
NOVÁ POLNÍ CESTA
Velmi krátký čas si vyžádalo uskutečnění opravy povrchu polní cesty k Boží muce na úze-
mí katastru Olešnice. Firma Strabag a.s. provedla též úpravy krajnic. S ohledem na dotaci 
byl realizován pouze úsek, který je po schválení pozemkových úprav v  této části katastru 
v majetku města Olešnice. Došlo takto k dalšímu rozšíření opravené a nově realizované sítě 
polních cest v plánu společných zařízení pozemkových úprav. 

OPRAVA STŘECHY KOUPALIŠTĚ
Výměna střešní krytiny provozní budovy koupaliště byla zahájena dle smlouvy o dílo v měsíci 
květnu sejmutím stávající krytiny a demontáží a výměnou narušených trámů a desek. Sou-
časně byla zesílena konstrukce krovů a desek v místě do budoucna uvažovaného umístění 
solárních panelů. Práce budou pokračovat i v měsíci červnu, kdy by měly být dokončeny. 
Prázdninový provoz koupaliště by neměl být narušen. 
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ZPRÁVY Z RADNICE

ZPRAVODA J  MĚSTA  OLEŠNICE

 INVESTIČNÍ AKCE
USNESENÍ 

Z 20. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA OLEŠNICE 

ZE DNE 
19. KVĚTNA 2022 
ZASTUPITELSTVO MĚSTA 

SCHVÁLILO:

1. Program 20. zasedání zastupi-
telstva podle pozvánky.
2. Ověřovatele zápisu: pana Ing. 
Jakuba Slavíčka a pana Karla Ku-
bíčka.
3. Rozpočtové opatření č. 6 k 19. 
5. 2022 podle podkladového ma-
teriálu.
4. Veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace ve výši 107 000,- 
Kč pro FC Olešnice a dotaci ve 
výši 95 000,- Kč pro OREL jednotu 
Olešnice.
5. Darovací smlouvu s  SH ČSM 
– Sborem dobrovolných hasičů 
Olešnice na dokončení oprav ha-
sičského historického speciálu 
TATRA T10 ve výši 90 000,- Kč.
6. Ukončení členství obce Olešni-
ce v DSO Olešnicko.
7. Model financování projektu 
ZTI Piskačův sad od ČS, a.s. ve 
variantě s  možností mimořád-



na prodej pozemku p. č. 2507/3 v  k. ú. 
Olešnice na Moravě s  podmínkami, kte-
ré byly zveřejněny s minimální vyvolávací 
cenou 2.000,- Kč/m2.
3. Starostu města podpisem smlouvy  
o dílo zakázky Oprava kulturního domu 
v Olešnici – část 1 s firmou ISS stavtrade, 
s.r.o., IČO: 29303192.
4. Starostu města, v případě kladného roz-
hodnutí, o přidělení dotace zakázky Opra-
va kulturního domu v  Olešnici – část 2, 
podpisem smlouvy o dílo s  firmou HA-
LATS s.r.o., IČO: 08047464.
5. Starostu města, v  případě, že ke zru-
šení veřejné zakázky nebudou vzneseny 
námitky, bezodkladným vyhlášením  no-
vého kola výběrového řízení s co nejdel-
ší možnou lhůtou pro podání nabídek 
tak, aby návrh výběrové komise mohl 
být předložen zastupitelstvu 28.6.2022. 

          KNIHOVNA
BESEDA S MOTÝLKY
Víte podle čeho se pozná, že jsou děti zralé jít do školy? Že jsou nejstarší ze školky, že 
jsou už velké, že toho hodně umí, že jsou chytré, hodné…samá voda. Pozná se to podle 
toho, že jim začnou padat zuby! A o nové zoubky se musí děti dobře starat, aby nedo-
padly jako vlk v pohádce Sedm kůzlátek a šišlavý vlk. Šikovné děti také našly cestu od 
zubní pasty ke kartáčku a nechybělo závěrečné prohlížení nových knížek v knihovně. 

   ŠKOLSTVÍ

AGROSERVIS – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Ve čtvrtek 28. dubna děti mateřské školy navštívily firmu Agroservis Sedláček, kde 
si prohlédly zemědělskou techniku. Nejvíce je zaujalo velké množství kombajnů.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 
VZALO NA VĚDOMÍ:

1. Zprávu z  jednání rady města z 77. až 
82. schůze.
2. Rozpočtová opatření  č. 1 k 15. 3. 2022, 
č. 3 k 31. 3. 2022, č. 4 k 30. 4. 2022 a č. 5 
k 10. 5. 2022 na rok 2022 provedená ra-
dou podle podkladového materiálu.
3. Rozdělení prostředků z  grantového 
systému města mezi jednotlivé spolky 
podle podkladového materiálu.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 
POVĚŘILO:

1. Starostu města na valné hromadě DSO 
Olešnicko hlasovat o zrušení a zániku 
svazku DSO Olešnicko.
2. Starostu zajištěním elektronické aukce 

ných splátek každé 3 měsíce, sazba 3M 
PRIBOR.
8. Nabídku společnosti ISS stavtrade, 
s.r.o., IČO: 29303192 jako ekonomicky 
nejvýhodnější nabídku výběrového řízení 
veřejné zakázky Oprava kulturního domu 
v Olešnici – část 1.
9. Nabídku společnosti HALATS s.r.o., IČO: 
08047464 jako ekonomicky nejvýhodnější 
ve výběrovém řízení zakázky Oprava kul-
turního domu v Olešnici – část 2.
10. Vyčkat s  podpisem smlouvy o dílo 
s firmou HALATS s.r.o., IČO: 08047464 po 
případném kladném rozhodnutí MMR ČR 
o přidělení dotace. 
11. Vyloučení účastníka zadávacího řízení 
veřejné zakázky ZTI pro lokalitu Piskačův 
sad v Olešnici – společnost KORA-VODO-
STAVING s.r.o., se sídlem Kunštát, Zbra-
slavecká 492, PSČ 679 72, IČO: 25311883 
ze zadávacího řízení v souladu s § 48 odst. 
2 písm. a) ZZVZ na základě doporučení 
komise pro posouzení veřejné zakázky.
12. Zrušení zadávacího řízení v  souladu  
s § 127 odst. 2, písm. h) ZZVZ.
13. Záměry prodeje pozemků p.č. 332/1  
a 332/2, 408/3, 338/1 a 338/2 a 1259 v k. 
ú. Olešnici na Moravě. Prodej se usku-
teční za cenu stanovenou znaleckým po-
sudkem. Znalecký posudek a náklady pří-
pravy kupní smlouvy a vklad do katastru 
hradí kupující.
14. Záměr prodeje pozemků p.č. 1021/2, 
1022/2, 2007/1 a 995/1 v  k. ú Olešnice 
na Moravě. Podmínkou prodeje je zajiš-
tění přístupu k pozemkům p.č. 2008/2 a 
2008/3 v k. ú Olešnice na Moravě odděle-
ním geometrickým plánem a na pozem-
ku p.č. 995/1 v k. ú. Olešnice na Moravě 
bude zřízeno smluvně věcné břemeno 
přístupu ke kanalizaci a vodovodu a ve-
dení elektrické energie k  sloupku hladi-
noměru. Rozsah břemene bude určen 
geometrickým plánem. Prodej se usku-
teční za cenu stanovenou znaleckým po-
sudkem. Znalecký posudek, náklady pří-
pravy kupní smlouvy, geometrický plán  
a vklad do katastru uhradí kupující. 
15. Pořízení znaleckého posudku na po-
zemek p.č. 1370 v k. ú. Olešnice na Mo-
ravě ke zjištění ceny pozemku k dalšímu 
jednání o záměru prodeje. 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 
NESCHVÁLILO:

1. Prodej pozemku p.č. 2507/3 v  k. ú. 
Olešnice na Moravě o výměře 1328 m2 
za účelem výstavby bytového domu 
dle předloženého záměru společnosti 
D.A.Bydlení EU, s.r.o. se sídlem: Španěl-
ská 742/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2 za 
cenu 2.000,- Kč / m2 a podmínek stanove-
ných zastupitelstvem při vyhlášení zámě-
ru prodeje.
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ČARODĚJNICE V MŠ
Na školní zahradě MŠ proletěl 29. dub-
na ,, ČARODĚJNICKÝ REJ“. Děti byly oble-
čeny do čarodějnických kostýmů, které 
si doma připravily s  rodiči. Dopoledne 
bylo plné her a soutěží, nechybělo tra-
diční opékání párků. Děti získaly diplomy  
a sladkosti.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V úterý 3. 5. proběhl v MŠ Olešnice zápis 
dětí na školní rok 2022/2023. K zápisu ro-
diče přivedli 22 dětí. Během zápisu si děti 
mohly pohrát a seznámit se s prostředím 
a rodiče získali potřebné informace k do-
cházce dítěte.

Ludmila Musilová, 
vedoucí učitelka MŠ Olešnice

OLEŠNIČTÍ "CHEMIKOVÉ" VYKOUZLILI ZLATO
Jako každý rok byla žákům devátých tříd nabídnuta účast v chemické olympiádě  
a letos se moje nabídka rozšíření obzorů v chemii zalíbila více lidem než obvykle. 
Vzhledem k tomu, že výuka chemie začíná na základní škole až v osmé třídě, drtivou 
většinu učiva probrali žáci na distanční výuce. Domluvili jsme se tedy na práci v che-
mickém kroužku, kde mohli žáci každý týden upevňovat a rozšiřovat znalosti, které se 
na dálku těžko získávaly a zejména zdokonalovat zručnost při laboratorních pracích. 
Žáci nejprve museli zvládnout domácí část chemické olympiády a v lednu pak ve škole 
vypracovat písemnou část a laboratorní práci. Na základě školního kola postoupili do 
okresního kola konaném na boskovickém gymnáziu tři žáci, kteří zaujali první tři místa 
v následujícím pořadí - Václav Novotný, Františka Palinková a Anna Sýkorová, čímž za 
sebou nechali všechny žáky obou gymnázií našeho okresu a ostatních základních škol 
a všichni tři tímto postoupili do krajského kola. To se konalo již tradičně na Střední 
průmyslové škole chemické a naše olešnické žáky čekalo obtížné klání s 27 ostatními 
žáky, kteří až na jednu výjimku studují výhradně na velkých gymnáziích našeho kraje. 
Tento fakt je však nevyvedl z míry, na soutěž se těšili a dokázali zhodnotit vše, co se 
naučili. Soutěž sestávala z písemné části a z laboratorní práce, kde žáky čekala nejen 
práce se složitou aparaturou, ale i následné zapeklité výpočty na základě experimen-
tálně zjištěných výsledků. Díky dlouhodobé a pravidelné finanční podpoře přírodo-
vědných předmětů na naší škole mohou žáci pracovat s laboratorními pomůckami, 
které jsou žákům některých jiných škol nedostupné, a tak v rozlehlé laboratoři che-
mické průmyslovky rozhodně nepůsobili jako vyjukaní žáčci malé "vesnické" základ-
ky. Celkové výsledky pak odpovídaly nejen tomuto faktu, ale odrazily především píli 
našich žáků, jejich nadání a zájem o chemii celkově. Anna Sýkorová se umístila na 10. 
místě, Františka Palinková - budoucí studentka právě chemické průmyslovky - skon-
čila jako 9. a Vašek Novotný se umístil na úžasném prvním místě! Naši žáci tím mimo 
jiné ukázali, že naše malá škola dokáže práci s výrazně nadanými žáky podpořit tak, 
že jsou v nejvyšším kolech soutěže lepší než žáci brněnských prestižních gymnázií. 
Na závěr tedy děkuji panu řediteli za tuto podporu, žákům za jejich vytrvalou práci  
a také paním uklízečkám, které vždy trpělivě čekají, až budou moci po volnočasových 
aktivitách konečně učebnu uklidit. A našem třem statečným bojovníkům přeji, ať jim 
chemické znalosti získané na této škole usnadní studium chemie na školách středních 
a aby jim tato krásná věda obohatila jejich celý budoucí život.

Mgr. Jana Sýkorová

ŽÁCI ZŠ UKLÍZELI OLEŠNICI A OKOLÍ
Dva dny před Filipojakubskou nocí se všichni 
žáci základní školy rozděleni do skupin vyda-
li na úklid Olešnice a nejbližšího okolí. Tato 
tradiční akce spojená s  oslavou Dne Země se 
kvůli Covidu 19 konala po 3 letech (naposledy 
v dubnu 2019). Úklid probíhal jak v olešnických 
ulicích, tak i kolem okolních rybníků nebo na-
příklad ve Ski areálu. Výsledkem byla řada pytlů 
zaplněných nasbíranými odpadky.
Zaslouženou odměnou pro všechny sběrače 
byl na ohni opečený párek.

Vladimír Hél

ČERVEN  202 2
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PROJEKTOVÉ DNY V MORAVIAFLORU 
O projektových dnech v ZŠ a MŠ bylo v olešnickém zpravodaji napsáno již několik pří-
spěvků. Mezi dětmi si tyto dny velmi rychle získaly velkou oblibu a někteří se jen těžko 
smiřovali s tím, že už se podobné akce po vyučování konat nebudou. Sotva jsme se 
všemi odborníky z praxe sepsali reporty z minulých projektových dnů a vše odeslali na 
ministerstvo ke kontrole, svitla alespoň malá naděje na realizaci dalších projektových 
dnů. V současné době běží na naší škole projekt Šablony III, z kterého bylo možné zre-
alizovat pouze dva projektové dny. Tyto projektové dny měly být polytechnicky zamě-
řené. Po pozitivních zkušenostech z minulých projektových dnů jsem se opět obrátila 
na pana Milana Synka a firmu Moraviaflor. Za přispění firmy Poličské obaly, která nám 
poskytla materiál, se nám společně podařilo vymyslet a zrealizovat tvorbu kartono-
vých kufříků a šanonů. Oba tyto výrobky potom žáci dozdobili květinovou dekorací. 
Panu Milanu Synkovi touto cestou děkujeme za možnost uspořádání projektových 
dnů a za vymyšlení nápadu tvořit kufříky. Často totiž právě ten správný nápad bývá 
nejdůležitější. Za trpělivost děkujeme také paní Heleně Synkové, která s námi po oba 
dny tvořila a vše dětem opakovaně vysvětlovala. Firmě Poličské obaly děkujeme za 
zdarma poskytnutý materiál. Současně také děkujeme za několik krabic vylisovaných 
plátků květin, které jsme dostali k dalšímu tvoření do školy. Tyto květiny jsme proza-
tím využili především k výrobě dárečků ke Dni matek. Společně s oběma vychovatel-
kami školní družiny jsme pro děti uspořádaly dvě tvořivá odpoledne, kde si děti vyro-
bily květinová přáníčka pro maminky nebo čelenky a ozdoby do vlasů. Do vyrábění se 
také v rámci pracovních činností a výtvarné výchovy zapojili žáci páté třídy a šesťáci.  
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Soňa Halámková

KULTURA 
VELKÉ GULÁŠOVÉ ODPOLEDNE
V  sobotu 28. května se uskutečnilo po 
dvouleté „covidové“ přestávce setkání 
příznivců guláše. Jednak těch, kteří ho 
v  kotlících uvařili, jednak těch, kteří ho 
ochutnávali. Pod názvem “Velké gulášo-
vé odpoledne“ se skrývá společná akce 
města Olešnice a firmy Řeznictví Šutera. 
Tentokrát v  sedmi kotlících vařila druž-
stva Spolku přátel piva, zaměstnanců 
města Olešnice, společného družstva 
Gronky a kuchařů z ulice Zahradní, firmy 
Řeznictví Šutera, Ski-areálu, firmy K-Net  
a hostů z Ukrajiny. 

Návštěvníků se sešlo, přes chladné poča-
sí a televizní přenos hokejového utkání, 
celkem 286. Pro děti byl připraven ská-
kací hrad, pro všechny pak hudební pro-
dukce. O občerstvení kromě soutěžních 
gulášů se postarala firma Řeznictví Šute-
ra a SDH Olešnice. Soutěž o nejchutnější 
guláš byla opět v rukou návštěvníků a je-
jich hlasovacích lístků. Ti hlasovali v tom-
to medailovém pořadí: 1. místo – hosté 
z  Ukrajiny, 2. místo – Ski-areál, 3. místo 
– Řeznictví Šutera. Bez ohledu na počet 
hlasovacích lístků je třeba říci, že všechny 
guláše od rána vařené se spoustou leg-
race a různých ingrediencí se sice lišily 
chutí, ale všechny byly výborné. O tom 
svědčí také to, že všechny kotlíky byly do 
dna vyjedeny.
Poděkování patří firmě Šutera, která do-
dala maso, sádlo a cibuli soutěžním druž-
stvům, široké veřejnosti potom chléb  
a konzumní guláš. Poděkování také 
všem, kdo se podíleli na vaření gulášů  
a organizaci odpoledne. 
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DALŠÍ ÚSPĚCHY OLEŠNICKÝCH ŠKOLÁKŮ
Přibližně v polovině dubna čekala naše deváťáky jedna z dosud nejtěžších životních 
zkoušek – přijímačky na střední školy a učiliště. S potěšením jsme zaznamenali, že 
úspěšnost při umísťování na jednotlivé školy dosáhla hned po 1. kole přijímaček 90%. 
V konečném součtu můžu konstatovat, že na studijní obory na středních školách bylo 
přijato 20 žáků, tedy 64,5% (gymnázia, pedagogické školy a lycea, průmyslovky, střed-
ní odborné školy) a 11 žáků (35,5%) bylo přijato na učební obory na učilištích.
Zajímavostí je, že i někteří žáci s výborným prospěchem se rozhodli pro odbornější 
vzdělání, na které je občas obtížnější být přijat než na některé gymnázium.
 
V květnovém zpravodaji jsem uváděl některé nejlepší výsledky našich žáků v soutě-
žích a olympiádách. Jsem rád, že v tomto výčtu mohu pokračovat:
Po vítězství v okresním i krajském kole geologické olympiády obsadila A. Sýkorová 
v celostátním kole 5. místo, což je největší úspěch žáka naší školy za řadu posledních 
let!!
Po 1. místě v okresním kole biologické olympiády starších žáků skončila K. Horáčková 
v krajském kole na 5. místě. Ve stejné soutěži mladších žáků obsadili v okresním kole 
Š. a V. Krejčí 1. a 2. místo, následně v krajském kole 5. a 10. místo.
Na 1. místo v okresním kole olympiády v češtině navázala K. Horáčková v krajském 
kole 7. místem.
V soutěži Mladý zahrádkář pro mladší žáky zvítězil A. Sýkora a v kategorii starších ob-
sadila 2. místo jeho sestra A. Sýkorová. Oba dva se díky tomu zúčastní celonárodního 
kola. Velmi pěkných umístění se v této soutěži v mladší kategorii dočkali také K. Zunka 
(2. místo) a B. Kreplová (3. místo).
V okresní soutěži ve skoku vysokém Kunštátská laťka se umístili ve svých kategoriích 
na 4. pozici K. Žílová a na 5. pozici T. Juránek.
I tentokrát všem úspěšným žákům blahopřeji a vyučujícím děkuji za přípravu našich 
reprezentantů.

Vladimír Hél



POZVÁNKA NA OLDIES PARTY
Spolek přátel piva vás zve v  sobotu 25. 
června  na tradiční taneční zábavu - OL-
DIES  PARTY,  která se ponese v duchu 
těch největších světových a hlavně čes-
kých hitů. Letos vás večerem bude pro-
vázet osvědčený DJ Tarock, kterého zná-
te z našich plesů. Těšit se můžete jako 
tradičně na dva druhy čepovaného piva, 
plnou udírnu a širokou nabídku na baru. 
Přijďte s námi oslavit příchod léta!  Více 
informací již brzy na plakátech a  www.
spolekpratelpiva.cz. 
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TFA OLEŠNICKÝ ŽELEZŇÁK 2022
Po dvou letech různých změn a omezení se náš závod mohl vrátit do tradičního květ-
nového termínu. Letos vyšel na krásnou slunnou neděli ve státní svátek Dne vítězství 
a ještě na Den matek, tedy 8. 5. 2022. I v letošním roce jsme pokračovali s naším 
hlavním partnerem Železárny Štěpánov, a tak se mohli závodníci ve třech kategoriích 
poprat o putovní železnou palici. V letošním roce se závodu zúčastnilo rekordních 63 
závodníků. Závodníci byli rozděleni do třech kategorií, kdy o vítězství bojovalo celkem 
10 žen, 37 mužů ve věku do 35 let a 16 mužů ve věku nad 35 let.

Všichni závodníci předvedli úžasné výkony a téměř 
všichni, kteří už v Olešnici někdy běželi tak na stej-
né trati zaznamenali zlepšení. Ti nejlepší se poprali 
o putovní palice, kdy všechny tři našly zase na rok 
nového majitele. Kategorii žen, po velmi těsném 
souboji vyhrála Kateřina Vodičková z Rokytnice 
nad Rokytnou. Druhá, o necelou vteřinu, byla „sko-
ro domácí“ Martina Švábová z Trpína a bronz brala 
Nicole Mokrušová z Rohatce. V kategorii mužů do 
35 let zvítězil v Olešnici Michal Skřivánek z Rohat-
ce, kdy jej na druhém místě doplnil opět přespolní 
Martin Břenek z Trpína a třetí doběhl Lukáš Navrá-
til z Ludéřova. Třetí kategorii ovládl poslední zá-
stupce z Trpína, a to Zdeňa Král, reprezentant HZS 
ČR v TFA, který se oproti loňsku přesunul do této 
starší kategorie, přesto však zaznamenal celkově 
nejrychlejší 
čas.

Druhé místo vybojoval Zdeňkův kolega Marek 
Víšek z HZS Pardubického kraje a bronz si do 
Sebranic odvezl Radek Tesař. Všem závodní-
kům ještě jednou gratulujeme a děkujeme za 
super výkony a jejich disciplinovanost, díky 
které závod plynule proběhl.
Na závěr musí přijít poděkování, vzhledem  
k počtu závodníků byl letošní ročník asi nejná-
ročnější, zároveň byl, ale i ten nejpovedenější 
ze všech. Za to vše patří velký DÍK především 
členům SDH a JSDH Olešnice, kteří se na závo-
dě podíleli. Dále chceme moc poděkovat všem 
olešnickým občanům, podnikatelům a firmám, 
kteří náš závod jakkoliv podpořili. Mezi ně pa-
tří již zmíněné Železárny Štěpánov, dále pak 

KAREL MUŽÁTKO      
& MATĚJ BOK

                           
trubka 

 & 
varhany

19.6.2022, 15:00 
evangelický kostel, Olešnice 

Koncert se koná za finanční podpory grantového systému města Olešnice 

  SDH OLEŠNICE pořádá 

v  sobotu 25. června 2022

O PUTOVNÍ POHÁRY 

Zahájení soutěže nástupem ve 14 hodin
U HASIČÁRNY!

Po požárním útoku následuje přenos 
raněné bečky a pivní štafeta

Po ukončení soutěže 

               

Srdečně zvou pořadatelé!
Kontakt: olesnice.tfa@seznam.cz, tel: 774 653 992



podařilo dosáhnout na medailová umís-
tění. Soutěž jednot vyhrála Jednota Orel 
Vyškov.
Jednota Orla Olešnice touto cestou dě-
kuje zastupitelstvu města za pomoc při 
uspořádání tohoto závodu, všem rozhod-
čím, členům místního SDH a sponzorům 
za hodnotné ceny pro závodníky. Podě-
kování patří i našim závodníkům za vzor-
nou reprezentaci jednoty a města.

Rada jednoty Orla Olešnice

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Moravský rybářský svaz – místní organi-
zace Olešnice si Vás dovoluje pozvat na 
Dětské rybářské závody pořádané v  so-
botu 25. 6. 2022 na rybníku Sekera. Pre-
zentace v  7:00 – 7:30 hodin, 1. poločas 
začíná v 7:30 hodin. Přibližně od 12:30 – 
13:00 hodin bude probíhat vyhlášení vý-
sledků a předání cen. Ceny pro každého 
účastníka. Účast a občerstvení závodníků 
je zdarma! Závod je určen pro všechny 
děti do 15 let. Všichni jste srdečně zváni! 
Těší se na Vás pořadatelé!

RŮZNÉ
NABÍDKY PRÁCE
Firma  Ing. Jiří Sedláček (Agroservis)  pří-
jme do kovovýroby zámečníky, svářeče. 
Pro bližší info volejte p. Sedláčka na tele-
fonním čísle: 602 770 504

ODPADY
Odvoz komunálního odpadu z  popelnic 
probíhá každý lichý týden v  úterý, to je 
7. a 21. června. Sběr pytlovaného plastu 
od vašich domů se bude konat 10. června  
a sběr papíru 24. června. 

Olešnický zpravodaj, červen 2022, ročník XXXI., číslo 6. Vychází 1x měsíčně. Vydává Město Olešnice – zastupitelstvo města pro po-
třeby 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. 
Uzávěrka čísla do 20. dne v měsíci. Tel. 516 463 108, fax 516 463 296, www.olesnice.cz

MATRIKA

NAROZENÍ 
Adam Bednář  

Ať roste ve zdraví k radosti rodičů!

NAŠI JUBILANTI
(70,75,80,85,86, 87 ROKŮ A VÍCE)

Eliška Neumannová
Jaroslava Kaldová

Stanislav Neubauer
Marie Jančová

Božena Sedláčková
Milan Kovář

Všem jubilantům 
přejeme pevné zdraví, 

hodně spokojenosti a radosti!

ÚMRTÍ 
Josef Procházka, 79 let

Josef Honsnejman, nedožitých 81 let

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou 

Řeznictví pana Šutery, společnost Agro-
bed Tomáš Bednář, dále pak děkujeme 
panu Petru Dvořáčkovi a jeho Utopen-
cům z Hastrmánky, a velký dík za krásné 
ceny pro závodníky patří také Papačkám 
od Lůcy . Poděkovat musíme také městu 
Olešnice a panu starostovi za jeho účast 
při závodě. A velký dík si také zaslou-
ží všichni diváci, kteří přišli silné hasiče  
a krásné hasičky podpořit a zafandit jim. 
Budeme se těšit zase za rok v květnu na 
8. ročník závodu TFA Olešnice.

Za JSDH a SDH Olešnice Martin Novotný
Celou fotogalerii naleznete na webu: 
https://mltfa.cz/galerie/

21. ROČNÍK MEMORIÁLU 
P. LEOPOLDA BENÁČKA 

V sobotu 21. května uspořádala místní 
orelská jednota pod záštitou zastupitel-
stva města 21. ročník Memoriálu P. Leo-
polda Benáčka v přespolním běhu. Závod 
se uskutečnil v lesoparku Skalky za příz-
nivého počasí. Závodníky přivítal staros-
ta jednoty Josef Soukal, starosta města 
Olešnice Zdeněk Peša, starosta Orla Sta-
nislav Juránek, olešnický farář P. Tomáš 
Šíma a senátorka Jaromíra Vítková.

Průběhem celého závodu nás příjemným 
slovem a hudbou provázel Jaroslav Ostrý. 
Po slavnostním zahájení v 10:00 hod vy-
běhly jako první na trať předškolní děti. 
Celkem je závod vypsán pro 27 kategorií.
Letošního ročníku se zúčastnilo 144 zá-
vodníků z celé Moravy i z Čech. Přícho-
zích, tedy těch, kteří nejsou organizova-
ní v Orlu, se závodu zúčastnilo 39 běžců 
a běžkyň. Mezi nimi bylo 9 příchozích 
účastníků ze skupiny válečných uprchlíků 
z Ukrajiny, kteří našli útočiště v Olešnici. 
Za naši orelskou jednotu běželo 8 závod-
níků. Čtyřem olešnickým závodníkům se 

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou za projevenou 
soustrast a účast na posledním rozlou-
čení s  panem Josefem Honsnejmanem. 
Zejména velký dík patří celému hasičské-
mu sboru za jejich důstojný doprovod na 
poslední cestě. 

Rodina Honsnejmanova

Děkuji panu Mudr. Janu Nechutovi za 
jeho ochotu a obětavou péči, kterou vě-
noval mému manželovi. 

Jarmila Honsnejmanová

TABULKA SVOZU ODPADŮ ČERVENEC AŽ PROSINEC.

SMĚSNÝ KO  

   

PLAST OD DOMU

   

PAPÍR OD DOMU


