmů určených také obcím 
a krajům. To vedlo obce a jejich svazy ke 
kolektivnímu prohlášení, že je ohroženo i 
financování provozních nákladů. 
Prohlášení silné, ale účelné. Poslanecká 
sněmovna pak na nátlak obcí, měst a krajů 
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schválila výplatu kompenzačních příspěvků 
pro obce ve výši cca 1 200 Kč na občana. 
Dva miliony korun pro Olešnici.
Olešnice však vstupovala do roku 2020 se 
zůstatkem na účtech ve výši 5,475 milionu 
korun. Více než s dostatečnou rezervou 
na krytí provozních výdajů. 
Následně přijala rada města opatření, kdy 
omezila výdaje a přesunula některé 
investiční akce do roku 2021. Jsou to akce 
financované s přispěním státních dotací 
i dotací strukturálních fondů EU. Jejich 
financování je zajištěno. Nejenom 
dotacemi. Zůstatek na účtech na prahu 
roku 2021 je ve výši 10, 445 milionu korun 
(!).
Je pravdou, že nevíme a nemůžeme vědět, 
jak se bude ekonomika ve světě i ve státě 
vyvíjet. Proto budeme muset i v letošním 
roce postupovat ve výdajích stejně uvážlivě, 
jako vloni. 
Koalice KDU-ČSL a Sdružení nezávislých 
kandidátů vede město mnoho let. Její 
finanční politika je proinvestiční. Snaží se 
budovat a opravovat v co nejvyšší možné 
míře. To, co ji vlastní zdroje a získané dotace 
umožňují. (Uplynulá dvě plánovací období 
čerpání strukturálních fondů EU tomu 
hodně pomohla).  Proto nic planě 
neslibovala a neslibuje. Konečně občané 
mohou výsledky této snahy v Olešnici vidět. 
Kdo nic nedělá, nic nepokazí, říká staré 
přísloví. V řadě realizovaných investic jsme 
byli, jsme a budeme kritizováni (převážně 
za detaily). Až to bude z úst někoho, kdo 
připraví investiční projekt, zajistí jeho 
financování - nejlépe z mimorozpočtových 
zdrojů města - a následně zajistí i jeho 
realizaci a dokončení, určitě to bude impulz 
k vážnějšímu zamyšlení. 
Rada města před dvěma lety zveřejnila své 
programové prohlášení, že bude investovat 
do velkých oprav a údržby majetku města. 
Že by měly být místo toho odkládány peníze 
na budoucí volební období, nenajdete ani 
v žádném jiném z volebních programů 
jiných volebních stran.  
Tady jsou čísla za posledních 10 let:
Za posledních deset let vstupovalo město do 
následujícího roku vždy se zůstatkem na 
účtech, v letošním roce, jak už bylo řečeno, 
více než desetimilionovým. Úvěry byly 
vždy použity pouze a jen k dofinancování 
investic a dluhová služba neomezovala a 
neomezuje rozvoj města. 
Proto můžeme rekapitulovat toto desetileté 
období pro město Olešnici jako investičně 
v e l m i  p ř í n o s n é .  S a m o  m ě s t o  
proinvestovalo 131,599 milionů korun! 
Na tyto investice použilo 47,737 milionů 
z příjmů rozpočtu a investičních úvěrů. 
Z investičních dotací získaných převážně 
z  fondů  EU pak  měs to  použ i lo  
86,862 milionu korun.

Investiční akce roku 2021
Pro letošní rok bude, jak už bylo řečeno, 
prioritou dokončit investiční akce, které 
rada města zajistila vydáním všech 

povolení, výběrem dodavatelů a získala 
i schválení dotací rozhodnutím posky-
tovatelů.
Jedná se po částečně provedených zdra-
votních a bezpečnostních řezech vzrost-
lých stromů o jejich dokončení v době 
vegetačního klidu a výsadby zeleně na 
jaře. Projekt nese název „Revitalizace 
zeleně v Olešnici na Moravě“ a je 
podpořen z OP Životní prostředí.

Dalším projektem je projekt zaměřený na 
rekonstrukci povrchů běžecké dráhy 
a dráhy pro skok daleký atletického 
areálu a víceúčelového hřiště základní 
školy v areálu koupaliště. 
V roce 2020, po neúspěšné žádosti z roku 
2019, podala rada města znovu žádost 
o poskytnutí dotace Ministerstvo pro 
místní rozvoj z Programu rozvoje 
venkova. Tentokrát z dotačního titulu 
Podpora obnovy sportovní infrastruktury. 
Ten podporuje akce zaměřené na obnovu 
školních hřišť (multifunkční a více-
účelová hřiště a sportoviště), která slouží 
pro hodiny tělesné výchovy. 
Technická  zpráva  z  pro jektové  
dokumentace popisuje projekt - jak si 
mohl každý, kdo měl zájem přečíst - 
následovně: „Jedná se o modernizaci 
a výměnu povrchu stávajícího multi-
f u n k č n í h o  h ř i š t ě .  P ř e d m ě t e m  
modernizace je stávající běžecký ovál s 
povrchem z kamenné prosívky, skok 
daleký s rozběhovou dráhou z kamenné 
prosívky a hřiště pro míčové sporty 
s asfaltovým povrchem“.
Výměna povrchů, jak je projektová 
dokumentace koncipována, byla v žádosti 
akceptována a projekt byl ministerstvem 
úspěšně chválen.    

Posledním dotačně podpořeným 
projektem (nikoliv významem) je projekt 
„Připojení nového vrtu do stávajícího 
vodojemu“. Vrt, (o kterém jsme 
několikrát psali), se nachází v lese Chrást 
necelých 300 m od vodojemu na „Ostré 
Horce“. Jeho vystrojení čerpadlem, 
vybudování potrubí k propojení 
s vodojemem a osazení zařízení ve 
vodojemu proběhne hned na jaře.

Rada města zajistila zpracování 
projektové dokumentace k rozšíření 
vodovodu do ulice Za Puchárnou. 
Poslední ulice, která není připojena na 
městský vodovod. Zajistila též vydání 
vodoprávního povolení v loňském roce a 
nyní bude záležet na vývoji příjmů 
rozpočtu města, zda bude vodovod 
vybudován ještě v tomto roce. Zde 
bohužel neexistuje dotační program, 
který  by náklady z  projektové 
dokumentace (2,5 mil. Kč) pomohl městu 
financovat. Nicméně rezerva z loňska tuto 
možnost nevylučuje.
Všechny výše uvedené projekty byly 
a jsou k nahlédnutí v podobě PD na 
webových stránkách města v sekci 
„připravované investice“, kam je rada 
města dává ke zveřejnění. 

Do svozů organizovaných městem se 
započítávají pouze občané hradící 
poplatek. Jsou to majitelé bytů, rodinných 
domů určených k bydlení, či individuální 
rekreaci. Podnikatelský sektor si ze 
zákona zajišťuje svoz odpadů - včetně 
směsného komunálního odpadu – 
samostatnou smlouvu se svozovou 
firmou.

Odvoz komunálního odpadu z popelnic 
probíhá každý lichý týden v úterý, to je 
5. a 19. ledna. 

Termíny svozů zveřejňujeme v tabulce na 
další straně.

Uniman s.r.o., Velké Tresné 

přijme do trvalého pracovního poměru:

Strojního zámečníka
Požadavkem je základní kurz svařování, 

spolehlivost, preciznost, technické myšlení 
a dobrá pracovní morálka.

Konstruktéra
Požadavkem znalost 3D Solid works, 

popřípadě výpočtové programy, spolehlivost, 
preciznost, tvůrčí myšlení a dobrá pracovní 

morálka.

Bližší informace: Tel.:   +420 516 116 711,  
GSM: +420 739 560 209                       

E-mail: belehradova@uniman.cz   
nebo přímo v sídle firmy UNIMAN s.r.o., 

Velké Tresné 56.
 592 65 Rovečné          

Zemědělská společnost VSP GROUP, a.s. 
Olešnice, hledá zaměstnance 

na pozici 

OBSLUHA SAMOJÍZDNÉHO 
POSTŘIKOVAČE - TRAKTORISTA

Požadované znalosti a dovednosti:
 řidičský průkaz skupiny B, T, praxe 
v obsluze a řízení modern.traktorů

časová flexibilita

Nabízíme: Práce s moderní zemědělskou 
technikou, odpovídající mzdové ohodnocení, 

bonusy/prémie, důchodové připojištění, 
závodní stravování.

Bližší informace o volném místě p. ing. 
Doskočil Lukáš  603 164 675,  p. Kovář  

Josef  739 006 433

LÉKAŘI  INFORMUJÍ
Epidemická situace infekce Covid 19 je 
velmi vážná. Personál zdravotního 
střediska je plně vytížen řešením infekce 
Covid19 a dopadů s infekcí spojených. 
Pacienti se proto budou k lékaři 
objednávat a osobně navštíví ordinaci 
jen při akutních stavech.

V době, kdy je budova radnice otevřena 
pro veřejnost (pondělí a středa od 12,00 
do 17,00 hodin) je možné hradit poplatek 
za odpady (550,- Kč/osoba/rok) 
a zaregistrovat se k novému systému 
separace papíru a plastu v pytlovém 
svozu. Děje se tak u okénka stavebního 
odboru. Zde, po registraci, obdržíte pytle 
označené kódem.

Obdržíte zde i nálepku na popelnici, 
označenou příjmením a číslem popisným.

Tuto nálepku vylepíte na víko popelnice. 
V dalších týdnech bude doplněna čipem 
svozové firmy. Jedna popelnice je určena 
pro 1-3 osoby v domácnosti. Tedy 
domácnost se 4-6 osobami dostane dvě 
nálepky pro dvě popelnice atp.

Narození 
Barnabáš Chytil 
Ať roste ve zdraví k radosti rodičů!
Jubilea 
Jaroslava Člupková 
Eva Moravcová 
Vratislav Sedlák 
Marie Doskočilová 
Viktoria Náhlíková 
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, 
hodně spokojenosti a radosti!
Úmrtí 
Vladimír Prudký 
František Polák 
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou 
soustrast.

Knihovnické statistiky
Knihovnu, tak jako všechna kulturní 
odvětví, postihla v uplynulém roce omezení 
spojená s pandemií. Občas byla uzavřena 
úplně, někdy sloužilo jen výdejní okénko 
a vůbec nemohly probíhat besedy 
s dětskými čtenáři, což bezesporu vede ke 
snížení počtu zaregistrovaných dětí 
i menšímu zájmu o četbu. Pouze jedné 
besedy pro seniory a osmi akcí pro děti se 
zúčastnilo 138 návštěvníků. Co se ale 
nemění, je nejpočetnější skupina dospělých 
čtenářů, kterou tvoří lidé mezi 40-49 lety. 
Těch je registrovaných 32, naproti tomu 
studentů mezi 16-19 lety chodí do knihovny 
pouhých 9. Celkem bylo zaregistrováno 184 
čtenářů (138 žen) z toho je 151 místních. 
Dětí do 15 let opět ubylo na počet 56. 
Do knihovny v uplynulém roce zavítalo 
1 598 návštěvníků a nejčastěji chodí v úterý 
a pátek mezi 13 a 15 hodinou.
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2020 byl 
14 024 titulů, z toho naučné literatury pro 
dospělé 3 187 a naučné pro děti 718, dětské 
beletrie 3 104. Bylo nakoupeno 311 nových 
titulů, do knihovny bylo darováno 53 knih 
převážně z projektu Česká knihovna. 
Celkem má tedy knihovna 143 nové beletrie 
a 40 naučné literatury pro dospělé, zbytek 
nových tvoří knihy pro děti. Vyřazeno bylo 
561 knih z toho 99 titulů dětské literatury. 
Nejvíce půjčovanými autory se pro 
uplynulý rok v naší knihovně pro dospělé 
stala Mornštajnová, Czendlik, Dvořáková, 
Chamberlain, Repová, Moris, Graham 
a Jacobs. Mezi dětské nejoblíbenější tituly 
patřila série Deník malého poseroutky, 
Pirátská nauka, Lady a Tramp/ Petr Pan, Jak 
to chodí na policii a Barbie.
I když se epidemiologická situace nijak 
nelepší, plně se ztotožňuji s osobním 
doporučením ředitele národní knihovny pro 
rok 2021. Pokud se nemůžete procházet po 
lese, zůstaňte doma a poražte COVID 
intenzivní četbou knih. Udržujte si zdravý 
rozum a dobrou náladu.

knihovnice

Povodeň 2006

MATRIKA

KNIHOVNA

ODPADY

NABÍDKY PRÁCE

Připojení vrtu

Atletický areál

Atletický areál
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schválila výplatu kompenzačních příspěvků 
pro obce ve výši cca 1 200 Kč na občana. 
Dva miliony korun pro Olešnici.
Olešnice však vstupovala do roku 2020 se 
zůstatkem na účtech ve výši 5,475 milionu 
korun. Více než s dostatečnou rezervou 
na krytí provozních výdajů. 
Následně přijala rada města opatření, kdy 
omezila výdaje a přesunula některé 
investiční akce do roku 2021. Jsou to akce 
financované s přispěním státních dotací 
i dotací strukturálních fondů EU. Jejich 
financování je zajištěno. Nejenom 
dotacemi. Zůstatek na účtech na prahu 
roku 2021 je ve výši 10, 445 milionu korun 
(!).
Je pravdou, že nevíme a nemůžeme vědět, 
jak se bude ekonomika ve světě i ve státě 
vyvíjet. Proto budeme muset i v letošním 
roce postupovat ve výdajích stejně uvážlivě, 
jako vloni. 
Koalice KDU-ČSL a Sdružení nezávislých 
kandidátů vede město mnoho let. Její 
finanční politika je proinvestiční. Snaží se 
budovat a opravovat v co nejvyšší možné 
míře. To, co ji vlastní zdroje a získané dotace 
umožňují. (Uplynulá dvě plánovací období 
čerpání strukturálních fondů EU tomu 
hodně pomohla).  Proto nic planě 
neslibovala a neslibuje. Konečně občané 
mohou výsledky této snahy v Olešnici vidět. 
Kdo nic nedělá, nic nepokazí, říká staré 
přísloví. V řadě realizovaných investic jsme 
byli, jsme a budeme kritizováni (převážně 
za detaily). Až to bude z úst někoho, kdo 
připraví investiční projekt, zajistí jeho 
financování - nejlépe z mimorozpočtových 
zdrojů města - a následně zajistí i jeho 
realizaci a dokončení, určitě to bude impulz 
k vážnějšímu zamyšlení. 
Rada města před dvěma lety zveřejnila své 
programové prohlášení, že bude investovat 
do velkých oprav a údržby majetku města. 
Že by měly být místo toho odkládány peníze 
na budoucí volební období, nenajdete ani 
v žádném jiném z volebních programů 
jiných volebních stran.  
Tady jsou čísla za posledních 10 let:
Za posledních deset let vstupovalo město do 
následujícího roku vždy se zůstatkem na 
účtech, v letošním roce, jak už bylo řečeno, 
více než desetimilionovým. Úvěry byly 
vždy použity pouze a jen k dofinancování 
investic a dluhová služba neomezovala a 
neomezuje rozvoj města. 
Proto můžeme rekapitulovat toto desetileté 
období pro město Olešnici jako investičně 
v e l m i  p ř í n o s n é .  S a m o  m ě s t o  
proinvestovalo 131,599 milionů korun! 
Na tyto investice použilo 47,737 milionů 
z příjmů rozpočtu a investičních úvěrů. 
Z investičních dotací získaných převážně 
z  fondů  EU pak  měs to  použ i lo  
86,862 milionu korun.

Investiční akce roku 2021
Pro letošní rok bude, jak už bylo řečeno, 
prioritou dokončit investiční akce, které 
rada města zajistila vydáním všech 

povolení, výběrem dodavatelů a získala 
i schválení dotací rozhodnutím posky-
tovatelů.
Jedná se po částečně provedených zdra-
votních a bezpečnostních řezech vzrost-
lých stromů o jejich dokončení v době 
vegetačního klidu a výsadby zeleně na 
jaře. Projekt nese název „Revitalizace 
zeleně v Olešnici na Moravě“ a je 
podpořen z OP Životní prostředí.

Dalším projektem je projekt zaměřený na 
rekonstrukci povrchů běžecké dráhy 
a dráhy pro skok daleký atletického 
areálu a víceúčelového hřiště základní 
školy v areálu koupaliště. 
V roce 2020, po neúspěšné žádosti z roku 
2019, podala rada města znovu žádost 
o poskytnutí dotace Ministerstvo pro 
místní rozvoj z Programu rozvoje 
venkova. Tentokrát z dotačního titulu 
Podpora obnovy sportovní infrastruktury. 
Ten podporuje akce zaměřené na obnovu 
školních hřišť (multifunkční a více-
účelová hřiště a sportoviště), která slouží 
pro hodiny tělesné výchovy. 
Technická  zpráva  z  pro jektové  
dokumentace popisuje projekt - jak si 
mohl každý, kdo měl zájem přečíst - 
následovně: „Jedná se o modernizaci 
a výměnu povrchu stávajícího multi-
f u n k č n í h o  h ř i š t ě .  P ř e d m ě t e m  
modernizace je stávající běžecký ovál s 
povrchem z kamenné prosívky, skok 
daleký s rozběhovou dráhou z kamenné 
prosívky a hřiště pro míčové sporty 
s asfaltovým povrchem“.
Výměna povrchů, jak je projektová 
dokumentace koncipována, byla v žádosti 
akceptována a projekt byl ministerstvem 
úspěšně chválen.    

Posledním dotačně podpořeným 
projektem (nikoliv významem) je projekt 
„Připojení nového vrtu do stávajícího 
vodojemu“. Vrt, (o kterém jsme 
několikrát psali), se nachází v lese Chrást 
necelých 300 m od vodojemu na „Ostré 
Horce“. Jeho vystrojení čerpadlem, 
vybudování potrubí k propojení 
s vodojemem a osazení zařízení ve 
vodojemu proběhne hned na jaře.

Rada města zajistila zpracování 
projektové dokumentace k rozšíření 
vodovodu do ulice Za Puchárnou. 
Poslední ulice, která není připojena na 
městský vodovod. Zajistila též vydání 
vodoprávního povolení v loňském roce a 
nyní bude záležet na vývoji příjmů 
rozpočtu města, zda bude vodovod 
vybudován ještě v tomto roce. Zde 
bohužel neexistuje dotační program, 
který  by náklady z  projektové 
dokumentace (2,5 mil. Kč) pomohl městu 
financovat. Nicméně rezerva z loňska tuto 
možnost nevylučuje.
Všechny výše uvedené projekty byly 
a jsou k nahlédnutí v podobě PD na 
webových stránkách města v sekci 
„připravované investice“, kam je rada 
města dává ke zveřejnění. 

Do svozů organizovaných městem se 
započítávají pouze občané hradící 
poplatek. Jsou to majitelé bytů, rodinných 
domů určených k bydlení, či individuální 
rekreaci. Podnikatelský sektor si ze 
zákona zajišťuje svoz odpadů - včetně 
směsného komunálního odpadu – 
samostatnou smlouvu se svozovou 
firmou.

Odvoz komunálního odpadu z popelnic 
probíhá každý lichý týden v úterý, to je 
5. a 19. ledna. 

Termíny svozů zveřejňujeme v tabulce na 
další straně.

Uniman s.r.o., Velké Tresné 

přijme do trvalého pracovního poměru:

Strojního zámečníka
Požadavkem je základní kurz svařování, 

spolehlivost, preciznost, technické myšlení 
a dobrá pracovní morálka.

Konstruktéra
Požadavkem znalost 3D Solid works, 

popřípadě výpočtové programy, spolehlivost, 
preciznost, tvůrčí myšlení a dobrá pracovní 

morálka.

Bližší informace: Tel.:   +420 516 116 711,  
GSM: +420 739 560 209                       

E-mail: belehradova@uniman.cz   
nebo přímo v sídle firmy UNIMAN s.r.o., 

Velké Tresné 56.
 592 65 Rovečné          

Zemědělská společnost VSP GROUP, a.s. 
Olešnice, hledá zaměstnance 

na pozici 

OBSLUHA SAMOJÍZDNÉHO 
POSTŘIKOVAČE - TRAKTORISTA

Požadované znalosti a dovednosti:
 řidičský průkaz skupiny B, T, praxe 
v obsluze a řízení modern.traktorů

časová flexibilita

Nabízíme: Práce s moderní zemědělskou 
technikou, odpovídající mzdové ohodnocení, 

bonusy/prémie, důchodové připojištění, 
závodní stravování.

Bližší informace o volném místě p. ing. 
Doskočil Lukáš  603 164 675,  p. Kovář  

Josef  739 006 433

LÉKAŘI  INFORMUJÍ
Epidemická situace infekce Covid 19 je 
velmi vážná. Personál zdravotního 
střediska je plně vytížen řešením infekce 
Covid19 a dopadů s infekcí spojených. 
Pacienti se proto budou k lékaři 
objednávat a osobně navštíví ordinaci 
jen při akutních stavech.

V době, kdy je budova radnice otevřena 
pro veřejnost (pondělí a středa od 12,00 
do 17,00 hodin) je možné hradit poplatek 
za odpady (550,- Kč/osoba/rok) 
a zaregistrovat se k novému systému 
separace papíru a plastu v pytlovém 
svozu. Děje se tak u okénka stavebního 
odboru. Zde, po registraci, obdržíte pytle 
označené kódem.

Obdržíte zde i nálepku na popelnici, 
označenou příjmením a číslem popisným.

Tuto nálepku vylepíte na víko popelnice. 
V dalších týdnech bude doplněna čipem 
svozové firmy. Jedna popelnice je určena 
pro 1-3 osoby v domácnosti. Tedy 
domácnost se 4-6 osobami dostane dvě 
nálepky pro dvě popelnice atp.

Narození 
Barnabáš Chytil 
Ať roste ve zdraví k radosti rodičů!
Jubilea 
Jaroslava Člupková 
Eva Moravcová 
Vratislav Sedlák 
Marie Doskočilová 
Viktoria Náhlíková 
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, 
hodně spokojenosti a radosti!
Úmrtí 
Vladimír Prudký 
František Polák 
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou 
soustrast.

Knihovnické statistiky
Knihovnu, tak jako všechna kulturní 
odvětví, postihla v uplynulém roce omezení 
spojená s pandemií. Občas byla uzavřena 
úplně, někdy sloužilo jen výdejní okénko 
a vůbec nemohly probíhat besedy 
s dětskými čtenáři, což bezesporu vede ke 
snížení počtu zaregistrovaných dětí 
i menšímu zájmu o četbu. Pouze jedné 
besedy pro seniory a osmi akcí pro děti se 
zúčastnilo 138 návštěvníků. Co se ale 
nemění, je nejpočetnější skupina dospělých 
čtenářů, kterou tvoří lidé mezi 40-49 lety. 
Těch je registrovaných 32, naproti tomu 
studentů mezi 16-19 lety chodí do knihovny 
pouhých 9. Celkem bylo zaregistrováno 184 
čtenářů (138 žen) z toho je 151 místních. 
Dětí do 15 let opět ubylo na počet 56. 
Do knihovny v uplynulém roce zavítalo 
1 598 návštěvníků a nejčastěji chodí v úterý 
a pátek mezi 13 a 15 hodinou.
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2020 byl 
14 024 titulů, z toho naučné literatury pro 
dospělé 3 187 a naučné pro děti 718, dětské 
beletrie 3 104. Bylo nakoupeno 311 nových 
titulů, do knihovny bylo darováno 53 knih 
převážně z projektu Česká knihovna. 
Celkem má tedy knihovna 143 nové beletrie 
a 40 naučné literatury pro dospělé, zbytek 
nových tvoří knihy pro děti. Vyřazeno bylo 
561 knih z toho 99 titulů dětské literatury. 
Nejvíce půjčovanými autory se pro 
uplynulý rok v naší knihovně pro dospělé 
stala Mornštajnová, Czendlik, Dvořáková, 
Chamberlain, Repová, Moris, Graham 
a Jacobs. Mezi dětské nejoblíbenější tituly 
patřila série Deník malého poseroutky, 
Pirátská nauka, Lady a Tramp/ Petr Pan, Jak 
to chodí na policii a Barbie.
I když se epidemiologická situace nijak 
nelepší, plně se ztotožňuji s osobním 
doporučením ředitele národní knihovny pro 
rok 2021. Pokud se nemůžete procházet po 
lese, zůstaňte doma a poražte COVID 
intenzivní četbou knih. Udržujte si zdravý 
rozum a dobrou náladu.

knihovnice

Povodeň 2006

MATRIKA

KNIHOVNA

ODPADY

NABÍDKY PRÁCE

Připojení vrtu

Atletický areál

Atletický areál



Vážení spoluobčané,
stojíme na prahu nového roku 2021. Rok 
minulý se opakuje již od prvních dní 
omezeními, která si vyžadují proti-
epidemická opatření spojená s pandemií 
Covid-19. Omezení pohybu, uzavřená 
většina ročníků ZŠ, uzavřené obchody 
a další. Přesto se onemocnění šíří a naší 
nadějí je dostatečné množství dodávek 
vakcín a rozšíření plošného očkování i mezi 
občany Olešnice. Očkování v prvních dnech 
ledna je zatím spíše symbolické a omezené 
na zdravotnická zařízení a ústavy sociální 
péče. Lze však očekávat, že další týdny 
a měsíce budou ve znamení očkování všech 
rizikových skupin a ostatních.
Proto věřme, že rok 2021 bude rokem, kdy 
dojde ke změně k lepšímu a to nejenom 
v souvislosti s onemocněním Covid-19. 
Přeji všem úspěšné vykročení do nového 
roku s optimismem.

PaedDr. Zdeněk Peša, starosta

Daňový balíček a co na to rozpočet 
města
V prosincovém Zpravodaji jsme čtenáře 
informovali o dění v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR, která na závěr roku 
schválila několik daňových zákonů, které 
měly mimo jiné fatální dopad na rozpočty 
měst a obcí. 
Sami předkladatelé však požadovali 
zmírnění dopadů na státní rozpočet 
a rozpočty krajů a obcí opravou „daňového 
balíčku“ v Senátu. Senátoři tomuto 

požadavku vyhověli a zaslali zpět do 
poslanecké sněmovny opravenou verzi 
„balíčku“. Tato verze sice znamená nižší 
výběr daní a tím větší deficit státního 
rozpočtu, ale propad příjmů krajů a obcí je 
kompenzován změnou rozpočtového 
určení daní. Obce a kraje dostanou 
procentuálně větší podíl z příjmů 
sdílených daní z 23,58 % na 25,84 %.
Příjmy z daní tak budou podle toho, jak 
bude fungovat ekonomika státu 
v covidové době a jak se budou vybírat 
daně celostátně. Stanovená procenta z 
těchto daní podle velikosti obce, počtu 
o b y v a t e l ,  p o č t u  z a m ě s t n a n c ů  
zaměstnaných na území obce a počtu dětí 
MŠ a žáků ZŠ pošlou finanční úřady na 
účet obcí. Určit, jaké výnosy z daní může 
mít Olešnice, je obdobně jako u jiných 
obcí a měst složité. Po dvoumilionovém 
propadu daňových příjmů v roce 2020 
proti roku 2019 lze z dosažitelných 
predikcí očekávat v Olešnici stejný vývoj 
i v roce 2021. Obdobně jsme se museli 
vypořádat s propadem daňových příjmů 
po celosvětové krizi v roce 2008. 

Přibližně 3 miliony korun ročně dávalo 
město na investice a větší opravy. 
Předpokládaný propad dvou milionů 
korun v letošním roce proti roku 2019 
není tak velký, aby nebyly zajištěny 
provozní náklady města. Je to tedy dobrá 
zpráva na začátku roku.

Koalice hospodaří 
nehospodárně a bez rezerv
Je na místě uvést na pravou míru toto 
nesmyslné tvrzení, se kterým jste se mohli 
setkat. I nováčci v zastupitelstvu si museli 
všimnout, že do rozpočtu jsou pravidelně 
zapojovány zůs ta tky  na  úč tech  
z minulých let. 
Loňský rok však byl naprosto výjimečný 
a ekonomicky turbulentní. Nejdříve vláda 
sáhla k financování kompenzací 
živnostníkům (OSVČ a malých s.r.o.) do 
daňových příjmů určených také obcím 
a krajům. To vedlo obce a jejich svazy ke 
kolektivnímu prohlášení, že je ohroženo i 
financování provozních nákladů. 
Prohlášení silné, ale účelné. Poslanecká 
sněmovna pak na nátlak obcí, měst a krajů 

LEDEN 2021

ZPRÁVY Z RADNICE

OLEŠNICKÝ 
DAJZPRA OV

Zpravodaj města Olešnice a mikroregionu Olešnicko

Polní cesta ke Kněževsi

Olešnický zpravodaj, leden 2021, ročník XXIX., číslo 1. 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 800 výtisků. Cena: do domácností občanů s  trvalým pobytem ve městě zdarma, 
volný prodej 5,- Kč vč. DPH. Tisk: Tiskárna Bělehrádek Letovice. Uzávěrka čísla do 20. dne v  měsíci. Tel. 516 463 108, fax 516 463 296, www.olesnice.cz
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