
ZPRÁVY Z RADNICE

Investiční akce
II/362 průtah
Na stavbě probíhaly v měsíci červnu práce 
na položení kanalizace a kanalizačních pří-
pojek. Tyto práce byly takřka beze zbytku 
dokončeny, zůstává dodělat už jen několik 
přípojek a osadit dvě kanalizační šachty. 
Práce také pokročily i na výměně vodo-
vodních přípojek. Zde se díky součinnosti 
s majiteli nemovitostí daří nejenom položit 
nové přípojky na veřejné části ve vlastnic-

Práce se po letních prázdninách přesunou 
na úsek průtahu na náměstí Míru. 

tví města, ale i uvnitř nemovitostí. Přístup 
k  vodoměrům v  době výstavby vodovodu 
v 50. letech minulého století je dnes již ne-
standardní a obnova přípojek je tak často 
velmi náročná a bez součinnosti s vlastníky 
domů by byla nemožná. 

Stavební práce na vozovce zkomplikova-
la nutnost řešit havarijní stav plynovodu. 
Díky vstřícnosti plynárenské společnosti  
i stavební firmy PORR a. s. byly práce zapo-
čaty bezodkladně a jak se zdá, nebudou mít 
vliv na termín dokončení stavby. 
Prázdninové měsíce budou ve znamení 
dokončování obrub a povrchů chodníků, 
parkovišť a vozovky na ulici Rovečínské. 
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čtenáře. Sponzorem dárku, který si každý 
čtenář odnášel domů - knížky Kde se nosí 
krky - se stalo Město Olešnice. Děkujeme!
18. června přišla do knihovny nejpočetněj-
ší třída a to deváťáci, kteří se jen stěží „po-
skládali“ na sedáky. Letos přišli do knihov-
ny poprvé a současně jako žáci naší školy 
naposledy. Ne příliš veselé téma naší besedy 
bylo Válka očima dětí a naši budoucí učni 
a studenti středních škol se vcelku aktivně 
zapojili. Potěšitelné jistě bylo, že v povědo-
mí mladých je příběh Hanin kufřík, který 
se započal v nedalekém Novém Městě. 
Poslední loučení absolvovali v  knihovně 
druháčci, a protože mají děti přes prázdni-
ny přečíst alespoň jednu knížku, měla jsem 
připravený prázdninový tip pro holčičky  
i pro kluky. Stačí si jen vybrat! A to nepla-
tí jen pro děti, ale pro všechny, kteří rádi 
čtete. Nabídka je opravdu veliká a záleží jen 
na vás, zda chcete prožít léto s pěknou kni-
hou. On-line katalog všech knih najdete na 
http://olesnice.knihovna.cz
Během prázdnin bude knihovna uzavřena 
od 29.7. do 16.8.,  ostatní týdny je běžný 
provoz.

knihovnice

KULTURA 

145. výročí vzniku SDH
Členové Sboru dobrovolných hasičů 
v Olešnici si v neděli 23. června připomněli 
své půlkulaté výročí. Jedná se o 145 let od 
založení sboru. Po bohoslužbách  v kostele 
sv. Vavřince položili hasiči věnce u pomní-

Sběr použitých kuchyňských olejů a tuků
Rada města ve spolupráci se společností 
Fritex po roce zkušebního provozu sběru 
fritovacích olejů rozhodla o rozšíření sběru 
fritovacích olejů do všech sběrných hnízd 
na území města. V měsíci červnu se tak ve 
sběrných hnízdech objevily červené sběrné 
nádoby. Do těchto nádob lze ukládat pouze 
a jenom v uzavřených PET lahvích použi-
tý fritovací olej. Tento olej je pak následně 
dále zpracováván a na rozdíl o toho do vý-
levky vylitého neškodí přírodě a neukládá 
se v kanalizačním potrubí. 
Již pilotní zkušební provoz ukázal, že je 
mnoho občanů, kteří si tyto nádoby pletou 
s nádobami na komunální odpad a vysypá-
vají do nich kde co. Tato nepřípustná pra-
xe pak způsobuje, že je nutné obsah nádob 
přebírat a ostatní odpad nákladně separo-
vat. Tak se místo příjmů z odkupu oleje (1 
Kč za 1 litr) stává pro poplatníky poplatku 
„za odpady“ ve městě sběr použitého ku-
chyňského oleje a tuků dalším výdajem. 
Proto důrazně vyzýváme všechny občany, 
aby červené nádoby používali pouze a je-
nom na odkládání uzavřených PET lahví 
s použitým fritovacím olejem!

Osvědčení o úspoře emisí
PDF certifikát 

Květinová výzdoba
Zdobíte okna či balkóny svých domů truh-
líky s květinami? Jistě to děláte především 
pro sebe, ale podělte se o květinovou krá-

Olešnice setkávají při návštěvě jiných vel-
kých supermarketů. Nákupní středisko 
z osmdesátých let minulého století už ne-
bude vedle moderního interiéru prodejny 
mlékárny a prodejny masa řeznictví Šutera 
Popelkou. Polemiku vyvolal nový bezbarié-
rový přístup (jistě správný počin) ve formě 
plošiny, která nahradila původní schodiště. 
Na tomto technickém řešení vstupu, přes 
výhrady rady města, majitel nákupního 
střediska trval. Čas ukáže, zda má takto ře-
šený přístup s omezením přístřešku pro au-
tobusovou zastávku a neznámým dopadem 
na zimní údržbu svůj pozitivní význam. 
Bez ohledu na tuto polemiku lze jen a jen 
poděkovat SD Jednota Boskovice, že při-
stoupila k nákladné rekonstrukci nákupní-
ho střediska, které je a do budoucna jistě 
zůstane hlavním nákupním centrem nejen 
pro olešnické občany, ale také pro občany 
celého regionu. 

ku padlým a také na obou olešnických hřbi-
tovech k  uctění památky zemřelých členů 
SDH. Po slavnostním obědě v Orlovně pak 
proběhla schůze, kde byli oceněni zaslouži-
lí členové sboru a kde samotný Sbor dob-
rovolných hasičů Olešnice získal ocenění 
nejvyšší, totiž medaili svatého Floriana. 

Kinematograf bratří Čadíků
Od pátku 19. do pondělí 22. července bude 
opět na oleš nickém náměstí promítat Ki-
nematograf bratří Čadíků. Protože i letos 
chce město obo hatit nabízenou produkci 
o filmy, které ještě ne byly promítány u nás 
v kině, sledujte přehled filmů na plakátech. 
A opět platí, kdo má vlastní stoličku či židli, 
vezměte ji prosím s sebou. :)

VAVŘINECKÁ POUŤ 
Výstava děl výtvarníků Olešnicka
Tradiční pouťová výstava děl výtvarníků 
Olešnicka bude zahájena v  pátek 9. srpna 
v sále kulturního domu v 19 hodin verni-
sáží s kulturním vystoupením. V  sobotu 
10. i v  neděli 11. srpna bude otevřena od 
10 do 18 hodin. Více informací podá Karel 
Věstínský tel: 723479649

su s ostatními a přihlaste se do každoroční 
soutěže! Stačí jen v pravý okamžik vše vy-
fotit a potom zaslat fotku se jménem, ulicí 
a číslem domu do 31. srpna na adresu mat-
rika@olesnice.cz nebo knihovna@olesnice.
cz. Tím se přihlásíte  do ankety o nejlepší 
květinovou výzdo bu a současně souhla-
síte s faktem, že tato fotka bude společně 
s vašim jménem zveřejněna na nástěn ce  
v průjezdu radnice. Nemáte–li potřebnou 
techniku nebo se ve vašem okolí nenajde 
nikdo, kdo by vám pomohl, obraťte se na 
zaměstnance radnice, rádi vám pomůžeme.

Matrika
Jubilea červen 2019
Ludmila Mášová
Miroslav Baka
Alois Synek
Bohumil Kalina
Zdenka Konečná
Libuše Doskočilová
Marie  Fučíková

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, 
hodně spokojenosti a radosti!

Zlatá svatba
Eva a Radim Višinkovi

Ať i další roky prožijí ve zdraví a pohodě!

KNIHOVNA

Knihovnické loučení
V červnu proběhlo v knihovně několikeré 
loučení s dětmi. Začátkem měsíce ukončily 
cyklus pravidelných měsíčních besed děti 
ze třídy Motýlků a každý dostal diplom po-
zorného posluchače a budoucího čtenáře.

Od prosince roku 2018 probíhala pravidel-
ná setkání s prvňáčky, při kterých jsme si 
četli a děti plnily rozličné úkoly. To proto, 
že jsme se přihlásili do jedenáctého roční-
ku projektu Už jsem čtenář - Knížka pro 
prvňáčka. Na závěrečnou lekci děti donesly 
vlastnoručně přepsaný slib čtenáře, společ-
ně jej přečetly a potom již byly pasovány na 

Chodníky k MŠ a ZŠ
Jak již byli čtenáři Olešnického zpravodaje 
informováni, získalo město Olešnice dotaci 
na zvýšení bezpečnosti chodců. V případě 
Olešnice se jedná o zvýšení bezpečnosti 
chodců na trase chodníku k mateřské škole 
na ulici Veselské a na trase k základní škole 
na ulici Hliníky. V průběhu měsíce června 
již byly chodníky na ulici Veselské hotové 
a na ulici Hliníky probíhaly dokončovací 
práce. V  měsíci červenci pak budou ještě 
jako práce mimo tento projekt instalovány 
nové obrubníky na druhé straně vozovky 
v  ulicích Hliníky a Veselská s  rozšířením 
komunikace tak, aby šířka komunikace 
zůstala zachována jak byla před zahájením 
prací na výstavbě chodníků. 

Rekonstrukce nákupního střediska
Spotřební družstvo Jednota, jako vlastník 
nákupního střediska, provedlo ve velmi 
krátkém čase prostřednictvím dodavatel-
ské stavební firmy jeho zásadní rekonstruk-
ci. Nákupní středisko tak získalo podobu, 
se kterou se olešničtí občané a návštěvníci 
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JEDNODENNÍ POZNÁVACÍ VÝLET 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Termín 13. 7. 2019 
Ranní odjezd z Olešnice. Příjezd do Zlína - prohlídka 
Lesního hřbitova – ústřední zlínský hřbitov, kde je pochován 
např. podnikatel T. Baťa s rodinou, režisér K. Zeman nebo 
hokejista K. Rachůnek. Dále návštěva Muzea jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně – 14. a 15. budova Baťova institutu – expozice 
Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost (historie firmy, 
kolekce bot a obuvnických strojů, …) + Mrakodrap 21. budova 
– prohlídka bývalé administrativní budovy firmy Baťa s výjezdem 
pojízdnou kanceláří J. A. Bati. Odpoledne prohlídka zámku 
Lešná – jednoho z nejmladších šlechtických sídel na Moravě. 
Dále návštěva poutního místa Štípa. Návrat ve večerních 
hodinách. 
 

CENA: 440 Kč 
 

 
 
 
 

 
  

 
 
Cena zahrnuje: autobusová doprava, služby průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné, oběd, večeře 
 

          Nabídka platí od 13. 2. 2019 

Město Olešnice a pořadatelé z řad olešnických spolků Vás zvou 

na výběr piva z několika pivovarů, nealkoholické nápoje 
a bohatou nabídku chutné stravy. 

Zváni jste také na tradiční dílničky pro děti i soutěže pro dospělé.  

Slosovatelné vstupenky za 20,- Kč, děti zdarma. 

K tanci a poslechu hraje DJ od 15 do 24 hod. 

XX. 
MĚSTSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI

V PÁTEK 5. ČERVENCE 
OD 15 HODIN / NA ZAHRADĚ KULTURNÍHO DOMU V OLEŠNICI

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Olešnici na Moravě 
Vás srdečně zve na 

 

VARHANNÍ KONCERT  
 

Účinkují:  zpěv – Hana Medková 
varhany – Václav Uhlíř  

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zazní skladby  J. S. Bacha, A. Dvořáka, G. F. Händela W. A. Mozarta a další  
 
 

NEDĚLE 28. ČERVENCE 2019, 15 HODIN 
EVANGELICKÝ KOSTEL  

V OLEŠNICI 
 

 
Vstupné dobrovolné  

 
Koncert se koná za finanční podpory grantového systému 

města Olešnice na Moravě 
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Děkujeme všem vlastníkům za spolupráci. 
Ing. Josef Pollak, lesní správce, 

Lesy České republiky s.p. 
     

Lesní správa Nové Město na Moravě

Odpady
Odvoz komunálního odpadu z  popelnic 
probíhá každý sudý týden v úterý, to je 9. 
a 23. července. 

MIKROREGION 
OLEŠNICKO

Tresenská lávka
Obec Velké Tresné ve spolupráci s SDH 
Velké Tresné Vás  srdečně zvou na 10. roč-
ník Tresenské lávky, která se bude konat 20. 
července 2019 ve 14 hodin na koupališti v 
Tresném. 
Pro soutěžící je připraveno několik disci-
plín přechodu a přejezdu lávky přes kou-
paliště, pro nejmenší - lávka na suchu. 
Odměny obdrží všichni soutěžící. Přijďte si 
zasoutěžit nebo se jen pobavit. Občerstvení 
a  bohatá tombola je připravena pro všech-
ny. Vstupné dobrovolné.                                        
Na setkání s Vámi se těší vodník Pepa  
a Treseňáci

Vzpomínka spojená s oceněním
V Olešnickém zpravodaji v srpnu 2016 byl 
zveřejněn obsáhlý článek o životě vojen-
ského pilota nadporučíka Miroslava Peši 
a umístění pamětní desky na místě letecké 
nehody.
V sobotu 15. června 2019 se v těchto mís-
tech, na návrší mezi Slavkovem u Brna  
a Velešovicemi, uskutečnila za účasti ro-
diny a členů Svazu letců Brno vzpomínka 
na pilota tehdejšího 3. stíhacího leteckého 
pluku v Brně, který zde zahynul při cvič-
ném letu dne 16. června 1958.
 V úvodu besedy, která proběhla na Měst-
ském úřadu ve Slavkově předal předseda 
Svazu letců Brno pan Miroslav Kovál Me-
daili českého svazu letectví rodině pilota, 
kterou převzala neteř pilota paní Vlasta 
Houdková. Oceněn byl rovněž radní města 
Slavkova Mgr. Petr Kostík.
Svaz letců Brno tímto oceňuje aktivní spo-
lupráci rodiny a vedení města Slavkova 
u Brna při uchování vzpomínky na letce, 
kteří zahynuli při ochraně vzdušného pro-
storu.

Stanislav Stejskal, 
člen Svazu letců Brno

Chovatelé informují
ZO ČSCH Olešnice pořádá ve svém cho-
vatelském areálu ve dnech 10. a 11. 8. 
okresní výstavu králíků, drůbeže a holubů. 
V loňském roce bylo vystaveno 220 králí-
ků, 72 voliér drůbeže a 180 holubů.
Při výstavě proběhne soutěž o poháry 
starosty města Olešnice. Této soutěže se 
mohou zúčastnit všichni vystavovatelé  
i mimo okres Blansko. Soutěží se v odbor-
nostech králík, drůbež a holub. Posuzová-
ní vystavovaných zvířat proběhne v pátek. 
Pro veřejnost bude otevřeno v sobotu 8-18 
hodin a v neděli 8-16 hodin. Součástí vý-
stavy bude ukázka králičího hopu.
Bohatá tombola a občerstvení zajištěno. 
K návštěvě a obeslání výstavy zvou pořa-
datelé. 
Informace:  Ing. Jiří Bareš, tel: 777 315 269  
e-mail: bares-bambas@email.cz
Jaroslav Baka, tel: 603 569 379

SPORT

Ohlédnutí za Dnem dětí
Pro děti byl hned na začátku cesty při-
praven náročný úkol, musely sebrat od-
vahu a projít peklem. Pak už je čekaly jen 
hodné pohádkové bytosti a drobné úkoly. 
Děti například lovily a poznávaly ryby, 
zašívaly vlkovi do břicha kamení, třídily 
odpad, zatloukaly hřebíky, pomáhaly Po-
pelce roztřídit hrách a čočku. Za splnění 
všech úkolů, byly odměněny perníčkem, 
který si mohly v perníkové chaloupce oz-
dobit. U perníkové chaloupky si také děti 
mohly vyzkoušet střelbu z  luku a vzdu-
chovky. Pro rodiče i děti bylo nachystáno 
občerstvení a příjemné posezení u mysli-
vecké chaty. Ráda bych touto cestou po-
děkovala p. Františku Šuterovi, Františku 
Hlouškovi  a Městu Olešnice za sponzor-
ské dary, Mysliveckému spolku Olešnice 
za výbornou spolupráci, dále pak všem 

dobrovolníkům, kteří nám pomáhali na 
stanovištích!

Za Rodičovský spolek Olešnice, 
z.s., Ing. Ludmila Riedlová

RŮZNÉ

Poděkování
Děkujeme starostovi PaedDr, Zdeňku 
Pešovi za ochotu a vstřícnou pomoc při 
našem jednání. Současně bychom chtěli 
poděkovat vedoucí učitelce M. Čuhelové  
a učitelkám J. Tomáškové a N. Girgleové za 
laskavost a krásné jednání s dětmi mateřské 
školy.

Kolářovi - Olešnice

Kůrovcová kalamita – výzva vlastníkům 
lesa
Pokračující srážkový deficit urychlil vývoj 
kůrovců a umožnil jim extrémně zvýšit je-
jich početní stavy. 
Lesy České republiky s.p., Lesní správa 
Nové Město na Moravě, jako organizace 
vykonávající odbornou správu lesů v ka-
tastrálním území vaší obce, upozorňuje 
vlastníky lesů na probíhající kůrovcovou 
kalamitu. Podle průběhu prvního rojení  
a množství rojících se brouků, je zřejmé, že 
situace je vážná. Vyzýváme vlastníky lesů 
ke zvýšené aktivitě v kontrole lesních po-
rostů. Optimální každých 7 – 10 dní.  
V případě zjištění příznaků poškození stro-
mů (usychající stromy se ztrátou jehličí, 
odlupující se kůra, výrony pryskyřice, ale 
zejména závrty v kůře nebo rezavohnědé 
drtinky na kmeni či patě stromů) je zapo-
třebí provádět okamžitá opatření k zame-
zení dalšího šíření kůrovců. Tyto stromy je 
potřeba včas vytěžit a asanovat bezodklad-
ně po těžbě – odkorněním či chemickým 
postřikem (kůrovci ve stádiu kukla, hnědý 
brouk) nebo odvozem k okamžitému zpra-
cování mimo les.
Dále je pak nutné včas uklízet pro kůrovce 
atraktivní dřevní hmotu vzniklou v zim-
ním období či po letních bouřkách (zlomy, 
vývraty).
Je důležité místo výskytu kůrovce dále 
pravidelně sledovat, případě provést další 
těžbu a asanaci napadených stromů, které 
dříve ještě nejevily viditelné známky napa-
dení. Je v zájmu vlastníka lesa upozornit též 
nečinné sousední vlastníky na rizika spoje-
ná s přemnožením kůrovce.
V případě jakýchkoliv nejasností kontak-
tujte svého odborného lesního hospodáře. 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Olešnici na Moravě 
Vás srdečně zve na 

 

KONCERT DUCHOVNÍ 
HUDBY 

 
Účinkují: zpěv - Jana Botošová Kopuletá  

varhany - Jaroslava Filipová  

      
 
 

Na koncertě zazní skladby  J. S. Bacha, W. A. Mozarta, 
C. Franca, J. Pachelbela,  O. Soukupa a další  

 
 

NEDĚLE 7. ČERVENCE 2019, 15 HODIN 
EVANGELICKÝ KOSTEL  

V OLEŠNICI 
 

 
Vstupné dobrovolné  

 
Koncert se koná za finanční podpory grantového systému 

města Olešnice na Moravě 


