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Večerní loučení se zimou, foto. J. Horák

ZPRÁVY Z RADNICE
Zpráva ze třetího zasedání zastupitelstva
města
21. února se sešlo na svém třetím zasedání
zastupitelstvo města, aby schválilo mimo
jiné nejdůležitější bod programu, totiž
rozpočet na rok 2019. Tento dokument byl
připravován dlouhodobě a byly do něho
zakomponovány, vedle mandatorních výdajů, také investice. Mezi investicemi najdeme ty, které budou z rozpočtu města
pouze dofinancovány, protože velká část
bude hrazena již z dříve získaných dotačních programů. Takto budou financovány
chodníky k základní škole v ulici Hliníky
a chodníky k mateřské škole v ulici Veselské. Dotačně podpořen bude též geologický průzkum – vrty k zajištění zdrojů pitné
vody. Již od jara bude sloužit zaměstnancům města při úklidu obce a dalších pracích elektromobil, také dotačně podpořený.
Největší investicí ovšem zůstává rekonstrukce průtahu II/362 ve stavebních objektech, které patří městu. Nové chodníky,
které jsou součástí tohoto projektu, budou
též částečně financovány z dotace Státního
fondu dopravní infrastruktury. Velkou část
stavebních prací však bude nutno financovat
z úvěru. Zastupitelstvo nově schválilo úvěr
na opravu výměnou části kanalizace v ulici Rovečínské. Schválení dodatku smlouvy

s dodavatelskou firmou PORR a. s. odložilo na další jednání zastupitelstva s tím, že
budou vyjasněny podklady rozpočtu akce.
Zastupitelstvo města v rámci schváleného rozpočtu ponechalo finanční rezervu
především na financování těch stavebních
činností, které mohou okolnosti dosud
neznámé v průběhu výstavby „průtahu“
přinést. Také toto byl důvod, proč bylo
odloženo odbahnění rybníku „Pešáku“.
Zastupitelstvo města schválilo na základě
pravidel Ministerstva pro místní rozvoj
podání žádosti o dotaci na pokračování
rekonstrukce kulturního domu a modernizaci sportovního areálu nad koupalištěm. Významnou položkou rozpočtu je
podpora kulturních a společenských akcí
a podpora olešnických spolků. Grantový systém města rozdělí v příspěvcích
spolkům částku 500 tis. Kč. Na podporu zachování kulturního dědictví města
schválilo zastupitelstvo finanční dar římskokatolické farnosti na odstranění vlhkosti zdiva kulturní památky kostela sv.
Mikuláše.
Za pomoci zapůjčené techniky zajistil radní Mgr. Mareček zkušební přenos jednání
zastupitelstva prostřednictvím internetu.
Kvalita záznamu zvuku i obrazu odpovídala použité finančně nepříliš nákladné technice, avšak svůj účel splnila. Proto bude pořízena pro přímý přenos z dalších jednání
zastupitelstva.

Průtah II/362
Jak byli čtenáři Olešnického zpravodaje již
informováni, bylo rozhodnuto proti původním předpokladům řešit rekonstrukci
vozovek, chodníků a ostatních stavebních
objektů v časově druhé etapě nikoli prostřednictvím semafory řízených jízdních
pruhů, ale formou objížďky. Uzavřena
bude ulice Rovečínská od firmy K-Net po
„Škrobárnu“. To sice umožní neplánovanou výměnu kanalizace v ulici Rovečínské
(úsek K-Net – zdravotní středisko), avšak
bude to také znamenat objízdnou trasu pro
veškerou dopravu ať už osobní či nákladní
přes Olešnici, která místo ulice Rovečínské
povede přes náměstí a ulici Trpínskou na
Trpín a Bystré. Ulice Moravská strana bude
využita pouze a jen pro průjezd linkové
autobusové dopravy. Oboustranný zákaz
vjezdu od stavebnin po silnici II/362 pod
Lamberkem, znemožňující vjezd jakéhokoliv vozidla s výjimkou linkového autobusu
na Moravskou stranu, bude monitorován
a předmětem kontrolní činnosti policie.
Z důvodu uzavření parkovišť u zdravotního střediska bude v měsíci březnu zajištěno provizorní parkoviště v ulici Na Špitále
u Hodonínky. Protože bude také dopravními
značkami znemožněno s ohledem na volný
průjezd komunikací parkování na Moravské straně, budou toto parkoviště moci též
využívat majitelé vozidel žijící na Moravské
straně. Využít budou také moci parková-
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ní kolem parčíku mezi ulicemi Klimentka
a Krátká. Zahájení prací a objížďky je směřováno k datu 1. dubna letošního roku.

Ranní odjezd z Olešnice do Kroměříže. Zájezd zahájíme prohlídkou Květné
zahrady, která byla založena biskupem Karlem II. z LichtenštejnaKastelkornu v letech 1665-1675 na neplodné a bažinaté půdě za hradbami
tehdejšího města. Má rozlohu 485x300 metrů, uprostřed stojí osmiboká
rotunda s bohatou vnitřní štukovou a freskovou výzdobou. Zahrada vykazuje
přesnou symetrii, je oplocená a bohatě vyzdobená sochami a fontánami
s vodotrysky. Po návštěvě Květné zahrady se přesuneme na Výstaviště
Kroměříž, kde se koná výstava Floria JARO 2019. Jedná se o největší
zahradnickou výstavu v České republice. Kromě tradičního prodeje přísad,
květin, ovocných a okrasných stromů a keřů, zahradní techniky a dalších
potřeb pro zahradu, je pro Vás připraven bohatý kulturní doprovodný
program. Poté odjezd domů.

CENA: 450 Kč

Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, služby průvodce, vstupné do Květné zahrady v Kroměříži
Cena nezahrnuje: vstupné na výstavu
Pobočka Boskovice  Antonína Trapla 17, kmtour@kmtour.cz, tel.: 516 454 447
Pobočka Olešnice  nám. Míru 25, ckolesnice@kmtour.cz, tel.: 511 111 549

www.kmtour.cz
lastminute.kmtour.cz

IČO: 276 80 231

Nabídka platí od 15. 2. 2019

Produkce odpadů v Olešnici
NÁZEV DRUHU ODPADU

MNOŽSTVÍ MNOŽSTVÍ
rok 2017
rok 2018

Směsný komunální odpad
344,17 t
Objemný odpad
51,04 t
Sklo barevné
28,41 t
Sklo bílé
9,17 t
Plasty
29,12 t
Kompozitní obaly
0,15 t
Papír a lepenka
31,81 t
Pneumatiky
2,81 t
Železo a ocel
25,22 t
Kaly z čištění komunálních odp. vod 234,3 t
Textilní materiály
1,18 t
Zemina a kamení
37,7 t
Směsi nebo odd. frakce betonu, cihel, 19,82 t
tašek
Směsné stavební a demoliční odpady
Obaly obsahující zbytky nebez.
0,23 t
látek (N)
Biologicky rozložitelný odpad
4,22 t

331,66 t
38,61 t
20,01 t
8,79 t
30,90 t
0,03 t
37,87 t
5,14 t
19,05 t
231 t
0,829 t
44,3 t
15,4 t
16 t
0,22 t
4,46 t

Komise pro občanské záležitosti informuje
S ohledem na malý zájem o práci v komisi
pro občanské záležitosti rady města a také
z důvodu, že ne všichni jubilanti měli zájem
o návštěvu členů komise s předáním drobného dárku, rozhodla rada města o jiné formě přání občanům – jubilantům. Jubilanti
tak vedle písemného blahopřání obdrží od
komise dárek ve formě poukázky k odběru
zboží.
Komise pro občanské záležitosti ve spolupráci s cestovní kanceláří K&M tour organizuje pro olešnické občany v letošním
roce několik sobotních jednodenních zájezdů. Tyto zájezdy mají sloužit k poznávání zajímavých a turisticky atraktivních
míst v blízkém i širším okolí. Pro podporu účasti našich nejmladších a nejstarších
spoluobčanů rozhodla rada města, že účast
dětí do 15 let a seniorů nad 65 let věku
bude bezplatná. Ostatní občané pak budou hradit cenu jízdného a průvodce tak,
jak bude uvedena na plakátech. Přihlášky
k účasti na zájezdu a úhradu ceny zájezdu
administruje olešnická pobočka CK K&M
tour v domě č. p. 25 (paní Hamerská).

Matrika
Narození únor 2019
Kryštof a Sebastian Fajstovi
Ať rostou ve zdraví k radosti rodičů!
Jubilea únor 2019
Jiří Šenkýř
Jarmila Honsnejmanová
Josef Stezka
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně spokojenosti a radosti!

ŠKOLSTVÍ
Zápis dětí do 1.ročníku ZŠ a MŠ
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok
2019/2020 se uskuteční v pondělí 1. dubna
2019 od 13,00 hod. do 15,00 hod. v prostorách prvních tříd, školní družiny a tělocvičny. Zápis se bude týkat dětí narozených od
1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. Děti, kterým byl
v roce 2018 povolen odklad začátku povinné školní docházky, již k zápisu nemusí.
Zápis dětí do MŠ proběhne ve čtvrtek 2.
května 2019 od 14.30 do 16 hodin v budově MŠ.
Podpořte hlasováním třídu Berušek
Přátelé a přátelé přátel, prosíme, pokud se
vám tato fotka líbí, sdílejte ji a dávejte ji
like.

Zlatá svatba - 50 let společného života
Jaroslava a Jiří Kreplovi
Libuše a Rudolf Maslíkovi
Smaragdová svatba - 55 let společného
života
Dana a Vladimír Prudkých
Jiřina a František Hamerských
Ať i další společné roky prožijí ve zdraví
a pohodě!
Úmrtí únor 2019
Marie Oderská
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
Poděkování
Děkujeme touto cestou za projevy soustrasti a za účast na posledním rozloučení
s naší maminkou Květou Cupalovou.
Rodina Cupalova

KNIHOVNA
Chystáte se na karneval?
5. února bylo setkání se třídou Motýlků věnované maskám, převlekům a těšení se na
karnevalové odpoledne, které děti čekalo
právě v sobotu. „Za co půjdeš? Já nevím
a nemůžu se rozhodnout….“ Tak vše prožívala Anička v knížce Kluci, holky a Stodůlky, ze které jsme si v úvodu četli. Naše
děti měly jasno hned, protože výkresy se
maskami plnily hodně rychle a věděly, že
půjdou za rytíře, princeznu, motýlka, pejska, upíra, dráčka, spidermana nebo rybu.

Zpravodaj města Olešnice a mikroregionu Olešnicko

Soutěžíme jako MŠ Olešnice o papučky barefoot pro celou třídu www.barefoot-botky.cz (3. album, foto 119). Konkurence je
obrovská, a proto potřebujeme každý hlas!
Hlasovat můžete až do 17. 3. 2019. DĚKUJEME! Děti ze třídy BERUŠEK.
https://www.facebook.
com/barefootbotky/
photos/a.1803219323
118037/180394241304
5728/?type=3&theater
nebo přímo :
Srdíčkové dny 2018
Sbírka Srdíčkové dny se stala již pravidelnou předvánoční akcí naší školy. Při této
akci žádáme nejen žáky ve škole, ale i lidi
v Olešnici, aby finančně přispěli na nákup
pomůcek pro postižené děti, kterým je tato
sbírka určena.
Byli jsme velice potěšeni, že při nabídce
drobných předmětů v hodnotě 30 až 40 Kč
jsme se tentokrát setkali zejména s pěknými reakcemi a oslovení nám rádi přispěli.
Díky štědrým dárcům jsme při sbírce vybrali dosud rekordní částku, a to 10 031 Kč.

Suma, která se vybrala v celé České republice, činila 5,5 milionů korun.
Vám všem, kteří jste naší prosbě o příspěvek vyhověli, srdečně děkujeme a věříme,
že se radujete s námi, že jsme pomohli těm,
kteří to potřebují.
redaktoři školního časopisu
SchoolMagazine

KULTURA
Plesová sezóna
V měsíci lednu a únoru bylo vedle tradičního dětského karnevalu uspořádáno
v kulturním domě několik plesů. Organizátoři z řad olešnických spolků připravili
pro návštěvníky kulturní prostředí, hudbu

i tombolu, jak se sluší a patří, avšak návštěvnost byla oproti předchozím rokům
slabší. Výjimkou byl „pirátský ples“ organizovaný Spolkem přátel piva, kde si pořadatelé na účast rozhodně nemohli stěžovat.
Atmosféru plesu dokládají fotografie.
Rada města děkuje všem pořadatelům, ať
už dětského karnevalu či plesů, za přínos
ke kulturnímu vyžití občanů i návštěvníků
města.

Novinky na webových stránkách a nové
video
Ve fotogalerii webových stránek města
Olešnice najdete fotografie z akcí uplynulého roku z fotoaparátu Jaroslava Horáka.
Za zmínku stojí především fotografie ze
setkání rodáků a absolventů základní školy.
Tomuto tématu je též věnováno nové video,
které je možno zakoupit na DVD v infocentru města.

Modrotisk na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO
Ze zpráv celostátních medií již olešničtí
občané vědí, že byl modrotisk uveden do
seznamu nehmotného kulturního dědictví
UNESCO. Tato tradiční rukodělná výroba
se dochovala do dnešních dní jen v několika dílnách ve střední Evropě. Jednou ze
dvou dílen v České republice, a to tou starší, je dílna modrotisku rodiny Danzingerových v Olešnici. Druhá pak je modrotisková dílna ve Strážnici. Zápisem do seznamu
nehmotného kulturního dědictví UNESCO
se rodině Danzingerů dostalo nejvyššího
ocenění za zachování této tradice. Také pro
město Olešnice je zápis modrotisku do seznamu kulturního dědictví UNESCO velmi významným počinem a do budoucna
jistě i důvodem pro návštěvu Olešnice.
Rada města tímto rodině Danzingerů
blahopřeje. Veřejnost se o zápisu do seznamu nehmotného kulturního dědictví
UNESCO dozví více v časopisu MYFACE,
který bude doručen do domovních poštovních schránek.

Pozvání na pohádku
Hastrmánek Olešnice vás srdečně zve
v pátek 15. 3. v 17 hodin do herny Hastrmánku na klasickou loutkovou pohádku
Princezna na hrášku. Vstupné 30 Kč.
Karnevalové odpoledne
Karnevalové odpoledne zahájilo předtančení dívek pod vedením p. uč. Ošlejškové
a dívek z taneční skupiny Bami. Vystoupení to byla krásná a sklidila zasloužený
potlesk.
O zábavu dětí se letos opět staral DJ David
Hamerský. Děti tančily a soutěžily v zajímavých disciplínách.

Okamžik losování velké tomboly byl netrpělivě očekávaný. A není divu. Krásných cen
bylo skutečně mnoho. Karnevalové odpoledne zakončila laserová show.

Věříme, že si všichni Karnevalové odpoledne užili a odcházeli s milou vzpomínkou.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří neváhali nabídnout pomoc při organizaci a zajištění karnevalu a všem sponzorům
i rodičům, kteří přispěli dárkem do tomboly.
Za kolektiv členů Rodičovského spolku
Olešnice, Ing. Ludmila Riedlová,
předsedkyně

KINO
Ze statistiky loňského roku
Spolek přátel piva uspořádal v loňském
roce 19 filmových představení, z toho 9 na
jaře a 10 na podzim. Jarní představení navštívilo 545 diváků s průměrem 60 diváků
na jedno představení, podzimní představení navštívilo 711 diváků s průměrem 71
návštěvníků na jedno představení. Celkem
tedy olešnické kino v loňském roce k shlédnutí některého z filmů navštívilo 1256 diváků, velmi často i ze širokého okolí Olešnice.
Nejnavštívenějšími filmy byly pohádky pro
děti „Králíček Petr“ a „V husí kůži“.
Spolek přátel piva a Město Olešnice si vás
dovolují pozvat do kina na pravidelně nepravidelné promítání.
Pátek 22.3. ve 20.00
Bohemian Rhapsody
Životopisný / Drama / Hudební, přístupno
od 12 let.
Film Bohemian Rhapsody je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho Mercuryho, který svou
tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům, díky čemuž se stal jedním z nejvýraznějších umělců na světě.
Sobota 23.3. v 16.00
Sněhová královna: v zemi zrcadel
Animovaný / Dobrodružný / Komedie
Mocný král Harald ztratil téměř celou
rodinu kvůli kouzlům Sněhové královny, a tak začne hledat cestu, jak by mohl
zničit magii na celém světě. Pomocí lsti
se mu podaří uvěznit všechny kouzelníky v zemi zrcadel. Jediným, kdo ho může
zastavit, osvobodit zajatce a udržet pohádková kouzla v našem světě, je Gerda.
Na návštěvníky kina opět čeká tradiční občerstvení a čerstvý popcorn.
Vstupné na jedno představení je 40 Kč.
Program kina, ukázky z filmů a další
informace naleznete na www.spolekpratelpiva.cz nebo na facebookových stránkách www.facebook.com/spolekpratelpiva.

Příloha zpravodaje města Olešnice a mikroregionu Olešnicko

SPORT
Zimní sezóna na ski-areálu
Letošní zima, která ve svém průběhu připomínala změnami nejvíce houpačku: od
oblevy s mokrým sněhem po třeskutý mráz,
se významněji nedotkla provozu na ski-areálu a na jeho návštěvnosti. Rok od roku
přibývá dětí, které se v Olešnici učily a naučily lyžovat. Velkému zájmu se svah těší při
organizaci lyžařského výcviku škol. Takto
proběhl také lyžařský výcvik žáků základní
školy v Olešnici. Oproti jiným školám pak
s ohledem na dohodu města s majitelem ski-areálu je pro olešnické žáky zdarma.
Oblíbenost olešnického ski-areálu mezi lyžaři je značná a tomu odpovídá návštěvnost.
Z tohoto důvodu Policie ČR v rámci svého
preventivního programu uspořádala akci
na ski-areálu směřovanou k návštěvníkům.
Akci, jak dokládají fotografie, patrně nejvíce
přivítaly děti.

RŮZNÉ
Správa hřbitovů
Pro připomenutí spoluobčanům a nájemcům hrobových míst budou na obou
olešnických hřbitovech umístěny tabulky
s kontakty na správce hřbitovů a na firmu
provádějící výkopy hrobů a údržbu travnatých ploch.

Olešnické hřbitovy jsou ve vlastnictví římskokatolické farnosti a farního sboru Českobratrské církve evangelické. Vzhledem
k tomu, že církve nepřevzaly s účinností zákona správu těchto hřbitovů, přešla správa
hřbitovů na město, které hřbitovy od církví pronajalo. Správou se rozumí zajištění
pronájmu hrobových míst, další evidence
a zajištění dalších povinností správce hřbitova. Tou je mimo jiné geologický průzkum
a pověření odborné firmy pro výkop hrobů.
Správu hřbitova má na starosti matrikářka
městského úřadu, výkopy hrobů a údržbu
travnatých ploch pak zajišťuje Pohřební
ústav Holub s. r. o. Město se navíc stará
o zajištění svozu odpadu a zdrojů vody.
Koše pro psí exkrementy
Milosrdná zima skrývala ve sněhu až do
jeho tání psí exkrementy, které aktuálně
„zdobí“ naše ulice a veřejná prostranství.
Lze konstatovat, že rozmístěných košů na
psí exkrementy využívá pouze část těch
slušných pejskařů, zatímco těm ostatním
jsou pozůstatky jejich vycházek se svým
psím miláčkem lhostejné. Co si o nich můžeme myslet, je zřejmé. Pokud nepomáhá
čistotě veřejných prostranství rozmístění
košů, bude nutná zřejmě už jen represe.
Výrazné zvýšení poplatků za psa, jehož vý-

nos by byl využit na zajištění úklidu veřejných prostranství, by postihl všechny majitele psů. Proto lze jen doufat, že ti slušní
pejskaři budou na své nezodpovědné kolegy výchovně působit.
O akci „Každá koruna pomáhá“
V posledních lednových dnech jsme ukončili akci nazvanou „Každá koruna pomáhá“.
V rámci ní nám lidé do pokladniček v jednotlivých městech regionu přispěli celkem
10 986 korun. V Olešnici jste nám v prodejně
Jednoty darovali 1916 korun, v Informačním centru 613 korun. Peníze použijeme na
konkrétní služby, které v regionu pomáhají.
Děkujeme vám všem, kteří jste se zastavili
u pokladniček. I drobné dary jsou důležité,
abychom mohli pomáhat dál. Děkujeme
Jednotě COOP Boskovice, která nám pokladničky umístila ve svých prodejnách,
městu Olešnice, Domu přírody Blansko
a všem dárcům.
Mgr. Vladěna Jarůšková,
PR pracovnice oblastní charity Blansko
Oznámení o sběru šatstva
Oblastní charita Blansko oznamuje, že ve
středu 6. 3. 2019 bude od 8 do 18 hodin
vybírat použité oblečení v domě chráněného bydlení v Olešnici, Cihelna 620. Máme
zájem o veškeré oděvy, boty, povlečení,
přikrývky, spacáky, nádobí, kuchyňské potřeby, hračky. Sbíráme také galanterii – látky, korálky, knoflíky, nitě, vyšívané stuhy,
výplňový materiál (molitan, vatelín, duté
vlákno) apod.
Odpady
Odvoz komunálního odpadu z popelnic
probíhá každý sudý týden v úterý, to je 5.
a 19. března.
Poděkování
Obyvatelé Moravské strany děkují touto
cestou rodině Stejskalových za zimní údržbu pěšiny.
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