CERVEN 2017

LOUKY U LAMBERKA

ZPRÁVY Z RADNICE
Ze zasedání zastupitelstva města
Dne 23. května se uskutečnilo 15. zasedání
zastupitelstva, které mimo jiné body vzalo na
vědomí rozdělení prostředků z grantového
systému města tak, jak je schválila rada města
a schválilo dvě veřejnoprávní smlouvy, kde
dotace města přesáhla částku 50 tis. korun.
Tak jako každoročně byla částka vyčleněná
v rozpočtu města přesahující 400 tis. korun
zacílena na podporu aktivit olešnických spolků. Olešnické spolky tak mohou počítat s brzkým převodem finančních prostředků z rozpočtu města, které jim napomohou realizovat
projekty jejich zájmové činnosti, ale i projekty
zaměřené na širokou veřejnost.

byly provedeny instalace rozvodů vodovodu,
kanalizace a elektroinstalace. Byly postaveny
nové příčky, osazeny nové zárubně, nová plastová okna a dokončeny omítky. V podlahách
po vybourání svrchní vrstvy betonu byla položena nová hydroizolace a všechny podlahy byly
nově vybetonovány. V závěru měsíce byly zahájeny práce na nových obkladech. Práce budou
pokračovat v měsíci červnu dokončením obkladů a podlah a osazením sanitární techniky.
Kompletní dílo bude předáno na přelomu
června a července.
V květnu byly zahájeny práce na avizované rekonstrukci chodníků v ulici Obora. Tato frekventovaná komunikace je omezena výstavbou
chodníků, a proto je třeba dbát na dopravní
značení. V rámci výstavby se počítá s odstraněním původního asfaltového krytu chodníků,
odstraněním obrub, odtěžením podkladových
vrstev, položením a zhutněním nových podkladových vrstev a na závěr s položením zámkové
dlažby a nových obrub. V souvislosti s úpravou

povrchu chodníků v této ulici bude též upraveno prostranství před pomníkem u školy včetně
prodloužení chodníku k přechodu pro chodce.
S ohledem na neposkytnutí dotace na výstavbu chodníku v ulici gen. Čápka budou finanční prostředky přesunuty k položení nového
živičného krytu vozovky spodní komunikace
na Horním Vejpustku, aby byla dokončena
část úseku této komunikace u loni vybudované
opěrné zdi. Práce proběhnou v polovině měsíce
června.
V závěru měsíce června budou zahájeny práce
v mateřské škole, a to v jejím bezprostředním
okolí při výměně oplocení okolo školní zahrady a při rekonstrukci krytiny na střeše budovy.
Souběžně s těmito pracemi proběhne velké
stěhování vybavení a nábytku z důvodu vyklizení veškerých prostor pro práce, které v budově začnou se začátkem měsíce července.

Stavební práce
V měsíci květnu pokračovaly práce na rekonstrukci toalet v kulturním domě v Olešnici. Po
vybourání příček, podlah a otlučení omítek
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XVIII. městské pivní slavnosti
Zastupitelstvo města a olešnické spolky zvou
širokou veřejnost v sobotu 1. července na tradiční Městské pivní slavnosti, které se budou
konat na zahradě kulturního domu od 15 hodin. Vstupenky budou opět slosovatelné a celé
odpoledne můžete poslouchat příjemnou hudbu, ochutnávat z mnoha druhů piva, nealko
nápojů a dobrého jídla. A komu by to nestačilo, ten si může zasoutěžit nebo něco vyrobit
v dílničkách.

Matrika
Jubilea květen 2017
Božena Sedláčková - 75 let
Jaroslava Kaldová - 86 let
Eliška Neumannová - 86 let
Marie Motyčková - 88 let
Zlatá svatba
Věra a Josef Kintrovi
Letos oslavilo nebo ještě oslaví šest manželských
párů svoji zlatou svatbu, dva manželské páry
smaragdovou svatbu - 55 let. Jen jeden jediný
pár oslavil 60. výročí společného soužití, a to diamantovou svatbu. Manželům Jarmile a MUDr.
Jiřímu Rieglovým patří naše dodatečné upřímné
blahopřání.
Úmrtí – duben
Jaroslava Trmačová ve věku 80 let
Úmrtí - květen
Stanislav Kovář ve věku nedožitých 84 let
Jiří Hlaváček ve věku 90 let

S dětmi ze třídy Motýlků jsme se věnovali etiketě při oslavě narozenin a pomocnicí nám byla
knížka Ladislava Špačka. Povídali jsme si o tom,
jak se obléci, jak přijímat dárky, jak se chovat při
hostině…. a to mi věřte, děti mají se slavením
bohaté zkušenosti. :)
knihovnice

ŠKOLSTVÍ
Mladí zahrádkáři sklízeli medaile
Byl krásný slunečný pátek 19. 5. 2017 a osm zahrádkářů mladší i starší kategorie z Olešnice se
vydalo na okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář ve Staré škole v Ráječku poměřit si své znalosti a dovednosti s žáky ostatních škol. Celkem
se soutěže zúčastnilo zhruba 40 žáků z okresu
Blansko. Na soutěž jsme se těšili, protože jsme
se leccos naučili v hodinách pěstitelských prací
a již několik let rádi navštěvujeme kroužek. Doprovázela nás paní učitelka Sýkorová, které tímto děkujeme, protože nás na tuto soutěž perfektně připravila. A jak to tam vlastně probíhalo?
Začali jsme testem, který byl složen z dvaceti
otázek různého druhu. Dále následoval ústní
pohovor dělený na čtyři části - teorie a praxe zelinářství a ovocnářství. Losovali jsme si
otázky a jak už to u podobného zkoušení bývá,
někomu otázka sedla, jiný měl zkrátka smůlu.
A nakonec přišla na řadu poznávačka 50 rostlin, kterou jsme letos zvládli bez větších obtíží.
Během čekání na výsledky většina z nás soutěžila ve floristice - umění vázání květin. Nervozitu jsme zajídali fantastickými obloženými
chleby s pomazánkou a poznáváním rostlin na
zahrádce před budovou. A už to tu bylo. Celá
porota se najednou zvedla a z popsaného papíru
začala číst dosažené výsledky. Překvapením pro
nás všechny bylo, že vítězkou okresního kola se
stala žákyně naší školy Karolína Křížová z 9.A.
Krajská kola se v této soutěži nekonají, tudíž postoupila do národního kola, které se letos koná
v Praze.

Monika Hamerská umístila na velmi pěkném
druhém místě. A aby toho překvapení nebylo málo, plochá květinová vazba Petra Šašinky byla uznána za nejlepší - zaujal tedy první místo ve floristice. Příjemná atmosféra celé
soutěže byla zakončena srdečným rozloučením,
fotografováním nejlepších a pozváním na příští
rok, který se nás jako deváťaček bohužel týkat
nebude.
Přejeme tedy paní učitelce Sýkorové, aby opět
našla nějaké nadšence místo nás, kteří stejně tak
jako my ocení její práci ve zdlouhavých přípravách a našim letošním spolubojovníkům přejeme, aby jim radost z práce s rostlinkami nadále
vydržela.
Valérie Tichá, Michaela Danzingerová,
9.B ZŠ a MŠ Olešnice

KULTURA

Výstava kočárků
V pátek 12. května se vydal průvod historických
kočárků směrem od chráněného bydlení do
dvora římskokatolické fary a přilehlého depozitu. Téměř padesát kočárků doprovázelo jednou
tolik obyvatel Olešnice i okolních obcí, někteří
třeba jen přihlíželi, obdivovali nebo vzpomínali,
jak takové kočárky kdysi vozívali. Podobně milá
atmosféra panovala i v neděli na dvoře fary při
otevření výstavy.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Naše květnové setkání s prvňáčky bylo věnováno psaní. Četli jsme si z knížky Povídání o pejskovi a kočičce pohádku Jak psali psaní děvčatům do Nymburka. Děti se smály tomu, kolik
udělala zvířátka v dopise chyb a jak kočička psala „jako když tiskne“. To ještě nevěděly, že je čeká
také psací úkol, totiž přepis slibu čtenáře. Ten si
přinesou na naše poslední setkání, na kterém by
měly být pasovány na čtenáře a rytíře slov.

Věříme, že bude dobře reprezentovat okres
Blansko, organizaci ČZS Boskovice a především
naši školu. Hned za ní se na druhém místě umístila Valérie Tichá, kterou však od vítězství dělil
pouhý jeden bod. Třetí místo obsadila Michaela
Danzingerová, která měla vítězství, stejně jako
její spolužačka, velmi blízko. Ve starší kategorii se také umístila Nikola Řehůřková na velmi
pěkném 4.místě a Petr Šašinka, který skončil na
sedmém místě. Hned za nimi na osmém místě
Marek Kintr a na devátém Eliška Ševčíková.
Také v mladší kategorii se naše jediná účastnice
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Tímto děkuji vám, kdo jste se jakýmkoli způsobem zapojili do příprav, neostýchali se přidat do
průvodu nebo pomohli se závěrečnou instalací
výstavy. Také děkuji všem, kteří zapůjčili exponáty i těm, kdo moji sbírku pomohli rozšířit.
Těším se na vás ve dvoře fary každou neděli až
do 2. 7. 2017 od 13 do 17 hodin nebo po domluvě na tel. čísle 721 160 041.
Soňa Šašinková

OLDIES PARTY
Spolek přátel piva vás zve v sobotu 24. června na
první letošní taneční zábavu - OLDIES PARTY,
která se ponese v duchu těch největších hitů,
které znáte. Více informací již brzy na plakátech
a www.spolekpratelpiva.cz.

Výstava výtvarných a rukodělných prací
V prostorách obecního úřadu v Rozseči bude
u příležitosti Svatoantonínské pouti otevřena
výstava výtvarných a rukodělných prací. Veřejná vernisáž s hudebním vystoupením proběhne
v pátek 16. 6. v 19 hodin, samotná výstava v sobotu
17. 6. od 17 do 20 hodin a v neděli 18. 6. od 10
do 17 hodin.

Zájemci o vystavení svých děl se mohou přihlásit do 10. 6. na tel. číslech 734161066, 724089354
nebo na obecním úřadě v Rozseči.

SPORT
II. HASIČSKÝ POCHOD
V sobotu 10. června se uskuteční druhý ročník hasičského pochodu, který ve spolupráci
s městem Olešnice spoluorganizují SDH Olešnice, SDH Velké Tresné a SDH Bolešín. Trasa
pochodu je s ohledem na její přehlednost vedena od hasičské zbrojnice v Olešnici, kolem
Lamberka do Velkého Tresného. Zde turisté
navštíví přestěhované muzeum v hasičské
zbrojnici SDH Velké Tresné a budou pokračovat do Rovečného. Odtud po silnici do Věstínka a následně stále po silnici až po odbočku
polní cesty k Hraběcímu stolci. Po návštěvě
této vyhlídky nad řekou Svratkou se stejnou
cestou vrátí na sinici a budou po ní pokračovat do Bolešína, kde je u kulturního domu čeká
občerstvení a ukázky techniky hasičů. Návrat
buď pěšky po trase Lhota u Olešnice - Olešnice, nebo odvoz hasičskými auty do Olešnice.
Délka trasy Olešnice – Bolešín je 12,7 km. Pro
zdatnější turisty je délka trasy Olešnice – Bolešín – Olešnice 19,2 km.
Prezence účastníků pochodu v hasičské zbrojnici v Olešnici 8,00 – 9,00 hod. Pořadatelé srdečně zvou širokou veřejnost.

Dětské rybářské závody
Moravský rybářský svaz – Místní organizace
Olešnice
dovoluje si Vás pozvat na

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
pořádané v sobotu 24. 6.2017,
v Olešnici na rybníku Pod Sekerou.
Prezentace 7:00 – 7:30 hod.,
1. poločas začíná v 7:30.
Přibližně od 12:30 – 13:00 bude probíhat
vyhlášení výsledků a předání cen.
Ceny pro každého účastníka.
Účast a občerstvení závodníků je zdarma!
Závod je určen pro všechny děti od 15-ti let.
Všichni jste srdečně zváni!
Těší se na Vás pořadatelé!
18. ročník Memoriálu P. Leopolda Benáčka
V sobotu 20. května uspořádala místní orelská
jednota pod záštitou zastupitelstva města 18.
ročník Memoriálu P. Leopolda Benáčka v přespolním běhu. Závod se uskutečnil v lesoparku
Skalky za chladného počasí, kdy sice nesvítilo
sluníčko, ale ani nepršelo. Závodníky přivítal
starosta jednoty Josef Soukal, starosta města
Olešnice Zdeněk Peša a poslanec Parlamentu
ČR Jiří Mihola. Po slavnostním zahájení v 10:00
hodin vyběhly jako první na trať benjamínci
závodu - předškolní děti. Celkem je závod vypsán pro 27 kategorií. Průběhem celého dne nás
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příjemným slovem a hudbou provázel Jaroslav
Ostrý. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem
150 závodníků z celé Moravy, místních bylo 25
běžců a běžkyň. Pěti olešnickým závodníkům se
podařilo dosáhnout na medailová umístění.
Jednota Orla touto cestou děkuje městskému zastupitelstvu za pomoc při uspořádání tohoto závodu, všem rozhodčím, členům místního SDH
a sponzorům za hodnotné ceny pro závodníky.
Poděkování patří i našim závodníkům za vzornou reprezentaci jednoty a města.
Rada jednoty Orla Olešnice

RŮZNÉ
Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli 6. května naposledy
rozloučit s naší maminkou a babičkou paní
Jaroslavou Trmačovou.
Zarmoucená rodina

v lokalitě ke Lhotě. Pro podrobnější informace
pište na info@krtenov.cz nebo telefon 728011655
Pavel Bartoš
starosta

Inzerát
Nabízím levně k pronájmu reklamní plochu
v ulici Tržní - posilovna u Hasičárny.
Kontakt 723479649
Poděkování
Děkuji pracovníkovi E.ONu panu Davidu
Andrlemu a všem hasičům, kteří dne 7. května
rychle zasáhli při živelné pohromě.
D. Gloserová
Odpady
Odvoz komunálního odpadu z popelnic probíhá
každý sudý týden v úterý, to je 13. a 27. června.

MIKROREGION
OLEŠNICKO
KŘTĚNOV
Prodej stavebních pozemků
Obec Křtěnov nabízí k prodeji stavební pozemky

Program:
30.6. od 19 h divadelní představení na hřišti
ve Křenově, divadelní spolek Blaženy, Horní Poříčí,
hra: Ve škole je bomba (vstupné dobrovolné)
1.7. od 14 h
mše svatá
od 15 h výstava fotografií
pro děti skákací hrad
od 16 h
taneční zábava,
hraje hudební skupina: melodie Trpín
od 22 h ohňostroj
2.7. od 14 h

fotbalové utkání
,,svobodní-ženatí“

K A L E N D Á Ř P R Á Z D N I N O V Ý CH K U L T U R N Í CH
A S P O L E Č E N S K Ý CH A K C Í - 2017
(akce pořádané ve městě, akce podporované grantovým systémem)

MĚSÍC

ORGANIZACE

AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

Červen
2.

100ka

Divadlo

zahrada KD

3.

T.O.Zmijáci

Olešnická kytka – 32. ročník

zahrada KD

5.

ZŠ a MŠ Olešnice

Dětský den

areál u koupaliště

10.

Město, SDH

Hasičský pochod

15., 16.

ZŠ Olešnice

O pohár starosty města

areál u koupaliště

24.

Spolek přátel piva

Taneční zábava – Oldies party

zahrada KD

24.

STP

Zájezd do Jeseníku a Velkých Losin

Červenec
1.

Město, spolky, ŠK

Pivní slavnosti

zahrada KD

15.

Spolek přátel piva

Taneční zábava – Narozeniny spolku

zahrada KD

16. - 19.

Město

Kinematograf bratří Čadíků

náměstí

29.

SDH

Soutěž starých pánů a mladých žen

u hasičárny, zahrada KD

29.

SDH

Taneční zábava

zahrada KD

Srpen
31.7- 11.8

Hastrmánek

11. - 13.

Příměstský tábor

zahrada KD

Výstava výtvarníků

kulturní dům

12. - 13.

ČSCH (chovatelé)

Pouťová výstava drobného zvířectva

areál chovatelů

11. - 12.

FC Olešnice

Taneční zábavy

zahrada KD

26.

Spolek přátel piva

Zakončení léta

zahrada KD
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