LEDEN 2020

Zimní sporty a radovánky dětí jsou zatím jen na technickém sněhu Ski areálu.

Vážení spoluobčané,
stojíme na prahu roku 2020 a učíme se
psát tento letopočet. Po všech novoročních projevech v médiích od prezidenta,
přes předsedy obou komor parlamentu
a nově i předsedy vlády, je snaha oslovit vás
prostřednictvím Olešnického zpravodaje
slovem starosty jaksi nepatřičná. Projevů
a přání jsme přesyceni. Proto budu velice
stručný.
Po olešnickém hektickém roku 2019 nás
čeká z pohledu samosprávy zřejmě o poznání klidnější rok, kdy budeme mít prostor řešit i ty „drobné“ věci, na které loni
nezbyl čas a kapacity. Neznamená to, že
by Olešnici minuly i větší investice. Máme
nakročeno k příjmům výrazných dotací
v rámci končícího plánovacího období EU.
(Nové plánovací období se chystá na roky
2021-2027) Konečně bez těchto příjmů by
investičně Olešnice stagnovala pouze na
pokrytí běžných výdajů a oprav. Proto se
v Olešnickém zpravodaji budete v tomto
roce průběžně dozvídat o akcích, které se
budou s dotační podporou realizovat. Po
schválení rozpočtu zastupitelstvem města
v únoru a po schválení všech dotací budu
moci být konkrétnější.
Přestože jsem poděkoval všem, kteří se podíleli na rozvoji města Olešnice v minulém
roce rozhlasovou relací, dovolím si tak učinit ještě jednou. Děkuji.
Rád bych pak ještě vyjádřil přání, abychom
se společně zasadili o to, aby byla Olešnice místem pro život všem jeho občanům
a místem, kam se budou rádi vracet i návštěvníci.
PaedDr. Zdeněk Peša,
starosta

ZPRÁVY Z RADNICE
Cena vodného a stočného
V roce 2020 zůstává rozhodnutím rady
města výše vodného a stočného nezměněna. Činí 34,27 Kč vodné a 34,10 Kč stočné.
Celkem tedy vč. DPH 68,37 Kč/m3. V rámci
daňového balíčku schváleného parlamentem v loňském roce dojde od května letošního roku ke snížení sazby DPH. Toto snížení se projeví v platbách za druhé pololetí.
Provozování vodovodu a kanalizace je
technicky i administrativně velmi náročné. Přesto si jej město Olešnice po-

nechává dlouhodobě ve své režii. Také
díky zásluze vodohospodáře J. Soukala,
který po dobu tří desetiletí až do konce loňského roku provozování vodovodu a kanalizace města Olešnice zaštiťoval. (Zde je na místě velké poděkování!).
Přes velké investice do oprav a údržby se
městu dařilo a daří držet výši vodného
a stočného na velmi přijatelné úrovni pro
spotřebitele. Byť si to někteří nemyslí. Pro
ně, pokud jsou tento argument schopni
přijmout a pro ostatní - pro srovnání uvádíme následující mapku cen vodného
a stočného v roce 2019 v okresních městech
převzatou z portálu www. skrblik.cz

Ceny vodného a stočného v Jihomoravském kraji 2020
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Ceny vodného a stočného v Jihomoravském kraji 2020
Brno
Blansko
Břeclav
Hodonín
Vyškov
Znojmo

84,30 Kč/m3
106 Kč/m3
104, 07 Kč/m3
80,52 Kč/m3
96,02 Kč/m3
98,80 Kč/m3

Zdroj:
https://www.idnes.cz/brno/zpravy/ceny-2020-zdrazeni-voda-teplo-odpad-jihomoravsky-kraj.
A191228_523516_brno-zpravy_mos1

Výše poplatku za odpady
Také výše poplatku za odpady zůstává rozhodnutím zastupitelstva města v roce 2020
neměnná a je 500,- Kč na osobu a rok. Řada
obcí s vědomím zvýšení poplatků za skládkování schváleného v legislativě ČR zvýšila
poplatek již pro letošní rok. Zastupitelstvo
Olešnice se rozhodlo vyčkat v tomto roce
na dopad změn legislativy na poplatek. Se
změnami vedoucími k navýšení objemu recyklovatelných složek komunálního odpadu pak bude zastupitelstvo stanovovat vyšší
poplatek až pro rok 2021.
Pronájem nebytových prostor Infocentra
Po ukončení pronájmu prostor infocentra u radnice nabízí rada města pronájem
těchto prostor pro podnikatelské účely.
Podmínkou pronájmu je zachování služeb
infocentra a provozu muzea v letní sezóně. Podmínky pronájmu a úhrady nákladů provozu infocentra projednejte osobně
nebo telefonicky na městském úřadě.
Pronájem bytů v domě s pečovatelskou
službou
Rada města Olešnice nabízí k pronájmu 2
byty v domě s pečovatelskou službou na
ulici Družstevní. Podmínky pronájmu pro
zájemce (seniory) budou sděleny na městském úřadě.
Matrika
Narození prosinec 2019
Ester Plíhalová
Ať roste ve zdraví k radosti rodičů!
Jubilea prosinec 2019
Jan Sedlák
Marie Procházková
Jana Broklová
Josef Juříček
Blanka Kolářová
Květoslava Bartoňková
Marie Škrabalová
František Daniel
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně spokojenosti a radosti!

bylo 8 děvčátek. Naposledy jsme se rozloučili se 14 spoluobčany, z nichž bylo 6 mužů.

KNIHOVNA
Předvánoční čas v knihovně
Po celý prosinec se v knihovně střídaly
mladší děti. Hned 5.12 přišla školní družina a zasmáli jsme se příběhu Jen aby
nebyl Mikuláš hluchý. Od té doby všichni
víme, že spravedlivého člověka čert neunese. S prvňáčky jsme zahájili projekt „Už
jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ a děti
slíbily, že se budou snažit zvládnout všechna písmenka a slova, aby si na konci školního roku zasloužily knížku L. Rožnovské
Katka a klokan ze šuplíku.
Cestou tří králů se zabývala beseda se čtvrtou třídou, pro kterou jsem vybrala ze stejnojmenné knížky příběh Spadlý anděl. Děti
na závěr v křížovce vyluštily, že o Vánocích
jsme všichni rádi doma.
Svá přání Ježíškovi malovaly děti ze třídy
Motýlků. Splnila se jim?

Úmrtí listopad 2019
Věra Kintrová
Úmrtí prosinec 2019
Pavel Svojanovský
Drahomíra Žílová
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
Olešnická statistika
V Olešnici žilo k 31. 12. 2018 1659 občanů.
Během roku se přistěhovalo 18 osob, ale 35
občanů se z trvalého pobytu odhlásilo. V
uplynulém roce se narodilo 15 dětí, z toho

leží … hlavně že nemáš černé srdce!“ Přeji
vám, tak jako dětem, abyste se vždy dovedli
omluvit, přiznat … a vaše srdce zůstalo čisté - bílé.
knihovnice Ivana Kozlová
Dobu čekání na Vánoce jsme si se třeťáčky
krátili příběhem z knížky Anděl v kulichu
a luštěním vánoční křížovky. Dlouhý příběh Koruna krále mouřenínů končí slovy:
„Ale na barvě lidské tváře podle mě nezá-

Zpravodaj města Olešnice a mikroregionu Olešnicko

ŠKOLSTVÍ
Srdíčkové dny
Letos se základní škola již po osmé zapojila
do celorepublikové sbírky Srdíčkové dny.

Zakoupením drobných předmětů v hodnotě 30 až 40 Kč byla možnost přispět na
pomoc rodinám s vážně nemocnými a postiženými dětmi.
Děkuji za vaši vstřícnost, se kterou jste vyslechli prosbu našich žáků o podpoření této
sbírky a za váš příspěvek, který jste darovali
na tento účel.

této události a to především podle Lukášova evangelia.
Po divadelním představení k nám opět po
roce zavítal Mikuláš s anděly a obdaroval
všechny hodné děti drobným dárkem.
Na závěr bych ráda poděkovala SDH Olešnice za spolupráci a všem, kdo nám pomáhali s přípravou akce. V neposlední
řadě také štědrým sponzorům, bez jejichž
finanční podpory bychom se neobešli.
Jmenovitě děkujeme p. Františku Šuterovi,
p. Lubomíru Rekovi, p. Milanu Sedláčkovi
a městu Olešnice.
Za členy Rodičovského spolku Olešnice
Ing. Ludmila Riedlová
Plesová sezóna v Olešnici
11. 1. Myslivecký spolek
18. 1. SDH Olešnice
25. 1. ŘK farnost
1. 2. FC Olešnice
15. 2. Spolek přátel piva
22. 2. Babský bál
29. 2. Rodičovský spolek – dětský karneval

Díky vaší štědrosti se vybrala částka 10 365
Kč, což je dosud nejvyšší částka za celou
dobu existence této akce na naší škole.
Děkuji také žákům Ludmile Chytilové,
Kristýně Jamborové, Tereze Jančíkové, Nele
Kadlecové, Ondřeji Kselíkovi, Danielu Lžičařovi, kteří vás prosili o přispění a paní
vychovatelce Lucii Lontrasové, která žáky
doprovázela.
za ZŠ Olešnice,
Mgr. Lenka Němečková

KULTURA
Ohlédnutí za Mikulášskou nadílkou
V letošním roce musely děti sebrat odvahu a projít kolem pekla s čerty do sálu, kde
se konalo divadelní představení Vánoční příběh z repertoáru divadla Já to jsem.
Divadelní představení by se také mohlo
jmenovat ,,Cesta do Betléma“ nebo ,,Co se
dělo o Vánocích“ či narození Ježíše (Ježíška) Krista“. Je to skoro tradiční zpracování

PLES LEGEND - 15.2.
Spolek přátel piva si vás dovoluje pozvat na
další ples - PLES LEGEND. I letos se bude
na co těšit - bude na vás čekat hned 5 legendárních kapel, respektive jejich revivalů. Jmenovitě se můžete těšit na vystoupení
skupin ABBA, BONEY M, BEATLES, BEE
GEES a ROBIE WILLIAMS. Předprodej
bude zahájen v pátek 24. ledna v 19:00
v olešnickém kině. Od pondělí 27. ledna pak budou lístky dostupné v Obuvi u
paní Musilové. Více informací naleznete
na www.spolekpratelpiva.cz nebo na facebookových stránkách www.facebook.com/
spolekpratelpiva.

KINO
Spolek přátel piva a Město Olešnice si vás
dovolují i v novém roce pozvat do kina na
pravidelně nepravidelné promítání. V měsíci lednu budeme hrát dvakrát a to v pátek
24. ledna a v sobotu 25. ledna.

Pátek 24. ledna ve 20.00
Rocketman
Než se stal legendárním Eltonem Johnem,
jmenoval se Reginald a byl to malý brýlatý oplácaný kluk, který si příliš nerozuměl
s rodiči, zato s klavírem mu to šlo náramně.
Zpočátku jen dělal křoví úspěšnějším muzikantům, jenže pak potkal svou nejspřízněnější duši, textaře Bernieho Taupina. Od
tohoto setkání vedla strmá cesta na absolutní vrchol, možná až příliš rychlá na to,
aby se dala zvládnout bez chlastu a drog.
Ty pomáhaly zejména ve chvílích, kdy se
Elton cítil sám, opuštěný a nemilovaný, což
se mu stávalo prakticky pořád. Jenže když
jste duší rocker i showman, tak se z každého srabu prostě vyzpíváte.
Sobota 25. ledna v 16.00
Toy Story 4: Příběh hraček
Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je
smyslem jeho života. A tím bylo starat se
a chránit jeho dítě, ať už to byl chlapeček
Andy nebo holčička Bonnie. Když však
Bonnie přinese do svého pokojíku novou
hračku, které říká „Vidlík“, otevře se Woodymu a jeho věrným kamarádům docela
nový velký svět.
Na návštěvníky kina opět čeká tradiční
občerstvení a čerstvý popcorn. Vstupné
na představení je 40 Kč. Program kina,
ukázky z filmů a další informace naleznete
na www.spolekpratelpiva.cz nebo na facebookových stránkách www.facebook.com/
spolekpratelpiva.

SPORT
Silvestrovský běh
Vánoční svátky s delším obdobím volna se
mnozí rozhodli zpestřit vycházkami a někteří dokonce i během. Ten Silvestrovský si
nenechalo ujít 55 běžců. Silvestrovský běh
je akce pořádaná obcí Velké Tresné a SDH
Velké Tresné na trase z Tresného do Olešnice a zpět. Mezi běžci se tradičně objevují
i běžci z Olešnice. Proto blahopřání patří
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najdete taktéž na portálu.
Nestátní vlastníci, pokud hospodaříte
v lese podle lesního hospodářského plánu (LHP) nebo lesní hospodářské osnovy
(LHO) a máte doklady o těžbě nebo prodeji
kalamitního dříví za výše uvedené období,
můžete žádat o finanční příspěvek.
Žádost se podává on line na příslušný krajský úřad v modulu pro žadatele, upřesňující pokyny jsou v modulu v nápovědách.
Po vyplnění žádosti a odeslání on line na
krajský úřad vám modul dovolí žádost vytisknout, necháte ji potvrdit svým odborným lesním hospodářem a vy, kteří nejste
účetní jednotkou, přiložíte kopie dokladů
o těžbě, prodeji apod. (ostatním stačí soupiska dokladů) a žádost doručíte na příslušný krajský úřad poštou nebo osobně.
Originály dokladů pečlivě uložíte pro případné následné kontroly.
Ing. Jarmila Barešová, členka sdružení obecních, soukromých a církevních lesů – SVOL

VSP Group, a.s., nám. Míru117, Olešnice
679 74 Olešnice na Moravě
Pepovi Weisovi za druhé místo mezi muži
a Zdeně Komárkové za 1. místo mezi ženami. V poli startujících se neztratili ani další
běžci z Olešnice. Vedle fotografií přidejme i
sdělení, že se tento sportovní a tradiční svátek konal již po 39.

RŮZNÉ
Vánoční dílničky
V sobotu 30. 11. proběhly v Hastrmánku již tradiční vánoční dílničky doplněné
o prodej vánočních dekorací, háčkované dekorace a dekorace z korálků. Letos
si mohli zúčastnění vyrobit andílky z juty
nebo skládaného z pauzovacího papíru, betlém i vánoční přání. Tvořit mohly
všechny věkové kategorie. Všichni pak
odcházeli spokojení a obtěžkáni krásnými

výrobky a novými zkušenostmi. Na další
tvořivé setkání se budeme těšit na velikonočních dílničkách.
maminky z Hastrmánku
Nestátní vlastníci lesa!
Ministerstvo zemědělství uvolnilo finance pro nestátní vlastníky lesa na zmírnění
dopadů kůrovcové kalamity za období od
1.10.2017 do 31.12.2018. Příspěvek je odstupňován podle čtvrtletí a činí až 510 Kč
na m3 zpracovaného kalamitního dříví. Žádost se podává od 29.11.2019 do 28.2.2020
on line na portálu ministerstva zemědělství
eAgri v Modulu pro žadatele adresa http://
eagri.cz/public/app/MpZ/Gui. Na portálu
se musíte zaregistrovat – uživatelské jméno
je vaše e-mailová adresa a heslo vytvoříte
podle pokynů. Zásady o poskytnutí příspěvku a stručnou metodickou příručku

OZNÁMENÍ
Společnost VSP Group, a.s., Olešnice,
oznamuje, že z důvodu změny vodního zákona, od 1. 1. 2020 přestává provádět vývoz
odpadů z jímek a septiků na pozemky.
Tuto službu bude provádět pouze těm
zájemcům, kteří mají uzavřenu platnou
smlouvu na likvidaci odpadů ze septiků
a jímek do čističky odpadních vod. Tuto
smlouvu při objednání služby předloží
k nahlédnutí.
Sdělujeme, že vývoz odpadů z jímek
a septiků do čističky odpadních vod provádí po domluvě Vodárenská akciová společnost Boskovice, a.s., telefonní spojení:
516427270, 516427272.
Nabídka prodeje dřeva z městských lesů
Odborný lesní hospodář připomíná občanům, že stále platí nabídka palivového
dříví z obecních lesů s cenou 236,- Kč za
1 prostorový metr včetně DPH. Doprava
činí 61,- Kč za 1 prostorový metr bez DPH.
Uvedené ceny platí pro Olešnici a nejbližší
okolí. Vykrytí objednaného dříví probíhá
postupně podle pořadí přihlášení. Objednávky přijímá stavební odbor městského
úřadu.
Odpady
Na stavebním odboru městského úřadu
Olešnice mohou občané uhradit poplatky
za odvoz odpadů. Poplatek činí 500 korun
na osobu a rok. Platbu je možné provést na
účet města, ale poplatník si musí vyžádat
variabilní symbol platby.
Odvoz komunálního odpadu z popelnic
probíhá každý sudý týden v úterý, to je 7.
a 21. ledna.
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