
ZPRÁVY Z RADNICE

Leden ve znamení nouzového stavu
Do nového roku vstoupila Česká republi-
ka s  omezeními, která schválila Poslanec-
ká sněmovna Parlamentu ČR v  tzv. nou-
zovém stavu. Vláda pak přijala opatření 
k zamezení šíření onemocnění COVID-19 
v populaci. Tato omezení se bezprostředně 
dotýkají i života nás, olešnických občanů. 
Omezením služeb, obchodní sítě, uzavře-
ním restaurací a ubytování. Také provoz 
ski-areálu je vládním nařízením zakázán, 
obdobně jako konání dříve hojně navštěvo-
vaných kulturních akcí jako jsou olešnické 
plesy organizované místními spolky. 
Nejmarkantněji se omezení dotýká do-
cházky žáků do škol. V provozu je v Oleš-
nici mateřská škola, kde provoz zatím na 
rozdíl od některých okolních obcí nemusel 
být uzavřen z důvodu karantény. Distanč-
ní vzdělávání v  základní škole se naštěstí 
netýká těch nejmenších žáčků z prvního a 
druhého ročníku základní školy. Tito žáčci 
navštěvují školu prezenčně k velké úlevě je-
jich rodičů, protože dlouhodobé distanční 
vzdělávání by bylo v  jejich případě zcela 

ká situace na prahu února ani toto částečné 
rozvolnění neumožňuje. Pololetní vysvěd-
čení si tak odnesli přímo ze školy pouze 

neefektivní. Všichni by jistě uvítali mož-
nost docházky žáků alespoň prvního stup-
ně a 9. ročníku, avšak jak se zdá, epidemic-
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obrací na praktické lékaře s žádostí o očko-
vání a ti jim samozřejmě nemohou aktu-
álně vyhovět. Očkování se zatím provádí 
očkovací vakcínou, která má specifické 
podmínky pro skladování, které je možné 
pouze v některých velkých zdravotnických 
zařízeních. Po registraci tak byli již někte-
ří naši spoluobčané starší 80 let očkováni 
v  očkovacích centrech v  Brně. Ve spolu-
práci s olešnickými praktickými lékaři vás  
o případných změnách budeme včas infor-
movat. Platí to i o informacích z krajského 
úřadu, který je koordinátorem očkování na 
území kraje. 
Trpělivost lidí přijímat nezbytná epide-
miologická opatření má své limity a nálada 
umocněná pochmurnou zimou není dobrá. 
Čeká nás zřejmě ještě další období různých 
epidemických omezení, která mohou být 
ještě přísnější. Přesto je dobré a nutné věřit, 
že se s pandemií COVID-19 vypořádáme. 
V  tomto snažení rozhodně nejsme sami. 
Už slovo pandemie říká, že je to celosvěto-
vý problém, že se ho snaží řešit vlády všech 
států a že opatření, která jsou přijímána, se 
stát od státu příliš neliší. Aby byla efektivní, 
je nutná i naše osobní angažovanost. 

Město Olešnice majitelem hotelu Závrší
Město Olešnice je od roku 2006 podílní-
kem 50% vlastnictví nemovitosti č. p. 91 
– hotelu Závrší v  Olešnici. Druhým spo-
luvlastníkem je Pivovar Černá Hora a. s. 
Pivovar Černá Hora a. s., (nyní součást 
pivovarnické skupiny Pivovary Lobkowicz 
Group, a.s.) pověřil v  polovině roku 2019 
realitního makléře k  prodeji této ideální 
poloviny nemovitosti. Realitní makléř pak 
na základě zpracovaného znaleckého po-
sudku tržní hodnoty budovy oceněné na 

15 mil. Kč nabídl Městu Olešnice v rámci 
předkupního práva odprodej této poloviny 
patřící pivovaru. Hodnota ideální polovi-
ny tedy činila 7,5 mil. Kč. 
Zastupitelstvo města se nabídkou odkupu 
zabývalo v prosinci roku 2019, když po jed-
náních s realitním makléřem po odečtu ná-
kladů na neprovedené opravy byla nabíd-
nuta městu možnost odkupu nemovitosti 
za 4 mil. Kč a vybavení hotelu v  majetku 
Pivovaru Černá Hora v hodnotě 814 tis. Kč. 
Zastupitelstvo města odkup spoluvlastnic-
kého podílu na nemovitosti ve výši 4 mil. 
Kč tehdy neschválilo. Usnesením však vy-
jádřilo zájem uplatnit předkupní právo do 
budoucna. Prodej spoluvlastnického po-
dílu hotelu pak následně realitní makléř 
inzeroval veřejně v tištěných sdělovacích 
prostředcích a internetu.
Pivovar Černá Hora dopisem starostovi ze 
dne 7. 1. 2021 město informoval, že před-
stavenstvo a. s. Pivovaru Černá Hora schvá-
lilo prodej svého podílu na hotelu za částku 
2,5 mil. Kč, a že již existuje zájemce o kou-
pi. Protože Pivovar Černá Hora akceptoval 
požadavek Města Olešnice na  uplatnění 
předkupního práva, nabídl Městu Olešnice 
přednostně prodej za výše uvedenou cenu 
2,5 mil. Kč. 

Nabídka na odkup podílu byla stěžejním 
bodem programu jednání zastupitelstva 
města, které se konalo 26. ledna 2021 v sálu 
kulturního domu. S  ohledem na možnost 
svrchovaného výkonu vlastnických práv 
města jako jediného majitele a cenu, která 
odpovídá jedné třetině tržní hodnoty, do-
poručila rada města zastupitelstvu nabídku 
Pivovaru Černá Hora přijmout a jeho část 
společného majetku na nemovitosti koupit. 

žáčci 1. a 2. ročníku, ostatní žáci si vydané 
vysvědčení za první pololetí odnesou až ve 
chvíli, kdy bude povoleno jejich vzdělávání 
s docházkou do školy.

Velký nápor zažívají také čekárny a ordina-
ce lékařů. Zde jsme již zveřejnili apel prak-
tických lékařů, aby se pacienti k návštěvě 
lékaře objednávali. V lékařském středisku 
nabízí paní MUDr. Bednaříková antigenní 
testování, jak se dočtete dále ve zpravodaji. 
V  množství leckdy protichůdných infor-
mací se často ztrácíme a není proto ničím 
zvláštním, že je tomu tak i u informace  
o zahájeném očkování seniorů. Někteří se 
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telů, 6 bylo proti.
Vlastnictvím nemovitosti se město stá-
vá tím, kdo bude rozhodovat o nájemci 
a způsobu využití a provozování. Tuto 
možnost doposud nemělo. 
Primární cíl zajistit stravovací a ubytova-
cí služby pro občany a návštěvníky města 
v  dominantním objektu na náměstí zů-
stane do budoucna zachován. 
Tento cíl sledovali představitelé místního 
národního výboru v době výstavby hotelu 
v  70. létech minulého století, stejně jako 
představitelé samosprávy města v  roce 
2005, když objekt v  dražbě za 3,5 mil. Kč 
kupovali na hypotéční úvěr, či v roce 2006, 
když hledali a našli strategického partnera, 
který objekt jako spoluvlastník rekonstru-
oval. 
Rekonstrukce objektu stála 19 mil. Kč 
bez DPH. Z  této částky uhradilo město 
1,5 mil. Kč. V  roce 2013 pak ještě inves-
tovalo město 500 tis. Kč do výměny vytá-
pění restaurace. Ostatní náklady nesl spo-
luvlastník Pivovar Černá Hora a.s. Ten pak 
za to měl být (a doposud byl) příjemcem 
nájemného a naopak měl zajišťovat opravy  
a údržbu do roku 2036. (Právě zanedbávání 
oprav bylo předmětem cenové licitace při 
odkupu podílu Pivovaru). 
Odkupem podílu Pivovaru Černá Hora za 
2,5 mil. Kč a při započtení dřívějších, výše 
uvedených výdajů města, se dostáváme na 
částku 8 milionů Kč. Město se tedy aktu-
álně stává majitelem nemovitosti znalec-
kým posudkem ohodnoceným na 15 mili-
onů tržní hodnoty.  

V  rámci diskuze byla řešena nutnost pro-
vést opravy a náklady oprav vyplývající ze 
zanedbané údržby a budoucí náklady spo-
jené s  údržbou této nemovitosti. Řešeno 
bylo též provozování restaurace a hotelu 
v následujících letech. 
Současný nájemce je od zprovoznění re-
konstruovaného hotelu z roku 2006 třetím 
v pořadí, avšak hotel provozuje už 8 let. Do 
vypršení nájemní smlouvy, kterou nájemce 
uzavřel s Pivovarem Černá Hora, (která je 
závazná i pro budoucího vlastníka), zbý-
vají dva roky. Nicméně tento nájemce má 
velký zájem o další dlouhodobý pronájem  
a provozování hotelu a restaurace. 
Rada města argumentovala ve prospěch 
odkupu tím, že Město Olešnice v současné 
době disponuje finančními prostředky 
na nákup podílu od Pivovaru Černá Hora  
a tím, že nájemné bude využito spolu s dal-
šími prostředky z rozpočtu města na opra-
vy a údržbu nemovitosti. Obdobně je tomu 
již nyní např. u lékařského střediska, domu 
chráněného bydlení či domu s  pečovatel-
skou službou. 
V  případě odmítnutí odkupu zastupitel-
stvem by se stal vlastníkem poloviny ne-
movitosti někdo jiný a problémy vyplýva-
jící ze společného vlastnictví (např. údržba 
nemovitosti) by nebylo možné vyloučit. 
Zastupitelstvo města pak po ukončení dis-
kuze hlasovalo a schválilo odkup ideální 
poloviny vlastnického podílu nemovitosti 
zapsané na pozemku p. č. 12 (hotelu Zá-
vrší) a pověřilo starostu podpisem kupní 
smlouvy. Pro odkup hlasovalo 9 zastupi-
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Vzhledem k tomu, že historie hotelu Závrší 
se píše více než čtyři desetiletí a mnozí mladí 
a přistěhovalí spoluobčané ji nemusí znát, 
najdete „Historii hotelu Závrší očima kroni-
káře“ v příloze.

Matrika
Jubilea 
Eva Krejčí 
Pavel Horáček 
Jiří Konečný 
František Vojta 
Josef Musil 
Vlastimila Bučková 

Úmrtí 
Marie Peterková
Milada Musilová 
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou sou-
strast.

Statistika
K 1. lednu letošního roku žilo v Olešni-
ci 1 657 obyvatel. Celkem se v uplynulém 
roce narodilo 21 dětí, z toho 7 děvčat. Ze-
mřelo 5 žen a 10 mužů. Přistěhovalo se 24 
občanů, ale 27 se z  trvalého pobytu od-
hlásilo. Z osmi sňatků v našem matričním 
obvodě byly tři v kostele svatého Vavřince  
a ostatní v plenéru mimo obřadní místnost 
radnice. 

Odpady
Od 1. 1. 2021 došlo ke změně odpadové 
legislativy. Obec se dostala do postavení 
poplatníka poplatku za ukládání odpadu 
na skládku. Obec může uplatnit slevu na 
poplatku za ukládání odpadů na skládce 
oproti jiným, avšak je povinna vést eviden-



ci odpadů na skládce ukládaných. Cena za 
uložení odpadu na skládce činí v letošním 
roce 800,- Kč za tunu. Obec, která směsný 
komunální odpad na skládce ukládá do 
výše stanoveného objemu na obyvatele a 
rok, může uplatnit slevu. Pro rok 2021 je 
limit pro možnost uplatnění slevy 200 kg 
na obyvatele. Poplatek tak může činit mís-
to 800,- Kč za tunu 500,- Kč za tunu. 
Z tohoto důvodu budou již v březnu na ná-
doby pro směsný komunální odpad umís-
těny čipy svozové firmy po předchozím 
vylepení nálepek (k usnadnění orientace 
pro svozovou firmu), které občané obdrželi 
při úhradě poplatku na městském úřadě.  
Množství ukládaného směsného komunál-
ního odpadu pak bude sledováno elektro-
nicky. 
Proto je nutné více separovat využitelné 
složky odpadu, jako jsou papír, plast, ná-
pojové kartony, sklo a kov a do nádob na 
směsný komunální odpad dávat jenom ten, 
který tam patří. Proto je i ekonomický zájem 
o zavedení pytlového svozu papíru a plastů 
ke snížení množství směsného komunální-
ho odpadu pod 200 kg na osobu a rok. 

ŠKOLSTVÍ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 
LETOVICE INFORMUJE
Vážení přátelé, příznivci naší školy, 
v prosinci jsme se na naší škole radovali  
z návratu k normální výuce. Bohužel, ne na 
dlouho. Ani ne po měsíci, jsme z důvodu 
negativního vývoje situace, byli nuceni pře-
jít opět do režimu distanční výuky. 
Věřte mi, že naši učitelé, stejně tak jako Vy, 
rodiče, nesou tuto situaci velmi těžce. Uči-
telé se ptají, kdy už budou moci zase nor-
málně učit a někteří rodiče se na nás obrací 
s dotazy, zda se bude snižovat školné. Ně-
kteří odhlašují svoje děti, protože už ztrácí 

trpělivost nebo proto, že některým dětem 
distanční výuka „nevyhovuje.“ 
Škola však za vzniklou situaci nemůže. Do-
volte mi, abych Vám krátce objasnil některá 
pro veřejnost málo známá fakta. 
Tak předně - musíme se řídit platnými na-
řízeními z ministerstva. I my bychom straš-
ně rádi zase normálně fungovali, ale nejde 
to. Naši učitelé se snaží udržet zájem žáků 
i na dálku, absolvují různé školící online 
semináře a zkouší nabízet různé alternati-
vy výuky. Často ale naráží na různé potíže. 
Někde zlobí technika a jinde zase vázne ko-
munikace s rodiči. 
Co má dělat učitel, který je zavřený doma či 
ve škole ve třídě a rodiče nereagují na tele-
fony a emaily? Moc toho nezmůže. 
Co se týká školného, tak ani tady není příliš 
prostoru k manévrování. Jak říkají platné 
předpisy: „Za dobu, kdy škola umožňuje 
vzdělávání distančním způsobem, se úplata 
nevrací…“ (§8, odst. 3, věta druhá vyhlášky 
č. 71/2005 Sb.) a dále: „Ředitel školy podle 
§8, odst. 4, vyhlášky č. 71/2005 Sb. stanoví 
výši úplaty na období školního roku, při-
čemž ji v průběhu školního roku nemůže 
snižovat nebo zvyšovat.“ 
Rád bych také vyvrátil dlouholetý mýtus, 
že rodiče si platí hodiny výuky. Úplata za 
vzdělávání totiž není určena na vzdělává-
ní a na platy pedagogů, ale na neinvestiční 
výdaje (např. provoz nemovitého majetku, 
nájem, opravy, revize, pojistky, dopravu, 
vybavení školy, energie a další provozní 
výdaje). 
Je-li ze strany rodičů namítáno, že např. za 
nevyčerpané kurzovné, tréninky ve spor-
tovních oddílech apod., se poměrná část 
záloh vrací nebo se převádí jako záloha do 
nového období, je k tomu třeba uvést, že 
v tomto případě jde o vztah mezi soukro-
mými subjekty, tedy soukromoprávní, na 
rozdíl od výuky v ZUŠ, kde jde o vztah za-

ložený na základě správních předpisů, tedy 
jistým způsobem o vztah „veřejnoprávní“ 
(předpokládající, že jedna ze stran jedná  
z „moci úřední“ – např. rozhodnutí o přije-
tí nebo o ukončení studia). Výuka na ZUŠ 
nejsou žádné kroužky, ale standartní výuka 
na úrovní základního vzdělávání na ZŠ se 
všemi pravidly a povinnostmi výuky (kon-
krétní vzdělávací program, učební osnovy, 
školní řád, pracovní řád atd.) 
Jak vidíte, není to jednoduché. Přesto chá-
pu veškeré obavy či námitky rodičů. Ale 
prosím zkuste si uvědomit, že odhlašování 
žáků může přinést naší škole velmi vážné 
problémy do budoucna. Úbytek žáků vět-
šinou znamená úbytek vyučovacích hodin 
pedagogů a navazuje na snižování úvazků 
potažmo počtu pedagogů. 
Zkuste se prosím nad těmito věcmi zamys-
let, než nám pošlete strohou odhlášku Va-
šeho dítěte a já se zase pokusím zamyslet, 
zda bych nemohl alespoň částečně nějak 
vykompenzovat nestandartní školní rok, ve 
smyslu snížení školného na rok příští. 
Děkuji předem za pochopení a za případ-
nou podporu. 
Hlavně buďte zdraví!!! 

Za všechny zaměstnance, 
kteří se těší na Vaše děti 

Petr Křivinka, ředitel školy 

RŮZNÉ
Testy na COVID-19
MUDr. Kateřina Bednaříková po tele-
fonní objednávce provádí ve své ordinaci 
antigenní testy na covid-19 s  písemným 
potvrzením (zdarma). Pouze pro všechny 
bezpříznakové osoby, které se potřebují 
prokázat negativním výsledkem (k návště-
vě nemocnice apod.).
Prosím objednávejte se v  dopoledních 
hodinách na čísle  739 040 954.

Nabídka práce
Scolarest zařízení školního stravování spol. 
s.r.o. v Olešnici přijme do svého týmu ši-
kovnou kuchařku na HPP, vyučení v oboru 
podmínkou, praxe vítána. 
Pracovní doba po - pá. 
Nástup možný od 1. 2. 2021. 
Další informace na tel. č.: 731 438 122 nebo 
e-mail: zr.7750@scolarest.cz

Odpady
Odvoz komunálního odpadu z  popelnic 
probíhá každý lichý týden v úterý, to je 2.  
a 16. února, Plasty v pytlech 5. února a pa-
pír v pytlech 17. února. 
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