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ZPRÁVY Z RADNICE
Váleční uprchlíci v Olešnici
Válka na Ukrajině vyhnala ze svých domovů více než 10 milionů Ukrajinců ve
válečných oblastech severu, východu i jihu
Ukrajiny. Mnoho z nich našlo pobyt v západní části země, která je dosud válkou jen
málo zasažena. Přes 4 miliony válečných
uprchlíků hledá klid pro své děti v zahraničí. Přibližně 300 tisíc zamířilo do České
republiky, která je stejně jako jiné země
mezinárodními smlouvami povinována zajistit humanitární pomoc. V České republice si mnoho občanů uvědomuje blízkost
konfliktu a rozpínavost představitelů Ruské
federace, a proto nevnímají pomoc válečným uprchlíkům jako povinnost, ale jako
vlastní, niterní potřebu pomoci.
Právě z tohoto důvodu zastupitelstvo města
jednomyslně schválilo pomoc alespoň několika rodinám a jednotlivcům, kteří utíkají z válečné Ukrajiny. Dvě rodiny jsou již
ubytovány v turistické ubytovně v prostorách Orlovny a další, dosud ubytovaní na
hotelu Závrší, budou po asi dvou týdnech
nutných k adaptaci prostor ZUŠ v kulturním domě přestěhováni sem. Budou mezi
námi žít život v soukromí a s výhledem na
„normální“ život, ke kterému patří příprava jídla, docházka jejich dětí do školy, zajištění práce a příjem ze zaměstnání. Aktuálně mají všichni vyřízené a platné doklady,

zdravotní pojištění, děti školní docházku
a většina dospělých i práci. Ostatní ji usilovně hledají. Nechtějí být na obtíž, nechtějí žít na úkor sociálních dávek.
Našimi hosty je 27 uprchlíků z Ukrajiny.
Tři muži, jedenáct žen a 13 dětí. Už spontánní pěkné přijetí a dárcovství našich spoluobčanů svědčí o tom, že nejsme lhostejní
k neštěstí jiných a že umíme pomáhat. Pomáhat můžeme různě: finančně, materiálním darem, pomocí vyřídit doklady, ošetřením v ordinaci. Ale zde bych rád zmínil
to nejpodstatnější: pomáhejme i dobrým
slovem a úsměvem. Jsou tu mezi námi
rodiny s dětmi, mámy a babičky vyhnané
z domovů, studentky ze škol, do kterých se
již nemohou vrátit, protože už nestojí. Jsou
v cizí zemi s cizí řečí. Úsměv je internacionální a pozdrav - „Pěkný den“ - už dobře
znají.
Stačil měsíc, aby se válka v Ukrajině stala válkou, která nebude trvat týden, jak
její strůjci čekali. Z počátečního válečného šoku se nejrychleji vzpamatovali ti, co
všechno vědí nejlépe. Pivní komentátoři
mezinárodní politiky, znalci systému sociálních dávek. Těm ani na chvíli nedochází,
že by i oni mohli s kufrem nejnutnějšího
oblečení opouštět svůj dům, pokud by ještě
stál a čekat v cizí zemi v uprchlickém centru, že si jich někdo všimne a s jejich dětmi
se o ně postará.
Určitě jste slyšeli zkazky o tom, že utíkají
lidé v drahém oblečení a v drahých autech,

s kufry plných peněz. Možná, ale bomby
a rakety si nevybírají podle toho, kdo je
bohatý a kdo chudý. Válka postihuje všechny. Mezi našimi uprchlíky jsou zdravotní sestry, inženýr v automobilce, učitelka
v základní škole, dispečerka v elektrárně,
kadeřnice, studentky. Ti všichni u nás našli práci, nebo čekají na pracovní pohovor.
Práci, která tu byla, ale nebyl o ni zájem…
Pomozme tedy našim hostům adaptovat se,
naučit se naši řeč a být tolerantní.
Na závěr neadresné, ale s vědomím, že
v Olešnici je takových většina: Děkuji
všem, kdo jste pomohli, pomáháte a budete
pomáhat…
PaedDr. Zdeněk Peša, starosta
Adaptace prostor přízemí kulturního
domu
V souvislosti s ubytováním rodin uprchlíků
z Ukrajiny došlo k dohodě mezi Městem
Olešnice jako pronajímatelem a nájemcem
prostor přízemí kulturního domu Základní
uměleckou školou Letovice o ukončení nájmu v části těchto prostor. Součástí dohody
je umožnění výuky oborů ZUŠ v učebnách
v prostoru dvora kulturního domu a v základní škole.
Adaptací prostor učeben hudebních oborů
vznikne šest ložnic se zvukově izolovanými
dveřmi. V prostorách dřívější kuchyňky
(kterou znáte z plesů) bude upravena kuchyň pro přípravu jídel a pro společenský
pobyt a stravování bude stavebně upravena
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vedlejší klubovna. V klubovně vedle výměny podlahové krytiny a oprav stěn bude provedena výmalba. Ve všech bývalých učebnách,
které budou sloužit jako ložnice, bude provedeno vedle výmalby také vyčištění koberců a do oken instalovány žaluzie. Prostory šaten
umělců v horním poschodí, kde jsou sprchy, budou sloužit také jako prádelna. Přístup sem bude po únikovém schodišti.

Materiální a finanční sbírka pro rodiny uprchlíků na území města
Po vyhlášení materiální sbírky cílené k potřebám rodin uprchlíků se olešnická veřejnost
i občané okolních obcí velmi rychle do této sbírky zapojili. Zveřejněné potřeby na webových stránkách města i na vývěsce našly odezvu mezi občany a tak bylo již po několika
dnech možné dary z této sbírky ukrajinským rodinám předat.
Všem, kdo se na této sbírce podíleli, děkujeme. Sbírka bude i nadále pokračovat a případné potřeby ukrajinských rodin i jednotlivců budou opět adresně zveřejňovány na
webových stránkách města i vývěsce.

INVESTIČNÍ AKCE

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet
roku 2022 a v něm je zakomponováno několik významných investičních akcí. Tyto
akce budou hrazeny z rozpočtu města, dílem též z dotací. Nejvýznamnější rozsahem
i největší rozpočtem je výstavba inženýrských sítí v „Piskačově sadu“ . Ta je připravována k přijetí dlouhodobého úvěru.
Rekonstrukce polní cesty k Boží muce
Již v nejbližších týdnech bude zahájena rekonstrukce povrchu vozovky polní cesty od
dříve rekonstruované polní cesty u přítoku
Veselského potoka k Obecnímu rybníku
ke staré Boží muce v rámci katastru města. Díky dříve schváleným pozemkovým
úpravám v této části katastru se jedná o
pozemky v majetku města. Proto bylo také
možné požádat o dotaci z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Boskovicko PLUS, z.s. Žádost byla úspěšná a tak
bude v této části katastru obnovena další
z polních cest. Výběrové řízení na dodavatele proběhlo v loňském roce a dodavatel
fy. Strabag a.s. nastoupí k realizaci.

Krajský úřad byl požádán o souhlas s organizací Charitativní sbírky pro uprchlíky
z Ukrajiny na území města Olešnice. Tento souhlas byl aktuálně vydán. Byl proto založen zvláštní účet u České spořitelny:

6148684389/0800

Současně bude probíhat sbírka do pokladničky, o jejímž umístění budou občané informováni rozhlasem a na webových stránkách města v nejbližších dnech. Výnos této sbírky
bude použit na nákup konkrétních věcí dle potřeb uprchlíků na území města Olešnice.

Zpravodaj města Olešnice a mikroregionu Olešnicko

Opravy kulturního domu v Olešnici
S ohledem na rozsah prací byla oprava
kulturního domu rozdělena na dvě části.
Vnitřní oprava prostor kulturního domu
bude realizována pouze v případě získání
dotace z PRV ČR Ministerstva pro místní rozvoj, vnější opravy – výměna střešní
krytiny, zateplení střechy, dokončení výměny oken a dveří a oprava hromosvodu
– budou provedeny z rozpočtu města.
Bylo vypsáno výběrové řízení a po jeho
dokončení bude uzavřena SOD s dodavatelem. Vnější opravy budou zahájeny na jaře
a dokončeny v průběhu letních prázdnin.
S opravami vnitřními budeme čekat s podpisem smlouvy o dílo na rozhodnutí ministerstva pro místní rozvoj. Od toho se bude
odvíjet i termín případné realizace.
Půdní vestavba dvou bytů 2+kk v bytovém domě Skalky
Na základě rozhodnutí zastupitelstva bylo
v rozpočtu vyčleněno financování půdní
vestavby dvou bytů 2+kk v bytovém domě

Skalky. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele. Po jeho dokončení bude schválena radou města smlouva
o dílo. Oba byty budou nabídnuty k prodeji zájemcům o trvalé bydlení v Olešnici.
Předpokládaná cena je 3 mil. Kč za jeden
byt. Zájemci se mohou hlásit bezprostředně po tomto zveřejnění na městském úřadě, aby při případném seriózním zájmu
stvrzeném smlouvou o budoucí smlouvě
kupní mohli zasahovat do detailů stavby
(příčky, podlahová krytina, obklady atp.).
Výstavba inženýrských sítí pro výstavbu
domů v lokalitě „Piskačův sad“
Zastupitelstvo města schválilo výstavbu inženýrských sítí v lokalitě Piskačův sad na
základě pravomocného stavebního povolení a pověřilo starostu vypsáním výběrového řízení na dodavatele. Toto výběrové
řízení je aktuálně vyhlášeno. Na základě
výsledků výběrového řízení vzejde vítězná
nabídka ceny realizace stavby a potenciální dodavatel. O podpisu smlouvy o dílo
rozhodne květnové zasedání zastupitelstva
města. Současně rozhodne o podpisu úvěrové smlouvy na financování akce. Zahájení stavby se předpokládá v červenci tohoto
roku.

• Využití prostor kulturního domu k ubytování zahraničních uprchlíků.
• Poskytnutí daru pro pomoc Ukrajině
v částce 50.000,- Kč poukázaných na účet
č. 304452700/0300 (Velvyslanectví Ukrajina) a 50.000,- Kč poukázaných na účet č.
0093209320/0300 (Člověk v tísni, o.p.s.).
Sbírka v olešnickém kině
O posledním březnovém víkendu jsme se
měli možnost konečně po půl roce opět potkat v olešnickém kině. Ti všímavější mohli
v kině zachytit i zvuky jiného jazyka než je
běžné, naše pozvání na film a popcorn totiž
přijali i naši noví ukrajinští spoluobyvatelé. Protože nám není jejich osud lhostejný,
rozhodli jsme se jim i věnovat výtěžek ze
vstupného. Díky filmovým fanouškům se
nám tak na vstupném + darech podařilo
vybrat krásných 10.760 Kč a plné auto věcí
do sbírky.

NÁVŠTĚVA MINISTRA
ZEMĚDĚLSTVÍ
Olešnici 7. března, v doprovodu senátorky
Ing. Vítkové, navštívil nový ministr zemědělství Ing. Zdeněk Nekula. Zajímal se o
život v Olešnici a navštívil kromě radnice
také Řeznictví Františka Šutery a firmu
Agroservis Sedláček. Protože jsem v minulosti dvě volební období působil také jako
zastupitel Jihomoravského kraje, měl jsem
možnost (s tehdejším kolegou zastupitelem
a se současným ministrem) podílet se na
mnoha rozhodnutích.
Je potěšitelné, že v následných jím napsaných dopisech do firem i městu, vyzdvihl
nejenom obě navštívené firmy, ale i město
Olešnici a jeho současný stav. Od bývalého
starosty pochvalná slova těší o to více.
PaedDr. Zdeněk Peša, starosta

Narození
Štěpán Zeman
Oliver Holas
Marek Životsky
Ať rostou ve zdraví k radosti rodičů!
Jubilea
Věra Fojtová
Jiří Bareš
Růžena Procházková
Zdeněk Halas
Marie Kohoutová
Anna Elisová
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně spokojenosti a radosti!
Zlatá svatba 50 let
Růžena a Jaroslav Procházkovi
Kamenná svatba 65 let
Jarmila a Jiří Rieglovi
Ať i další roky prožijí ve zdraví a pohodě!
Úmrtí
Drahomíra Vašků, nedožitých 96 let
Marie Nykodýmová, nedožitých 73 let
Božena Krejčí, nedožitých 77 let
Josef Musil, 86 let
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou
soustrast.

USNESENÍ Z 19. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Zastupitelstvo města dne 15. března 2022
schválilo:
• Financování zahraničním uprchlíkům na
území města převodem částky: 500.000,Kč z paragrafu 6171 položky 5901 (finanční
rezerva) na paragraf 6221, určený k pokrytí
potřeb uprchlíků na území města hrazených samosprávou.

MATRIKA

Protože máme ve spolku rádi hezká čísla,
rozhodli jsme se toto číslo trochu zaokrouhlit. Na pomoc uprchlíkům v Olešnici tak
společně věnujeme 20.000 Kč.
Za Spolek přátel piva
David Mareček, předseda

Poděkování
Děkuji touto cestou panu MUDr. Janu Nechutovi za jeho mimořádnou péči, kterou
věnoval mé manželce Marii Nykodýmové
v době její těžké nemoci.
Jiří Nykodým
Děkujeme touto cestou za projevenou soustrast a hojnou účast na posledním rozloučení s paní Marii Nykodýmovou.
Rodina Nykodýmova

KNIHOVNA
Březen v knihovně
Březen jako „Měsíc knihy“ se slaví od roku
1955. I přes původně ideologické zaměření
býval vždy věnován knihám a čtení. První
„Březen – měsíc čtenářů“ (BMČ) proběhl
v roce 2009. Od té doby se koná spousta knihovnických akcí každoročně a naše
městská knihovna, která byla znovuotevřena v březnu 2010, se mimo covidová
omezení do národní kampaně pravidelně
zapojuje.
Návštěvy knihovny třídou předškoláků se
opět stávají tradicí a tentokrát jsme společně s dětmi, Kvakem a Žbluňkem hledali jaro. Také jsme vyhodnocovali deníčky
Škola naruby, kdy jej do knihovny přineslo
12 dětí z 20.
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ŠKOLSTVÍ

INFORMACE O ZÁPISU
DO 1. ROČNÍKU
1. Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok
2022/2023 se uskuteční v pondělí 11. dubna 2022 od 13:00 do 15:00 hod. v budově
základní školy (přízemí přístavby – 3. + 4.
třída, obě oddělení ŠD, velká tělocvična).
Rodiče mohou s dětmi přicházet průběžně
po celou dobu.
2. Rodiče si k zápisu přinesou rodný list dítěte, občanský průkaz a vyplněný formulář
žádosti zákonných zástupců (ke stažení na
webu v aktualitách ZŠ nebo k vyzvednutí
v kanceláři ZŠ).
S prvňáčky jsme se zabývali veselými písmenky a děti luštily, čím by chtěla být myška. Dvě
skupinky dětí z družiny měly na programu české klasické pohádky a se druháčky jsme si
povídali o etiketě a slušném chování. Více si můžete přečíst na www.olesnice.knihovna.cz.
Největší březnovou akcí v knihovně však bylo oceňování dětských čtenářů. Letos jsem
nevybírala čtenáře či čtenářku s největším počtem výpůjček, ale čtenáře nejvěrnějšího.
To znamená takového, který si i v pandemií omezeném provozu knihovny udělal čas,
sedl si k internetu, našel si, co by chtěl číst, poslal si e-mailem žádost nebo ji přinesl napsanou na lístečku a já jsem potom podle požadavku knížky nachystala k vyzvednutí.
A protože takoví věrní čtenáři chodili do knihovny čtyři, ocenili jsme všechny. 25. března
se v knihovně v komorním duchu uskutečnilo vlastní vyhodnocení. Titul věrná čtenářka
si zasloužila Maruška Jílková, Klárka Sedláková, Anička Sedláková a jediný zástupce mezi
chlapci byl věrný čtenář Damián Payne. Všichni dostali diplom, knížku P. H. Šlika a společně jsme jim popřáli, aby jim záliba ve čtení vydržela po celý život. Já si přeji, abychom
se ještě hodněkrát potkali v knihovně.
knihovnice

3. Pokud uvažujete o žádosti o odklad
začátku povinné školní docházky, podle
školského zákona musíte písemnou žádost
o odklad předložit již u zápisu!! (rovněž ke
stažení na webu nebo k vyzvednutí v kanceláři ZŠ).
4. O odklad lze žádat pouze z důvodu psychické či fyzické nezralosti či závažných
zdravotních potíží.
5. Žádost musí být doložena písemným
doporučením z pedagogicko psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra a písemným doporučením
odborného lékaře.
6. Termín pro případné dodatečné dodání
odborných zpráv či doporučení odkladu je
do 2.5.2022.
7. Po dohodě s okolními pedagogicko psychologickými poradnami doporučujeme,
aby se rodiče uvažující o žádosti o odklad
objednali na vyšetření co nejdříve (osobně, telefonicky, elektronicky, …), protože
později by mohl být problém najít volný
termín.
8. O případném povolení odkladu začátku povinné školní docházky rozhoduje po
zvážení všech okolností ve správním řízení
ředitel školy a vydává písemné správní rozhodnutí.
9. Zápis se letos týká dětí narozených mezi
1.9.2015 a 31.8.2016.
10. Děti, kterým byl loni povolen odklad
začátku povinné školní docházky o 1 rok,
letos k zápisu nemusí, jsou zapsány od loňska.
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JAK BUDE PROBÍHAT ZÁPIS
S POHÁDKOVÝMI POSTAVAMI?

• děti se po příchodu do ZŠ přezují v šatnách (PŘEZŮVKY S SEBOU)
• u vchodu dostane každý školáček jmenovku a pohádkovou kartu
• pro děti budou připravena 4 pohádková
stanoviště, na kterých budou plnit úkoly a
za splnění dostanou razítko do pohádkové
karty a malý dáreček
• pohádková stanoviště najdete ve 2. a 3. třídě, v družině a ve velké tělocvičně – můžete
je s dětmi navštívit v RŮZNÉM POŘADÍ
• NEZAPOMEŇTE své dítě ZAPSAT U
PANÍ SEKRETÁŘKY v družině (můžete
kdykoli v průběhu zápisu)
• upozorňujeme rodiče, že přítomnost
mladších sourozenců u zápisu není vhodná
NEZAPOMEŇTE si vzít rodný list dítěte a
občanský průkaz

ZÁPIS DĚTÍ DO
MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ředitelství ZŠ a MŠ města Olešnice oznamuje rodičům, že v úterý 3. května 2022
od 14:00 do 16:00 hod. se bude konat v budově mateřské školy na ul. Veselská 532 zápis dětí pro školní rok 2022/2023.
Pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2022
pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. září
2022 povinné. Rodiče přinesou s sebou
rodný list dítěte a občanský průkaz.
PLATBY V MŠ:
Úplata za vzdělávání: 400,- Kč měsíčně.

Děti mladší 5 let budou do mateřské školy přijímány podle následujících kritérií:

KRITÉRIUM PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

POČET
BODŮ

1

Trvalý pobyt dítěte je v Olešnici.

10

2

Dítě dovrší do 31. srpna stávajícího roku nejméně 3 let věku
a podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. § 34 odst. 3 bude
přijato přednostně.

10

3

Pravidelná celodenní docházka dítěte do MŠ.

8

4

Dítě dovrší do 31. srpna stávajícího roku 2,5 let věku.

7

5

Trvalý pobyt dítěte je v obci DSO Olešnicko.

6

6

Dítě má v MŠ staršího sourozence ve školním roce 2021/2022.

5

CENA STRAVNÉHO
(k 15. 3. 2022, lze očekávat změnu):
Stravné v MŠ a ZŠ Olešnice je zajišťováno
společností Scolarest.
děti 3-6 let:
přesnídávka
		
13,00 Kč
oběd			25,00 Kč
svačina			
9,00 Kč
celodenní stravné		
47,00 Kč
děti, které ve šk. roce dosáhnou 7 let:
přesnídávka 		
14,00 Kč
oběd			26,00 Kč
svačina
		
10,00 Kč
celodenní stravné		
50,00 Kč

Termín odevzdání přihlášek do MŠ je 16.
5. 2022. O přijetí budou rodiče informováni písemně rozhodnutím ředitele Základní
školy a mateřské školy města Olešnice do
1. 6. 2022.
Bližší informace budou poskytnuty přímo
u zápisu nebo na tel. 516 463 168.
Vladimír Hél,
zástupce statutárního orgánu ZŠ a MŠ Olešnice

KULTURA
Občané Města Olešnice Vás srdečně zvou na
originální divadelní komedii autorky Kateřiny Pokorné, kterou v sobotu 23.4.2022 od
19h sehraje v sále kulturního domu v Oleš-

…zveme Vás na

výstavu děl výtvarníků
Olešnicka
ve dnech 16.-18. dubna 2022
Sokolovna Olešnice
vernisáž v sobotu 16. v 19:00
ostatní dny 10-16:00
poetickohudební vystoupení

Zpravodaj města Olešnice a mikroregionu Olešnicko

Občané Města Olešnice
Vás srdečně zvou na ochotnické divadelní představení

pokyny k úklidu. Každý dobrovolník bude
mít vlastní reflexní vestu a pracovní rukavice. Doporučujeme také batoh se svačinou
a pitím. Předpokládaný konec úklidu je
v 18 hodin.
Bára Weisová

NABÍDKA PRODEJE
Prodám konzumní brambory 1kg á 8 Kč,
balení po 25 kg.
Kontakt F. Fiala tel.: 736 540 948.
Prodám brambory, 6 Kč za kg.
Kontakt: Sedláček L. tel.: 732 841 091

23.4.2022 od 19:00
v sále KD v Olešnici
vstupné dobrovolné
Následovat bude přátelské posezení u vína a muziky.

Celý výtěžek bude věnován na podporu Ukrajiny a jejích obyvatel.

nici Bysterský divadelní ochotnický soubor. Uslyšíte starou češtinu, vtipné umělé
i skutečné archaismy nebo písně Zdeňka
Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Po představení
bude následovat přátelské posezení u vína
a muziky. Celý výtěžek bude věnován na
podporu Ukrajiny a jejích obyvatel, postižených válečných konfliktem.
Těšíme se na Vaši účast.

SPORT
Jarní vejšlap
Přivítejte s námi jaro „Prvním jarním vejšlapem“ v sobotu 16. dubna. Jak bývalo
zvykem, sraz mezi 7:30 až 8:00 u hasičárny,
odkud vyrazíme na osadní srub ve Štěpánově nad Svratkou, kde na nás bude čekat
občerstvení u ohně a připravený autobus
pro zpáteční cestu. Roušku do autobusu
s sebou.
Na všechny se těší Zmijáci

Odpady
Odvoz komunálního odpadu z popelnic
probíhá každý lichý týden v úterý, to je 12.
a 26. dubna. Sběr pytlovaného papíru od
vašich domů proběhne 15. dubna.

KINO
Deníček moderního fotra
Pátek 8. dubna ve 20:00
Někdy vás život náhodně dostane do situace, kterou nečekáte, ale musíte se s ní
vyrovnat jako chlap! Nataša a Dominik se
neplánovaně stanou rodiči. Nataša, úspěšná
designérka hraček pro děti, dokáže rodinu
lépe finančně zabezpečit, a tak se dohodnou,
že hlavní část péče o novorozence převezme
jako otec na mateřské dovolené Dominik.

Ten přistupuje k úkolu s poněkud naivní
představou, že mu poskytne dostatek času
napsat konečně knihu, kterou dlouho plánuje. Chyba lávky! Dominik musí vynaložit
veškerou vynalézavost, aby během prvního
roku vůbec zvládnul péči o malého Čeňka,
z níž se chvílemi stává boj o přežití. Díky
soužití s malým človíčkem však také objeví,
kolik podob může mít láska…
Mimi šéf: Rodinný podnik
Sobota 9. dubna v 17:00
Pamatujete si na přechytralý mimino v obleku a jeho staršího bráchu Tima? S komedií Mimi šéf před pár lety „zbourali“ kina
a teď se pustí do další akce. Oba bráchové
sice v mezidobí trochu dospěli, ale do obleku se nasoukala Timova dcera Tina, která je, batolecímu věku navzdory, fakt ostrá
holka.
Když se na konci Mimi šéfa bráchové
Tim a Ted konečně skamarádili, zdálo se,
že jim to vydrží napořád. V pokračování
s podtitulem „Rodinný podnik“ jsou oba
dospělí a totálně odcizení. Zatímco Ted je
ponořený v byznysu a vydělává bambilióny,
Tim je spokojený otec dvou holek, nadané
teenagerky Tabithy a roztomilého batolete
Tiny. Tabitha, která chodí do školy pro nadané děti, má za největší vzor strejdu Teda,
což jejího otce trochu rozčiluje, protože
s bráchou fakt vůbec nevychází. To ovšem
netuší, jaké nečekané společné stmelovací
dobrodružství je čeká.

RŮZNÉ
Jarní úklid
Tradiční úklid okolí města v rámci akce
Ukliďme Česko proběhne v sobotu 9. dubna. Sraz účastníků je ve 13 hod u obchodního domu Coop, kde budou dobrovolníci
rozdělení do skupin, obdrží plastové pytle a
Olešnický zpravodaj, duben 2022, ročník XXXI., číslo 4. 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. Uzávěrka čísla do 20. dne v měsíci. Tel. 516 463 108, fax 516 463 296, www.olesnice.cz

