Ole‰nice 1998–2002

Pfiíloha
Ole‰nického zpravodaje

fiíjen 2002

Zhodnocení volebního období let 1998–2002
Dne 13. a 14. listopadu 1998 probûhly v Ole‰nipráci velká ãást kandidátÛ zastávala po dobu ceci volby do obecního zastupitelstva, ve kter˘ch
lého volebního období. V prÛbûhu volebního obkandidovaly tfii volební subjekty, a to KSâM,
dobí nedo‰lo ke zmûnám ve sloÏení zastupitelstva
KDU–âSL a SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ.
ani rady.
V‰echny tyto volební strany obsadily na sv˘ch
Chronologické zhodnocení jednotliv˘ch aktivit
kandidátkách 15 míst pro zastupitelstvo obce. Poobce za uplynulé ãtyfii roky tak, jak o nich informûr 3 : 1 odpovídal tehdy celorepublikovému pomoval Ole‰nick˘ zpravodaj.
mûru kandidátÛ proti moÏn˘m získan˘m mandátÛm. NadprÛmûrná byla úãast voliãÛ ve volbách
do zastupitelstva obce, kdyÏ se z 1394 zapsan˘ch
voliãÛ voleb zúãastnilo 837 obãanÛ. To v procentech znamenalo úãast 60,04 %.
O hlasy voliãÛ se podûlily volební
VáÏení spoluobãané, ãtenáfii Ole‰nického zpravodaje,
strany takto: KSâM – 2384 hlasÛ,
KDU–âSL – 2852 hlasÛ a SdruÏeve dnech 1. a 2. listopadu 2002 probûhnou v na‰í zemi
ní nezávisl˘ch kandidátÛ (SNK) –
a stejnû tak i v na‰em mûstû komunální volby – volby do za6191 hlasÛ. Tomu odpovídal postupitelstev mûst a obcí. Oprávnûní voliãi budou moci na dal‰í
ãet mandátÛ v zastupitelstvu:
ãtyfii roky zvolit své zástupce do mûstské samosprávy. Tato
KSâM 3 mandáty, KDU–âSL 4
událost je pfiíleÏitostí ke zhodnocení uplynulého období. Uplymandáty a SNK 8 mandátÛ.
nulé volební období 1998–2002 bylo obdobím z pohledu zastuDne 19. listopadu sloÏili noví
pitelstva a snad i obãanÛ úspû‰n˘m. Ole‰nice se stala vítûzem
ãlenové obecního zastupitelstva
regionálního kola Vesnice roku v Jihomoravském kraji a neslib a zvolili své zástupce do
dlouho poté vítûzem Vesnice roku v âeské republice. Ocenûní
obecní rady, starostu a místostapfii‰lo také z hodnotící komise Evropského kola soutûÏe vesnirostu. Do zastupitelstva obce byce roku. Splnilo se téÏ pfiání mnoha generací ole‰nick˘ch obli zvoleni: PaedDr. Zdenûk Pe‰a
ãanÛ, kdyÏ byla urãena mûstem.
(SNK), MVDr. Jaroslav Slavíãek
V uplynulém volebním období neustal spolkov˘ Ïivot ve
(SNK), Franti‰ek Fiala (SNK),
mûstû, podílela se na nûm celá fiada organizací, spolkÛ a záVlastimil JeÏ (SNK), MUDr. Jan
jmov˘ch skupin. Také hospodáfisk˘ Ïivot mûsta není v krizi
Nechuta (SNK), ing. Franti‰ek
a na rozdíl od fiady jin˘ch regionÛ se dafií místním podnikatelMareãek (SNK), Josef Soukal
sk˘m subjektÛm zaji‰Èovat hospodáfiskou stabilitu regionu
(SNK), Jan Haupt (SNK), Hana
a zamûstnanost. V tûchto oblastech se pokou‰elo zastupitelSlavíãková (KSâM – NK), Frantistvo alespoÀ nepfiímo aktivity podporovat.
‰ek Îíla (KSâM), za odstoupiv‰íCo v‰ak zastupitelstvu náleÏí pfiímo je podpora a rozvoj inho Pavla Îílu (KSâM) Václav Dofrastruktury mûsta, ‰kolství, zdravotnictví, dodávka vody a její
skoãil (KSâM), Josef Horáãek
ãi‰tûní, starost o místní komunikace a fiada dal‰ích oblastí kaÏ(KDU–âSL), Pavel Horáãek
dodenního Ïivota mûsta. Ne nepodstatnou záleÏitostí je zaji‰(KDU–âSL – NK), ing. Jan Novottûní vlastního chodu radnice. Na Ïivotû mûsta v uplynul˘ch
n˘ (KDU–âSL – NK), ing. Radim
ãtyfiech letech se v˘znamnou mûrou podíleli ãlenové komisí
Vi‰inka (KDU–âSL). âleny obeca v˘borÛ, sboru pro obãanské záleÏitosti, rady a zastupitelstva.
ní rady byli zvoleni ve funkcích:
Chci vyuÏít této pfiíleÏitosti a v‰em, kdo se na práci ve prostarosta – PaedDr. Zdenûk Pe‰a,
spûch Ole‰nice podíleli, podûkovat. Také dûkuji v‰em ole‰nicmístostarosta – ing. Radim Vi‰ink˘m obãanÛm, ktefií se zastupitelstvu snaÏili pomáhat a pro
ka a radní: Václav Doskoãil, Vlaskteré je Ole‰nice „jejich“ mûsto.
timil JeÏ, Josef Soukal.
Nezvolen˘m kandidátÛm naPaedDr. Zdenûk Pe‰a, starosta
bídly volební strany prostfiednictvím rady úãast v komisích. Tuto
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Rok 1999
Leden
V prÛbûhu mûsíce ledna pfiipravilo zastupitelstvo mûsta nov˘ rozpoãet pro první rok volebního
období, ve kterém zohlednilo nutnost zajistit intenzifikaci ãistírny odpadních vod po pûtiletém
provozu, vybudování fotbalového hfii‰tû, opravy
zdravotního stfiediska. Obec Ole‰nice také odmítla hradit poplatky Ochrannému svazu autorskému
za hudbu pfied a po rozhlasov˘ch relacích a pfieru‰ila s OSA z dÛvodu poru‰ení pravidel z jeho strany spolupráci.

Únor
Obec dokonãila instalaci kotce pro odchycené
psy v dvorním traktu radnice. Hlá‰ení místního
rozhlasu uvádí nová znûlka. V kulturním domû
probûhla plesová sezóna, pofiadatelé – místní
spolky a podnikatelé. Teprve koncem února po 90
dnech provozu skonãilo vefiejné bruslení na kluzi‰ti díky dobr˘m klimatick˘m podmínkám.

Bfiezen
V mûsíci bfieznu byla pfiipravována nová forma
podpory obnovy bytového fondu formou pÛjãek
obãanÛm se splatností 3–8 let s úrokem 3 % z fondu rozvoje bydlení, kter˘ mûsto zfiídilo. Zpracovávány byly projekty na rekonstrukci âOV a kabiny
fotbalového hfii‰tû. Obec se dozvûdûla zámûr podniku OP Prostûjov o ukonãení provozu v Ole‰nici.

Oprava námûstí (II. etapa)

Rekonstrukce âOV

Duben
JiÏ od zaãátku dubna byly zahájeny práce na
rekonstrukci fasády zdravotního stfiediska. Byly
provedeny také vysprávky místních komunikací.
Na fotbalovém hfii‰ti za pomoci brigádníkÛ z fiad
fotbalistÛ byla zahájena v˘stavba kabin. Zastupitelstvo schválilo Ïádost obce o získání statutu
mûsta. Mûsto zfiídilo fond rozvoje bydlení a ole‰niãtí obãané poprvé Ïádali o úvûry z tohoto fondu.
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pravována je v˘stavba stoÏáru Eurotelu u Prosetína.

âerven
Je dokonãena hrubá stavba objektu kabin na
fotbalovém hfii‰ti a fini‰ují práce na opravû zdravotního stfiediska. Zahájena byla rekonstrukce vefiejného osvûtlení dal‰í etapou, mimo jiné téÏ
osvûtlení cest obou hfibitovÛ.

âervenec
Fotbalové hfii‰tû pfii rekonstrukci...

Ole‰niãtí hasiãi oslavili 125. v˘roãí od zaloÏení
SDH za velké úãasti vefiejnosti. Byl vztyãen stoÏár
sítû Radio–mobilu, do doby oplocení byl hojnû
nav‰tûvován. Byly provedeny práce na intenzifikaci âOV za více neÏ 1,5 mil. Kã. ProtoÏe do‰lo ke
dvûma velk˘m poruchám na vodovodním fiadu,
bylo rozhodnuto o napojení dfiíve odkoupeného
vrtu za Lamberkem. Od ãervence je funkãní webová stránka obce. UÏivatelé internetu mohou zjistit celou fiadu informací o Ole‰nici kdekoli na
svûtû.

Srpen

Kvûten
Probíhají práce na obnovû fasády lékafiského
stfiediska. Bylo nutno pfiikroãit k opravû elektroinstalace, okapov˘ch
svodÛ a tarasÛ ve
dvorním traktu. Od
tohoto mûsíce probíhá údrÏba nûkter˘ch
vefiejn˘ch prostranství formou pravidelné údrÏby trávníkÛ.
Po ocenûní bílou stuhou v Jihomoravském kraji v roce
1998 se obec pfiihlásila znovu do soutûÏe
Vesnice roku 1999.
Obec zaÏádala o likvidaci venkovního
telefonního vedení
po provedené kabelizaci. Byla zahájena
v˘stavba stoÏáru vysílaãe sítû Pegas na
kopci Kopaniny, pfii-
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Utkáním 7. srpna otevfieli fotbalisté nové zázemí ole‰nického fotbalu – hfii‰tû a kabiny. Opût za
velké úãasti vefiejnosti. Byly zahájeny práce na
druhé etapû rekonstrukce námûstí poté, co byly
do chodníkÛ uloÏeny kabely elektrického vedení.
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... a v plné kráse

rekonstrukci obvodové zdi katolického hfibitova.
Obec Ole‰nice byla vyhlá‰ena spoleãnû s Bo‰ovicemi vítûzem krajského kola soutûÏe Vesnice roku
1999. âinnost zahájilo stfiedisko volného ãasu
mládeÏe pfii Z· Ole‰nice.

A to nejlep‰í nakonec – Ole‰nice Vesnicí roku 1999

Od tohoto mûsíce je funkãní
pfievadûã sítû Pegas i Eurotel,
v˘znamná zmûna proti dfiívûj‰ím létÛm s nedostatkem pevn˘ch telefonních linek.

Záfií
V prÛbûhu tohoto mûsíce
pokraãovaly práce na dokonãení rekonstrukce námûstí a na
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Urãení Ole‰nice mûstem pfiedsedou Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské republiky ing. Václavem Klausem

¤íjen
Dne 8. 10. za úãasti zástupcÛ ministerstva pro
místní rozvoj a dal‰ích vzácn˘ch hostÛ pfievzal
starosta Ole‰nice v kulturním domû ocenûní Vesnice roku 1999 v Jihomoravském kraji. Ole‰nici
nav‰tívila celostátní komise soutûÏe Vesnice roku.
V˘prava ole‰nick˘ch obãanÛ nav‰tívila obec Bo‰ovice, taktéÏ vyhlá‰enou Vesnicí roku 1999 v Jihomoravském kraji.

Listopad
Dne 7. 11. na moravském Velehradû vyhlásil
ministr pro místní rozvoj prof. Císafi Ole‰nici Vesnicí roku 1999. Ole‰nice se stala centrem zájmu
mnoha sdûlovacích prostfiedkÛ i náv‰tûvníkÛ. Od
listopadu funguje mikroregion Ole‰nicko jako
dobrovoln˘ svazek obcí sdruÏujících samostatné
obce b˘valé souãásti stfiediskové obce Ole‰nice.
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Zámûrem tohoto svazku je spolupráce a v˘mûna
zku‰eností samospráv.

Prosinec
Dne 10. 12. se v sále kulturního domu uskuteãnilo promítání videopofiadu Ole‰nice – Vesnice
roku 1999 s velkou slavností pro vefiejnost, kde bylo oznámeno starostou, Ïe Ole‰nice je od 3. prosince mûstem. Tyto dvû události byly podkladem
pro zaloÏení nové tradice setkávání se zástupci
samosprávy a vefiejnosti formou pfiipomenutí
oslav na slavnostním veãeru. Mûsto Ole‰nice je
mûstem z rozhodnutí ã. 42 pfiedsedy Poslanecké
snûmovny prof. Václava Klause. Splnil se tak sen
mnoha generací ole‰nick˘ch obãanÛ.
Tak jako v‰ude i v Ole‰nici probûhla boufilivá
oslava Silvestru tisíciletí.
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Rok 2000
Leden
Zastupitelstvo se zab˘valo pfiípravou rozpoãtu
pro rok 2000 a vypsalo v˘bûrové fiízení Fondu rozvoje bydlení mûsta, v pofiadí druhé. Byla zahájena
plesová sezóna. Po havárii vytápûní se uskuteãnila v˘mûna radiátorÛ v pfiístavbû ‰koly. Do praxe
ve‰el nov˘ systém nakládání s odpady – obãané
jsou povinni doloÏit zpÛsob likvidace (zákon ã.
125/1997 Sb.). Schválen byl nov˘ hfibitovní fiád
mûsta.

Únor
Na Ministerstvu ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy byla pfiedána „·kolní ceny fair play“ JoÏkovi Vrbasovi. Na Ministerstvo pro místní rozvoj byla zaslána Ïádost o dotaci na v˘stavbu domu s peãovatelskou sluÏbou. Poãet bytÛ rada z nereáln˘ch
pfiedstav redukovala na základû skuteãn˘ch poÏadavkÛ ÏadatelÛ. Bylo rozhodnuto o v˘stavbû 8 bytÛ v DPS. TuristÛm se do rukou poprvé dostává
broÏura s mapou pod názvem Kfietínskosvrateck˘

trojúhelník. Byla promítnuta první vefiejná produkce filmÛ pfiepsan˘ch na videokazetû „Ole‰nice
oãima filmov˘ch amatérÛ“. Do tisku byla zadána
„Inforoãenka 2000“ mikroregionu Ole‰nicko.

Bfiezen
Dne 2. 3. 2000 byl na PraÏském Hradû pfiijat
starosta mûsta prezidentem âeské republiky, kter˘ pfiijal vítûze krajsk˘ch kol soutûÏe Vesnice roku
1999. Ole‰nice byla nominována do evropského
kola soutûÏe Vesnice roku. Mûsto podalo Ïádost
o získání 80 % dotace na v˘stavbu vodní nádrÏe
Pod Lamberkem. V˘stavba domu s peãovatelskou
sluÏbou narazila na nesouhlas obãanÛ sousedících s lokalitou v˘stavby. Argumentace – zniãení
hfii‰tû byla po rozhodnutí zastupitelstva vybudovat dal‰í dvû – v˘raznû vût‰í, zamítnuta. O jedin˘
hlas nepro‰el v Poslanecké snûmovnû Parlamentu
návrh poslance Vávry na v˘stavbu tûlocviãny.
Byla provedena v˘mûna zelenû na námûstí
a v Hliníkách sm˘cením stáfiím poniãen˘ch javorÛ

Pocta pro celou obec – pfiijetí starosty u prezidenta republiky Václava Havla

Ole‰nice 1998–2002

7

ãást krovÛ a stfie‰ních latí s fiadou nálezÛ na pÛdû.
V˘mûna stfiechy pokraãovala za pomoci jefiábu.
V budovû kabin na fotbalovém hfii‰ti probûhly dokonãovací práce v podkroví. Byly zahájeny práce
na v˘mûnû nerezov˘ch rozvodÛ v ãistiãce a novû
nainstalované vodotrysky v bazénu ole‰nického
koupali‰tû. Pokraãují práce na v˘stavbû sociálního
zafiízení v KD. Bylo rozhodnuto o v˘stavbû nového
promítacího plátna v areálu koupali‰tû pro letní kino. Ole‰nici nav‰tívila hodnotící komise pro soutûÏ Vesnice Evropy. Byl obhájen projekt v˘stavby
vodní nádrÏe Pod Lamberkem. Obãané obdrÏeli
ole‰nickou „Inforoãenku“.

Rekonstrukce radnice

âerven
Bylo zprovoznûno zafiízení cirkulace a ãi‰tûní
vody v bazénu koupali‰tû a na atletickém areálu
instalována promítací plocha letního kina. Na budovách mûstského úfiadu pokraãovaly práce na
zfiízení vûÏiãky, v˘mûnû krovÛ a krytiny. Je zpracovávána projektová dokumentace na v˘stavbu
domu s peãovatelskou sluÏbou a nádrÏe pod Lamberkem. Ole‰nice získává jedno z dílãích ocenûní
mezinárodní komise. Bylo rozhodnuto o poskytování dotací mûsta na obnovu fasád domÛ.

âervenec
a v˘sadbou nov˘ch. Bylo rozhodnuto podporovat
sportovní aktivity mládeÏe pravidelnou roãní dotací spolkÛm z rozpoãtu mûsta.

Dne 8. ãervence se uskuteãnily 1. mûstské pivní slavnosti jako spoleãná akce v‰ech místních
spolkÛ, které projevily zájem o jejich organizaci.
·patné poãasí neumoÏnilo dostateãnû vyuÏít novû
Instalace vodotryskÛ na koupali‰ti

Duben
V mûsíci dubnu byly zahájeny práce na rekonstrukci radnice plánované na rok
2000. Souãástí rekonstrukce
radnice byla vedle v˘mûny
oken v˘mûna stfiechy a instalace nové vûÏiãky. Od tohoto mûsíce se v˘znamn˘m
zpÛsobem mûní nabídka
pracovních míst – v Tyco
Electronics v Kufiimi jsou zatím pfiijímáni brigádníci.

Kvûten
Dne 8. kvûtna probûhla
vzpomínka 55. v˘roãí ukonãení 2. svûtové války. Na budovû ã. p. 20 byla strÏena
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upraveného koupali‰tû a letního kina. Pokraãovaly práce na rekonstrukci fasád a stfiechy na budovách radnice. Na stfiechu byla jefiábem po více neÏ
150 letech umístûna vûÏiãka. Obãané si mohou
novû poÏádat o vydání pasÛ a obãansk˘ch prÛkazÛ také na MûÚ v Ole‰nici.

a opravu cest. Bylo téÏ rozhodnuto o instalaci nov˘ch svítidel vefiejného osvûtlení v rámci poslední, páté etapy rekonstrukce vefiejného osvûtlení.
Ole‰nice tak má kompletnû obnovené vefiejné
osvûtlení s Ïivotností dal‰ích 20–30 let. O úspofie
elektrické energie není tfieba pochybovat.

Srpen

Záfií

Pfii pfiíleÏitosti ole‰nické poutû byly pfiipraveny
pro prodej Ole‰nické povûsti, které podle pfiedlohy
Josefa Vi‰inky pfievyprávûl Zdenûk Pe‰a. Náv‰tûvníkÛm Ole‰nice se pfiedstavila rekonstruovaná
ole‰nická radnice. Rozhodnuto bylo o v˘stavbû
dûtského hfii‰tû v ulici V Lukách jako náhrada za
„hfii‰tû“ na ulici DruÏstevní. Dokonãována je projektová dokumentace
na v˘stavbu domu
s peãovatelskou sluÏbou. Pfiipravena je projektová dokumentace
k v˘stavbû „Poldru se
stálou zvodní Pod Lamberkem“. Rozhodnuto
bylo o získání dotace
na znaãení cyklostezek

Dokonãeny byly práce na obnovû fasád na
dvorním traktu obou budov radnice. Na náklady
mûsta byla provedena oprava pravého pruhu vozovky nad kanalizací na ulici gen. âápka. Na ulici
Roveãínské bylo instalováno nové vefiejné osvûtlení na sloupech, které osvûtluje silnici II. tfiídy
a zvy‰uje bezpeãnost chodcÛ pohybujících se ve
vozovce. V záfií byl dokonãen
zku‰ební provoz ãistírny odpadních vod s velmi dobr˘mi
v˘sledky. Odpadní vody
z âOV nezatûÏují Nyklovick˘
potok a mûsto není nuceno
platit úplaty za zneãi‰tûní.

Ole‰nice 1998–2002
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od hodnotící evropské komise
v nûmeckém Kaiserslauternu
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¤íjen
Dne 12. fiíjna pfievzal starosta v nûmeckém Kaiserslauternu „Cenu obnovy venkova“ od hodnotící evropské komise. Delegace zastupitelstva, ãlenÛ komisí, ministerstev a blanenského okresního
úfiadu byla doprovázena novináfii. Byly vypsány
historicky první volby do krajsk˘ch zastupitelstev.
V lesoparku Skalky byla doplnûna zeleÀ na základû projektu, kter˘ získal 70 % financování ze státního rozpoãtu. Intenzivnûji pokraãovaly práce na
v˘stavbû sociálního zafiízení na zahradû kulturního domu, aby mohla b˘t stavba zazimována a dokonãena na jafie roku 2001.

Listopad

a vedle parlamentních stran se stalo souãástí zastupitelstva Jihomoravského kraje. V následujících dnech byl zvolen˘mi zastupiteli za NPM Zdenûk Pe‰a zvolen pfiedsedou klubu. Ole‰nice tak
má zastoupení i v Jihomoravském kraji.

Prosinec
Dne 1. prosince se uskuteãnila vzpomínková akce spojená s 90. v˘roãím zahájení ‰kolní
v˘uky v budovû Z· Ole‰nice. V rámci dne otevfien˘ch dvefií se mohli ole‰niãtí obãané setkat s fiadou sv˘ch b˘val˘ch uãitelÛ a spoluÏákÛ. Veãer se
uskuteãnilo první pfiedávání plaket mûsta v rámci
veãera spojeného s promítáním videokazety
a s ocenûním spoluobãanÛ.

Na základû získání státní dotace byly zahájeny
pfiípravné práce na v˘stavbû domu s peãovatelskou sluÏbou (základy)
a suchého poldru se
stálou zvodní. Instalováno bylo znaãení cyklostezek mezi hrady
Svojanovem a Pern‰tejnem a z Bystrého do
Kun‰tátu. Tato mikroregionální akce spojuje
fiadu obcí mikroregionu
a seznamuje cykloturisty s místními povûstmi.
Zahájena byla v˘stavba
stoÏáru sítû Oskar. Dne
12. listopadu probûhly
volby do krajského zastupitelstva. Z fiad ole‰nick˘ch obãanÛ kandidoval starosta jako bezpartijní na kandidátce
hnutí Nestraníci pro
Moravu. Toto hnutí získalo více neÏ 5 % hlasÛ
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Pfiedávání plakety mûsta

Rok 2001
Leden
V mûsíci lednu do‰lo k akutnímu nedostatku
pitné vody, kter˘ byl fie‰en nákupem vody z vrtu
zásobujícího Trpín. Jako akutní se ukázala nutnost
velmi rychle pfiipravit a realizovat propojení vodovodního fiadu s dfiíve zakoupen˘m vrtem nad
Lamberkem. Od ledna roku 2001 platí obecnû závazná vyhlá‰ka k likvidaci odpadÛ vznikajících na
území mûsta, kde plátcem poplatku se stávají osoby s trval˘m pobytem na území mûsta. V˘znamn˘m zpÛsobem se zv˘‰il objem odpadÛ, kter˘ dfiíve konãil na ãern˘ch skládkách. Také obãané, ktefií se dfiíve domáhali mûsíãního svozu, se nyní doÏadovali vût‰ího poãtu popelnic. Bylo vypsáno
dal‰í v˘bûrové fiízení k Ïádostem z fondu rozvoje
bydlení mûsta. Byla zahájena plesová sezóna.

Tato nároãná akce probûhla na území mûsta bez
problémÛ a nesetkala se, jak avizovaly sdûlovací
prostfiedky, ze strany obãanÛ se zásadnûj‰ím odporem ãi nechutí vyplnit dotazníky. Mûsto bylo informováno o zmûnû systému a existence peãovatelské sluÏby. Od mûsíce dubna mûl b˘t tento
systém pfieveden na mûsto ze strany povûfieného
MûÚ v Boskovicích. Z dÛvodu dobr˘ch klimatic-

Únor
Schválen˘ rozpoãet mûsta je novû koncipován
na základû „nového rozpoãtového urãení daní“,
kde ãást v˘nosÛ je dána danûmi rozpoãítan˘mi
podle poãtu obyvatel a koeficientu podle velikosti
obce. V prÛbûhu mûsíce února probûhla v˘stavba
napojení vodního zdroje z Lamberka na vodovodní fiad.

Bfiezen
Na konci mûsíce února a na zaãátku bfiezna
probíhalo sãítání obyvatel, domÛ a bytÛ roku 2001.
Otevírání rybníka

k˘ch podmínek byly zahájeny
práce na domu s peãovatelskou
sluÏbou. Bylo vypsáno v˘bûrové
fiízení na dotace na obnovu fasád.
Rada mûsta Ole‰nice a mûsta
Kun‰tát vydala spoleãné stanovisko k aktivitám mûsta Letovic k reformû vefiejné správy s tím, Ïe povaÏuje Boskovice za centrum regionu, a proto podporuje místo
povûfieného obecního úfiadu III.
stupnû v tomto mûstû. V˘hrady

Ole‰nice 1998–2002

11

jednoho podnikatele k v˘‰i vodného a stoãného
vyvolaly fiadu ãlánkÛ v novinách a ‰etfiení rÛzn˘ch
orgánÛ vãetnû Policie âR. Mikroregion Ole‰nicko
podal projekt na v˘stavbu mikroregionálního muzea.

malometráÏních bytÛ formou dotazu prostfiednictvím zpravodaje. Dal‰í skupina obãanÛ obdrÏela
dotaci na obnovu fasád. Ole‰niãtí fotbalisté postoupili do vy‰‰í soutûÏe a poprvé v historii budou
hrát krajsk˘ pfiebor.

Duben

âervenec

V prÛbûhu mûsíce dubna byly vyzdûny obvodové zdi obou pater domu s peãovatelskou sluÏbou. Podmáãená louka pod Lamberkem bránila
pfiístupu mechanismÛ k v˘stavbû poldru se stálou
zvodní. Zastupitelstvo schválilo poskytnutí úvûrÛ
z fondu rozvoje bydlení. SdruÏení obcí Svratecko
kfietínsk˘ trojúhelník se se‰lo k pfiípravû konference Kultura evropského venkova. Los urãil Ole‰nici
jako hostitelské mûsto pro estonské mûsto Killingi–Nömme.

Dne 5. ãervence se uskuteãnily v areálu fotbalového hfii‰tû Pod Horkou druhé mûstské pivní
slavnosti a okresní fotbalov˘ den. Druh˘ roãník
spoleãné akce ole‰nick˘ch spolkÛ byl ve znamení
fotbalu, za krásného poãasí se jej zúãastnila celá
fiada ole‰nick˘ch i mimoole‰nick˘ch obãanÛ. Na
stavbû domu s peãovatelskou sluÏbou v˘znamnû
pokroãily práce v interiéru objektu a byly zahájeny práce na vnitfiních omítkách. Ole‰nické vefiejnosti slouÏí od zaãátku prázdnin na zahradû kulturního domu nové sociální zafiízení, které kapacitnû staãí jednak pro náv‰tûvníky kina, jednak
pro hojnû nav‰tívené taneãní zábavy. Z podnûtu
pana Kováfie se pfiipravuje závod motokár.

Kvûten
Dne 15. kvûtna projel Ole‰nicí rychlostní prémií
u radnice peloton Závodu míru v rámci jeho páté
etapy. PrÛjezdu cyklistÛ Ole‰nicí bylo pfiítomno
mnoho ole‰nick˘ch i mimoole‰nick˘ch divákÛ.
Peãovatelská sluÏba je organizována na základû
podan˘ch Ïádostí obãanÛ vyÏadujících peãovatelskou sluÏbu na území mûsta Ole‰nice peãovatelkami jako zamûstnanci mûsta. Ole‰nici nav‰tívili
zástupci mûsteãka Killingi–Nömme – starosta
a místostarosta a spoleãnû s nimi dva novináfii.
Seznámili se s hradem Pern‰tejn i Moravsk˘m krasem s tím, Ïe se na podzim festivalu zúãastní poãetnûj‰í skupina z Estonska. Kulturní dÛm pfiivítal
ve svém sále zástupce obcí Svratecko kfietínsk˘
trojúhelník a zástupce obcí z celé Evropy na spoleãném kulturním veãeru. DÛm s peãovatelskou
sluÏbou má dokonãenou hrubou stavbu, do interiéru nastoupili fiemeslníci a instalatéfii. Ministerstvo financí akceptovalo rozdílnou v˘‰i stoãného
na základû vy‰‰ích nákladÛ na ãi‰tûní u prÛmyslov˘ch odpadních vod.

Srpen
Za velké úãasti pfiíznivcÛ motokárového sportu
se uskuteãnilo motokárové setkání desítek veteránÛ. Mûsto uhradilo Státnímu fondu Ïivotního prostfiedí poslední splátku úvûru na v˘stavbu ãistiãky
odpadních vod. Po tfiíletém pÛsobení p. Stanislava
TvarÛÏka do‰lo ke zmûnû na fiímskokatolické fafie,
jeho nástupcem byl jmenován p. Jan Piler. DÛm
s peãovatelskou sluÏbou je tûsnû pfied dokonãením a je pfiipraven ke kolaudaci v mûsíci záfií. Mikroregion Ole‰nicko podal ve spolupráci s konzultaãní firmou Eurovision projekty k financování zámûrÛ mikroregionu. Tyto projekty byly podány na
ministerstvo pro místní rozvoj k pfiípravû programu Sapard. VÚM, OU a PR· Ole‰nice a mûsto
Ole‰nice v rámci spoleãného projektu oslovily ministerstvo ‰kolství ve snaze postavit v Ole‰nici tûlocviãnu, která by byla vyuÏívána jednak Ïáky odborného uãili‰tû, jednak Ïáky základní ‰koly.

âerven
Na závûr ‰kolního roku byl poprvé pfiedán pohár ãestného obãana Ole‰nice, pilota RAF, brigádního generála ZdeÀka ·karvady nejlep‰ímu absolventovi základní ‰koly v tomto ‰kolním roce. Byla
tak zaloÏena nová tradice motivující Ïáky základní ‰koly k lep‰ím v˘konÛm. V tomto mûsíci nastal
velk˘ posun u zemních prací na v˘stavbû poldru
se stálou zvodní. Byl dokonãen bezpeãnostní pfieliv a z velké ãásti i hráz. Ve snaze získat dotaci
k podpofie bydlení byl zji‰Èován zájem o v˘stavbu
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Záfií
V prÛbûhu mûsíce záfií byly dokonãeny a ke kolaudaci pfiedány obû nejvût‰í investiãní akce roku
– dÛm s peãovatelskou sluÏbou a poldr se stálou
zvodní Pod Lamberkem. Obû jsou pfiipraveny
k slavnostnímu pfiedání v mûsíci fiíjnu. Zaãátkem
mûsíce záfií se stala Ole‰nice hostitelem náv‰tûvy
z mûsta Killingi–Nömme v Estonsku. Nejenom
mûsto Bystré, ale také kulturní dÛm v Ole‰nici byl
svûdkem vystoupení baletní ‰koly a vystoupení
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Nejvût‰í investice roku – dÛm s peãovatelskou sluÏbou

mal˘ch dûtí. Setkání zástupcÛ mûsta Ole‰nice
a Killingi–Nömme mûlo neformální charakter
a padl pfiíslib dal‰í spolupráce.

¤íjen
Za úãasti poslancÛ, senátora, fieditele Státního
fondu rozvoje bydlení, fieditele krajského úfiadu
a hejtmana Jihomoravského kraje byl ole‰nické
vefiejnosti pfiedstaven nov˘ dÛm s peãovatelskou
sluÏbou na ulici DruÏstevní. Nov˘ poldr Pod Lamberkem byl pfiedán vefiejnosti stejn˘ den. Dokonãena byla v tomto mûsíci také první etapa v˘stavby muzea mikroregionu v podkroví budovy radnice (dÛm ã. p. 20).

Listopad

ho v˘roãí urãení Ole‰nice mûstem. Bylo rozhodnuto o pofiádání ole‰nického (pfied)plesu na zaãátku mûsíce prosince. Do domu s peãovatelskou
sluÏbou se nastûhovalo prvních sedm nájemcÛ.
Skonãilo mu‰kafiení na poldru Pod Lamberkem,
kterému se po dobu nûkolika t˘dnÛ v rámci propagace vûnovala fiada rybáfiÛ.

Prosinec
V mûsíci bylo pfiipraveno nûkolik projektÛ mikroregionu do programu Sapard, a to jednak v oblasti vodohospodáfisk˘ch dûl, mikroregionálního
‰kolství, propagace turistick˘ch produktÛ a podporou ekologického zpracování odpadÛ. Pfiipravován je projekt v˘stavby malometráÏních bytÛ. Zastupitelstvo schválilo rozpoãet na rok 2002.

Zastupitelstvo mûsta rozhodlo o udûlení plaket
mûsta v druhém roãníku jejich udûlování a rozhodlo o jejich pfiedání v rámci pfiipomenutí druhé-
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Rok 2002
Leden

Duben

Dobré klimatické podmínky umoÏnily v lednu
provoz kluzi‰tû. Zahájena byla tradiãní plesová
sezóna. Schváleno bylo v˘bûrové fiízení fondu
rozvoje bydlení. Neoznaãené domy musí b˘t na
základû zákona oznaãeny domovními ãísly,
a proto umoÏÀuje ole‰nická radnice objednání
tûchto ãísel prostfiednictvím stavebního odboru.
Mikroregion Ole‰nicko ve‰el do jednání o zfiízení
sdruÏení obcí jako svazku obcí podle zákona
o obcích. Bylo rozhodnuto o vydání inforoãenky
2002. Majitelé restaurací byli upozornûni na dodrÏování zákona o ochranû pfied alkoholismem
a jin˘mi toxikomániemi pfiedev‰ím v oblasti prodeje alkoholu a tabákov˘ch v˘robkÛ mladistv˘m
do 18 let. Na louce u ml˘na ve Kfitûnovû se uskuteãnil motoskijöringov˘ závod.

Na nejvy‰‰ím kopci v okolí byla vybudována
rozhledna, která je souãástí stoÏáru sítû Eurotel.
Horní les má tak jiÏ historicky tfietí rozhlednu, která slouÏí milovníkÛm turistiky. V této souvislosti
zahájila ole‰nická radnice jednání o vyznaãení turistické stezky z Ole‰nice pfies Velké Tresné do
Roveãného a na rozhlednu. Projekty mikroregionu
Ole‰nicko byly zpracovány a pfiipraveny pro podání agentufie Sapard. Z dÛvodu v˘skytu potkanÛ
v kanalizaãní síti byla provedena její deratizace.
Od této doby je provádûna deratizace kanalizace
opakovanû. Zahájena byla v˘stavba schodÛ mezi
Dolním a Horním Vejpustkem a v˘stavba druhé
etapy muzea mikroregionu v pÛdních prostorách
domu ã. p. 21.

Kvûten
Únor
Zastupitelstvo schválilo koncept novû zpracovaného územního plánu. Byla zadána urbanistická studie pro lokalitu b˘valého Piskaãova sadu.
Pro Ïádost programu Sapard bylo zadáno zpracování projektové dokumentace v˘stavby sbûrného
dvora pro odpad v mikroregionu, dále rekonstrukce stfiechy základní ‰koly, projekt pro obnovu stromofiadí v mikroregionu a dal‰í. Obãané
mohou opûtovnû Ïádat o pÛjãky z fondu rozvoje
bydlení a dotace na obnovu fasád.

Mikroregion Ole‰nicko podal Ïádost o poskytnutí dotace v programu Sapard. Jedná se o tfii projekty z Ole‰nice a dva z okolních obcí. Zastupitelstvo mûsta schválilo v˘stavbu rybníka Pod Sekerou a oslovilo dodavatele stavby poldru Pod Lamberkem k podání nabídky. V závûru mûsíce kvûtna
byla pfiidûlena Státním fondem rozvoje bydlení
mûstu Ole‰nice dotace na v˘stavbu bytového domu. Zastupitelstvo mûsta téÏ rozhodlo o roz‰ífiení
vozového parku hasiãské techniky o vozidlo Tatra
815 CAS 32 a jednalo s firmou Zahas o koupi vozidla prostfiednictvím leasingu.

Bfiezen
Zastupitelstvo mûsta se rozhodlo po odkupu
pozemkÛ na ulici Klimentka k pfiípravû lokality
k v˘stavbû rodinn˘ch domÛ, dále k podpofie
bydlení rozhodlo o pfiípravû projektu bytového
domu v ulici Skalky. Byla podána Ïádost na
Státní fond rozvoje bydlení o poskytnutí dotace
k dofinancování v˘stavby tohoto domu, kter˘
mûsto postaví ze sdruÏen˘ch prostfiedkÛ s bytov˘m druÏstvem. Bylo rozhodnuto o vytvofiení
„Mû‰Èanské besedy“ jako v˘konného orgánu
kulturní komise rady mûsta tvofiené ze zástupcÛ samosprávy a spolkÛ, která by organizovala
v˘jezdy ole‰nick˘ch obãanÛ za kulturními
a sportovními akcemi s finanãní podporou mûsta. První akcí byla náv‰tûva v˘stavy vín v obci
H˘sly na Kyjovsku a náv‰tûva kyjovsk˘ch skláren.
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âerven
Dne 14. a 15. ãervna se konaly parlamentní volby. V Ole‰nici se jich zúãastnilo 821 obãanÛ z 1389
osob zapsan˘ch do volebního seznamu. Do finále
se blíÏí práce na budování mikroregionálního muzea v pÛdních prostorách radnice. Byly dokonãeny projekãní práce na stavbu rybníka Pod Sekerou
a podepsána smlouva s dodavatelem.

âervenec
·estého ãervence se uskuteãnily III. mûstské
pivní slavnosti a hasiãská pouÈ hasiãstva tfií krajÛ.
Za úãasti fieditele krajského úfiadu ing. Crhy byly
na ole‰nickém námûstí pfiedvedeny ukázky historické a soudobé hasiãské techniky s hudbou a maÏoretkami. Hasiãsk˘ v˘let byl tentokrát hojnû nav‰tíven. Tím spí‰e, Ïe ole‰nické spolky se opût vzor-
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hodinách postihla mikroregion Ole‰nicko tzv. „rychlá povodeÀ“, jak oznaãují hydrometeorologové abnormální
spad sráÏek. V prÛbûhu necel˘ch dvou hodin spadlo nad
Ole‰nicí a Crhovem 170 mm
sráÏek na 1 m2. Na základû
pozdûj‰ích rozborÛ se jednalo o 800 000 m3 vody, kdyÏ
Naveãer 17. ãervence...

nû podílely na spoleãné akci. Nové vozidlo Tatra
815 CAS 32 pfiedvedlo v rámci ukázek co umí. V tu
chvíli je‰tû nikdo netu‰il, jaká potfieba sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ bude v Ole‰nici v následujících
dnech. 14. ãervence se uskuteãnilo setkání motokárov˘ch veteránÛ. 15. 7. v pozdních odpoledních

kapacita vodních tokÛ je pouze 300 000 m3. Voda
zmafiila dva lidské Ïivoty v Crhovû a v Hodonínû
a napáchala velké materiální ‰kody na obecním
majetku i na majetku obãanÛ. Bezprostfiednû po
povodni nav‰tívila mûsto fiada osobností politického Ïivota s nabídkou pomoci. Byli to ministfii vnitra, pro místní rozvoj, Ïivotního prostfiedí, dopravy,
financí. V˘znamnou pomoc nabídl a poskytl hejtman Jihomoravského kraje ing. Juránek. Nasazením celé fiady firem, dobrovolníkÛ a obãanÛ se jiÏ
v prÛbûhu vyhlá‰eného stavu nebezpeãí podafiilo
odstranit nejpalãivûj‰í ‰kody na infrastruktufie
(zprÛtoãnit kanalizaci a zprovoznit komunikace).
... a den po té
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Srpen
Bûhem mûsíce srpna probíhaly práce na odstraÀování povodÀov˘ch ‰kod. Mûsto Ole‰nice se
stalo cílem pomoci mnoha humanitárních organizací, obcí,
spolkÛ, institucí i jednotlivcÛ.
Pomáhala téÏ jednotka Armády
âR z Buãovic. Je‰tû v srpnu se
podafiilo obnovit provoz koupali‰tû a atletického areálu. Od poãátku mûsíce byly zahájeny práce na v˘stavbû rybníku Pod Sekerou. Probûhlo v˘bûrové fiízení
na dodavatele bytového domu
v ulici Skalky. Mûstu se podafiilo
získat dotaci z programu Sapard
na v˘stavbu sbûrného dvoru odpadu. Byly zahájeny pfiípravy na
volby do zastupitelstva mûsta.
Partnerské mûsto Killingi–Nömme nav‰tívili zástupci samosprávy a ‰koly z Ole‰nice. V âechách
fiádila povodeÀ, která rozsahem
pfiesáhla zku‰enost nûkolika generací. Mlékárna Ole‰nice –
RMD, mûsto Ole‰nice a fiada obãanÛ poskytla humanitární dar
oblastem po‰kozen˘m povodnûmi, skupina ole‰nick˘ch hasiãÛ
pomáhala v obcích na Berounce.

Záfií
Pokraãovaly práce na odstraÀování povodÀov˘ch ‰kod. Obnovena je prÛtoãnost kanalizace, kdyÏ její ãi‰tûní
si vyÏádalo náklad více neÏ 600 tis. Kã. Na základû
rozhodnutí zastupitelstva bylo pfiistoupeno k podpofie obãanÛ nejvíce postiÏen˘ch povodní. Podepsána byla smlouva na v˘stavbu bytového domu
v ulici Skalky s tím, Ïe vzniklo a zaregistrováno bylo bytové druÏstvo jako spoluinvestor akce. Bylo
téÏ pfiedáno staveni‰tû k v˘stavbû sbûrného dvoru. V˘znamnou rekonstrukcí prochází fotbalové

Sãítáme ‰kody a pomalu se zotavujeme

hfii‰tû, kde je na plochu naváÏeno více neÏ 3000 m3
zeminy. Probûhly práce na obnovû Ïiviãn˘ch povrchÛ v ulici V Lukách, Veselské, opravovaly se téÏ
ulice Hliníky a Obora. K dláÏdûní vjezdÛ a vchodÛ
do domÛ nastoupila firma v ulici Dolní Vejpustek.
Na radnici byly pfiedány tfii kandidátní listiny do listopadov˘ch voleb do zastupitelstva mûsta.
■
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