
ZPRÁVY Z RADNICE

Klidné Vánoce a pevné zdraví
Rok 2020 se chýlí ke konci. Rozhodně nebyl 
rokem klidným a přinesl spoustu starostí a 
problémů, o kterých na počátku roku ne-
mohl mít a neměl nikdo ani tušení. Od jar-
ních měsíců svírá naši zemi, Evropu i celý 
svět pandemie onemocnění Covid-19. Toto 
nebezpečné onemocnění ohrožující na ži-
votě především starší populaci si vyžádalo 
řadu epidemiologických opatření po celém 
světě. Nemohla se nedotknout ani života 
v  Olešnici. Po jarní takzvané první vlně 
šíření nemoci a po euforii letních měsíců, 
že se onemocnění podařilo překonat, přišla 
podzimní takzvaná druhá vlna. Na rozdíl 
od té první onemocněla již řada spoluob-
čanů, mnozí byli v karanténě a jen několik 
týdnů po zahájení školní docházky byla 

počty nemocných se snižují. Samotná naří-
zení by však nebyla nic platná, pokud by je 
občané nedodržovali. Tento problém ales-
poň v Olešnici nevnímám. Nařízení vyplý-
vající z vyhlášeného nouzového stavu jsou 
dodržována nejenom na veřejných pro-
stranstvích, ale i v  obchodech. Radost mi 
udělal pozitivní přístup pedagogů i rodičů 
při distančním vzdělávání, které bude moci 
být ukončeno nejenom u prvního a dru-
hého ročníku, ale postupně i u ostatních 
ročníků základní školy. Dodržování všech 
epidemiologických doporučení umožnilo 
provoz mateřské školy bez nutnosti karan-
ténních opatření mezi pedagogy či celými 
třídami. Přes hrozbu onemocnění fungova-
la a funguje bezchybně činnost pečovatel-
ské služby mezi olešnickými seniory. 
Chci proto v tomto adventním čase podě-
kovat všem těm, kteří se nějakým způso-
bem podíleli a podílejí na zvládnutí pande-

uzavřena základní škola. Vyhlášení nouzo-
vého stavu znamenalo významné omezení 
pohybu osob a uzavření řady provozoven. 
Nemocnice byly připravovány na přijetí 
tisíců pacientů ve vážném stavu. Kapacita 
nemocnic pak byla z  velké části nemoc-
nými naplněna. Tyto neradostné věty píšu 
na prahu měsíce prosince, kdy v minulých 
létech už v plném proudu probíhal nákup 
dárků, náměstí a návsi obcí se rozsvítily vá-
noční výzdobou a nejenom děti radostně 
prožívaly adventní čas.
Atmosféra letošních Vánoc bude z důvodu 
výše popsaných jiná. Tak, jak byla zrušena 
celá řada tradičních kulturních akcí, nebu-
de možné čekat Mikuláše s čerty a ani ne-
bude organizováno rozsvícení vánočního 
stromu na náměstí s doprovodným progra-
mem. Nákup dárků z velké části proběhne 
na e-shopech. Přesto se zdá, že opatření mi-
nisterstva zdravotnictví mají svůj význam a 

Zpravodaj města Olešnice a mikroregionu Olešnicko

PROSINEC 2020



skutečně jen provozní náklady, a i ty pouze 
omezeně. Jak vypadá po schváleném daňo-
vém balíčku situace v Olešnici? 

V  únoru letošního roku počítal zastupi-
telstvem schválený rozpočet roku 2020 na 
základě predikce daňových příjmů uplynu-
lých let s příjmy daní ve výši 25,48 mil. Kč. 
V září rozpočtovými opatřeními upravený 
rozpočet města uvažoval na základě plně-
ní daňových příjmů již jen s 22,67 mil. Kč. 
Predikce daňových příjmů pro rok 2021 
ministerstvem financí bez dopadu změn 
daňovým balíčkem je (dle dosavadního 
rozpočtového určení daní a jejich vývoje 
v  roce 2020) pro Olešnici 20,343 mil. Kč. 
Dopad daňového balíčku pro rozpo-
čet 2021 vypočtený z  daňové kalkulačky 
Sdružení místních samospráv je fatální. 
Daňové příjmy města Olešnice se takto 
mohou snížit o 2, 42 mil. Kč z důvodu zru-
šení superhrubé mzdy, o dalších 1,2 mil. Kč 
při zvýšení slevy na poplatníka. Takto při 
souběhu všech negativních dopadů a da-
ňového balíčku mohou být daňové příjmy 
17,8 mil. Kč. 
Bitva o podobu rozpočtu, a to i rozpočtů 
krajů a obcí, bude ještě svedena na půdě 
obou komor Parlamentu ČR. Nezbývá než 
doufat, že dojde ke změně daňového ba-
líčku a alespoň částečně k  pokrytí výpad-
ku daňových příjmů rozpočtů obcí a krajů 
nějakým kompenzačním příspěvkem státu 
obdobně tak, jak tomu bylo na jaře. 
Je jistě dobře, že Jihomoravský kraj ještě sti-
hl v Olešnici zafinancovat stavbu silnice na 

průtahu II/362, avšak ve hře zůstávají další 
každoroční výdaje kraje, které se mohou 
občanů Olešnice dotknout. Namátkou se 
můžeme bavit o dofinancování závazku ve-
řejné služby dopravcům a případném ome-
zení počtu spojů na linkách integrovaného 
dopravního systému, případně omezení 
financování mzdových nákladů v rámci so-
ciálních služeb (pečovatelská služba) apod. 
V  případě rozpočtu města pak lze uvažo-
vat o významné redukci nákladů na opravy  
a údržbu, podpory grantů a na druhé stra-
ně o zvýšení poplatků včetně daně z nemo-
vitostí. 
Tyto úvahy jsou zatím předčasné a před-
stavitelé krajů a obcí nemohou připra-
vovat své rozpočty, dokud nebude v Par-
lamentu ČR definitivně rozhodnuto  
o rozpočtu a osudu tzv. daňového balíčku. 
Nezbývá než doufat, že zvítězí racionální 
uvažování těch, kteří mají osud financování 
krajů a obcí ve svých rukou.

Odpady – prosba o součinnost
Občané Olešnice si jistě všímají při své 
snaze separovat papíry a plasty, že 1100 
litrové nádoby ve sběrných hnízdech již 
nestačí ani při týdenním svozu. Svědčí to  
o nárůstu množství plastu a papíru, možná 
i o větší snaze občanů tyto komodity sepa-
rovat. Protože se v řadě obcí a měst velmi 

mie. Zdaleka se to netýká jenom těch, kdo 
jsou aktivní v tzv. první linii, ale i těch, kteří 
přispívají k zvládnutí nemoci dodržováním 
stanovených pravidel. 
Přestože je letošní advent jiný a společen-
sky významně omezenější než byl v létech 
předchozích, není důvod neprožít klidné 
a pohodové vánoční svátky. Rozsvícený 
vánoční strom na náměstí a přání starosty 
jménem zastupitelstva města k tomu určitě 
patří. 

PaedDr. Zdeněk Peša, starosta

Veřejná prostranství a zimní údržba
Přestože město Olešnice může zaměstnat 
jen velmi omezený počet zaměstnanců, 
kteří se zabývají údržbou veřejných pro-
stranství, tito již dokázali v  krátkém čase 
z velké části uklidit popadané listí. Souběž-
ně připravovali techniku na zimní údržbu 
komunikací. Zakoupena byla zásoba po-
sypové soli i inertních materiálů na posyp. 
Zimní údržba komunikací se obdobně jako 
v  jiných obcích a městech děje na zákla-
dě plánu, kde jsou časy pro zimní údržbu 
stanoveny v intencích možností techniky i 
osob.

 
„Daňový balíček“
Před koncem roku patrně ve snaze rozdá-
vat dárky, rozhodlo 62 poslanců o zrušení 
superhrubé mzdy (poslanci ANO, ODS 
a SPD) a o přijetí dalších slev v rámci tzv. 
daňového balíčku. Jestliže drtivou většinu 
občanů by ani ve snu nenapadlo nakupo-
vat vánoční dárky na dluh, je přijetí tohoto 
daňového balíčku poslanci přesně takovým 
dárkem na dluh. Poslanecká sněmovna 
schválila v  prvním čtení návrh rozpočtu 
pro rok 2021 s dluhem 320 miliard korun. 
Přijetím vyšší slevy na dani a zrušením 
superhrubé mzdy poslanci přidali k tomu-
to dluhu dalších 130 miliard. Část z toho 
z obecních a krajských daňových příjmů.
Zatímco se zaměstnanci těší z  možnosti 
navýšení příjmů a zjišťují na on-line kalku-
lačkách, jaká bude jejich výše, představitelé 
krajů a obcí jsou upřímně zděšeni. Už sa-
motný propad ekonomiky v roce 2020 zna-
menal výrazné snížení daňových příjmů, 
přijetí daňového balíčku doslova rozmetalo 
dosavadní předvídatelné rozpočtové určení 
daní pro kraje a obce. 
Již nyní je avizováno ze strany obcí a krajů, 
že budou dokončeny pouze zahájené in-
vestice, případně že budou dofinancovány 
úvěry a že zbývající daňové příjmy pokryjí 
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zaběhl její pes. Přes veškerou snahu i pát-
rání v  noci se jí pejska nepodařilo dohle-
dat. Následujícího dne večer se připojil pes 
k jedné rodině s dětmi a vlastním psem u 
rozhledny u Toulovcových maštal a násle-
doval je až k jejich autu. Naštěstí zatoulaný 
pes měl olešnickou známku. Po telefonátu 
na Městskou policii v Litomyšli se mamin-
ce dětí z této rodiny na výletě dostalo rady, 
ať zavolá starostovi do Olešnice. V  době 
internetu získat telefonní číslo na webo-
vých stránkách města nebyl problém. Po 
rychlé dohodě vzala tato rodina z  Kuřimi 
zatoulaného psa do auta a na cestě domů 
se zastavila v Olešnici u radnice k předání 
pejska. Mezitím proběhlo zjištění v eviden-
ci psích známek, komu vlastně pejsek patří. 
Do půl hodiny si ho pak šťastná majitelka 
po telefonátu z  olešnické radnice mohla 
vyzvednout. Z  výše uvedeného je zřejmé 
nejen to, že evidence psů a psí známky na 
obojku mají svůj význam, ale že dobří lidé, 
kteří nejsou lhostejní - jako zmíněná rodi-
na z Kuřimi – žijí mezi námi.
 
Matrika
Narození 
Maxmilián Kronek 
Patrik Švarc 
James Richard Giel 
Kamila Vrbasová 
Ať rostou ve zdraví k radosti rodičů!

Jubilea 
Stanislav Miluška 
Jiřina Hlaváčková 
Rudolf Maslík 
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, 
hodně spokojenosti a radosti!

KNIHOVNA
Milí čtenáři, pamatuji si doby, kdy bylo 
samozřejmostí najít každý rok pod stro-
mečkem knížku. V době moderních tech-
nologií by se mnohým zdálo kupování 

osvědčil systém „door to door“ separová-
ním papíru a plastů přímo v domácnostech 
s  tím, že plastové pytle s papírem a plasty 
jsou odváženy v den svozu přímo od domů, 
bude tento systém zaveden v příštím roce 
i v  Olešnici. Očekává se, že se stejně jako 
v  jiných obcích a městech jednak zvýší 
množství vyseparovaného papíru a plastů, 
jednak se uleví sběrným hnízdům. Vyšší 
objem vyseparovaných plastů a papíru pak 
také sníží objem směsného komunální-
ho odpadu, který je vyvážen na skládky či 
do spaloven. V  rámci úhrady poplatku za 
odpady budou občanům – domácnostem 
předány plastové pytle s nálepkou s QR kó-
dem k svozu papíru a plastů od domu. Při 
zapojení do tohoto systému door to door 
mohou občané v následujícím roce počítat 
se slevou ve výši 50 Kč na osobu na poplatku 
za odpady. Účast a zapojení do systému je 
však dobrovolné. 
Poplatky za uložení odpadu na skládkách 
se rozhodnutím Parlamentu ČR budou  
každoročně významně navyšovat a tím 
zdražovat službu likvidace odpadu. V rám-
ci evidence množství směsného komunál-
ního odpadu přechází svozová firma SUEZ 
k  výsypu pouze těch nádob, které budou 
označeny čipem. Jako plně dostačující a 
odpovídající množství a hmotnosti směs-
ného komunálního odpadu v  Olešnici je 
při 14 denním svozu jedna nádoba na jed-
nu až tři osoby. Proto budou zaměstnanci 
firmy SUEZ označovat čipem nádoby ob-
čanů následovně: 
1 až 3 osoby v domácnosti 1 nádoba, 
4 až 6 osob v domácnosti nejvýše 2 nádoby,
7 až 9 osob v domácnosti nejvýše 3 nádoby,
10 až 12 osob v domácnosti nejvýše 4 nádoby.
Evidence nádob a množství směsného ko-
munálního odpadu umožní městu hradit 
pouze to množství směsného komunálního 
odpadu, které bude z Olešnice skutečně od-
vezeno. Závěrem žádáme spoluobčany, aby 
zvážili z výše uvedených důvodů svoji účast 
na separování v domácnosti vzniklých od-
padů, a to papíru a plastů do pytlů. Dále 
aby poskytli součinnost zaměstnancům fir-
my SUEZ v označení svých nádob na směs-
ný komunální odpad čipem. 

Příběh psí známky s dobrým koncem
Špatných a neveselých zpráv ať už pravdi-
vých či smyšlených je ve sdělovacích pro-
středcích a na sociálních sítích více než 
dost. Proto zařazujeme do předvánočního 
zpravodaje tento příběh, navíc s  dobrým 
koncem, který se skutečně před několika 
dny stal. 
Město Olešnice vybírá poplatek a vede evi-
denci psů v  Olešnici. Poplatek, který jen 
tak tak pokryje náklady na pořízení psí 
známky. Možná právě proto se občané do 
systému evidence psů a poplatků takřka 
stoprocentně hlásí. Navíc psí známku na 
obojku jejich psí miláčci při vycházkách 
opravdu mají. Tato okolnost stála za šťast-
ným návratem zaběhlého a ztraceného psa 
jedné olešnické občanky. Při výletu do Tou-
lovcových maštal u Litomyšle se majitelce 
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knih marností, ale pojďme společně tuto 
krásnou tradici podpořit a udržet.  Naše 
knihovna se připojila k  iniciativě, kterou 
vyhlásila Moravská zemská knihovna Kup 
knihu k  Ježíšku. S blížícími se Vánocemi 
chceme společně motivovat veřejnost k ná-
kupu knih, ideálně přes e-shopy nakladate-
lů, a jejich darování pod stromeček. Každý 
tak může udělat radost dvakrát – svému 
blízkému i lidem, jejichž živobytí je na 
knižním trhu závislé. 
Společně si položme otázku. Jakou knihu 
byste si letos přáli k Vánocům? Poraďte 
svým blízkým, jaká knížka by Vám pod 
stromečkem udělala radost. Inspirujte a 
dejte tak tip i široké veřejnosti. A pokud 
nevíte, různé možnosti najdete na portá-
le MZK Knihovny.cz (konkrétně online.
knihovny.cz). Sdílejte svá přání na sociál-
ních sítích a připojte se k výzvě použitím 
hashtagu #kupknihukjezisku.

A ještě malý dodatek. V dnešní době, kdy 
se různá nařízení mění ze dne na den, 
prosím sledujte způsob otevření knihovny 
na vratech knihovny, na webu či v hlášení 
místního rozhlasu. 

ŠKOLSTVÍ
Obnovení školní docházky
Ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo 
školství dospělo ke správnému názoru, že 
pokud je umožněna přes ostatní omezení 
docházka dětí do mateřské školy, budou 
nyní i do budoucna žáci prvního a druhé-
ho ročníku základní školy docházet do ško-
ly prezenčně. Přes veškerou snahu učitelů 
i rodičů v  rámci distančního vzdělávání 
je vzdělávání v  třídním kolektivu u těchto 
nejmladších nezastupitelné. V  následují-
cích dnech a týdnech má být obnoveno pre-
zenční vzdělávání v plném rozsahu. Škola je 
na to připravena už z podzimních režimo-
vých opatření. Ta budou muset být striktně 
dodržována. Hodně také záleží na přístupu 
rodičů. Ti mohou posílat do školy pouze 



zdravé děti. Škola se pak bude snažit zajistit 
splnění veškerých metodických doporučení 
tak, aby nebylo nutné vyhlašovat karanténu 
mezi pedagogy či karanténu celých tříd. 

KULTURA 
Dětský vánoční strom
Nouzový stav na jaře letošního roku vzal dě-
tem z velké části radost z pomlázky. Řada dětí 
a rodičů tak alespoň sobě i ostatním pro ra-
dost ozdobila velikonoční strom na olešnic-

kém náměstí. Rada města se proto rozhodla 
(když se situace s  karanténními opatřeními 
opakuje) dát k výzdobě dětem dětský vánoč-
ní strom. Protože ten velký vánoční strom 
na náměstí je třeba zdobit z plošiny náklad-
ního automobilu, bude ten dětský k výzdobě 
v dosahu rukou dětí a jejich rodičů. Stromek 
je připraven u kašny na olešnickém náměstí 
a vedle svíček čeká na společnou výzdobu. 
Udělejte radost svým dětem i těm ostatním  
a ozdobte tento dětský vánoční strom epide-
mii a všem omezením navzdory!

RŮZNÉ

Tříkrálová koleda zazní, i když možná  
on-line
Už více než dvacet let chodí koledníci žeh-
nat do vaší obce vašim domovům. Tříkrá-
lovou sbírku chystáme od 1. ledna do 24. 
ledna 2021 i v příštím roce. V  této chvíli 
však nedokážeme říct v  jaké podobě. I tři 
králové totiž musí počítat s možností, že 
epidemiologická situace neumožní setká-
ní koledníků s dárci tváří v tvář. Proto se 
připravujeme na koledu s  rouškami i na 
koledu virtuální prostřednictvím našich 
webových stránek www.blansko.charita.cz 
a facebooku charitablansko.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především 
požehnání do roku 2021 chtějí koledníci 
přinést do vašich domovů i navzdory ko-
ronavirovým opatřením. „Jen velmi neradi 
bychom koledovali pouze virtuálně, proto-
že osobní setkávání je jedním z pilířů sbír-
ky. Přesto se i na tuto variantu pilně chystá-
me,“ říká koordinátorka Tříkrálové sbírky 
Charity Blansko Marie Sedláková.
Už teď ale víme, že Tříkrálová sbírka se v žádné 
svojí variantě neobejde bez pomoci dobrovol-
níků a štědrosti dárců. Cíl sbírky i motto totiž 
zůstávají stejné – hlavní je pomoc lidem v nou-
zi a pomáhá každá koruna.
Proto sledujte naše stránky www.
blansko.charita.cz, kde se dozví-
te aktuální informace a buďte s  námi.  
Děkujeme, velmi si vaší podpory vážíme.

Ing. Pavel Kolmačka, 
ředitel Charity Blansko

Inzerce:
Pronajmu byt 2+1 v Olešnici. 
Bližší informace po telefonní domluvě. 
Tel. 603 898 884.

Odpady
Odvoz komunálního odpadu z  popelnic 
probíhá každý sudý týden v úterý, to je 7. 
a 22. prosince. 
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