
ZPRÁVY Z RADNICE
II/362 Olešnice - průtah
Stavební práce
Tak, jak bylo avizováno v minulém čísle Zpra-
vodaje, byl měsíc duben měsícem zahájení 
prací na II. etapě výstavby silnice, chodní-
ků a dalších stavebních objektů na projektu 
II/362 Olešnice Průtah. Práce byly zahájeny 
s velkou intenzitou a nasazením těžké me-
chanizace. Po měsíci prací byla na ulici Ro-
večínské odstraněna svrchní vrstva asfaltu 
frézováním, odtěženy dlažební kostky z části 
vozovky, odtěženy obrubníky a původní dlaž-
ba chodníků. Vozovka byla ve třech místech 
propustků za lékařským střediskem přebag-
rována a do tělesa komunikace bylo polože-
no potrubí propustků nových. Zahájeny byly 
práce na výstavbě nové kanalizace v části uli-
ce Rovečínské, proveden byl výkop a položení 
kabelů veřejného osvětlení budoucího nové-
ho chodníku a uličky z  ulice Rovečínské na 
Moravskou stranu. Dokončeny byly práce na 
úpravě chodníků z první etapy rekonstrukce. 
Zahájeny byly v  tomto úseku nově práce na 
úpravách opěrné zdi.

Obchůzdná trasa
Protože je ulice Rovečínská staveništěm, je 
přípustné. aby do něj s  opatrností vstupo-
vali pouze poučení občané, kteří zde mají 

Omezení se netýká nikoho, pokud vjíždí do 
této části města od kulturního domu a má 
tam co do činění, např. při vjezdu k vlastní-

mu domu, k  návštěvě příbuzných, k  příjez-
du k  nově vybudovanému parkovišti v  ulici 
Na Špitále, k  návštěvě lékařského střediska, 
k  vjezdu do stavebnin apod. To říká dodat-
ková tabulka pod zákazovou značkou, kde se 
píše: „Mimo dopravní obsluhu a linkový bus“. 
Zakázán je ovšem průjezd cestou od staveb-
nin k Lamberku.
Poděkování patří Policii ČR a strážníku 
městské policie, že od počátku objízdné tra-
sy zajišťovali a zajišťují bezpečnost obyvatel 
Moravské strany kontrolou dodržování do-
pravního značení. Drzost některých řidičů, 
a to i kamionů, při ignorování zákazových 

bydliště. Přístup ke zdravotnímu středisku 
pro chodce je přes náměstí a ulici Družstev-
ní uličkou vedle Palečkových, nebo z  druhé 
strany po ulici Moravská strana a Na Špitále. 
Ulička z  Moravské strany (přes Loučky) na 
náměstí je uzavřena.

Objízdná trasa
S uzavřením ulice Rovečínské bylo nutné 
zajistit objízdnou trasu. Ta je vedena přes 
náměstí a ulicí Trpínskou přes Trpín a Bys-
tré. Aby se z  ulice Moravská strana nestala 
paralelní trasa veškeré dopravy včetně kami-
onové, ale pouze objízdná trasa pro linkové 
autobusy, bylo nutné dopravními značkami 
omezit dopravu i v této ulici. 
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city z dotace EU před dvěma roky bylo takto 
možno využít vlastních zdrojů k  dokončení 
také stravovacího provozu a dětem z MŠ vařit 
přímo v budově MŠ.

Výsledky rozborů pitné vody ve vodovodní 
síti města
Vodohospodářská laboratoř Boskovice ode-
brala dne 25. 3. 2019 vzorky pitné vody na 
městském úřadě, náměstí Míru 20 : 

Matrika
Jubilea duben 2019
Libuše Kovářová
Jindřiška Kintrová
Marie Němečková
Jiřina Hamerská
Drahomíra Vašků

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hod-
ně spokojenosti a radosti!

Smaragdová svatba - 55 let společného života
Božena a Josef Sedláčkovi

Ať i další roky prožijí ve zdraví a pohodě!

KNIHOVNA

Duben v knihovně
10. dubna se úlohy prvňáčků a knihovnice 
vyměnily, když děti ukázaly, že už se staly 
zdatnými čtenáři. Kromě několika písmenek 
ovládají celou abecedu, krásně čtou ve slabi-
kářích nebo  skládají ze slov věty. Děti také 
vzorně splnily zadaný úkol a každý namaloval 
veselé písmenko, podívejte se!

Se seniory v chráněném bydlení i s dětmi ze 
třídy Motýlků jsme se věnovali blížícím se 
svátkům. Děti po přečtení pohádky z knížky 
Zajíček Ouško hledaly, které malované va-
jíčko si zajíček vykoleduje. Se seniory jsme 
pátrali po významu slova kraslice, kdy už od 
středověku měla barvená vejce krásnou-čer-

CHSK manganistanem
Železo
Amonné ionty
Dusitany 
Dusičnany
Chlor volný
Tvrdost vody
Mikrobiologické a biologické ukazatele nu-
lové

Rekonstrukce chodníků k základní a mateř-
ské škole
S  podporou dotace IROP administrované 
MAS Boskovicko Plus probíhají stavební prá-
ce na rekonstrukci chodníků v ulici Hliníky  
a Veselská. V průběhu dubna byly dokončeny 
chodníky na ulici Veselská k MŠ a zahájeny 
práce v ulici Hliníky. Zde budou pokračovat 
práce v  měsíci květnu, aby byly dokončeny 
v červnu.

Rekonstrukce provozu školní kuchyně 
v mateřské škole
V loňském roce bylo zakoupeno nové vyba-
vení kuchyně v  MŠ, aby mohlo být instalo-
váno po rekonstrukci vzduchotechniky a el. 
rozvodů v kuchyni MŠ. Práce byly dokončeny 
a zařízení instalováno. Po odsouhlasení mož-

nosti zahájení provozu ze strany orgánu hygi-
enické služby bude provoz ve školní kuchyni 
MŠ zahájen v prázdninových měsících. Po re-
konstrukci mateřské školy a zvýšení její kapa-

značek byla po zásluze oceněna již několika 
desítkami pokut. Přesto se stále najdou mno-
zí, kteří průjezd zkouší. Záznam z  kamery, 
a to i v  nočních záběrech, svědčí o tom, že 
zkrátit si cestu chtěl nejeden řidič. Tento text 
zpravodaje slouží jako upozornění pro někte-
ré řidiče, že jejich průjezd přes zákaz vjezdu 
neprochází bez povšimnutí.

Nicméně lze konstatovat, že po několika týd-
nech objízdné trasy se doprava ustálila na 
požadovaných parametrech dopravního zna-
čení. Snad jen škoda, že z důvodu nedokonče-
ných pozemkových úprav zahájených v roce 
2013 (projednávání bylo aktuálně přerušeno 
žalobou některých vlastníků u soudu), zů-
stala spojovací polní cesta mezi Lamberkem  
a krajskou silnicí III. třídy na Kněževes a Tr-
pín majetkově nevypořádaná. Proto nemohla 
být opravena tak, jako její druhá (loni rekon-
struovaná) část za krajskou silnicí, směrem 
k novým polním cestám ke středisku živočiš-
né výroby VSP Group. Tolik ke stížnostem na 
stav této polní cesty, kterou využívá při objíž-
ďce řada řidičů.
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1,2 mg/l
0,10 mg/l

<0,060 mg/l
<0,004 mg/l

27,0 mg/l
0,087 mg/l

2,52 mmol/l



SPORT

RŮZNÉ

Volby do evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se budou 
konat na území ČR ve dnech 24. a 25. května 
2019.

Soutěžící družstva zahájí přípravu gulášů od 
11 hodin. Vedle soutěžních družstev z  řad 
firem je možné přihlásit také v  omezeném 
počtu čtyřčlenná družstva z  řad veřejnosti 
či spolků. (Přihlášky u matrikářky města do  
14. 5.). 

Zájezdy pro veřejnost

Komise pro občanské záležitosti ve spolu-
práci s KM tour pořádá ve dnech 4.5. a 11.5. 
2019 zájezdy pro veřejnost. Odjezdy autobu-
sů v 7,00 hod. z náměstí. Přihlásit se ještě mů-
žete v kanceláři KM tour v muzeu veteránů. 

Beseda I. světová válka a legionáři na  
Olešnicku
V pondělí dne 8. dubna se ve velké zasedací 
místnosti uskutečnila beseda se seniory s pro-
mítnutím dobových fotografíí o první světové 
válce a vojácích a legionářích, kteří se před sto 
lety vraceli domů do Olešnice. Přednášející 
PaedDr. Zdeněk Peša děkuje tímto publiku za 
pozornost a zájem. 

venou barvu a s tím souvisí i název „Červené 
pondělí“. Besedy se tentokrát zúčastnily jen 
samé ženy, a tak vzpomínaly, jak prožívaly 
Velikonoce, co se vařívalo, peklo i jak byli 
vždy šmerkustníci očekáváni.

knihovnice

ŠKOLSTVÍ

23. ročník českého dne proti rakovině
Ve středu 15. 5. 2019 se děti naší základní 
školy od 10:00 do 12:00   vydají mezi Vás se 
žlutými kvítky měsíčku lékařského. Koupí to-
hoto kvítku v minimální hodnotě 20 Kč tak 
můžete podpořit ČESKÝ DEN PROTI RA-
KOVINĚ. 
Hlavní téma letošní sbírky: 
Nádorová onemocnění plic. 
Každá koupená kytička je naděje 
navíc. 
Neváhejte a pomozte!

Za ZŠ a MŠ Olešnice Lucie Bartošová 

KULTURA  
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                            ZŠ a MŠ Olešnice a ZUŠ Letovice,  
      pobočka Olešnice  

 Vás srdečně zvou na vystoupení 
     konané k příležitosti  

DNE MATEK  
 v pátek 10.5. 2019 od 16:00  

  v olešnickém Kulturním domě.  

 
Pobočka Boskovice  Antonína Trapla 17, kmtour@kmtour.cz, tel.: 516 454 447 

Pobočka Olešnice  nám. Míru 25, ckolesnice@kmtour.cz, tel.: 511 111 549 
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Nabídka platí od 15. 2. 2019  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranní odjezd z Olešnice do Kroměříže. Zájezd zahájíme prohlídkou Květné 
zahrady, která byla založena biskupem Karlem II. z Lichtenštejna-
Kastelkornu 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 
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Termín 11. 5. 2019 
  

Ranní odjezd z Olešnice. Příjezd do Hluboké nad Vltavou – prohlídka 
nejkrásnějšího zámku ČR a městečka. Poté přejezd do Českých Budějovic – oběd, 
prohlídka města. Další zastávkou bude Třeboň – prohlídka nádvoří zámku, 
zámecký park, kostel Sv. Jiljí (Madona Mistra třeboňského), Rybniční víla u Zlaté 
stoky a historické náměstí. Po prohlídce města Třeboň - exkurze v pivovaru 
Regent (ochutnávka čerstvě uvařeného piva a domácího chleba z pivovarských 
kvasnic a sladu, mazaného sádlem). Ve večerních hodinách návrat do Olešnice.  

CENA 590 Kč  
  

 

Cena zahrnuje: autobusová doprava, služby průvodce  
Cena nezahrnuje: vstupné do zámku Hluboká (200 Kč/140 Kč), pivovar Regent 
(170 Kč), oběd  

 Nabídka platí od 13. 2. 2019  

  
  
  
  
  

      

JEDNODENNÍ POZNÁVACÍ VÝLET 
    

  

  

  
  

  
 
 
 
 

  k & m tour s.r.o.   
nám. Míru 25, 679 74 Olešnice , IČO: 27680231   

TEL. 516   454   447 , E - MAIL: kmtour @ kmtour.cz; www.kmtour.cz   

OLEŠNICKÁ KYTKA
1. 6. 2019 od 14 h na 34. ročník festivalu

T.O. ZMIJÁCI a OLEŠNICE NA MORAVĚ VÁS ZVOU
MĚSTO OLEŠNICE

VSTUPNÉ: V PŘEDPRODEJI 150,– / NA MÍSTĚ 190,– / DĚTI DO 149 cm 50,– A DO 1 m ZDARMA
Při předložení platné jízdenky IDS JMK ze dne 1. 6. 2019 v místě konání akce sleva ze vstupného.

Místa předprodeje: nákupní středisko COOP Olešnice, infocentra v Boskovicích, Letovicích, Kunštátu a Bystrém u Poličky

MODERUJE: Kuba Slavíček
PÁTEK: slavnostní zapálení ohně ve 20 h / SOBOTA: začátek ve 14 h

WWW.OLESNICKAKYTKA.CZ

MALINA BROTHERS
Z HECU, MOZAIKA, PŘÁTELÉ, BOUNTY
HOSTÉ

ŠUTERA CUP 13. ročník soutěže v pojídání párků

TERRAKOTA, TAXMENI

ZAL. 1298



Místem konání voleb do Evropského parla-
mentu v okrsku Olešnice je obřadní místnost 
radnice, nám. Míru 20, Olešnice.

Chovatelé bilancovali
Naše generace ZO Plus vybudovala v Olešni-
ci chovatelský areál a hlavními tahouny byli 
tenkrát př. Vladimír Vrbka, František Šutera, 
Josef Procházka, František Slechan a mnoho 
dalších, kteří odpracovali na této stavbě stov-
ky dobrovolnických hodin.
Nyní jsme malá organizace, máme 17 členů, 
z toho 8 mladých, kteří se věnují na různých 
akcích ukázce králičího hopu. Naší hlav-
ní činností je výstava o olešnické pouti. Na 
této akci nám pomáhají příznivci a členové 
našich družebních organizací, se kterými 
spolupracujeme a jejich pomoc jim podobně 
oplácíme. Ve spolupráci s městem se staráme  
o chod Dvorečku naší babičky.
V roce 2018 jsme se zúčastnili 23 výstav v ši-
rokém okolí. Drůbeže bylo vystaveno 534 
kusů a holubů 235 kusů. U drůbeže bylo 
uděleno 54 čestných cen a u holubů 21. Na 
snímku je slepička vyandotka tmavě vlnitá př. 
Jaroslava Baky, která byla oceněna 98,5 bodu 
na celostátní výstavě v Olomouci. Na dalších 
výstavách vévodila jeho vyandotka bílá, oce-
něná 98 body.
Organizovaných chovatelů je málo, proto 
uvítáme každého, kdo má alespoň trochu o 
chovatelství zájem. Závěrem přeji všem hod-
ně zdraví a nějaký dobrý chovatelský úspěch.

Bohuslav Sedlák

Situace v lesích
a doporučení odborného lesního hospodáře 
pro vlastníky lesů.
Současný stav v  lesích na Vysočině, který je 
označován jako kalamitní, by se už místy dal 
spíše označit jako počátek přírodní katastrofy.
V  důsledku dlouho trvajícího abnormální-
ho sucha došlo ke kritickému zhoršení stavu 
lesů, zejména smrkových porostů.
Suchem jsou již poškozeny všechny lesní po-

rosty, zejména pak smrkové porosty na kame-
nitém a skalnatém podloží a porosty s expozi-
cí na jižní směry.
Kůrovec není příčina současného stavu, kůro-
vec je logický důsledek a činitel, který dorazí 
již oslabené a odumírající stromy. Samozřej-
mě pokud se nechá kůrovci volná působnost, 
dochází k jeho lokálnímu namnožení a rozši-
řování napadené oblasti.
V  současnosti bohužel již nejsou zpracova-
telské kapacity (těžba dřeva, odvoz dřeva a 
zpracování dřeva) dostačující k tomu, aby se 
v postižených oblastech mohlo zabránit zhor-
šování stavu. 
Zpomalit tento vývoj odumírání lesů může 
pouze chladné, vlhké a proměnlivé počasí.
Kácet starší souše, ze kterých již opadala veš-
kerá kůra, je sice dobré pro čistotu lesa, ale 
v rámci ochrany lesa proti kůrovci to již nic 
neřeší a je to zbytečné.
Vlastník lesa by měl pravidelně kontrolovat 
stav svého lesa, přednostně se zaměřit na ná-
sledující :
1) Vyhledávat stromy čerstvě napadené 
kůrovcem a ty pak likvidovat asanací - 
(stromy, které ještě mají mízu smolí na povr-
chu kmene, na patě stromu se  
nacházejí hnědé pilinky ze závrtů kůrov-
ce, strom ztrácí vitalitu, začíná se odlupovat 
kůra, zasychají větve).
2) Vyhledávat stromy odumírající suchem – 
stromy, na kterých je patrná defoliace – opad 
jehličí (pozná se dle hustoty koruny). Stromy, 
které již ztratily více než  
50% jehličí, je vhodné postupně vykácet a od-
vézt z lesa - do těchto odumírajících  
stromů přednostně nalétá  kůrovec a množí 
se. 
3) Vyhledávat čerstvé  stromy vyvrácené  
a polámané větrem – do těchto stromů nalé-
tá  kůrovec a množí se. Tyto stromy asanovat 
odvozem nebo chemicky insekticidem, (v ob-
dobí od poloviny dubna do konce září vždy 
nejpozději do 4 týdnů).
V zájmu urychlení komunikace vlastníka lesa 
a odborného lesního hospodáře bych chtěl 
doporučit každému vlastníku lesa shlédnutí 
dvou na sebe navazujících videospotů produ-
kovaných  Krajem Vysočina (1.část:  Jak bojo-
vat s kůrovcem, 2.část:  Kůrovec).
Tyto odborné a názorné videospoty zjedno-
duší vysvětlení věci odborným lesním hos-
podářem a hlavně urychlí informovanost 
vlastníka lesa. Videospoty najdete na těchto 
internetových adresách youtubu :

část 1: https://www.youtube.com/watch?v=g-
GJT9te3RcQ; 
část 2:  https://www.youtube.com/watch?v=-
Ze3GoOSDZWE; 
Ve sdělovacích prostředcích, zejména na in-
ternetu mají v  současné době vlastníci lesů 
možnost získat informace k možnostem  jak 
postupovat v ochraně lesa v době současného 
kalamitního stavu.
Jako jednu z  možností k  získání základních 
informací uvádím  porál webové stránky
www.nekrmbrouka.cz. Jsou zde všeobecné 
informace, které vlastník lesa získá aniž by 
přímo kontaktoval odborného lesního hos-
podáře. Některé časové termíny zde uváděné 
je však třeba transformovat na lokalitu zejmé-
na dle nadmořské výšky. Podrobnější infor-
mace potom vlastník lesa může konzultovat 
s odborným lesním hospodářem.
Předem děkuji vlasníkům lesů za pocho-
pení situace, zvýšenou kontrolu svých lesů  
a spolupráci.

Ing. Milan Jakoš, 
odborný lesní hospodář

Odpady
Odvoz komunálního odpadu z popelnic pro-
bíhá každý sudý týden v úterý, to je 14. a 28. 
května. 
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Prodej nové módy z 
Dubaje

Přijďte si vybrat nové, krásné a originální 
oblečení :-)

 
● Skvělý poměr cena-kvalita!
● Velký výběr oblečení dámského, 

pánského a dětského všech velikostí
● Ceny od 60,- do 300,-

Kde: Olešnice, Mateřské centrum 
Hastrmánek, Generála Čápka 464
Kdy: ve čtvrtek 9.5. od 9:00 do 16:00


