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Hodnocení volebního období 2002–2006

Vážení spoluobčané, čtenáři Olešnického zpravodaje,

Ve dnech 20. a 21. října 2006 proběhnou v naší zemi komunální volby – volby do zastupitelstev
obcí a měst. Po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jsou to druhé volby v tomto
roce. Zatímco volby parlamentní byly o volbě politické reprezentace, volby v Olešnici budou patrně stejně jako v předchozích obdobích o výběru jednotlivých kandidátů ze tří volebních kandidátek. O Vaši přízeň se budou ucházet z větší části kandidáti, kteří již mají zkušenost s prací
v komunální politice a v práci v neziskových organizacích působících ve městě.
Konec volebního období je časem, kdy se toto období může hodnotit. Vše to, co se podařilo,
ale i to, co je třeba připravit a udělat. V příloze olešnického zpravodaje, která se Vám dostává
do rukou, je přehled všech událostí, na kterých se podílelo nejen zastupitelstvo, ale i řada dalších aktivních občanů města.
Z pohledu investiční činnosti se Olešnice zařadila jistě mezi nejúspěšnější městečka v kraji i v zemi. Z pohledu pro město získaných dotací z předstrukturálních i strukturálních fondů Evropské
unie, z rozpočtu rezortních ministerstev ČR, či z rozpočtu kraje bylo zastupitelstvo maximálně
úspěšné. Bylo též úspěšné i při vyhledávání investorů ochotných se podílet na projektech města,
rozšiřujících služby a podporujících turistický ruch. Hodnota různých projektů na území města
přesáhla za čtyřleté období více než 100 milionů korun.(!)
Nové investiční projekty měnily tvář Olešnice. To, že tato tvář zůstává přívětivá, je zásluhou
olešnických občanů, organizací a spolků, kterým se daří udržovat tradice a rozvíjet je.
Z pohledu mého, tedy starosty, který dostal důvěru voličů a zastupitelstva ve třech volebních
obdobích, mohu hodnotit to uplynulé jako nejúspěšnější. Přesto je spousta rozdělaných a připravovaných projektů a práce, kterou je třeba ještě udělat. Především z tohoto důvodu se společně
s řadou stávajících zastupitelů budu ucházet o přízeň olešnických voličů počtvrté.
Závěrem chci poděkovat všem těm, kdo se na úspěšné práci v uplynulém období podíleli. Děkuji členům zastupitelstva, kteří dokázali věcně řešit problémy města bez osobních animozit.
Děkuji všem zaměstnancům městského úřadu, který byl pro práci a záměry zastupitelstva oporou a v neposlední řadě všem občanům, kterým není Olešnice jen místem, kde mají bydlení
a zaměstnání. Všem těm, co jsou ochotni třeba v rámci řady neziskových organizací udělat něco
pro druhé.

PaedDr. Zdeněk Peša, starosta
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Zhodnocení volebního
období let 2002–2006
Volby do obecních zastupitelstev proběhly ve dnech 1. a 2. listopadu 2002. V Olešnici kandidovaly tři volební subjekty, a to KSČM, KDU-ČSL a Sdružení nezávislých kandidátů (SNK). Všechny tyto volební strany obsadily na svých kandidátkách 15 míst pro zastupitelstvo města. Z 1396
oprávněných voličů se voleb zúčastnilo 870 osob (62,32 %). Tito voliči odevzdali celkem 11.871
platných hlasů pro jednotlivé kandidáty, což je průměr 13,64 na jeden hlasovací lístek.
Nejvíce hlasů získalo Sdružení nezávislých kandidátů – celkem 6.573 hlasů, dále KDU-ČSL s 3.050
hlasy a KSČM získala 2.248 hlasů. Uvedená čísla představovala pro SNK 8 mandátů, KDU-ČSL
4 mandáty a KSČM 3 mandáty. Noví zastupitelé získali tyto počty hlasů: PaedDr. Zdeněk Peša
(SNK) 685, MVDr. Jaroslav Slavíček (SNK) 569, MUDr. Jan Nechuta (SNK) 564, Karel Kubíček
(SNK) 544, František Fiala (SNK) 536, Vlastimil Jež (SNK) 513, Mgr. Zdeněk Halas (SNK) 470,
Josef Soukal (SNK) 376, Milan Trmač (KDU-ČSL) 344, Ing. Josef Kánský (KDU-ČSL) 314, Josef
Horáček (KDU-ČSL) 298, František Žíla (KSČM) 289, Hana Slavíčková (KSČM) 283, Pavel
Horáček (KDU-ČSL) 283, Pavel Žíla (KSČM) 253.
Dne 12. listopadu složili noví členové zastupitelstva města slib a zvolili své zástupce do rady města, starostu a místostarostu. Členy rady města byli zvoleni ve funkcích: starosta – PaedDr. Zdeněk
Peša, místostarosta – Vlastimil Jež a radní: Josef Soukal, Josef Horáček, František Žíla. V průběhu
volebního období nedošlo ke změnám ve složení zastupitelstva ani rady.
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Chronologický přehled jednotlivých aktivit zastupitelstva, organizací a spolků i událostí z běžného života občanů za uplynulé
čtyři roky tak, jak o nich informoval Olešnický zpravodaj.

Rok 2002
Listopad
Přestože všechny obce a města v ČR žily v listopadu především komunálními volbami, v Olešnici bylo nutné pokračovat v profinancování dotací na odstranění následků červencové povodně. I povodňové dotace totiž musely být do 15. prosince uhrazeny dodavatelským firmám. Proto
ještě v listopadu byly dokončovány práce na rekonstrukci komunikací, kdy byl pokládán asfaltový koberec na řadu z nich. Ve stejném měsíci uvolnilo zastupitelstvo Jihomoravského kraje
na obnovu bytového fondu přes 2 mil. Kč, částku přesahující 3 mil. Kč uvolnil stát. Díky tomuto financování bylo možno pokračovat v obnově povodní poničených objektů bytového fondu.
Nepříznivé počasí omezilo a v podstatě zastavilo práce na rekonstrukci fotbalového hřiště, kde
byly postaveny opěrné zdi, navezena zemina a položen drenážní systém. Další práce pak musely
počkat na jaro. Potřetí byly předány plakety města, bronzové obdrželi paní Jaroslava Člupková,
pan Pavel Peša, pan Miloš Moravec, pan Jaroslav Baka, stříbrné dostali pan Miroslav Blaha, pan
MUDr. Jiří Riegl, pan Ing. Radim Višinka a Sbor dobrovolných hasičů Olešnice. Zlatou plaketu
udělilo zastupitelstvo města PaedDr. Zdeňku Pešovi. Pamětní listy dostali jednotlivci i organizace za pomoc při likvidaci následků povodně.

Prosinec
V měsíci prosinci byla dokončena stavba sběrného dvoru pro mikroregion Olešnicko, která významným způsobem umožňuje ekologickou likvidaci odpadů. Tento projekt byl prvním projektem v historii Olešnice, kde bylo využito 3,253 tis. Kč z finančních prostředků Evropské unie.
Jednalo se o předstrukturální fond EU Sapard.
Díky darům společnosti Alstom a dalších subjektů mohly být v prosinci dokončeny práce na rekonstrukci sálu tělocvičny v katolickém domě. Město ve snaze zvýšit možnost bydlení zahájilo
přípravu výstavby bytového domu v ulici Skalky.
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Rok 2003
Leden
V měsíci lednu zasedlo zastupitelstvo k přípravě rozpočtu pro rok 2003. Priority roku: příprava
protipovodňových opatření, výstavba bytového domu ve spolupráci s bytovým družstvem, příprava inženýrských sítí k výstavbě nových domů na ulici Klimentka, výměna dopravních značek
na území Olešnice, dokončení opravy fotbalového hřiště po povodni, rekonstrukce čistírny odpadních vod. V lednu bylo otevřeno po prosincových úpravách prostor v suterénu radnice infocentrum, od tohoto měsíce má Olešnice veřejně přístupný internet a návštěvník Olešnice možnost získat informace o mikroregionu. Byla vypsána možnost podat žádost o půjčky na opravy
a modernizaci bytového fondu.

Únor
Měsíc únor byl ve znamení schválení rozpočtu včetně rozhodnutí o investici na výstavbu vodní
nádrže Pod Sekerou. Občané využili možnosti přijmout ve velké míře nízkoúročený úvěr na obnovu bytového fondu na základě zastupitelstvem předložených pravidel. Využita byla půjčka
Státního fondu rozvoje bydlení v Olomouci poskytnutá v souvislosti s povodňovými událostmi roku 2002 ve výši 2,5 mil. Kč. Poskytnutí půjčky však poškozením objektu povodní nebylo
vázáno.

Březen
V měsíci březnu bylo nejdůležitější aktivitou města předložení zpracované studie na zadržení
vody v povodí Veselského potoka k dalšímu projednání s vodohospodářskými orgány a správcem vodního toku. Město nechalo zpracovat studii odtokových poměrů v mikroregionu a návrh
řešení protipovodňových opatření. JME Brno, a. s. seznámila město se záměrem rekonstrukce
rozvodů NN v ulicích Dolní a Horní Vejpustek.

Duben
V měsíci dubnu schválilo zastupitelstvo města ručení za poskytnutý úvěr ve výši 1,5 mil. Kč příspěvkové organizaci Základní škola Olešnice, který byl nutný k zajištění výměny původní střechy z roku 1910. Zastupitelstvo bylo informováno o připravované výstavbě tělocvičny, kterou
v areálu základní školy připravil Výchovný ústav a Odborné učiliště Olešnice. V ulici Skalky byly
zahájeny práce na výstavbě bytového domu o 12 bytových jednotkách z velké části financované
ze státního rozpočtu, zbytek pak z hypotečního úvěru bytového družstva. Zimní mrazy poškodily kašnu na náměstí natolik, že bylo nutno vyžádat větší opravu u odborné firmy, aby v dalších
letech k netěsnosti kašny nedocházelo. Práce byly objednány na měsíc červen.

Květen
S jarem přišla intenzivnější stavební činnost. Na bytovém domu v ulici Skalky bylo vyzděno první podlaží domu včetně stropů. Na fotbalovém hřišti byla v terénu dokončena instalace zavlažovacího systému a založen trávník. Celé hřiště bylo oploceno. V lokalitě Pod Sekerou byly zahájeny zemní práce na výstavbě retenční nádrže. Snahou zastupitelstva bylo dokončit práce na této
nádrži v průběhu léta. Na čistírně odpadních vod proběhla oprava a montáž nové technologie
dosazovací nádrže v hodnotě 1,2 mil. Kč.
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Červen
V měsíci červnu byla „nahrubo“ postavena hráz nádrže Pod Sekerou. Tento měsíc byl též měsícem, kdy byly dokončeny opravy příjezdových cest k vodojemům. Protože obě cesty byly výrazně poškozeny povodní, byla i rekonstrukce jejich povrchu zásadní. Zubem času zchátralé
a přiopilými siláky poničené dopravní značení, které řešilo dopravní situaci města posledních
10 let, dosloužilo. Proto na základě pasportu místních komunikací schváleného dopravním inspektorátem Policie ČR bylo instalováno odbornou firmou dopravní značení nové. Tentokrát
odpovídající již technickým normám na dopravní značky. Tomu odpovídala i cena. Dopravní
značení ve městě si vyžádalo částku 650 tis. Kč. Na vodních tocích proběhla prohlídka povodňovou komisí. Byla konstatována neukázněnost majitelů pozemků při Nyklovickém potoce, kde
byla zjištěna řada překážek. 13. a 14. června proběhlo referendum o přístupu ČR do Evropské
unie. Referenda se zúčastnilo 860 z 1407 voličů. Z toho 622 olešnických občanů, t. j. 75,3 %,
vyjádřilo svůj souhlas se vstupem ČR do EU.

Červenec
V měsíci červenci byla v podstatě dokončena výstavba vodní nádrže Pod Sekerou. Následovaly
již jen drobné práce na dokončení bezpečnostního přelivu a posetí hráze travou. Od počátku
července, tedy od zahájení prázdnin tohoto roku, má Olešnice v místech ledárny pod kostelem novou turistickou atrakci,
totiž muzeum strašidel a postav pověstí Olešnicka. Již první
dva měsíce prázdninového provozu ukázaly, že je o tuto turistickou atraktivitu velký zájem, který trvá. Výchovný ústav
a odborné učiliště zahájily výstavbu nové tělocvičny. Zahájeny
byly též práce na výměně střechy základní školy.

Srpen

Muzeum strašidel

Měsíc srpen na vodní nádrži pod Sekerou byl měsícem, kdy
bylo zahájeno napouštění vody. Napouštění nádrže trvalo dva
měsíce a vodní nádrž pod Sekerou se stala místem častých vycházek občanů především Moravské strany. Na základní škole
proběhla výměna střešní krytiny včetně rekonstrukce hromosvodů. Na vedlejším staveništi položila stavební firma základovou desku nové tělocvičny a zahájila výstavbu obvodové zdi.
Na bytovém domě Skalky byla dokončena hrubá stavba, probíhaly práce na vnitřních omítkách a objekt byl zastřešen.

Vodní nádrž „Pod sekerou“

Září
Podzimní, leč stále příhodné počasí, umožnilo pokračovat na
investičních akcích podle harmonogramu a proto, jak tělocvična, tak bytový dům Skalky rostly jako z vody. Na základě žádosti starosty města, člena krajského
zastupitelstva, rozhodlo zastupitelstvo o poskytnutí 700 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na výstavbu retenčních nádrží v povodí Veselského potoka.

Říjen
Po kolaudaci retenční nádrže Pod Sekerou byly v tomto měsíci zpevněny přístupové cesty. Na výstavbě tělocvičny byla dokončena hrubá stavba a střecha. Práce se přesunuly dovnitř objektu.
V první sezóně muzea strašidel navštívilo muzeum téměř 4 tisíce návštěvníků. Řada spoluobčanů (25) využila dotace a opravila fasády svých domů. Byly vyhlášeny výsledky o nejpěknější květinovou výzdobu balkonů a oken. Tato soutěž je od roku 2003 vyhlašována pravidelně.

Listopad
V měsíci listopadu byl dokončen dům v ulici Skalky a byl zahájen sběr exponátů do dokončeného muzea na půdě radnice. Po roční přestávce obnovili olešničtí hasiči činnost s mladou gene-
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rací – s žáčky. Činnost byla zahájena natolik úspěšně, že žákovská družstva v hasičských soutěžích přivezla první ocenění. Bronzové plakety města získali: pan Ondřej Horáček, ing. Stanislav
Miluška, ing. Ivana Novotná, pan Augustin Fadrný a pan Václav Tůma. Stříbrnou plaketu obdržel
pan PhDr. Jan Fadrný. Ve sboru Českobratrské církve evangelické byla ordinována
a instalována ke službě farářky Mgr. Olga
Smrčková.

Prosinec
Zimní měsíc nezabránil klimaticky pracem v objektu tělocvičny a i mimo něj,
pokračovaly práce na obslužných komunikacích ke škole. Bytový dům na ulici
Skalky byl dokončen a předán nájemníkům. Byla prodloužena možnost čerpání
povodňových dotací na obnovu bytovéBytový dům Skalky
ho fondu po povodni do poloviny roku
2004 jak ze státních prostředků, tak z prostředků Jihomoravského kraje. Zastupitelstvo města schválilo převzetí odlesněných pozemků na Závrší. Byly zadány práce na zpracování
projektové dokumentace k ochraně povodí Veselského potoka. Úvodním jednáním byly prakticky zahájeny k pozemkové úpravy. V sále kulturního domu se uskutečnilo vyhlášení „Fotbalisty
roku okresu Blansko“.
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Rok 2004
Leden
Tento měsíc byl opět ve znamení přípravy rozpočtového roku, letos se dvěma investičními prioritami, a to výstavbou víceúčelového hřiště s umělým
povrchem u základní školy a přístřešku na zahradě kulturního domu. Začalo získávání informací o možnostech
financování modernizace lyžařského
areálu na Závrší a rekonstrukce příjezdových cest. Byl dokončen přepis kroniky města od roku 1859 do roku 2000
do elektronické podoby.

Únor

Lyžařský areál

Plesová sezóna byla bohatá, uskutečnilo se sedm plesů,
k tomu dětský karneval a tradiční „babský“. Pokračovalo
zpracování projektové dokumentace na vodohospodářské
stavby – 5 hrází suchých poldrů a dojednal se budoucí investor: Zemědělská vodohospodářská správa Brno. Všichni majitelé pozemků dotčených stavbami poldrů vyjádřili
souhlas se stavbou a s budoucím prodejem pozemků dotčených hrázemi. Bylo vyhlášeno výběrové řízení fondu
rozvoje bydlení a příspěvků na fasády.

Výměna střechy věže kostela

Březen
Město získalo do majetku vytěžený a neosázený lesní pozemek na Závrší. Na ministerstvo zemědělství byla zaslána
žádost o dotaci na výměnu azbestového potrubí vodovodního přivaděče z Ostré Horky. Pokračovaly dokončovací
práce na tělocvičně.

Duben
Po více než roční přestávce se v Olešnici opět hrál fotbal na opraveném hřišti Pod Horkou. Z věže katolického
kostela byla po sejmutí „makovice“ objevena památní listina z roku 1882, byla zahájena oprava střechy věže. Byly
zahájeny práce na přístřešku v zahradě kulturního domu.
Bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby víceúčelového hřiště s umělým povrchem. Školáci se opět zapojili do aktivní oslavy „Dne Země“ a provedli úklid lesoparku Skalky, VÚM navíc uklidili okolí „Pešáku“ a okolí
silnice k Rovečnému až po hranici města. Bylo vydáno vodoprávní povolení na stavbu protipovodňových opatření
na Veselském potoce.
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Květen
Koncem měsíce byl zprovozněn přístřešek na zahradě kulturního domu při dětském dni pořádaném rodičovským sdružením při ZŠ. Čilý stavební ruch u školy vrcholí, dokončuje se tělocvična a byly zahájeny
práce na hřišti s umělým povrchem. Od 1. května se
ČR stala součástí Evropské unie a vstoupil v platnost
nový zákon o DPH, který zvýšil cenu většiny stavebních prací. Uskutečnil se již 5. ročník Memoriálu P.
Leopolda Benáčka v přespolním běhu v lesoparku
Skalky s účastí více než 200 běžců. Pokračovaly práce na opravě omítky věže katolického kostela.

Využití přístřešku v zahradě KD

Červen
V průběhu měsíce pracovala skupinka zaměstnanců
města přijatých na základě dohody s Úřadem práce
na veřejně prospěšné práce na likvidaci náletových
dřevin na lesním pozemku na Závrší. Pokračovala rekonstrukce věže kostela sv. Vavřince, do práce se zapojili i farníci. Stejně jako na opravách zdi
u evangelického hřbitova. K 30. červnu bylo ukončeno čerpání dotací z fondu obnovy bydlení občanů po povodni. Nevyčerpaná částka 983 tis. Kč byla
vrácena. Olešnici navštívila velvyslankyně Estonska
Eve-Külli Kala. Bylo otevřeno muzeum na půdě radnice. Po dlouhých letech bylo sehráno představení
klasického divadla v podání olešnických ochotníků.
Hasiči oslavili 130. výročí existence sboru. Do Evropského parlamentu přišlo volit 31,79 % olešnických voličů.

Den Estonska v Olešnici

Červenec
Město podalo žádost poskytnutí dotace na rekonstrukci příjezdových komunikací k lyžařským vlekům. Na zahradě kulturního domu se uskutečnily
již 5. městské pivní slavnosti s festivalem řemesel.
Uskutečnilo se také motokárové setkání. Byla oplechována střecha věže kostela sv. Vavřince. Do měděné schránky byla vložena listina s pamětními
mincemi. Zastupitelstvo města poskytlo na opravy
věže z rozpočtu města 150 tis. Kč.
Motokárové
setkání

130. výročí
SDH
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Srpen
Byla dokončena výstavba tělocvičny, na hřišti
s umělým povrchem se intenzivně pracovalo. Tržnice dostala nové oplocení. Oprava věže kostela
sv. Vavřince byla dokončena. Začala se opravovat
omítka na východní straně evangelického kostela.
Budování poldrů v Olešnici bylo zahrnuto do rozpočtovaných staveb financovaných ministerstvem
zemědělství z prostředků Evropské banky. Zastupitelstvo města schválilo záměr odkoupení hotelu
Závrší v případě jeho dražby. V rámci pozemkových úprav bylo schváleno umístění staveb polních cest, vodohospodářských děl apod.

Výstavba parkovište u hřiště

Září
16. září bylo významným dnem pro další sportovní
vyžití olešnických občanů. Byla slavnostně přestřižena páska u vchodu do nové tělocvičny a předáno
víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Pokračovala „papírová válka“ pro získání dotace na výměnu
vodovodního potrubí. Již podruhé byla vyhodnocena nejlepší květinová výzdoba oken a balkonů.
Příspěvkové organizace města se sloučily v jednu
a vznikla Základní škola a mateřská škola Olešnice.

Nová tělocvična

Říjen
Na Závrší byly zabetonovány základové patky pro
vyhlídkovou věž financovanou s pomocí dotace
z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje
pro mikroregion Olešnicko. Městu byla schválena
dotace 400 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace v programu EU SROP na modernizaci
lyžařského areálu a dostavbu turistické ubytovny.
Několik dnů před svými 96. narozeninami zemřel
nejstarší olešnický občan pan Ondřej Horáček.

Listopad

Nové hřiště s umělým povrchem

Proběhly volby do zastupitelstva Jihomoravského
kraje za účasti 49,61 % olešnických voličů a volby do Senátu Parlamentu ČR s účastí v prvním
kole 48,8 %. Ve druhém kole byla účast pouze 19,08 %. Zastupitelstvo města rozhodlo o výměně azbestového potrubí i při snížené dotaci z ministerstva zemědělství. Od 1. listopadu se město
stalo plátcem daně z přidané hodnoty. Za podpory města se konal již VII. Ročník setkání harmonikářů na pomezí Moravy a Čech. Při příležitosti 5. výročí určení Olešnice městem byly uděleny
bronzové plakety za kulturní, spolkovou a tělovýchovnou činnost Mgr. Blance Kudové, PaedDr.
Renému Mrňákovi, Miroslavu Broklovi, Františku Jančovi a Stanislavu Tomanovi.

Prosinec
Za přispění Jihomoravského kraje formou dotace ve výši 1 mil. Kč byla zpracována projektová
dokumentace na „protipovodňová opatření na Veselském potoce“. Byly zahájeny práce na rekonstrukci vodovodního potrubí. V domě s pečovatelskou službou se uskutečnila opět výstavka ručních prací. Vánoční atmosféru zpestřil koncert Stříbrňanky a mužského vokálního tělesa
Gentleman singers. Uskutečnil se III. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu. VÚM zahájil
rekonstrukci objektu na ulici V Domkách.
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Rok 2005
Leden
Zemědělská vodohospodářská správa začala vybírat dodavatele staveb „protipovodňových opatření“. V připravovaném rozpočtu na rok 2005 se počítá s dokončením rekonstrukce vodovodního potrubí, se zpracováním projektové dokumentace na modernizaci lyžařského areálu.

Únor
Zima hodná svého jména, na Moravské straně se
objevila řada sněhuláků. Bylo vybráno 76 stromů
na veřejných prostranstvích k prořezání, případně
pokácení. Je jisté, že město dostane dotaci na rekonstrukci příjezdových komunikací k lyžařským
vlekům. Zástupci města navštívili estonské velvyslanectví při příležitosti státního svátku, 87. výročí vzniku Estonské republiky. Na firmu K. Čápek
a syn, řeznictví a uzenářství, s. r. o. byl vyhlášen
konkurz.
Moravská strana – soutěž sněhuláků

Březen
Jarní tání bylo dramatické, zejména na ulici Moravská strana se voda rozlila do zahrádek. Město
podalo žádost na dotaci z programu EU SROP na „modernizaci lyžařského areálu“ a zároveň
i na „internetovou síť v mikroregionu Olešnicko“. Zemědělská vodohospodářská správa rozhodla
o dodavatelích staveb jednotlivých poldrů a dokonce i dodavateli stavby opravy rybníka „Jericho“, jehož hráz byla poškozena povodní v roce 2002.

Duben
Teprve koncem měsíce mohla dodavatelská firma pokračovat v předchozím roce zahájených
pracích na výměně azbestového potrubí vodovodního přivaděče. Na Závrší zahájila skupina 10
občanů jinak nezaměstnaných, přijatých na veřejně prospěšné práce, vysazovat les.

Květen
V rámci připomínky 60. výročí ukončení 2. světové
války zajistilo zastupitelstvo města vydání výpisu
z kroniky města připomínající události konce války na Olešnicku. Byly dokončeny práce na výměně potrubí olešnického vodovodu. Členové SDH
Olešnice natřeli plošiny lesní rozhledny nad lyžařským areálem. Byla opravena stěna domu sousedícího s tržnicí a tržnice se začala na noc zamykat.

Červen
Kladění kytic u busty generála Čápka
4. dne tohoto měsíce se uskutečnil jubilejní 20.
ročník Olešnické kytky. Jihomoravský kraj v rámci Programu rozvoje venkova poskytl dotaci na propagaci mikroregionu Olešnicko. Jako první
se začala připravovat publikace „Olešnická škola“ se seznamem všech jejích absolventů. Další

rok

2005

12

Hodnocení volebního období 2002–2006
představení klasického divadla
„S tvojí dcerou ne“ sehráli ochotníci. Byla zahájena oprava fasády
kostela sv. Vavřince. Městu byly
přiznány dotace na oba projekty
ze strukturálního fondu SROP!

Červenec
Práce na výstavbě hrází retenčních nádrží na Veselském potoce pokračují. 12. července se
uskutečnila soudní dražba hoOlešnická kytka
telu Závrší. Město se za 3,5 mil.
korun stalo jeho majitelem. Veřejnost se o stavu hotelu přesvědčila při „dni otevřených dveří“. Delegace olešnických občanů se zúčastnila setkání občanů několika států v rámci projektu
„Kultura evropského venkova“ v estonském Kilingi-Nömme. Olešničtí volejbalisté se stali vítězi
okresního přeboru Svitavy.

Srpen
Město jednalo s Pivovarem Černá Hora, a. s. o spoluvlastnictví
hotelu Závrší a jeho budoucím
provozu. Zastupitelstvo schválilo zajištění financování „evropských projektů“ z úvěru. Opět
se hodnotila květinová výzdoba
oken a balkonů. Firma K. Čápek
a syn ukončila výrobní činnost.
Vavřinecká pouť opět přilákala
do Olešnice množství rodáků
i ostatních návštěvníků města
a tradiční pořadatelé doprovodných akcí odvedli kus dobré
práce.

Opuštěný hotel Závrší

Září

Protipovodňová opatření

Hotel Závrší se postupně vyklízel, město zadalo zpracování
projektové dokumentace rekonstrukce. Začalo výběrové řízení
na dodavatele stavby „Modernizace lyžařského areálu“, byl vybrán dodavatel akce „Internetizace mikroregionu Olešnicko“.
Pokračovaly práce na stavbě
poldrů. Byla uspořádána sbírka
ošacení pro Diakonii Broumov,
v tomto roce již druhá.

Říjen
Byl to měsíc naplněný společenskými akcemi: 8. října drakiáda
pořádaná rodičovským sdruže-
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ním, 14. října oslavy 100. výročí měšťanské školy v Olešnici a 95. výročí otevření stávající budovy školy, 25. října znovuodhalení busty gen. Čápka po jejím přemístění z budovy bývalého
řeznictví na dům č. p. 21. Město odkoupilo vlek TJ Tesla Brno a zahájilo práce na umožnění
provizorního provozu vleku pro blížící se zimu. Předběžný odhad nákladů na opravu hotelu činí
15 mil. Kč. Zemědělská vodohospodářská správa převzala dokončené stavby dvou poldrů. Pokračovalo se v sázení stromků na Závrší. Byla dokončena fasáda katolického kostela.

Listopad
Plakety města se předávali v malém sále vedle muzea na radnici, bronzové obdrželi paní Květoslava Girglová, pan Bohuslav Čípek, stříbrné pan Jaromír Toman, Mgr. Stanislav Neubauer a Václav
Doskočil. Město jednalo s firmou Rek s. r. o. o dalších investicích do lyžařského areálu. S ohledem na zrušení provozu firmy K. Čápek a syn, s. r. o. a snížení odběru vody mlékárnou muselo
zastupitelstvo zvýšit skokově cenu vodného a stočného. Vítězům výběrových řízení na dodavatele prací obou projektů spolufinancovaných z prostředků EU byla předána staveniště.

Prosinec
Začala zima a stavební ruch na stavbách skončil. Po několika měsících administrativních prací
proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby „příjezdové komunikace k lyžařským vlekům“.
Vánoční atmosféru navodila výstava v domě s pečovatelskou službou, koncert sboru Kantiléna
a tradiční koncert Stříbrňanky. VÚM a OU umožnilo prohlídku nově opravené budovy na ulici
V Domkách při výstavce prací žáků. V samém závěru roku byl zahájen provoz provizorního lyžařského vleku na Závrší.
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Rok 2006
Leden
Zima jak z Ladových obrázků pokračovala. Přinesla problémy na komunikacích, sníh musel být
z náměstí odvážen. Město převedlo pečovatelskou službu pod správu Oblastní charity Blansko. Rada města při přípravě rozpočtu schválila „grantový systém města“ a stanovila podmínky
pro podporu společensky prospěšných aktivit olešnických spolků. Byl dokončen projekt „Internetizace mikroregionu Olešnicko“.

Únor
A zase sníh: musel se shazovat ze střechy nové tělocvičny a rovných střech přístavby ZŠ. Město prodalo
50 % podíl na hotelu Závrší Pivovaru Černá Hora. Práce na rekonstrukci hotelu byly zahájeny. Již po osmé
bylo vypsáno výběrové řízení na půjčky z fondu obnovy bydlení města a po sedmé na příspěvek na obnovu fasád domů. Pokračují administrativní práce na evropských projektech, počasí stavět nedovoluje. Firma K.
Čápek a syn má nového vlastníka.

Březen
Zastupitelstvo města schválilo vyrovnaný rozpočet, který by měl dosáhnout výše 35 mil. Kč. Také schválilo 50
projektů spolků a školy na granty v celkové výši 446
tis. Kč. Jarní tání bylo opět dramatické, opět se dotklo
zejména Moravské strany, dokonce byl vyhlášen druhý
stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti. Jednota
Orel Olešnice si připomenula 95. výročí svého založení. 26. března sloužil mši v katolickém kostele papežský nuncius Diego Causera. Tentýž den skončila karnevalem na lyžích
zimní sezóna na lyžařském vleku.

Duben
Sčítali se škody na majetku města
i občanů způsobené zejména těžkým
sněhem a jarním táním. I z poldrů
byla odplavena část zeminy. Na hotelu Závrší se intenzivně pracuje. Ruch
na ostatních stavbách (lyžařský areál,
poldry) se rozbíhal jen pomalu, protože půda byla hodně podmáčená. První jarní bouřka z 26. dubna ještě zvýšila erozi na poldrech.

rok

2006

Stožár internetové sítě na Závrší

Demoliční práce v hotelu Závrší

15

Hodnocení volebního období 2002–2006

Květen
Horní komunikace k lyžařskému areálu dostala nový povrch. Na výstavbě dvou posledních
poldrů panoval čilý ruch. Hotel Závrší je jedno velké staveniště. Byla dokončena výsadba lesa
na pozemku, které město získalo v roce 2004. Začala již čtvrtá sezóna muzea strašidel.

Červen
Firma Rek s. r. o. jako zastupitelstvem města schválený budoucí provozovatel lyžařského areálu
zahájila práce na výstavbě rozvodů vody k zasněžování a k instalaci nového vleku. Zastupitelstvo města rozhodlo o opravách školní kuchyně a výdejny stravy v hodnotě 3 mil. Kč financované z úvěru. Město podalo žádost na dotaci na digitální kino. Olešničtí fotbalisté po roce v okresním přeboru postoupili a od září budou hrát v I. b třídě. Voleb, ze kterých měla vzejít nová vláda,
se v Olešnici zúčastnilo 65,97 % voličů. 27. června opět po čtyřech letech přišel na Olešnici přívalový déšť – povodí Veselského potoka pomohly budované poldry, daleko více byla
postižena Moravská strana.
Přívalový déšť zkomplikoval
všechny stavby.

Červenec
Finišovaly práce na stavbách,
místo vody práce komplikovalo velké vedro. Zkolaudována byla oprava rybníku „Jericho“. Rada města se obrátila
na vlastníky pozemků u Nyklovického potoka s požadavkem na zpřístupnění koryta.
Povodeň – Moravská strana
Pokračovaly činnosti nutné
k výběru dodavatele prací
na opravě školní kuchyně. Úřad práce uvolnil dotaci na veřejně prospěšné práce, město přijalo
čtyři zaměstnance na tři měsíce na úklid po povodni. Hladinu veřejného mínění v Olešnici rozčeřili změny v majetkových vztazích k Mlékárně Olešnice, RMD.

Srpen
Do zkušebního provozu byla uvedena restaurace a pivnice hotelu Závrší. Koncem měsíce bylo
to samé provedeno i se zázemím lyžařského areálu včetně osvětlení lyžařského svahu. Byly předány rekonstruované komunikace k lyžařskému areálu. Akce „odvodnění komunikace k Piskačovu sadu“ a „přeložka sítí“ dále pokračovaly s problémy. Práce na opravách kuchyně ve škole byly

Technické zázemí lyžařského areálu
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Poděkování ing. Fuskovi, prokuristovi pivovaru

zahájeny. I přes nepříznivé počasí byla olešnická pouť opět ve znamení několika úspěšných akcí. Chovatelé si připomenuli 65. výročí založení organizace. 31. bylo ukončeno
klasické promítání v kině. Kandidátní listiny
pro volby do zastupitelstva města podaly tři
stejné subjekty jako v roce 2002, t. j. Sdružení
nezávislých kandidátů, KSČM a KDU-ČSL.

Pivnice hotelu Závrší
Restaurace hotelu Závrší

Září
Pokračovaly práce na stavbách, odstraňovaly
se nedodělky na příjezdových komunikacích
k lyžařskému areálu, kde proběhlo i závěrečné vyhodnocení. Uskutečnilo se poslední pracovní zasedání zastupitelstva. Zahájeny
byly práce na rekonstrukci Olešnického kina
a jeho přeměna v kino digitální.

Výstavba nového vleku

Příjezdová komunikace k lyžařskému areálu
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