
LEDEN
Po uzavření škol mohli navštěvovat ZŠ pouze žáci 1. a 2. 

ročníku - vydání vysvědčení za 1. pololetí

BŘEZEN

Prázdný skiareál po zákazu provozování 
-  protiepidemické opatření vlády

Bezpečnostní řez topolů 
u atletického areálu školy Evidence svozových nádob

Zavedení QR kódů 
pytlového svozu

Propojení nového vrtu 
na vodojem - výkop

Propojení nového vrtu na vodojem 
- výkop  v lese

Kácení akátů na 
ulici Družstevní

Rok 2021 byl rokem, který byl významně poznamenán pandemií Covid – 19 a ekonomickou recesí. Aby toho nebylo málo, 
pokračovala v našem regionu kůrovcová kalamita, provázená následky vichřice ve zbytku lesů. Letní období, které násle-
dovalo po jarní vlně epidemie bylo významně volnější a umožnilo realizovat nejenom dotačně podpořené investiční akce, 
ale konečně také některé hromadné kulturní akce. O dění v Olešnici a naplňování programového prohlášení rady vás rada 
města pravidelně informuje (společně s příspěvky úřadu, spolků a školy) v každoměsíčně vydávaném Zpravodaji. Proto jako 
ohlédnutí za uplynulým rokem zveřejňujeme ročenku 2021 jen ilustrativně ve fotografiích.

ROČENKA 2021
VE FOTOGRAFIÍCH
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ÚNOR
Se sněhem pomáhá zaměstnancům města technika



PŘÍLOHA ZPRAVODAJE OLEŠNICEPŘÍLOHA ZPRAVODAJE OLEŠNICE

DUBEN
Smutné Velikonoce bez pomlázky

KVĚTEN
Atletický areál  - základy oplocení hřiště

Velikonoce - alespoň pomlázkový strom u kašny

Podkladová vrstva vodopropustného 
asfaltu víceúčelového hřiště

Výstavba doskočiště na atletickém areálu

Výstavba oplocení víceúčelového hřiště
Úklid Skalek mylivci a hasiči

Připojení nového vrtu

Výměna česlí za zařízení 
Huber na ČOV

Úprava terénu po položení 
potrubí k vodojemu

Výměna provzdušňovacího 
systému na ČOV

Nová výsadba na ulici Družstevní
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ČERVEN
Oplocení víceúčelového hřiště

Podkladová vrstva vodopropustného 
asfaltu víceúčelového hřiště

Výstavba doskočiště na atletickém areálu

Výstavba oplocení víceúčelového hřiště

Výsadba oddělující zeleně 
lokality Piskačův sad

Výsadba olší 
na ulici Rovečínské

Výsadba zeleně 
na náměstí

Výsadba zeleně v parčíku 
u lékařského střediska

Pruh keřů a trvalek na náměstí Každoroční příprava bazénu koupaliště 
prováděná provozovatelem

Převedení následků lijáků v korytě Hodonínky

Upravené koryto Hodonínky zvládá i velké průtoky



ČERVENEC
Dokončená výstavba atletického 

areálu s hřištěm

Hasiči na jižní Moravě

Následky tornáda na jižní MoravěDokončená výstavba 
běžecké dráhy

Vichřice vyvrátila zbytky 
lesa Skalky

Zlámané větve stromů 
v obecním sadě po vichřici

Olešnice - tradiční místo etapy 
Moravského ultramaratonu

Následky vichřice 
v lese Skalky

Vyvrácené stromy 
v obecním sadě  po vichřici

Zlomený stožár vlajky 
na Závrší
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ZÁŘÍ
Pivní slavnosti - doprovodný program

SRPEN
Demolice rozhledny Kopaniny

Tábor pro děti - hasiči TFASoutěž hasičů TFA

Společná fotka hasičů po soutěži TFA

Pivní slavnosti  - bez spolků by to nešlo

Václavský jarmark - kouzelníkovo 
vystoupení hlavně pro děti

Pivní slavnosti - soutěže pro děti

Václavský jarmark - tradice po 
covidu opět navázána

Václavský jarmark - 
že se nás tu sešlo...
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ŘÍJEN
Odkanalizování lékařského střediska

Vodovod Za Puchárnou

Tradiční ohňostroj k 28. říjnuUlička mezi náměstím 
a Vejpustkem před novou dlažbou

Úprava kanalizace v uličce u hotelu Výstavba chodníku v ulici Na špitále Dokončený chodník v ulici Na špitále

Vodovod Za Puchárnou 
- poslední ulice se dočkala
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LISTOPAD
Nová výsadba stromků a oplocenky

Frézování pařezů
 a příprava výsadby nových stromků

Nová dlažba v uličce u hotelu 
z náměstí na Vejpustek

Město jako vlastník hotelu zajistilo 
znovuzprovoznění bowlingu

Bowlingový turnaj spolků 
- navázání na tradici

Oprava dětského hřiště Klimentka

Rekonstrukce přístřešků dvora radnice

Oprava dětského hřiště na Loučkách

Výtavba nového přístřešku pro uskladnění materiálu 
- dvůr radnice
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PROSINEC

Zářivá krása stromů

Adventní výzdoba náměstí

PŘÍLOHA ZPRAVODAJE OLEŠNICE


