CERVEN 2020

ZPRÁVY Z RADNICE
Konec nouzového stavu
V měsíci květnu byl Parlamentem České republiky ukončen nouzový stav na území ČR
a současně přikročila vláda a ministerstvo
zdravotnictví k rozvolňování epidemiologických opatření souvisejících s pandemií
COVID-19. Některá opatření však zůstávají
stále v platnosti. Jedním z těchto opatření je
stále povinnost udržovat bezpečnou vzdálenost v budovách a stejně tak v budovách nosit ochranné roušky. Podobně je tomu také
i v prostředcích hromadné dopravy.
Zasedání zastupitelstva města
Dne 12. května se uskutečnilo deváté zasedání zastupitelstva města, tentokrát v sále kul-

turního domu. Místo bylo vybráno z důvodu,
že zasedací místnost radnice neumožňuje
dvoumetrové rozestupy mezi jednotlivými
zastupiteli a případnými zástupci veřejnosti.
Zastupitelstvo schválilo všechna radou navržená usnesení. Schválen tak byl: závěrečný
účet města za rok 2019 a účetní závěrka k 31.
12. 2019 a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro FC Olešnice a MC Hastrmánek Olešnice.

Schválení dotací z grantového systému města pro spolky
Zastupitelstvo města schválilo, jak je výše
uvedeno, dotace nad 50 tis. Kč, a to: FC Olešnice ve výši 102 tis. Kč a mateřskému centru
Hastrmánek ve výši 77 tis. Kč. Rada města
rozděluje dotace na základě schváleného rozpočtu do výše 50 tis. Kč. Podle předložených
žádostí spolků a při přihlédnutí k pravidlům
poskytování dotací, které rada schválila, bylo
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Přehled realizovaných investičních akcí
• rekonstrukce chodníků ke kulturnímu
domu (probíhá, je před dokončením),
• ZŠ moderně a komplexně II (probíhají stavební práce, uzavřeny smlouvy na dodávky
IT techniky, nábytku a pomůcek),
• výměna svítidel veřejného osvětlení (uzavřena smlouva o dílo, zahájení v červnu),
• opravy na koupališti (rekonstrukce filtrace
provedena, stavební práce probíhají),
• úpravy přístřešku na zahradě kulturního
domu a v kině (práce před dokončením),
• přístupová cesta k zahradě kulturního domu
(dokončení do konce června).

rozhodnuto následovně: TJ Sokol Olešnice 18
tis. Kč, T.O. Zmijáci 23 tis. Kč, Orel – Jednota
Olešnice 35 tis. Kč, ZO ČSV (včelaři) 8 tis.
Kč, Rodičovský spolek 28 tis. Kč, SDH Olešnice 43 tis. Kč, STP Olešnice 10 tis. Kč, ČSCH
Olešnice 33 tis. Kč, ŘK farnost Olešnice 23
tis. Kč, MRS Olešnice 25 tis. Kč, Spolek přátel
piva 28 tis. Kč, Farní sbor ČBCE 13 tis. Kč,
Spolek (na)Moll 33 tis. Kč. FC Olešnice a MC
Hastrmánek mají v dotaci zahrnutu částku 65
tis. Kč na údržbu a provoz, případně nájem
užívaných prostor.
Dopad pandemie COVID-19 na rozpočty
měst a obcí
Zmrazení ekonomiky v březnu letošního
roku na dobu celého jednoho čtvrtletí bude
mít zřejmý dopad na výběr daní. Současně
vláda přijala řadu opatření ke snížení dopadů nouzového stavu na ekonomiku země.
Jednalo se o výplatu různých dávek a podpor
mezi jinými i osobám samostatně výdělečně
činným a malým společnostem s ručením
omezeným. Přestože je ještě brzy zabývat se
předpokladem finančních ztrát rozpočtů podrobněji, jsou už zřejmá některá čísla. Snížení výběru daní, které kraje, města a obce
sdílí, by podle ministerstva financí mělo být
cca 11 % (v případě Olešnice bezmála 2,8
mil. Kč). S tímto snížením daňových příjmů

by kraje a obce musely počítat. Do propadu
příjmů krajských a obecních rozpočtů však
vláda ještě zahrnula úhradu části vyplacených
kompenzačních bonusů, což u obcí znamená
mínus 11 miliard Kč.
Proti tomuto rozhodnutí vlády obce a města
zastoupené ve svých svazech rozhodně protestovaly. Součástí těchto protestů bylo vyhlášení 26. května „Černým dnem pro obce
a kraje“, jehož součástí bylo vyvěšení černých
praporů na budovy radnic a krajských úřadů.
Protest krajů, obcí a měst bohužel nebyl vyslyšen. Po bouřlivé debatě ve sněmovně bylo
rozhodnuto o vyplácení kompenzačních příspěvků OSVČ a dalších subjektů z daňových
příjmů nejen státu, ale i krajů a obcí. Nutno
podotknout, že na rozdíl od státu z těchto
subjektů nemají obce prakticky žádný příjem.
Pro Olešnici to znamená výpadek příjmů
tímto rozhodnutím přibližně 1,8 mil. Kč.
Investiční akce
Pro financování investičních akcí bylo v rozpočtu města při jeho schvalování v únoru letošního roku počítáno s využitím zůstatku
na účtech města z předchozího roku ve výši
4,7 mil. Kč. Většina investic města je finančně
kryta dotacemi EU, které nebudou kráceny.
S ohledem na uzavřené smlouvy o dílo musí
být a budou všechny zahájené investice dokončeny. O dofinancování v případě většího
propadu příjmů rozpočtu bude rozhodovat
zastupitelstvo. Zda půjde o rozpočtové opatření v rámci rozpočtu nebo spíše o přijetí úvěru, bude záležet na výši propadu daňových
příjmů města.

Vyhodnocení výtvarné soutěže dětí
V době striktní karantény a uzavření škol
jsme se snažili zabavit děti vyhlášením výtvarné soutěže ilustrací regionálních pověstí.
Rodiče dětí zaslali vyfotografované obrázky
do městské knihovny. Obrázky pak byly zveřejněny na webových stránkách města. Veřejnost měla možnost rozhodnout o vítězích
jednotlivých kategorií hlasováním prostřednictvím internetu. Největšímu zájmu se těšila
tato soutěž v kategoriích předškolních dětí
a žáků prvního stupně základní školy. Představujeme vítěze jednotlivých kategorií i jejich výtvarné práce a všem rodičům a soutěžícím dětem děkujeme za účast v soutěži.
Vítězové v jednotlivých kategoriích obdrží
ceny rady města – poukázky na knihy.
Znalostní kvíz o Olešnici
Další soutěží na webových stránkách města
byl znalostní kvíz o Olešnici. Byl patrně hodně náročný, protože zájem o něj nebyl velký
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Matrika
Narození
Tadeáš Skalický

ŠKOLSTVÍ

Ať roste ve zdraví k radosti rodičů!
Jubilea
Vincenc Procházka
Stanislav Neubauer
Drahomíra Kadlecová
Zdeňka Polláková
Marie Jančová
Jaroslava Kaldová
Naděžda Sedláčková
Eliška Neumannová

Obnovení provozu mateřské školy a docházka žáků 1. st. ZŠ do výchovných skupin
V měsíci květnu také na základě doporučení
a metodického pokynu ministerstva školství
došlo k obnovení provozu mateřské školy

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně spokojenosti a radosti!
Úmrtí
Bohumil Kalina
Milan Koukol
Eva Havlová
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
Kovářová Aneta - Pověst Milenka, Kategorie
žáků 1. stupně, 45 hlasů

KNIHOVNA
Znovuotevření knihovny
27. dubna bylo nařízením vlády umožněno
otevřít knihovny a u nás tomu tak opravdu
bylo. První hektické dny znovuotevření jsou
za námi a nyní již v knihovně panuje běžný,
i když částečně omezený režim. Nekonají se
žádné besedy pro školáky, ale kdo chce, může
si za dodržení předepsaných podmínek půjčit
knihy i časopisy. Čtenáři musí i nadále v uzavřených prostorách dodržovat nošení roušek,
udržovat odstup od ostatních 2 metry, před
samotným vybíráním knih si dezinfikovat
ruce a pokud je to možné, zkrátit dobu pobytu v knihovně na 10 minut. Vrácené knihy putují na 5 dnů do karantény, poté jsou
dezinfikovány a poskytnuty dalším čtenářům. Oznamovat vám, že v knihovně dbám
o zvýšenou hygienu, je v současné době již
nošením dříví do lesa, protože tak konáme
všichni. Proto, pokud si chcete přečíst nějakou pěknou knihu, neváhejte si ji přijít půjčit.
knihovnice

Vachová Lucie - Pověst O Krakonošově srdci,
kategorie žáků 2. stupně, 17 hlasů

Štarhová Nina - Pověst Duch nevěsty a rarášek, kategorie předškolních dětí, 49 hlasů
a správně na všechny kvízové otázky odpovědělo pouze 5 soutěžících, kteří také obdrží
cenu – poukázku na knihy.
Kvízové otázky je možné mimo soutěž vyplnit a vyzkoušet si svoje znalosti o Olešnici
i nadále.
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a byla umožněna přítomnost žáků prvního
stupně v tzv. výchovných skupinách při pravidelné docházce do školy. Stejně tak byla
umožněna i přítomnost žáků 9. ročníku při
každodenní přípravě na přijímací zkoušky.
Účast dětí v docházce do mateřské školy i žáků
prvního stupně do základní školy je obdobná
jako v jiných školách a je přibližně poloviční.
Je třeba poděkovat vyučujícím i rodičům za
přizpůsobení školní docházky náročným hygienickým pravidlům, která jsou od prvního
dne docházky všeobecně dodržována.

KULTURA
Kamarádky a kamarádi, příznivci dobré muziky a Olešnické kytky. Situace kolem pandemie COVIDU-19 je nekompromisní, ale snad
se z toho pomalu vyhrabáváme a bude zase
dobře. Bohužel restrikce vlády přijaté s šířením této nemoci se dotkla mnoha festivalů
a kulturních akcí, které byly buď zrušeny,
nebo přesunuty. Nejinak tomu je i v případě
35. ročníku Olešnické kytky.
Tedy dáváme na vědomí:

OLEŠNICKÁ KYTKA V TERMÍNU 6. 6.
2020 NEBUDE. (Protože s rouškami se špatně zpívá). Ale NEZOUFEJTE!
Co bychom to byli za Zmijáky, kdybychom
si s tím neporadili. S 35. výročím si trochu
zavzpomínáme na začátky a Olešnickou kytku pro Vás připravíme v omezeném rozsahu
na podzim v kulturáku, kde se před lety 19.
října uskutečnil první ročník Olešnické kytky.
TEDY KONKRÉTNÍ TERMÍN 35. ročníku
je 17. 10. 2020!!! Čas včas upřesníme.
A jak to bude probíhat? Užijeme si čtyřkoncert hostů, kteří měli letos vystoupit a s
nimiž momentálně jednáme o náhradním
termínu. Závěr večera bude patřit Poutníkům, kteří letos slaví neuvěřitelných 50 let
na scéně a poté, co odehrají svůj koncertní
blok, nás provedou večerním bálem. Ostatní kapely, které se měly utkat o vaši přízeň
v přehlídkové části, si (bohužel) budou muset počkat na 5. 6. 2021, kdy proběhne už
36. ročník, jak všichni doufáme, tak, jak má.
Kdo má na letošní ročník volňásek, který od
nás získal v nějaké soutěži či jako cenu na
nějakém plese, schovejte si ho, protože bude
platit i v říjnu.
Víme, že jsme Vás moc nepotěšili, protože Kytka venku je prostě Kytka venku.
Ale určitě si to užijeme i tak. Alespoň si
ověříme, že nás jen tak něco nerozhodí.
Děkujeme za Vaši přízeň a budeme se těšit
na setkání s Vámi 17. 10. 2020 na 35. ročníku Olešnické kytky. Bez Vás to není ono, tak
přijďte.
Vaši Zmijáci

SPORT
Rybářské závody
Moravský rybářský svaz - Místní organizace
Olešnice dovoluje si Vás pozvat na
DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
pořádané v sobotu 20. 6. 2020 v Olešnici na
rybníku Sekera. Prezentace 7:00 - 7:30 hod.,

1. poločas začíná v 7:30.
Přibližně od 12:30 - 13:00 bude probíhat vyhlášení výsledků a předání cen. Ceny pro každého
účastníka. Účast a občerstvení závodníků je
zdarma! Závod je určen pro všechny děti do
15 - ti let.
Všichni jste srdečně zváni!
Těší se na Vás pořadatelé!

RŮZNÉ
Poděkování
Naše dcera navštěvuje vaší školku třetím, tedy
posledním rokem. Celou dobu, co do školky
docházíme, jsme velice rádi, že jste nám dali
tu možnost dceru dát k předškolnímu vzdělávání do Olešnice. Péče, kterou jí věnovali
v každé třídě (berušky, včelky, motýlci) byla
moc hezká a jsme moc spokojení s profesionálním přístupem každé z učitelek i ostatních zaměstnanců, kteří také ovlivňují velice
příjemný prostor školky. V případě, že jsme
potřebovali řešit nějakou situaci, tak učitelky
vždy citlivě nabídly možnosti k řešení a byly
k nám vstřícné.
Není větším štěstím pro rodiče než dávat dítě
do pevných rukou, kde se spolehlivě naučí
vše, co ke správnému vývoji patří. Za to patří
všem učitelkám velké Děkujeme.
Proto píšeme Vám, jako zřizovateli, abyste věděli to, co asi nejspíš tušíte. Totiž to, že na vaší
školku bude naše dcera vzpomínat jako na
ten nejlepší start, co do svého školního života
díky Vám dostala.
Olga, Jiří a Anežka Strakovi
Tasovice
Odpady
Odvoz komunálního odpadu z popelnic probíhá každý sudý týden v úterý, to je 9. a 23
června.

Sbor dobrovolných hasičů Olešnice
provede v sobotu 6. června 2020
dopoledne

SBĚR ŽELEZNÉHO
ŠROTU
Těžší kusy případně pomůžeme
vynést.
Pneumatiky a nebezpečný odpad
prosím nechystejte. Ten patří do
sběrného dvora.
Děkujeme
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