
ZPRÁVY Z RADNICE

INVESTIČNÍ AKCE
Ukončení odbahnění Obecního rybníka
Napuštěním rybníka byl ukončen pro-
jekt odbahnění Obecního rybníka. Od-
těžené sedimenty jsou rozprostřeny na 
polích a dokonce již osety. Tak se vodní 
erozí splavená půda z  povodí Veselského 
potoka vrátila zpět na pole. Rybník může 
sloužit svému účelu, když přidanou hod-
notou původního záměru realizace stavby 
je také ve spolupráci s rybáři vybudování 
nové lávky na přítoku Veselského potoka. 
Pozitivní novou zprávou je, že ze stejného 
dotačního titulu Jihomoravského kraje, ze 
kterého bylo spolufinancováno odbahně-
ní Obecního rybníka, bude podpořeno  
i odbahnění „Pešáku“. Podpora činí 300 
tis. Kč a odbahnění bude provedeno 
v zimních měsících. 

Obnova krajinných prvků v  lesoparku 
Skalky
Dodavatel prací v podstatě dokončil práce 
na projektu města podpořeného dotačně 

v rámci navržených pěstebních opatření 
odstraněn u 62 ks stromů.

Do existujících proluk mezi stromy a do 
uvolněného místa po vykácení poškoze-
ného stromu byla provedena doplňující 
výsadba nových javorů. V aleji podél pol-
ní cesty u zemědělského družstva tak bylo 

z Operačního programu Životní prostředí. 
Město nyní čeká administrativní ukonče-
ní projektu s  žádostí o proplacení dota-
ce.  Projekt je v  souladu s  programovým 
prohlášením rady města pro toto volební 
období, kde je lesoparku Skalky věnována 
velká pozornost. Co se vlastně v tomto pro-
jektu realizovalo:
 
Obecní ovocný sad:
U poškozených a přestárlých a dlouhodo-
bě zanedbaných ovocných stromů v sadu 
provedli stromolezci „vstupní řez“. Šlo  
o kombinaci všech technologií řezů dle 
potřeb stromů. Celkem bylo ošetřeno ře-
zem 65 ks ovocných stromů. V sadu na-
víc došlo k výsadbě 41 nových ovocných 
stromů. Byly zde vysazeny třešně, švestky, 
jabloně a hrušně.

Aleje u polních cest:
V rámci této lokality byl u 9 stromů prove-
den bezpečnostní řez, u 46 stromů zdravot-
ní řez a u 2 stromů pak vstupní řez dlou-
hodobě zanedbaných ovocných stromů. 
U části javorů v  aleji byl patrný výrazný 
sekundární obrost kmenů. Ten byl proto  
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odstranění jílových splavenin, zpevnění 
povrchu štěrkodrtí a závěrečné zaválení 
je provedeno a město opět čeká závěrečná 
administrace vyúčtování dotace. O tom, 
že ne všichni nový povrch stezky přivítali, 
svědčí návštěva z České inspekce životního 
prostředí…

Opravy bazénu koupaliště
V květnu byla dokončena vysprávka stěn 
i dna bazénu koupaliště. Aby neunikala 
voda starým výpustným zařízením, nain-
stalovali zaměstnanci města po vyčištění 
šachty a trubního vedení potoka zařízení 
nové.

Příspěvek na fasádu 
Zastupitelstvo města schválilo v rámci roz-
počtu na rok 2018 poskytnutí příspěvku na 
obnovu fasád domů na území města.  Pod-
mínky jsou stejné jako v uplynulých letech: 
obnova fasády domu staršího 10 let, zejmé-
na jeho průčelí, opětovně může být příspě-
vek poskytnut na stejný dům za 10 let, pří-
spěvek je vyplácen po dokončení prací a po 
předložení dokladů prokazujících výši ná-
kladů, výše příspěvku činí 1/3 nákladů ma-
ximálně však 5 tis. Kč. V  rozpočtu města 
je počítáno s částkou 50 tis. Kč. Formuláře 
žádostí jsou k  dispozici na stavebním od-
boru Městského úřadu Olešnice. Doklady 

prokazující náklady na obnovu fasády musí 
být předloženy do 31. 10. 2018.

Informace o záměru rušení matrik mini-
sterstvem vnitra
Ministerstvo vnitra ČR rozeslalo dopis ob-
cím s  matričním úřadem o úmyslu zrušit 
přes 400 z přibližně 1200 matrik, kde nedo-
chází k více než 20 prvozápisům (narození, 
úmrtí, svatba) ročně. Mezi tyto matriky pa-
tří i Olešnice a ministerstvo navrhuje pře-
sun matriky do Kunštátu. 
Mezi prvními, kdo tento záměr kritizoval 
a vyslovil veřejně  svůj nesouhlas byl sta-
rosta Olešnice PaedDr. Zdeněk Peša, a to 
ve vysílání České televize. Záměr kritizují 
nejenom jednotlivé obce, ale i jejich svazy. 
Svůj nesouhlas vyslovil Svaz měst a obcí 
ČR a Sdružení místních samospráv ČR. 
Rozhodnutí je samozřejmě na minister-
stvu, ale jediný argument úspor financo-
vání je a bude jistě kritizován i v  dalších 
dnech.
Protože ne všichni měli možnost sledovat 
vysílání ČT24 nebo hlavní zpravodajskou 
relaci ČT1 ve středu 16. května, je možné 
znovu nahlédnout na webové stránky Čes-
ké televize - ivysílání. 
Pro pochopení problematiky případného 
rušení matrik přetiskujeme otázky redak-
tora časopisu Sdružení místních samospráv 
a odpovědi starosty města:

Proč by vadilo zrušení matriky v Olešnici?
Matriku vnímáme jako privilegium zápisu 
v matričním obvodu narozených a zemře-
lých, potažmo sňatků, kterou má Olešnice 
už od středověku. Matriční obvody jsou 
vlastně často převzatým územím farnos-
tí. Toto územní vymezení učinil sociali-
stický stát v padesátých letech minulého 
století. Matriční knihy se tehdy stěhovaly 
z fary na místní národní výbor.  V případě 
Olešnice máme farní matriku vedenou od 
roku 1663. Ovšem ani v padesátých letech 
si úředník u nás nedovolil stěhovat mat-
riční knihy z obce jinam. Proto své předky 
hledají lidé v matričních knihách v místě, 
kde byli zapsáni. To v posledních letech 
při zvýšeném zájmu o rodokmeny hodně 
často.
 
Když státu teklo do bot a přesvědčoval sa-
mosprávy, aby pomohly při digitalizaci ve-
řejné správy zaváděním Czech pointu, byly 
to právě pracovníci matrik, které jsme zaan-
gažovali a také díky nim směřují na radnice 
s matrikami lidé s žádostmi o různé výpisy 
a služby, které menší pošty nenabízejí. To, 
že se institut manželství v názoru mnohých 
mladých přežil, je vidět i v matričních zá-
pisech určení otcovství. U nás srovnatelně 
s počtem svateb. To ovšem ministerstvo  
s důrazem na prvozápisy pominulo. 

vysazeno 10 nových stromů javorů klenů. 
V aleji podél cesty směrem k Ústupu bylo 
vysazeno dalších 31 javorů klenů. V aleji 
směrem k  Veselce pak bylo vysazeno nej-
větší množství nových stromů a to 105 no-
vých ovocných stromů - třešeň „Karešova“.

Lesopark Skalky:
Bezpečnostním řezem bylo ošetřeno 34 
stromů. Po dřívějším odstranění nemoc-
ných dubů bylo vysazeno 6 nových stromů 
dubu letního na vzdušné straně hráze obec-
ního rybníka. Výsadba stromů navázala na 
dokončení odbahnění rybníka.

Dodavatelská firma zajistí ještě po dobu 
dalších tří let údržbu vysázených stromů 
tak, aby byla záruka jejich dalšího růstu.

Rekonstrukce polní cesty Končiny
Další povrch polní cesty je opraven! Doda-
vatelská firma dokončila úpravou krajnic 
rekonstrukci vozovky polní cesty Končiny. 
Také tato stavba byla podpořena dotací EU, 
totiž z Programu rozvoje venkova, projektu 
administrovaného MAS Boskovicko PLUS. 
Přes 700 metrů dlouhá cesta v asfaltovém 
povrchu s  jednou výhybnou již slouží na-
šim zemědělcům a jak je z provozu patrné, 
v hojné míře i cyklistům a chodcům. 
Snad se již v blízké době, po definitivním 
schválení pozemkových úprav v  západní 
straně katastru Olešnice, bude moci samo-
správa zabývat plánováním pokračování 
této cesty od křižovatky silnice na Trpín 
k Lamberku po obecních pozemcích. 

Lesní stezka Skalky
Dalším z  projektů Programu rozvoje ven-
kova, vedle polní cesty Končiny, byl pro-
jekt úpravy povrchu lesní stezky Skalky, 
která slouží též jako značená cyklostezka. 
Také tato úprava povrchu byla dokončena 
a stezka byla obnovena do podoby před 
oběma povodněmi (2002, 2006). Tedy do 
podoby úpravy povrchu stezky při značení 
cyklotras v  roce 2000. Odvodnění stezky, 
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to paní učitelka zavolala, aby přijel traktor, 
neboť takové množství bychom neunesli. 
U Kačeňáku jsme také zjistili, že naše prá-
ce má smysl, protože i zde jsme ukořistili 
předměty, které do přírody nepatří. 
Po úklidu jsme si opekli dobré špekáčky  
a nakonec jsme ještě stavěli bunkr.
Tento školní den byl pro nás zase jeden 
z těch nejlepších!

D. Lžičař, F. Kříž

Čarodějnický rej v mateřské škole
Lidové tradice a zvyky si v  mateřské ško-
le připomínáme během celého roku. Patří 
mezi ně i pálení čarodějnic.
Ve čtvrtek 26. dubna 2018 jsme se sešli na 
školní zahradě a díky velmi zdařilým kos-
týmům, které připravili rodiče, se děti pro-
měnily v čarodějnice a čaroděje. Společně 
se zapojili do zábavného programu plného 
tance, zpěvu a kouzel. Nechybělo ani za-
pálení ohně a lákavé občerstvení. Čaroděj-
nický rej přinesl mnoho pěkných zážitků  
a dobré nálady.

kolektiv učitelek mateřské školy

KULTURA

Lidové misie  v Olešnici a okolí 
Římskokatolická farnost Olešnice plánu-
je na 18. - 24. listopad 2018 Lidové misie. 
Je to rozsáhlá duchovní akce, která bývala 
běžnou součástí života katolických věřících 
- většinou v intervalu 10 roků. Letos, kdy 
letopočet končí číslem 8, si u nás připomí-
náme kulaté výročí konání lidových misií 
- tak jak je na ně připomínka na misijním 
kříži na východní části kostela sv. Vavřin-
ce - 1938 a 1948. Potom vždy následovalo 
období totalitních režimů, které striktně 

Co by to pro obyvatele Olešnice znamenalo?
Místo uváděné nepodstatné změny dojížď-
ky v ministerstvem vypočítaném  průmě-
ru cca 2 km, by to byla změna pro občany 
města Olešnice z pouhé docházky v místě 
na dojížďku 10 km a pro občany ostatních 
obcí matričního obvodu ze 3 km na 11 km. 
Z jedné místní části obce Kněževes pak 
dokonce 15 km. Podotýkám, že jsme spá-
dovou obcí lékařského a školského obvodu, 
centrem zaměstnanosti v regionu, obchodu 
a dalších služeb.

Jak vnímáte záměr ministerstva vnitra?
Úvaha rušit matriku jinak než dobrovolně 
a na žádost obce, je stále stejný, řadu let 
opakovaný  nerozum a nemá dokonce ani 
ekonomické opodstatnění. Vždyť stát by 
musel dát peníze zrušených matrik  těm 
matrikám, které by jejich činnost převzaly. 
Nadešla ale doba diskuze o změně systému 
financování, například sjednocením úhrad 
státu za prvozápis v matrice.

Matrika
Narození květen 
Josef Fučík
Petr Juránek

Jubilea květen 
Stanislav Unčovský 
Blahoslava Vraspírová 
Josef Procházka 
Alena Milušková 
Jaroslava Kaldová 
Eliška Neumannová 
Marie Motyčková 

Úmrtí duben 
Jaroslav Kadlec 

Poděkování
Děkujeme všem za projevy soustrasti a za 
účast na posledním rozloučením s panem 
Jaroslavem Kadlecem. 

Rodina Svobodova a Kadlecova 

Pokud si někdo nepřeje být zveřejněn ve 
„Zprávách z olešnické matriky“ nebo ne-
chce přijímat gratulace od Komise pro 
občanské záležitosti, oznamte tuto skuteč-
nost na městském úřadě - kancelář matri-
ky nebo na tel. čísle 516 463 108.

KNIHOVNA

Májové besedy v knihovně
Pravidelné setkávání se třídou Motýlků 
bylo v  květnu zaměřené na žáby a žabky,  
o kterých jsme si četli, povídali a které také 
děti malovaly. 

Beseda pro třeťáky byla takovým naladě-
ním na prázdniny, protože jsem dětem na-
bízela a ukazovala knížky, které by si kaž-
dý třeťák mohl přečíst a také jsem dětem 
představovala dvojice z  těchto knih. Nej-
známější jsou bezesporu Mach a Šebesto-
vá, dále potom Pan Buřtík a Pan Špejlička, 
pejsek a kočička. Děti následně vyplňovaly 
kvíz s protiklady a nejvíce času jim zabralo 
vzpomenout si na pohádkové protikladné 
postavy, kterými jsou například čert s an-
dělem, princezna s čarodějnicí nebo Dlou-
hý a Široký. Bylo to tím, že už se těšily na 
společné focení u školy nebo děti neznají 
pohádky? Zkuste se jich doma zeptat!

ŠKOLSTVÍ

Oslava Dne Země
Na Den Země, který se slaví 22. dubna  
a má upozornit na ničení životního prostře-
dí, pamatujeme i v naší škole a již tradičně 
ho slavíme úklidem nepořádku v Olešnici.
Každá třída má vymezenou část obce, kde 
sbírá odpadky. 
My, páťáci, jsme u rybníka Na Jerichu ulo-
vili skutečně mnoho. Našli jsme tu nejen 
papírky, plast, ale také spoustu železa. Pro-

Zpravodaj města Olešnice a mikroregionu Olešnicko



Zpravodaj města Olešnice a mikroregionu Olešnicko

Olešnický PubQuiz 
Spolek (na)Moll za podpory města Oleš-
nice vás zve na další Olešnický PubQuiz, 
který se uskuteční 16. 6. 2018 od 19:00 na 
Sportbaru Sodovkárna.
Tento hospodský kvíz je v letošním roce 
připraven ke 100 letům od vzniku repub-
liky, otázky jsou tedy zaměřeny především 
na Českou (Československou) republiku. 
Body z jednotlivých kol se počítají do ce-
loroční PubQuizové ligy v Olešnici, která 
vyvrcholí velkým finále o hodnotné hlavní 
ceny.
Týmy o velikosti 3 - 5 osob se mohou hlásit 
na internetové adrese m.me/SpoleknaMoll 
nebo prostřednictvím SMS na číslo 724 048 
911. Pro vítězný tým je připravena hodnot-
ná cena. Kapacita je omezena.

za Spolek (na)Moll 
Tereza Dřevová 

OLDIES PARTY

Spolek přátel piva vás zve v sobotu 30. červ-
na  na první letošní taneční zábavu - OL-
DIES PARTY, která se ponese v duchu těch 
největších světových a hlavně českých hitů. 
Letos na vás čekají rovnou dva DJs - Ro-
man Koloděj, moderátor Rádia Krokodýl 
a Mirek Šafránek, moderátor Frekvence 1. 
Přijďte s námi oslavit příchod léta! Více in-
formací již brzy na plakátech a  www.spo-
lekpratelpiva.cz. 

Pozvánka na koncert
Farní sbor Českobratrské církve evangelic-
ké v Olešnici Vás srdečně zve v neděli 10. 
června v 15 hodin do evangelického kos-
tela na KONCERT mužského pěveckého 
komorního sboru VOCATUS ECUME-
NICUS pod vedením Oldřicha Růžičky. 
Vstupné dobrovolné.

Lidové misie zakázalo. Nyní, kdy v naší 
zemi mají občané náboženskou svobodu 
se potýkáme s jinou překážkou konání li-
dových misií - je málo těch, kteří je „dělají“. 
Po mnoha létech náročných oprav kostelů, 
fary a budování zázemí pro život ve farnos-
ti jsme se ve farnosti rozhodli, že se zamě-
říme věnovat víc úsilí duchovnímu životu 
pokřtěných a také oslovit ostatní spoluob-
čany, kteří o křesťanství, církvi, smyslu lid-
ského života mají nedostatečné informace, 
většinou jen ze sdělovacích prostředků, 
které se většinou soustředí jen na skandály. 
Požádali jsme FATYM - farní tým Vranov 
nad Dyjí, který pracuje pod vedením P. 
Mgr. Marka Dundy Th.D., aby u nás tuto 
akci uskutečnil. Nyní probíhá od listopa-
du 2017 roční přípravná fáze. V čem naše 
příprava spočívá? Věřící mají k dispozici 
v kostele brožurku s podrobným popisem 
všeho co se při lidových misiích koná, pra-
videlně se modlí za jejich zdar, nasloucha-
jí přípravným promluvám předmisijního 
kazatele. Lidové misie nejsou jenom akcí 
duchovní, ale ve své plné šíři akcí kulturní 
a společenskou. Budeme se snažit vás do-
stupnými formami o všech nabídkách in-
formovat. Na závěr této úvodní informace 
jedna pozvánka na „předmisijní akci“. Sr-
dečně Vás všechny - zvlášť milovníky his-
torie a literatury zveme na neděli 10. červ-
na 2018 do KFC Rafael na katolickou faru. 
Zde v 18 hodin přivítáme pana profesora 
Petra Piťhu. Pan profesor letos děkoval za 
osmdesát roků života a po mnoha pouč-
ných knihách a brožurách, psaných skvě-
lým mateřských jazykem - napsal knihu 
„Triptych psaný na oltáři Lásky“. Formou 
rozhovoru dvou starců v ní vypráví o no-
vodobých dějinách naší země. Tuto knihu 
nám představí a v následné besedě bude 
odpovídat na naše zvídavé dotazy. Mimo 
jiné je proboštem kapituly Všech svatých 
na Pražském hradě a patří mezi nejbliž-
ší spolupracovníky Dominika kardinála 
Duky. Myslím si, že nám pravdivě osvětlí 
to, co se k nám často dostává skrze media 
více čí méně pokroucené.

 Za římskokatolickou farnost  
- jáhen Ladislav Kinc

SPORT

TFA Olešnice 2018 – OLÉ FIREFIGHTER
Dne 12. 5. 2018 se v Olešnici uskutečnil již 
4. ročník závodu TFA pod názvem OléFire-
fighter 2018. Závod se už jako tradičně bě-
žel ve 3 kategoriích, a to muži do 35 a nad 
35 let a také ženy. Borců bojovalo o nejlepší 
umístění celkem 28 a statečně jim sekun-
dovala šestice odvážných děvčat.
Závod se běžel klasicky v příjemném pro-
středí kolem hasičské zbrojnice v Olešnice. 
Trať je jednoúseková, složená z  typických 
TFA disciplín vylepšená o vhodně za-
komponované přírodní překážky. Začíná 
se během s  barely plnými vody, následuje 
roztažením dvou „B“ proudů na vzdále-
nost 40 metrů, po kterých dobíhá závodník  
k hammerboxu a hned po něm, aby neměl 
moc čas vydechnout, se musí poprat s  80 
kilogramovou figurínou. Po přetažení fi-
guríny musí závodník přetočit šestkrát vel-
kou traktorovou pneumatiku a hned po ní 
sprintuje a přeskakuje dvoumetrovou ba-
riéru. Za bariérou čeká na všechny asi 50 
metrový běh do mírného kopečku, na kon-
ci, kterého čeká kopec „DOBIJÁK“. Pod 
kopcem si závodník k  plné výstroji ještě 
přidá do varhánků poskládanou hadici „B“  
a stoupá vzhůru. Po zdolání kopce, násle-
duje už jen „oddychovka“ v podobě smo-
tání hadice na jednoducho a sprint do cíle. 
Dámy mají samozřejmě pár úlev, abychom 
je nezničili, ale určitě je naše trať nešetří.
Olešnický závod je mezi soutěžícími znám 
jako ten náročnější, ale v  cíli byli všichni 
spokojení. V  letošním roce se, stejně jako 
ve všech předchozích ročnících, s tratí mezi 
děvčaty na prvním místě umístila Hana 
Skoupá z SDH Sebranice s časem 3:27.74, 
na záda jí s těsným odstupem dýchala Tere-
za Tmejová z SDH Chotěnov v čase 3:27.74 

26. Moravský Ultra Maraton
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I.     Neděle  1.7.  Lomnická

II.     Pondělí  2.7.  Boskovická

III.    Úterý    3.7.  Blanenská

IV.    Středa  4.7.  Tišnovská

V.     Čtvrtek  5.7.  Olešnická

VI.    Pátek    6.7.   Bystřická

VII.   Sobota 

  

 7.7.   Cimrmanova

1., 4. a 7. etapu

Lomnice 1.7. – 7.7.2018
MUM je zároveň MČR 2018 v etapovém ultramaratonu a součást ČAU ULTRA CUP 2018

I.Lomnická

IV.Tišnovská

III.Blanenská

II.Boskovická

V.Olešnická

VI.Bystřická

VII.Cimrmanova
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příčku obsadilo družstvo Orel Olešnice 
složené z hráčů - Tomáš Nechuta, Šimon 
Nechuta, Tomáš Halámek, Václav Novot-
ný, Vojtěch Kovář, Lukáš Leinveber, Mar-
tin Toman, Jakub Trmač, Ondřej Dostál  
a již zmiňovaný Petr Knotek.
Na závěr bych chtěl poděkovat hráčům za 
předvedené výkony, jednotě Orel Olešni-
ce za podporu florbalu, městu Olešnice 
za finanční podporu, ale také rodičům  
a řidičům, bez nichž by byly cesty na zápa-
sy velmi obtížné.
V příští sezoně se budeme snažit na tento 
úspěch navázat. Doufám, že kluci budou 
přistupovat k  tréninkům stejně zodpo-
vědně a radost z florbalu je bude provázet  
i nadále.

Za Orel Olešnice – Ing. Miroslav Halámek, 
trenér

19. ročník Memoriálu P. Leopolda Benáč-
ka v Olešnici
V  sobotu 19. května  uspořádala místní 
orelská jednota pod záštitou zastupitelstva 
města 19. ročník Memoriálu P. Leopol-
da Benáčka v  přespolním běhu. Závod se 
uskutečnil v  lesoparku Skalky za přízni-
vého počasí. Závodníky přivítal starosta 
jednoty Josef Soukal, starosta města Oleš-
nice Zdeněk Peša, poslanec Parlamentu 
ČR Stanislav Juránek a P. Tomáš Šíma. Po 
slavnostním zahájení v 10:00 hod vyběhly 
jako první na trať předškolní děti. Celkem 
je závod vypsán pro 27 kategorií. Průbě-
hem celého závodu nás příjemným slovem 
a hudbou provázel Jaroslav Ostrý. Letoš-
ního ročníku se zúčastnilo celkem 170 
závodníků z  celé Moravy. Místních se zá-
vodu zúčastnilo 29 běžců a běžkyň, z toho 
za orelskou jednotu běželo 12 závodníků. 
Sedmi olešnickým závodníkům se podařilo 
dosáhnout na medailová umístění. Soutěž 
jednot vyhrála Jednota Vyškov.

lečně s druhým Sokolem Adamov, postup 
do celorepublikového finále. 
V  úterý 1. května se v  Uherském Brodě 
sjelo osm nejlepších družstev z  celé ČR. 
Olešnice ve skupině „A“ vyhrála nad Vyš-
kovem 2:0, nad Šlapanicemi 3:1 a prohrála 
s Nivnicí 3:6. Ve skupině jsme tedy obsa-
dili druhou příčku a ve čtvrtfinále nám 
připadlo třetí družstvo ze skupiny „B“, 
družstvo Fbc Aligators. V tomto nejdůle-
žitějším utkání jsme Fbc Aligators porazili 
4:2 a zajistili si tak postup do semifinále. 
Semifinále nám bohužel vůbec nevyšlo 
a výsledek 0:9 s  družstvem jednoty Orel 
Uherský Brod nás odsoudil hrát „ pou-
ze“ o konečné třetí místo. V  souboji po-
ražených semifinalistů jsme opět narazili 
na družstvo z Nivnice, kterému jsme vý-
hrou 6:3 oplatili porážku ze skupiny. Toto 
vítězství nám zajistilo historický úspěch  
a mohli jsme se zaslouženě radovat ze zis-
ku bronzových medailí. Navíc nejlepším 
obráncem turnaje byl vyhlášen Petr Kno-
tek z jednoty Orel Olešnice.
Vítězem celorepublikového finále se sta-
lo družstvo Gepardi Brno, druhé místo 
připadlo týmu Orel Uherský Brod. Třetí 

a bronzovou příčku vybojovala Eva Vojvo-
díková z  SDH Velké Karlovice – Tísňavy 
v  čase 3:38.48. V  méně početně mužské 
kategorii nad 35 let si pro svoje 4. vítězství 
v Olešnici doběhl Tomáš Máca z SDH Brno 
– Slatina v čase 03:12:09. Tomáš bude letos 
obhajovat titul mistra republiky, tak snad 
i náš závod byl pro něj dobrou přípravou. 
Za posledním mistrem republiky 35 let do-
běhl Radek Tesař z SDH Sebranice v  čase 
3:32.42 a třetí místo si z  Olešnice odvezl 
Petr Slouka z SDH Sokolnice v čase 4:16.91. 
V kategorii mužů do 35 let si vyběhl další 
cenný kov Michal Skřívánek z  SDH Ro-
hatec a jeho čas 3:11.39 byl absolutně nej-
rychlejší, na druhém místě se po drobných 
chybkách umístil Zdeněk Král z SDH Trpín 
s časem 3:17.93 a domácí barvy hájil na tře-
tím místě Jaroslav Škorpík s časem 3:28.95 
za SDH Olešnice.
Závod v  Olešnici byl druhým závodem 
druhého ročníku Moravské ligy TFA, která 
vznikla v loňském roce a skládá se z celkem 
5 závodů. Další závod se poběží 21. 7. 2018 
v  Sebranicích. V  rámci Moravské ligy se 
také snažíme o šíření informací o dárcov-
ství kostní dřeně jakožto život zachraňující 
čin. S tímto souvisí i naše spolupráce s on-
kologickým oddělením Dětské nemocni-
ce v Brně, pro které děláme sbírku hraček  
a dalších věcí, abychom dětem aspoň troš-
ku zpříjemnili pobyt v nemocnici.
Na závěr bych chtěl ještě poděkovat všem 
závodníkům, divákům, SDH Olešnice, 
městu Olešnice a taky všem sponzorům, 
bez kterých by se takový závod jen obtížně 
pořádal. Budeme se těšit v příštím roce na 
další závod TFA v Olešnici.

Martin Novotný, 
SDH Olešnice

Celorepublikové finále - florbal mladší 
žáci – Orel Olešnice
Družstvo mladších žáků jednoty Orel 
Olešnice vyhrálo v konkurenci 7 družstev 
skupinu divize západ a se ziskem 34 bodů 
(11 výher a 1 remíza) si vybojovalo, spo-
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Jednota Orla touto cestou děkuje městské-
mu zastupitelstvu za pomoc při uspořádání 
tohoto závodu, všem rozhodčím, členům 
místního SDH a sponzorům za hodnotné 
ceny pro závodníky. Poděkování patří i na-
šim závodníkům za vzornou reprezentaci 
jednoty a města.

Rada  jednoty Orla Olešnice

Rybářské závody
Moravský rybářský svaz – Místní orga-
nizace Olešnice dovoluje si Vás pozvat  
na:

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

pořádané v sobotu 
23. 6. 2018, 

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 

do 15-ti let.

Všichni jste srdečně zváni!
Těší se na Vás pořadatelé! 

RŮZNÉ

Poděkování
Děkujeme panu starostovi za čtyři krásně 
strávená pondělní dopoledne při promítání 
historických filmů a jeho poutavý komentář. 

Senioři

Oznámení
JUDr. K. Vránová oznamuje, že právní 
služby na městském úřadě v Olešnici stále 
poskytuje každé pondělí od 13 do15 hodin.

Odpady
Odvoz komunálního odpadu z  popelnic 
probíhá každý sudý týden v úterý, to je 12. 
a 26. června.

MIKROREGION 
OLEŠNICKO

Výstavba přístřešků pro turisty
Dobrovolný svazek obcí Olešnicko získal 
pro rok 2018 z programu rozvoje Jihomo-
ravského kraje dotaci na výstavbu dřevě-
ných přístřešků pro turisty jako odpočív-
ku s lavicemi a stolkem. Na základě zájmu 

obcí DSO budou odpočívky postaveny 
v Olešnici (4) a po jedné v obcích Křtěnov, 
Ústup a Rozsíčka.
 
Crhov
Vzpomínka na npor. Miroslava Pešu
Dne 16. června 2018 uplyne 60 let od tra-
gické smrti nadporučíka Miroslava Peši  
z Crhova. Zahynul při cvičném letu vojen-
ského letounu Mig-15 nedaleko Slavkova. 
V roce 2016 mu byl nedaleko místa tra-
gédie odhalen pomníček. Pietního aktu se 
tehdy zúčastnila pozůstalá rodina a přátelé.
Na nešťastnou událost stále vzpomíná 
jeho sestra Jarmila se svými třemi dcerami 
a jejich rodinami. Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s námi. 


