
Vážení spoluobčané,
Rada města Olešnice se v souvislosti s na-
padením Ukrajiny vojsky Ruské federace 
rozhodla alespoň symbolicky vyjádřit pod-
poru Ukrajině vyvěšením státní vlajky této 
země. 
Rada města poskytne ve své kompetenci 
humanitární pomoc formou finančního 
daru a předloží zastupitelstvu města ná-
vrhy na humanitární pomoc, která bude  
v dalších dnech organizována. Je připrave-
na také zajistit koordinaci humanitární po-
moci i ze strany občanských aktivit. V pří-
padě uprchlické vlny bude koordinovat  
a zajišťovat ubytování uprchlíků. 
Protože se v současné době materiální po-
moc na Ukrajinu může dostat jen těžko 
nebo vůbec, upřednostňují humanitární 
organizace působící na místě peněžní dary, 
kdy zajistí nákup a distribuci všeho aktu-
álně potřebného. Pokud chcete přispět na 

Západ tehdy naši zemi nepodpořil a donu-
til představitele naší země přijmout 29. září 
Mnichovský diktát. Do 10. října po demo-
bilizaci připadly Sudety Německu. A. Hitler 
se zavázal, že nebude mít další územní po-
žadavky…
Dne 15. března 1939 zabral svými vojsky 
A. Hitler zbytek naší země. Politika ústup-
ků demokratických zemí vedla ke světové 
válce…

ZPRÁVY Z RADNICE

Radniční listy roku 2021
V  loňském roce měl Olešnický zpravo-
daj v  podstatě nepovšimnuté 30. výročí 
od zahájení jeho vydávání samosprávou 
města. Od počátku byl vydáván jako mě-
síční periodikum. Zvykly si na něj, jako na 
zdroj informací o dění v  Olešnici, již dvě 
generace čtenářů. Některým, po doručení 
do schránky, stačí přečíst informace mat-
ričních událostí a narozeninových výročí 
občanů, termíny svozu odpadů. Někteří se 
však začtou do celého obsahu. 
Přestože už řadu let jsou paralelně s  tiště-
ným zpravodajem informace i na webových 
stránkách města, především starší generace 
v Olešnici žijících spoluobčanů očekává na 

pomoc, je to možné například na tyto účty:

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ 
PRO UKRAJINU

Sbírkový účet: 333999/2700
                          variabilní symbol 1502

ČLOVĚK V TÍSNI, SOS UKRAJINA
Sbírkový účet: 0093209320/0300

CHARITA PRO UKRAJINU, 
CHARITA ČESKÁ REPUBLIKA

Sbírkový účet: 55660022/0800, 
                          variabilní symbol 104

Dárcovské SMS na číslo 87 777: DMS 
CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 
60 nebo DMS CHARITASVET 90

Historie se nesmí opakovat
Fotografií z  23. září 1938 připomínáme 
mobilizaci našich olešnických předků, kte-
ří byli připraveni bránit svoji zemi před 
zločinným vůdcem veliké sousední země. 
Ten se stavěl do role ochránce národnost-
ní menšiny s právem odtrhnout jí obývané 
území a silou měnit hranice suverénního 
státu. 
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nenadává, je mlčící většina spokojena). 
Proto jsem uvítal možnost posoudit náš 
Olešnický zpravodaj těmi, kdo se hodno-
cením obecních a městských periodik za-
bývají a přihlásil ho v  roce významného 
výročí Olešnického zpravodaje do soutěže 
„Radniční listy roku 2021“.  

Jako velké vyznamenání pro všechny, kdo 
se na tom, že se každý měsíc může čtenář 
o dění v Olešnici prostřednictvím Olešnic-
kého zpravodaje dozvědět, beru umístění 
na 3. místě v  Jihomoravském kraji mezi 
71 hodnocenými radničními tiskovinami 
v obcích do 10 tisíc obyvatel. Je to jistě pěk-
ný dárek k výročí „Zpravodaje“ a velké po-
vzbuzení do další redakční práce.

PaedDr. Zdeněk Peša, starosta  

A co se můžeme dočíst v hodnocení?
„Hodnocené periodikum je velmi kvalit-
ním informačním kanálem. Obyvatelé díky 

němu mají přehled o všem důležitém. Zpra-
vodaj referuje o činnosti radnice včetně za-
stupitelstva, a to objektivní formou bez ná-
znaků zneužívání listu k politické propagaci.
Zpravodaj se věnuje všemu dění, tedy neo-
mezuje se pouze na činnost úřadu, ale zahr-
nuje také aktivitu spolků, sportovních klubů, 
kulturních a společenských aktivit, vybírá 
si různá zajímavá témata, která zpraco-
vává více do hloubky. To vše ze zpravodaje 
činí kvalitní médium, které je obyvatelům 
dostupné v tištěné formě, ale i elektronicky  
v on-line archivu.
Jako mimořádně kvalitní hodnotíme veškeré 
texty po stránce obsahové, stylistické a gra-
matické. Textové útvary jsou čtivé, poutavé, 
zajímavé a vyhýbají se typicky “úřední” mlu-
vě, tedy působí jako texty běžně publikované 
v profesionálních komerčních zpravodaj-
ských médiích. To samozřejmě napomáhá 
čtenářské atraktivitě a chuti čtenáře si zpra-
vodaj přečíst celý, vracet se k němu a těšit se 
na další číslo.
Zpravodaj neopomíjí edukativní snahu, což 
je i jedním z tradičně hodnocených krité-
rií. Právě radniční listy jsou totiž mnohdy 
jediným způsobem, jak se většina obyvatel 
seznamuje s historií místa, ve kterém žije. 
Všímáme si proto, zda se obec snaží poskyt-
nout vhled do historie, zda přináší příběhy 
zajímavých osobností, rodáků či výtažky  
z obecní kroniky. Edukativní rozměr perio-
dika ale nemusí reprezentovat pouze histo-
rii, ale například i různé formy osvěty (eko-
logii, občanské soužití a  podobně).
Hodnocené periodikum tuto funkci splňuje.
Zpravodaj obsahuje praktické informace  
v takovém rozsahu, že i obyvatel, který nemá 
přístup k internetu a tedy ani k  obecním 
webovým stránkám, se má možnost plně 
orientovat ve všech organizačních záležitos-
tech“….
Celý text hodnocení je zveřejněn v  přílo-
ze článku ve webové verzi zpravodaje na 
www.olesnice.cz v sekci „zprávy z radnice“.

Svoz odpadů v  roce 2021 a dopad zave-
dení systému pytlového svozu na jejich 
množství
Novela zákona o odpadech stanovuje har-
monogram výše poplatků za skládkování, 
který uvádí, o kolik se budou v  průběhu 
času poplatky navyšovat. Vždy to bude 
v  závislosti na množství směsného komu-
nálního odpadu na obyvatele. Bude platit: 
čím méně směsného komunálního odpa-
du obec vyprodukuje, tím menší poplatky 
budou občané jako poplatníci platit. Toto je 
asi všem nejlépe srozumitelný důvod, proč 
se snažit vytřídit ty složky komunálního 
odpadu, které lze dále využít. Protože se 
poplatek týká všech občanů, je třeba, aby 
se do třídění odpadů zapojili nejlépe všich-
ni. 
V  loňském roce byla zavedena evidence 
svozových nádob a v  průběhu roku byla 
zavedena také evidence pytlového svozu 
papíru a plastů z jednotlivých domácností. 
Přistoupení k  pytlovému svozu bylo dob-

prahu měsíce v poštovní schránce „drbnu“, 
jak ji více či méně shovívavě nazývají. Když 
se o pár dní opozdí, už jsem dotazován pře-
vážně staršími spoluobčany na chodníku, 
kdy už dojde. Stává se, že také dvě generace 
rodin žijících v jednom domě se dožadují 
do schránky dvou výtisků, protože jim - 
doplňte si: staří, mladí - zpravodaj berou.
Jinými slovy, Olešnický zpravodaj se stal 
samozřejmostí a pro samosprávu města – 
radu města – informačním kanálem, kte-
rý je nezastupitelný. Doba, kdy jsme sazbu 
bez fotografií vytvářeli na počítači a tiskli 
na kopírce, je již roky za námi. Zpravodaj 
je tištěn v  tiskárně pana Bělehrádka v Le-
tovicích. 
Nicméně od vzniku zpravodaje je to stále 
stejné. Někdo musí napsat příspěvky, ně-
kdo nafotit fotografie, vytvořit grafy, ta-
bulky. Z pověření rady města již 28. rokem 
píši příspěvky a často také přikládám fotky 
z mobilního telefonu. Do e-mailu knihovny 
jsou zasílány autorské články a fotografie 
některých spolků, doplněné články a foto-
grafiemi z knihovny nebo ze základní a ma-
teřské školy. Občas se najde inzerát z Oleš-
nice, či jiný článek. Grafickou úpravou se 
zabývá tiskárna a text prochází ještě očima 
spolupracovnic v knihovně a na radnici.  
Podobně, jako je tomu v Olešnici, jsou růz-
ná periodika či „občasníky“ vydávány i v ji-
ných obcích a městech. Nevzpomínám si, 
že bych kdy slyšel nějaké hodnocení Oleš-
nického zpravodaje od čtenářů (s vědomím 
univerzální platnosti tvrzení, že pokud se 
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3. místo v krajském kole

RADNIČNÍ LISTY ROKU 2021

KATEGORIE MUNICIPALIT DO 10 TISÍCI OBYVATEL.
HODNOCENO 71 PŘ IHLÁŠENÝCH RADNIČNÍCH LISTŮ .
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rovolné s  avízem snížení poplatku v  ná-
sledujícím roce. Přestože se k  pytlovému 
svozu přihlásila necelá polovina domác-
ností, výsledky se projevily. Jak, to ukazu-
je následující tabulka. Z ní je patrné, že se 
snížilo množství směsného komunálního 
odpadu a naopak se navýšilo množství 
vytříděného papíru a plastu. Třídění skla 
do zvonů ve sběrných hnízdech se nepatrně 
snížilo. 
Z  výše uvedeného vyplývá, že kromě vět-
šího pořádku na sběrných hnízdech bez 
přeplněných nádob dochází k  lepšímu  
a adresnějšímu třídění. Proto bude i na-
dále pytlový svoz podporován a zapojené 
domácnosti budou v  následujícím roce 
oceněny výraznějším snížením poplatku, 
než jak tomu bylo letos. Vyzýváme proto  
i další občany, aby se do sytému přihlásili 
a vyzvedli pytle a nálepky s QR kódy.

Usnesení z  18. zasedání Zastupitelstva 
města Olešnice konaného 17. 2. 2022 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
a) zprávu z jednání rady města z 73. – 76. 
schůze
Pro 11,  proti 0, zdržel se 2
b) rozpočtová opatření č. 11 k 30. 11. 2021, 
č. 12 k 16.12.2021 a č. 13 k 31. 12. 2021 na 
rok 2021 provedená radou podle podkla-
dového materiálu
Pro 13, proti 0, zdržel se 0

Zastupitelstvo města schválilo: 
a) rozpočet města na rok 2022 v podobě 
předloženého podkladového materiálu
Pro 12,  proti 0,  zdržel se 1
b) prodej pozemku p. č. 1174/1 v k. ú. 
Olešnice na Moravě za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem č. položky 3844-
5/22. a kupní smlouvu manželům K.  
a pověřilo starostu města podpisem kup-
ní smlouvy
Pro 13, proti 0, zdržel se 0
c) prodej pozemků p. č. 1636/1, 434/8  
a 434/9 v k. ú. Olešnice na Moravě a kup-
ní smlouvu panu Ing. P. H. za cenu stano-
venou znaleckým posudkem a pověřilo 
starostu města podpisem kupní smlouvy
Pro 12, proti 0, zdržel se 1
d) zadání výběrového řízení na zhotovi-
tele stavby ZTI v lokalitě Piskačův sad 
na základě projektové dokumentace „Zá-
kladní technická vybavenost pro lokalitu 
Piskačův sad“ (zpracovatel APOLO CZ)  
a projektové dokumentace „Olešnice, Pis-

kačův sad – vodovod, splašková a dešťová 
kanalizace“ (zpracovatel VH atelier, spol. 
s.r.o.) a pověřilo starostu města zajistit 
výběrové řízení na zhotovitele stavby 
prostřednictvím společnosti TENDERA 
partners s. r. o. a po ukončení výběro-
vého řízení s jeho výsledky seznámit za-
stupitelstvo ke schválení SOD s vítězem 
soutěže
Pro 13, proti0, zdržel se 0
e) záměr prodeje pozemku p. č. 2507/3 
v k. ú. Olešnice na Moravě pro výstavbu 
bytového domu jako developerského pro-
jektu na základě stanovených podmínek 
prodeje podle podkladového materiálu
Pro 13, proti 0, zdržel se 0 
f ) výstavbu 2 podkrovních bytů v byto-
vém domě Skalky č. p. 598
Pro 9, proti 2, zdržel se 2
g) organizaci výběrového řízení na do-
davatele stavby Oprava kulturního domu  
v Olešnici
Pro 13, proti 0, zdržel se 0

Zastupitelstvo města neschválilo:
a) zrušení pozice městského policisty 
v Olešnici.
Pro 7, proti 5, zdržel se 1, nepřítomni 2

Matrika
Narození
Petra Šafaříková  
Ať roste ve zdraví k radosti rodičů!

Jubilea
MUDr. Jiří Riegl
František Doskočil
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, 
hodně spokojenosti a radosti!

KNIHOVNA

Zimní povídání o mrazíku
I když počasí se tváří netradičně a venku to 
vypadá jako jaro, se třídou Motýlků „tradi-
ce“ dodržujeme a na únorové besedě jsme 
si povídali o zimě a mrazu. A uvidíte, že 
není mráz jako mráz. 
Mrazík František chodí do mrazové školy, 
kde se učí dělat maličké rampouchy, štípá-
ní do uší, také běhat lidem po zádech, ale 
hlavní důraz se klade na malování oken. 
Malování oken je práce velmi užitečná, ale 
mrazíci malují jen tu květinu, kterou znají, 
tu, kterou mráz nespálí. Víte, která to je? 
No přece kopřiva.

Po vzoru Františka se do malování pustily 
i děti, protože kdo má na oknech květiny, 
ten se nemračí a nehubuje. Naše pomyslná 
okna se pyšní záplavou různobarevných 
květů, přijďte se podívat.

ŠKOLSTVÍ

Nemocnost žáků v základní škole
V  závěru měsíce ledna prudce vzrůstala 
nemocnost žáků základní školy. Zvyšova-
ly se jak počty covid pozitivních dětí, tak 
i případy dalších respiračních onemocně-
ní. V posledním lednovém týdnu se počty 
nemocných přiblížily ke 120 denně, což je 
téměř polovina všech žáků školy a průměr 
více než 9 chybějících dětí na třídu.
Z  toho důvodu bylo ihned po vydání vy-
svědčení za 1. pololetí vyhlášeno třídenní 
ředitelské volno. Společně s  jednodenními 
pololetními prázdninami a nadcházejícím 
víkendem tak vzniklo 6 souvislých dnů 
volna, kdy nám zbytky třídních kolektivů 
nepřišly do kontaktu.
Toto opatření se ukázalo jako velmi účinné 
– ihned po návratu do školy 7. února nám 
každodenní počty chybějících žáků klesaly 
pod 30, což je těsně nad 10% počtu žáků 
ve škole a průměr cca 2 chybějící na třídu, 
tedy běžný stav.

SMĚSNÝ ODPAD

SKLO

PAPÍR

PLAST

OLEŠNICE
2020 2021

300,06

35,71

40,52

35,22

(tuny)

181,85

21,64

24,55

21,34

Kg/obyvatel

288,07

32,95

51,92

40,2

(tuny)

174,58

19,96

31,46

24,36

Kg/obyvatel

-11,99

-2,76

11,4

4,98

Rozdíl (t)

-7,27

-1,68

6,91

3,02

Rozdíl (Kg/obyv.)

96

92,23

128,14

114,15

%

Tabulka množství odpadů 



spolu s kamarády. Za to velmi děkujeme 
našim trpělivým instruktorům, paní uči-
telce Horáčkové a Habancové, panu učiteli 
Habancovi a instruktorce Elišce Petrželko-
vé, kteří nás měli na starost a také vedení 
školy a Ski areálu, kteří pro nás tento vý-
cvik zajistili zcela zdarma. 

žákyně 8. třídy: Šarlota Mižikarová, 
Tereza Kovářová, Nela Kadlecová

Srdíčkové dny
V prosinci se naše škola po deváté zapojila 
do celorepublikové sbírky Srdíčkové dny, 
jejíž výtěžek pomáhá rodinám s vážně ne-
mocnými a postiženými dětmi.
Nabídku drobných předmětů v  hodnotě 
35 Kč jsme tentokrát z  důvodu pandemie 
uskutečnili pouze v prostorách školy. Proto 
naši žáci nevyráželi do ulic Olešnice, kde 
jste tak vždy i vy, občané města, měli mož-
nost do sbírky přispět.   
Děkuji kolegům, dalším zaměstnancům 
školy a hlavně velkému množství žáků (za 
podpory jejich rodičů, prarodičů,...), kteří 
nezůstali k  této sbírce lhostejní, podpořili 
ji svojí štědrostí a na účel sbírky se nám tak 
podařilo vybrat částku 8 505 Kč. 

Mgr. Lenka Němečková

Učíme se němčinu
S  němčináři ze sedmého ročníku jsme se 
rozhodli, že po třech měsících výuky jazy-
ka uplatní své naučené znalosti při napsání 
dopisů do zahraničí. 
Podařilo se nám navázat spolupráci s něko-
lika školami v cizině a prostřednictvím do-
pisů se tak s nimi podělit o radost z Vánoc. 
Každý žák si zvolil, do které země napíše. 

Na výběr bylo Německo, Polsko, Nizozemí, 
Dánsko, Řecko, Turecko, Itálie, Francie, 
Chorvatsko, Slovinsko a dokonce i nedale-
ké Slovensko. Děti vyrobily originální vá-
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noční přání, v  němčině napsaly zahranič-
ním školákům o sobě, slavení Vánoc u nás 
a popřály jim k těmto svátkům a do nového 
roku. Poštou jsme do zahraničí posílali cel-
kem dvacet tři dopisů. 
Před Vánocemi jsme také my obdrželi do-
pisy z  těchto zemí kromě Turecka, neboť 
dopis, který nám posílali, se jim prý vrátil 
zpět. Všechna psaní jsme se zvědavostí pře-
četli a dozvěděli se, jak slaví Vánoce jinde, 
také si poslechli žáky zazpívané vánoční 
koledy a potěšili se krásnými přáními či 
pohlednicemi, které jsme dostali.  
Díky pilnosti všech žáků se nám tento krát-
ký projekt zdařilo uskutečnit a dotáhnout 
do konce. 
Věřím, že sedmáci se opět s odvahou a ra-
dostí zapojí do dalších aktivit, které jim při 
učení se němčině nabídnu. 

Mgr. Lenka Němečková

Spolupráce se Slovenskem
Okouzlující svět knižních příběhů, pohá-
dek a básní, to bylo téma, které školáci měli 
ztvárnit při výrobě záložek do knih a poté 
poslat žákům do školy na Slovensku. 
Naši školu jsem totiž opět zapojila do projek-
tu Záložka do knih spojuje školy, jehož cílem 
je podpora četby u dětí a navázání kontaktu 
mezi českými a slovenskými školami pro-
střednictvím výměny záložek do knih. 
Oslovení třeťáčci se do této akce zapoji-
li s  velkým elánem. S  paní vychovatelkou 
Veselou se při čtení pohádek a pověstí zdo-
konalovali ve svých čtenářských dovednos-
tech a současně již sbírali nápady k vytvo-
ření záložky. 
Fantazie a šikovné ruce dětí vykouzlily 
krásné princezny, tajemné skřítky, zelené 
vodníky, pestré květiny, velká i malá zvířa-
ta,... Každý žák také napsal dopis, ve kterém 
sdělil nějaké informace o sobě. Abychom 
konkrétně věděli, komu budeme dopisy 
posílat, tak jsme s paní učitelkou a s  žáky 
ze Slovenska uskutečnili online setkání, při 
němž jsme se představili a vzájemně si po-

povídali o škole a obci, v níž žijeme. Nako-
nec jsme záložky, dopisy, pohlednice a také 
knihu Pověsti z  Boskovicka pro malé čte-
náře, kterou napsal olešnický pan starosta, 
zabalili a poštou poslali do Piešťan. 
K  radosti nás všech zapojených brzy také 
přišla zásilka ze Slovenska. Obdržené do-
pisy se záložkami si děti s nadšením roze-
braly a četly. 

Nemocnost v  základní škole se tak díky 
volnu snížila více než 4 krát.

Vladimír Hél

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy  
v Olešnici
Zápis dětí do 1. ročníku základní školy, 
pokud to situace v  rámci aktuálních pro-
tiepidemických opatření umožní, bude 
11. dubna 2022 v  budově ZŠ. Zápis dětí 
do MŠ bude následovat v  měsíci květnu. 
Bližší informace budou sděleny na webo-
vých stránkách školy a v dubnovém vydání 
Zpravodaje. 

Lyžařský výcvikový kurz 
V  týdnu od 14. února do 18. února jsme 
my, žáci osmého a sedmého ročníku, absol-
vovali lyžařský výcvik na Ski areálu v Oleš-
nici. 

První den jsme byli rozděleni podle zdat-
nosti v  lyžování do čtyř skupin. Po celý 
týden jsme se pak snažili poslouchat cen-
né rady instruktorů a techniku lyžování 
zdokonalovat. Nepřízeň počasí nás zastihla 
ve čtvrtek a s ní také výpadek elektrického 
proudu. Avšak jako nadšení sportovci jsme 
se nezalekli a na kopec vystoupali po svých. 
Promočení oděvů nám všem však bohatě 
stačilo, a proto už odpolední trénink byl 
zrušen. 

Poslední den jsme naše lyžařské umění 
ukázali při závodě ve slalomu. Nejrychlej-
ší jízdu předvedl Štěpán Krejčí a stal se tak 
nejlepším lyžařem letošního kurzu. Gratu-
lujeme! 
Myslíme, že každý z  nás na tento týden 
lyžování bude rád vzpomínat. Po dlouhé 
době provázené různými omezeními jsme 
se totiž konečně dočkali společné školní 
akce, zlepšili se v lyžování a hlavně byli 
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Celková hodnota pořízeného zařízení činí 
60 500,- Kč, z toho 80 % pokrývá dotace. 
Tímto chci jménem SDH Olešnice podě-
kovat MAS Boskovicko PLUS a zvláště pak 
paní Bezděkové, protože bez její pomoci 
bychom žádost nebyli schopni podat.

Starosta SDH

RŮZNÉ

Charitní poradna nabízí od nového roku 
svoje služby více lidem
Charitní poradna poskytuje bezplatně po-
moc, podporu a rady lidem v  nepříznivé 
sociální situaci v  okrese Blansko. Protože 
stoupal počet lidí v  regionu, kteří služby 
poradny Charity Blansko využívali, poda-
řilo se navýšit kapacitu z dvou na čtyři pra-
covnice.
Do pracovišť Charitní poradny v  Blansku 
a v Boskovicích tak můžou lidé přijít kro-
mě dřívějšího pondělí odpoledne nově také 
v  úterý, ve středu a ve čtvrtek dopoledne. 
Do Letovic pak ve středu odpoledne. 
Služby Charitní poradny jsou tu pro lidi ve 
špatné sociální situaci, kteří nemají dosta-
tek financí nebo nevědí, jak svoje potíže ře-
šit. „Nejčastěji se na nás obrací klienti kvůli 
dluhům, exekucím, s problémy v pracovně 
právních vztazích, v  rodinném právu. Po-
máháme také s vyřizováním sociálních dá-
vek,“ informuje vedoucí poradny Kateřina 
Korbelová.
Složité právní případy, zejména majetkové, 
Charitní poradna nevyřizuje. „Můžeme 
však s vámi probrat základní postupy a od-
kázat na další odbornou pomoc,“ dodává 
vedoucí poradny.
Podrobnější informace včetně aktuální 
provozní doby Charitní poradny najdete na 
webových stránkách www.blansko.charita.
cz, na čísle 516 411 583 nebo e-mailu po-
radna.boskovice@blansko.charita.cz.

Odpady
Odvoz komunálního odpadu z  popelnic 
probíhá každý lichý týden v úterý, to je 1., 
15. a 29. března. Sběr pytlovaného plastu 
od vašich domů se bude konat 4. března. 

Ale tímto tato naše česko-slovenská spolu-
práce neskončila. 
Děti si posílají dopisy i nadále a já věřím, 
že si tak procvičí nejen své psaní a čtení, ale 
také získají nové kamarády a třeba se i něco 
naučí z jazyka našich sousedů. 

Mgr. Lenka Němečková

Program pro poskytování dotací z roz-
počtu města Olešnice pro spolky
Zastupitelstvo města Olešnice schválilo 17. 
2. 2022 rozpočet, ve kterém je pamatováno 
částkou 500  000,- Kč na podporu spol-
kové činnosti. Dotace je určena pro spol-
ky, které vyvíjejí na území Města Olešnice 
veřejně prospěšnou činnost, především  
v oblasti kultury, sportu, volnočasových  
a společenských aktivit, a to:
a) na provoz spolků
b) na realizaci jejich individuálních projektů 
v oblasti společensky prospěšných aktivit.
Maximální výše dotace na provoz jedno-
ho spolku je 70 000,- Kč. Maximální výše 
dotace na realizaci individuálních projektů 
jednoho spolku je 40 000,- Kč.

Lhůta pro podání žádosti, lhůta pro roz-
hodnutí o žádosti
Žadatel předkládá svou žádost výhradně 
na předepsaném formuláři. Žádost o dotaci 
určenou na provoz spolku, nebo na realiza-
ci jeho individuálních projektů na rok 2022 
tohoto „Programu“ včetně všech příloh, 
musí být podána ve lhůtě od 15. 2. do 30. 4. 
2022. Formulář žádosti lze získat na Měst-
ském úřadě Olešnice, nebo na internetových 
stránkách města Olešnice www.olesnice.cz
O žádosti bude rozhodnuto do 31. 5. 2022. 
O žádostech do 50 000,- Kč rozhodne rada 
města, o žádostech nad 50 000,- Kč rozhod-
ne zastupitelstvo města.

Nová audiovizuální technika SDH Olešnice
Ve spolupráci s Místní akční skupinou 
(MAS) Boskovicko PLUS byla Sboru dob-
rovolných hasičů Olešnice, v rámci Progra-
mu rozvoje venkova ČR, poskytnuta dota-
ce pro projekt "Multimediální výbava SDH 
Olešnice".
V rámci tohoto projektu byla pro náš sbor 
pořízena projekční a audio technika. Pro-
jekční technika - projektor a přenosné 
plátno - by měla zlepšit jednak prezentaci 
sboru při kulturních a sportovních akcích, 
zároveň ale bude sloužit i pro vzdělávání 
jak malých a velkých členů sboru, tak čle-
nů výjezdové jednotky a v neposlední řadě 
i pro vzdělávání široké veřejnosti v rámci 
prevence. Nahradí tak dnes již zastaralou 
80 cm CRT televizi, která byla k tomuto 
účelu sborem využívána.
Audio technika - sestava reprobeden  
s mixpultem a bezdrátovými mikrofony pak 
zajistí samotné kvalitní ozvučení jednotli-
vých akcí, ať se jedná o sportovní soutěže 
konané na prostranství u hasičské zbrojnice, 
tak kulturní a vzdělávací, konané v sálech  
v Olešnici. Odpadne nám tak problematické 
půjčování této techniky od jiných subjektů. 

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 
Vzhledem k  tomu, že do množství směs-
ného komunálního odpadu se započítává  
i velkoobjemový odpad, znamená to při 
překročení limitu na obyvatele riziko zvý-
šení poplatku všem občanům - poplatní-
kům města. Z tohoto důvodu je na sběr-
ný dvůr přijímáno maximální množství 
velkoobjemového odpadu do hmotnosti 
100 kg/rok/domácnost. Větší množství je 
možné na vlastní náklady odvézt na sklád-
ku např. prostřednictvím svozové firmy, 
kde objednáte kontejner.

 

 

Přidej se k nám do týmu! 

BRIGÁDA 
PRODEJNA  

+  

OBSLUHA 
ZMRZLINOVÉHO 

 STROJE 
 

 

MLÉKÁRNA OLEŠNICE A.S. 

KONTAKTUJTE NÁS 
V případě zájmu  
zasílejte svůj životopis: 
info@mleko.cz 

Brázdová Alice 
tel.: 702 197648 

Sbor dobrovolných hasičů Olešnice
provede v  sobotu 9. dubna 2022

dopoledne

SBĚR ŽELEZNÉHO
ŠROTU

Těžší kusy případně pomůžeme
vynést.

Pneumatiky a nebezpečný odpad
prosím nechystejte. Ten patří do

sběrného dvora.

Děkujeme



STAVEBNÍ 
POZEMKY POD 
SJEZDOVKOU

lokalita „Piskačův sad“   
18 stavebních parcel

Předpokládaný prodej pozemků – 
zahájení podzim 2022 

Předpokládaná cena vč. přípojek: 
2 000 – 2 500,- Kč/m2  

Prodávající: 
Město Olešnice 

PODMÍNKY PRODÁVAJÍCÍHO:
a) Kupující bude povinen na zakoupe-
né stavební parcele realizovat výstav-
bu rodinného domu určeného k bydlení 
dle Územní studie Olešnice - lokalita i1 
a i9 - "Piskačův sad", kde jsou stano-
veny závazné ukazatele pro výstavbu. 
Viz: https://www.olesnice.cz/piskacuv-
-sad-zastavovaci-studie.
Nesplnění tohoto závazku bude za-
jištěno smluvní pokutou ve výši kupní 
ceny stavební parcely.

b) Kupující bude povinen zkolaudovat 
na stavební parcele rodinný dům do 5 
let od podpisu kupní smlouvy na sta-
vební parcelu. Nesplnění tohoto závaz-
ku bude zajištěno smluvní pokutou ve 
výši kupní ceny stavební parcely.    

c) Kupujícímu bude smluvně zakázáno 
zcizit stavební parcelu před uplynutím 
doby 5 let od podpisu kupní smlouvy. 
Pro případ zcizení (zejm. prodej, daro-
vání, směna) stavební parcely kupují-
cím před uplynutím doby 5 let od pod-
pisu kupní smlouvy bude ve prospěch 
města Olešnice sjednána smluvní po-
kuta ve výši kupní ceny stavební par-
cely.

d) Kupující přijme závazek 10 let od 
kolaudace užívat stavbu RD k trvalému 
bydlení a být po dobu min. 3 let od ko-
laudace přihlášen k trvalému pobytu na 
území města Olešnice. Nesplnění kaž-
dého závazku bude zajištěno smluvní 
pokutou ve výši 300.000,- Kč. 
   
e) Kupující splní podmínku, že žádá  
o odkup pouze jedné parcely v této lo-
kalitě. 

PŘEDBĚŽNÝ ZÁJEM 
O KOUPI  STAVEBNÍHO POZEMKU

ve vlastnictví města Olešnice 
pro výstavbu rodinného domu v lokalitě „Piskačův sad“

Žádám tímto, abych byl před vyhlášením prodeje (formou aukce, vyhlášení 
záměru prodeje atp.) informován předem. 
Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby evidence předběž-
ného zájmu o koupi a k obeslání při vyhlášení záměru vlastního prodeje.

JMÉNO, PŘÍJMENÍ: ……………………………………..................................

ADRESA BYDLIŠTĚ: ……………………………………...............................

...................……………………………………...................................................

...................……………………………………..................................................

...................……………………………………..................................................

TELEFONNÍ ČÍSLO: …………………………………………..........................

E-MAILOVÁ ADRESA: ……………………………………..............................

................……………………………………....................................…………...

DATUM: ........................................................................................................

PODPIS ZÁJEMCE: ………………………………………..............................

Olešnický zpravodaj, březen 2022, ročník XXXI., číslo 3. Vychází 1x měsíčně. Vydává Město Olešnice – zastupitelstvo města pro 
potřeby města. Příspěvky a názory zveřejněné ve zpravodaji odráží stanovisko rady města Olešnice, pokud není v článku uvedeno 
jinak. Inzerce dle možností vydavatele. Registrováno Ministerstvem kultury ČR Praha: MK ČR  E 11385. Náklad 850 výtisků. Cena: 
do domácností občanů s trvalým pobytem ve městě zdarma, volný prodej 5,- Kč vč. DPH. Tisk: Tiskárna Bělehrádek Letovice. Uzá-
věrka čísla do 20. dne v měsíci. Tel. 516 463 108, fax 516 463 296, www.olesnice.cz

Svůj písemně projevený předběžný zájem ve formě vyplněného formuláře za-
šlete elektronicky na https://forms.gle/…co6, nebo výstřižek poštou na adresu 
Městský úřad Olešnice, náměstí Míru 20, 679 74 Olešnice, nebo sken vý-
střižku elektronicky na olesnice@olesnice.cz, případně na datovou schránku 
města: esfbcbs


